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 ,اقتصادیپایدار توسعه به منظور ارتقای تهران  اکوپالنهای شهردر دو پوسته مزارع عمودی 

 شهری و اجتماعی

 
 (امیرحسین مستوفي زادهنام و نام خانوادگي نويسنده )

 مدرس معماری در دانشگاه شهید رجایی کاشانکارشناس ارشد معماری .
 GMAIL.COM @ FRACTOSSTUDIOآدرس پست الكترونیك نویسنده 

 

 

 

 چكیده 
 

به  یازبلند مرتبه داده اند. ن یخود را به ساختمانها یجا یدر تهران وحومه، باغها و مزارع کشاورز یترشد جمع یشبا افزا

درخط آسمان شهر شده و فضا  ییردر شهر است. ارتفاع ساختمانها باعث تغ یتجمع یادبلند مرتبه ازجمله آثار ازد یساختمانها

و روح شهرتهران  یستز یطبر مح یعوامل سبب آثار مخرب ینمبدل کرده است. ا یخاکستر یرا به فضاها یسبز شهر یها

 یدتول یبه دنبال دارد و برا یزرا ن یمحصوالت کشاورز یشترشهرها مصرف ب یترشد جمع یشافزا یگرگشته. از طرف د

قرار گرفته. امروزه  بحرانیدر مقطع  یزمنابع ن ینا یتاستفاده نمود که وضع یعیاز منابع طب یستبا یم یمحصوالت کشاورز

 یندر ا یزیو برنامه ر یدآ یهمه کشورها بشمار م یمهم برا یلاز مسا یاز منابع مل ینهو استفاده به یجهان یشکنترل گرما

مختلف  مناطق ییآب و هوا یطدرشرا ییراتشود. تغ یم یتهامز یگرو د یستز یطو بهبود مح یحوزه باعث کاهش مصرف انرژ

 یدایشاز جمله آثار پ یفصل یها یلس یانهایجر ین،به بار آورده.کمبود آب، نشست زم ینهزم یندر ا یزن ار یگریمشكالت د

 یمحصوالت کشاورز یددر تول یمناسب مصرف انرژ یریتمد یپژوهش به منظور ارائه راهكارها ینمشكالت است. ا ینگونها

پردازد  یشهر تهران م یدو پوسته در اکوپالن ها یمزارع عمود یكرد،رو یحه تشرب یسبز شهر یتوسعه فضاها یولزوم ارتقا

 ینو همچن یعلم یاتو نشر یبا استفاده از روش پژوهش بر اسناد کتابخانه ا یشهر یطهایعملكرد آن را در مح یوچگونگ

کردن  دهدرجهت برآور یكردیه رودهد ک یقرار م یدوپوسته درشهر تهران را مورد بررس یاز مزارع عمود یریمدل تصو یطراح

, اشتغال یو شهر ی, اجتماعیاقتصاد یداربه بهبود توسعه پا یمبطور مستق یجهشهروندان است و درنت یمطلوب زندگ یطشرا

 کند. یشهر کمك م یت, هوییزا

 

 

  شهریفضاهای اجتماعی   ،توسعه پایدار  ،اکوشهر  ،( هیدروپونیك)دو پوسته  مزارع عمودی واژگان كلیدي: 
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 مقدمه 

در عرصه شهرها بصورت  یو جانور یاهیگ یاز گونه ها یادیباعث شده مقدار ز یشهر یامروزه روند رو به رشد سكونتگاهها

توجه  یابانهادر خارج از شهرها و جنگلها و ب یستیتنها به مقوله تنوع ز یمتوان یما نم ینکنند، بنابرا یجلوه گر یكرواکوسیستمم

و  یعموم ی. وجود فضاها یردبه جد مورد توجه و اهتمام قرار گ یددر شهرها با یستیز عبلكه حفاظت از تنو یم،شداشته با

 یروحبخش شهر معرف یاصل یشاخصها یعتارتباط با طب یتاو نها ییو خوانا یخیتار یتهو یتعامالت اجتماع یتو کم یفیتک

شده در سند  یماهداف ترس یگر( از د2931، ی. )مسجدجامعیابند یغنا م یشهر یبا مضمون ارتباط درفضا یكکه هر یشوندم

 یدارتوسعه پا یها یمطلوب ومتناسب با خط مش یستز یطبه جامعه امن و سالم برخوردار از مح یابیچشم انداز کشور دست

از  یداره پاتوسع یتمرکز درجهت ارتقا یکشور که در مناطق شهر یتاست. باتوجه به استقرار حدود هفتاد درصد از جمع

است و  یو تكنولوژ یتجمع یرتحت تاث ین.کره زم یدآ یشهرها بشمار م یاز مصرف انرژ ینهجهت استفاده به درمهم  یلمسا

را در  یمشكل در شهرها ،تكنولوژ ینبرون رفت از ا یبرا یددو موضوع هستند. اکنون با ینا یتالق یما نقطه اصل یکالنشهرها

 یبکالنشهرها با آس ینکالنشهرها در خدمت سالمت نباشد ،ا مدیریتو چنانچه عملكرد  یریمگخدمت سالمت شهروندان بكار 

 یاز مهم برا یكی یدر حفظ اقتصاد مل یمحصوالت کشاورز یدمواجه خواهند شد. نقش تول یادیز یطیمح یستز یریهایپذ

 یحصح یزیو برنامه ر یریتکه مد یشودم یعیباز منابع ط یادیحوضه منجر به استفاده ز ینهمه کشورها است. روند توسعه در ا

شود. استفاده از مزارع عمودی عالوه بر اینكه باعث کمتر شدن مصرف  یم یحوضه موجب ارتقاء در بهبود مصرف انرژ یندر ا

ها و  ینهباعث حذف هز یشهر یتبه مراکز پُر جمع ییمواد غذا یدتول یگاه، انتقال جا یشودانرژی جهت حمل و نقل م

خواهد کرد اّما  یانینیز کمك شا یجهان یشامر به تغییرات اقلیمی ناشی از افزایش گرما ینگردد و یقیناً ا یانتقال م یهایردشوا

منتقدان اظهار می دارند که هزینه های مصرف انرژی برای تدارك روشنایی ، گرما ، سرما و دیگر نیازهای کشاورزی عمودی 

هستند را  یجآنچه امروزه را یتالزام به رعا یازمندروش ن ین. انداز چنین ساختارهایی باشمی تواند بسیار بیشتر از سود حاصل 

و بصورت  یباد یها ینتورب یدی،خورش یاز جمله: پانل ها یدپذیرتجد یها یضرورتاً به تكنولوژ یندارد بلكه مزارع عمود

ممكن  یگردند لذا حت یم یطراح یزن یکشاورز اتیدتول یداریبمنظور پا یوابسته هستند . مزارع عمود یقیتلف یامنفرد و 

 یطشرا یتواندر کشورمان م یننو یها یعلم و فن آور یشرفتمستقر ساخت. امروزه با پ یاست آنها را در داخل مزارع کنون

 یسبز شهر ینما ی( برای)منظر شهری( و از پوسته خارجیگلخانه ا یط)شرا یرا در پوسته داخل یمحصوالت کشاورز یدتول

منجر شود. طرح های اوّلیه مزارع  یموجود و به برند سبز شهر یتاستفاده نمود تا به بهبود وضع دسبزو تنومن یهمچون درخت

 ۀبگونه ای توسعه یافتند که مشتمل بر تكنولوژی تكامل یافت (Hydroponicums) "هیدروپونیكوم"موسوم به  یعمود

از تكنولوژی هایی بهره می برند که امروزه در  رند،که در سازه ها جریان داهیدروپونیك بودند. اینگونه سیستم های باغبانی 

 ند و بدین نحو مسیر برای رواج نظریه مزارع عمودی هموار گردید. یافتهگلخانه ها بطور معمول کاربرد 
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 :تحقیق روش شناسي
 :هستند مطرح زیر اصلی مسائل حاضر تحقیق در

زیادی از محصوالت کشاورزی یكی از بزرگترین خطرات در آینده همه شهرهاست وچگونگی کمبود منابع ملی در تولید حجم 

مدیریت در این زمینه میتواند آینده شهر را بیمه کند.از دیگر مشكالت تاثیر تغییرات شرایط آب و هوایی منطقه های مختلف 

و کوچ آنها به شهرها در پی پیداکردن مشاغل شده اجدادی خود جدایی کشاورزان از حرفه در تولید محصوالت کشاورزی باعث 

در تولید محصوالت کشاورزی در آینده نزدیك در شهرهایمان مشكالت باعث بروز  شانبرای برآورده کردن نیازهای دیگر جدید

یكی دیگر از مشكالت حمل ونقل محصوالت کشاورزی به شهر است که افزایش مشكالت  .ورشد قیمت این محصوالت میشود

 . داردهمراه را به زیستی محیط 

 :از عبارتند حاضر تحقیق اهداف مهمترین فوق مشكالت و مسائل به توجه با

بهبود  ,ارتقای جایگاه برند شهری ,شهری مشكالت زیست محیطیرفع  ی مبتنی برهای حل راه ارایهاین پژوهش بوسیله 

مزارع  پایدار شهری  ایجاددر ساختمانی  های مدرنو تكنولوژی صنعت  استفاده از ,شهری بخشیدن به فنون زیست محیطی 

رویكرد که با بكارگیری  صورت می گیرددر شهر تهران مناسب مصرف انرژی در تولید محصوالت کشاورزی  مدیریتبر  ونیز

 فواید و  عملكرد هچگونبررسی و  گیردمورد بررسی قرار می ابعاد مختلف آن ودیگر مزیتهای آن شهری مزارع عمودی دو پوسته 

 از تحلیلی -توصیفی روش از گیری بهره ضمن محتوایی تحلیل بر مبتنیآن در محیط های شهری با استفاده از روش پژوهش 

و همچنین طراحی مدل تصویری از مزارع عمودی دوپوسته در شهر تهران صورت  ای کتابخانه ،اسنادی های داده و اطالعات

  . پذیرد می

 

 تاريخچه پژوهش

نشان می دهند که یك برج کشاورزی هیدروپونیك موسوم به ر وقایع تاریخی ابداع و توسعه مزارع عمودی مهمترین سی

یكی از اوّلین نوشتارها در مورد  میالدی در ارمنستان وجود داشته است. 2392قبل از سال  (hydroponicum) "هیدروپونیكوم"

در اوّلین شماره  (Rem Koolhaas.1909) "ریم کوالس"ایی توسط بكارگیری ساختمان های بلند مرتبه بمنظور تولید مواد غذ

در دانشگاه کلمبیا  "مزارع عمودی"با عنوان  "دیسپومیر"نظریه میالدی منتشر گردید.  2393( در سال life) "الیف"های مجله 

توسعه یافت. عمودی  طریق پرورش گسترده گیاهان با اهداف تجارتی در مزارع میالدی شكل گرفت و بدین 2333ضمن سال 

زمان تصوّر بر ایجاد مزارع عمودی در میان مزارع سنتی بوده است امّا بمرور آنرا به استفاده از ساختمان های متروکه شهرها  آن

پروفسور رشته بهداشت محیط و میكروبیولوژی در دانشگاه کلمبیا شهر نیویورك بوده است.  "دیكسون دیسپومیربسط دادند. 

دو در منطقه منهاتن نیویورك حائز حدود  (rooftop garden) باغ های پشت بامی"را با به اجرا گذاشتن  وی نظریه خود

هكتار به چالش کشید اّما محاسبات نشان دادند که با بكارگیری شیوه باغ های پشت بامی  9/9میلیون نفر جمعیت در سطح 

عدم رضایتمندی از چنین نتایجی باعث  .هرها فراهم ساختدرصد ساکنین ش دو فقط می توان مواد غذایی الزم برای حدود

آن عبارت از ایدۀ پرورش گیاهان بصورت اندرونی یعنی شیوه  ارایه دهد کهپیشنهاد عجیب دیگری را  "دیسپومیر"شد تا 

 9921گرفت لذا در سال  صورتکشاورزی عمودی بود. بدینگونه جرّقه بكارگیری کشاورزی درون شهری در آسمانخراش ها 

کثیری به کار در این زمینه  معمارانمیالدی اولین مزارع عمودی واقعی معرفی گردید و متعاقباً دانشمندان ، پژوهندگان ، 

  .یندپرداختند تا به پیشرفت آن کمك نما
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 (هیدروپونیك)مزارع عمودي دو پوسته

این که نویسنده درونی وبرونی است دو پوسته  همانطور که از نام مزارع عمودی دو پوسته مشخص است این مزارع متشكل از 

 واژه التین است. در حوضه کشاورزی بیرون درون ووعملكرد  طارتبا نام گذاری آن در صدد انتقال مفهوم باپژو.هش 

استفاده میشود اما در رویكرد از این دو روش است که برای تولید محصوالت کشاورزی  outdoor)(و بیرونی )indoor( درونی

شهری استفاده میشود احی مزارع عمودی دو پوسته از پوسته خارجی به عنوان نمای سبز شهری و فضاهای تعامل اجتماعی طر

نوع این و تولیدات به دلیل استفاده نكردن از آفتكشها فقط در محیط داخلی انجام میشود که از دیگر مزییتهای این روش است. 

ر نتیجه عدم استفاده از خاك، تولید محصوالت تمیز در زمان برداشت و کشاورزی همچنین موجب کاهش خطر آلودگی د

کند( اتالف حداقلی به خاطر استفاده از نوعی سیستم آبیاری چرخه بسته )سیستمی که به طور مكرر آب را بازیافت و جاری می

ویری مورد بررسی قرار گرفت که مرحوم میرمیران توسط ناشر بطور تص این رویكرد در دهمین دوره مسابقات معماریشود. می

 اعالم شد.در مسابقه نیز به عنوان یكی از طرحهای منتخب 

 

 با عنوان معماری از زمین تا آسمان2931طرح پیشنهادی توسط ناشر در دهمین دوره مسابقه میرمیران  2تصویر 

هیدروپونیك جهت رشد محصوالت  فرآیند کشاورزی عمودی درگیر استفاده از سیستم های پیشرفته آبیاری بویژه سیستم

گیاهی است. در روش هیدروپونیك بدون اینكه نیازی به خاك بعنوان بستر کاشت باشد، به غنی سازی آب آبیاری با عناصر 

غذایی مورد نیاز گیاهان می پردازند. بدینگونه میوه ها و سبزیجات را می توان در محیط های مناسب و کنترل شده پرورش داد 

 در معرض موارد محدود کننده ای نظیر : آفات، شرایط اقلیمی و آلودگی ها قرار نگیرند.بطوریكه 
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) ) AeroFarms - An environmental champion )جستجوی اینترنتی از سایت (هيدروپونيك) 2تصویر   

 

 يريبطور تصو یرونرابطه با نقش عملکرد پوسته درون و بدر ناشر  از  یشنهاديطرح پ 3تصوير                 
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 مزارع عمودي شهريكشورهاي مختلف در بکارگیري  تجارب 

 یافتهشده اند و توسعه  یطراح یعمود ی، چند، کشاورز1929در حال رشد است و از سال  یعمود یبه کشاورز یعالقه جهان

Michaela )پروژهدیگر پروژهای مهم در این زمینه عبارت است از شده قعوا (Den Bosch)نمونه در هلند یناست. نمونه اول

Dejdarova) است که بصورت تلفیقی اداره می گردد. ساختمان این  "پراگ"نماد ایجاد مزارع عمودی با تولیدات پایدار در شهر

زند تا صدها تراس سبز را پروژه بفرم خوشه ای از اتاقك های چهارگوش است که استخوان بندی خارجی سیستم را می سا

 "ویلیام گریك"میالدی : توسعه مزارع هیدروپونیك توسط دکتر  2399 .بمنظور انجام عملیات کشاورزی متحمل گردند

(W.F.Gericke) .1929  میالدی : احداث اولین مزارع عمودی در شهرهای(Sowon) میالدی : احداث مزارع  1921 .کره جنوبی

 .در منچستر (Alpha house)، مزارع عمودی موسوم به   در (Planlab)، مزارع عمودی موسوم به عمودی در سیاتل آمریكا 

 پروژه کشور سوئد.(Linkoping)در (Plantagon)میالدی : احداث بزرگترین مزارع عمودی جهان موسوم به  1929

(Hydroponic & Office) رش آبزیان و امور اداری را بصورت در فرانسه از جمله طرح هایی است که تولیدات گیاهی، پرو

به تهیّه  "سان آنتونیو"در شهر  (PEVC) کنسرسیوم واکسن سازی تگزاس موسوم به  .تلفیقی در جوار یكدیگر قرار داده است

در سیستم های کشاورزی کنترل شدۀ عمودی  expressed vaccine consortium-(plant( واکسن ها از طریق پرورش گیاهان

 GSFبه نام  یکشتزار که توسط شرکت ین. اوجود دارد یلوانیادر اسكرانتون پنس یکشتزار عمود ینزرگترب. ت پرداخته اس

 ینهاند تا زمقرار گرفته یكدیگریطبقه قفسه رو 6هكتار که در آن  9,19است به وسعت  یاتك طبقه یساخته شده، مجتمع

 یروناست که از گوشه و کنار جهان سر از خاك ب ییهااز نمونه یكیا کشتزار تنه ینرا فراهم آورند. ا یاهگ یلیونم هفدهرشد 

 .آورندیم

 اكوشهر

، کربن غایی اکو شهرها زدودن تمامی پسماندهای ساخته شده است. هدف زیست محیطی که بر اساس اصولاست شهری 

باشد. همچنین اکو شهرها مقاصدی از و پیوند شهر و محیط زیست به یكدیگر می منابع تجدید پذیر تولید انرژی از طریق

فقر، سازماندهی شهرها برای داشتن تراکم جمعیت باالتر و در نتیجه کارایی باالتر و بهبود جمله رشد اقتصادی، کاهش 

با محیط( و خدمات رسانی  زیست محیطی )سازگار فضاهای محیط زیست شهریمنظور توسعه به و  کنندبهداشت را دنبال می

سا با موضوعات متفاوت، ارگانهای مختلف تصمیم طراحی شهری اسانیازهای ساکنین شهر است.تامین برای مردم با کیفیت باال 

گیری و مدیریتی مرتبط بوده و این فرآیند همواره تحت تاثیر گذر زمان، تغییر مدیریت ها و تصمیم سازی های متفاوت قرار 

پیكره شهر می گیرد. هر چه قدر این اقدامات در راستای محیط طبیعی و در هماهنگی با محیط پیرامون باشد، تاثیر بهتری بر 

” و فضای زیست و در نهایت شهروندان به عنوان استفاده کنندگان از فضای شهر می گذارد. در این راستا ایده ها و تفكرات 

در صدر تفكرات به روز تثوریسین ها و آکادامیسین ها در شهرهای مترقی و ” طراحی شهری پاسخده محیطی“و ” سیتی-اکو

یكی از مهم ترین تاثیرهای اقتصادی قابل توجه از حرکت به . )Ayan ,Bently(2014.. ه استدانشگاههای مطرح دنیا قرار گرفت

وری صنایع موجود و همچنین معرفی صنایع جدید و در نتیجه شهر افزایش قابل توجه بهره-سوی تبدیل شدن به یك اکو

مت منابع انرژی تجدید پذیرتر مانند باد، آب باشد. پیش از هر چیز کنار گذاشتن منابع کربن ساز و حرکت به سایجاد شغل می

شود. ایجاد این صنایع به نوبه خود باعث و انرژی خورشیدی، باعث ایجاد اقتصادهای محلی همراه با رونق صنایع جدید می

ن یكی از افزایش تقاضای کار شده و نه تنها افزایش استخدام بلكه افزایش درآمد را نیز به دنبال خواهد داشت. عال وه بر ای

باشد که به زبان اقتصاد به های اصلی یك شهر پایدار کم کردن رد پای خود بر محیط زیست با کاهش انتشار کربن میاولویت

 دهد. ها را هم از لحاظ مالی و هم زیست محیطی کاهش میوری در صنعت هزینهوری است. افزایش نرخ بهرهمعنی افزایش بهره
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تبدیل شدن به یك شهر پایدار ممكن است برای یك شهر کوچك بسیار پرهزینه باشد اما در مدل  اگرچه حرکت اولیه به سمت

اقتصادی طوالنی مدت دارای مزایای فراوانی می باشد. عالوه بر این، هر چقدر کشورهای بیشتری به سمت پایداری حرکت 

خواهد شد. بنابراین، بسیاری از کشورهای توسعه کنند، تكنولوژی مورد نیاز این جنبش به راحتی در دسترس تر و ارزان تر 

در یافته باید خود را به عنوان مدلی قرار دهند از آنچه که دیگر شهرها باید به آن تبدیل شوند، در این صورت حاصل نوآوری 

تعادل میان  در حقیقت ایجاد )Sustainable Development ) توسعه پایدار یا.  باشدمیدر اکوشهر ها پایدار  توسعه جهت 

برای نخستین بار نام توسعه پایدار در گزارش سازمان جهانی حفاظت از منابع  2399توسعه و محیط زیست است. در سال 

آمد. این سازمان در گزارش خود با نام استراتژی حفظ منابع طبیعی این واژه را برای توصیف وضعیتی به کار  (IUCN) طبیعی

و مزارع عمودی شهری  در این زمینه نیز میتواند  آیدیعت مضر نیست، بلكه به یاری آن هم میبرد که توسعه نه تنها برای طب

توسعه اکو شهرها از طرق ایجاد شغل در بخش های تجاری دوستدار محیط زیست، در کاهش فقر  نقش به سزایی داشته باشد.

اساس نیازهای مردم محلی، مدل تجاری پایداری را در مكان های مختلف مؤثر است. اکو شهرها با ترویج سرمایه اجتماعی بر 

  .توسعه مداوم بازار کار می پردازدایجاد می کنند که به تشویق سرمایه گذاری محلی و 

 

 تا آسمان یناز زم یبا عنوان معمار 2931طرح پیشنهادی توسط ناشر در دهمین دوره مسابقه میرمیران  1تصویر 
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 پايدار  آرمان هاي توسعه

تعیین کرده و با استفاده از   1999مان های توسعه پایدار شامل مجموعه منسجمی است که وظایف کشورها را تا سال آر 

سالم، محیط  فقر، آب  زمین در زمینه تجربیات پیشین یعنی اهداف توسعه هزاره به ارائه راهبردهایی برای حل مشكالت کره

ای توان گفت که این مجموعه شامل بستهتوضیح بیشتر اهداف توسعه هزاره می پردازد. درزیست، عدالت، انرژی و آموزش می

زمین بوده و در تحقق  خالصه شده از اهداف و راهبردها برای حل مشكالت مذکور بود که مرکز توجه آن فقیرترین افراد کره

آرمان توسعه  هفدهدی با مطرح کردن میال 1929گردهمایی نیویورك در سپتامبر سال .اهداف خود نسبتا موفق عمل کرده است

نماید که به پایدار در جهت پایان دادن به فقر، مقابله با نابرابری ها و تغییرات اقلیمی گام برداشته و اقداماتی را معرفی می

  .انجامدپایدار کردن جهان، فراهم آوردن رفاه و امنیت برای نسل های آتی می

 فرهنگ ، محیط و شهري

،  اشاره کرده اند معرفتی به تاثیر محیط بر انسان ومعلنیز در زمینه  از جمله ابن خلدونشته های مختلف صاحب نظران ر

شرایط محیط طبیعی و شرایط محیط ساخته شده)شهری( را به طور توام در روند زندگی بشر و تحوالت فرهنگی و اخالقی و 

 (69-66: 92نقی زاده،). رفتاری و بالنتیجه باورها و عقیده ی وی موثر می داند

در صورت گسست در رابطه شهر و فرهنگ، شهر هویتی چهل تكه پیدا می کند و فرهنگ ساکنان، با توجه به تاثیر محیط در »

فضاهای عمومی که (13: 2993نقی زاده و دیگران،«.)ذهن و روان آدمی، هویتی مغشوش و در نهایت هویتی بیگانه پیدا می کند

اعی پدید آمده اند الگوهای پیچیده ای از عملكردها و دربردارنده مفاهیم و معانی متنوعی هستند که با هدف تعامالت اجتم

شناخت و درك چگونگی این روابط می تواند در طراحی با کیفیت چنین فضاهائی تأثیرگذار باشد. شناخت کافی از انسان و 

یط برای برقراری بیشتر تعامل و ارتباط مؤثر باشد. افراد در نحوه ارتباطش با سایرین و چگونگی آن می تواند در شكل دهی مح

فضاهای عمومی که با تمهیدات (2391)لنگ, .هر منطقه ای دارای سطوح مختلفی از نوع برقراری تعامالت اجتماعی هستند

 ختلف با هممی دهند که نسل های م هویتی و توجه به شرایط زمان طراحی شده اند این امكان را به افراد-خاص فرهنگی

داشته باشند و باعث بسترسازی و اعتالء فرهنگی و اجتماعی شوند. این گونه فضاها زمانی که با هویت فرهنگ و بستر  حضور

نوع زندگی افراد همراه باشند امكان انگیزش و انتخاب آزاد میان رفتارها، حرکت ها و اکتشافات بعدی را برای تعداد معنی داری 

مؤلفه هایی که در نظر بیشتر متخصصان در خصوص  (2311)لینج, فضا ارتباط خاصی دارند فرآهم می آورد.از افراد که با آن 

یك فضا که می تواند پذیرای تعامالت اجتماعی باشد اینگونه بیان می شود: اختالط کاربری، سرزندگی، زیبائی بصری، نگهداری 

تن، امكان توقف کردن، دسترسی مناسب، امنیت، تناسب و خوانائی، و مراقبت از فضا به طور خاص، راحتی کالبدی، امكان نشس

های انسانی، سازمان ملل متحد، گاههای سكونتدر گزارش کمیسیون (2931)بهزادفر و طهماسبی, تنوع و همگانی بودن فضا. 

اند، که واژه فعالیت در اینجا ههای سازمان یافته تلقی کردرا محلی برای وقوع فعالیت« شهر»پیرامون تعریف مراکز اسكان بشر، 

 را خود نیازهای دیگران، با تقابل و تعامل در ذاتی بطور (. انسان11 ،2991است )آقاصفری،« روابط اجتماعی»به معنای مجموعه 

 غیر را زندگی آن، حذف که است حدی تا هانقش آن متقابل و هایکنش این کند. اثراتمی امور گذران و ساخته طرف بر

 به و پرداخته هاکنش این شناسایی جوامع، به کنجكاوانه در نگرشی با اجتماعی دانشمندان علوم میان، این در سازد.می ممكن

مفهوم سرمایه اجتماعی به یكی از بحث انگیزترین و »نامند. می «اجتماعی سرمایه»را  آن که اندبردهپی عواملی مجموعه

توسعه تبدیل شده است و حجم ادبیات دانشگاهی و سیاسی مرتبط با آن به  هایوهشترین مفاهیم علوم اجتماعی و پژجنجالی

 (.22-21، 2991)تاج بخش، اسدی کیا،« شدت در حال افزایش است
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 اجتماعي پايداري توسعه

ین که هانكوك معتقد است، اچنانآنامروزه مفهوم توسعه پایداری اجتماعی کمتر از توسعه پایداری زیست محیطی نیست .

رفاه فیزیكی، ذهنی و اجتماعی را ارتقا »، «عدالت خواه باشد»، «نیازهای اساسی را تأمین کند»ی است که اتوسعه، توسعه

مردم ساالری و »، «میراث فرهنگی و زیستی را حفظ کند»، «آموزش، خالقیت و توسعه توان انسانی را ارتقا دهد»، «دهد

های عمومی شهر با رفاه و بین طراحی شكل محل« یط زندگی را بهتر کردهشرا»و « مشارکت شهروندان را ترویج کند

ریزان، سرمایه اجتماعی بسیاری از طراحان و برنامه »لذا   .«اجتماعی، کالبدی و شور و هیجان ساکنان شهر ارتباط برقرار نماید

و اقتصادی دانسته و توجه خاصی روی این را به عنوان ابزاری مهم برای توسعه پایدار از ابعاد محیطی، اجتماعی، فرهنگی 

سرا گیلدین و (  ددانهای مختلف مكمل و مرتبط به هم میموضوع دارند و عمال سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار را از جنبه

ی های محلشهروندان و سازمان توسعه پایدار، سالمتی محیط و نیل به پایداری از طریق مشارکت»معتقدند که) 1999,گروتر 

  شود.ی اجتماعی میبدست خواهد آمد، که این مشارکت منجر به سرمایه

 

 شاخص هاي اجتماعي فرهنگي

کارگیری عناصر شاخص هویت دهنده به مكان و از مهمترین شاخص های اجتماعی  فرهنگی می توان به هویت اشاره کرد. به

انایی سیمای آن و استفاده از عوامل وحدت بخش برای ایجاد زمینه مأنوس شدن سكنه جدید با محله از طریق باالبردن خو

عنوان یك مجموعه و تأمین فضای مناسب جهت برقراری تعامالت اجتماعی و برگزاری اجتماعات محلی و ایجاد تثبیت محله، به

سبب تحقق  تواندنزدیكی و پیوند و امكان تبادل آرا و نظرات در میان ساکنین یك محدوده در قالب فضاهای باز محلی می

عزیزی نیز در مقاله ای با عنوان محیط مسكونی پایدار، ویژگی های یك محیط مسكونی  ای پایدار گردد. اهداف توسعه محله

 (  2999پایدار را هویت، تنوع، دسترسی به خدمات و ظرفیت قابل تحمل محله می داند.)عزیزی، 

 

 هويت شهري

گران ی تشكیل می شود. به همین دلیل ،در مكانی خاص ،احساس مشاهدهاساسی عینی و ذهن بعدهویت هر پدیده از دو 

با این حال، در رویارویی افراد مختلف با مكان ،بخشهای مهم واساسی ثابتی وجود دارد که از مبنای  متفاوت خواهد بود.

رهنگی سرچشمه مشترك از دنیای واقعی و هنجارهای مشترك فمشترك زیست شناختی ادراك و شناخت تجربه های خاص 

 برای است (. همچنین نیز در شناخت هویت از دو بعد ذهنی و عینی بهره می جوید و معتقد2993و همكاران  می گیرد )وارثی

 دو بعد به را شهر هویت سازندۀ های مولفه او .را شناخت شهر آن شخصیت سازندۀ های مولفه باید شهر هویت یك شناخت

 از وانسانی ، مصنوعی طبیعی محیط سه طریق از تواند می بعد دو این. کند می تقسیم روحی یا و ذهنی کالبدی یا عینی

 نیز را مصنوع های ومولفه اجزا و می شمرد بر وغیره را تپه رود، دشت، کوه، چون های ا متغیر اجز او . گردد تفكیك همدیگر

رانیز  انسانی های ومولفه ا اجز داند. می آن نظیر میدان و خیابان، راه، شهری،  محله، بلوك بناها، تك هایی چون متغیر از

 دامنۀ نیز شولتز ( .نوربرگ2931 فر، بهزاد کند) می ذکر ... و محلی اعتقادات  ، رسوم و آداب دین، زبان، متغیرهای، شامل

 محیط یك با فتنیا الفت متناظر با را همانی این وی .است قایل مكان( )احساس هویتمندی فضا با همانی این برای وسیعتری

(.آتشین بار شاخص های موثر بر هویت را دو عامل اساسی زیر بیان می کند ودر تبیین آنها 99 :2991شولتز، (داند می خاص

 یك در و زمان یك در که است این هویت ویژگیهای از یكی  استقرار و پویایی مفاهیم ذهنی و عینی را بكار می برد. تضاد

 سوی از و است سكون و استقرار بیانگر هویت مفهوم سو یك از .است ثابت عنصر یك متغیر و رعنص یك حامل واحد، مصداق

 تعلقهایی و پیوندها معتقدند عدهای دلیل همین به است. پویایی و تجدد و تغییر در معرض دائماً  بودن، دلیل فرایندی به دیگر

   موقعیتهای  متفاوت و نیازها تاریخی، شرایط به که است دنیا از نمادین و مجدد محصول تفسیری میشود، مربوط هویت به که
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ادغام محتوای ذهنی و شكلی: تشخیص هویت،فرآیندی قیاسی بین عینیتی موجود با .زمان جاری است بستر در که میگردد باز

ند ادراك، تبدیل یا هر فضا، با آنكه یك موجودیت خارجی مستقل است ولی در فرآی داده هایی از آن در ذهن است. هر ذهنیت

(. می توان گفت درك هویت نوعی ارزش یا اندوخته های ذهنی فرد است که 11 :2931به یك پدیده ذهنی می شود )بهزادفر

 (2999تجربه در طول زمان حاصل می شود. )آتشین بار،

 

 مصنوع رابطه متقابل انسان با محیط

-تواند محیط زندگی خود را کنترل کند یا تغییر دهد. چنین محیطانسان می)فضا( به مثابه بستر رفتارها و تأمین نیازها: 

هایی ها دارای بعضی ویژگیشوند. این محیطنامیده می« های مصنوعمحیط»اند، هایی که با دخالت مستقیم انسان ساخته شده

 صنوع، رفتارها و تجارب نامد. الگوهای متفاوت محیط مهای محیط میها کاراییآنها را قابلیت )جیمزگیبسون( هستند که

و رفتاری فرد را محدود  های زیبا شناسانهانتخاب« های محیطیقابلیت»رو از این آورد.زیباشناختی متفاوتی را به وجود می

ریزی هایش نقش مهمی در چگونگی رفتار انسان دارد. در واقع تغییرات در طرحمحیط و قابلیت .می دهدنموده یا گسترش 

اش خود فرد و استعداد و شایستگی کر است کهذزم به الانجامد.های شناختی فرد میر در رفتار اجتماعی و ارزشمحیط به تغیی

های محیط، تفاوت وجود های فردی و قابلیتهای محیط بسیار حائز اهمیت است. اگر میان این شایستگیبرای درك قابلیت

تواند تحت تأثیر روابط ی رفتاری انسان میط مصنوع نیز به مانند حیطهمحی.داشته باشد، آسایش روانی فرد، تهدید خواهد شد.

گذارد و فرد را به بروز یا عدم ی رفتار اثر میاجتماعی، فرهنگی قرار گیرد. به این ترتیب فرهنگ روی محیط مصنوع یا مجموعه

 تحمیل یا از انجام یك رفتار جلوگیری کند.سازد. به عبارت دیگر محیط ممكن است رفتاری را به فرد بروز یك رفتار وادار می

 

  گیرينتیجه

نظر به اینكه حق حیات انسانی یك حق فطری است فلذا بایستی تصمیم گیران و برنامه ریزان شهری حق حیات انسانی را به 

برای پاسخگویی به در این دیدگاه به کیفیت زندگی انسانها فراتر از کالبد وکمیت بها داده می شود. چراکه  .رسمیت بشناسد

نیازهای انسانی شبكه ای از روابط وسازمانها شكل می گیرند که این سازمانه و روابط در نهایت سبب ارتقای کیفیت زندگی بشر 

شاید چرخ شهرها (.2931، مسجدجامعی) خواهد شد. زیرا انسانهایی که در این فضاها زندگی می کنند حق حیات دارند.

شهرها به سرعت در تغییر است .شهر های نوین امروزی شهرهایی هستند که نگاهی فرا عملكرد همچنان بچرخد اما چهره 

عكس این موضوع در غیر این صورت باعث آثار مخربی میشود که بربر شهرها تاثیر گذارد و نه  و  گرایانه دارند تا بتوانند انسانها

کمبود آب یكی از دغدغه های دولت و مردم وردند .همینك کارشناسان در حوضه محیط زیست زنگ هشدار را به صدا آ

 یاتح ینه به معنا یاتاست. حق ح یاتامروز فراموش شده، حق ح یشهر یزیدر برنامه ر براین آنچه کهبنا .محسوب می شود

 ییماجلوه ن ییدر ساختارها انسان یبرا یحق فطر ین. ایانسان یاتحق ح یعنیآن  ۀگسترد یبلكه به معنا ی،و نبات یوانیح

 یاتحق ح ینبرآورده شد، ا یهاول یازهاین نیکه ا یسالم، ... زمان یبه مسكن، آب و هوا یکند. در مرحله اول حق دسترس یم

هدف از کشاورزی شهری فقط استفاده .  غیره.و یکرامت انسان ی،گردد: احترام، آزاد یمطرح م یهثانو یازهایکرده و ن یدابسط پ

تماعی شهری نیز مطرح است و این گونه فضاها میتواند به جفضاهای سبز ا بلكه ایجاد نیستتولید در  خوداتكاییوایجاد بیشتر 

 . وضعیت کنونی شهرها بگونه ای است که مواد غذایی را وارد می سازند و ضایعات آنها را ارتقای برند سبز شهری مبدل شود
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ات مواد آلی و سایر منابع موجود در شهرها برای تولید کنند ولیكن کشاورزی شهری نوین می کوشد تا از ضایع صادر می

باید در نظر داشت محصوالت کشاورزی بهره گیرند. بعالوه چرخه ای را بوجود آورند که به خوداتكایی شهرهای بزرگ بینجامد.

جمهیت در حال منابع طبیعی روز به روز در حال فرسایش است ونیاز های بشر به مواد غذایی با توجه به ازدیاد  زمین و

کشاورزی عمودی به تولید محصوالت غذایی افزایش است و مدیریت در این حوضه به نحوه کیفیت زندگی شهروندان می افزاید.

در داخل محدودۀ شهرها می پردازد. کشاورزی شهری نه تنها باعث کاهش بكارگیری اراضی می شود بلكه ضرورت حمل و نقل 

تی به شهرها را حذف می کند. اینگونه اثربخشی از مصرف سوخت های فسیلی می کاهد که مواد غذایی تولیدی از مزارع سن

 نتیجتاً از انتشار گازهای گلخانه ای تازه کاسته می شود.
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