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A Conceptual Framework for Sustainable Urban 
Regeneration through Green Network in Urban- Rural 
Contexts

[1] Urban policy in ... [2] A tale of three greenway trails: User perceptions related to quality 
... [3] Three approaches to qualitative content … [4] Research methods in behavioral ... [5] 
Sustainable place creation: Reflections on urban design ... [6] The evolution, definition and 
purpose of urban ... [7] The approaches and policies of urban renewal from” urban 
reconstruction” to ... [8] Urban regeneration and sustainable communities: The role of 
networks, innovation, and creativity in building successful … [9] Quality of life perceptions 
and directions for urban regeneration in ... [10] Creating sustainable communities: Making 
it happen; Thames Gateway and the ... [11] Participatory aspects of strategic sustainable 
development planning in local communities: Experience of … [12] UK presidency: EU 
ministerial informal on sustainable communities; European evidence review ... [13] An 
indicator-based approach to measuring sustainable urban regeneration performance: Part 
2, empirical evaluation and … [14] Skinny streets and green neighborhoods: Design for 
environment ... [15] Green infrastructure: Linking landscapes and ... [16] Toward a 
sustainable America: Advancing prosperity, opportunity and a healthy environment for … 
[17] Green infrastructure: Smart conservation for the ... [18] Green infrastructure: A 
landscape ... [19] The role of green infrastructure in urban regeneration: A case study from 
… [20] A spatial framework for targeting urban planning for pollinators and people with 
local ... [21] Ecocities: Rebuilding cities in balance with ... [22] Ecopolis: Architecture and 
cities for a changing ... [23] Ecodesign: A manual for ecological … [24] Ecocity: A better place 
to ... [25] Good city ... [26] Urban villages and the making of ... [27] Planning for sustainable 
communities in urban villages and the ... [28] City comforts: How to build an urban … [29] 
Ecovillages: New frontiers for ... [30] The neighborhood, the district and the... [31] Landscape 
… [32] Green infrastructure for cities: The spatial ... [33] What is holistic landscape ecology? 
A conceptual … [34] Advances in urban ecology: Integrating humans and ... [35] Stream 
restoration in urban catchments through redesigning stormwater systems: Looking to ... 
[36] Water sensitive urban design : Basic procedures for “source control” of … 

According to the development of Tehran and the joint of many rural contexts surrounding 
it, urban-rural contexts with special ecological and social conditions constitute a major 
part of Tehran. While the ecological and social qualities of these contexts are exposed to 
destruction, on the other hand, urban facilities and services are not properly received. The 
dominance of ecological, physical, social, and economic problems in these contexts requires 
the comprehensive plan to sustainable urban regeneration. This study aims to formulate the 
conceptual framework for sustainable urban regeneration in order to improve the quality of 
life and solving (social, economic, and environmental) problems in these contexts. Also, in 
order to make an equilibrium between development and environmental conservation and 
attention to the ecological nature of urban-rural contexts, the green network approach has 
been chosen to formulate the conceptual framework. This study is based on library studies, 
through qualitative content analysis on sustainable urban regeneration and green network, 
sustainable urban regeneration goals and green network design policies have been extracted. 
In conceptual framework, green network has been used as tools to create identity and sense 
of place, local economy, linkage and connections, multiple functions, placemaking and spatial 
arrangement of public and green space, climate compatible development, ecological integrity 
for landscape, compatible design with environment in multi-level of urban, neighborhood, 
green network and components of green network.
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  چکيده

ی تهران و الحاق بسیاری از روستاهای پیرامون، بخش زابرون توسعهبا توجه به 
یط خاص اکولوژیک و با شراشهری  -ی روستاهابافتی از این شهر را اعمده

های یفیتکها ضمن اینکه در معرض نابودی گیرد. این بافتیم بر دراجتماعی 
ای هیستشا صورت بهاکولوژیک و اجتماعی هستند، خدمات و تسهیالت شهری را 

کنند. تسلط مشکالت اکولوژیکی، کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و غیره ینمدریافت 
ی را شهر  یدارپاجامعی در جهت تجدید حیات  هبرنام، تدوین هابافتدر این 
کند. این پژوهش درصدد تدوین چارچوب مفهومی تجدید حیات پایدار یمایجاب 

ارتقای کیفیت زندگی و حل مشکالت در سه  ینهزمشهری است تا از این طریق 
فراهم کند. همچنین  هابافتمحیطی را در این یستزبعد اجتماعی، اقتصادی و 

زیست و توجه به ماهیت اکولوژیک یطمحاد موازنه بین توسعه و حفاظت برای ایج
ی سبز برای تدوین چارچوب مفهومی هاشبکهشهری کاربست  -ی روستاهابافت

از طریق  ،یاکتابخانهمطالعات  براساس است. این مطالعه شده انتخابمذکور 
ه سبز به شبک تحلیل محتوای کیفی متون بر رویکرد تجدید حیات پایدار شهری و

های طراحی شبکه سبز یاستسشهری و پایدار استخراج اهداف تجدید حیات 
در چارچوبی مفهومی تدوین شده  شدهاستخراجپرداخته است. سپس مفاهیم 

برای ایجاد  یابزار  عنوانبهی سبز هاشبکهاست. در چارچوب مفهومی مذکور، 
تصاالت، عملکردهای یوستگی و اپهمبههویت و حس مکان، اقتصاد محلی، 

ی همگانی و سبز، توسعه کالبدی هاعرصهیابی مکانسازی و چندگانه، مکان
همساز با اقلیم، یکپارچگی منظر اکولوژیکی و طراحی همساز با محیط در 

 دهش ارایهی سبز و اجزای این شبکه هاشبکههای مختلف شهری، محلی، یاسمق
  است.
  شهری -زیرساخت سبز، بافت روستا ی سبز،هاشبکهتجدید حیات پایدار شهری، ها: کلیدواژه
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	مقدمه
استفاده ابزاری از آن و عدم تحقق زندگی  ،گرفتن از طبیعتفاصله

عظیم گرفتار  یچالششهرسازی معاصر را در اجتماعی در شهرها، 
اراده هایی متکی بر حل، راهاخیر رویکردهای اما در .است کرده

عمومی، عدالت اجتماعی و مشارکت  یهااجتماعی و رشد عرصه
یکی از این  .شده است ارایه محیطییستبا مالحظات ز مردم همراه

بتواند از بروز  رود تایتوسعه پایدار به شمار م رویکردها حلراه
 ،هایستممسایلی همچون نابودی منابع طبیعی، تخریب اکوس

آمدن کیفیت زندگی ینیجمعیت و پا رویهیآلودگی، افزایش ب
	کند. یریها جلوگانسان

یرات با تاث یاعنوان توسعهدر این راستا بازآفرینی شهری پایدار، به
لی ه بعد اصاست که در عین توجه به س کردهبلندمدت پایدار سعی 

 یاهدف ارتق با، محیطی)زیستو  اقتصادی، پایدار (اجتماعی توسعه
. در این ی شهرهای معاصر مواجه شودهاچالشبا کیفیت زندگی 

گونه تالشی برای ادغام بازآفرینی شهری و توسعه  هر یکردرو
 شهری، اهداف هاییاستعنوان اصل راهبر و بنیادی سبه بایستیم

با توجه به اینکه تجدید حیات پایدار در . [1]ر بر گیرددپایداری را نیز 
و  "رشد و توسعه"پی ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد موازنه بین 

کیفیت زندگی و  یو ارتقا سویکاز  یط زیست"حفاظت از مح"
سبز  یهاشبکهکارگیری با بهتعامالت اجتماعی از سوی دیگر است، 

واند تیتعامالت اجتماعی م وی محیط اکولوژیک شهری با توان ارتقا
ها و کاربست مناسبی را فراهم آورد تا ضمن حفاظت از ارزش

از  یامجموعهکردن با فراهم محیطییستعملکردهای شهری و ز
یابی به تجدید حیات پایدار را خدمات اکوسیستمی و شهری، دست

	.[2]ممکن سازد
شهری،  یزانبرو توسعه، همراه با ۱۳۶۵تا  ۱۳۴۵ هایسال طیتهران 

تهران، ری و  حوزه سهروستایی، در  یهابا الحاق بسیاری از بافت
 . تعداد قابلی را تجربه کرده استازدهشمیرانات توسعه شتاب

 هاییاز روستاهای پیرامون تهران، کمتر از یک سده از آباد توجهی
روند  و آن تغییر کردندشهر کوچک ییالقی به بخشی از بافت کالن

ها و تغییر شکل کالبدی و اجتماعی و فرهنگی این پهنه دگرگونی
است. انجام شده خودرو  صورت از روستا به شهر، بهعملکردی آنها 

کامل روستایی،  هاییژگیمذکور نه و یهادر وضعیت کنونی، بافت
غنی اکولوژیکی، سازگاری با  یها، شبکهیریپذهمچون انطباق

اند و نه امکانات و ظ کردهطبیعت و استقالل نسبی را در خود حف
اند. با ادامه این روند، دست آوردهه تسهیالت یک شهر کامل را ب
لحاظ اکولوژیکی، اجتماعی و کالبدی با  بخش عظیمی از تهران از

مواجه شده است که نیاز به برنامه  یر قابل اجتنابیغ یهابحران
 هاییژگیجامعی در راستای تجدید حیات شهری با حفظ و

 سبز و منسجم شبکهشهرها دارد. حضور یک  -اکولوژیک این روستا
ضمن حفظ و ترمیم ساختار اکولوژیک این نوع  تواندیمحلی، م
اقتصادی) نیز  و ها، در دو بعد دیگر توسعه پایدار (اجتماعیبافت

یابی به تجدید حیات پایدار دست زمینهو شود محیط  یسبب ارتقا
  .کندرا فراهم 

، تدوین چارچوب مفهومی در راستای تجدید حاضرهش هدف از پژو
 یهاهدف جلوگیری از روند تسلط شبکه حیات شهری پایدار با

شهری  -روستا یهاخاکستری شهری بر ساختار اکولوژیک بافت
ا ب تواندیسبز و منسجم م شبکهها وجود یک این بافت است. در

ز محدوده، تجهیکریدورهای سبز  ها وبین لکه ایجاد اتصاالت مناسب
سطحی،  یهاسبز به تسهیالت نوین مدیریت روان آب یهالکه
 یهابعد اکولوژیکی کریدورهای سبز محدوده، ایجاد عرصه یارتقا

ضمن حفاظت و ترمیم ساختار و غیره  همگانی و سبز محلی
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اکولوژیک محدوده، بستر مناسبی برای زندگی، کار و تفریح ساکنین 
، اقتصادهای محلی را کند سرسبز فراهم غنی و یهادر این بافت

 زمینهبسترهای اجتماعی موجود را ارتقا دهد و  کند،تقویت 
  .آوردفراهم نیز یابی به تجدید حیات پایدار شهری را دست

یابی به معیارهای شبکه سبز در هرچند پژوهش حاضر درصدد دست
های سبز ترین ارکان شبکهمقیاس محلی است، ولی از جمله مهم
ت و ای اسای و فراشبکهشبکهوجود اتصاالت و سلسله مراتب درون

ه سو و نحوها با سطوح محلی و شهری از یکنحوه تعامل این شبکه
ها و ها و کارکرد اجزای آنها (لکهدهی فضایی این شبکهسازمان

کریدورها) از سوی دیگر، نیازمند توجه به کلیه سطوح از خرد تا کالن 
ر جهت عنوان کاربستی دهای سبز بهرای تحقق شبکهاست. بنابراین ب

سازی برای تجدید حیات پایدار، کلیه رویکردهای مرتبط با زمینه
های سبز مورد های سبز و اجزای شبکهسطوح شهری، محلی، شبکه

  گیرد.بررسی قرار می
  

  هاروشابزار و 
تحلیلی است که بر  -توصیفی هایپژوهشپژوهش حاضر از نوع 

استوار است و از روش تحلیل محتوای  ایکتابخانهمطالعه اسنادی و 
یابی به یک چارچوب مفهومی معطوف به تجدید کیفی برای دست

سبز در بافت  یهاحیات پایدار شهری با کاربست مفهوم شبکه
این پژوهش شامل متون  هایداده. شودیمشهرها استفاده  -روستا

این پژوهش در بخش مبانی نظری  مربوط بها مفاهیم نظری مرتبط ب
  .شودیکه مطالعه اسنادی را شامل م است

هدف  تحلیل محتوای کیفی متون و با با روش مطالعه اسنادی،
تحلیل محتوای کیفی،  است. شده تدوین چارچوب مفهومی انجام

متنی از طریق  هایدادهمحتوای  روشی پژوهشی برای تفسیر ذهنی
 هامقولهاز کدگذاری و شناسایی  مندینظام بندیطبقهفرآیند 
  .[3]است
اند شدهاصلی فرآیند تحلیل محتوا که در این پژوهش طی  هایگام
(استنباط و  هاداده، بررسی هادادهدهی گردآوری و سازمان شامل

در گام اول، گردآوری . [4]ج استرمزگذاری) و تحلیل و پردازش نتای
جو و انتخاب محتوای مرتبط و، از طریق جستهادادهدهی و سازمان

)، هادادهگردآوری اسناد ( هایمالکانجام شد.  پژوهشبا موضوع 
ز سب یهاشبکه و وجود کلمات کلیدی تجدید حیات پایدار شهری

از طریق  هاداده. در گام دوم، بررسی شهری بود -در بافت روستا
طریق شناسایی . ابتدا متن از انجام شداستنباط و کدگذاری 

انجام شد و از این طریق  بندیمقولهبررسی و  ،واحدهای تحلیل
و براساس  بندیطبقهعناصر متشکل متن براساس تمایزات 

 پژوهشبراساس هدف  هامقوله. شدند بندیگروه های آنهاشباهت
بز) س یهاتجدید حیات شهری پایدار و شبکه هایمولفه(شناسایی 

شده از طریق تعریف یکدگذار  هایادهدو پردازش شدند تدوین 
 مرتبط با مفاهیم پژوهش انجام شد. در یو معیارها هایفیتک
ادغام مفاهیم و تبدیل به یک چارچوب نظری از  منظوربه یتنها

  استفاده شد. اصول و معیارهابرای تدوین  [5]مدل مکان پایدار

  نظری یهاهیپا
	تجدید حیات پایدار شهری

 یهاتبدیل و دگرگونی یک مکان است که نشانهتجدید حیات شهری 
، فیزیکی، محیطییستفقر و کاهش کیفیت زندگی در ابعاد ز

عنوان تنفس زندگی و به شودیاجتماعی و یا اقتصادی در آن دیده م
حیات شهری،  یدتجد .شودیجدید در یک جامعه بیمار تلقی م

 هایگییژ فرآیندی است که به خلق فضاهای شهری جدید با حفظ و
. این فرآیند شودیاصلی فضایی (عملکردی و کالبدی) منجر م

ل که به ح استاقداماتی شامل  یکپارچهدیدگاه جامع و دربرگیرنده 
 وامانتو می یدا یای که سبب ارتقاگونه، بهمنجر شودمسایل شهری 
ظر ن محیطی، اقتصادی، کالبدی و اجتماعی بافت موردشرایط زیست

  .[6]شود
عنوان رویکردی جامع در ابعاد دیگر پارادایم پایداری بهاز سوی 

 و شدکالبدی مطرح  و محیطیمختلف اجتماعی، اقتصادی، زیست
با واژه شهری در ابعاد مختلفی  یابه نحو گسترده ۱۹۹۰از اوایل دهه 

چون شهر پایدار و توسعه شهری پایدار هم ییهاهمراه شد و مقوله
شهرهای پایدار با  هاییه، نظر۱۹۹۰ از دهه. [7]را به وجود آورد

شدن مفهوم مکان پایدار با رویکردهای تجدید حیات مرتبط مطرح
	شدند.

 و یک رویکرد جامع، یکپارچه توانیتجدید حیات پایدار شهری را م
 اقتصادی را و اجتماعی ،محیطینگر دانست که سه هدف زیستکل

، حفاظت و هایدر جهت حفظ بهبود اقتصادی، کاهش نابرابر 
حیات شهری در  یدتجد. [8]گیردمی زیست در برمحیط نگهداری 
یفیت ک یابزار مناسبی برای بهبود پایداری و ارتقا تواندیصورتی م

که توامان اصول تشویق به مشارکت جمعی،  کندزندگی فراهم 
 اجتماعی، تقویت رشد اقتصادی را در کنار محیط هاییهساخت سرما

  .[9]آورد پایدار گرد زیست
 حوهنچالش در بحث تجدید حیات، مربوط به  ترینیدر بریتانیا، اصل

یابی به تجدید حیات پایدار را از ایجاد جوامع پایدار است و دست
توسعه  ،عملکرد اقتصادی یتتقو ،طریق ارایه خدمات عمومی

کیفیت زندگی ممکن  یارتقا و گذاری بخش خصوصیسرمایه
پردازان این حوزه، راه رسیدن به نظریه هرچند تمام. [10]دانندیم

 دداننیتجدید حیات پایدار شهری را از طریق ایجاد جوامعی پایدار م
محیطی زیست و بعد اجتماعی، اقتصادی سهکه توامان به هر 

ابعاد "دارند، اما اخیرًا بعد چهارمی تحت عنوان  اییژهتوجهی و
در این . [11]است دهش بعد مذکور اضافهسه نیز به ی" سیاسی پایدار 

" ارجوامع پاید هاییاستس"راستا فرآیند تجدید حیات پایدار درگرو 
ریف تعمحیطی زیست واقتصادی  ،رسیدن به انسجام اجتماعی برای

عنوان اصل اساسی برای رسیدن به این هدف هشت  وشده است 
جانبه محلی و مشارکت همه واییحکمر )۱ شود که عبارتند از:می
شمول وجود بسترهای اجتماعی و فرهنگی منسجم، همه) ۲ ،مردم
و ساخت مناسب مسکن و محیط مصنوع با توجه  یطراح )۳ ،و قوی

اقتصاد  )۵ ،نقل یکپارچه وحمل اتصاالت و  )۴ ،به بستر طبیعی
ارایه خدمات داوطلبانه، گروهی و  )۶ ،رونق محلی متنوع و پر
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 هاییتاسوجود حس )۷ ،خصوصی متناسب با نیازهای مردم
عالوه بر . [12]عدالت و برابری در جوامع یبرقرار  )۸ و محیطیزیست
جوامع پایدار و لزوم برقراری یک "حکمروایی  هاییاستبحث س

 توانیرا م ODPM اصل ذکرشده توسط هفتخوب محلی"، سایر 
صورت  به ترییبندی کلهمفیل با دسته یاصل ذکرشده در آرا پنجدر 

	:[13]زیر بیان کرد
این مولفه بیانگر بعد اقتصادی تجدید  اقتصاد و ایجاد مشاغل: -۱

سزایی بود و بر دارای اهمیت به ۱۹۸۰ دههحیات پایدار است که در 
 فرما بود.محیطی تجدید حیات، حکمتمام ابعاد اجتماعی و زیست

گرو میزان مشاغل ایجادشده،  این مولفه، تجدید حیات پایدار را در
جدید، عملکرد  هایگذاریور، میزان سرمایهکیفیت مشاغل مذک

های تشویقی و مشارکتی، تاثیر مدیریت پس از مکانیزم
  .داندیمو غیره  دهی، میزان رضایت ساکنانسازمان

این مولفه درصدد است که میزان کارآیی منابع  استفاده از منابع: -۲
گه ناستفاده در فرآیند تجدید حیات را در باالترین حد ممکن  مورد

ص یدارد که به بازیافت مصالح ساختمانی، حفاظت از خصا
سازی زباله، کارآیی انرژی، محیطی، بازیافت زباله، کمینهزیست

  .کندیتوجه م و غیره حفاظت از میراث طبیعی و تاریخی
نقش را در  ترینیدیاین مولفه کل ساختمان و کاربری زمین: )۳

ت چون نسبهمو بر مباحثی  داردیابی به تجدید حیات پایدار دست
ده به شبازسازی یهافضای باز به توده ساختمانی، نسبت ساختمان

جدید، احیای اراضی آلوده، سطح تراکم، کاربری  یهاساختمان
مختلط، سطح اشغال، کیفیت طراحی و استفاده از فضا، کیفیت 

	نظارت دارد. و غیره فضای همگانی و میزان استفاده از آن
سرفصل مذکور در بحث تجدید حیات  ونقل:حمل دسترسی و -۴

و  پردازدیپایدار به مباحث مربوط به مسیرهای سواره و پیاده م
شده به سواره و پیاده، چون زمین اختصاص دادههمموضوعاتی 

 حوهنازدحام)، عادت سفر، و  دسترسی، کیفیت شبکه سواره (ایمنی
رک به ازای نقل به یکدیگر، تهیه جای پاو  اتصال وسایل حمل

نقل و  واحدهای مسکونی و اداری، میزان انسجام و کارآیی حمل
  .دهدینظر قرار ممورد را و غیره  همگانی در ارتباط با کاربری زمین

اجتماعی  یهااین مولفه به جنبه محلی: جامعهمین منافع ات -۵
ترین دستاورد خود و مهم پردازدیتجدید حیات و مبحث پایداری م

ین ترجمله مهم . ازکندیکیفیت زندگی ساکنان عنوان م یرا ارتقا
زیرمعیارهای این مولفه دسترسی عادالنه ساکنان به فضاهای باز، 

 فروشی، آموزشی، پزشکی، سرگرمی، فرهنگیتسهیالت فراغتی، خرده
  است. و غیره

تجدید حیات پایدار شهری با توجه به ابعاد  یهاواکاوی مولفه
در ، [5]طراحی شهری در ذیل مفهوم مکان پایدار اییهماهوی و رو
و  اییهاجتماعی، اقتصادی و مدیریتی در بعد رو یهاقالب مولفه

نهایت  تجربی و در -زیباشناختی یهاعملکردی، مولفه یهامولفه
  .)۱(شکل  ندتامل هست بعد ماهوی قابلمحیطی در مولفه زیست

  سبز یهاشبکه
هر نوع پوشش گیاهی، اعم از طبیعی  توانندیفضاهای سبز شهری م

خدمات اکولوژیکی مهمی را ارایه  که شامل شوندشده را یا کاشته
طراحی و مدیریت شوند، ارایه  این فضاها که صورتی در. [14]دهندیم

جمله این  از یابد.یچشمگیری افزایش م صورت این خدمات به
سطحی،  یهابه تصفیه و هدایت آب توانیخدمات اکولوژیکی م

 شهری یهاکاهش اثرات منفی جزایر حرارتی، کمک به ساختار خاک
  .[14]اشاره کرد و غیره از طریق ایجاد کودهای آلی

اشاره دارند  ساز وساخت فاقد  یهامکانبه  شهری فضاهای بازاما 
 عدرواق .بندی فضایی شهر، خالی یا سرباز هستندکه در استخوان

ها، ابعاد، اشکال و فضای باز شهری به طیف متنوعی از گونه واژه
ا، هحیاط ساختمان تواندیعملکردها داللت دارد. فضای باز شهری م

باشد. فضاهای  و غیره محلی یا شهری، محل بازی کودکان یهاپارک
 نظورمبهوجود سربازبودن، اکثرًا  ستند که باباز شهری فضاهایی ه

طراحی و  و غیره شناسی، کشاورزیعملکردهای تفریحی، زیبایی
از خدمات شهری را به ساکنین شهرها  یاو مجموعه شوندیساخته م
  .[14]) ۱کنند (جدول یعرضه م

  

  
  )نویسندگان :منبع(شهری  پایدار حیات تجدید هایمولفه )١ شکل

  
	[14]شهری مختلف سطوح در باز فضاهای) ١ جدول

  مقیاس  نمونه
  قطعه  هامحوطه سرباز بین ساختمان؛ حیاط
  بلوک	جیبی یهاپارک؛ بازی زمین
 یهاپوشش؛ هاخیابان هشده میانکاریگیاه یهامحوطه

  گیاهی نواری
  خیابان

بازی  هایینزم؛ واحد محلی یهاپارک؛ حیاط مدارس
  سطحی یهاشبکه زهکشی آب؛ محلی

  واحد محله

؛ حفاظتی در سطح محلی یهامحدوده؛ محلی یهاپارک
  هاسبزراه

  محله

؛ عظیم حفاظتی یهامحدودهی؛ امنطقه یهاپارک
  آب هاییلمس؛ ها در سطح منطقهسبزراه

  منطقه

 ی محلیوایحکمر

 گذاری جدیدایجاد مشاغل و سرمایه

 متناسب با بستر طبیعیطراحی و ساخت 

 نقل و دسترسی و حمل

 نیاز جامعه محلید ه خدمات مور یارا

 وری محیطمحیطی در بهرهحساسیت زیست

 لفه اجتماعیوم

  -لفه تجربیوم
 شناختیزیبایی

 لفه اقتصادیوم

 لفه عملکردیوم

 محیطیلفه زیستوم
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به مفهومی  زیرساخت سبز واژهاخیر در توسعه پایدار،  یهادر سال
است که در حیات و رشد یک جامعه نقش  شده بنیادین تبدیل

توسط فضاهای از خدمات اکولوژیکی را  یاسزایی دارد و مجموعهبه
درون ارتباطی متشکل ی ازیرساخت سبز شبکه. [15]دهدیارایه مسبز 
وحش و سایر نواحی جنگلی، اسکان حیات هایینآبی، زم یهااز راه

شده، حفاظت یهاها، محدودهیرهای سبز، پارکطبیعی مثل مس
 برایکه مجموعه خدمات حیاتی را  شده است عنوان و غیره هامزرعه

 و [16]کنندیزندگی فراهم م هاییفیتپایداری زندگی و افزایش ک
  .[17	,16]ددارن توانایی ارایه خدمات اکولوژیکی را

 اکولوژیکی یزیرساخت سبز چارچوب ،منظر هاییستاکولوژ زعمبه
را به معنی  "زیرساخت"به عبارتی اگر واژه  است.برای منظر شهری 

ه گرفتکردن خدمات حیاتی برای شهرها در نظر فراهم برایچارچوبی 
تاکید بر مسایل  منظوربه، اصطالح معاصری "سبز" واژهو  شود
 زیرساخت توانیباشد، م و غیره محیطی، بهداشت، سالمتیزیست

از خدمات اکولوژیکی  ایسبز را چارچوب سبزی دانست که مجموعه
ها و اغلب اصطالح زیرساخت سبز توسط اکثر رشته دهدیرا ارایه م
تا ارزش برابر منظر طبیعی شهر در برابر  گیردیاستفاده قرار م مورد
د تا شهرها شونمایان و تالش  خاکستری شهر هاییرساختز

خاکستری خود در  هاییرساختچه سبزترکردن ز هربرای  یابرنامه
	.[14]دستور خود قرار دهند

ه چراک ،به جغرافیای فضاهای باز شهری اشاره دارند سبز یهاشبکه
فضاهای باز شهری، عالوه بر عملکرد محیطی خود، طیف وسیعی از 

 فیتیو ک هایطزندگی این محبر سرمصارف انسانی را حمایت کرده و 
بت سبز شهری نس یهازندگی افراد تاثیرگذار است. درحقیقت شبکه

چراکه  ،گیرندمی بر سبز، مفهوم محدودتری را در هاییرساختبه ز
 یهاعرصه از جملهبه فضاهایی اشاره دارند که  یابرجسته صورت به

مهمی در کاربری  یهاو المان آیندیحساب مشهرها به همگانی
سبز  یهاریزی جوامع محلی هستند. شبکهزمین، طراحی و برنامه

ها، میادین، مسیرهای چون پارکهمشهری  یهادر گام اول، المان
 خدمات شهری هستند، در دهندهارایهرا که  و غیره بازی سبز، زمین

های سبز شهری، فضا یهاگیرند و به عبارتی اولویت اول شبکهمی بر
 یهااما در گام .استباز و همگانی شهرها و ارایه خدمات شهری 

ها، کریدورهای سبز، راهچون باغهمسبز شهری  یهابعدی، المان
از  یاکه مجموعه و غیره سطحی یهازهکشی روان آب شبکه

شامل نیز را  آورندیخدمات اکولوژیکی را برای شهرها فراهم م
  .[14]شوندمی

سبز شهری را ببینند، از آن عبور و آن را  یهاشبکه توانندیمردم م
بز س هاییرساختاز ز یشترسبز ب یهاشبکه . بنابراینلمس کنند

 به وانندتیسبز م یهاادراک و تجربه هستند و به عبارتی شبکهقابل 
ترین تعریف از آلدر ایده. هر توسعه و خیابانی طراحی شوند موازات
ک سبز شهری، ی رد که شبکهتوان عنوان کمی سبز شهری یهاشبکه
درون ارتباطی از فضاهای باز شهری است که از عملکردها و  شبکه
انسانی و شهری حفاظت و منافع مشترکی را برای بشر  یهاارزش

  .[17]کندیفراهم م

تمامی فضاهای سبز  دربرگیرندهسبز،  هاییرساختدرنتیجه اگر ز
از  یابر شبکهسبز شهری در جهت تاکید  یهاشهری هستند، شبکه

و واضح است که  گیرندیاستفاده قرار م فضاهای باز همگانی مورد
شامل این فضاهای باز شهری در اکثر موارد فضاهای سبزی را نیز 

بودن و ارایه ولی بیش از سبزبودن این فضاها همگانی شوند،می
  شود.آنها در نظر گرفته میخدمات شهری و انسانی 

عه قطقطعه صورت به سبز شهرها و محالت،  یهادر اکثر موارد شبکه
و بسیاری از شهرها تمایل دارند که به سیستم هستند و مجزا 

از فضاهای باز همگانی دست یابند تا ضمن پیگیری  اییوستهپهمهب
انند از بتو و غیره تفرجی -شناختی، تفریحیاهداف اجتماعی، زیبایی

و اهداف کنند برداری ممکن را منابع طبیعی موجود حداکثر بهره
  .[17]محیطی خود را توامان تحقق بخشندانسانی و زیست

 گیرند ومی سبز شهری، مفهوم محدودتری را در بر یهاشبکه اگرچه
ت معنا نیسبه این ولی این  ،تاکید آنها بر ارایه خدمات شهری است

محیطی است، بلکه بر اصول زیست یهااقد دغدغهکه این رویکرد ف
طبیعی و ارایه خدمات اکولوژیکی تاکید  هاییستگاهحفاظت از ز

ر سبز د یهادر گام اول شبکه که بیان کرد توانیم بنابراین دارد.
سبز در ارایه خدمات اکولوژیکی  هاییرساختارایه خدمات شهری و ز

 ییرد، در اصول و عملکردهادو رویک متمرکز هستند، اما در کل هر
ل واص توانیمبندی مطالعات نظری . در جمعمشترک هستند
ه معیار بر س با تاکید سبز را یهاسبز با زیرساخت یهامشترک شبکه

به صورت زیر بیان  "ارایه خدمات"و  "فضاهای باز"، یوستگی"پهمبه"
  :[18	,14]کرد

سبز شهری باید عملکردهای چندگانه و متمایزی  یهاشبکه -۱اصل 
د هر نوع پیشبر  برایبا توجه به اینکه وجوه پایداری،  .یرندگب بر را در

اجتماعی، اقتصادی و  گانهسهطراحی و توسعه در  مباحث 
سبز شهری در  یهاعملکرد شبکه شود ویمحیطی دنبال مزیست

  د.شویجهت ارایه مزایا و منافع در هر سه بعد تنظیم م
 یهاپیوستگی (ارتباطات) اصل کلیدی در طراحی شبکههمهب -۲اصل 

خشی عنوان بسبز به یهاشبکهکه  زمانی. بنابراین سبز شهری است
د، نشوپیوسته از منظر شهری طراحی همهمتصل و ب هاییستماز س

	.کنندیدر ارایه خدمات عمل م یثرتر ومبه صورت 
 برایالزم  یهاسبز شهری باید دارای مشخصه یهاشبکه -۳اصل 

ها در فضاهای باز و سبز شهری زندگی گیاهان، جانوران و انسان
رج تف و آسایش، تفریح براین فضاهای همگانی کردفراهم باشند.
، حفظ و وحش مناسب حیات هاییستگاهکردن زفراهم و هاانسان
ترین معیارهای این اصل جمله مهم گیاهی از یهاپوشش یارتقا

ران هوا، افزایش فرصت گذ وآب به بهبود کیفیت  توانندیو م هستند
ای هگاهتحرک جامعه، ترمیم سکونتبرای  هاییینهفراغت، ایجاد زم

	.و غیره منجر شوند بومی
ا ر  آوری جوامع محلیسبز شهری باید میزان تاب یهاشبکه -۴اصل 

سبز  یهااین اصل بر این موضوع تاکید دارد که شبکه افزایش دهند.
داده یا سازگاری اختالالت یا تغییرات رخ ترمیمییشهری باید توانا
  را داشته باشند.
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سبز شهری باید در ایجاد هویت و حس مکان  یهاشبکه -۵اصل 
طراحان اغلب از اصطالح  ایفا کنند. ایبرجستهشهری نقش 

ه استفادی ارزشمند یهابرای بیان مشخصه جوامع محلیشخصیت 
اصل  .کندیکه یک مکان را برای زندگی یا گردش دلپذیر م کنندیم

یل سبز شهری این پتانس یهامذکور بر این نکته اشاره دارد که شبکه
نقش دارند که در ارایه معانی بصری محیط و ایجاد حس مکان  را

	.دارد
ر د صرفه و اقتصادی باشند.سبز شهری باید به یهاشبکه -۶اصل 

عظیم و متعاقبًا عدم برگشت  هایگذاریشرایطی که ترس از سرمایه
ریزان باید بتوانند این سرمایه وجود داشته باشد، طراحان و برنامه

 را کاهش هاینهسبز شهری هز یهااطمینان را ایجاد کنند که شبکه
سسات، ومثبتی برای دولت، مپیامدهای مالی دارای  و دهندیم

  هستند.مشاغل و شهروندان 
  

  بحث
  سبز یهاتجدید حیات شهری پایدار مبتنی بر شبکه
 هایشهری، شبکه -های روستادر تدوین چارچوب مفهومی در بافت

عوامل کلیدی در  سریدربرگیرنده یکسبز و تجدید حیات شهری 
 ،از این بخش . هدفهستندسازی برخی از مفاهیم یکپارچهراستای 

شرح این مفاهیم و چگونگی ارتباط مفاهیم تجدید حیات پایدار 
شدن همچنین مطرح .سبز با یکدیگر است یهاشهری و شبکه

مفاهیم تجدید حیات شهری پایدار و تاکید فزاینده آن بر مسایل 
دهنده ارتباط و تعامل محیطی عامل دیگری است که نشانزیست
  .استرد چه بیشتر این دو رویک هر

 پسسدر این بخش ابتدا به بررسی اشتراکات میان مفاهیم کلیدی و 
ایجاد برای  "ابزار"عنوان یک به بررسی و چگونگی ارتباط شبکه سبز به

 شهری حیات تجدید "اهداف"یابی به مناسب برای دست "راهکارهای"
  است. شده پرداخته

سبز و تجدید حیات شهری  یهافصل مشترک دو مفهوم شبکه
ر د مکان"کیفیت " و "کیفیت زندگی"ارتباط نزدیکی با مفهوم 

های متفاوت، ادغام جنبه .اندمختلف شهری نشان داده هاییاسمق
توجهی در ارتقای کیفیت زندگی مردم دارد. کیفیت زندگی قابل سهم 
بعد اجتماعی (ساختار جمعیت، آموزش، سالمت، ایمنی و  یبا ارتقا
معه بعد جا، )غیره هنر، علم، تکنولوژی، مدیا و( فرهنگی )، بعدامنیت

یت هوا، کیف وآب (کیفیت  یطیبعد مح، محلی (مشارکت ساکنین)
های فعالیت(، بعد اقتصادی )مدیریت زباله و خاک، فضاهای باز
و بعد مکانی (ساخت مکان ) اشتغال و گذاریاقتصادی، سرمایه

 یارعنوان معسو بهسبز از یک یهاشبکه .[2]سر و کار داردپایدار) 
جامعه پایدار  هکیفیت زندگی در جوامع پایدار در راستای توسع

 عنوان مفهوماز سوی دیگر کیفیت زندگی بهو  [15]دنشومحسوب می
 دهش کلیدی و پایه در رویکرد تجدید حیات شهری نیز در نظر گرفته

  .[19]است
واند تمناسب و کارا طراحی شود می صورت شبکه سبز شهری اگر به

به تجدید حیات شهری کمک کند و با افزایش جذابیت زیبایی در 
عنوان کاتالیست و محرک اقتصادی در توسعه در نظر گرفته محیط به

ر تحلیل محتوای متون شده دهای انجامبا توجه به بررسی. [20]شود
 داف اصلی واه مربوط به تجدید حیات پایدار شهری و شبکه سبز،

و همچنین عملکرد و دستاوردهای شبکه  تجدید حیات شهریعام 
ین پوشانی اشده و همبا توجه به مباحث مطرح .اندشدهبررسی سبز 

سبز و تجدید حیات شهری در ابعاد  شبکهدو مفهوم، ارتباط رویکرد 
  .)۲(شکل  گرفته است بررسی قرار ای موردماهوی و رویه

 یهایاسسبز در مق یهار بر توسعه شبکهبررسی رویکردهای موث
تجدید حیات  یهاکه تحقق مولفه دهندیمختلف شهری نشان م

شود (جدول یپذیر ماصول مختلفی امکان واسطه پایدار شهری به
پیوستگی و اتصاالت، انسجام و همه). در مقیاس شهری ب٢

در مقیاس محالت شهری ایجاد  ،21]‐[24یکپارچگی منظر اکولوژیکی
 یابیمکانو  توسعه کالبدی همساز با اقلیم ،هویت و حس مکان

، در نهایت در مقیاس خرد و در 25]‐[30زهمگانی و سب یهاعرصه
عملکردهای ، بهبود اقتصاد محلی، سبز شهری یهاشبکهسطح 
31]‐شودیهمگانی و سبز مطرح م یهاسازی عرصهمکانو  چندگانه

های سبز شهری، طراحی این اجزای ر سطح اجزای شبکهو د [33
  .34]‐[36کندیت پیدا میاهمهمساز با محیط 

 ی راشهر  یدارپاهای سبز شهری، تحقق اهداف تجدید حیات شبکه
های یژگیوعنوان کاربستی در ابعاد ماهوی، سازند و بهیمممکن 
 بر درای، فرآیند تهیه و تحقق طرح را یهروو در ابعاد  فرم شهر

های سبز در تمام سطوح گیرند و زیرمعیارهای طراحی شبکهیم
یابی به تجدید حیات های طراحی، دستیاستسعنوان مختلف به

  ).٣جدول (کنند یمپایدار را میسر 

  

  
  نویسندگان) :منبع(سبز  هایشبکه و شهریحیات  تجدید ارتباط )٢شکل 

 (U.R) ابعاد تجدید حیات شهری

	(G.N)ز های سبهای شبکهمشخصه

  تجدید حیات شهری پایدار با کاربست
 (S.U.R)سبز شهری  هایشبکه

ز های سباصول و معیارهای شبکه
(G.N) 
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  )نویسندگان :منبع(سبز  هایشبکه طراحی معیارهای و اصول )۲جدول 

  پردازنظریه  رویکرد اتخاذی  مقیاس

  های سبزاصول و معیارهای طراحی شبکه
ترین معیار مهم

استخراجی از 
  رویکرد

های مولفه
  اجتماعی

های مولفه
  اقتصادی

 های عملکردیمولفه
های مولفه
  شناختیزیبایی

های مولفه
  محیطیزیست

  شهر
شهر (اکوشهر یا شهر بوم

  اکولوژیک)

، [21]رجیستر
، [22]دانتون
، [23]یانگ
و  گافرون
  [24]همکاران

ارتقای حس تعلق 
به مکان؛ ارتقای 
سطح آگاهی و 

مشارکت 
  شهروندان

حمایت از اقتصاد 
  محلی

اختالط کاربری؛ 
ه پیوستهمشبکه  به

ارتباطی؛ شبکه 
پیوسته  همبه

فضاهای همگانی در 
سطح محلی و 

  شهری

پیوستگی 
گذاری با کمک توده

ه استفادسطوح سبز؛ 
بهینه از آب در 
  منظرسازی شهری

کارآیی انرژی؛ 
ارتقای پاکیزگی 
محیط؛ تاکید بر 

بستر بومی؛ ایجاد 
منظر اکولوژیکی 

  منسجم

پیوستگی همبه
  و اتصاالت

یکپارچگی منظر 
  اکولوژیکی

محالت 
  شهری

الگوهای 
توزیع 

فضاهای 
 باز شهری

 مدل کمربندی

 [25]کوین لینچ

تعلق ایجاد حس 
در میان ساکنین 
محله با توجه به 

های بومی و زمینه
محلی؛ حکمرانی 
محلی و مردمی؛ 
تاکید بر روح 

جمعی و فرهنگ 
  جامعه

خوداتکایی نسبی 
در راستای  محالت

فرصت برابر کار و 
 حمایت از زندگی؛

اقتصاد متنوع؛ 
جویی در صرفه

ها؛ هزینه
  کشاورزی شهری

شبکه منسجم 
ارتباطی با محوریت 

عابران پیاده؛ 
گرایی محالت؛ شمول

ارتقای خوانایی و 
ارتباط بصری 

های همگانی؛ عرصه
حفاظت از عوارض 

طبیعی محله ( مدل 
V(گوییپاسخ؛ شکل 

به نیازهای روزانه 
ساکنین (مدل 

کنترل  ای)؛شبکه
رویه های بیتوسعه

  (مدل کمربندی)

فرم شهری فشرده؛ 
ارتقای هویت 

تاریخی و فرهنگی 
گذاری محیط؛ توده

مناسب در محیط با 
پا؛ فرم  حداقل رد

کالبدی متناسب با 
  فرم محیط طبیعی

کاهش 
های هوا و آلودگی

منابع آن؛ ارتقای 
تنوع زیستی؛ 

طراحی همساز با 
طبیعت؛ کارآیی 
انرژی؛ ایجاد 

 آوری اقلیمی؛تاب
استفاده صحیح از 
منابع در جهت 

کاهش 
های آلودگی
  محیطیزیست

ایجاد هویت و 
  شکلVمدل   حس مکان

  ایمدل شبکه

توسعه کالبدی 
  همساز با اقلیم

محالت 
پایدار 
  شهری

های دهکده
  شهری

، [26]نیل
، [27]الک
	[28]ساچر

های دهکده
  اکولوژیک

و  داوسون
  [29]لوکاس

یابی مکان
های عرصه

  همگانی و سبز
  نوشهرسازی

 پالترو  دوآنی
  [30]زیبرگ

 هایشبکه
سبز 
  شهری

  اکولوژی منظر شهری

و  فورمن
 ،[31]گودرون
، [32]آهرن
  [33]نوه

  ندارد

ایجاد محرک و 
انگیزه برای 

گذاری سرمایه
خصوصی؛ ایجاد 
  ارزش افزوده

عملکردهای چندگانه 
و متنوع، اکولوژیکی 
و فرهنگی؛ ارتقای 

کریدورهای 
مصنوعی؛  
یکپارچگی 

  های همگانیعرصه

تخصیص قطعات 
 هایباارزش به شبکه

سبز؛ تقویت ساختار 
منظر اکولوژیک؛ 
ردم ارتقای ادراک م
های در عرصه
  همگانی

حفظ و ترمیم 
کریدورهای 
اکولوژیکی 

(ساختار اصلی 
شبکه سبز)؛ ایجاد 

های پهنه
اکولوژیکی؛ ایجاد 
سلسله مراتبی از 

های شبکه
  اکولوژیک

بهبود اقتصاد 
  محلی

عملکردهای 
  چندگانه

سازی مکان
های عرصه

  همگانی و سبز

اجزای 
 هایشبکه

سبز 
  شهری

  محورطراحی شهری آب

، [34]آلبرتی
و  والش
، [35]همکاران
و  آرگو
  [36]همکاران

ارتقای مشارکت 
  شهروندان

های کاهش هزینه
  توسعه شهری

ای از ایجاد شبکه
فضاهای باز و سبز؛ 
ارایه عملکردهای 
چندگانه؛ ارتقای 
  معابر پیاده

استفاده از آب برای 
ارتقای منظر شهری؛ 

ایجاد شخصیت 
  بصری یکپارچه

مدیریت چرخه 
آب؛ حفاظت و 

های راههبهبود آب
طبیعی در 

های محیط
شهری؛ 

بهبودکیفیت آب و 
  هوا

طراحی 
های سبز شبکه

 همساز با محیط
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  )نویسندگان :منبع(ماهوی  و ایرویه ابعاد در شهری سبز هایشبكه كاربست با شهری پایدار حیات تجدید ابعاد )٣جدول 

هاابعاد و مولفه  
ابعاد تجدید حیات 
  پایدار شهری

 (اهداف)

های طراحی معیار 
  های سبزشبکه

 (کاربست)

  معیارهازیر 
های طراحی)(سیاست  

 سطح عملکردی

ابعاد 
ایرویه  

مولفه 
 اجتماعی

ی محلیحکمروای  
حس ایجاد هویت و 
 مکان

  مشارکت ساکنین محلی یارتقا
 توجه به فرهنگ و روح جمعی جوامع محلی محلی

های بومی و محلیاد حس تعلق میان ساکنین محله با توجه به زمینهایج  

مولفه 
 اقتصادی

 بهبود اقتصاد محلی ایجاد مشاغل

 خوداتکایی نسبی محله در راستای فرصت برابر کار و زندگی

های سبزشبکه  
شده های ایجادهای آتی محله با توجه به فرصتایجاد محرک برای توسعه

های سبزتوسط شبکه  
 کشاورزی شهری

های سبزایجاد ارزش افزوده ناشی از حضور شبکه  

ابعاد 
 ماهوی

مولفه 
 عملکردی

ارتقای دسترسی و 
 حمل و نقل

پیوستگی و همهب
 اتصاالت

اتصال سطوح محلی به سطح برای ها راهها و پیادهها، سبزراهراهتقویت باغ
 شهری

ای از فضاهای همگانی توسط کریدورهای حرکتی پیوستههمهب ایجاد شبکه  شهری
 و اکولوژیکی
های سبز و خاکستری شهریتلفیق شبکه  

ارایه خدمات مورد 
 نیاز جامعه محلی

 عملکردهای چندگانه
تفرجی برای افزایش تعامالت ساکنین -یه خدمات تفریحیارا  

های سبزشبکه  
سالمت جسمی و روانی ساکنین یارتقا برایه خدمات اکوسیستمی یارا  

های سازی عرصهمکان
 همگانی و سبز

های همگانیاتصال و یکپارچگی عرصه  

های سبزشبکه  
های همگانیی ادراک و تجربه مردم در عرصهارتقا  

 تلفیق هنر با بستر بومی

های همگانیی خوانایی و ارتباط بصری عرصهارتقا  

های یابی عرصهمکان
 همگانی و سبز

محله (مدل حفاظت از عوارض طبیعی  V )شکل  
)ایگویی به نیازهای روزانه ساکنین (مدل شبکهپاسخ محلی  

مدل کمربندی)رویه (های بیکنترل توسعه  

مولفه 
 -تجربی
شناخزیبایی
 تی

طراحی و ساخت 
متناسب با بستر 

 طبیعی

 توسعه کالبدی همساز
 با اقلیم

های طبیعیحفاظت و تقویت فرم  

رویههای بیکنترل توسعه محلی  

	انسجام کالبد محله با طبیعت

یکپارچگی منظر 
 اکولوژیکی

سطوح شهری اتصال منظر اکولوژیکی محله به  
 شهری

گذاری با کمک سطوح سبزپیوستگی توده  

مولفه نظام 
محیطزیست
 ی

حساسیت 
محیطی در زیست
وری از محیطبهره  

های طراحی شبکه
 سبز همساز با محیط

های زیستیتنوع گونه  

های شبکه یاجزا
 سبز

های اکولوژیکی محلهترمیم کریدورها و لکه  
آوری اقلیمیایجاد تاب  

و هوا کیفیت آب یارتقا  
هایی با رویکرد اکولوژیکیایجاد پهنه  
محیطیهای زیستحیح از منابع در جهت کاهش آلودگیاستفاده ص  

 مدیریت چرخه آب

  
توانند با ایجاد زیربنای اقتصادی و اجتماعی راه یمی سبز هاشبکه

را برای تجدید حیات شهری هموار کنند. مشارکت مردم در طراحی، 
سو و افزایش توسعه، ساخت و نگهداری فضای سبز شهری از یک

های یکدیگر از سوی دیگر، از طریق احداث شبکهبا تعامالت ساکنین 
شود و حکمروایی می سبز موجب ارتقای حس مکان ساکنین محلی

شهری را برای تعامل نهادهای شهری با مقامات محلی تسهیل 
های سبز با کشاورزی شهری و ایجاد ارزش کند. همچنین شبکهمی

ی هاتوسعهعنوان محرکی برای در محدوده پیرامون خود، به افزوده
شوند. بنابراین سبب بهبود اقتصاد محلی یمبعدی محسوب 

خصوص در سطح خود تسهیل شوند و درنتیجه ایجاد مشاغل را بهیم
  کنند.یم

ای یهروابعاد ماهوی تجدید حیات پایدار شهری نیز در کنار ابعاد 
ن ین بیا درارتقا یابند.  ی سبز شهریهاشبکهتوانند از طریق یم

زیبایی  -ی عملکردی، تجربیهامولفهتوجه مجزا به هر یک از 
راین با بناب تواند سهم موثری ایفا کند.یممحیطی یستزشناختی و 
پیوستگی و اتصاالت شهری، تزریق عملکردهای همافزایش به
ی همگانی و سبز محلی هاعرصهسازی یابی و مکانمکانچندگانه، 

یابد و بعد یم بهبودتوامان سطح دسترسی و ارایه خدمات محلی 
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 د. توسعه کالبدیشویمعملکردی تجدید حیات پایدار شهری محقق 
گر سو و از سوی دیپیوندی با شبکه سبز از یکهمساز با اقلیم و هم

ایجاد انسجام در منظر اکولوژیکی با کمک سطوح سبز بیانگر نقش 
و منجر به  ی سبز در ارتقای منظر و کالبد محالت استهاشبکه

 -ربیتج مولفهشود و ارتقای یمتوسعه متناسب با بستر محیطی 
  کند.یمشناختی تجدید حیات پایدار را تسهیل زیبایی
دید محیطی تجی سبز در تحقق اهداف زیستهاشبکه تاثیر ترینمهم

ی زیستی، ترمیم کریدورها هاگونهتنوع  حیات پایدار شهری است.
 وی اقلیمی، ارتقای کیفیت آب آور تابهای اکولوژیکی، ایجاد و لکه
ژیکی و استفاده صحیح از منابع یی با اهداف اکولوهاپهنه، ایجاد هوا

های سبز های طراحی شبکهیاستس جمله ازو مدیریت چرخه آب 
وند شیمها همساز با طبیعت هستند که منجر به احداث این شبکه

ی محیط را ور بهرهمحیطی در یستزهای یتحساسو متعاقبًا 
محیطی تجدید حیات پایدار منجر یستزمولفه به دهند و یمافزایش 

  شود.یم
  

  گیرینتیجه
دهد که تجدید حیات پایدار شهری با کاربست این مطالعه نشان می

های سبز شامل های سبز از طریق سه اصل بنیادین شبکهشبکه
ین بر ا شود.پیوستگی، فضاهای باز و خدمات شهری محقق میهمبه

شهری  -های روستاشهری در بافتاساس اتخاذ مداخالت طراحی 
ی پیوستگی فضاهاهمنجام شود که با ایجاد اتصال و بهاباید طوری 

زمینه باز شهری، باالترین سطح خدمات شهری حاصل شود. پیش
پیوستگی در تمام سطوح مرتبط هموقوع خدمات شهری، برقراری به

 در سه مقیاس) های سبزهای سبز و اجزای شبکهشهر، محله، شبکه(
های طراحی شبکه هایسیاستکالن، میانی و خرد در شهر است. 

هریک از  سبز در جهت تحقق اهداف تجدید حیات پایدار شهری در
  ):۳شکل (اند با توجه به موارد زیر انتخاب شده سطوح مختلف

  

 
بع: شهری (من سبز هایشبکه کاربست با شهری پایدار حیات تجدید مدل )۳ شکل

  نویسندگان)

تسهیل حضور  ارایه استانداردهای الزم برای سطح شهری: -۱
های های سبز در سطح محالت و اتصال آنها به شبکهشبکه

  اکولوژیکی فرادست
های سبز در سطح محالت و ایجاد یابی شبکهمکان سطح محلی: -۲

جاد های سبز و ایمنظور استقرار شبکهوضعیت بهینه درون محالت به
  هابستری برای عملکرد بهینه این شبکه

ز و های سبتدوین الگوی فضایی شبکه های سبز:سطح شبکه -۳
  شهری از طریق کریدورهای سبز های سبزاتصال لکه

ها و حفظ و ارتقای خصیصه های سبز:سطح اجزای شبکه -۴
ها و کریدورهای لکه( های سبز شهریهای اجزای اصلی شبکهویژگی

عملکرد ها و مسیرهای سبز)، در جهت ایجاد کارآیی و سبز، سراچه
  شهری -های روستاهای سبز در بافتکهبهینه شب

  
 شهری طراحی استادتمام گلکار دکتر آقای جناب از :قدردانی و تشکر

  شود.می تشکر ایشان هایراهنمایی دلیل به بهشتی شهید دانشگاه
کارگیری روش مطالعه، در این مطالعه، با توجه به به: اخالقی هایتاییدیه

  نبود.به کسب تاییدهای اخالقی نیازی 
  گونه تعارض منافعی وجود ندارد.بین نویسندگان هیچمنافع:  تعارض
 نگارنده ،)اول نویسنده( اردکانی طوسی آالله :نویسندگان سهم
؛ )%٥٠( بحث نگارنده/آماری تحلیلگر/اصلی پژوهشگر/شناسروش/مقدمه
 پژوهشگر/شناسروش/مقدمه نگارنده ،)دوم نویسنده( لک آزاده
  .)%٥٠( بحث نگارنده/آماری تحلیلگر/کمکی
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