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Abstract 
 

Background and Aim: Various approaches have been presented to achieve urban balance and 

sustainability, one of these approaches is the ecologic city. The aim of this research is to clarify the need to 

pay attention to the creation of the urban ecological approach in Iran urban planning system in order to 

achieve sustainable development. 

Methods: This research is practical in terms of purpose, and descriptive and analytical in terms of nature. 

The method of collecting data documents and content analysis. 

Findings and Conclusion: The research results show that urban ecological approach in many regions of 

the world has been taken. In Iran, in many cities under the influence of global developments and the 

implementation of various urban plans, the economic factor has become the main determining factor, and the 

developments of the current century. In fact, the oil-based economy, excessive population density, the 

concentration of activities and the frequency of construction and Instruments have resulted in the physical 

growth and expansion of urban centers and the destruction of the natural ecosystem of the country's cities; 

Although measures have been taken in some cities of the country to achieve an ecological city, it cannot be 

claimed that the construction of an ecological city has been completed in Iranian cities; however the necessity 

and need for creating and planning an ecological city is arisen every day for the cities. 
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 رانیآن در ا یرو شی، چالش ها و موانع پ کیاکولوژ یها شهر جادیضرورت ا

 

 3ی صابر دیحم،   1ی برات میابراه

 رانینجف آباد، ا ،ی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالم یشهر یزیبرنامه ر یدانش آموخته دکتر. 1

 رانینجف آباد، ا ،یواحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالم ،یگردشگر قاتیمرکزتحق ار،یاستاد. 2

  47/47/1041ش: ریپذ خیتار 33/45/1041ت: افیدر خیتار
 

 دهیچک

 کیشهر اکولوژ کردهایرو نیاز ا یکیارائه شده است،  یشهر یداریبه تعادل و پا دنیرس یبرا یمختلف یکردهایروف: هد و نهیزم
به  یابیدست یکشور در راستا یشهر یزیدر نظام برنامه ر کیشهراکولوژ کردیرو جادیضرورت توجه به ا نییپژوهش تب نیاست. هدف ا

 است. داریتوسعه پا

اطالعات به صورت  یاست. روش گردآور یلیتحل ،یفیتوص تیاست و از لحاظ ماه یپژوهش از لحاظ هدف کاربرد نیای: بررس روش
 محتوا  بوده است. لیو تحل یاسناد

شده است.  یتوجه خاص ایاز مناطق دن یاریدر بس کیشهراکولوژ کردیدهد؛ امروزه به رو یپژوهش نشان م جینتا گیری: جهینت وها  افتهی
 یبهه عنهوان عامهل اصهل     یعامل اقتصاد ،یمختلف شهر یطرح ها یو اجرا یتحوالت جهان ریاز شهرها تحت تأث یاریدر بس رانیدر ا

سهاخت و   یهها و فراوانه   تیتمرکز فعال ت،یاز حد جمع شیبر نفت، تراکم ب یمتکو اقتصاد  یباشد و تحوالت قرن جار یکننده م نییتع
 یشته است؛ هر چند در برخدا یکشور را در پ یشهرها یعیطب ستمیاکوس بیو تخر یشهر یکانون ها یکیزیسازها، رشد و گسترش ف

 کیه توان ادعا کهرد کهه سهاخت شههر اکولوژ     ینم یانجام شده است ول کیبه شهراکولوژ یابیدر جهت دست یکشور اقدامات یاز شهرها
 یآمده بهرا  دیبا توجه به مشکالت پد کیساخت شهر اکولوژ یبرا یزیر و برنامه جادیانجام شده است و ضرورت ا رانیطور کامل در ا به

 .شود یم شتراحساسیکشور هر روز ب یشهرها
 

   ی.زریچالش، برنامه ک،ی، شهراکولوژ داریتوسعه پاها:  واژه دیکل

                                                           
  :نویسنده مسئول hamidsaberi2000@gmail.com 
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 مسأله انیب و مقدمه

، شهرها باید به نحوی مردم را با طبیعت پیرامونشان هماهنگ و دستیابی به توسعه پایدار را امکان پذیر 21در قرن

های پایدار صورت گرفته  ی زیستگاه های اخیر رشد و گسترش شهرها در تناقض با مفاهیم توسعه که در دهه حالی نمایند. در

های فسیلی  های ناشی از مصرف سوخت محیط زیست مانند تشدید آلودگیو این روند سبب افزایش حجم ترافیک، فشار بر 

های بعدی  این الگو منابعی مانند زمین، انرژی و آب که باید برای نسل یا بی توجهی به مسائل اقلیمی شده است. در نتیجه 

 (. 11311311ای درحال مصرف هستند ) فرهمندیان، حفظ شوند، با روند فزاینده

چنان سریع و شتاب آلود عمل کرده است که پس از اندک  اخیر تغییرات محیط زیست شهری آنهای  سال در 

های سنتی و اصیل زیستی خود را ندارند؛ بلکه اصول تازه و علمی  های کشور نه تنها توانایی حفظ ویژگی مدتی، اکنون شهر

 (.3711303اتمی نژاد و شورجه، باشد )ح ها و رشد آینده شان حکمفرما نمی محیطی آن نیز بر توسعه زیست 

محیطی، محیط زیست شهری به چالش عمده  های متعدد زیست  بر این اساس از اوایل قرن اخیر و با بروز بحران 

ها  است، که هر کدام از آن  ریزان شهری تبدیل شده است. چنین روندی جنبش های متعددی را پدید آورده در ذهن برنامه

اند و می کوشند در تحلیل های خود از مفاهیم نظری  وجود آمده زیستی در نقاط مختلف جهان بهدر قالب مکاتب گوناگون 

است(. یکی  ها تأکید بر مفهوم )توسعه پایدار شهری  و پیشینه خود بهره ببرند. در این میان فصل مشترک تمامی این نظریه

 های مطرح در این زمینه نظریه شهر اکولوژیک است.  از نظریه

زه در بسیاری از شهرهای کشور به تبع از تحوالت جهانی و اجرای طرح های مختلف شهری، عامل اقتصادی به امرو

عنوان عامل اصلی تعیین کننده درآمده است و به جای ایجاد محیطی هماهنگ با شرایط اکولوژیک همراه با احساس 

ح سر و کار داریم، ساخت شهری نه تنها با خود آسایش، حس تعلق به مکان و امنیت و شادابی، با محیطی خشک و بی رو

بیگانه است بلکه با محیط اطراف خود نیز نامأنوس می باشد. تحوالت قرن جاری و اقتصاد متکی بر نفت، تراکم بیش از حد 

جمعیت، تمرکز فعالیت ها و فراوانی ساخت و سازها، رشد و گسترش فیزیکی کانون های شهری و تخریب اکوسیستم 

شهرهای کشور را در پی داشته است. در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران توسعه شهری با رشد و سرعت طبیعی 

بیشتری همراه بوده است و امروزه یکی از چالش های عمده پیش روی شهرهای ایران مسائل اکولوژیک و محیط زیست آن 

ید برنامه ریزی بر رشد و توسعه بدون در نظر گرفتن است. تحوالت برنامه ریزی نشان می دهد تا اواسط قرن بیستم تأک

محدودیتی برای استفاده از توان های اکولوژیک و توانمندی های محیطی بوده است. براساس همین نگاه نظام برنامه ریزی 

و پایدار در کشور ایران اعمال شده است؛ دراهداف کالن برنامه های توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور، بهره برداری صحیح 

از منابع طبیعی موجود جهت اعتالی کیفیت زندگی نسل های حاضر و نسل های آینده مورد تأکید قرارگرفته است. برای 

این منظور برنامه ریزی برای ایجاد تعادل و توازن درمحیط زیست مناطق و تجهیزکانون های توسعه، از طریق گسترش 

ه به قابلیت ها، شرایط و مالحظات زیست محیطی به عنوان یکی ازخط ظرفیت های زیر بنایی و تولیدی محیط با توج

مشی های مهم توسعه اقتصادی مناطق مختلف کشور توصیه شده است. متأسفانه توسعه بی رویه فعالیت های اقتصادی 

دیت ها و انسان، افزایش جمعیت و اتکای بی واسطه قشر کثیری از مردم به بهره برداری از طبیعت، روز به روز محدو

(. بنابراین دغدغه اصلی 123 1301آورد)زنگی آبادی و همکاران، تنگناهای بیشتری برای بقای طبیعت و منابع به وجود می

 این پژوهش این است که ضرورت ایجاد شهر اکولوژیک در ایران چیست و چگونه می توان به آن دست یافت؟
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 مبانی نظری پژوهش

 ر اکولوژیکگیری شه درآمدی بر تاریخچه شکل

وری و قابلیت زندگی و  های خود را با بهره توان شهر این مسئله که چگونه می سال گذشته، همواره  144در طول 

جمله مسائل مورد تأکید متخصصین و دانشمندان بوده  ریزی کرد و ساخت، از  بدون هیچ آسیبی به محیط اکولوژیک برنامه

ریزان و  به وجود آمد. در آن زمان برنامه 24و اوایل قرن  10در قرن  . این مفهوم(Lye & Chen, 2010: 2 )است 

مدیران شهری به دنبال مشکالت به وجود آمده برای شهرها به خصوص مسائل مربوط به بهداشت عمومی، ضرورت ایجاد 

  (Tang, 2011: 16) محیط های جایگزینی  مطرح شد

هایی  که دیدگاه 3، ابنزرهاوارد2، پاتریک گدس1د فردریک الالمستدمانن 10ریزی قرن  مروری بر کار پیشگامان برنامه

ریزی را  را در مورد موجودیت زندگی، اهمیت محافظت از زیبایی های طبیعت و عملکردهای اکولوژیکی همراه با برنامه

رابطه متقابل بین  ای را پیشنهاد داده است که در آن به اند، به عنوان مثال1 گدس نظریه زیست منطقه خاطر نشان کرده

   (Wong & Yuen, 2011: 4) شهر و اکوسیستم توجه کافی شده است

توان در تعادل زندگی  این سؤال که چگونه می ترین نویسندگان در این زمینه ابنزرهاوارد بود، که  گذار یکی از تأثیر

شهر او برای جلوگیری از مشکالت  ده باغبود و ای 10هاوارد در قرن  اصلی شهر و کشور تجدید نظر کرد محور اصلی نظریه 

ای بود از  شهر هاوارد نمونه بود. نظریه باغ نشینی مطرح شده  های صنعتی شلوغ و گسترش سریع حومه  زیست محیطی شهر

دادن به شکل شهری و اهمیت حفظ کشاورزی در نزدیک شهرها و ایجاد کمربند سبز برای  انداز برای شکل استفاده از چشم

 .(Jiang , 2019: 8)مرزهای فیزیکی بین جوامع ایجاد 

ریزی شهری مدرن با ایده شهر  ( نقطه عطف تئوری برنامه1090)"طرحی با طبیعت "با کتاب 0هارگ مک الن 

ی او برای طراحی  ریزی شهری تأثیر بسزایی داشته است. ایده برنامه  اکولوژیک در آمریکا است که بر نظریه و عملکرد فعلی

های  داشته است. کتاب 24ریزی شهری تا اواسط قرن  محیطی و برنامه های زیست نقش مهمی در مورد نگرانی با طبیعت

( که در 1071)9(، کریکل1092) 3های کارسون محیطی تأکید کردند از جمله کتاب شده بعدی بر اهمیت بعد زیست منتشر

 مورد مواد شیمیایی و تأثیرات آلودگی و مصرف منابع هشدار داده بودند. 

های شهری  ای بر فرم است که تأکید ویژه ریزی شهری  در زمینه برنامه 24نیز نویسنده قابل توجه قرن  7جکوبز جین

استفاده از   و از یک مدل متراکم شهری که( انتقاد کرد 1091های آمریکا ) ریزی شهر پیاده دارد. وی از مدل برنامه عابر

کند را مطرح  ای و اقتصاد محلی پررونق که از مشاغل کوچک حمایت و تشویق می پیاده و ارتباطات محله مسیرهای عابر

0کونز . به گفته جان (Tang, 2011: 16)جدید شد  1کرد، ایده او الهام بخش بسیاری از فعاالن شهرنشینان
شهر  ایده بوم 

پذیر مورد  محیطی، اجتماعی و اقتصاد شهری مسئولیت ، زمانی که توسط محققان آلمانی از نظر زیست1014ه در دهه ریش

 گردی که به متابولیسم شهری متمرکز است، شکل گرفت  اولین مفاهیم شهر بوم 1094ی  بحث قرار گرفت و در دهه

.(Hold, 2009: 44)  

                                                           
1 . Fredrick Low Olmsted 
2 . Patrick Geddes 
3 . Ebenzer Howard 
4 . Lan. Mc Harg 
5 . Carson 
6 . Circle 
7 . Jane Jacobs  
8 . New urbanists  
9 . Jan Kunz 
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ای را که راه خود را به سمت  هم در شهر اکولوژیک و سبز است، وی جامعه( یکی از محققان م1002)1دیوید انگویخت

است را نشان  مداری، استفاده از دوچرخه و حمل و نقل عمومی و تغییر رفتارهای روزمره انسانی  از طریق پیاده "شهر بوم"

 .  (Tang, 2011: 17) دهد، معرفی می کند می

( 1017) "ای سالم ساخت شهرها برای آینده"کتاب ریچارد رجیستر ، از "شهر اکولوژیک"می توان گفت اصطالح 

است در مورد ساخت شهری که مانند سیستم  گرفته شده است. دیدگاه رجیستر در مورد شهر اکولوژیک، پیشنهادی 

کارگیری  را افزایش دهد و با به وسیله الگوی کاربری زمین کالبد سالم کل شهر را حمایت کند، تنوع زیستی  زندگی به 

  (Wong & Yuen, 2011: 3)های شهر تنوع ایجاد کند  الگوی تکامل و پایداری در نقش

مدل ریچارد رجیستر سعی داشت ورودی و خروجی شهرها را حفظ و کنترل کند و تنوع زیستی شهر اکولوژیک 

ژیکی طوالنی مدت محیط شهری سازی شده بود و از تعادل اکولو نظر ریچارد رجیستر، با الگوبرداری از برکلی مدل مورد

توان گفت طرح اکوسیتی که اول بار توسط ریچارد رجیستر  طور خالصه می . به (Jiang, 2019: 6)کرد  پشتیبانی می

 کرده است1 مطرح شد در طول زمان سه مرحله تکامل را طی

رب شهرنشینی و تخریب است به آثار مخ شود که پاسخی  های هنجاری و نظری مشخص می مرحله اول1 با دیدگاه-1

 0و تکنوسیتی 3، شهر جدید2شهر ( باغ1004تا  1014رویه شهری )دهه  های اجتماعی و گسترش بی محیط زیست، نابرابری

 آن هستند.  24تا  10نمونه قرن 

شود  هایی که پیشرو در زمینه اکوسیتی ملی و محلی بودند مشخص می های تنظیمی و پروژه مرحله دوم1 با دیدگاه-2

  .(2444تا  1022مانند کوربیتیبا در برزیل، ویتکرز در نیوزلند و شواباخ در آلمان و تعدادی شهر در چین )

 . (Joss, 2011: 269) شود در شهرها مشخص می (CO2)مرحله سوم1 با دیدگاه ابتکاری در جهت کاهش سطح-3

های پیشرو در زمینه هدایت و ارتقاء  شرکتهای دولتی و  المللی، سازمان امروزه تعدادی از بازیگران در سطح بین

هایی برای حمایت از شهرها در  جهانی برنامه های اکولوژیکی مشغول به کار هستند. به عنوان نمونه بانک ها در شهر نوآوری

تحد م ملل ریزی تلفیقی شروع کرده است. سازمان راستای افزایش پایداری اکولوژیکی و اقتصادی از طریق مدیریت و برنامه

های شاخص شهری را در این زمینه معرفی کرده است. عالوه بر این این سازمان غیر دولتی که توسط  نیز دستورالعمل

خصوص اکوسیتی سازماندهی کرده است  نیز تعدادی کنفرانس در (Ecocity Builders)رجیستر ایجاد شد

(Mnemneh et al, 2014: 135-136)  . 

گردی شده است از  های بوم وارد ادبیات شهر 2449م و ابتکارات جدیدی از سال دهد که مفاهی تحوالت نشان می

کربن )کربن صفر( است البته این بدان معنی نیست که تمرکز بر  یا شهر بی 3کربن های کم جمله توجه خاص به شهر

محیطی( را به حاشیه  زیستاجتماعی و  گردی )پایداری گردی توجه به ابعاد دیگر شهر بوم های بوم کردن کربن در شهر کم

های اخیر بدان شده است تحقق شهر  گردی توجه خاصی در سال های بوم ببرد. از دیگر اصطالحاتی که در بحث شهر

های سبز  پذیر و فناوری های تجدید ای از انرژی فنی پیشرفته متشکل از مجموعه -گردی به عنوان یک سیستم اجتماعی بوم

گردی به حساب  است که نوعی طراحی مدرن شهر بوم 9یجیتال تحت عنوان شهر هوشمندهای اطالعات د توسط فناوری

های اخیر برای  در سال 7جا حاضر گردی همه آید از جمله شهر ونکورکانادا و مصدر امارات. بر این اساس اصطالح شهر بوم می

 .  (Joss et at, 2013: 68)گردی مطرح شده است  های هوشمند بوم شهر

                                                           
1 . David Engwicht 
2 . The Garden City  
3 . The New Town 
4 . The Techno City 
5 . Low carbon city 
6 . Smart city  
7 . Vbiquitous eco - cities 
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کند توجه خاصی دارد نوعی  شهر هوشمند عالوه بر این که به نیروهای مختلفی که در شهر ایفای نقش میدر واقع 

  .(Joss, 2018: 3)شود  نیز قلمداد می "حکمرانی تحول آفرین"کاتالیزور 

 

 های توسعه شهر اکولوژیک   راهبرد

 باشد1 میهای زیر نیاز   یابی به شهر اکولوژیک به ترکیب راهبرد برای دست

 حمل و نقل پایدار:-1

است که امکان دسترسی به نیازهای اصلی را به صورت ایمن و سالم و در  یک سیستم حمل و نقل پایدار، سیستمی 

نماید. همچنین حمل و نقل پایدار از اقتصاد پویا حمایت  عین حال رعایت عدالت بین نسلی و درون نسلی فراهم می

دهد و مصرف منابع تجدید ناپذیر و استفاده از زمین را به حداقل  ر بازیافتی را کاهش میکند، آلودگی و ضایعات غی می

 حمل و نقل پایدار و ارکان آن به شرح ذیل است1 1009رساند، در گزارش بانک جهانی  می

 گذاری برای زیر ساخت های حمل و نقل. رکن اقتصادی1 مناسب بودن ساختار سازمانی و سرمایه-

گذاری برای حمل و نقل با تأکید بر کاهش  محیطی و اکولوژیک1 شامل بررسی بر روی چگونگی سرمایه رکن زیست -

 محیطی. های زیست مصرف انرژی و کاهش انتشار آالینده

 کند. رکن اجتماعی1 بر کفایت و دسترسی مناسب تمامی اقشار جامعه به خدمات حمل و نقل تأکید می-

نده نیازمند تغییرات اساسی در فرهنگ افراد است که برای بسیاری به منزله تغییر در فرآیند ایجاد شهری پایدار در آی

های این  استفاده از وسایل حمل و نقل شخصی نیست، یکی از ویژگی ها است. روشی که دیگر وابسته به  روش زندگی آن

حمایت الزم از پایداری اجتماعی، تغییر فرهنگی دورنمایی جوامع از منطقه شهری، ساکنان آن و تکنولوژی الزم برای 

ای از  های فیزیکی آن ها است، این الگوی جدید روند نگرش به شهر به عنوان مجموعه اقتصادی، سیاسی و زیرساخت

شود که شامل مجموعه هایی  ریزی می های برنامه ایجاد مکانیسم های به هم پیوسته در صورت موفق بودن منجر به  سیستم

های قیمت  بط به هم و حامی یکدیگر است. حمل و نقل پایدار مستلزم حمایت ترکیب متوازن روشهای مرت از سیاست 

عالوه تغییرات در نوع اداره و پیشرفت هایی در تکنولوژی حمل و نقل شامل   گذاری برای حمایت از حمل و نقل عمومی به

استفاده از  .(137 1310است )ماگتین،  آتی  های توسعه هایی در طراحی و اجرای طرح بازیافت مواد و همچنین نوآوری

های اکولوژیک است. )شکل  دوچرخه، حمل و نقل پیاده و حمل و نقل عمومی از راهکارهای حمل و نقل پایدار در شهر

 (2و1شماره1 

 ده اصل اساسی الزم در دستیابی به حمل و نقل پایدار اکولوژیک

 روی  ایجاد فضای مناسب پیاده-1

 سواران و سایر حمل و نقل غیر موتوری مناسب برای دوچرخه ایجاد فضای -2

 حمل و نقل عمومی کم هزینه و در عین حال گسترده-3

 مدیریت سفر با ایجاد دسترسی برای عابر پیاده-0

 ترین حالت ممکن  حمل و نقل پاک و ایمن-3

 ها و فضاها ها، ساختمان اختالط کاربری و یکپارچه سازی با فعالیت-9

 تراکم ساختمانی با تأکید بر پیاده محوری و حمل و نقل عمومی ایجاد-7

 کردن امتیازات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی اضافه-1

 های شهری کردن بلوک  روی با کوچک کردن مسیرهای پیاده مستقیم-0

 (Hook et al, 2010: 16).پایدار سازی بادوام سازی و -14
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 پذیر های تجدید توسعه انرژی-2

باشد، تغییر در رفتارها و کنترل  های حفظ ذخایر انرژی، افزایش کارآیی انرژی می ترین روش ترین و آسان یکی از ارزان

 تواند منجر به کاهش نیاز به انرژی اضافی گردد.  ها و مساکن، می هوشمند انرژی در ساختمان

کارگیری وسایلی با انرژی مصرفی  ن مؤثر آب، بهکرد کاری، گرم دهد که بهبود در اموری مانند عایق مطالعات نشان می

توانند به سمت ترکیب  تواند به سرعت برای مالکان خانه منافع و سود اقتصادی را به ارمغان آورد. شهرها، می مناسب می

شهرها های انرژی حرکت کنند؛ تا بدین وسیله بتوانند انرژی خود را تأمین نمایند،  حرارت، انرژی، گرمای محیطی و شبکه

های ثانویه زیستی برای تولید انرژی و محصوالت  کارگیری سوخت استفاده از زباله و ضایعات به عنوان انرژی و به قادر به 

های  باشند، ایجاد ساختمان خورشیدی، اتاق نشیمن و غذاخوری در قسمت جنوبی)آفتابی(، آشپزخانه و حمام و سرویس می

ها  کاری و پنجره پشم و شیشه و یا پلی اورتان عایق mn 400ها با  . دیوارها و سقفگیرد ساختمان در قسمت شمال قرار می

 پذیر در شهر اکولوژیک است  های تجدید هایی از توسعه انرژی خیابان با انرژی خورشیدی نمونه LEDهای  سه جداره، چراغ

.(Wong & Yuen, 2011: 160-162)ت در جهت تقویت فضای سبز شهری، های سازگار با آب و هوا، مشارک آوری جذب فن

ای از جمله  پذیر از سطح ساختمانی تا سطح منطقه های انرژی تجدید آوری استفاده از ابتکارات محلی، استفاده از فنون و فن

 .  (UN Habitat, 2011: 26) های تجدیدپذیر کار گرفت توان در توسعه انرژی است که می  مواردی

 

 
 (Source: Yeang &Woo, 2010: 132) مستقیم آب خورشیدی سیستم گرمایش غیر -1شکل 

 

 کاربری ترکیبی-3

های آن مرتبط است، امروزه بحث چگونگی کاربری اراضی  میزان پایداری یک شهر با شکل، اندازه، تراکم و کاربری

است که با تبعیت از الگوی شهر متراکم کاربری ترکیبی قابل اجرا  یابی به توسعه پایدار شهری  نقش مؤثری در دست

است از جمله حضور عملکردهای تجاری و صنایع محلی  ای شهری ه باشد. کاربری ترکیبی دارای مفهوم تنوع در فعالیت می

در نواحی مسکونی و یا وجود اماکن مسکونی در نواحی صنعتی و تجاری، برخی از مزایای کاربری ترکیبی در شهر 

ای دهد و تعداد سفره اکولوژیک عبارتند از 1دسترسی آسان به امکانات محلی نیاز به داشتن خودروی شخصی را کاهش می

ها و امکانات تفریحی در نواحی نزدیک و مجاور به  دهد، قرارگیری مغازه کوتاه برای خرید مایحتاج روزانه را افزایش می

اند،  های دولتی در فاصله نزدیک قرار گرفته شود، بسیاری از امکانات و سازمان استفاده از خودرو منجر می کاهش تمایل به 
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های بازی کودکان و محلی برای  کند و سایر فضاهای عمومی به عنوان زمین بان طلب میخیاکاهش اتومبیل نیاز کمتری به 

  (Wong & Yuen, 2011: 162).کند تعامالت اجتماعی عمل می

 

 قتصاد محلی و اقتصاد خودکفا محورتوسعه ا-4

های ارزشمند  ژگیاستقالل اقتصادی شهر بیشتر باشد، تأثیر مخرب آن بر محیط زیست کمتر خواهد بود و وی هرچه 

محیطی آن افزایش خواهد یافت. در واقع توسعه اقتصاد محلی و اقتصاد خودکفا محور تأثیر بسزایی بر توسعه پایدار  زیست 

شود که شهروندان برای رسیدن به محل کار ناچار نباشند مسافت زیادی  دارد. به عنوان مثال رشد اقتصاد محلی باعث می

گذاری در شهر روش مناسبی جهت دستیابی به  هایی در جهت سرعت بخشیدن به سرمایه تن روشرا طی کنند. در واقع یاف

تواند حس تعلق مکانی در شهر را نیز افزایش دهد. یکی از راههای تقویت اقتصاد خودکفا محور  این مهم است. این خود می

است،که آن را از کشاورزی  ورزی شهری است. این موضوع مهمترین ویژگی کشا شهر اکولوژیک توجه به کشاورزی شهری 

های آلی به عنوان  گیرد استفاده از زباله کارگیری منابع شهری را در برمی کند زیرا ارتباط مستقیم و به روستایی متمایز می

هایی از جمله رفع مشکل  کنندگان شهری دارای مزیت کود کمپوست و آب باران برای کشاورزی و ارتباط مستقیم با مصرف

 مبود مواد غذایی،کاهش بیکاری شهری و رفع مشکل زباله و فاضالب شهری را به همراه خواهد داشت. ک

 

 های بدون کربن ایجاد شهر-5

ها و  ها، محله های بدون کربن، اطمینان از این موضوع است که همه خانه یکی از اهداف اصلی رویکرد شهر

های فسیلی، از تأثیر خود بر  بهینه از انرژی و کاهش مصرف سوخت های تجاری بدون کربن باشند. با استفاده ساختمان

محیط زیست بکاهند و در واقع ردپای اکولوژیک خود را کاهش دهند و زمینه را برای احیای محیط زیست فراهم کنند. 

ای تهویه ه استفاده از انرژی زیست توده، جذب گاز دفن زباله، گرمایش خورشیدی فتوولتائیک، بادی و خشکی سیستم

توان انجام  است که در این زمینه می های زیستی از جمله اقداماتی  مطبوع با کمک خورشید و میکرو آبی و بادی، پاالیشگاه

 (UN Habita, 2011: 39).داد 

 

 
 (Source: Yeang &Woo ,2010: 188)سیستم تولید انرژی فتوولتائیک در شهر اکولوژیک -3شکل 
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 مسکن شایسته -6

های محیطی، ابداعات و تحوالت فناورانه سبب ایجاد تغییراتی در  در شهر اکولوژیک به سبب افزایش آگاهی

محیطی سازگار با  های زیست شود و معماری پایدار با طراحی ها می های محیطی و دکوراسیون داخلی ساختمان طراحی

( طراحی مساکن 0گیرد.)شکل شماره1  ن صورت میشدن جها  های سبز در جهت مقابله با اثرات گرم طبیعت و ساختمان

های توالت که با آب کمتری پر  وسیله بازیافت آب حاصل از بارندگی، طراحی سیفون وری انرژی به اکولوژیک با بهره

شود. بهبود وضعیت محالت فقیر نشینی نیز در  های سازگار با محیط زیست مشخص می کاری بیشتر و سقف شوند، عایق می

گیرد که شامل بهبود وضعیت مالکیت زمین، ایجاد زیر ساخت و تأسیسات شهری جدید و استاندارد به  ش قرار میاین بخ

ها در این مناطق  ها و جاده ویژه تأمین آب آشامیدنی، بهداشت، برق، مدیریت زباله، ایجاد پیاده راه، روشنایی، خیابان

  .(Wong & Yuen, 2011: 128)شود  می

ک تمام ساختار کالبدی و فیزیکی شهر در ارتباط با توانمندی های محیط شکل می گیرد به عنوان در شهر اکولوژی

مثال در طراحی و معماری ساختمان مسائلی مانند گرمایش ،سرمایش، روشنایی، برق، تهویه، انرژی های پاک، اقلیم، 

شد. طراحی سبز را می توان بر کالبد شهر بازیافت، چیدمان و دکوراسیون داخلی هماهنگ با محیط زیست طراحی خواهند 

پیاده کرد تا بدین وسیله مصرف انرژی، آب و مصرف سایر مواد را کاهش داد واز محیط زیست و ساکنان این ساختمان ها 

از مهمترین شاخص هایی که در طراحی و ساخت و ساز پایدار سرمشق طراحان قرار می گیرد و به محافظت به عمل آورد . 

 HQEن المللی مورد تأیید کشورهای بسیاری است شاخصلحاظ بی
است  "کیفیت باالی زیست محیطی "به معنی  1

 (.1300103)رزاقیان و رهنما ،

های منابع از یک سو و  این شاخص در واقع به دنبال ایجاد تعادل میان تأثیر گازهای گلخانه ای و محدودیت 

ر است و دغدغه اصلی آن در نظر گرفتن محیط زیست در ساخت و ساز خواست کاربران برای آسایش و امنیت از سوی دیگ

 (. 1123 1304و تأمین آسایش کاربران در قالب کیفیت محیط درون و بیرون است )قلعه نوعی ،

 یکی دیگر از شاخص های مورد استفاده در طراحی ساختمان به صورت پایدار و تابع قوانین اکولوژیک شاخص
2
LEED  اقتصادی گواهی نامه مدیریت انرژی و طراحی محیطی مصوب کشور آمریکا و یکی از مهمترین آیین است که نام

 (.112 1303نامه های استاندارد مرجع برای رده بندی ساختمان اکولوژیک است )پور صادقی و همکاران ،

 

 LEEDوHQEالگوی ساختمان اکولوژیک براساس استاندرد -1جدول 

گروه 

بندی 

 اصلی

گروه 

ی بند

براساس 

اهداف 

 اصلی

گروه بندی بر اساس 

 اهداف خرد
 گروه بندی براساس اهداف بومی شده

 

 منبع رفرنس

دسته اول
 

ی 
کنترل پیامد ها

ن
ط بیرو

حی
ط با م

مرتب
 

گروه 

اول ساخت 

 اکولوژیک

ارتباط هماهنگ -

ساختمان با محیط پیرامون 

انتخاب مصالح و -خود 

فرآورده های ساخت 

ساختمانی کارگاه -متناسب 

-با حداقل مزاحمت 

اقدامات جهت استفاده از انرژی خورشیدی -

تناسب فرم ساختمان با اقلیم )بافت فشرده -

قرارگیری -استفاده از مصالح بوم آورد -ومختلط(

فضاهای اصلی رو به جنوب برای بهر ه گیری از 

-استقرار براساس جهت باد -حداکثر آفتاب

استفاده از مصالحی که قابلیت بازگشت به چرخه 

(Ecocity 

Builders,2017:26) 

(Duchene-

Marullaz,et at 

,2001:23-24) 

(White,2002:47-63) 

                                                           
1 Haute Qualite Environnementale 
2 Leadership in Energg and Environmental Design 
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دسترسی به شبکه حمل و 

تأمین ظرفیت -نقل عمومی 

-افزایش تهویه -پارکینگ 

طرح مدیریت کیفیت محیط 

 داخلی در زمان ساخت

-مصالح با آالیندگی کم-طبیعی را داشته باشند 

 ایجاد بام سبز

 

(Kibert,2016:147-

152) 

(Gaffron et at 

,2005:30) 

(Steinberg,2018:63) 

(Yang,2013:207) 

(

Bibri&krogsti,2020:9) 

 (30 13021)کریمی ،

1 1300)رزاقیان و رهنما ،

00) 

 (1123 1304)قلعه نوعی ،

)پورصادقی و 

 (112 1303همکاران،

 

 

 

 

گروه 

دوم 

مدیریت 

 اکولوژیک

 

-مدیریت انرژی-

مدیریت -مدیریت آب 

مدیریت حفظ و -پسماند 

بهینه -نگهداری ساختمان 

کاربرد -سازی مصرف انرژی

 انرژی سبز

-کاهش مصرف انرژی با افزایش بازدهی-

تغییر مصرف به  –صرفه جویی در مصرف انرژی 

اشکال تجدید پذیر وغیر آالیننده مثل انرژی 

بازچرخانی -خورشیدی با توجه با اقلیم اصفهان

بازیافت آب -واستفاده مجدد آب در ساختمان 

تفکیک آب تصفیه شده و تصفیه نشده -باران

-بازیافت و تفکیک زباله در منزل -درمنزل 

توجه به بازآفرینی شهری -مقاومت در برابر زلزله

انعطاف پذیری ساختمان -در بافت تاریخی شهر

کاهش ارتفاع -در جهت تغییرات فنی و عمرانی 

ی فضاها به منظور تبادل کمتر حرارتی با برخ

استفاده از روشنایی کم مصرف در تمامی -بیرون 

استفاده از گرمایش از کف -ساختمان های شهر 

استفاده از سیستم برق حرارتی ترکیبی -

(CFP) 

دسته 

دوم 

آفرینش 

محیط 

درونی 

 دلپذیر

گروه 

سوم مربوط 

 به آسایش

آسایش از لحاظ دما و 

-صوتی  آسایش-رطوبت 

آسایش -آسایش بصری

-تأمین بیشینه نور -بویایی 

 تأمین بیشینه منظر ناب

دارابودن سیستم ترموستات برای گرمایش -

استفاده از سیستم عایق صوتی )شیشه دو -

رعایت نکات ضروری جهت حفظ حجاب -جداره(

-استفاده از عایق حرارتی -و حرمت در طراحی 

-سب تناسب فضا سازی جهت ایجاد دید منا

تدابیر الزم جهت کنترل انتشار بو در طراحی 

-تهویه مناسب -آشپزخانه و سرویس بهداشتی 

توجه به مقیاس انسانی و ابعاد و اندازه در 

 طراحی

گروه 

چهارم 

مربوط به 

بهداشت 

 ساختمان

-کیفیت بهداشت فضا 

–کیفیت بهداشت هوا 

 کیفیت بهداشت آب

توجه به دسترسی مناسب برای گردآوری -

عدم استفاده از مواد شیمیایی مضر در -زباله

شبکه -)پشم و شیشه و مواد سمی ( –ساختمان 

محدودکردن استفاده از -دفع فاضالب بهداشتی 

پایش کیفیت -آب شرب جهت آبیاری محوطه 

هوا در فضای بیرونی از طریق کاشتن گیاهان 

 خشکی پسند بومی منطقه

 

 های سبز شهری افزایش زیرساخت-7

را به عنوان محیط زیست جامعه   ها است که شهرها محیطی آن مهمترین اثر فضای سبز در شهرها، کارکرد زیست

دار کرده است و با آثار سوء گسترش صنعت و کاربرد نادرست فناوری مقابله نموده، سبب افزایش کیفیت  انسانی معنی



 

 

 

 ....، چالش ها کیاکولوژ یها شهر جادیضرورت ا

179 
 

های گوناگون مختل کند.  نظام زیستی شهرها را به شیوهتواند  های آثار توسعه شهری می شوند. مؤلفه زیست شهرها می

فضای سبز مناسب در شهرها یکی از عوامل مؤثر در کاهش این اثرها هستند و به ویژه در ارتباط با گرد و غبار و آلودگی 

ل دما، های تنفس شهرها به شمار می روند، مهمترین تأثیر فضای سبز در شهرها تعدی هوا، فضای سبز شبه جنگلی، ریه

 .(133 1393افزایش رطوبت نسبی، لطافت هوا و جذب گرد و خاک است )بهرام سلطانی، 

دهد )سعید  از دیدگاه حفاظت محیط زیست، فضای سبز شهری بخش جاندار ساخت کالبدی شهرها را تشکیل می 

یر، تأمین غذا و فیبر محلی پذ های تجدید در عین حال زیرساخت سبز شامل منابع فتوسنتزی، انرژی .(20-131 1370نیا، 

شود. برای تقویت زیر ساخت سبز در شهرها دو رویکرد وجود دارد اول افزایش سرانه فضای سبز از طریق ایجاد  نیز می

اساس ساختار طبیعی خودش. تقویت عناصر  های وسیع و بزرگ مقیاس در محدوده شهر و حومه و دوم توسعه شهر بر پهنه

انجامد. در این رویکرد توجه به شرایط  رت خرد باعث تقویت حضور پایدار طبیعت در شهر میطبیعی شهر هر چند به صو

ریزی دارای اهمیت است. رویکردهایی  اجتماعی و فرهنگی و تاریخی و نقش این فاکتورها در ذهن و اندیشه مردم در برنامه

این اقدامات  ز، کشاورزی شهری از جمله های شهری، فضای سبز معابر شهری، کمربندهای سب از جمله بام سبز، پارک

باشند، مواردی که در صورت رعایت و اجرایی شدن از سوی مدیران شهری یک  باشد که مورد تأکید شهر اکولوژیک می می

های عمومی، ایجاد  کند عبارتند از1 امکان دسترسی آسان به پارک انداز جهانی تبدیل به شهر سبز می شهر را در چشم

اصطالح سبز برای شهروندان، تدوین قوانین که منجر به ساخت ساختمانی بادوام شوند، استفاده از راهکارهای  های به شغل

 .(1333 1301پور،  نوین بازیافت مواد و... )جمعه

 
 (Source; Yeang & Woo, 2010: 215)بام سبز در شهر اکولوژیک  -3شکل 

 

 باال بردن بازدهی اکولوژیک-8

کنندد هدیچ یدک از     اندد و از ایدن قاعدده تبعیدت مدی      زمدین تحدت تدأثیر رفتدار غیرخطدی      کدره هدای   بیشتر پدیدده 

هدا بده جدای تبعیدت از قدانون رفتدار خطدی سداده، از          تحوالت اکولوژیک آرام، غیدر متغیدر و مسدتمر نیسدتند ایدن پدیدده      

هددای  ز بددا سیسددتمبنددابراین در شددهرها نیدد. (1131 1301کننددد )جمعدده پددور،  قددانون ارتباطددات غیددر خطددی پیددروی مددی

هدای محیطدی و بدومی بدازدهی بداالیی دارندد، بدا         هدایی کده در زمینده    های بسدته سدر وکدار داریدم. شدهر      ای یا حلقه دایره

دهندد.  بدا توجده بده اصدل تعدادل مدواد،         کاهش مواد مصرفی و مواد زائد تدأثیرات منفدی خدود بدر محدیط را کداهش مدی       

قددط از طریددق کدداهش میددزان تولیددد مددواد زائددد و پسددماند و برقددراری  مسددئله زبالدده و مددواد زائددد در مندداطق شددهری، ف 

تعددادل در چرخدده اکولوژیددک در حددد ظرفیددت بددرد امکددان پددذیر اسددت و بازیافددت فقددط تددا حدددی مشددکل را تخفیددف     
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کنددد )جمعدده  اندددازد و یددا از نقطدده مکددانی بدده جددای دیگددری منتقددل مددی دهددد و آن را از نظددر زمددانی بدده تدداخیر مددی مددی

 .ای دارد های اکولوژیک اهمیت ویژه بنابراین توجه به مسئله بازیافت زباله و مواد زائد در شهر .(171 1301پور،

 
 (Source: Stinberg, 2018: 148) (در شهر اکولوژیکISWNمدیریت یکپارچه پسماند جامد )  -0شکل 

 

 های شهری آسیب دیده محیطاحیای -9

شود. در این دیدگاه منابع طبیعی بستر شهر به  در تفکر اکولوژیک به شهر به عنوان یک اکوسیستم زنده توجه می

شود  ها، عامل اصلی کاهش انعطاف پذیری و افزایش عدم تعادل در شهرها و منطقه می آیند و آسیب پذیری آن حساب می

است  هایی  آیند و به دنبال به حداکثر رساندن زمینه حساب میبنابراین در تفکر اکولوژیک شهرها شریک مثبت طبیعت به 

های طبیعی و منطقه زیست خود برآورده سازند. در عین  طور پایدار حداکثر نیازهای خود را از سرمایه شهرها بتوانند بهکه 

به عنوان یک نوع شده نیز بپردازد. از لحاظ فنی، توسعه شهر اکولوژیک  های تخریب حال به احیاء و بازسازی محیط

شود که موجب افزایش ثروت و ظرفیت و منابع فناورانه در ارتباط با محیط آلوده  گذاری تجاری محسوب می سرمایه

 & Wong)شود ایجاد می  شده های شغلی بیشتری در مدیریت محیط زیست تخریب گردد و در این فرایند، فرصت می

Yuen, 2011: 147). 

 

 اجتماعی عدالت-01

 برآوردن به دستیابی جهت در باید ریزی برنامه هرگونه زیرا است اجتماعی  عدالت پایداری مهم های جنبه از یکی

 منفعت در شرکت به نیاز مثال عنوان به دیدگاه دیوید هاروی از اجتماعی عدالت معیار. باشد آن توسعه و انسانی حقوق

 نسلی، بین و نسلی درون عدالت1 از عبارتند اجتماعی عدالت دستیابی اصول. باشد می استحقاق همچنین و عمومی

 تمام اثربخش مشارکت زیستی، تنوع حفظ طبیعت، و انسان متقابل وابستگی زمین، در آرام زندگی فرامرزی، های مسئولیت

 برابر دسترسی صلح، جنسیتی، عدالت بومی، دانش و فرهنگ دارند، نقش زندگی در که ها گیری تصمیم در افراد و گروهها

 . (1120 1300 هاروی،)امنیت اطالعات و به

 و قالب به اکولوژیک شهر تبدیل:است نیازمند زیر های جنبه تحکیم به اکولوژیک جامعۀ اجتماعی، های زمینه در

 محیطی ایجاد و انسان سالمت از حفاظت محلی، فرهنگ هویت با محلی تمایز و تنوع حفظ و گذاری سرمایه انسانی، مقیاس
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 افزایش معقول، ای هزینه با و باکیفیت سوخت و مسکن آب، غذا، به دسترسی از یافتن اطمینان ایمن، و مطبوع، پاک

 جامعه کل سازی توانمند اجتماع، در فعال نقشی داشتن و مشارکت برای نیاز مورد دانش و مهارت به ساکنان دسترسی

 ,White)بهداشتی  خدمات از مراقبت و تأکید محلی، صورت به نیازهای تأمین جمعی، گیری تصمیم در شرکت برای

2002: 202) . 

 

 
 های شهر اکولوژیک  راهبرد  -5شکل 

 

 تجارب جهانی شهرهای اکولوژیک 
اساس منابع مختلف داخلی و خارجی و  های اکولوژیک در دنیا و بر با توجه به مطالعات انجام گرفته و تجربیات شهر

های انجام شده در مناطق مختلف نشان می دهد در بین کشورهای آسیایی  عدم موفقیت طرح توجه به دالیل موفقیت و

برنامه  2440کشورهای چین ، ژاپن و سنگاپور توجه ویژه ای به این رویکرد داشته اند؛ بخصوص کشور چین از سال 

کا نیز به صورت جدی در حال وسیعی در این مورد داشته است؛ همچنین توجه به این رویکرد در منطقه اروپا و آمری

پیگیری است؛ در منطقه خاورمیانه نیز بخصوص در کشورهای حاشیه خلیج فارس تأکید ویژه ای به ساخت شهرهای 

 اکولوژیک شده است.

نتایج نشان می دهد در مناطق و کشورهایی که شهر اکولوژیک انجام شده و یا در حال انجام است؛ تأثیر مثبتی در 

کارآیی اکولوژیک و پایداری داشته است و نقش یک کاتالیزور را بازی کرده است و مشارکت فعال جهت بهبودی و 

هایی در این زمینه وجود دارد  تواند داشته باشد؛ همچنین نگرانی شهروندان نیز نقش مهمی در موفقیت شهراکولوژیک می

های اقتصادی و بازار در آن نقش داشته باشد و یا  هکه الگوی اکولوژیک نتواند به اهداف خود دست یابد و ممکن است انگیز

 در ساخت آن خواست مردم محلی در نظر گرفته نشود .

 
 جمع بندی تجارب جهانی شهر های اکولوژیک -3جدول 

شهر 

 اکولوژیک
 منابع ایرادات و مشکالت رویکرد مورد توجه ضرورت و هدف طراحی

 دانگتان چین

رشد جمعیت چین، افزایش 

شهری و گسترش شهرها جمعیت 

، مشکالت 21در قرن 

محیطی، مصرف باالی  زیست

 انرژی

صرفه جویی در مصرف 

های  انرژی،  استفاده از پانل

های پایه  خورشیدی و سوخت

ها،  زیست توده،  پشت بام خانه

بام سبز، حمل و نقل عمومی، 

سیاسی در وجود تنش 

حزب کمونیست چین، عدم 

درگیری دولت محلی در 

ریزی مستمر شهر، حمایت  برنامه

محدود از طرف دولت محلی از 

(Joos et al , 2011) 
(wang et al , 2020) 

(Yu , 2021) 

(Wong & Yuen , 
2011) 

(Alusi , et al , 2011) 
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استفاده از دوچرخه و 

روی، شهر فشرده، بازیافت  پیاده

 زباله

هایی که با انگیزه کسب و  برنامه

ریزی  شود، برنامه کار ایجاد می

صنعتی از نظر استراتژیک بسیار 

زیاد و متمرکز، عدم تقویت 

فرهنگ بومی، عدم وجود فرصت 

هنگی برای ساکنان، یادگیری فر

 کافی نبودن امکانات سبز

 

 تیانجین چین

رشد جمعیت چین، افزایش 

جمعیت شهرنشینی، تقاضای 

فزاینده برای زندگی بهتر، 

گذاری دولت مرکزی،  سیاست

 منابع )آّب و انرژی(کمبود 

توسعه فضای سبز شهری 

با رویکرد سبز، افزایش تنوع 

های  زیستی با حفظ تاالب

اطراف شهر، توجه به 

برداری انرژی، استفاده از  بهره

انرژی پاک )خورشیدی و ژئو 

ترمال(، تصفیه آب، استفاده از 

حمل و نقل عمومی، مدیریت 

زباله، مدرنیزاسیون 

 محیطی شهری زیست

کم متخصصان  فرصت

گیری،  محلی در فرایند تصمیم

ریزی از باال به پایین در  برنامه

چین، تعارض بین منافع ادارات 

ملی، مشکل در جذب 

گذاری، مشکل در جذب  سرمایه

جمعیت، بازاریابی شهر موفق 

نبوده است، حمایت ناکافی 

های محلی از مطالعات  دولت

 فرهنگی

(Lin , 2018) 

(Wang et al , 2019) 

(Wong & Yuen , 
2011) 

(Wan Berkel et al , 
2015) 

(Jian , 2019) 

 گوانگژو چین

 رشد جمعیت چین، افزایش

جمعیت شهرنشینی، کنترل فضا، 

محیطی و  آسیب پذیری زیست

یک طبقه  اجتماعی، توسعه 

متوسط شهری، ارزیابی چگونگی 

استفاده از زمین و تأثیر آن بر  

 منابع آب و مدیریت منابع آب

های باال  پایبندی به روش

به پایین و پایین به باال در 

انداز ماکرو و میکرو،   چشم

تجزیه و تحلیل شرایط، 

اکوسیستم پیچیده، توجه به 

بهداشت، توجه به امنیت 

طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و 

اکولوژیک، تجزیه و تحلیل 

های شهری، استفاده  اکوسیستم

از منابع، درمان آلودگی، کنترل 

عیت، کمک به ساخت جم

 محیط زیست

کارگیری دولت  عدم به

ریزی به دلیل  محلی در برنامه

ریزی از باال به پایین، مسائل  برنامه

 ای مالی و بودجه

(Yang , 2012) 
(Xu et al , 2014) 

مصدر امارات 

 متحده

تبدیل شدن به رهبر جهانی 

تکنولوژی، تبدیل شدن به معیار 

 توسعه پایدار جهان

از انرژی پاک  استفاده

خورشیدی، عدم استفاده از 

خودرو سیستم حمل و نقل 

برقی و خورشیدی، استفاده از 

زباله برای تولید برق و گرما، 

کربن صفر، استفاده از  شهر

اینترنت اشیاء، حمل و نقل 

 زیرزمینی

عدم امکان دستیابی به 

کربن صفر و زباله صفر در  شهر

عالم واقعیت ها، عدم رعایت جنبه 

عاطفی و اجتماعی برای شهر، 

است که فقط پاسخگوی  شهری 

تقاضا و بازار است، به تعلیق 

درآمدن هویت در شهر، بلند 

پروازانه بودن طرح، بحران اقتصاد 

جهانی و ضعف بازار امالک در 

خاورمیانه، مسائل مالی و 

 ای بودجه

(Premalatha , et al , 

2013) 
(Manghnani & Bajaj , 

2014) 

(Madakam & 
Ramaswamy , 2016) 

(Cugurullo , 2013) 

(Alusi , et al , 2011) 

فرایبورگ 

 آلمان

رشد پراکنده، استفاده 

فزاینده از خودروی شخصی و 

های  ، آلودگیCO2انتشار باالی 

 محیطی زیست

استفاده از انرژی 

خورشیدی، استفاده از انرژی 

زیست توده، طراحی 

فتوولتائیک، تأکید بر حمل و 

قل عمومی، گرمایش ترکیبی، ن

روی،  سواری و پیاده دوچرخه

حداقل استفاده از ماشین، 

مشارکت مستقیم شهروندان در 

ریزی مسکن، رویکرد  برنامه

مشارکتی همراه با خالقیت 

های اجتماعی، تحقق عدالت 

 اجتماعی

عدم تعادل در پایداری 

ای بین شهرداری فرایبورگ  منطقه

 و مناطق خارج از شهر

(Bunds et al , 2019) 

(Miller , 2020) 
(Coates , 2013) 

(Wong &Yuen , 2011) 

(Joss et al , 2011) 
(Moutinho et al, 2018) 
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 (0424جایگاه مسائل اکولوژیک و محیط زیست در سند آمایش سرزمین افق )

دیرین، فرهنگ   است که با تکیه بر جامعه بالنده، تمدن ، ایران سرزمینی 1020براساس سند ملی آمایش سرزمین 

های نوآوری  ها، استعدادهای انسانی و سرزمین خدادادی، جوشش فرهنگ خرده  نوایی  ملی، هم اسالمی و ایرانی فاخر، انسجام

انداز توسعه فضایی  کند. تحقق چشم فناورانه، نمودهای بارز تحقق الگوی اسالمی، ایرانی پیشرفت را در جهان عرضه می

 سرزمین منوط به اهداف زیر است1

 المللی ای و بین های منطقه پذیری در شبکه جریان آفرینی و رقابت نقش-1

های  ها و مزیت انسانی، فناوری نوآورانه و تخصص  آفرین مبتنی بر سرمایه  گرا، ارزش اقتصاد متنوع، درونزا، برون-2

 ای منطقه

 برداری خردمندانه از منابع طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی برای نیل به توسعه پایدار حفاظت، احیاء و بهره-3

 آور و غیر متمرکز سازگار با تغییر اقلیم پیوند، تاب ای، متعادل، منسجم، هم کهسازمان فضایی شب-0

 عدالت، رفاه و مشارکت اجتماعی، حفظ و تعمیق انسجام ملی، یکپارچگی سرزمین  -3

 امنیت بالنده سرزمین در هر وجوه قدرت و قدرت بازدارنده-9

 انداز عبارتند از1 ت در سند چشمبر این اساس جایگاه توجه به مسائل اکولوژیک و محیط زیس

 (استقرار فعالیت و جمعیت در قلمروهای مستعد توسعه1

 (SEA)سازی نظام ملی ارزیابی راهبردی محیط زیست  (تقویت و توانمند2

 های محیط زیستی  (استفاده از ابزارهای اقتصادی در مدیریت و کنترل خسارت3

 های سازگار با محیط زیست کارگیری فناوری بهسازی و  (تشویق و حمایت از خلق، تجاری0

های مختلف از جمله آب، کشاورزی، امنیت غذایی،  های سازگاری با تغییر اقلیم در حوزه (تدوین و اجرای برنامه3

 بهداشت و درمان و...

های  تاالبهای زیستی،  گاه (حفاظت، بازسازی و احیاء قلمروهای منحصر به فرد و ارزشمند طبیعی به ویژه ذخیره9

 های ملی و مناطق حفاظت شده  المللی، پارک بین

های آبی به ویژه دریاچه ارومیه، جازموریان، انزلی،  ها و پیکره ها و رودخانه حفاظت و تأمین نیاز محیط زیستی تاالب-7

 سلطان، دریاچه نمک قم، و... شادگان، هور العظم، هامون، گاوخونی، حوض

 ی بحران محیط زیستیها مدیریت یکپارچه کانون-1

 شناختی هر قلمرو های بوم بازنگری ضوابط و معیارهای تغییر کاربری اراضی متناسب با ویژگی-0

 ای پسماندهای عادی، خانگی، صنعتی، کشاورزی و... مدیریت یکپارچه منطقه-14

 شهری مدیریت کیفی هوا در سطح کشور به ویژه مناطق کالن-11

 مالمو سوئد

تبدیل شدن به شهری که 

پایدار و از نظر اجتماعی، 

محیطی و اقتصادی جذاب  زیست

برای زندگی باشد، تمرکز به روی 

ارتقاء وضعیت آب و هوا و کاهش 

 ای گازهای گلخانه

کاهش تولید 

کربن خود به میزان  اکسید دی

درصد، استفاده از دوچرخه  23

روی، بام سبز، استفاده  و پیاده

از قطارهای الکتریکی، بازیافت، 

استفاده از ابزار فاکتورهای 

های خورشیدی،  سبز، خانه

حمل و نقل عمومی تراموا،  

 اتوبوس، مترو و قایق

بودجه عمومی که صرف 

تسهیالت ساخت و ساز شده 

بیشتر برای ساکنان ثروتمند انجام 

شده و عدالت اجتماعی رعایت 

نشده است، کمبود تجربه و 

در   ICTصالحیت در کار با 

ریزی شهری، عدم دید در  برنامه

 طرح شهر دیجیتال

(Austin , 2013) 
(Malmo city , 2014) 

(Bibri &Krogstie , 

2020) 

 (1301جمعه پور، )

 (1307)پوراحمد و همکاران، 
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کربن و تسهیل انتقال و توسعه  المللی در حرکت به سوی اقتصاد کم های بین ها و مشوق فرصتگیری مؤثر از  بهره-12

 های مرتبط ها و نوآوری فناوری

 توانمند سازی جوامع محلی و اشاعه فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و ذخایر و تنوع ژنتیک گیاهی و جانوری-13

 ها های آن رفع آالینده های نوین تصفیه فاضالب و مندی از فناوری بهره-10

 برداری پایدار از منابع آب سبز و منابع  آب نامتعارف مانند نمک زدایی آب دریا و آب خاکستری بهره-13

بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب حاصل از فاضالب با رویکرد تصفیه درجا با تأکید بر مشارکت عمومی و -19

 خصوصی

 ی، سرمایه طبیعی )محیط زیست( سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانیایجاد تعادل بین سرمایه اقتصاد-17

استان  های نوآورانه  های مستعد توسعه با تأکید بر استفاده از فناوری تولید محصوالت کشاورزی راهبردی در پهنه-11

 ای ای و علوفه اصفهان، ایالم، کرمانشاه، خوزستان، خراسان رضوی با اولویت ذرت دانه

 شهری تهران، مشهد، اصفهان، کرج، رشت، تبریز و شیراز شهری به ویژه مناطق کالن ایی از مناطق کالنتمرکز زد-10

 شهری کشور های مادر در مناطق کالن کردن رشد جمعیتی و کالبدی شهر محدود-24

لبرز گاهی در مناطق مختلف سرزمین استان اصفهان، تهران و ا سازی الگوی مطلوب توسعه نظام سکونت پیاده-21

های مرکزی تحدید  ای با رویکرد تثبیت مکان گاهی به صورت شبکه شهری چند مرکزی خوشه الگوی توسعه نظام سکونت

 شهری، تمرکز زدایی جمعیت کالن

های نوین نظیر اینترنت اشیاء و واقعیت گسترده در توسعه گردشگری و معرفی میراث  کارگیری فناوری توسعه و به-22

 فرهنگی کشور 

 های توسعه وانمند سازی اجتماعات محلی و مشارکت دادن مردم در فرآیندهای اجرای برنامهت-23

 آوری سرزمین بسترسازی امنیت همه جانبه )غذایی، آب، محیط زیست و...( با حفظ پایداری و تاب -20

 رهای گرد و غبا ویژه برای کنترل و مهار کانون محیطی به ای زیست های منطقه انعقاد پیمان-23

های تولیدی  ها ظرفیت های توسعه صنعتی )صنایع کشاورزی و صنایع مرتبط( با مزیت تطبیق برنامه-29

 ریزی اکولوژیک و آب قابل برنامه توان بر منطقه مبنی هر در کشاورزی محصوالت

 آوری اطالعات و مناطق دیجیتالی و شهرها و روستاهای سبز و هوشمند  توسعه مراکز رشد فن-27

های ارتباط مطلوب دانشگاه و صنعت   های کارآفرینی نوآورانه با تمرکز بر رفع موانع و چالش بوم د و رشد زیستایجا-21

 (.1300، 1020)سازمان برنامه و بودجه کشور، سند ملی آمایش سرزمین افق 

 

 محیط زیست-الزامات تحقق گام دوم انقالب

اقتصادی به این  حاضر منابع محیط زیستی در ردیف سایر منابع کمیاب قرار داشته و چون آینده توسعه  حال  در

کند که اگر یک  ها باید عقالنیت اقتصادی رعایت شود، لذا منطق اقتصادی حکم می است در استفاده از آن منابع وابسته 

متناسب با ارزش تولید آن است در نظر بگیریم. زیرا امروزه تأثیر  را که کنیم، باید سهمی عامل برای تولید استفاده می

ای که هر تصمیم اقتصادی مستقیماً بر  است، به گونه پوشی  متقابل اقتصاد و محیط زیست بر یکدیگر واقعیتی غیرقابل چشم

این اوصاف در کشور ما کند با تمامی  محیطی نیز اقتصاد را متأثر می های زیست گذارد و سیاست محیط زیست تأثیر می

شود و تا زمانی که تصور رایگان بودن منابع خدادادی  هنوز ارزش ریالی منافع غیر مستقیم با منابع طبیعی محاسبه نمی

بود هرچند در سه گام اول انقالب ابزارها  طبیعی در ذهن وجود دارد، شاهد بهبود وضعیت قهقرایی منابع طبیعی نخواهیم 
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حضور  حفظ و حراست از محیط زیست کشور تدوین و به مرحله اجرا درآمده و بسیاری موارد دولت باقانونی مختلفی جهت 

است   ای رویکرد حفظ محیط زیست را دنبال کرده المللی منطقه های جهانی و مجامع حمایتی بین و عضویت در کنوانسیون

ظ و پاسداری از محیط زیست ملی نیست. همچنین های مرتبط در حف اما شواهد امر گویای نتایج خوبی از عملکرد دستگاه

محیطی، نبود ضمانت اجرایی  در حیطه قوانین جدید و استفاده از قوانین، وجود مسائلی نظیر تعدد قوانین و مقررات زیست

ر قوی و محکم، عدم بروزرسانی و تدوین قوانین جدید و استفاده از قوانین قدیمی، عدم تناسب جرائم با خسارت وارده ب

را در نظارت، کنترل و اجرایی  محیطی مشکالت مضاعفی های اقتصادی عوامل زیست محیط زیست و عدم تعیین دقیق ارزش

محیطی موجود و عملکرد نهادهای فعال در این عرصه مخصوصاً سازمان حفاظت از محیط زیست پدید  نمودن قوانین زیست

ریزی کشور تا کنون  ای و بودجه شهری و منطقه ریزی در نظام برنامه محیطی است. بنابراین باتوجه به الزامات زیست آمده 

 است. جایگاه واقعی خود را نیافته 

های کشور را در  ریزی شهری درحال حاضر شهر محیطی که در ارتباط با مسائل برنامه های زیست مهمترین تهدید

 اند. عبارتند از1  معرض خطر قرار داده

 ای در کشور های فسیلی و افزایش انتشار گازهای گلخانه رویه منابع سوخت مصرف بی-1

 ها ها به سایر کاربری تغییر کاربری اراضی مستعد جنگلی و کشاورزی و تبدیل آن-2

 نشینی در این مناطق شهرها و افزایش حاشیه  رویه به شهرها خصوصاً کالن مهاجرت بی-3

 های هنگفت ارانههای فسیلی به دلیل پرداخت ی تشدید مصرف ذخایر سوخت-0

 های ارزشمند در مناطق شهری و تخریب خاک تخریب زیستگاه گونه-3

 مالحظه تولید ضایعات و پسماند شهری و صنعتی افزایش قابل-9

 .استفاده غیر بهینه از منابع آب در بخش کشاورزی، صنعتی و شهری-7

 

 های اکولوژیک در ایران ضرورت ایجاد شهر

آیند،  شمار نمی محیطی به عنوان یک موضوع محلی و یا حتی ملی به و تنگناهای زیستامروزه دیگر اغلب مشکالت 

ها و تأثیرات متقابل محیط زیست بشر امروزی با مباحث کالن انسانی از جمله اقتصاد، فرهنگ،  بلکه با توجه به وابستگی

شمار  ی برای کل جهان و نوع بشر بهها، مشکل های مادی و معنوی حیات انسان توسعه، سیاست و بسیاری دیگر از جنبه

های اخیر چندین نشست به صورت رسمی و غیر رسمی برای جلوگیری از تخریب محیط  آید. به همین دلیل درطی سال می

 است. محیطی در سطح جهان انجام شده  های زیست زیست و آسیب

شرایط ویژه محیط زیست برخوردار است های اقلیمی و موقعیت جغرافیایی خاص، از  کشور ایران به خاطر ظرفیت

که بین کشورهای جهان کم نظیر است، اما متأسفانه در چند دهه اخیر شاهد تخریب و نابودی عناصر محیط زیست خود 

ها،  ها و مراتع، آلودگی آب ای از جمله، تخریب جنگل است، به نحوی که در محیط زیست کشور عوامل نگران کننده بوده 

است. از سوی دیگر رشد سریع  های زیادی را به بار آورده  خورد که بحران خریب خاک و مانند آن به چشم میآلودگی هوا، ت

های شهری با کمترین  گرایی، مهاجرت روستا به شهر، تهیه طرح جمعیت شهرنشینی کشور و افزایش تعداد شهرها، مصرف

است. با روند تخریب رو به گسترش فعلی در  رده محیطی تخریب محیط زیست شهری را تسریع ک توجه به مسائل زیست

کشور، دور از انتظار نیست که وضعیت محیط زیست در اندک زمان پیش رو به وضعیت خطرناک و غیرقابل کنترلی تبدیل 

است و  محیطی  ما به محیط زیست و میزان احیای توازن زیست  ایرانیان در گرو چگونگی نگرش  شود. سرنوشت آینده

تواند به تهدید امنیت  محیطی کشور احیاء نشود، می محیطی در صورتی که مدیریت نشوند و توازن زیست ای زیسته بحران

 ملی نیز بینجامد. 
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باشد. یک شهر  است که گویی خود محیط می  های سنتی ایران، خود را به نحوی با محیط مطابقت داده شهر

کند. در مناطق کویری، شهرها به  کوهستانی آن محیط ایجاب می کوهستانی ایران، همان خصوصیت را داراست که شرایط

 اند که تابعی از شرایط محیط باشد.  نحوی شکل گرفته

ریزی شده است. از  های آن، برنامه ها یا نامساعدت های طبیعی اعم از مساعدت های ایران برای پدیده در شهر

ای محدود شده است.  ها و ترفندهای ویژه ها با روش مساعدتها در جهت بهبود شرایط سکونت استفاده شده و نا مساعدت

اگرچه دانش فنی نسبت به زمان، شرایط ویژه خود را داشته، ولی شهرسازی گذشته، فنونی بس شگرف را در استفاده 

تان، اصفهان های خوزس استان است به فنون آبیاری در نقاط مختلف ایران، به ویژه  است. کافی   مطلوب از طبیعت ارائه کرده

آب مورد توجه قرار گیرد. از آب به منظور شرب یا توسعه فضای سبز و ایجاد آب  نظری افکند و حفر قنات در مناطق کم

نماها، حوضها، استخرها در فضای مختلف خصوصی و عمومی شهرها استفاده شده است. استفاده از آب و فضای سبز به 

  .(10 1302ها، خود جای بررسی فراوان دارد )شیعه  زی محوطهمنظور لطافت هوا و کاهش گرما و زیبا سا

های ایران همیشه وجود داشته است. در بیشتر مناطق  تعامالت و سازگاری عناصر طبیعی و اکولوژیک در شهر

با  های باریک همراه  شهری ایران تراکم مسکونی جهت حفاظت از گرما در روزهای طوالنی رعایت شده است، کوچه

کند و  گیری معابر و سازهای مختلف از ورود گرد و غبار به شهرها جلوگیری می هایی از آن است. جهت ای بلند نمونهدیواره

 ,Paraii & Paraii)رساند  فرم سقف و سطوح خارجی و همچنین مصالح بکار برده شده تبادل حرارتی را به حداقل می

را به صورت مجرد  ورت یک واحد زیستی مستقل نگریست و آن را هرگز نباید به ص  . به همین جهت شهرها(313 :2018

  .(1129 1371ریزی کرد ) بهرام سلطانی،  مورد مطالعه قرار داد و برایش برنامه

برداری صحیح و پایدار از منابع طبیعی  های توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور، بهره ریزی در اهداف کالن برنامه

ریزی برای  های آینده مورد تأکید قرار گرفته است بنابراین منظور برنامه ضر و نسلموجود جهت کیفیت زندگی نسل حا

های زیر بنایی و تولیدی  های توسعه، از طریق گسترش ظرفیت ایجاد تعادل و توازن در محیط زیست مناطق و تجهیز کانون

اقتصادی مناطق  مشی های توسعهمحیطی به عنوان یکی از خط  ها، شرایط و مالحظات زیست محیط باتوجه به قابلیت

 (.  123 1301مختلف کشور توجه شده است )زنگی آبادی و حجه فروش ، 

تغییرات سریع در جمعیت کل کشور از یک طرف و افزایش تعداد شهرها و جمعیت شهرنشینی از طرف دیگر، نظام 

ری از توسعه ناموزون شهرها اوالً یک بار های زمان و برای پیشگی را ناگزیر خواهد ساخت که برای ضرورت  مدیریت شهرها

ریزی  را در طراحی و برنامه های سنتی ایران داشته باشد و الزامات آن  دیگر به بررسی چگونگی تطابق نظام اکولوژیک شهر

 های شهری را مورد توجه قرار دهد. بنابراین ضرورت توجه به شهری اعمال کند. ثانیاً تحوالت جدید در عرضه پارادایم

شهرسازی اکولوژیک و تمدن اکولوژیک که در مناطق مختلف دنیا مورد توجه قرار گرفته است دیر یا زود تبدیل به ادبیات 

ایجاد   گرفت. درک این واقعیت که های پایدار در اولویت قرار خواهد ریزی شهری کشور خواهد شد و ساخت شهر غالب برنامه

تواند ما را در حرکت به سمت  آینده زندگی ما وابسته به آن است می های اکولوژیک یک هوس زودگذر نیست و شهر

 (74، 1041کنند رهنمون سازد. )براتی، هایی که الزامات اکولوژیک را رعایت می ساختن شهر

 

 های پیش رو   تجربه ساخت شهر اکولوژیک در ایران و چالش

توان گفت بحث ساخت و ایجاد شهر  جهان می های اکولوژیک در سطح با مروری بر ادبیات نظری و تجربیات شهر

های دانشگاهی و کارشناسی  اکولوژیک در کشور ایران هنوز به صورت جدی مطرح نشده است و بیشتر در حد پژوهش

هایی  اینکه اوالً زمینه تاریخی و فرهنگی ساخت جوامع اکولوژیک در ایران وجود دارد و ثانیاً توانمندی  است. ولی با توجه به 
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های اکولوژیک مطابقت  های شهر زجمله انرژی خورشیدی و بادی در اغلب مناطق کشور وجود دارد که با اصول و مؤلفها

 ریزی شهری کشور قرار گیرد. های اکولوژیک مورد توجه نظام برنامه تواند بحث ساخت الگوهای بومی شهر دارند می

اند از جمله امارات متحده عربی، چین، آلمان، کره  داشته استفاده از تجربیات کشورهایی که در این زمینه فعالیت 

خصوص  اند به  تواند ایران را نیز وارد کشورهایی کند که در این زمینه اقدامات خوب انجام داده جنوبی، ژاپن، آمریکا و... می

، اصفهان، مشهد، تبریز و... از های بزرگی چون تهران های فسیلی در ایران بسیار باال است و شهر استفاده از سوخت که سرانه 

های اکولوژیک حرکت کنیم البته  ای نیست که به سمت شهر محیطی رنج می برند قطعاً چاره آلودگی هوا و مسائل زیست

هایی مانند منجیل )توربین های بادی( طالقان )نیروگاه خورشیدی( مشکین شهر)انرژی هیدروترمال(  اقداماتی در شهر

شده است که فقط بخش انرژی از مفهوم شهر  است که انجام هایی  ) نیروگاه هیبریدی خورشیدی( نمونهشیراز، کرمان و یزد

هایی نیز از مسائلی مانند افزایش سطح سبز در شهرها در قالب بام سبز و جداره سبز نیز  شود. نمونه اکولوژیک را شامل می

طور کامل در ایران انجام شده است  که ساخت شهر اکولوژیک بهتوان ادعا کرد  در برخی شهرها اجرا شده است بنابراین نمی

 شود.  ریزی برای ساخت شهر اکولوژیک و ارائه الگوی بومی برای آن هر روز بیشتر می ولی ضرورت ایجاد و برنامه

1تعداد ایران در زمینه اکولوژیک با آن روبرو هستند عبارتند از آسیایی از جمله های کشورهای  هایی که شهر  چالش

ها انجام گیرد،  روزرسانی باید در آن زیادی مناطق ناکارآمد و قدیمی دارند که به بازسازی نیاز دارند و عملیات احیاء و به

وری انرژی در آن کم است، دارای مشکالت ساختاری زیادی هستند،  ها فرسوده هستند و بهره های موجود آن ساختمان

ها نامناسب است، از  زدایی دارند، عملکرد زباله، آب و حمل و نقل آن ستند و نیاز به کربنباال ه  دارای عرضه انرژی با کربن

 ,Wong & Yuen)دادن شغل و تغییرات جمعیتی هستند دست با از نظر جمعیتی دارای روند پیری جمعیت همراه 

قطعات مجزای شهری و  گیری روی شهری و شکل با پراکنده  . دارای تفرق فضایی و اکولوژیک همراه(162 :2011

 (. 170 1317گسیختگی اکوسیستم طبیعی پیرامون شهر هستند) برک پور و اسدی، 

محیطی هستند، مشکالت محتوایی و  های زیست با تشدید آسیب نشین زیاد، رشد فقر شهری همراه  مناطق حاشیه

نظام مدیریت شهری در زمینه مالی به عنوان خورد، مشکالت  چشم می ریزی و اداره این شهرها به ای در نظام برنامه رویه

های الزم برای توسعه سازگار  آوری های اساسی مدیریت شهری در زمینه حرکت به سمت یکپارچه سازی فن  یکی از چالش

 (.1192 1311با محیط زیست ) براتی، 

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه
 یها تیبه خاطر ظرف رانیشده است. کشور ا یتوجه خاص ایاز مناطق دن یاریدربس کیشهراکولوژ کردیامروزه به رو

است اما  ریجهان کم نظ یکشورها نیبرخوردار است که ب ستیز طیمح ژهیو طیخاص، از شرا ییایجغراف تیو موقع یمیاقل

 ستیز طیکه در مح یاست، به نحو خود بوده  ستیز طیحعناصر م یو نابود بیشاهد تخر ریمتأسفانه در چند دهه اخ

خاک و مانند آن به  بیهوا، تخر یها، آلودگ آب یها و مراتع، آلودگ جنگل بیاز جمله، تخر یا کشور عوامل نگران کننده

 صورتهنوز به  رانیدر کشور ا کیشهر اکولوژ جادیاست ساخت و ا را به بار آورده  یادیز یها که بحران خورد یچشم م

 یخیتار نهیاوالً زم نکهیا  با توجه به یاست. ول  یو کارشناس یدانشگاه یها در حد پژوهش شتریمطرح نشده است و ب یجد

در اغلب  یو باد یدیخورش یازجمله انرژ ییها یتوانمند اًیوجود دارد و ثان رانیدر ا کیساخت جوامع اکولوژ یو فرهنگ

 یبوم یبحث ساخت الگوها تواند یمطابقت دارند م کیاکولوژ یها شهر یها ؤلفهمناطق کشور وجود دارد که با اصول و م

 . ردیکشور قرار گ یشهر یزیر مورد توجه نظام برنامه کیاکولوژ یها شهر

مورد توجه قرار گرفته  ایکه در مناطق مختلف دن کیو تمدن اکولوژ کیاکولوژ یضرورت توجه به شهرساز نیبنابرا

قرار  تیدر اولو داریپا یها و ساخت شهرکشور خواهد شد  یشهر یزیر غالب برنامه اتیادب به لیزود تبد ای ریاست د
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ما وابسته به  یزندگ ندهیو آ ستیهوس زودگذر ن کی کیاکولوژ یها شهر جادیا  که تیواقع نیدرک ا نیگرفت. بنابرا خواهد

 رهنمون سازد. کنند یم تیرا رعا کیکولوژکه الزامات ا ییها ما را در حرکت به سمت ساختن شهر تواند یآن است م
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