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 چکیده

 .یکی از مهمترین مفاهیمی است که به صورت گسترده در جهان استفاده می شوددر ادبیات علمی امروز واژه پایدرای        

 .را دربر میگیرد.... در بحث شهرسازی و معماری ابعاد مختلفی از قبیل اقتصاد، محیط زیست، جامعه شناسی و  این مهم

در این مقاله رابطه بین  .می باشد... سالمت جامعه و  پایداری اجتماعی شامل باالرفتن سطح رفاه،  رشد تعامالت اجتماعی،

کشاورزی . و در نتیجه باال رفتن پایداری شهری بررسی می شودمحیط زیست و باال رفتن سرزندگی فضاهای شهری عمومی 

شهری و کاشت گیاهان خوراکی در مقیاس های کوچک می تواند باعث باال رفتن مشارکت اجتماعی و جذب جمعیت در 

ن تعامل اجتماعی و در نتیجه باال رفتن سطح سرزندگی محیط شود و سرزندگی شهری با شرایط فضاهای عمومی، باال رفت

 . تعدی از پایداری اجتماعی شهری اسفعالیت های اجتماعی شهروندان بُ

 

 کشاورزی شهریپایداری شهری، پایداری اجتماعی، سرزندگی شهری،  :کلید واژه

 

 :مقدمه

جدیدی است که پس از انقالب صنعتی و معضالت ایجاد شده در رابطه با صنعتی شدن شهرها و توسعه پایدار، مفهوم         

و توجه خاص به  )اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی(تکنولوژیک شهرها، و از طریق پیوند بین ابعاد مختلف توسعه  توسعه

جامع، طبیعتگرا و انسان مدار و دربردارنده مفاهیم توسعه پایدار دارای رویکردی  .اکولوژیکی، شکل گرفته است مالحظات

حفظ، ارتقا و بهبود سالمت انسانها و نظامهای اکولوژیکی در بلندمدت و تأمین نیازهای بشری، بدون از  ارزشمندی درزمینه

ز ابعاد مهم آن بین بردن توانایی نسل آینده است و رسیدن به پویایی اقتصادی، محیط زیست قابل زندگی و برابری اجتماعی ا

 .به شمار میآید

 شهرنشینی در کالنشهرها باعث به وجود آمدن ناهنجاری پیشرفت شهرها و صنعتی شدن آنها در قرن حاضر بخصوص      

جنبه های مختلف و ضروری زندگی مدرن، مظهر  ای که در اثر تداخل شهرنشینی به عنوان پدیده. زیادی شده است های

چالش های اساسی در زندگی شهروندان نیز  اجتماعی شده است، بستر و شکل دهنده بسیاری از پیچیدهروابط  ای از شبکه

. هر کشور برای زندگی شهری وجود دارد گوناگونی بر اساس ایده آل های فرهنگی و اقلیمی استانداردهای معیارها و. باشد می

به وجود آوردن  1(1831پاکزاد )  .باشد نی شهروندان داشتهمؤثری در ایجاد تصویر ذه می تواند نقش در این میان سرزندگی

باشد بر بهبود پایداری می تواند مقدمه ای تعامالت اجتماعی بهانه ای برای حضور بیشتر افراد در فضاهای عمومی همراه با 



تأثیر به سزایی در بهسازی کیفیت فضایی همراه با در این میان فضای سبز و ایجاد محیط طبیعی . اجتماعی شهرهای موجود

توسعه منظر و فضاهای باز شهری یکی از مهمترین مباحث امروز در  . در این فضاها داردبیشتر شدن زمان حضور شهروندان 

های تجهیز  اگر چه تا اواخر قرن بیستم فضاهای باز و سبز در قالب توسعه پارکها و باغ. توسعه کالنشهرها به شمار می رود

ارائه راهکارهای مبتنی بر توسعه خالقانه و  09شده شهری خالصه می شدند اما در سالهای پس از آن و به ویژه در اواخر دهه 

ارائه گردید که روند برنامه ریزی را از شکل قطعی و صرف خود خارج و ماهیتی پویا و متناسب  -به ویژه منابع آب-پایدار منابع

ایجاد و توسعه منظر کشاورزی یکی از مهمترین این راهکارهاست که با هدف حفظ منابع . آن داده است با نیازهای روز به

 . تولید کشاورزی و نیز ایجاد و توسعه منظری جدید در کالنشهرها است

ر تامین ایجاد فضاهای سبز برای کاشت گیاهان خوراکی توسط دولت و یا مردم در فضاهای عمومی و باز شهری عالوه ب      

درپی دارد، بدین ترتیب از طریق  تماعی مردم راسرانه سبز، آموزش به کودکان و افزایش تعامالت اجتماعی و مسئولیت اج

 . فضای سبز سرزندگی شهری را افزایش میدهد و پایداری اجتماعی را به ارمغان می آورد

اهداف توسعه پایدار ،در همه سطوح . زمان ها است توسعه پایدار یکی از جامع ترین مفاهیم در همه  :تعریف پایداری

سازمان فضایی اجرا می شود لیکن سطح شهری ، به علت متمرکز پیوسته رو به رشد جمعیت و فعالیتهای اقتصادی ، به ویژه 

است ،  که مفهوم اصلی در این سطح 1توسعه پایدار شهری.در کشورهای کمتر توسعه یافته ، توجه بیشتری را جلب کرده است 

مفاهیم و دیدگاه هایی را در ادبیات تحقیق نشان می دهد که برخاسته از حوزه فکری افرادی است که در این سطح تحقیق 

توسعه پایدار ارائه راه حلهایی در مقابل الگوههای سنتی و کالبدی ، اجتماعی ، اقتصادی توسعه را شامل میگردد که  .کرده اند

ون نابودی منابع طبیعی ، تخریب اکوسیستم ها،رواج بی عدالتی ،آلودگی ، افزایش بی رویه بتواند از بروز مسائلی هم چ

  2(1802: پورغالم، هادی). جمعیت وپائین آمدن کیفیت زندگی انسان ها جلوگیری کند

به » برانتلند«گزارش تعریـف عمومـاً مورد قبول برای توسعه پایدار، و نقطه ای مناسب برای آغاز تفحص در این مفهوم، از       

توسعه پایدار توسعه ای است که نیازهای نسل فعلی را بدون خدشه آوردن بر توانایی نسل های  :دست می آید که می گوید 

از این تعاریف به نظر می رسد که هدف توسعۀ پایدار حفظ جوامع انسانی از طریق  .آینده در تأمین نیازهای خود تأمین کند

 8(1379: گلکار،کورش)نوعی توسعه است که، سیستم های پایـه ای پشـتیبان زندگی محیط زیستی را از بین نبرد 

طرفدارن محیط نظریه توسعه پایدار شهری ، حاصل بحث های : مفاهیم و تعاریف و نظریات توسعه پایدار شهری

برای حمایت از ( توسعه پایدار ) یست درباره مسائل زیست محیطی به خصوص محیط زیست شهری که به دنبال نظریه ز

توسعه پایدار شهری نیازمند شناسایی محدودیت های محیطی برای فعالیت های انسانی در ارتباط با . منابع محیطی ارائه شد 

در این نظریه موضوع نگهداری منابع برای حال و آینده از . این محدودیت ها است شهرها و تطبیق روش های طراحی در 

  1( BLOWERS 4991)طریق استفاده بهینه از زمین و وارد کردن ضایعات به منابع تجدید ناپذیر مطرح است

بـا توسعه دارد کیفیت زنـدگی خـود ارتبـاطی متقابـل : دستیابی به توسعه پایدار و ارتقای کیفی ابعاد پایداری

 کیفیت زنـدگی خـود به  .بگونه ایکه تمامی تالشهای توسعه در ابعاد مختلف آن،همانا بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی است

.1 sustainable urban development       



عنوان احساس فرد ازسالمت، رضایت یا عدم رضایت از زندگی،سـرور وشـادمانی یـا ناخشـنودی و نظـایرآن تعریـف شـده 

هدف از توسعه کیفی شهرها نیز افزایش کیفیت،عملکرد و کارایی خدمات شهری برای ارتقای کیفی سـطح زنـدگی  اسـت 

توسعه پایدار مفهومی کلی نگر است وهمه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی  5( 1383،: رهنمایی، محمدتقی )درشـهرها میباشد 

بمانیان، محمد رضا و )ودیگر نیازهای بشری رادر برمی گیرد، به اعتباری مهمترین جاذبه در توسعه پایداردر جامع نگری آن است 

  96( 1378: محمودی نژاد، هادی 

 

 

 

 

 

 آیتم های پایداری شهری- 1شکل

بنابراین، توسعه زمانی پایدار خواهد بود که در طول زمان، شهری از نظر زیسـت محیطـی قابـل سـکونت و زنـدگی       

 (، از نظـر اقتصـادی بـادوام )هـوای پـاك، آب آشامیدنی سالم، اراضی و آبهای سطحی و زیر زمینی بدون آلودگی و غیره(

و صنعتی جهت حفظ مشاغل پایه ای اش هماهنگ شود و مسکن مناسب و در اقتصـاد شـهری بایـد بتوانـد بـا تغییرات فنی 

الگوهای کاربری زمین، همبستگی (، و از نظر اجتماعی همبسته )حد استطاعت ساکنانش را با مالیاتی عادالنـه تأمین نماید

یدار، حفاظت صـرف از محـیط پس منظور از توسعه پا .، بسازد)اجتماعی و احساس شهروندی ساکنان شهر را ارتقا خواهـد داد

زیسـت در نظـر نیسـت، بلکـه مفهـوم جدیـدی از رشـد اقتصـادی و اجتماعی هم است که عدالت و امکانات زندگی را برای 

 7(1382: ازکیا، مصطفی و غفاری، غالمرضا)تمامی مردم جهان و نه تعداد اندکی از افراد برگزیده است 

استفاده اقتصادی از منابع،اجتناب از تولید بیش از حد ضایعات و بازیافت آنها تا  شهری است که بدلیل: شهر پایدار

شهر پایدار در مقابل شهرهای نوگرا با . حدامکان،و پذیرش سیاست های مفید در درازمدت ، قادر به ادامه حیات خودباشد 

شهر پایدار باید هدفشان را بر ایجاد برنامه ریزان .مشخصات ،وجود حجم زیاد ورودی در مقابل حجم زیاد خروجی است 

بنظر بحرینی شهر پایدار جانشینی . شهرهایی با ورودی کمتر انرژی،و مصالح وخروجی کمتر ضایعات و آلودگی متمرکز کنند

موجه ومعقول برای شهرسازی مخرب قرن بیستم است و در آن به موازات توجه به مسائل زیست محیطی ، به مسائل اجتماعی 

شهر پایدار فقط شهر تمیز نیست ،بلکه  3(1876بحرینی ،).، نظیر مسکن مناسب و زندگی حداقل نیز توجه می شود وانسانی

همچنین شهری است که انسان می تواند در  آن درآمدی عادالنه بدست آورد،سرپناه مناسب تهیه کند، احساس راحتی کند و 

ساخت یک اقتصاد شهری قوی ، وشهری قابل زندگی از نظر زیست .تالش و وقت خود را وقف حفاظت از تصویر شهر نماید 

محیطی ، باید با تالشهایی با هدف حفظ گروه های اجتماعی موجود و ارائه اشکال نوین اداره شهر وکنترل آن ، همگام شود تا 

 9(Mukomoo 1996 )محفوظ بماند  همبستگی وانسجام اجتماعی



 

 

 

 

 حوزه های سه گانه توسعه -2شکل 

با در نظر گرفتن گزارش کمیته بروتلند و نیز گزارشات کمیسیون محیط زیست و توسعه : ویژگی های شهر پایدار

سازمان ملل متحد و همچنین با توجه به تعریف ارائه شده از توسعه پایدار شهری ، ویژگی های شهر پایدار را می توان به شرح 

 ذیل تبیین نمود 

 یی که عدالت ، غذا ، سر پناه ، آموزش ، بهداشت و امید به طور منصفانه توزیع شده جا: شهر متعادل و عدالت محور

 و همه مردم در اداره امور شهر مشارکت دارند 

  جایی که هنر معماری و سما و منظر آن موجب نشاط ، شادابی ، شور و شوق گردد: شهر زیبا. 

  پایداری اندیشه های انسانی گردد ها ، آزادی فکری و شهری که موجب بروز خالقیت: شهر خالق 

  محیط انسان ساخت با محیط طبیعی . جایی که در آن آثار نامطلو اکولوژیکی بطور حداقلی باشد : شهر اکولوژیکی

 سازگار ی داشته باشد و از منابع طبیعی پیرامون شهر در مقابل گسترش شهر محافظت گردد

  آن فعالیتهای اجتماعی در عرصه های عمومی بارور ، تشویق و شهری که در : شهری با سهولت دسترسی و ارتباط

تقویت گردد و برقراری ارتباطات به صورت چهره به چهره و تبادل اطالعات با استفاده از فناوری های نوین صورت 

  .پذیرفته و روز به روز افزایش و تحقق یابد

  طور هم زمان صورت گرفته و سرزندگی و شادابی  جایی که طیف گسترده ای از فعالیتهای سازگار به: شهری متنوع

 19(1837صالحی ، )   . و نحرك حیات عمومی و اجتماعی را موجب گردد

این ویژگی ها . همچنان که اشاره شد زیبایی، خالقیت، عدالت، تنوع و حفظ اکولوژی از ویژگی های شهرهای پایدار است      

و واسطه ای می شوند بر تعامالت از مهم ترین دالیلی است که مردم یک شهر را به محیط های شهری جذب می کنند 

 . یط شهری می افزایدوارد ذکر شده بر سرزندگی محاین تعامالت در کنار م. اجتماعی بیشتر میان شهروندان

پایداری اکولوژیکی در ارتباط با . ردیسرزندگی محیطی دو دیدگاه مشخص را در نظر می گ : سرزندگی محیطی

. هوا، مصرف بیهوده انرژی و اتالف آن، اختالط ترافیکی و فضای سبز یصوتی و آلودگ یاز قبیل آلودگ: تنوع تغییرپذیری و

، شرایط ی، حس مکان، تمایزات معماریها از قبیل خوانای یشامل تغییرات و بی ثبات: طراحی است یدوم، مسئله ی دیدگاه ها

تانه و روان شناسانه با مختلف شهر، کیفیت روشنایی خیابانها و چگونگی امنیت آن و نزدیکی دوس یو ضوابط در بخش ها

بخشد مردم و حضور فعال و  می یو زندگی فرد در میان جمع بودن است و آنچه به یک فضا زندگحیات . محیط شهری است

هر چه فضا  . جمعیت دارد یبه شناور شدن در دریا نیازانسان به عنوان یک موجود اجتماعی . پرشور و نشاط آنها در فضاست



ی جمع «ما»خود را به  «من«لذا انسان . رساندمیسرزنده تر و پرجنب و جوشتر باشد، به همرنگی انسان با جماعت شهر یاری 

در این مکان . کنند نقش مراکز زندگی جمعی را ایفا به بهترین وجهی می توانند امروزه فضاهای شهری  .دیدخواهد  قرین تر

اگر شهری دارای چنین فضایی باشد شهری . ستفاده گروه های مختلف قرار میگیرندها توفیق مالقات دست می دهد و مورد ا

 .11(1832پاکزاد) زنده است

 

 

 

 

 فضای شهری سرزنده  – 3شکل 

از آن جمله می توان  برای مفهوم سرزندگی، برابرهای گوناگونی در غرب وجود دارد :و زیست پذیری  سرزندگی

دیگر، بیشتر به مفهوم  لغاتVitality“ ” اشاره نمود؛ که البته به جزLiveliness, Livability, Via bility, Vitalityبه

کوان، سرزندگی و  در لغتنامه شهرسازی رابرت( Cowan, 2005, p442 )هستند زیست ّ پذیری و قابلیت زندگی نزدیک

شهرهای کوچک ز که ویژگی مراکVitality and Viability“ :معنی شده است پذیری در کنار هم آمده و این گونه زیست

است؛ در صورتی که  سطح شلوغی آن در اوقات مختلف روز و در بخش های مختلف سرزندگی شهر بازتاب. و بزرگ موفق است

خستو و )است  آن ّ برای جذب سرمایه برای بقاء، بهبود و تطابق نیازهای متغیر زیست ّ پذیری میزانی برای سنجش ظرفیت

را برای  معیار مؤثر9سرزندگی را به گونه ای متفاوت بررسی نموده؛ او  چالز الندری مفهوم 12.( 66ص1389همکاران، ،

 تنوع، دسترسی، ایمنی ّ و امنیت، هویت و تمایز، خالقیت، ارتباط و :شناسایی یک شهر سرزنده و زیست پذیر برمی شمارد

Landry, 2000,) )تشریک مساعی، ظرفیت سازمانی و رقابت
18 
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 فـضای شـهری"با توجه به تعاریف ارائه شـده در رابطـه بـا فعالیـت و سـرزندگی، یـک   :فضای شهری سرزنده

 (بـه لحـاظ سـن و جـنس)عبارت است از یک فضای شهری که در آن حضور تعداد قابل توجهی از افراد و تنوع آنها  "سرزنده

 .گستره زمانی وسیعی از روز که فعالیت هایشان عمدتا به شکل انتخابی یا اجتماعی بروز میابد به چشم می خورد در

: ن هفت محور اصلی عبارتند ازای)داند می یک شهر  کیفیتنچ سرزندگی را یکی از هفت محور اصلی یل: کوین لینچ      

نکه ای یعنیسرزندگی، : کند ینگونه تعریف میو آن را ا (و عدالت یکارای، نظارت و اختیار، ی، تناسب، دسترس یسرزندگی، معن

های انسانی بوده و از همه مهمتر چگونه بقاء ی و توانای نیازهای بیولوژیکی، حیاتیتا چه اندازه شکل شهر حامی عملکردهای 

 11 1376 ).، لینچ). ار انسان محوری استییک معاین . سازدممکن می همه موجودات را 

آنها برپایه . شهرهای سالم و با نشاط، شهرهایی ارگانیک، خودجوش و خوش اقبالند"مدعی بود که  جیکوبز :جین جیکوبز      

او پویائی و  15(1833،جیکوبز )"...متراکم و اختالط کاربری ها می بالند یتنوع اقتصادی ی، انسان و معماری ، جمعیت ها

 یاجتماعی و روان -، متراکم و پرازدحام میداند و به آثار مثبت اقتصادیپیچیدهاحساس زنده بودن شهر را در گرو مراکز شهری 

، تراکم، اختالطی از کاربریها و ساختمانهای گوناگون به اضافه شلوغی و این ترتیبکندبه  میمراکز اشاره اینگونه عاطفی  -

چنین با این استدالل که وجود . آورندمی فراهم  ایده آل را در اندیشه های جیکوبزصویر یک مرکز شهر جنب و جوش مردم، ت

تعداد بیشتری از ساکنان شهر را به مراکز شهری جلب کرده و این امر ضمن آنکه موجب ارتقاء بازده اقتصادی  ویژگی هایی

 .تسری میابدبه کل شهر  این خصوصیت بخشد و  یپرتحرك مبه آنها چهره نو، فعال و  شود، میشهری محیط های  اینگونه

 16 (1876 سلیمیحبیبی و )

توان از یکدیگر به صورت کامال ی او اعتقاد دارد که گردش، خرید، گفتگو، کار و ایجاد ارتباط اجتماعی را نم:  راب کریر      

 یکپارچگیعدم وها به معنی تقسیم شهر به اجزاء عملکردی باعث از هم گسیختگی  یتجدا کردن این فعال. مطلق جدا نمود

ها در کنار یکدیگر ولیکن با  یاو به سلسله مراتبی از توزیع کاربریها در سطح شهر معتقد است تا این کاربر. شود شهر می

 هزینهاز اتالف و جلوگیری  یفضای شهر تواند شامل سرزندگیمی الگو  این. مقیاسها و شدت و ضعفهای گوناگون قرار گیرند

او بر حرکت پیاده در سطح شهر توجه و تاکید دارد و سازماندهی شهر مدرن را به . جهت حمل و نقل گسترده باشد .زیاد یها

و ترکیبات فضایی متشکل از اجزاء پراکنده  ، عامل پدید آوردنمقیاس پیادهفضای شهر به ویژه در  دلیل بی توجهیش به ایجاد

 16( 1876 حبیبی و سلیمی،)بیند فاقد انسجام دانسته و آن را در پاسخ به نیازها و انگیزههای انسانی ناتوان می

و برای یک مرکز  و فعالیت می کند پویاییخود داللت بر تحرك،  یسرزندگی ، به خود ویبه اعتقاد : یوید چپ مند      

موفق وی   17 (1836."چپ من، )باشد یا ناحیه شهریبه منزله درك میزان فعالیت آن مرکز  می تواند، مراد از سرزندگی  یشهر

 میDOEاز سنجش سرزندگی مراکز شهری، موسوم به گزارش URBEDارائه شده را متعلق به گزارش  یدگنترین تعریف سرز

 : دانسته است که در اینجا ارائه خواهد شد نه ساز سرزندگییپا یه را زم کیفیتگزارش، توجه به سه  این (1836 .چپ من، )داند

اعم از فضاهای  ای جاذبه ها گونه های مختلف کاربری ها، تسهیالت و فضاهای مقیاس محله این :جذابیت ها .1

 17(1836:چپ من،)را شامل می شود ... الت گذران اوقات فراغت، و یهنری، تسه -فرهنگی

ژه حرکت در شهرها، چقدر بویدرباره اینکه رسیدن به یک مرکز و  یریادسترسی به عنوان مع :توانایی دسترسی .2

سهولت حرکت، به . د داردیآسان است، استفاده می شود که خود بر دو شاخص سهولت دسترسی و اتصال ها تاک



در تعریف شاخص دوم، نقش . کنند وابسته استمی دن به مراکز محله از جایی که مردم زندگی یزمان و هزینه رس

که شبکه دسترسی تا چه اندازه  این. ها و یا شبکه دسترسی محلی یکپارچه محله مورد توجه قرار گرفته است اتصال

کنند و چگونه مکان های جاذب را به یکدیگر  یمحله هدایت م یبصر یها مردم را به سوی جاذبه ها و کیفیت

 17(1836چپ من.  )برخوردار است اهمیت ویژه ایکنند از  میمتصل 

برای DOEگزارش . آن فضاست یمهم در سرزندگ یند است، فاکتورییک فضا خوشا رنکه چقدایبا یش آسا :شیآسا .8

زمانی  یشهر ییک فضا  یتقویت سرزندگ - :یتامن: کند میمطرح  دیگر راش دو شاخص یسهولت تبیین آسا

مثال در طول روز حضور . به دور باشدیدهای محیطی و تهد یاجتماع یها یمقدور می شود که آن فضا از ناامن

ن باشد اما در ساعات شب برقرار ساختن ترافیک آرام سواره در یتواند مزاحم یا خطر آفرمی در بافت بیل حرکت اتوم

 .محله می تواند به ایجاد امنیت و فراخوان افراد به فضاهای عمومی و مراکز محله مفید واقع شود

بوسیله آن دارد تا  یعموم یفضاها یمراکز مختلف محله و جذابیت بصر سیمایدر اینجا داللت بر گوناگونی  : یتهو .1

. ائل شودقمتفاوتی  عینی نی وبصری، ادراك ساکنان برای نقاط مختلف محله نشانه های ذه زیباییتنوع در  این

 دانتخاب می کننکدیگر بوده و فضایی را یمراکز از  اینیل خود، قادر به بازشناسی مو  نیازق افراد مطابق با یبدین طر

 :1386) من چپ.  )کنند  داشته یا در آن احساس آسایش می یازکه بدان ن
17 

از برخی « مباحثه گروه کاری ونکوور»در مقاله  :معیارهای سرزندگی شهری از دیدگاه نظریه پردازان مختلف

 :معیارهای سرزندگی در سطح خرد موارز زیر را می توان نام برد

 و به ویژه اختالط کاربری تجاری و مسکونی ایجاد اختالط کاربری .1

 خلق و تقویت هویت محلی .2

 ایجاد نظارت و امنیت .8

 41(Timmer,V.and Seymoat,N)حفظ فضاها و کریدورهای سبز برای تنوع زیستی و تفریحات  .1

 :می باشند برخی از معیارهایی که بارتن و دیگران برای ایجاد سرزندگی در فضاهای شهری پیشنهاد می دهند موارد زیر

 افزایش جریان های پیاده .1

 تامین شبکه حمل و نقل عمومی .2

 49(... Barton,H.and)ایجاد شبکه به هم پیوسته از فضاهای سبز  .8

 :موارد زیر برخی از اصول و معیارهایی که انجمن معماران ایاالت متحده برای سرزندگی در سطح خرد می باشد

 رعایت مقیاس انسانی در طراحی ها .1

 تالط کاربری هاتقیت اخ .2

 خلق هویت، حس مکان و شخصیت منحصر به فرد .8

 02(…Allison,D. and) حفاظت از فضاهای سبز و باز و عناصر طبیعی .1

با توجه به کلیه عوامل و معیارهای سرزندگی ارائه شده در بخش قبل  :معیارهای عام سرزندگی فضای شهری

الیه فرم شهری ، شامل نظام کاربری 5معیارهای عام سرزندگی فضاهای شهری را می توان به شرح زیر نتیجه گرفت و در قالب 



بدی و نظام منظر شهری، و فعالیت ، نظام حرکت و دسترسی، نظام استخوان بندی و تجربه فضاهای همگانی، نظام فرم کال

در بخش نظام کاربری و فعالیت می توان به حفظ و گسترش فضاهای سبز به عنوان یکی از عوامل مهم . دسته بندی نمود

 21(1833دادپور، ).  اشاره نمود

امروزه در  .سهمم عمده فضای سبز در بازپروری فضاهای سرزنده شهری، توجه به کاشت گیاهان مناسب را یادآور می شود      

طراحی فضاهای سبز شهری فقط به تامین سرانه سبزینگی توجه نمی شود و موارد دیگری از قبیل اکولوژی محیطی، پایداری 

در این راستا وارد کردن کشت گیاهان خوراکی به . فضای سبز، آموزش و نمایش فصول نیز از اهمیت باالیی برخوردار هستند

به پایداری اقتصادی، مشارکت از بهترین گزینه هایی باشد که عالوه بر تخصیص موارد فوق فضاهای سبز شهری می تواند یکی 

 . ایجاد حس تعلق کمک شایان توجهی داشته باشدباالبردن حس مسئولیت زیست محیطی و اجتماعی شهروندان، 

اجزای شهر و منظر را با امکان توسعه هماهنگ و مرتبط  منظر کشاورزی در قالب مفهوم توسعه سبز؛: کشاورزی شهری

. یکدیگر فراهم آورده و راههای مختلفی برای ایجاد و خلق شکلهای جدید از منظر و تلفیق آن با سیمای شهر را فراهم میکند

تاثیرات اکولوژیکی و محیطی در کنار اثرات اقتصادی نظیر ایجاد اشتغال و بهره وری مناسب از فضا و منابع موجود؛ 

 . گیهای اجتماعی؛فرهنگی و کالبدی مهمترین ویژگیهای این شکل از منظر را تشکیل می دهدتمرکززدایی و ویژ
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قابل توجه . کشاورزی شهری را به طور خالصه می توان پرورش گیاهان و جانوران در داخل و اطراف شهرها تعریف کرد      

ی که آن را از کشاورزی روستایی متمایز می کند ، این است که با اقتصاد و محیط زیست شهری ترین ویژگی کشاورزی شهر

با برقراری چنین پیوندی بین کشاورزی و اکوسیستم شهری ، ساکنان  .یکپارچه شده و در تعامل با اکوسیستم شهری است

به عنوان کود و از فاضالب شهری برای آبیاری شهری نیروی کار ومحسوب می شوند و از منابع معمولی مثل زباله ارگانیک 

بر روی محیط ( مثبت یا منفی)اثرات مستقیمی . استفاده می شود، ارتباط مستقیم با مصرف کنندگان شهری وجود دارد

زیست شهری به جا گذاشته می شود،کشاورزی بخشی از سیستم غذایی شهری می شود، رقابت برای زمین و سایر توابع 

کشاورزی شهری چیزی  22.اثر خود را به جا می گذارند ی گیردف سیاست گذاری ها و برنامه های شهریشهری صورت م

همچنین کشاورزی شهری به وسیله روستاییان به . نیست که با گسترش شهرها محو شود بلکه با رشد شهرها افزایش می یابد

 .ده باشد ، بلکه بخش جدایی ناپذیر سیستم شهری استشهر آورده نشده که با گذشت زمان حالت روستایی خود را از دست دا

ایجاد شبکه مثمر شهری احتیاج به زمین دارد اما در شهرهای متراکم : مقیاس حضور گیاهان مثمر در فضاهای شهری

ی مسئله مهم این است که فضاهای مورد استفاده در شهر برا. امروزی به سختی می توان زمین های پیوسته در شهر پیدا کرد



مانند باغ های شهری انگلستان ، باغ های روی بام روسیه و . پرورش غذا می توانند فرم ها و اندازه های متفاوتی داشته باشند

زمین های سبزی کاری کوبا باشند و یا مانند باغ های خصوصی و مشارکتی ، فضاهای کوچک در حیاط خانه ، تراس ها یا 

در کوچکترین مقیاس کشاورزی شهری می تواند در لبه پنجره ها و تراس ها نیز  .اشندحتی درون جعبه هایی منار پنجره ها ب

 . اورزی شهری در مقیاس کوچک پرداختشهری به بازشناسی کشبا این کار می توان عالوه بر زیباسازی . مورد توجه قرار گیرد
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با توجه به این که ایده اصلی شبکه منظر شهری ایجاد . شهری یکی دیگر از فضاهای کشاورزی شهری است  کریدورهای      

از این رو می توان تعدادی از خیابان های شهری را برای این کار در نظر گرفت و در . مسیرهای پیوسته پیاده برای مردم است 

شهری در شهرهای مختلف می تواند متفاوت باشد ، چنانچه  البته کریدورهای. آن ها به پرورش غذای شهری پرداخت 

 .شهرهایی با کریدورهای رودخانه ای بهترین مکان برای ایجاد شبکه منظر شهری مثمر به شمار می آیند

پارك های شهری نیز از مهم ترین فضاهایی هستند که می توانند در شهرهای متراکم امروز برای گسترش شبکه مثمر       

پارك ها در محیط های شهری یک مفر حیاتی برای ساکنین ایجاد می کنند و از آن جایی که . مورد توجه قرار بگیرندشهری 

پارك های شهری برای بسیاری از مردم در دسترس هستند بنابراین مکان مناسبی برای آزمایش آموزش و یادگیری محسوب 

است که در درجه اول زیبا باشند و سپس بتواند دارای شخصیت  هدف اصلی خلق نوع جدیدی از پارك های شهری. می شوند 

 28 (Tiberghien; Desvigne & Corner , 2009. )علمی شوند 
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کنند، دهی حس جامعه بازی توانند نقش مهمی در شکلهای غذایی میسیستم: شهری و اثرات اجتماعی آن کشاورزی

. تواند اعتماد به نفس محلی را افزایش دهدصورت محلی میپرورش مواد غذایی به. ارتباط بین اعضای جامعه و ارتباط با زمین

کنندگان و دسترسی به تأمین غذای کافی برای تمام اعضای جامعه های غذایی، تغذیه مصرفدیگر اثرات اجتماعی مهم سیستم

(.(Urban Agriculture Strategy,2002است
توانند از فضای اختصاص داده شده به کشاورزی شهری شهروندان جامعه می 21

های عمودی، جامعه را برای رسیدن به خودکفایی و امنیت غذایی شهری با تأمین دسترسی ابتکاراتی نظیر باغ. سود ببرند

(.(Mazereeuw, 2005دست آمده از کشاورزی شهری کمک می کند تمامی شهروندان به غذاهای مغذی به
25 
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های زیبایی شناختی جامعه را بهبود تواند ارزشکشاورزی شهری می:  های زیبایی شناختیفضای سبز جامعه و ارزش

بخش برای محیطی آرام و لذتهای عمودی، باغ. بخشد و فضای بیرونی بیشتری را برای ساکنین و بازدیدکنندگان تهیه کند

ها ها و پاركهای تفریحی انجام شده در باغمطالعات نشان داده است که فعالیت Sutic, 2003). )26کند ساکنین تأمین می

 ,Cardinal Group)های روزانه و دیگر نیازهای غیراسترسی مفید است جهت کمک به شهروندان برای مواجهه با استرس

طور بالقوه فضای تفریحی و فراغتی بیشتری را برای ساکنین های شهری، بههای عمودی و باغگسترده باغ اجرای 26( .(2002

 . عنوان یک مؤلفه حیاتی در بهبود کیفیت زندگی مطرح استفضای سبز نیز به. کندتهیه می
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شهری ایران با توجه به معیارهای برشمرده در این مقاله بسیار پایین است و سرزندگی فضاهای  :نتیجه گیری

 در در فضاهای شهری به دست آمده از تقلید از شهرسازی نوین. فضاهای مناسب حضور شهروندان بسیار کم

اها هیچ مناسب با فرهنگ و اقلیم صورت گرفته اغلب فضکه اکثر مواقع بدون مطالعات اولیه و برنامه ریزی  ایران

از . بنابراین معیاری از سرزندگی در این فضاها به چشم نمی خورد ،جذابیتی برای شهروندان و طلب حضور ندارند

آنجایی که بنابر اقتضای اقتصادی شهرها بهتر است به بهبود کیفیت فضاهای موجود بیاندیشیم، شرایط حکم می 

و شادابی فضاها و در نتیجه جذب بیشتر شهروندان بر  کند تا با بازشناسی عوامل موثر بر باالرفتن سرزندگی

کاشت فضای سبز و باال بردن میزان سرانه فضای سبز و همچنین نزدیک . ه شودکیفیت فضاهای شهری افزود

کردن انسان درون شهر بی روح به طبیعت حیات بخش می تواند یکی از بهترن راهکارهای افزایش کیفیت محیط 

 .باشد

مقیاس های  رو میدان ها دکشت گیاهان خوراکی نظیر سبزیجات در محیط های شهری از قبیل خیابان ها در این راستا 

ور و فعالیت مردم در این ضگزینه مناسبی باشد در بهبود کیفیت فضاهای شهری و حمحلی و یا حتی همسایگی می تواند 

به نوعی سازگار نیست و نیاز به نگهداری بسیاری دارد، کاشت این گیاهان به جای چمن که با قلیم اکثر مناطق ایران . فضاها

در  راهکار مناسبیآموزش نحوه کشت و رشد گیاهان در فصول مختلف به شهرنشینانی که از طبیعت دور گشته اند است و

ن کشت گیاهان خوراکی می تواند بعد از مدتی مردم را به کاشت گیاها. استفاده بهینه از فضای سبز ، آب و خاك است

بیشتر و ایجاد تنوع گیاهان خوراکی ترغیب کند و باعث به وجود آمدن نوعی حس مسئولیت نسبت به محیط و 

به این ترتیب با اضافه کردن زمینه ای برای مشارکت و همکاری رابطه . نزدیکی با محیط شهری اطراف شودحس 

بتی در بهبود کیفیت فضاهای اطراف میان شهروندان بیشتر و مستحکمتر می شود و همچنین بین آن ها حس رقا

 .به وجود آید

پیشنهاد می شود در میادین شهری ، پارکها، پیاده راه ها و فضاهای عمومی ای که مردم بدر آن ها رفت و آمد بسیاری        

که به آسانی کشت و نگهداری می ... گیاهانی مانند سبزیجات، سیفی جات، گوجه، خیار و  .دارند از این گیاهان استفاده شود

بدین ترتیب حس مسئولیت در نگهداری از طبیعت و حس تعلق به مکان در ساکنین بیشتر می شود و مردم برای دیدن . شوند

بدین . میزان تعامالت اجتماعی باال می رود و استفاده از این گیاهان ترغیب می شوند و به این محیط ها کشیده می شوند و

یب بر حس سرزندگی محیط افزوده می شود و در نتیجه اجتماعات بیشتری به این مکان ها نفوذ می کنند و پایداری تتر

ان عالوه بر اینها می توان از این گیاهان در خیابان های تجاری استفاده کرد و در نتیجه بر میز. اجتماعی محیط باال میرود

 . به دنبال داردنیز پایداری اقتصادی  این کارحضور مردم و میزان خرید آن ها افزود 
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