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 چکیده

ی از به عنوان یکاز آن  ،شهرها تا حدی است کهی اهمیت و نقش فضای سبز در حیات و توسعه 

و بازدهی  در سیستم شهری یاد می شود. تاثیرات فیزیکی و طبیعی این فضاهاشاخص های توسعه پایدار 

ه برنام امروزه انکارناپذیر است. در ساختار جوامع ها های مختلف اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی آن

به یک موضوع مهم و ضروری در شهرسازی و مدیریت شهری  فضای سبز ی توسعهریزی و مدیریت 

تی پایدار فضای سبز شهری، نیازمند اتخاذ سیاستهای مدیریی دستیابی به توسعه  .شده استشهری تبدیل 

قوی در زمینه های فنی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می باشد. هدف از این 

مقاله بررسی نقش مدیریت یکپارچه شهری در دستیابی به توسعه پایدار فضای سبز شهری است. روش 

ایج اسنادی جمع آوری شده است. نت -عات به صورت کتابخانه ایتحلیلی است و اطال -تحقیق توصیفی

نشان می دهد که بین مدیریت یکپارچه شهری و کاهش اثرات منفی توسعه ی فضای سبز و در نتیجه 

   رسیدن به فضای سبز پایدار شهری رابطه مستقیم وجود دارد.

 

 .پایدار شهری، مدیریت یکپارچه شهریی ، توسعه شهری مدیریت شهری، فضای سبز واژه های کلیدی:

                                                           

  د برنامه ریزی توسعه گردشگری دانشگاه عالمه طباطباییشکارشناسی اردانشجوی   1

 معاون دهیار دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه پیام نور مشهد، صنعتی،نقشه کشی ی حطرا کارشناس  2
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 مقدمه -1

شهرها،  موجب آلودگی ،گسترش سریع شهرها، پیشرفت های تکنولوژیکی و گرایش به سوی زندگی ماشینی

تخریب محیط زیست  و پوشش گیاهی شهرها و حومه آنها)زمین های کشاورزی، باغ ها( و از بین رفتن تعادل 

با افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی، انسان ها به تدریج از طبیعت از طرفی،  اکولوژیکی محیط شده است.

طبیعی و ایجاد محیط های انسان ساخت، نیازهای دور شده و تراکم بیش از حد جمعیت و دخالت در محیط 

برای رفع  (.22: 1811 همکاران،پوراحمد و )یطی جسمی و روحی انسان را بیشتر آشکار کرده استزیست مح

ا پارک ه. سبز مصنوعی در داخل شهرها کرده است هایانسان شهرنشین اقدام به ایجاد باغ ها و فضا ،این نیازها

حمایت از سیستم های اجتماعی شهر و فراهم کردن خدمات اکوسیستمی، یکی از راه حل و فضاهای سبز به دلیل 

های مناسب جهت حل مسائل زیست محیطی و تبدیل هر چه بیشتر محیط شهری به محلی قابل زیست شهروندان 

توسعه فضای سبز شهری که موجب تولید اکسیژن، تعدیل دمای محیط، جذب  .(22 :1811نقی زاده، )هستند

صوتی  ، کنترل آلودگیدر سطوح شیب دار، افزایش رطوبت، زیباسازی محیطی آلودگی ها، تثبیت خاک مخصوصاً

می شود، باعث باال رفتن کیفیت محیط زیست شهری شده و  فضای مناسبی را برای تعامالت  ... وو بصری 

شهری به دلیل نقشی که در ی سبز هافضا اجتماعی و گذراندن اوقات فراغت برای شهروندان فراهم می سازد.

د، ننپرورش روحی و جسمی ساکنان شهر ایفا می ک و تعدیل آلودگی هوا ،حفظ و تعادل محیط زیست شهری

 & Chaceسبز شهری دارای ارزش اکولوژیکی طبیعی می باشد)فضای (. Dunnet, 2002, 4هستند)ارزشمند 

Walsh, 2006, 46 مهیا می کند)] برای شهروندان [( و سرگرمی و منافع جسمی و روحی فراوانی راAttwell, 

ق رها، افزایش بدون منطرشد سریع جمعیت و به موازات آن گسترش غیر قابل کنترل شهاز طرفی (. 148 ,2000

، آبی ع به ویژه منابعتوسعه ناپایدار فضای سبز و استفاده ی نامناسب از مناب قیمت زمین، آلودگی هوا و خاک و

در راستای تحقق توسعه پایدار، مدیریت شهری مهم . ری را تهدید می کندفضای سبز شه آینده  وموجودیت 

مدیریت شهری از سازماندهی عوامل، نیروها و منابع برای اداره امور و پاسخ گویی نیازهای . ترین ابزار است

 (.05 :1811نظارت و کنترل است)رضویان،  برنامه ریزی، اجرا،ساکنان شهر شکل گرفته و شامل کارکردهای 

مطرح  ]مدیریت شهری[ وشهری، به عنوان بخشی از شهرسازی  طراحی فضای سبز ]و وسعهت[مروزه ا

مدیریت شهری عالوه بر آنکه مسئول برقراری توزیع عادالنه امکانات شهر است، با  (.83: 1818)سعیدنیا، است

هدایت تحوالت کالبدی شهر، رسالت حفظ محیط زیست و سالمتی زندگی شهری، زیبایی سیمای شهر، ایجاد 

ی فضاهای عمومی جهت امکان برقراری ارتباطات و تعامالت شهروندان و گستره ای از همه وجوه زندگی شهر
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(. توسعه فضای سبز پایدار یکی از مباحث اساسی در برنامه ریزی و 1 :1813ا نیز عهده دار است)سلطانی، ر

مدیریت شهری و ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان می باشد. برای دست یابی به توسعه پایدار فضای سبز شهری به 

نسانی، قوانین و مقررات نیاز است. برای عواملی مانند ساختار مناسب سازمانی، برنامه ریزی و آموزش نیروی ا

وجود مدیریتی توانا و منسجم و هماهنگی بین بخش های دولتی  ]فضای سبز شهری[دستیابی به توسعه پایدار در 

 (.7 :1812و خصوصی مهم است)مدهوشی و ناصرپور،

ایش انند رفاه و آسامروزه مدیریت شهری در جهان تحول اساسی یافته است. شهرها مدیریت می شوند تا بتو 

ساکنان خود را تامین کنند. مدیریت شهری دارای تشکیالت وسیعی است و نقش مهمی در موفقیت برنامه ها و 

طرح های توسعه شهری و همچنین رفع نیاز جمعیت، جریان عبور و مرور در شهر، رفاه عمومی، مسکن، کاربری 

رشد سریع جمعیت  .(77 :1812ال آنها بر عهده دارد)شیعه، مثزمین، تفریح، فرهنگ، اقتصاد، تاسیسات زیربنایی و ا

مهم در شهرسازی و  یضرورتبه را شهرنشین و گسترش شهرها، برنامه ریزی و مدیریت توسعه فضای سبز 

فرهنگی و زیست محیطی توسعه   -با توجه به اثرات؛ اقتصادی، اجتماعی  کرده است.مدیریت شهری تبدیل 

ین افضای سبز شهری، مدیریت کارآمد شهری برای برنامه ریزی و ساماندهی توسعه فضای سبز ضرورری است. 

تحلیلی و جمع آوری اطالعات به صورت کتابخانه ای، جایگاه مدیریت -مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی

را هایی  و راه کارشهری مورد بررسی قرار داده است فضای سبز کپارچه شهری را در دستیابی به توسعه پایدار ی

ی می کند. هدف معرفی عواملشهری ارائه  فضای سبزرسیدن به توسعه پایدار  برای مدیریت یکپارچه شهری در

مقاله  موثر است. در این راستاسبز شهری ر فضای به کارگیری آنها توسط مدیران شهری، در توسعه پایدا است که

 به دنبال پاسخ به فرضیه زیر هست:

 ارد.شهری رابطه ی مستقیم وجود دفضای سبز توسعه پایدار  دستیابی بهبین مدیریت یکپارچه شهری و 

 

 روش تحقیق -2

تحلیلی و شیوه گردآوری اطالعات کتابخانه ای است. در این مقاله سعی -روش تحقیق در این مقاله توصیفی

د دارد؟  چه رابطه ای وجوتوسعه پایدار فضای سبز شهری شده به این پرسش که، بین مدیریت یکپارچه شهری و 

ای سبز فضال بردن سطح توسعه پایدار پاسخ داده شود. یافته های پژوهش حاضر می تواند به مدیران شهری در با

 و افزایش رضایت جامعه محلی و دیگر استفاده کنندگان  با کمترین آسیب محیطی یاری رساند.شهری 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 پیشینه پژوهش -3

(، در مقاله ای تحت عنوان نقش پارک های شهری در شهر پایدار، ضمن اشاره به اهمیت 2557چیسورا )

فضاهای سبز درون شهری و کمبود مطالعات بین المللی در این زمینه، تالش کرده است که اهمیت طبیعت شهر 

طبیعت در  ی ه تجربهدهد ک نتایج این مطالعات نشان میرا برای رفاه شهروندان و پایداری شهری نشان دهد. 

با اهمیتی را برآورده  نیازهای غیر مادی و روحی ،محیط شهری منشاء احساسات مثبت و خدمات مفیدی است که

(، در مقاله ای با عنوان تحلیل و ارزیابی توزیع و توسعه پایدار فضاهای سبز 1825حمدی و همکاران). ممی سازد

و تحلیل کمی و توزیع فضایی پارک ها و فضاهای سبز شهر میاندوآب درون شهری، شهر میاندوآب، به بررسی 

 .محیطی را معرفی می کنند –پرداخته و سرانه متناسب با خصوصیات اجتماعی 

ر مکانی  کاربری فضای سبز د -(، در مقاله ای با عنوان تحلیلی بر توزیع فضایی1813اده و عبادی )ابراهیم ز

به کمبود فضای سبز شهری در این منطقه اشاره می کنند. ایشان بیان می کنند که، توزیع  ،منطقه سه شهری زاهدان

فضایی نیز بسیار نامتناسب است. در این تحقیق میزان حداقل فضای سبز با توجه به شرایط محیطی برای افق 

(، در مقاله ای تحت عنوان مبانی اصالح الگوی مصرف در بخش فضای 1812خلیل نژاد )  .، ارائه شده است1827

چهار عامل ارزیابی و آمایش سرزمین، نگرش اکولوژیکی به شهر و طبیعت شهری، برنامه ریزی مقیاس های سبز، 

گوی ال چندگانه و سلسله مراتبی فضای سبز شهری و ارتقای بهره وری فضاهای سبز شهری را برای اصالح

 مصرف در بخش توسعه فضای سبز معرفی می کند. 

 
 

 چارچوب نظری -4

 فضای سبز شهری -1-4

منظور از فضاهای سبز شهری، نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوشش های گیاهی انسان ساخت 

 زیباسازیبازدهی اکولوژیکی یعنی هم واجد بازدهی اکولوژیکی هستند.  است که هم واجد بازدهی اجتماعی و

بل انواع بارش. از طرفی افزایش نفوذپذیری خاک در مقا ی، کاهش دمای محیط، تولید اکسیژن وبخش های شهر

مثالً  .(22: 1818سعیدنیا، ی بازدهی اجتماعی است که عموم مردم بتوانند از آن استفاده کنند)ارادفضای سبزی 

شهری بخشی از فضاهای وسیع یا محدود موجود  یک باغ شخصی دارای بازدهی اجتماعی نمی باشد. فضای سبز

در محدوده ی عملکردی شهر است که به منظور ایجاد تنوع زیستی و زیبایی، افزایش کیفیت زندگی، تامین رفاه 
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انسانی و ارائه خدمات ویژه شهروندان انتخاب شده است و با انواع پوشش های گیاهی بومی و غیر بومی، تحت 

از دیدگاه شهرسازی، فضای سبز شهری  .(13 :1810و تبریزی، شهری قرار دارد)ضرابی  نظارت و مدیریت انسان

عبارت است از بخشی از استخوان بندی و مورفولوژی شهر که در کنار اسکلت فیزیکی شهر، تعیین کننده اندام و 

دیل شده اند. بسبز سطوحی هستند که، توسط درختان به فضای مثبت تفضاهای . باشد ر میبطور کلی سیمای شه

د، ایجاد کرده انسطوحی که عاری از درخت هستند و با چمن و گیاهان دیگری پوشیده شده اند و فضایی منفی  

(. به طور کلی فضاهای سبز شهری را می توان به دو گروه تقسیم 81: 1818سطح سبز نامیده می شوند)سعیدنیا، 

 کرد:

ه اغلب به صورت پارک احداث می شوند، از دیدگاه فضاهای سبز درون شهری )این نوع فضاها ک -الف

(. شهر سیستم زنده ی پویایی است که پارک 71همان: )(شهرسازی به زیبای محیط زیست شهری کمک می کنند

ها جزئی از آن هستند و به دلیل نقش موثر آنها در کاهش تراکم شهری، ایجاد مسیرهای هدایتی، تکمیل و بهبود 

شی، فرهنگی، مسکونی و ذخیره زمین برای گسترش آینده شهر با ارزش هستند. فضاهای کارکرد تاسیسات آموز

ای سبز فضز خصوصی، فضاهای سبز نیمه خصوصی)سبز درون شهری شامل فضاهای سبز عمومی، فضاهای سب

اما فضاهای سبز خصوصی بازدهی اجتماعی کمی دارند،  سازمان های دولتی( می شوند. فضاهای سبز نیمه

و نیمه خصوصی، بازدهی اکولوژیکی دارند. دارایی سبز یک شهر شامل فضاهای سبز عمومی، فضاهای  خصوصی

 سبز خصوصی و دولتی می شود.

فضای سبز پیرامون شهر )این نوع فضاهای سبز نقش مهارکننده ی رشد بی رویه شهر و بازدهی  -ب

ارای الگوهای توسعه ی فضایی گوناگونی زیست محیطی شهر را دارند(. فضای سبز پیرامون شهر د -اکولوژیک

 را شامل می شوند. مانند:

 )کمربند سبز)تعیین حدود شهر، کنترل گسترش شهر، نقش تفرجگاهی 

 خیابان های شهر، فضاهای سبز حاشیه جاده هایی که به شهر  محورهای سبز) فضاهای سبز امتداد

 متصل اند(

  احداث  ،تمام خدمات شهری و ازدیاد جمعیتپارک های ملی) به موازات گسترش و پیشرفت در

پارک های ملی خود پدیده ی الزم و ضروری در تکمیل خدمات شهری و بهسازی محیط زیست 

می باشد. پارک های ملی یک اسم عام برای انواع پارک های شهری و خارج شهری است، که ظاهراً 

 می باشد(مؤثر در تحقق بخشیدن به حفظ و حراست از اکوسیستم ها و زیبایی های طبیعی 
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  جنگلی)مصنوعی، طبیعی(. از مهمترین اهداف جنگل داری می توان در ایجاد تفرجگاه، پارک های

 (01-72همان: تولید چوب و بهبود شرایط اکولوژیکی محیط نام برد)

 ه نجا بکمان های سبز )بر اساس این مدل، فضای سبز پیرامون شهر در قلب آن متمرکز شده و از آ

 طرف بیرون گسترش می یابد(.

 پارک) سیستم فضای سبز را به صورت قطعاتی سبز با اندازه ها و عملکردهای مختلف  مدل سیستم

 (.177: 1873قربانی، )سیمات کالبدی شهر تعریف می نمایددر قالب تق

 فضاهای سبز شهری دارای عملکردهای گوناگونی می باشند. عملکردهایی مانند:

  فضای سبز شهری به عنوان بخش جاندار عمل کردهای فضای سبز در ساخت کالبدی: از این دیدگاه

ساخت کالبدی شهری تلقی می شود و در هماهنگی با بخش بی جان کالبد شهر، ساختار یا بافت و 

سیمای شهر را تشکیل می دهد. در این حالت فضای سبز می تواند نقش لبه ی شهر، تفکیک فضاهای 

 شهری و آرایش شبکه ی راه ها را به عهده گیرد.

 ی زیست محیطی: این نوع عملکردها عمدتاً به بهبود شرایط اکولوژیکی و کاهش میزان عمل کردها

 (87: 1818سعیدنیا، بار آلودگی آن کمک می کند)

  اجتماعی: فضاهای سبز و پارک ها محل گردش و تفرج مردم هستند و نشانه و  –عملکرد روانی

معیار سالمت و بهداشت محیط محسوب می شوند. در واقع پارک ها کانون حیاتی شهرها هستند و 

 (.172: 1873اساسی دارند)قربانی، دان نقش در گذران اوقات فراغت و تفریح شهرون

پاسخگوی اهداف برنامه ریزی شهری، شهرسازی مدرن و خواست های  فضای سبز در مفهوم کنونی آن باید

 (.232: 1825محمدی و همکاران، اجتماعی باشد) –زیست محیطی و روانی 

 

 توسعه پایدار شهری -2-4

به رغم اینکه از ابتدای طرح توسعه، منابع طبیعی نقش اساسی در شکل گیری آن داشت، اما تا دهه های اخیر 

تجدید  ،  دررویکردهای علمی به توسعه1275آن غفلت شده بود. برای همین از اوایل دهه از توجه جدی به

نظرها به سمت جلوگیری از آلودگی و تخریب منابع و محیط زیست  (، و1817 نظراساسی پدیدآمد)فراهانی فرد،

پیش مقدمه  .(11 :1813تاکید شد)دیرباز و دادگر، شکل گیری انقالب عظیم زیست محیطی و بر لزوم  ،جلب

توسط اتحادیه حفاظت جهانی، برنامه محیطی سازمان  1275دراوایل سال  ،یعنی توسعه زیست بوم دارتوسعه پای
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 "در گزارش 1217واژه توسعه پایدار را اولین بار  بطور رسمی برانتلند درسال  .مطرح گردید برخی دیگر ملل و

م گسترده آن به معنی اداره و بهره برداری صحیح و کارآمد مطرح کرده است. این واژه در مفهو "آینده مشترک ما

از منابع پایه، طبیعی، مالی و نیروی انسانی برای دستیابی به الگوی مصرف مطلوب است که با به کارگیری امکانات 

کان پذیر امفنی و ساختار تشکیالت مناسب، برای رفع نیاز نسل امروز و آینده، به طور مستمر و رضایت بخش 

کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه درگزارش خود )آینده مشترک ما( توسعه  (.13: 1821ی شود)فتوحی، م

 پایدار را اینگونه تعریف می کند:

بدون آنکه ازتوانایی نسلهای آینده برای ارضای نیازهایشان  ازهای زمان حال رابرآورده می کندتوسعه ای که نی

 مایه بگذارد. 

ن به پایداری آ رفاه جامعه معطوف است و بهبود و کیفیت زندگی افراد ارتقای سطح واصطالح توسعه به 

(. مفهوم پایداری توسعه شامل چندین 32 :1812های بشر اشاره دارد)متوسلی،  طول نسل در این فرایند مراراست

ایداری رفاه و و پ مفهوم است؛ پایداری اکوسیستم محیط زیست، پایداری منابع طبیعی، پایداری توسعه اقتصادی

توسعه انسانی. بدین ترتیب توسعه پایدارکلیه جنبه ها و ابعاد زندگی بشر را دربر می گیرد.  بنابراین توسعه پایدار 

اجتماعی و سیاسی که تضمین کننده کیفیت مطلوب زیستی باشد و بتواند  ]فرهنگی[یعنی ایجاد فضای اقتصادی، 

 (.28 :1815حفظ کند)حسین زاده دلیر،  گارماند مسائل یاد شده را به صورت پایدار و

به دنبال مطرح شدن دیدگاه توسعه پایدار و توجه بیشتر صاحبنظران، این الگو وارد مقوله برنامه ریزی شهری 

رهاورد گفتگوهای طرفداران محیط زیست درباره مسائل زیست  ازی شد. نظریه توسعه پایدار شهریو شهرس

عی ارائه شد. یشهری است، که به دنبال نظریه توسعه پایدار برای پشتیبانی از منابع طبمحیطی بویژه محیط زیست 

یعنی شرایطی که شهرنشینان امروز و شهروندان فردا بتوانند در آن در کمال آرامش و امنیت  توسعه پایدار شهری

(. 177: 1818لحی فرد، زندگی کنند و ضمن تندرستی، از عمر دراز و در عین حال سازنده بهره مند گردند)صا

کمترین مصرف انرژی های تجدیدناپذیر، حداقل ضایعات و  ،شهری است که شهر پایدار از نظر زیست محیطی

کمترین تاثیر مخرب بر محیط زیست را داشته باشد و بتواند کارکرد فعلی خود را در دهه های آتی به سوی 

خودکفا و کارآمد و از لحاظ اجتماعی عدالت محور بوده  اقتصادیکند. شهر پایدار از لحاظ پایداری بیشتر حفظ 

یدار از (. انجمن توسعه پا05: 1822و به حفاظت زیست محیطی تمام گونه های طبیعی کمک می کند)رضایی، 

رویکردی سیستمی را در توسعه شهری و مدیریت منابع )اقتصادی، اجتماعی، نسل حاضر درخواست کرد تا 

 –پیش گیرد. برای توسعه پایدار فضای سبز شهری باید معیارهای مختلف محیطی، اجتماعی زیست محیطی( در 
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(، دسترسی، مدت 77: 1817فرهنگی و اقتصادی مانند؛ سازگاری، کارایی، ایمنی)ابراهیم زاده و عبادی جوکندان، 

 مورد توجه قرار گیرد.  و انطباق با نیازهای جامعه محلی زمان استفاده، کیفیت

 

 مدیریت شهری -3-4

مدیریت شهری سازمانی گسترده متشکل از عناصر و اجزای رسمی و غیر رسمی موثر و ذی ربط در ابعاد 

مه جانبه و پایدار و کالبدی حیات شهری با هدف اداره و هدایت و کنترل توسعه ه اقتصادیمختلف اجتماعی، 

که دارای تشکیالت وسیعی است و مهمترین نقش را در موفقیت طرح های توسعه شهری و رفع  شهرها می باشد،

نیازهای جمعیت، جریان عبور و مرور در شهر، رفاه شهری، مسکن، کاربری اراضی، تفرج، فرهنگ، تاسیسات 

است گذاری، تخصیص مدیریت شهری شامل سی(.  111 :1811عهده دارد)تقوایی و اکبری،  زیربنایی و امثال آنها بر

(. مدیریت شهری عبارت است از Wong, Tang, Van horen, 2006: 684 منابع، اجرا و عملیات است)

ایجاد محیطی سازماندهی عوامل و منابع برای پاسخگویی به نیازهای ساکنان شهر. هدف کالن مدیریت شهری 

همراه با عدالت اجتماعی، کارایی اقتصادی و پایداری زیست محیطی است)صرافی و  قابل زندگی برای همه

(.  مدیریت شهری به همه نهادها، سازمان ها و افرادی گفته می شود که به صورت رسمی و 11 :1872همکاران، 

، بلکه تغیر رسمی در فرآیند مدیریت شهری اثر گذار هستند. مدیریت شهر فقط شهرداری یا شورای شهر نیس

 (. 150 :1811ین حیطه قرار می گیرد)لطفی، ر است در ااهر عنصری که در فرآیند مدیریتی شهر اثر گذ

هدف مدیریت شهری اطمینان از این امر است که اجزای سیستم به گونه ای مدیریت شوند که امکان 

ه ی انواع فعالیت های اقتصادی و این امر موجب تسهیل و تشویق هم ،کارکردهای روزانه یک شهر را فراهم آورند

شده و ساکنان را به برآوردن نیازهای اولیه خود در مسکن، دسترسی به تسهیالت و خدمات و فرصت های تولید 

درآمد قادر سازد. واژه مدیریت شهری به سوی یک معنی غنی تر و جدیدتر پیش رفته است.  این واژه دیگر تنها 

ریق آن فرآیندی که از ط .نیست، بلکه مجموعه ای از ارتباطات رفتاری استبه معنای سیستم هایی برای کنترل 

مهم ترین هدف (. McGill, 1998: 464فعالیت های بیشمار ساکنان با یکدیگر و با حکومت شهر تعامل دارند)

ارتقای شرایط کار و زندگی جمعیت ساکن در قالب گروه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و  ،مدیریت شهری

ت. بدی اسحفاظت از حقوق شهروندان، تشویق به توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار و حفاظت از محیط کال

ی، و آلودگی محیط دارای مشکالتی در اداره امور است و از مسائلی مانند بهداشت شهری بنابراین هنگامی که شهر

آسیب های اجتماعی، بحران مسکن، ناکافی بودن تاسیسات عمومی، بیکاری، درآمد پایین، زاغه نشینی، بی هویتی 
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بافت ها و ساختمان ها و... رنج می برد، می توان به این نتیجه رسید که مدیریت شهری آن در تنگنا به سر می 

مه برای وضع موجود شهر و فایق آمدن بر مشکالت آن، برنامه های برد. مدیریت شهری باید ضمن دارا بودن برنا

آینده شهر را تدوین کرده و بر اساس آن ها به ترسیم آینده ایده آل که بر مبنای واقعیت ها و شرایط زمان و مکان 

  (.82 :1812منافع شهروندان باشد)شیعه،  قرار دارد بپردازد. مدیریت شهری باید حافظ شهر ها و

ایجاد تصویری روشن از اهداف مدیریت شهری برای رسیدن به توسعه پایدار و سیاست گذاری در  برای

رتقای شرایط کار و زندگی برای همه ی مردم شهر، توسعه اقتصادی و اجتماعی اجهت تامین نیازها، توجه به 

عیارهای توسعه ی مدیریت شهری برای تحقق اهداف و م پایدار و حفاظت از محیط کالبدی شهر ضروری است.

هال نقش اساسی است)پایدار در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی سکونتگاه های شهری دارای 

شهر به عنوان یک منبع توسعه مطرح است. مدیریت شهری در روند توسعه شهر و بهبود (. 212 :1811و فایفر، 

ارد. از دیدگاه دیگر می توان مدیریت شهری را در مسیر سکونتگاه های شهری نقشی بسیار مهم و تعیین کننده د

در  ،یک توسعه قانونمند و پایدار مورد توجه قرار داد. نحوه مدیریت بر جریان مطلوب زندگی شهری می تواند

(. هدف نهایی 87 :1812)شیعه، رین نقش را ایفا کندمهم ت های انسانی و پایداری توسعه شهریبهبود سکونت گاه 

مدیریت شهری افزایش رقابت پذیری و پایداری شهر است. مدیریت شهری نیاز به یک رویکرد یکپارچه دارد. 

 (.Wong, Tang, Van horen, 2006: 684مدیریت شهری با مداخله راهبردی و عملیاتی ارتباط دارد)

ات دولتی و خصوصی برای چیره شدن مدیریت شهری تالشی است برای هماهنگ کردن و یکپارچه کردن اقدام

  .(72 :1811)برک پور و اسدی، بر مسائلی که ساکنان شهرها با آن مواجه هستند و ایجاد شهرهایی پایدار

 

  بحث و یافته ها -5

طی چند دهه اخیر پیوندهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی درون شهرها با تغییرات اساسی روبرو بوده است. 

 :Wood, 2006شهرها به شدت رشد یافته اند و مسائل و مشکالت آنها افزایش یافته است)هم اکنون کالن 

کارگیری الگوهای کلیشه ای توسعه بدون در نظر گرفتن ویژگی های بومی منطقه، موجب ناپایداری ب(. 337

ه طبیعت، صرفتوجه به محدودیتهای اکولوژیکی، توسعه مناسب و سازگار با شهرها و مناطق حومه شده است. 

جویی در منابع، استفاده از مواد و مصالح بومی، استفاده هنرمندانه از آب و گیاه جهت تلطیف هوا و ایجاد مناظر 

پارک ها  .( شهری هستند272 :1871)بحرینی،  مطبوع و ایجاد فضاهای عمومی، همه از عوامل موثر در پایداری

ا، مکان های طبیعی)پارک ه فیت جامعه ی شهری برخوردارند.و فضاهای سبز شهری از اهمیت استراتژیکی در کی

جنگل های شهری و کمربندهای سبز( و اجزای طبیعی)درختان و آب( در زمینه ی شهری عالوه بر خدمات مهم 
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 ی شهریباال بردن کیفیت زندگکه در  ،ندزیست محیطی، زیباشناختی و بهداشتی، دارای مزایای اجتماعی نیز هست

کاهش هزینه هایی که صرف کاهش آلودگی  مانند)د. توسعه فضای سبز مزایای اقتصادینفا می کننقش مهمی ای

توسعه پایدار فضای سبز، جوامع انسانی را همراه دارد. ( نیز به درآمدهای حاصل از  گردشگری، شهر می شود

 و منطبقاستفاده می کند محافظت کرده و در خدمت آن ها است، از فناوری ها و شیوه های حامی توسعه پایدار 

 ی سبزفضاپایدار بی تردید مهمترین مرحله در برنامه ریزی و توسعه  .بر ویژگی های اکولوژیکی منطقه است

(. در این مرحله باید هدف از توسعه 10: 1818سعیدنیا، )تعیین الگوی فضای سبز مناسب برای یک شهر است

ط زیست محیطی، ترمیم سیمای شهر، زیباسازی محیط یا مشخص شود. هدف از توسعه می تواند بهسازی شرای

تلفیقی از همه ی اهداف باشد. در انتخاب هدف و برنامه ریزی توسعه فضای سبز باید شرایط محیطی و ارزش 

فضای سبز باید از نظر کمی و کیفی متناسب با حجم فیزیکی شهر)ساختمان ها، های جامعه محلی لحاظ شود. 

با توجه به شرایط اکولوژیکی و نیازهای جامعه)روانی، اوقات فراغت و نیازهای بهداشتی( ، (خیابان ها و جاده ها

زیست محیطی  ، بازدهی]و پایدار[شهر و روند گسترش آتی آن ساخته شود تا بتواند به عنوان فضای سبزی فعال 

  .(80مستمری داشته باشد)همان: 

نخست باید شرایط زیست محیطی در شهر بررسی شود جهت تعیین وسعت و حجم فضای سبز مورد نیاز، 

و سپس بر اساس نیازهای معین و مشخص و ارزشهای اجتماعی و فرهنگی، برنامه ریزی توسعه فضای سبز را 

رای توسعه پایدار فضای سبز، به کارگیری استانداردهای بومی مهم است. استاندارد، بیانگر وضعیتی پیاده کرد. ب

ریه ها و سلیقه های گوناگون دخالت دارد. استاندارد فضای سبز دارای بعد اجتماعی، رفاهی بهینه است که در نظ

یازها و نو تکنیکی است که با توجه به مکان و موقعیت اقلیمی و فرهنگ خاص ساکنان محل مورد نظر، همچنین 

برای توسعه  (.237: 1825، )محمدی و همکارانفراهم می شود و ابعاد خاص خود را می طلبد ارزشهای آنان

فضای سبز تمام مناطق نمی توان استانداردهای یکسانی بکار برد. مثال استانداردهای توسعه در مناطق گرم و 

ی های دما و بارش در گشناخت ویژخشک با استانداردهای توسعه در مناطق معتدل و مرطوب متفاوت می باشد. 

گذاری ها و مدیریت و برنامه ریزی توسعه ی فضاهای منطقه باید در سرلوحه ی همه ی خط مشی ها، سیاست 

سبز شهری قرار گیرد. انطباق سیاست گذاری های فضای سبز با ویژگی های مزبور می تواند زمینه های دستیابی 

به توسعه پایدار در فضاهای سبز شهری را فراهم کند. مثالً در مناطق گرم و خشک با میزان بارندگی کم، استفاده 

ذیر گل های فصلی، توجیه پ گیاهی که مستلزم آبیاری زیاد می باشد مانند چمن و به کاربردن گیاهان واز پوشش 

در طراحی و توسعه فضای سبز شهری، تامین منابع آب بیش از طراحی آن حائز . (70: 1818نیست)سعیدنیا، 

 یت.  برای هر نوع توسعه نبود آب محدودکننده ترین پارامتر در توسعه و ایجاد فضای سبز اساهمیت است. 
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منطقه ای، ابتدا باید منابع آبی منطقه بررسی شود. اگر منابع آبی برای توسعه مناسب بود، مطالعات برای اجرای 

طرح های توسعه ادامه می یابد. در غیر این صورت با وجود دیگر پارامترها مطالعات طرح توسعه متوقف می 

فاضالب ها در اثر افزایش شهرنشینی و صنعتی شدن، در اغلب کشورهایی که با شود. با توجه به حجم انبوهی از 

صالحی و )کمبود آب مواجه هستند، فاضالب ارزانترین و قابل دسترس ترین منبع جهت آبیاری فضای سبز است

ف لهای مخت نظام آبیاری و شیوه ی فنی آن بر حسب انواع پوشش گیاهی و گونه(. 82: 1822طبری کوچکسرایی، 

در هنگام طراحی سیستم آبیاری و آبرسانی ضروری است الگوهای ارایه شده، متناسب با  متفاوت است. بنابراین

زء جدا ج در دستیابی به توسعه پایدار شهری توجه به فاضالبنوع پوشش گیاهی و گونه شناسی آنها باشد. 

استفاده صحیح از منابع آب  (.35: 1822چی ونگ و یوئن، نشدنی برنامه ریزی زیر بنایی شهر محسوب می شود)

نیاز به شناسایی دقیق منابع آب و خاک دارد تا از استفاده ناپایدار از منابع  ،و خاک به منظور بهره وری درست

، شناخت ]بعد از بررسی منابع آب[جلوگیری شود. اولین گام برای اجرای طرح های توسعه پایدار فضای سبز

اران، )جاللیان و همکمرفولوژیکی، فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک می باشدمحدودیت ها و قابلیت های 

استقرار گیاهان به ویژه درختان، ارتباط مستقیمی با عمق خاک، کیفیت فیزیکی و ترکیب شیمیایی (. 177: 1813

 ژیکیو اکولوا محدودیت های محیطی در توسعه پایدار فضای سبز، شناخت گونه های بومی و سازگار ب خاک دارد.

ت و وسعپراکنش در فضای سبز باید به ویژگی های اجتماعی محلی نیز توجه شود. ی مهم است. در توسعه 

 پایدار فضای سبز، بایدی در توسعه  لحاظ شود. محله هاو ساختار جمعیتی  باید تعداد یشهر های سبز فضا

ز آنجا که ا در نظر گرفته شود.زیست محیطی( پایدار)اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،  ی تمامی مولفه های توسعه

هر منطقه جغرافیایی دارای شرایط فرهنگی، جغرافیایی و اقتصادی ویژه ای است، شکل برنامه ریزی و مدیریت 

  .(127 :1817ری، نیز باید منطبق و سازگار با همان منطقه باشد)حید

فضاهای سبز شهری مستلزم رعایت اصولی  ]پایدار ی رسیدن به توسعه[ به طور کلی موفقیت در مدیریت و

ز ارتقای بهره وری اجتماعی فضای سبو  ارتقای بهره وری اکولوژیکی فضای سبز شهری ؛ ارتقای نقش مردم،مانند

مشارکت مردم، بهره وری اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی و پراکنش . (182: 1818)سعیدنیا، می باشد شهری

ایدار)کاهش فضای سبز پی توسعه پایدار فضای سبز اهمیت دارد. ی به توسعه  مناسب فضاهای سبز در دستیابی

 هزینه، پایداری، سازگاری، مقاومت، تنوع زیستی، قابلیت کاربردی( باید سرلوحه مدیریت شهری قرار گیرد.

پایدار فضای سبز شهری یاری رساند، مدیریت  ی رویکردی که می تواند مدیران شهری را در رسیدن به توسعه

مدیریت شهری یکپارچه عبارت است از فرایند ایجاد، اجرا، هماهنگی و ارزیابی استراتژی  یکپارچه شهری است.

با در نظر گرفتن اهداف عملیاتی بخش خصوصی و منافع شهروندان در  ،های یکپارچه به کمک مقامات شهری
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می دوین ت اقتصادی پایدار ی طوح باالتر حکومت برای تحقق قابلیت توسعهکه در س هایی چارچوب سیاست

یکی از اهرم های اصلی در موفقیت اداره ی شهرها، هماهنگی میان سازمان  (.72 :1811شود)برک پور و اسدی، 

رای ب از طریق هماهنگی میان سازمان های درگیر، راه حلی مناسب پیاده کردن مدیریت یکپارچه های زیربط است.

را نباید صرفاً در چارچوب مسئولیتهای شهرداری یا مدیریت بهبود مدیریت شهر می باشد. ایجاد فضای سبز شهری 

منظور از مشارکت، قدرت  (.182: 1818ارکت مردم ضروری و الزم است)سعیدنیا، های شهری محدود کرد. مش

(. مشارکت تعهدی 051 :1810ست)برک پور، روندان در قدرت اتاثیرگذاردن بر تصمیم گیری ها و سهیم شدن شه

(. مدیریت مشارکتی شهری به مفهوم توانمندسازی 22 :1815و مسئوالنه است)ارجمندنیا،  فعاالنه، آگاهانه

شهروندان به منظور مداخله در فرایند تصمیم گیری مدیریت شهری می باشد. مدیریت و توسعه ی شهری پایدار 

 :1810نیست)آذربایجانی و همکاران، یری روش های نوین مدیریت امکان پذیر بدون مشارکت مردمی و به کار گ

 شهروندان و امکان قانونی (.سه شرط بنیادی برای رخ دادن مشارکت شهروندان شامل استقبال مدیران، اشتیاق21

هستند ارکان شورای شهر و شهرداری که در راس هرم اجرایی شهر البته . (173: 1822صادقی و رهنما، )می شود

 اصلی ساختار مدیریت شهری را تشکیل می دهند.

برنامه ریزی و مدیریت سطح محلی، جایگاه شهرداری ها را به عنوان مسئول اصلی شهر نمایان می سازد که  

ی در کنار شهردار ،در مدیریت شهر نیازهای مردم است. رفع هدف آن اعتالی کیفیت محیط زندگی شهری از طریق

مین کننده آب و انرژی، شرکت های ارتباطی، سازمان رکت های مختلفی مانند شرکت های تأها و ش ها، سازمان

های فرهنگی، سازمان های مردم نهاد، انجمن های محلی، شورای شهر، انجمن های صنفی، سازمان بهداشت، 

یریت شهر بیشتر یا محیط زیست و فرمانداری ها وجود دارند. شاید در شهری تعداد سازمان های درگیر در مد

کمتر از موارد گفته شده باشد. مدیریت شهری یکپارچه و هماهنگ، به مشارکت و هماهنگی بین تمامی سازمان 

های درگیر در طرح توسعه ای خاص اشاره می کند. در هر طرح توسعه ای سازمان و ذینفع اصلی، مرکزیت و 

فضای سبز شهری، طرح بهسازی و توسعه ی یک  محوریت مدیریت یکپارچه را به عهده می گیرد. مثال در

 ،یست، منابع طبیعیکه با سازمان های مانند انجمن های محلی، محیط ز استاصلی شهرداری سازمان و کارفرمای 

در مدیریت یکپارچه شهری شناخت کنشگران سازمان تامیین کننده انرژی و آب و... هماهنگی و مشارکت می کنند. 

مدیران اجرایی شهر، سیاستمداران شهر، برنامه ریزان شهر(، ابزارهای مدیریت شهری  شهری )ذینفعان شهری،

)یکپارچگی بر اساس قوانین و مقررات، سازمان و تشکیالت، منابع انسانی( و الیه های مدیریت شهری )اجرایی، 

 سیاستگذاری، سازماندهی و برنامه ریزی( ضروری است.

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 نتیجه گیری و ارائه راهکار -6

توجه به رشد روز افزون شهرنشینی که ساختار اکولوژیکی شهرها را دستخوش تغییرات وسیعی نموده  با

است، نیاز به ایجاد و توسعه ی فضاهای سبز شهری به عنوان مهم ترین تعدیل کننده های زیست محیطی شهری 

وسعه فضای تی آن هاست. مهمترین اثر فضای سبز شهری، کارکردهای زیست محیطبیشتر اهمیت پیدا کرده است. 

سبز باید بر اساس نگرشی صحیح به نیازهای زیست محیطی و اجتماعی شهر و نیز امکانات و قابلیت های شهر 

صورت گیرد. فضای سبز پایدار، از نظر کمی و کیفی متناسب با حجم فیزیکی محیط، نیازهای جامعه محلی و 

ایدار و پ سیاست های توسعه فضای سبز باید بر اساس توسعهشرایط اکولوژیکی منطقه)شهر( می باشد. تدوین 

 ی وبع آب، کیفیت خاک، ساختار جمعیتباشد. شناسایی شرایط اکولوژیکی و اقلیمی، منا ارتقای بهره وری منابع

ایدار پی و برنامه ریزی توسعه فضای سبز طبق آن ما را در رسیدن به توسعه  ،ارزشهای حاکم بر جامعه محلی

امری بسیار ظریف، مهم و حیاتی است.  سازوکار مدیریت فضای سبز شهرییاری می کند. شهری ز فضای سب

یری از جلوگبرای الزمه حفظ و توسعه پایدار فضای سبز شهری، داشتن برنامه ها و خط مشی های صحیح است. 

 ضای سبز شهری، مدیریتموازی کاری، ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و گام نهادن در مسیر توسعه ی پایدار ف

تدوین یک استراتژی مدیریت یکپارچه شهری، مدیریت شهری را برای دستیابی به یکپارچه شهری الزامی است. 

توسعه فضای سبز زمانی می تواند مفید واقع شود که در رابطه با توسعه پایدار فضای سبز شهری کمک می کند. 

ژوهش می توان گفت که مدیریت یکپارچه شهری یک عامل دیگر کارکردهای شهری باشد. با توجه به این پ

ال بردن در با ریت یکپارچه شهری به مدیران شهریپایدار فضای سبز شهری است. مدی ی تاثیرگذار در توسعه

ان مانند دیگر استفاده کنندگپایدار فضای سبز شهری و افزایش رضایت محلی و همچنین رضایت  ی سطح توسعه

  آسیب محیطی یاری می رساند. گردشگران با کمترین

پایدار ز فضای سبشهری و در نتیجه رسیدن به  منفی توسعه یات مدیریت یکپارچه شهری باعث کاهش اثر

ری را شهپایدار فضای سبز ی توسعه میزان رسیدن به در اداره شهر،  می شود. جایگاه مدیریت یکپارچه شهری

محلی و دیگر ذینفعان توسعه شهری ارتباط و هماهنگی بین مدیران شهری و مردم هر چه مشخص می کند. 

بحث مدیریت  در بود.بیشتر خواهد  فضای سبز شهریپایدار  ی بیشتری برقرار شود، امکان دستیابی به توسعه

ضروری  شهر و شهروندان مشارکت تمامی سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی یکپارچه شهری

 زی نباید صورت گیرد. همکاری و هماهنگی بین تمامی ذینفعان و مدیران شهری در توسعهاست. فعالیت های موا

باید ایجاد شود. هماهنگی به این معنی که منافع تمامی ذینفعان در نظر گرفته شود. بخشی برای دستیابی به منافع 

ابع آبی ت مندر شهری که محدودی فضای سبزی در توسعه  بیشتر منافع بخش های دیگر را نادیده نگیرد. مثالً
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که به آب زیاد نیاز دارند استفاده کرد و دیگر طرح  دارد، نباید صرفاً برای زیباسازی محیط از گیاهان و گل هایی

مین ی تأسازمان ها گی بین مدیران سازمان هایی مانندهماهنهای توسعه ی شهری را با محدودیت مواجه کرد. 

، محیط زیست، بخش خصوصی، مردم محلی، سازمان های مردم نهاد و... برای کننده آب و انرژی، شهرداری

 اجرای طرح های نامناسب ضروری است. جلوگیری از
ا هم هماهنگ پایدار ب فضای سبزدر مدیریت یکپارچه شهری، تمامی ذینفعان توسعه شهری برای دستیابی به 

 یتی دارد و  منافعکاری و هماهنگی، هر بخش مسئولبوده و هر بخش مسئولیتی را به عهده می گیرد. در این هم

داشت و تامین به از افراد محلی تا سازمان های بزرگ در نظر گرفته می شود. مسئولیت هایی مانند تمامی ذینفعان

مین کننده آب برای یک طرح توسعه آب کافی و پایدار توسط سازمان تأ تامین منابع، نظافت توسط شهرداری

ین میی مناسب و پایدار توسط سازمان تأتامین روشنا طرح توسعه مناسب تشخیص داده شد(،)اگر زفضای سب

ور . به طکننده انرژی، مشارکت انجمن های محلی، مشاوره ی سازمان های مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی

بارتند می کنند ع کمکفضای سبز شهری در مدیریت یکپارچه شهری در جهت توسعه پایدار  کلی مواردی که به ما

 از:

 (نیروی شهرداری ها، هماهنگی و همکاری بین تمامی سازمان هایی که در مدیریت شهر نقش دارند

مین کننده آب و انرژی، مان های مردم نهاد، سازمان های تأانتظامی، فرمانداری ها، شورای شهر، ساز

 سازمان محیط زیست و ...(

  مدیریت شهری با در اختیار داشتن ابزارهای الزم قانونی )سبزفضاهای بهره برداری مناسب و مطلوب از

جاد ای، و ورزشی فرهنگیو اجرایی می تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا نماید. مثالً با ایجاد امکانات 

راحت با رای است، پیاده سازی سرویسهای بهداشتی، ایجاد مکانهایی بفضاهاسالم سازی امکانات پذیرایی، 

 (.وع فضاهای سبزتوجه به ن

  فضاهای سبزمطالعه تجربه سایر شهرها در توسعه 

 ایجاد واحد تحقیق و پژوهش در درون سازمان مسئول فضای سبز شهری 

 تعامل با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها 

  برنامه ریزی کاربری زمین)یکی از ابزاهای مدیریت شهری برای برنامه ریزی شهری درباره طرح های

برنامه ریزی کاربری زمین است(. برنامه ریزی کاربری زمین یا آمایش سرزمین عبارت است توسعه ای 

و فعالیتهای انسان در سرزمین به منظور بهره برداری درخور و پایدار  میناز تنظیم رابطه بین انسان، سرز

ول از جمیع امکانات انسانی و فضایی سرزمین در جهت بهبود وضع مادی و معنوی اجتماع در ط
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(. در برنامه ریزی کاربری زمین به منابع جمعیتی) جمعیت منطقه، نیروی کار(، 13، 1825زمان)مخدوم، 

 منابع طبیعی، ساختار اجتماعی و فرهنگی منطقه نیز باید توجه کرد.

 جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی و فراهم کردن امکانات و ابزارهی تشویقی 

 قه ای و ملی و همکاری فرابخشی میان نهادهاهماهنگی میان سطوح مدیریت شهری، منط 

  ا، انجمن های محلی، سازمان فضای سبز شهری مانند شهرداری هتعامل تمام ذینفعان درگیر در توسعه

، سازمان های مین کننده انرژی، بازارها، موسسات مالی، سازمان های محیط زیست و منابع طبیعیهای تأ

 ارتباطی و مخابراتی

 ی سبز و مراکز تفریحی در سطح شهر با توجه به برنامه ریزی کاربری زمینتوسعه مناسب فضا 

  جلب مشارکت شهروندان در امور مختلف شهر از جمله در فضای سبز)مشارکت شهروندان در توسعه

پویایی و سرزندگی، حفظ ارزش افزوده فعالیت ها در منطقه و برای  فضای سبز شهری موجبتوسعه 

 بیشتر شهروندان را بدنبال دارد( افراد بومی، جلوگیری از مهاجرت و در نهایت رضایت

  فضای سبزاطالع رسانی به مردم محلی درباره طرح های توسعه 

 ه گونه فضاهای سبز ب توسعه و ترویج فضاهای سبز خصوصی و نیمه خصوصی) هزینه نگهداری این

 مدیریت شهری تحمیل نمی شود( 

 ایجاد شوراهای محلی فضای سبز 

  برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران سازمان ها و شرکت ها، مردم و مسئولین مرتبط با فضای سبز

 پایین ترین سطح تا باالترین سطح(از شهری )

 تعامل با مراکز تحقیقات کشاورزی 

  اقتصادیصرفه توجه به 

 به کارگیری مدیران متخصص و ماهر 

 بازنگری در قوانین مربوطه 

 طراحی و به کارگیری استانداردهای بومی 

  مربوط به طرح های توسعه فضای سبزایجاد بخشهایی در برخی سازمان ها برای رسیدگی به مسائل 

 (محلی انجام شودکه می تواند توسط سازمان های مربوطه یا حتی انجمن های )سیستم اطالع رسانی 

 مشارکت بین بخش خصوصی و عمومی 
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  ضای سبز فتوسعه زیرساخت های مناسب برای باال بردن کیفیت زندگی شهروندان و باال بردن کیفیت

پایدار پیاده سازی شود)مانند سیستم به صورت به طوری که افزایش کیفیت مقطعی نبوده و  شهری

مناسب، پیاده سازی طرح های معماری بومی و سازگار با ، سیستم آبیاری روشنایی مطلوب و پایدار

 (محیط

 ساختار جمعیت،با توجه به تعداد سازمان های درگیر در مدیریت شهری، ساختار سازمان ها، جمعیت شهری، 

اندازه شهر، قوانین و مقررات، منابع مالی، منابع انسانی)تعداد، مهارت و تخصص(، سازمان های درگیر در مدیریت 

 در خصوصبه موارد باال اضافه کرد.  و ... ، می توان موارد دیگری را فضای سبز شهری شهری، مقیاس توسعه

یک شیوه واحد برای اداره و مدیریت شهری وجود ندارد. مدیریت شهری به عوامل  مدیریت یکپارچه شهری

 ساختار اقتصادی و ... در گوناگونی بستگی دارد. روابط قدرت، ساختار سیاسی کشور، فرهنگ ملی و محلی،

برای پیاده سازی مدیریت یکپارچه شهری برای رسیدن به چگونگی الگوی مدیریت یکپارچه شهری تاثیر دارد. 

 . باید ظرفیت های منطقه را شناخت و یک مدل بومی ارائه کرد ،فضای سبز شهریپایدار  ی توسعه

  

 منابع -7

مکانی کاربری فضای سبز در  –(، تحلیلی بر توزیع فضایی 1817ابراهیم زاده، عیسی و عبادی جوکندان، اسماعیل، )]1[

 .     11منطقه سه شهری زاهدان، فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره

  . 5ماره ، ش، فصلنامه مدیریت شهریسازمان های غیر دولتی، راهبرد مشارکت یافته(، 1815ارجمندنیا، اصغر، )]2[

بررسی تاثیر عملکرد شوراهای شهر بر اثر بخشی شهرداریها)مطالعه موردی:  (،1810) ،و همکاران آذربایجانی، کریم]8[

، دانشگاه فردوسی مقدس اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، مشهد شورای اسالمی شهر و شهرداری آباده(،

 .مشهد

 (، مدیریت و حکمروایی شهری، تهران، معاونت پژوهشی دانشگاه هنر.1811)برک پور، ناصر و اسدی، ایرج، ]7[

اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت  ایران، ام اداره شهرها در(، حکمروایی شهری و نظ1810ناصر، )برک پور، ]0[

 .، دانشگاه فردوسی مشهدمقدس شهری، مشهد

 (، تجدید، فراتجدید و پس از آن در شهرسازی، تهران، دانشگاه تهران.1871سید حسین، )  بحرینی،]3[
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شهرداری تهران، فصلنامه پژوهش های  2(، مدیریت فضای سبز شهری منطقه 1811پوراحمد، احمد و همکاران، ) ]7[

 .32جغرافیای انسانی، شماره 

خاک در توسعه پایدار فضای سبز شهر (، نقش محدودیت های مرفولوژی و فیزیکی 1813جاللیان، احمد و همکاران، )]1[

 .کشوریاری های سازمان شهرداریها و ده، کیش، اصفهان، سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

اکولوژیک)سیاستها، تجارب و طراحی(، مترجمان؛ محمد (، برنامه ریزی شهر 1822چی ونگ، تای و یوئن، بلیندا، )]2[

 رحیم رهنما و الهه کریمی، مشهد مقدس، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

 (، اصول وروشهای برنامه ریزی ناحیه ای، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.1815حسین زاده دلیر، کریم، )]15[

 انتشارات سمت. ،مبانی برنامه ریزی گردشگری، تهران (،1817حیدری، رحیم، )]11[

(، مبانی اصالح الگوی مصرف در بخش فضای سبز شهری، فصلنامه محیط زیست 1812خلیل نژاد، سید محمد رضا، )]12[

 .     2و توسعه،  شماره

 تهران، کانون اندیشه جوان. ،پایدار ی نگاهی به اسالم و توسعه (،1813و دادگر، .) دیرباز]18[

(، کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی فضای سبز شهری و نقش آن ها در توسعه 1822رضایی، مسعود، )]17[

 .17پایدار، اقتصاد شهر، شماره 

 (، مدیریت عمران شهری، انتشارات پیوند نو.1811رضویان، محمد تقی، )]10[

ها و دهیاری ، انتشارات سازمان شهرداری 11مدیریت شهری، کتاب سبز شهرداری، جلد  ،(1818سعیدنیا، احمد، )]13[

 .های کشور

 .12(، جایگاه شوراها در مدیریت منظر شهری، نشریه اینترنتی معماری منظر، شماره 1813سلطانی، لیال، )]17[

 .1و توسعه، شماره  (، لزوم تحول مدیریت شهری در ایران، مجله جغرافیا1812شیعه، اسماعیل، )]11[

(، ارزیابی نقش و جایگاه الگوی توسعه پایدار شهری در ساختار شهرنشینی ایران، اطالعات 1818صالحی فرد، محمد، )]12[

 .255و 122اقتصادی، شماره  –سیاسی 

سبز در  (، امکان سنجی بهبود اقلیم و خاک از طریق توسعه فضای1822صالحی، آزاده و طبری کوچسرایی، مسعود، )]25[

 .7یک منطقه خشک، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره پانزدهم،شماره 

کارکردی مدیریت مشارکتی شهری، مطالعه موردی؛  –(، تبیین ساختاری 1822صادقی، مجتبی و رهنما، محمد رحیم، )]21[

 .18مشهد مقدس، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 
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(، مفهوم مبانی و چالش های مدیریت شهری، فصلنامه ی مدیریت شهری، شماره 1872همکاران، ) صرافی، مظفر و]22[

2. 

 .22(، برنامه ریزی بهینه فضای سبز شهری، فصلنامه سبزینه شرق. شماره 1810ضرابی، اصغر و تبریزی، نازنین، )]28[

، پایان نامه کارشناسی ارشد، دارشهر تهرانچالش های مدیریتی توسعه سیستم حمل ونقل پای(، 1821فتوحی، ندا، )]27[

 دانشگاه عالمه طباطبایی.

پایدار در اسالم، رساله دکتری، دانشکده ی (، سازگاری بهره برداری از منابع طبیعی با توسعه 1817فراهانی، سعید، )]20[

 علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.

، دانشکده 130فضای سبز شهری، نشریه پژوهشهای فلسفی، شماره (، ضرورت تدوین استراتژی 1873قربانی، رسول، )]23[

 ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز.

(، مدیریت شهری و جایگاه آن در ارتقای حقوق شهروندان، مجله جغرافیای انسانی، 1811لطفی، حیدر و همکاران، )]27[

 .1شماره 

، مبانی نظری، رویکرد نهادگرایی و روش شناسی، تهران، اقتصادی؛ مفاهیمی (، توسعه 1812متوسلی، محمود، )]21[

 انتشارات سمت.

پایدار فضاهای سبز درون شهری، نمونه ی (، تحلیل و ارزیابی توزیع و توسعه 1825محمدی، جمال و همکاران)]22[

 .21موردی، شهر میاندوآب، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 

گردشگری در استان لرستان، فصلنامه پژوهشنامه ی (، ارزیابی موانع توسعه 1812مدهوشی، مهرداد و ناصرپور، نادر، )]85[

 . 21بازرگانی، شماره 

 (، فکر سبز بستر ظهور محیط سبز، مجله سبزینه، سال چهارم، تهران. 1811نقی زاده، محمد، )]81[

، مترجمان؛ اسماعیل صادقی و ناهید صفایی، تهران، جامعه 21آینده ی شهری قرن (، 1811هال، پیتر و فایفر، اولریخ، )]82[

 مهندسان مشاور ایران.
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