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   چكيده
امــروزه اهميــت ونقــش فضــاهاي ســبز در شــهر ، منــاظر طبيعــي در حيــات شــهر و پايــداري آن هــا از حيــث بــازدهي هــاي مختلــف  

ايجاد شبكه هاي سبز و حفظ محيط طبيعي و حفاظت از گونه هاي گياهي و سالمتي سـاكنين و  .استبسيار موثراكولوژيكي،اقتصادي،اجتماعي 
شبكه هايي سبز كه با توجـه بـه   .ت و رفع نيازها و دسترسي هاي آن ها تاثير بگذارد داراي اهميت استهم چنين گونه هايي كه بر تراكم جمعي

بـه اهـداف توسـعه ي پايـدار شـهري      اليه هاي مختلف اجتماعي،فرهنگي،اقتصادي و زيست محيطي شكل مـي گيرنـد و در راسـتاي رسـيدن     
عه پايدار شـهري پرداخته،سـپس شـبكه سـبز بـه عنـوان زيرسـاختي در ايجـاد         به بررسي اصول و معيار هاي توس طرح اصلي پژوهش.باشندمي

گيري شبكه هاي سـبز و ارتبـاط آن هـا بـا شـاخص هـا و       تبيين شاخص هايي در شكل پايداري مورد بررسي قرار گرفته كه در نهايت منجر به
اسـتفاده از منـابع كتابخانـه اي    تحليلـي بـا    -توصيفي روش تحقيق در اين پژوهش از نوع .معيارهاي تدوين شده در توسعه ي شهري مي باشد

باشد و نتايج حاصل از آن مبين اين مطلب است كه شاخص هاي ايجاد شبكه هاي سبز شهري در راستاي رسيدن به شهري زيسـت پايـدار   مي
  .هدف مي باشد بوده و الگو هاي توسعه ي شهري را دنبال كرده و ايجاد شبكه هاي سبز در شهر در راستاي نيل به اين

  
  شبكه سبز شهري،پايداري،شهر مصدر،توسعه پايدار :كليدي هاي واژه

  
  مقدمه - 1

گسترش روز افزون شهر موجب تشديد عوارض منفي در توسعه شهري است كه تشديد آلودگي هاي محيط از مهم ترين آن به 
داراي اين مقوله خود .شمار رفته كه خود باعث از بين رفتن فضاهاي سبز درون شهرها مي شود كه بخشي از سيماي شهر هستند

ابعاد زيست محيطي و اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي بوده كه با توجه به الگو هاي توسعه ي پايدار شهري و استفاده از تئوري 
جديد در طراحي فضاهاي سبز شهري به صورت شبكه هايي از مسيرهاي سبز،بهترين راه حل جهت حفظ بقاي منظر طبيعي شهر 

عالوه بر ايجاد پيكره ي .ه عنوان عناصر طبيعي ،جذابيت و پايداري را در شهر ايجاد مي كنند اين شبكه ها كه ب.برشمرده مي شوند
بنابراين ابتدا به بررسي .شهري موجب رفع نياز ها مي باشندولذا استفاده از آن ها در طراحي بيش از پيش داراي اهميت مي باشد

اخته مي شود و شبكه هاي سبز به عنوان زيرساختي در جهت رسيدن به ابعاد پايداري شهر و معيار هاي ايجاد توسعه ي پايدار پرد
  .پايداري مورد بررسي قرار مي گيرد

  چارچوب نظري- 2
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 توسعه پايدار شهري -2-1

 كلمــه از اي ريشــه بطــور پايــداري .اســت نگهداشــتن زيربنــا و پايــه از يــا و نگهداشــتن بــاالتر معنــي پايــدار بــه واژه

يك سـمت   پايداري و دادن ادامه و رفتن جلو به يعني ماندن پايدار دارد، نسبي معناييگرفته شده كه «Sustainable»التين
ميالدي با انتشـار   1987مفهوم توسعه پايدار شهري در ادبيات جهاني براي نخستين بار در سال [18] .يك مقصد نه است، سو و

توسـعه ي پايـدار   .گزارشي در كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه ي سازمان ملل متحد با نام آينده مشترك ما مطرح شد
آن كه توانايي نسل هاي آتي در پاسخگويي به نيازهايشان را به خطر  بدونتوسعه اي است كه نيازهاي زمان حال را تامين كند 

احتـرام   Eبر اين اساس توسعه پايدار شهري عبارت است از توانايي انتخاب توسعه اي كه بـه رابطـه ي بـين سـه     [21] .بياندازد
 همراه شهروندان همه براي زندگي قابل محيطي ايجاددر حقيقت .[15]اقتصاد،اكولوژي،اجتماعي:رتند از عبا Eاين سه .گذاردمي

 .باشد مي محيطي زيست وپايداري كارآيي اقتصادي ، اجتماعي عدالت با

 در زائــد مــواد جــذب تجديدپذير،ظرفيتهاي منابع از استفاده در پيشرفت ، ناپذير تجديد منابع از استفاده حداقل شهري پايدار

 سياســتهاي كلي بطور .برمي گيرد در را انسان اساسي نيازهاي ساختن برآورده نحوه راهبري و كنترل محلي، و جهاني سطوح

 . باشد پايدار تكنيكي و اجتماعي ، اقتصادي ، اكولوژيكي لحاظ از بايستي مي شهري

 ازتوســعه حمايــت عــدم ، محلي محيط توليد ظرفيتهاي كاهش شهري، محيط آلودگي از جلوگيري همچون مهمي موضوعات

  .گنجد مي مقوله اين در شهري زائد مواد بازيافت از حمايت و زيان آور هاي
  :كند توجه اساسي موضوع دو به بايد بنابراين و دارد تاكيد و اكوسيستم دوگانه مردم محوري روي بر پايدار توسعه

  انسان افزايش كيفيت زندگي

 عنــوان بــه ميتواند به پايدار توسعه ديگر سوي از .باشند مي طبيعت با همراه سالم يك زندگي مستحق و انسان سزاوار

 قــرار .تعريــف شــود شود، نمي آينده كاهش رفاه به منجر كه امروزي نسل براي رفاه سازي بهينه آن، در كه توسعه هاي مسير

 زيست منجــر محيطتخريب  و طبيعي منابع شدن تهي به است كه هايي روي زياده بردن بين از مستلزم مسير اين در گرفتن

 تلفيــق نســلي درون عدالت با را نسلي بين عدالت كه پايدار توسعه بنيادهاي از يكي عنوان به مفهوم برابري عالوه به شود؛ مي

 توانمي صاحب نظران از بعضي ازنظر بنابراين .كند پيدا تغيير توزيعي و درآمدي الگوهاي ساختار است كه آن مستلزم كند، مي

 .دانست پايدار توسعه با ارتباط در استراتژي هرگونه اتخاذ براي پيش شرطي عنوان به آنرا

  زمين كره تنوع قابليت زيست و
 بــراي .كند حفظ است، وابسته آن به انسان گونه كه را جهان طبيعي هاي سيستم تنوع و كاركرد ساختار، بايد توسعه

 :بايد منظور اين
 آب دهنــد، مــي شكل را اقليم كه باشند اكولوژيكي مي هاي فرآيند سيستمها اين : شود حفظ زندگي پشتيبان سيستمهاي.1

 گــاز و آورده وجــود به را خاك بخشند، مي تداوم را اساسي عناصر چرخه كنند، مي تنظيم را آب جريان كنند، راپاك مي وهوا

 .دارند نگه زندگي مناسب را زمين كره و كنند بازسازي و نوسازي را خود كه سازند مي قادر را اكوسيستمها و كنند مي توليد

 درون ژنتيكــي ذخــاير ميكروارگانيسمها، حيواني و گياهي هاي گونه همه تنوع است كه اين منظور :شود حفظ زيستي تنوع.2

 .شود حفظ اكوسيستمها تنوع همچنين و اي گونه

 حــد در تجديدپذيرحداكثر منابع مصارف شود، حاصل اطمينان كه است اين منظور : شود تضمين تجديدپذير منابع پايداري.3

 .است تجديدپذيري ظرفيت

 كه غيره و معادن گاز، نفت، ناپذيرمثل تجديد منابع مصرف كه معنا اين به :برساند حداقل به را ناپذير تجديد منابع مصرف.4

 استفاده يا كمتر مصرف بازيافت، طريق از بايد و ميتواند منابع اين عمر شود؛ حداقل شوند، استفاده پايدار صورت به توانند نمي

  .شود بيشتر ممكن، موارد در آنها تجديدپذير هاي ازجايگزين
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 و است متفاوت ديگر منطقه به اي منطقه از حدود و حد اين :شود حفظ اكوسيستم و زمين تحمل ظرفيت حدود و حد .5
 كه اقداماتي و ها تكنولوژي سياستها، صورت دراين .دارد بستگي فرد هر اتالف و مصرف ميزان افراد، تعداد به مخرب تأثيرات

  )1نمودار([16] .دارند اساسي اهميت سازند، مي متعادل زمين تحمل ظرفيت با را آنها زندگي سبك و افراد تعداد

  شاخص هاي توسعه پايدار -2-2
 وفرهنگي اجتماعي ، اقتصادي مختلف ابعاد بر توجه و تأكيد ، موجود منابع ازدياد و حفظ محروميت، و فقر ازبين بردن

 و زيست محيط كميسيون . آيد مي حساب به پايداري مختلف ابعاد از ، آن ارتقاء و حفظ و زيست محيط به توجه ، توسعه
 شمار به ناپذير اجتناب را ذيل اهداف به توجه ، پايدار توسعه به دستيابي براي ، ابعاد اين به توجه با متحد ملل سازمان توسعه

  .است آورده
 .دهد پدشش را شهري ساكنان كه اي گونه به اجتماعي، و اقتصادي هاي فرصت افزايش)1
 .شهري رشد در انرژي سهم كاهش )2
  .شهري مي باشد رشد نياز مورد كه منابعي ساير و آب زمين مصرف در بهينه ي استفاد )3
 .پسماند از بازيافت كردن بيشينه و فاضالب و زباله توليد ميزان كردن كم)4
 .محيطي زيست و اقتصادي،اجتماعي اهداف به نيل جهت كافي كارايي و قدرت با هاي سيستم ايجاد )5
  .پايدار ي توسعه اهداف سمت به شهر استفاده در مورد هاي فناوري دادن سوق )6
  .شهر سيستم در غيرمنتظره اختالالت با روبرويي در پذيري انعطاف )7
 تمامي هرصورت در بايد رشد مفاهيم كه اي گونه به رشد از حاصل اثرات تمام به توجه طريق از رشد كيفيت تغيير )8

  . گيرد بر در را ... و طبيعي منابع و مناظر از مراقبت ، سالم هواي و آب بهداشت، آموزش، :نظير اقتصادي غير متغييرهاي
 توان رامي سازي تصميم در اقتصاد و زيست محيط شدن يكپارچه : ها سازي تصميم در اقتصاد و زيست محيط ادغام )9

  .برشمرد پايدار توسعه اهداف محوري و اصلي موضوع
توسعه پايدار نيازمند شناسايي محدوديت ها ي كلي محيطي براي فعاليت هاي انساني در ارتباط با شهرها و تطبيق روش هاي 

 [17] .محدوديت هاستطراحي در 

  

  
  نگارندگان:مĤخذ-توسعه پايدار و معيارهاي آن-1نمودار

 
 

 پايدار شهر هاي ويژگي-2-3

 وهمچنين متحد ملل سازمان توسعه و زيست محيط كميسيون گزارشات نيز و بروتلند كميته گزارش نظرگرفتن در با

  :نمود تبيين ذيل شرح به توان مي را پايدار شهر هاي ويژگي شهري، پايدار توسعه از شده ارائه تعريف به توجه با
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 مردم همه و شده توزيع منصفانه طور به اميد و بهداشت آموزش، سرپناه، ، غذا عدالت، كه جايي : محور عدالت و شهرمتعادل -

 . دارند مشاركت شهر امور اداره در

 . گردد شوق و شور شادابي، نشاط، موجب آن منظر و وسيما معماري هنر كه جايي : زيبا شهر -

 . گردد انساني هاي انديشه پايداري و فكري آزادي خالقيتها، بروز موجب كه شهري : خالق شهر -

 طبيعي محيط با ساخت انسان محيط ، باشد حداقلي بطور اكولوژيكي نامطلوب آثار آن در كه جايي : اكولوژيكي شهر -

 . گردد محافظت شهر گسترش مقابل در شهر پيرامون طبيعي منابع از و باشد داشته سازگاري

 تقويت و ،تشويق بارور عمومي هاي عرصه در اجتماعي فعاليتهاي آن در كه شهري : ارتباط و دسترسي سهولت با شهري -

 روز به روز و پذيرفته صورت هاينوين فناوري از استفاده با اطالعات تبادل و چهره به چهره بصورت ارتباطات برقراري و گردد

 .يابد تحقق و افزايش

 تحرك و ،شادابي سرزندگي و گرفته صورت همزمان بطور سازگار فعاليتهاي از اي گسترده طيف كه جايي : متنوع شهري -

  .[19] گردد موجب را اجتماعي و عمومي حيات
 : باشد مي ذيل اساسي رويكرد دو بر مبتني شهري پايدار توسعه كه گفت توان مي فوق هاي ويژگي به باتوجه

 و ها برنامه داردكه اي شده تعيين بنيادي اهداف ، پايدار شهر شده شمرده بر هاي ويژگي به رسيدن براي شهري توسعه.1
 . دهد مي جهت ها ويژگي اين حصول براي را فعاليتها

 مغايرت باشد، كه ميزان هر به انسان ناسازگار فعاليتهاي از ناشي محيطي آسيبهاي و آلودگيها انتشار هرگونه با شهري توسعه.2

 .دارد اساسي مخالفت و

 نيازهاي با مطابق شهري ايجاد آن هدف كه است فرآيندي شهري پايدار توسعه كه گردد مي تأكيد رويكرد، دو اين مبناي بر

 موفقيت مستلزم پايدارشهري توسعه . است آينده و حال و نسلها زندگي براي مناسب مكاني عملكرد، لحاظ از و انسان اساسي

 ، كشوري درون برابري و نسلي برابري درون شامل برابري و عدالت شرايط نمودن فراهم بر مشروط شهر كيفي اهداف تحقق در
 و شهر طبيعي منابع و ذخاير بكارگيري در مراقبت همچنين . است نسلها بين برابري همه از مهمتر و كشورها بين برابري

 . باشد آن توليد باز توان از فراتر نبايد آن از استفاده و مصرف كه ايگونه به آن پيرامون

 وحوزه اقتصادي حوزه محيطي، زيست حوزه شامل پايدار توسعه بعدي سه حوزه به توجه با و چارچوب اين در

 و شهري است،پايداري اجتماعي تعادل و اقتصادي عقالنيت شناختي، بوم تعادل شامل ترتيب به كدام هر اهداف كه اجتماعي
 :باشد مي ذيل علل معلول شهري پايدار توسعه

 . گردد مي شهر در ثروت و كار موجب كه شهري پايدار اقتصاد يك وجود -

 . شهري انسجام و همبستگي -

 . سازد فراهم همه براي تهيه قابل و مناسب مسكن كه شهري پايدار سرپناه -

 . پايدار و بادوام اكوسيستمهاي موجد شهري پايدار زيست محيط -

 . شود مي اجتماعي تحرك قابليتهاي تقويت و افزايش ، حفظ موجب كه شهري پايدار دسترسي -

 . شاداب و پويا ، زنده شهر يك موجد شهري پايدار زندگي -

 . شهروندي هزينه و حقوق سازي توانمند موجد شهري پايدار ساالري مردم -

  [14] .گيريها تصميم در مردم مشاركت موجد مناسب حكمروايي -

 بــا ســفر ويــژه ســفربه به نياز ، سازد فراهم را كمتر انرژي كاربرد و آلودگي كه شهري پايدار توسعه راهكار نوع هر كلي طور به

 عمــومي ســفرهاي رابــراي پتانسيل بيشترين دهد، گسترش را دوچرخه يا و پياده دسترسي امكان ، رساند حداقل به را خودرو

 ، شاخصــها زمــره در ، گــردد وآينــده حال زندگي محيط كيفيت ارتقاء و حفظ موجب كه آنچه هر كالم يك در و سازد فراهم
 زنــدگي الزامــات از مساله شبكه هــا و فضــاي ســبز طرح.آيد مي حساب به شهري پايدار توسعه تعيين و ايجاد عامل و الزامات

 در دمــا تعــديل و هــوا تلطيــف مثــل محيطي زيست نشدني جانشين هاي ارزش بر عالوه كه چرا رود مي شمار به شهرنشيني
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 افــزايش اكســيژن، توليد محيط، دماي كاهش از منظور.دارد مستقيم تأثير شهروندان شادابي و آرامش حفظ و شهر زيباسازي

 ســاخت جاندار بخش شهري سبز فضاي زيست محيط حفاظت ديدگاه واز اينها مانند و بارش انواع مقابل در خاك نفوذپذيري

  .دهدمي تشكيل را شهر كالبدي
 اهميتي ميزان و آنها شهروندان توسط ناپايداري و پايداري مفاهيم درك و مختلف جوامع يافتگي توسعه سطح معموالً

 دارد شهري سبز فضاي توسعة و حفظ مستقيم با اي رابطه شود، مي داده انسان به آن كنار در و محيطي زيست مسائل به كه

 ريزي برنامه در.باشدمي مختلف كشورهاي در سبز فضاي مختلف استانداردهاي و آمدن شاخصها وجود به باعث مساله همين و

 شود نمي تخريب گياهي پوشش تنها نه جديد مسكوني مناطق ايجاد هنگام به سوئيس در خصوصاً غربي كشورهاي در شهري

 گيــري شــكل امــا .گــردد مــي پيشــين روستايي اكوسيستم جايگزين بارورتر بيولوژيكي لحاظ از و متنوع اكوسيستم يك بلكه

 بــه زيســت محيط بودن نامناسب فضا، كمبود علت به و بيني پيش بدون اغلب سوم جهان كشورهاي در شهري جديد مناطق

 غيرقــانوني گــاه و الســاعه برپــايي خلــق اماكن گونه اين ويژگي و است درختي پوشش و سبز فضاي هرگونه از عاري عام، طور

  .گيرد نمي انجام آنها آتي و الزم سبز فضاي مورد در ريزي برنامه هيچ عمالً و آنهاست
فضاهاي سبز شهري تركيبات مهمي براي شهر هستند و نقشي پايدار در توسعه شهري و ارتقاي اكولوژيكي شهر را دارا 

از ديدگاه اكولوژي منظـر  .تئوري منظر اكولوژيك به عنوان موضوعي بنيادي در برنامه ريزي شبكه هاي سبز مي باشد.مي باشند
  .بايد مظالعه ي دقيقي در ديتيل ها و اطالعات مربوط به زمينه و برنامه ريزي را انجام داده باشيم براي رسيدن به اين هدف

ارتقاي منظر و پروژه هاي مربوط به آن و ارائه ي راه حل هاي كاربردي در برنامه ريزي منظر تا فضاهاي سبز شهري در 
اي زيـر پـا،ديواره هـاي سـبز،كريدور و مسـيرهاي سـبز       فرم دادن به شبكه هاي سبز به وسيله ي المان هايي چـون سـنگ هـ   

در اين مقاله ،اكولوژي .باشندشبكه هاي سبز سيستم و استراتژي حل مشكالت در زمين هايي با اراضي سبز محدود مي.باشدمي
ق دانشمنداني كـه  ي منظر اكولوژيك از طريمنظر بوده و ايدهپايداري منظر به عنوان وسيله اي پايه اي در توليد و تئوري هاي 

كه از جملـه ي ايـن   [12]توجه بيش تري به كمال گرايي و طراحي هاي شهري فرا زماني و زيست پايدار داشته مطرح گشته اند
  .توان به نمونه ي موردي شهر مصدر در ابوظبي اشاره نمودشهر ها مي

 مصدر شهر معرفي- 3
 كه سبز شهر اين .باشد مي ساخت درحال كيلومتري ابوظبي 17 اينك در ،هم پايدار زيست شهر اولين ، "مصدر" شهر

 يعنــي جهــان، در طبيعي هاي زيست محيط ترين سخت از يكي در ، شده طراحي انگليسي معروف معمار فاستر نورمن توسط

 خشك بادهاي وقتي اما رسد، مي گراد سانتي درجه24به روز وسط در هوا دماي تابستان، اوج در .است شده ساخته بيابان در

 منطقــه ايــن در ســبز شــهر طراحــي اســت؛ درجــه60هوا دماي كه كنيم مي احساس كنيم، اضافه شرايط اين بر نيز را بياباني

 بلكه داده، راكاهش شهر اين هواي دماي تنها نه طراح تدابير اما .رسد مي نظر به ناممكن تقريبا موجود، نامساعد جوي باشرايط

 شهري و كربن، بدون زيستدرمحيط آگاهانه زيست زندگي از اي نمونه شهرمصدر،.است كرده رانيزايجاد مطلوبي شهري فضاي

 :است شده اصلي تشكيل بخش 4 از شهر اين.شودمي محسوب جهان آل درسطح ايده بسيار

 تشــكيل بازار و رستوران ، خريد ،مراكز دفاتر را تجاري بخش .تشكيل مي دهد راحت و مدرن هاي آپارتمان مسكوني را بخش

 زيســت هــاي انــرژي و پــاك آوري فن زمينه در كه است هايي سازمان و مراكز براي جايي توسعه، و تحقيق بخش .دهند مي

  [20] .باشند مي فعال پايدار

 
 
 
 
 
 
 

  [9] :مĤخذ- شهر مصدر - 3و2و1شكل
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  شاخص هاي پايداري شهر مصدر-3-1
استفاده از انرژي هاي تجديد پذير باد و -4كربن ايجادي در شهركم كردن - 3تجديد منابع و انرژي- 2استفاده از مصالح پايدار- 1

  استفاده از آب باران و سيستم بازيافت- 7استفاده از گياهان مناسب اقليم- 6برابر تغييرات آب و هواييمقاومت در - 5خورشيد
سيستم حركتي روشن و - پياده محوري:تاكيد بر سه نوع راه سازي- 9ايجاد استراتژي كاهش حمل و نقل شخصي و ترافيك- 8

  ارتقاي شغلي در شهر- 10انتقال عمودي
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 

  :[9]مĤخذ- شهر معمولي و شهر مصدرتفاوت - 6و5و4شكل 
شبكه ت معيارهاي شهر زيست پايدار مصدر، اقتصادي و اجتماعي و هم چنين درياف- با توجه به بررسي شاخص هاي اكولوژيكي

  :پيشنهاد و بررسي مي گردندهري به عنوان زيرساخت هايي جهت ايجاد پايداري شهاي سبز 
  شهري تعريف شبكه سبز-4

اتصال مسيرهاي سبز در تراز و با در شهر مي باشد استراتژي طراحي شهري براي موثر كردن انرژيشبكه هاي سبز 
بوده و منابع سبز در مقياس بزرگتر ارتباطي بين فضاهاي درون و خارج محدوده .باشندشامل كاربرد هاي گوناگوني ميزمين 

ام شبكه هاي سبز  20در قرن .شكل مي دهندساختارهاي اكولوژيك - كريدورهاي سبز- همچون پارك وي هارا شبكه هاي سبز 
پارك وي ها از [12].مطرح شد) ارتباط فضاي طبيعي و جنگلي با فضاي شهري(به عنوان ارتباط كمربند سبز بين شهر و حومه

شبكه [5] .تا شبكه هاي سبز ،كانسپت هاي فضايي در جهت ايجاد فضاهاي باز از ديدگاه اكولوژي براي قرن ها را شامل مي شود
نقطه و خط به عنوان دو عنصر پايه [13] .باشندهاي سبز داراي سه ويژگي تقاطع،الگوهاي زنبوري شكل و اندازه ي شبكه  مي

ي بافر المان هاي ديگري چون گره ،منطقه اي در شبكه سطوح و فرم دادن به آن ها مورد توجه بوده و هم چنين داراي
جهت پايداري منظربوده مهم ترين هدف شبكه هاي سبز ايجاد انرژي و رفع نياز در .،كريدور و اتصال دهنده مي باشند

 :از حيث عملكردي شبكه هاي سبز داراي عملكردهاي مهم زير مي باشند [12].است

 ايجاد زيستگاه و تنوع زيستي 

 جابجايي افراد به صورت ايمن و عملكردي در شهر(بازآفريني-انتقال فعال-دسترسي( 

 احيا بازسازي و-منظر 

 تغييرات آب و هوايي 

 فضاهاي شهري باز  

 .شبكه هاي سبز نقشي مهم در ايجاد زيستگاه هاي گياهي و جانوري را داشته و به تنوع زيستي كمك مي كنند:زيستگاه- 
زيستگاهي را بيان مي دارد و آن ها را به عنوان تركيباتي از منظر تحقيقات اخير انعكاسي از وجود و درك كريدورهاي [4]

كريدورها از )1:در اين نظريه دو ديدگاه مطرح مي باشد.كه به آساني حركت بين فضاهاي زيستگاه مي انجامد مي داند
حمايت و )الح و موادآب، انرژي، مص(و عناصر غير زنده) و تغييرات آنها- انتشار گياهان- حركت جانوران(حركت عناصر زنده 

  [6] .كريدور كمك به ايجاد گونه هاي خاص نمايد)2.پشتيباني نمايند
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 كنترل سيل و سازگار نمودن آب و،شبكه هاي سبز داراي عملكرد مهم در تغييرات اقليمي:تغييرات آب و هوايي- 
  .را دارد ايجاد خاك هاي غنيو  پايين آمدن چرخه كربن،بستر

گاه باز و فضاي جمعي،كريدورهاي سبز،فضاهاي باز طبيعي ،فضاي ورزشي ،فضاي بازي،شامل پارك:فضاهاي باز شهري- 
  [4].مي باشندگاه به صورت فضايي ايزوله 

  شكل گيري فضاهاي سبز شهري استراتژي- 5
استراتژي ايجاد شبكه هاي سبز شهري در راستاي موثر كردن انرژي در فضاهاي سبز با استفاده از عناصر اكولوژيكي در 

شبكه هاي سبز به عنوان استراتژي حل مشكالت در شـهر مطـرح مـي شـوند و     .شبكه زيستگاه در رسيدن به پايداري مي باشد
شـكل  .به علت تاثيري كه بر كاهش هزينه هاي مديريت و كاشت داشته همواره مورد توجـه بـوده اسـت    اتصال شبكه هاي سبز

افزايش انـدازه جمعيـت   گيري شبكه هاي سبز بر پايه اصولي هم چون افزايش كيفيت مسير زيستگاه ها،رسـيدن بـه پايـداري،   
هاي ارتباطي در مسـير كريـدورها و مسـيرها    كاهش سد ،افزايش تعداد مسيرهاي زيستگاهي و گسترش برهم كنش آنها،محلي

استفاده از ديواره هاي سبز و بام هـاي سـبز   ،كاهش اثرات منفي پيرامون،كاهش از بين رفتن لبه ها،جهت جابجايي بين مسيرها
  [11].مي باشد در جهت پيوستگي سطوح 

  
  
  
  
  
  
  
  

  [2] :مĤخذ- بام سبز در جهت ارتقاي شبكه- ديواره ي سبز-استفاده از سبزراه- 7شكل 
راه حل شبكه هاي سبز بر پايه ي اصول و معيارهاي هسته ي اكولوژيكي ،پايداري سازه هاي شهري ،ارتقاي عملكردي 

هم چنين ايجاد شبكه ها با ايجاد دسترسي براي افراد به .باشدبندي هاي سبز بسيار داراي اهميت ميو منطقه ، ساختن محيط
شبكه هاي سبز باعث  عالوه بر آن.زايش كيفيت زندگي شهري را دارا مي باشندفنقشي بسزا در ا... خانه،محل كار،مدرسه و 

بررسي معيار ها مبين اين مطلب است كه با احياي حوزه هاي .[7]استافزايش ارتباط ميان منظر طبيعي و منظر شهري بوده 
شبكه هاي سبزي كه درست برنامه ريزي و طراحي .باشدمهاجرت در محيط هاي شهري ميضعيف تاثيرات مبني بر ،كاهش 

شبكه هاي سبز با كيفيت .را براي زندگي روزمره و هم چنين رشد شهر داشته باشندتوانند تنظيمات قابل توجهي مي شوند مي
مي توانند كيفيت فضاها و ارزش آنها را باال برده و آن ها را از لحاظ فعاليتي و عملكردي براي افرادي كه دسترسي آسان به 

هم چنين اين شبكه ها مزايايي چون باال .كنندپارك ها ،فضاهاي باز،زمين هاي بازي و فضاهاي طبيعي را نياز دارند، جذاب 
بردن تنوع زيستي،مقاومت در تغييرات آب و هوايي ،ايجاد فرصت كاري و آموزشي،تقويت صنعت توريسم و افزايش پايداري 

  [10].زمين را دارا مي باشند
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  :[10]مĤخذ- باز در ايجاد شبكه هاي سبزافزايش ارزش فضاهاي - 8شكل 
  :اتصال شبكه ها به وسيله ي عواملي كه منجر به شكل گيري آنها مي باشد در زير بيان مي گردد

همانطور كه كريدورها از كريدورهاي انتقالي مواد و .نوعي نشانه و قدرت محسوب مي شود  اتصال و لينك در كريدورها:لينك- 
براي آن كه سبزراه هاي مناسبي داشته باشيم بايد .مصالح مورد نياز افراد به كريدورهاي جابجايي افراد تبديل شده اند

  [3].مسيرهايي چند منظوره در شبكه هاي سبز ايجاد كنيم
لبه هايي كه تركيبي از شهر و اكولوژي .لبه به سبزراه ويژگي بينابيني ميان مناظر صنعتي و مناظر اكولوژيكي را مي دهد:لبه- 

انعطاف اتصال لبه و اكولوژي عالوه بر دادن هويت و .هستند قالبي را ايجاد مي كنند كه  به جامعه و محيط هويت مي بخشند
بخشد و هم چنين به مديريت سيگنال ها ،مبلمان،پالن كاشت پذيري،سالمتي و سبزينگي و زيبايي را به منظر شبكه مي

  [3] .پردازدمي
                   و كريدورهاي سبز و اتصال آن ها اكولوژي شهري اميدوار است كه با ايجاد قدرتمندي در لبه هاي موجود :ارتباط جوامع-      

در جهت ايجاد پيوستگي و سالمتي دست پيدا كند كه اين هدف باعث جذب بيش تر افراد به فعاليت در فضاهايي است كه 
  [3].پيش تر از اين ناديده گرفته مي شدند

  
  
  
  
  

پيوستگي لكه ها در ايجاد ارتباط گونه اي خاص در - :[3]مĤخذ-ارتباط جوامع-لبه- لينك:راستاز چپ به - 12و11و10و9شكل
  [1]:مĤخذ.گونه اي ديگر به طور هم زمان طزيستگاه و قطع ارتبا
  :اين پيوستگي در شبكه هاي سبز چهار ويژگي اصلي را دنبال مي كندهدف ايجاد 

  .طراحي شبكه بر روي اتصاالت راه به سبزراه و طراحي بر اساس آن - 1
مشخص كردن نقاط قوت و ضعف در فضاهاي عمومي و جمعي و طراحي آن ها به گونه اي كه پاسخگو به نيازهاي افراد - 2

  .درون و نزديك شبكه باشد
  )CPTED(ي شبكه ها در راستاي كاهش جرم و ايجاد امنيت خاطرطراح- 3
همانند تاريخ فضاها،فرهنگ منطقه و جغرافياي مكان (افزايش ديد بصري به اتصاالتي كه همسايه هاي شهري را به يكديگر - 4

  )1جدول([3] .متصل نموده اند )در طول كريدور
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  نگارندگان:مĤخذ-ضوابط ارزيابي شبكه هاي سبز - 1جدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ايده ي منظر اكولوژيكي توسط جغرافي دان آلماني كارل ترول مطرح شده و منظر اكولوژي ضرورتا جغرافيا را با 
منظر ماتريس شبكه )3كريدور )2دهنده ها  اتصال)1از ديدگاه مناظر و فضاهاي سبز شهري سه المان .عملكرد تركيب مي نمايد

  )2نمودار(:را به ترتيب زير تعريف مي كنند
  

سطوح بسته ي غير خطي كه از محيط اطراف به صورت واضح متمايز شده اند و هم چون فضاهاي :اتصال دهنده ها
  .سبز بزرگ در حومه ي شهرها و يا پارك هايي در سيستم فضاهاي باز شهري مي باشند

  
متفاوت بوده و مي توانند به صورت خطي و يا اتصال دهنده هايي مسير بلند و طوالني كه از ماتريس و شبكه :كريدور

كه شامل كريدورهاي خطي،كريدورهاي نواري و كريدورهاي جريان دار هم چون كمربندهاي سبز حاشيه رودخانه مي 
ط مارش حداقل پنج دسته توس.كريدورها به عنوان پلي ميان سطوح بوده و هم چنين در جهت انتقال انرژي مي باشند.باشند

كريدور هاي )4كريدورهاي خطي  )3كريدورهاي بين رودخانه و زه كش )2كريدورهاي شبكه رودخانه )1:طبقه بندي شده اند
.) شبكه اي از الگو هاي مستطيلي به همراه شبكه ي توري از عناصر با تركيب بندي و اندازه هاي متفاوت مي باشد(توري شكل 

بوئنو ات آل در رابطه با جنبه هاي موثر ايجاد ارتباط و پيوستگي و ايجاد تنوع زيستي . كريدورهاي بخش بندي شده يا مجزا)5
البته ايده ي اتصال سبزراه ها نخستين بار توسط المستد اجرا و در بعد از سال هاي .افزايش عرض كريدورها را مطرح نمود

  .رها مطرح شدالمللي در ايجاد شبكه هاي سبز ميان كشو نايده ي سبزراه هاي بي 2004
  

زمينه ي بسته در منظر مي باشند كه داراي فضاهاي بزرگي جهت ارتباط و پيوستگي بوده و نقش :ماتريس يا شبكه
در بعضي از گستردگي ها وجود شبكه به عنوان جنبه اي از منظر در پويايي و پايداري مي باشد و همه ي .مهمي در منظر دارند

  [12] .مي باشندمناظر داراي ماتريس هاي مشابه ن
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  نگارندگان:مĤخذ- نقش اكولوژي منظر در ايجاد شبكه- 2نمودار
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نگارندگان:مĤخذ- بررسي اهداف و المان هاي ايجاد شبكه سبز شهري- 2جدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شبكه هاي سبز به يكديگر در ايجاد شبكه اي ارتقاي اكولوژيك و اقتصاد در سيستم سبز مطرح بوده اند و اتصال 
  :بزرگتر داراي مزاياي زير است

  .با افزايش پيوستگي در دسترسي سيستم به نوعي موثر داراي پايداري است.قدرتمند شدن عملكرد فضاهاي سبز شهري)1
هـا و زمـين هـا و سـواحل     ارتبـاط ميـان پـارك    -ايده ي پيوستگي در شبكه ها به ارتباط ميان سيستم هاي طبيعـي و منـابع   

ارتباط كلي ميان عناصر سيستمي و طبيعي در راستاي افزايش تعامالت اجتماعي ،اقتصـادي ،ارزش گـذاري منظـر     -اكولوژيكي
  )2جدول (.مي باشد

  .قدرتمندي و پايداري سيستم هاي فضاي سبز شهري از لحاظ پايداري معماري و پايداري زيست محيطي)2
منظر با افزايش پيوستگي و اتصال شبكه هاي سبز ،مديريت منظر فضاهاي يكپارچه كاهش هزينه ي كاشت و مديريت )3

  .شوده مديريت فضاهاي كوچك آسان تر مينسبت ب
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شبكه هاي سبز در جهت ارتقاي منظر عيني و ذهني ،شبكه اي يكپارچه در ديد و ذهن افراد بسيار قابل لمس تر نسبت به )4
  )3جدول([12].ضاهاي سبز را براي انسان باال مي بردفضاهاي كوچك سبز مي باشد و ارزش ف

  نگارندگان:مĤخذ-مزاياي ايجاد شبكه هاي سبز - 3جدول
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وجود شبكه حال به مطابقت اصول و معيارهاي رسيدن به پايداري و شاخص هاي ايجاد زيرساخت شبكه سبز شهري پرداخته و 
  )4وجدول3مودارن(:به عنوان زيرساختي در راستاي رسيدن به پايداري اثبات مي گردد
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  نگارندگان:مĤخذ- ارتباط شبكه سبز و پايداري-3نمودار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نگارندگان:مĤخذ-ارتباط شاخص هاي شبكه و پايداري-4جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  نتيجه گيري-6
انساني به وسيله ي عوامل محيطي قابل  نتايج اين تحقيق بيانگر اين مطلب است كه طراحي شهري و مديريت نيازهاي

توسعه ي پايدار با توجه به معيار هايي كه براي آن تدوين شده است .حل است كه خود الزمه ي توسعه پايدار شهري مي باشد
. يدتنها زماني قادر به پاسخگويي بوده كه شهر از حيث رفع نياز هاي انساني عالوه بر سيماي مطلوب رضايتمندي را ايجاد نما

با توجه به فرضيه ارائه شده ،به بررسي تاثير معيارهاي شبكه هاي سبز بر پايداري شهر پرداخته شده و نتيجه حاصل از آن 
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استخراج معيار هاي شبكه سبز و انطباق آن با معيارهاي پايداري شهر بوده است كه در بسياري از موارد هم چون سطوح 
شبكه هاي سبز هدفي را براي رسيدن به .... منابع ،تاثيرات زيست محيطي و اقليمي و مصرف انرژي ،دسترسي افراد،استفاده از

لذا در نهايت با انطباق اصول و معيارهاي مورد نياز در جهت ايجاد شبكه سبز شهري ،اطول و معيار هاي .پايداري دنبال مي كند
  .رسيدن به شهري پايدار با طراحي شبكه هاي سبز استخراج شده است

با توجه به الگوهاي ارايه شده در جهت ايجاد شبكه اي سبز هم راستا با پايداري شهر الزم است با توجه به معيارهاي زير لذا 
  :عمل نمود

  توجه به حفظ زيستگاه ها با اتصال آن ها به هم و حفاطت نمودن از آن- 
  زيست محيطي و تنظيمات اقليمي- تياستفاده از درختان مناسب در اتصال شبكه ها در راستاي كاهش آلودگي هاي صو- 
وجود حمل و نقل عمومي مناسب در جهت كاهش آالينده هايي  افزايش دسترسي به حمل و نقل آسان و رفع راحت نيازها- 

  چون
 - CO2 كاهش استفاده از مصالح آالينده ي شهري و كاهش مصرف انرژي  
ارايه ضوابط ساخت در جهت عدم ايجاد - ط خود افرادايجاد مشاركت اجتماعي در ساخت شبكه و نيل به هدف حفاظت توس- 

نقاط ضعف در رسيدن به پايدارياستفاده از معيار هاي فوق در ايجاد شبكه ي سبز شهري موفق با توجه به اصول پايداري مي 
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