
Journal of Iranian Architecture & Urbanism. 12(2): 5-23, Fall & Winter 2021

ORIGINAL RESEARCH PAPER

Journal of Iranian Architecture & Urbanism
(JIAU)

Homepage: https://www.isau.ir/

Investigating the realization rate of the Eco-City indicators and the conceptual framework for 
its development based on residents’ satisfaction (Case study: Ozgol neighborhood of Tehran)

Mehdi Saidi 1,* , Mozhgan Ansari 2  , Faezeh Torabinejad 2  

1Ph.D. in Urban Development (Urban Planning and Design), School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and 
Technology, Tehran, Iran.
2Master of Urban Design,  School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

* Corresponding Author:
Email: mehdi.saidi87@yahoo.com  
Phone: +98(918)7741405

Number of References

BACKGROUND AND OBJECTIVES: In the recent decade, the new constructions in 
the urban design and planning processes are not compatible with the desirable 

urban ecology conditions, resulting in creating adverse environmental conditions on 
a micro-scale for urban neighborhoods and on a macro-scale for the city and suburban 
areas. Disregarding the principles of sustainable development and eco-city has caused 
an inefficient environment and adverse ecological conditions for the majority of the 
neighborhoods in different cities of Iran. Ozgol neighborhood of Tehran was selected as the 
case study for the field survey and investigating the research indicators. This neighborhood 
is located in District 1 of Tehran Municipality and enjoys more desirable climate conditions 
than most of the other neighborhoods of Tehran. The indicators of the eco-city aspects in 
proportion to the residents’ satisfaction were not considered in the conducted studies so 
far in an integrated and cohesive way. Also, evaluating the current situation to recognize 
the responsiveness of the indicators has not been conducted in a case study in proportion 
to the ideal expected situation and based on the scientific literature of the subject. 
Accordingly, the current study aims to evaluate the satisfaction of the residents of the 
Ozgol neighborhood with the current situation while explaining the influential indicators 
on the eco-city, considering functional, physical, economic, social, and environmental 
aspects. This research also presents the practical and constructive solutions to promote 
the ecological situation of the neighborhood understudy and delivers a proper framework 
in this regard to be used in the urban neighborhoods.

METHODS: The current research is an applied type of research in terms of purpose. 
Qualitative and quantitative methods were used in the data collection process and 

analysis. Therefore, it can be said that the methodological approach of the current study 
was based on the mixed approach. According to the theoretical foundations, the indicators 
of eco-city were extracted. Also, the data was collected using a questionnaire, and they 
were analyzed in SPSS software using one-sample t-test and Multivariate Regression. 375 
questionnaires were used considering the number of the neighborhood population in 
the field studies and data collection. The validity of the questionnaire was studied and 
controlled through content analysis of the questions and adapting them with the scientific 
foundations. Its reliability was confirmed using Cronbach’s alpha test (a value higher than 
0.7). The sampling was done randomly among the neighborhood residents, and the Ozgol 
neighborhood was selected as the case study using the purposive sampling method due 
to its relatively desirable environmental conditions. Compared to the majority of other 
neighborhoods, the stated neighborhood in the north of Tehran and adjacent to the 
Lavizan Forest Park indicates its favorable environmental conditions in comparison with 
other neighborhoods of Tehran.

FINDINGS: The indicators of eco-city can be explained in functional, physical, economic, 
social, and environmental aspects. The desirability of these aspects was studied based 

on the various indicators. In addition to evaluating the desirability, the impact factor of 
each one of them on the overall residents’ satisfaction with the conditions of the eco-
city was calculated. The findings indicate that the effectiveness of nine indicators of the 
ecological criteria on the residents’ satisfaction is significant, and 29 indicators do not 
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enjoy a favorable situation. The following indicators have the maximum effect on the 
satisfaction, respectively: the existence of green space, park, and tree in the open and 
public spaces (rather than asphalt) with the coefficient of 0.315, the degree of social 
interactions in the green public spaces with natural elements with the coefficient of 0.250, 
using water in landscaping with the coefficient of 0.246, existence of native plant species 
with the coefficient f 0.200, the value of the vastness of the neighborhood size and being 
particular with the coefficient of 0.198, the number and quality of the green spaces with 
the coefficient of 0.120, the location of the communication network and the building 
masses in accordance with air circulations with the coefficient of 0.106, the mixed land 
use with the coefficient of 0.090, and the capability to provide the majority of the needs 
in walking and bicycle distance with the coefficient of 0.073. The influential indicators of 
the realizability provided 51% of the ecological conditions, indicating that 49% remained 
to achieve an ideal condition, which indicates a relatively low realization of ecology 
orientation.

CONCLUSION: Considering that the Ozgol neighborhood is located in the northeastern 
area of Tehran and enjoys more desirable environmental conditions than most of the 

other neighborhoods of Tehran, the realization percentage of the ecological indicators 
in this neighborhood was expected to be more than 51%. Some neighborhoods might 
suffer from the lack of or fundamental weakness of the ecological indicators. Also, 
there might be few neighborhoods in Tehran that are less far from the ideal state than 
the Ozgol neighborhood. The adjacency of the Ozgol neighborhood to Lavizan Forest 
Park, the existing environmental facilities, and its establishment in the northern area of 
Tehran have realized the majority of eco-city indicators. However, the poor function of 
the ecological urban design and planning processes does not show the realizability of its 
ecology-orientation as responsive. This weakness warns the urban management about 
the threatening and adverse situation of the majority of the neighborhoods of Tehran, 
considering that most of the neighborhoods of Tehran do not have such context. In 
order to approach an ideal situation, on the one hand, the quality and quantity of the 
indicators and their effectiveness must be promoted. On the other hand, the contexts for 
the realization of other indicators must also be provided. Disregarding the indicators of 
the eco-city in the long-term might limit the continuity of urbanization and might lead to 
the destruction of the urbanized civilization. Therefore, survey, evaluation, and providing 
the context for realizing the eco-city indicators must be on the agenda of the urban 
management continuously.

HIGHLIGHTS:
- Evaluating the realizability of ecology-orientation in Ozgol neighborhood of Tehran and 
how to achieve an ideal situation. 
– Presenting the indicators of the ecocity and a conceptual framework of the ecological 
development based on the residents’ satisfaction. 
– Explaining the threatening and adverse situation of the majority neighborhoods of 
Tehran in terms of ecology orientation based on the deduction resulted from the purposive 
selection of the case study and data analysis. 
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نحوه ارجاع به مقاله

سـاخت و سـازهای نویـن در فرایندهـای برنامه ریـزی و طراحـی شـهری در چنـد دهه اخیر با شـرایط 
مطلـوب اکولـوژی شـهری تطابـق ندارنـد و ایـن امـر شـرایط نامناسـب محیـط زیسـتی را در مقیـاس 
خـرد بـرای محـالت شـهری و در مقیـاس کالن بـرای شـهر و حوزه  هـای فراشـهری ایجاد کرده اسـت. 
عـدم توجـه بـه اصـول توسـعه پایـدار و شـهر بـوم گـرا، محیـط زیسـت ناکارآمـد و شـرایط اکولـوژی 
نامناسـبی را بـرای اکثـر محـالت در شـهرهای مختلـف کشـور موجـب شـده اسـت. ایـن پژوهـش بـه 
لحـاظ هـدف از نـوع کاربـردی می باشـد و رویکـرد روش شناسـی آن بـر مبنـای روش آمیختـه اسـت. 
پژوهـش پیـش رو در پـی پاسـخ بـه سـؤاِل میـزان تحقق یافتگـی شـاخص های شـهر بوم گـرا در محله 
ازگل شـهر تهـران و فاصلـه آن تـا حـد ایـده آل و آرمانـی می باشـد. هـدف از انجـام ایـن پژوهـش ارائه 
چارچـوب مفهومـی مناسـب بـرای ارتقـاء وضعیـت بـوم گرایی محالت شـهری اسـت. براسـاس ادبیات 
علمـی، 35 شـاخص متنـوع و مرتبـط بـا موضـوع مطالعاتی اسـتخراج شـده اسـت. از آزمون تـی برای 
سـنجش میـزان مطلوبیـت و از رگرسـیون چنـد متغیـره برای بررسـی شـاخص های اثر اسـتفاده شـده 
اسـت. نتایـج حاکـی از آن اسـت کـه اثرگـذاری 9 مـورد از شـاخص های بـوم گرایـی بـر رضایتمنـدی 
سـاکنان معنـی دار می باشـد و 26 شـاخص دیگـر از وضعیت مناسـبی برخوردار نیسـتند. شـاخص های 
اثرگـذار زمینـه تحقق پذیـری 51 درصـد از شـرایط بـوم گرایـی را فراهم سـاخته و این نشـان می دهد 
کـه 49 درصـد تـا رسـیدن بـه حالـت ایـده آل و آرمانـی فاصلـه وجـود دارد و ایـن امـر تحقـق یافتگی 
نسـبتاً پاییـن بوم گرایـی را نشـان می دهـد. همجـواری محلـه ازگل با پـارک جنگلـی لویـزان، امکانات 
محیطـی موجود و اسـتقرار آن در گسـتره شـمالی شـهر تهران زمینـه تحقق پذیری اکثر شـاخص های 
شـهر بوم گـرا را فراهـم نمـوده اسـت ولی ضعـِف کارکـرد پردازه هـای برنامه ریزی و طراحی شـهری بوم 
گرایانـه، تحقـق یافتگـی میـزان بـوم گرایـی آن را بـه صـورت پاسـخده نشـان نمی دهـد. ایـن ضعف با 
توجـه بـه اینکـه اکثر محالت شـهر تهران حتـی از چنین موقعیت و بسـترهایی هم برخوردار نیسـتند، 
وضعیـت تهدیـد آفریـن و نامطلـوب اکثـر محـالت شـهر تهـران را بـه نظـام مدیریت شـهری گوش زد 
می کنـد. بـرای نزدیـک شـدن بـه وضعیـت ایـده آل بایـد از طرفی کمیـت و کیفیـت شـاخص هایی که 
اثرگـذاری آنهـا معنـی دار اسـت، ارتقـاء پیدا کنـد و از طرف دیگـر الزاماً بایـد زمینه هـای تحقق پذیری 

شـاخص های دیگـر نیـز فراهم شـود.
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در نظــام برنامه ریــزی شــهری توجــه بــه همــه ابعــاد و 
ــداوم حیــات شــهر از اهمیــت  ــرای ت زمینه هــای اساســی ب
 .)Emadoddin et al., 2019( ویــژه ای برخــوردار اســت
ــورت  ــه ص ــه ب ــه اینک ــه ب ــا توج ــت ب ــط زیس ــد محی بٌع
مســتقیم بــر ســالمت جســمی و روانــی افــراد مؤثــر اســت 
در فرایندهــای برنامه ریــزی شــهری جــزء الزامــات زیربنایــی 
بــه شــمار مــی رود )Valipour et al., 2014(. ایــن در 
ــای شهرســازی توجــه  ــر پردازه ه ــه در اکث ــی اســت ک حال
تلویحــی بــه آن شــده و در اولویت هــای نظــام برنامه ریــزی 
 Bulkeley &( ــه اســت ــرار نگرفت ــه صــورت پاســخده ق ب
ــا  ــب ب ــهری متناس ــر ش ــزاء و عناص Marvin, 2014(. اج
ــکل  ــان ش ــول زم ــهری در ط ــت ش ــت های مدیری سیاس
می گیرنــد و تمــام جوانــب زندگــی ســاکنان را تحــت 
ــاختار  ــای س ــش مؤلفه ه ــد. برهم کن ــرار می دهن ــر ق تأثی
فضایــی شــهری بایــد به گونــه ای باشــد کــه از اصــول 
 Antuña-Rozado( بنیــادی توســعه پایــدار پیــروی کنــد
ــد،  ــی نبای ــت محیط ــر زیس ــزاء و عناص et al, 2019(. اج
ــن  ــط و همچنی ــه از محی ــرداری بی روی ــتای بهره ب در راس
 Zhongjie,( ــد ــرار گیرن ــاوز ق ــورد تج ــم، م ــش تراک افزای
2018(. بــرای حفــظ تمــدن شــهری و تــداوم جریــان 
ــی و  ــت محیط ــای زیس ــد نمایانگره ــهر بای ــی در ش زندگ
 .)Fotros et al., 2012( ــد ــود یابن ــهر نم ــی در ش بوم گرای
محیــط زیســت دارای ســامانه ای می باشــد کــه دربرگیرنــده 
ــل  ــه عوام ــه، مجموع ــن چرخ ــت. ای ــدار اس ــه ای پای چرخ
ــر  ــرد و ب ــر می گی ــادی را در ب ــی و اقتص ــدی، اجتماع کالب
افــراد و جوامــع تأثیــر می گــذارد و از آنهــا متأثــر می گــردد. 
ایــن ســامانه بــا ویژگی هــای کمــی و کیفــی خــود ســاختار 
ــد و به صــورت  ــی شــهر را تشــکیل می ده ــازمان فضای و س
یــک کل زمینه هــای مختلفــی بــرای فعالیــت انســان ایجــاد 
می نمایــد. در واقــع ایــن ســامانه روابــط و بقــای موجــودات 
ــاخت و  ــم در س ــای حاک ــد. رویه ه ــن می کن ــده را تعیی زن
ــان، پوشــش  ــن رفتــن درخت ــی باعــث از بی ســازهای کنون
ــهری  ــبز ش ــاخت های س ــه زیرس ــی ب ــم توجه ــبز و ک س
شــده اســت. بــه دنبــال افزایــش ســاخت و ســازها، تعــادل 
محیــط زیســت مناطــق شــهری و فراشــهری از بیــن رفتــه 
ــط زیســتی  ــا و مســائل محی ــک، چالش ه ــده نزدی و در آین
جبــران ناپذیــری را بــه دنبــال خواهــد داشــت. از ایــن رو، 
ــروری و  ــرا )Ecocity( ض ــهر بوم گ ــث ش ــه مباح ــه ب توج
اساســی بــه نظــر می رســد. فرایندهــای برنامه ریــزی و 
ــان  ــادل می ــدم تع ــئله ع ــل مس ــه دلی ــهری ب ــی ش طراح
از  ســاخت و ســازها و اکولــوژی منطقــه، بــه ســمت 
ــد.  ــش می رون ــود پی ــک خ ــت اکولوژی ــت دادن ماهی دس
بــا افزایــش ســرانه مســکونی در تغییــرات کاربــری اراضــی، 
موجبــات از بیــن رفتــن ایــن ماهیــت فراهــم می آیــد، ایــن 
ــد و  ــه می گذارن ــوژی محل ــر اکول ــرات ســوئی ب ــرات اث تغیی
ــوب  ــه ای نامطل ــه محل ــه لحــاظ زیســت محیطــی آن را ب ب
ــات  ــام مطالع ــا انج ــد ب ــه نظــر می رس ــد. ب ــل می کنن تبدی
تخصصــی و اصــالح شــیوه های برنامه ریــزی و طراحــی، 
بتــوان راهــکار مناســبی بــرای حفاظــت از زیســت بوم پیــدا 
ــی و  ــردن اصــول بوم گرای ــه کار ب ــن اســاس، ب ــر ای کــرد. ب

ــه  ــداری بوم گــرا، زمینــه دســت یابی ب ــر اصــول پای تکیــه ب
ــش  ــتا، پژوه ــن راس ــی آورد. در ای ــم م ــدف را فراه ــن ه ای
ــی  ــزان تحقق یافتگ ــوال می ــه س ــخ ب ــی پاس ــش رو در پ پی
ــران  ــهر ته ــه ازگل ش ــرا در محل ــهر بوم گ ــاخص های ش ش
ــدف از  ــت. ه ــی اس ــده آل و آرمان ــد ای ــا ح ــه آن ت و فاصل
ــر  ــاخص های مؤث ــن ش ــن تبیی ــش ضم ــن پژوه ــام ای انج
ــت محیطی،  ــاد زیس ــه ابع ــه ب ــا توج ــرا ب ــهر بوم گ ــر ش ب
اجتماعــی، اقتصــادی، کالبــدی و کارکــردی، ســنجش 
میــزان رضایتمنــدی ســاکنان نســبت بــه وضــع موجــود و 
ارائــه راهکارهــای ســازنده و کارآمــد بــرای ارتقــاء وضعیــت 
ــوب  ــه چارچ ــن ارائ ــی و همچنی ــه مطالعات ــی محل بوم گرای
ــرای اســتفاده از آن در محــالت  ــه ب ــن زمین مناســب در ای

ــهری می باشد. ش

پیشینه موضوعپیشینه موضوع
نظریه پــردازان  بوم شــهر،  واژه  پیدایــش  زمــان  از 
بررســی  و  بحــث  بــه  آن  شــاکله  پیرامــون  متعــددی 
را  بوم شــهر  کــه  ایده آل گرایــان  از جملــه  پرداخته انــد. 
شــهری بــدون هــر گونــه وســیله موتــوری تعریــف کردنــد 
ــن آوری  ــه راه حــل مشــکالت ناشــی از ف ــان ک ــا فن گرای ت
ــن  ــد. تاثیرگذارتری ــتجو کرده ان ــئله جس ــورت مس را در ص
ــگ3،  ــن یان ــون2، ک ــل داونت ــتر1، پ ــارد رجیس ــا ریچ آنه
ــس اســکاال6  ــی هوینســمانس5 و فرانت ــرون4، گ ــن گاف فیلی
ــال ها  ــده س ــذار ای ــوان بنیان گ ــه عن ــتر ب ــد. رجیس بوده ان
ــه بهبــود و توســعه آن پرداختــه اســت.  ــه طــور مــداوم ب ب
داونتــون ســابقه ســال ها کار دانشــگاهی و تألیــف کتــاب و 
مقــاالت متعــدد در زمینــه بوم شــهر دارد. یانــگ بــه عنــوان 
نظریه پــردازی عملگــرا در کنــار تعریــف بــوم شــهر، مفاهیــم 
آن را در پروژه هــای مختلــف بــه کار گرفتــه اســت. گافــرون، 
ــن  ــه ای ــی هســتند ک ــکاال نظریه پردازان ــمانس و اس هوینس
ــا  ــرده و ب ــف ک ــا بازتعری ــه اروپ ــوم را در بســتر اتحادی مفه
ــه  ــود را در حیط ــات خ ــی نظری ــای اجرای ــام پروژه ه انج
Sharifian Barforoush & Mofii( عمــل ســنجیده اند

ــران،  ــن صاحب نظ ــر ای ــالوه ب di Shemirani, 2015(. ع
پژوهشــگران دیگــری نیــز در حــوزه شــهر بوم گــرا مطالعــات 

ــدول 1(.  ــد )ج ــام داده ان ــی انج مختلف
در مطالعــات انجــام شــده تاکنــون بــه صــورت منســجم 
ــب  ــرا متناس ــهر بوم گ ــاد ش ــاخص های ابع ــه ش و یکپارچ
بــا ســطح رضایتمنــدی ســاکنان مــورد توجــه قــرار نگرفتــه 
اســت. و همچنیــن در یــک مطالعــه مــوردی، متناســب بــا 
وضعیــت ایــده آل مــورد انتظــار و براســاس ادبیــات علمــی 
ــناخت  ــتای ش ــود در راس ــع موج ــنجش وض ــوع، س موض
ــت.  ــده اس ــام نش ــاخص ها انج ــخدهندگی ش ــزان پاس می
توجــه بــه ابعــاد اساســی موضــوع و ارزیابــی وضــع موجــود 
بــه منظــور بسترســازی تحقــق شــاخص های شــهر بوم گــرا 
ــت  ــط زیس ــوزه محی ــی در ح ــائل بوم گرای ــل مس ــرای ح ب

شــهری در ایــن پژوهــش موردنظــر اســت.

مبانی نظریمبانی نظری
پایداری

ــع،  ــرف مناب ــل مص ــن عام ــوان مهم تری ــه عن ــهرها ب ش
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Table 1. Research background 
 Theorist Year Purpose Finding 

1 
 

Richard 
Register 

1975 Reconstruction of the cities to have a balance 
with nature 

Explaining the required mechanisms to create a non-
profit organization under the title of “urban ecology 
organization” 

1987 Achieving a possibility for the ecological 
urban reconstruction in Berkeley over the 
next decades 

Publishing a journal called urban ecologist and Eco-
City book of Berkeley in which the fundamental 
environmental aspects in the urban planning 
processes were explained. 

2 David 
Engwicht 

1992 Creating more habitable cities by shifting the 
focus from knowledge to experience and 
developing the skills needed to interpret and 
complement these experiences into creative 
thought processes 

Ecocities should be dense in nature, walkable, and 
be neighborhoods with mixed land use with priority 
given to public transportation and land reuse. 

3 Ignacy 
Sachs 

1980 Transformation of dominant thought and 
thinking in development and civilization, 
making managers and planners of society 
aware of the dangers and challenges of the 
current development process, paying 
attention to new perspectives, horizons, and 
new possibilities that development thinking 
provides for human societies based on 
coordination with living conditions and 
revitalization of these conditions. 

Two conclusions: 1. Global cooperation and 
ecological development. 2. Searching for strategies 
of the transitional period: from the failed 
development to the successful development. 

4 Mark 
Roseland 

1997 Recognizing the context for sustainable 
societies through studying the global 
context, concept, and history of sustainable 
development, and discovering the concept of 
the social capital as a framework for the 
actual sustainable development in the human 
communities, and finally, implementing the 
development differently. 

The ideas such as reducing the use of an automobile, 
revitalization of the wetland, and affordable housing 
must be considered as a part of the framework of the 
Eco-City. 

5 Hugh 
Barton 

2001 Compensate for the lack of balance and 
helping the reconstruction 

Renovation of community, using energy recycling 
and conservation. Leading, flexible networks, and 
self-governing volunteer associations 

6 Richard 
Register 

2002 Reconstruction of the cities in accordance 
with nature 

Considers retaining the residents’ participation as 
the main factor of the success of the Eco-City and 
introduces the visual elements of the urban space as 
the most significant perceivable factor for the urban 
residents. 

7 Philine 
Gaffron 

2005 Localization of the Eco-City idea There are five factors of the planning in an Eco-City
: physique and four parts of the urban development: 
structure of the city, transportation, the current of 
materials, energy, and socio-economic factors. 

8 Jeffery 
Kenworthy 

2006 The change of the nature of the urban 
development to a more sustainable and local 
model 

Presenting 10 key factors to achieve an Eco-City: 
compactness, mixed land use, specific density, 
social centers, the priority of public transportation, 
conservation of the natural regions of the land and 
its capacities 

9 Ken Yeang 2006 Creating and maintaining the structures, 
such as the biosystem that their content and 
output along with the processes of the 
biosphere are in full equilibrium and 
contribute to protect the diversity of the 
species and human survival. 

Raising the ecological master plan. 

10 Paul 
F.Downton 

2009 Realizing the structure of the Eco-City as he 
considered. 

Offering the theory of ecological utopia 

11 Patrick M. 
Condon 

2010 Creating an organic world and understanding 
the fundamental architecture of the cities and 
recommending a set of rules to prepare them 
for a green future. 

Reducing carbon, improving the quality of life, and 
enhancing their competitiveness power by changing 
the design method of the cities and urban regions. 

Table 1. Research background

12 Eden 
Gallanter 

2012 Investigating the role of social and political 
forces in urban planning based on the green 
urban infrastructures. 

The ecocities must form a social network for their 
survival and sustain through education and 
awareness. 

13 Richard 
Smith, 
Kristin 
Miller 

2013 How to prioritize the neighborhoods and 
urban centers using GIS to prioritize their 
vitality and planning and intervention in each 
neighborhood. 

Using GIS is effective for temporal planning in that 
knowledge and ideas of the local community are 
used. It was indicated that the residents are more 
interested in long-term planning in the environment 
area if they can be responsive to their current needs. 

14 Yang 2013 Achieving key functional indicators that can 
be repetitive in designing the ecocities. 

For the successful development of a smart Eco-City
, in addition to planning, it also depends on its long-
term maintenance and acceptance by the public. 

15 Liao & 
Chern 

2015 Preventing change and preserving the natural 
environment of the city 

Offering suggestions to turn the Wulai region into a 
significant tourism attraction based on the 
ecological concepts and environment systems. 

16 Antuña-
Rozado, C. 

2016 Recommending the technological measures 
and solutions based on the local conditions 
to create sustainable communities in 
developing countries. 

Achieving a framework to create an Eco-City, 
including responsive methods to the current 
challenges of the cities, considering the cultural 
difference in various regions, using local capacities 
to reduce the energy consumption. 

17 Sandoval 
Hamon 

2017 Investigating the effect of the sustainability 
policies of the different universities on the 
development of the cities. 

Adaptation of the policies of each university with its 
spatial location to the city or suburban areas. 

18 Antuña-
Rozado 

2018 Creating an Eco-City by using the processes 
and facilitating skills, such as participation, 
compatibility, creating capacities, and alike. 

Achieving an Eco-City requires the adaptation of the 
software and hardware skills to each other. 

19 Rafal Blazy 2018 Analysis of the spatial structure of the real 
estate development and its practical effect on 
the city. 

The degree of energy efficiency cannot lonely affect 
the quality of life in the space of the city but the 
spatial arrangement of the city and each 
neighborhood, separately, are effective in this 
quality. 

20 Antuña-
Rozado 

2019 Investigating the ecological infrastructures 
and their key effects on the traditional urban 
development of Finland. 

Presenting solutions to improve the urban 
settlements through cooperation with stakeholders 
in different areas. 
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تأثیــر بــر محیــط زیســت و چالش هــای اجتماعــی شــناخته 
ــود  ــا بهب ــه ب ــداری در رابط ــده اند )Omar, 2018(. پای ش
ــورد  ــا در م ــع اســت؛ و تنه ــظ مناب ــی و حف ــت زندگ کیفی
یکپارچگــی مســائل اکولوژیکــی، اجتماعــی و اقتصــادی 
نمی باشــد. همچنیــن دسترســی بــه منابــع و کیفیــت 
ــرای  ــان ها را ب ــی انس ــزان کنون ــه می ــل ب ــی، حداق زندگ
ــاس  ــر اس ــداری ب ــد. پای ــن می کن ــده تضمی ــل های آین نس
ــه  ــدار و کیفیــت زندگــی مــورد انتظــار ب ــع پای حفــظ مناب
دنبــال تکامــل اقتصــاد، اجتمــاع و محیــط زیســت می باشــد 
)Naguib et al., 2016(. بــرای رســیدن بــه پایــداری، 
حرکــت روبه جلــو و همچنیــن احســاس مســئولیت نســبت 
ــز  ــد حائ ــه روی می ده ــر نقط ــه در ه ــی ک ــه فرایندهای ب
ــه  ــد ب ــف بای ــای مختل ــت اســت. هــدف  برنامه ریزی ه اهمی
ــداری در جریان هــای ورودی و همچنیــن  دســت آوردن پای
ــرای  ــا ب ــای خروجــی باشــد. اصــول راهنم ــظ جریان ه حف
ایــن کار حفــظ و نگــه داری همه چیــز، به جــای هــدر دادن 

.)Gaffron et al., 2008( ــت ــا اس آنه
توسعه پایدار

ــرات  ــان تاثی ــادل می ــاد تع ــدار، ایج ــعه پای ــدف توس ه
ــد زیســت محیطی، اقتصــادی و  ــر ســه بع ــر توســعه ای ب ه
اجتماعــی اســت )Zhang et al, 2018: 406(؛ و هــدف 
ــرای  ــی ب ــداری، فراهــم آوردن ابزارهای ــی پای اساســی ارزیاب
ارزیابــی  جهــت  شــهر  برنامه ریــزان  و  سیاســت گذاران 
ــدم  ــا ع ــام ی ــری انج ــک تصمیم گی ــهری و کم ــورات ش ام
انجــام اقدامــات اســت )Li et al, 2019: 59(. تعریــف 
ــدارد، امــا  ــرای پایــداری وجــود ن پذیرفتــه شــده جهانــی ب
ــزارش  ــه گ ــوط ب ــدار مرب ــعه پای ــف توس ــن تعری جامع تری
ــم  ــروژ هارل ــر ن ــت وزی ــط نخس ــه توس ــت ک ــد اس برانتلن
ــعه  ــه توس ــد ک ــرح کردن ــا مط ــد. آنه ــان ش ــد بی برانتلن
ــاال بــردن توانایــی زندگــی مــردم جهــت برخــورد  پایــدار ب
بــا نیازهــای امروزشــان بــدون بــه مخاطــره انداختــن توانایی 
ــا  ــد. ب ــان می باش ــع نیازهایش ــرای رف ــده ب ــل های آین نس
توجــه بــه ایــن تعریــف، اســتفاده از ایــن ذخیره هــا عادالنــه 

ــان ها  ــام انس ــی تم ــت زندگ ــر امنی ــت، اگ ــی نیس و اصول
El Ghor- )در زمــان حــال و آینــده بــه خطــر بیفتــد 

ab et al., 2016(. بنابرایــن ســه بعــد شــاکله توســعه 
ــه  ــط زیســت می باشــد، ک ــدار اقتصــاد، اجتمــاع و محی پای
ــا خودکفایــی، رشــد و توســعه؛  بهبــود شــرایط اقتصــادی ب
شــرایط اجتماعــی بــا ایجــاد برابــری درون نســلی از طریــق 
ــرایط  ــی و ش ــف اجتماع ــای مختل ــه گروه ه ــخگویی ب پاس
محیطــی بــا ایجــاد برابــری و عدالــت درون نســلی و میــان 
نســلی در اســتفاده از منابــع صــورت می گیــرد )شــکل 1(.

رویکردهای پایداری

ــه  ــوان س ــده، می ت ــام ش ــات انج ــه مطالع ــه ب ــا توج ب
رویکــرد عمــده در مــورد شــهرهای پایــدار در نظــر گرفــت. 
نخســت، شــهر ســبز کــه تأکیــد آن بــر حفاظــت از محیــط 
ــوان شــهرهایی  ــه عن ــبز، ب ــد. شــهرهای س زیســت می باش
ــار  ــر زیان ب ــد تأثی ــالش می کنن ــه ت ــوند ک ــف می ش تعری
ــعه  ــه، توس ــش زبال ــا کاه ــت را ب ــط زیس ــر محی ــود ب خ
ــش  ــه ای، افزای ــای گلخان ــار گازه ــش انتش ــت، کاه بازیاف
ــاز، و  ــای ب ــعه فض ــا توس ــان ب ــاختمانی هم زم ــم س تراک
تشــویق بــه توســعه تجــارت محلــی پایــدار کاهــش دهنــد. 
دومیــن رویکــرد، بــوم شــهر می باشــد کــه توجــه آن 
عمدتــاً بــر اکوسیســتم و چرخه هــای وابســته می باشــد. در 
بیشــتر مــوارد هــدف همیشــگی بــوم شــهر، دســت یافتــن 
ــای  ــن جنبه ه ــر گرفت ــا در نظ ــدار ب ــهر پای ــعه ش ــه توس ب
اجتماعــی، اقتصــادی، زیســت محیطــی و فرهنگــی از طریق 
ــم  ــای تصمی ــد، وضعیــت مصــرف و ابزاره ــن تولی ــر ف تغیی
ــتم های  ــی سیس ــک و مهندس ــاد اکولوژی ــاس اقتص ــر اس ب
گوناگــون و همچنیــن برنامه ریــزی مناســب بــرای افزایــش 
 Dong( ــوم خــاک، هــوا و آب در شــهر اســت مطلوبیــت ب
et al., 2016(. ســومین رویکــرد، شــهر قابــل ســکونت 
ــا از  ــت فضاه ــر روی کیفی ــاً ب ــد آن عمدت ــه تأکی ــت ک اس
ــی  ــالت اجتماع ــگ و تعام ــودن فرهن ــته نم ــق برجس طری
ــه  ــل ســکونت، ب ــه شــهر قاب ــی ک پاســخده می باشــد. زمان
عنــوان یــک ســامانه یکپارچــه و زیســت پذیــر تعریــف  شــود 

12 Eden 
Gallanter 

2012 Investigating the role of social and political 
forces in urban planning based on the green 
urban infrastructures. 

The ecocities must form a social network for their 
survival and sustain through education and 
awareness. 

13 Richard 
Smith, 
Kristin 
Miller 

2013 How to prioritize the neighborhoods and 
urban centers using GIS to prioritize their 
vitality and planning and intervention in each 
neighborhood. 

Using GIS is effective for temporal planning in that 
knowledge and ideas of the local community are 
used. It was indicated that the residents are more 
interested in long-term planning in the environment 
area if they can be responsive to their current needs. 

14 Yang 2013 Achieving key functional indicators that can 
be repetitive in designing the ecocities. 

For the successful development of a smart Eco-City
, in addition to planning, it also depends on its long-
term maintenance and acceptance by the public. 

15 Liao & 
Chern 

2015 Preventing change and preserving the natural 
environment of the city 

Offering suggestions to turn the Wulai region into a 
significant tourism attraction based on the 
ecological concepts and environment systems. 

16 Antuña-
Rozado, C. 

2016 Recommending the technological measures 
and solutions based on the local conditions 
to create sustainable communities in 
developing countries. 

Achieving a framework to create an Eco-City, 
including responsive methods to the current 
challenges of the cities, considering the cultural 
difference in various regions, using local capacities 
to reduce the energy consumption. 

17 Sandoval 
Hamon 

2017 Investigating the effect of the sustainability 
policies of the different universities on the 
development of the cities. 

Adaptation of the policies of each university with its 
spatial location to the city or suburban areas. 

18 Antuña-
Rozado 

2018 Creating an Eco-City by using the processes 
and facilitating skills, such as participation, 
compatibility, creating capacities, and alike. 

Achieving an Eco-City requires the adaptation of the 
software and hardware skills to each other. 

19 Rafal Blazy 2018 Analysis of the spatial structure of the real 
estate development and its practical effect on 
the city. 

The degree of energy efficiency cannot lonely affect 
the quality of life in the space of the city but the 
spatial arrangement of the city and each 
neighborhood, separately, are effective in this 
quality. 

20 Antuña-
Rozado 

2019 Investigating the ecological infrastructures 
and their key effects on the traditional urban 
development of Finland. 

Presenting solutions to improve the urban 
settlements through cooperation with stakeholders 
in different areas. 

Table 1. Research background
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منجــر بــه بهبــود وضعیــت ســالمت جســمانی، اجتماعــی و 
ــف در رابطــه  ــن تعری ــردد، ای روحــی ســاکنین خــود می گ
بــا لذت بخــش بــودن و مطلوبیــت فضاهــای همگانــی 
شــهری اســت کــه زمینــه پایــداری اجتماعــی را در بســتر 
ــدن  ــی ش ــه غن ــد و ب ــم می نمای ــت پذیر فراه ــِط زیس محی
فرهنــگ جامعــه شــهری کمــک می کنــد. بــر ایــن اســاس، 
ــه جوامــع  هــدف اصلــی در هــر ســه رویکــرد، دســتیابی ب
ــدی و  ــا در اولویت بن ــان آنه ــز می ــد، و تمای ــدار می باش پای
میــزان تاکیــد بــر مســائل زیســت محیطی، اجتماعــی و یــا 

اقتصــادی اســت.
بوم گرایی

ــی از رویکردهــای  همان طــور کــه اشــاره شــد، بوم گرای
ــل  ــر عوام ــد ب ــن تأکی ــد، ضم ــمار می آی ــه ش ــداری ب پای
محلــی و بــا بومی ســازی هــر چــه بیشــتر طراحــی، تــالش 
می شــود بــه جوامعــی پایــدار بــا کیفیــت فضاهایــی 
مطلــوب دســت یافــت. بــه نظــر می رســد فضاهــای مطلــوب 
ــا تقویــت تعامــالت اجتماعــی، توجــه  و ســرزنده شــهری ب
بــه فرهنــگ و آداب رســوم و بــا بازدهــی اقتصــادی مناســب 
میســر می شــوند. طراحــی بوم گرایانــه، مدعــی شــعار 
اصلــی توســعه پایــدار، تحــت عنــوان »جهانــی اندیشــه کــن 
ــعه  ــق آن توس ــه طب ــد ک ــن« می باش ــی ک ــی عمل و محل
پایــدار جــز بــا توجــه واقعــی و کافــی بــه مشــکالت محلــی 
ــرف  ــک ط ــا از ی ــارکت ذینفع ه ــق مش ــل آن از طری و ح
و همکاری هــای بیــن المللــی از طــرف دیگــر حاصــل 
نمی شــود )Hosseini, 2011(. در ایــن راســتا طراحــی 
بــه  محیطــی  زیســت  مســائل  به مــوازات  بوم گرایانــه، 
ــدف از  ــه دارد و ه ــز توج ــانی نی ــی و انس ــائل اجتماع مس
ــر ایــن جنبه هــا، ایجــاد و حمایــت از محیط هــای  تأکیــد ب
فعــال و فضاهــای زنــده اســت کــه کیفیــت باالیــی را بــرای 
 Zahedi, & Najafi,( زندگــی شــهروندان فراهــم کنــد

.)2007

تعاریف بوم گرایی از دیدگاه صاحب نظران

تعریــف دقیقــی از شــهر بوم گــرا وجــود نــدارد و 
مفهومــی  تفاوت هــای  علیرغــم  اصطــالح،  ایــن  عمــاًل 
ــاً  ــد، عمدت ــته باش ــود داش ــن اســت وج ــه ممک اساســی ک
ــدار"،  ــهرهای پای ــد "ش ــدار مانن ــهری پای ــای ش ــا مدل ه ب
"شــهرهای کم کربــن"، " شــهرهای تــاب آور" و نظایــر 

آن بــه کار مــی رود )Li et al, 2019: 59(. بــه منظــور 
آشــنایی بهتــر بامعنــای بوم گرایــی، در جــدول 2 تعاریفــی 
اســت  شــده  آورده  شــهری  طراحــی  ازنظریه پــردازان 
تــا معنــای واحــدی از بوم گرایــی در طراحــی شــهری 
ــدگاه هــر یــک از ایــن صاحب نظــران  حاصــل شــود. در دی
ــا  ــد ب ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت ک ــتتر اس ــاخصه هایی مس ش
بوم گرایــی  شــاخص های  بــه  می تــوان  آن  از  اســتفاده 
دســت یافــت. بــا توجــه بــه تعاریــف بیــان شــده بــه نظــر 
ــی  ــی، تعریف ــرای بوم گرای ــف ب ــن تعری ــد جامع تری می رس
اســت کــه ضمــن توجــه بــه ســه مؤلفــه اقتصــاد، اجتمــاع 
ــه اقلیــم و  ــا توجــه ب ــه بومی ســازی طراحــی ب و محیــط، ب
شــرایط زیســت محیطــی و بــاال بــردن کیفیت شــهر توســط 
ــی چــون شــکل کالبــدی شــهر، ســامانه حمل ونقــل  عوامل
مناســب جهــت بــه حداقــل رســاندن طــول ســفر، تقویــت 
ــت  ــی و بازیاف ــع محل ــه مناب فعالیت هــای انســانی، توجــه ب

ــردازد. بپ
بوم شهر

ــادل و  ــه تع ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــهرها راه حل ــوم ش ب
حفــظ محیــط زیســت می باشــند. بــا کاهــش تأثیــر انســان 
ــا و  ــاد آلودگی ه ــش ایج ــن، کاه ــی زمی ــه طبیع ــر چرخ ب
ــر  ــوان تأثی ــدودی می ت ــا ح ــع ت ــظ مناب ــرای حف ــالش ب ت
ــران  ــد را جب ــاد کرده ان ــهرها ایج ــون ش ــه تاکن ــی ک منف
ــا خودکفــا شــدن شــهرها در زمینه هــای مختلــف  نمــود. ب
ــود و  ــت وارد نم ــه طبیع ــیب را ب ــن آس ــوان کمتری می ت
ــا ایجــاد  ــی آنه ــط طبیع ــا محی شــهرهایی در هماهنگــی ب
کــرد. ایــن تعــادل و هماهنگــی، کیفیــت مطلــوب فضاهــای 
شــهری را در پــی خواهــد داشــت کــه عامــل حضــور انســان 
ــاال رفتــن تعامــالت اجتماعــی  در آن فضاهــا و در نتیجــه ب
ــا  ــرا، تنه ــهرهای بوم گ ــد. ش ــد ش ــق اقتصــادی خواه و رون
ــه  ــوند، بلک ــده نمی ش ــی دی ــرورت محیط ــوان ض ــه عن ب
ــینی  ــریع شهرنش ــادی و تس ــعه اقتص ــرای توس ــدی ب کلی
ــرای ایــن  آینــده هســتند. جــاس7 چهــار محــرک عمــده ب
ــهرها  ــش ش ــناخت نق ــت: ش ــرده اس ــایی ک ــده شناس پدی
ــا  ــی ب ــوان محل ــه عن ــه ای و ب ــای گلخان ــد گازه در تولی
پتانســیل تاثیــرات تغییــر آب وهــوا؛ ســرعت رشــد جمعیــت 
شــهری؛ ضــرورت اقتصــاد ســبز و جــذب ظرفیــت توســعه 
در ایــن محــل و در نشــان دادن اعتبــار ســبز آنهــا؛ و 
ــوان  ــه عن ــهری ب ــق ش ــاری مناط ــام تج ــزوده ی ن ارزش اف

Fig.1. Aspects of Sustainability (El Ghorab et al., 2016)
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"ســبز8" بــه صورت هــای مختلــف. شــهر بوم گــرا در پاســخ 
ــرد:  ــود می گی ــه خ ــده ب ــکل عم ــه ش ــا، س ــن راه ه ــه ای ب
"یکپارچه ســازی9" )در قالــب زیرســاخت شــهری موجــود(، 
ــهرهای  ــهری( و ش ــیع ش ــعه وس ــی" )توس ــم درون "تراک
ــه  ــرا ب ــهرهای بوم گ ــد )Bulkeley, 2014(. ش ــاًل جدی کام
عنــوان یــک سیاســت و نــوآوری شــهری، تحــت الگوریتــم 
ــدد  ــه درص ــد، ک ــج یافته ان ــی10" تروی ــازی اکولوژیک "نوس
ــط  ــب محی ــد اقتصــادی ناشــی از تخری ــردن رش ــن ب از بی
ــهر"  ــالح "بوم ش ــتند )Lin, 2018: 91(. اصط ــت هس زیس
بــه مناطــق شــهری اطــالق می شــود کــه برنامــه ای را اجــرا 
کرده انــد کــه هــدف از آن ارتقــاء محیــط بومــی شــهر بــوده 
ــی  ــرای پیشــرفت های اقتصــادی و اجتماع ــال ب و درعین ح
ــن مناطــق مختلــف ممکــن  ــزی می کننــد. ای ــز برنامه ری نی
اســت در مقیاس هــای مختلــف، از بخشــی از شــهر گرفتــه 
.)Liu, 2018: 905( ــود ــه ش ــر گرفت ــهر، در نظ ــا کل ش ت

ــی  ــف نگاه ــوم مختل ــهری، از ورای عل ــر بوم ش در تفک
کل نگــر بــه شــهر می شــود. بــر ایــن اســاس به تبــع 
پارامترهــای متعــددی در تحقق پذیــری ایــن مفهــوم دخیــل 
ــه  ــع هرگون ــری، رف ــد براب هســتند. مســائل اجتماعــی مانن
ــنن و  ــهروندی، آداب و س ــارکت ش ــت، مش ــض، عدال تبعی
ــهر  ــر، ش ــی و مادام العم ــوزش همگان ــی، آم ــگ بوم فرهن
قابــل ســکونت بــرای زنــان، کــودکان و ســالمندان، احســاس 
ــه شــهر و مســایل اقتصــادی  ــکان و افتخــار ب ــه م ــق ب تعل
ــم  ــول عل ــری در اص ــتی، بازنگ ــاد محیط زیس ــد اقتص مانن
ــئله  ــتی و مس ــرات محیط زیس ــای مخاط ــر مبن ــاد ب اقتص
ــل  ــرای نس ــزی ب ــدت و برنامه ری ــی طوالنی م ــاء، بازده بق

آینــده، تقویــت اقتصــاد بومــی، تعامــل ســازنده بــا اقتصــاد 
ــتند   ــهر هس ــک بوم ش ــل تفکی ــر قاب ــزای غی ــی از اج جهان
 .)Sharifian Barforoush & Mofidi Shemirani, 2015(
شــهرهای بوم گــرا ممکــن اســت ازنظــر انــدازه، فضــا، 
ــاوت  ــعه متف ــوع توس ــی و ن ــی- سیاس ــای اجتماع زمینه ه
باشــد. بســیاری از ویژگی هایــی کــه شــهر بوم گــرا بــه دنبــال 
آن اســت، ویژگی هایــی اســت کــه جنبش هــای گذشــته از 
ــرا  ــهر بوم گ ــدی ش ــای کلی ــد. ویژگی ه ــت کرده ان آن حمای
ــتم  ــمند، سیس ــبکه هوش ــبز، ش ــای س ــال فن آوری ه اتص
ــد،  ــماندهای جام ــت پس ــتم های مدیری ــه آب، سیس تصفی
انــرژی خورشــیدی، ســاختمان های صفــر انــرژی، اطالعــات 
ــث  ــد. بح ــی و... می باش ــگام، کار الکترونیک ــل بهن حمل ونق
ــود دارد.  ــرا وج ــهر بوم گ ــای ش ــر جنبش ه ــن در اکث کرب
تمرکــز بــر روی شــهرهای کــم کربــن11 در ســال 1997 در 
پروتــکل کیوتــو12 بــا بــه رســمیت شــناختن نقــش حیاتــی 
کــه شــهرها می تواننــد در کاهــش انــرژی مصرفــی و 
انتشــار گازهــای گلخانــه ای داشــته باشــند، شــتاب بهتــری 
ــه، زندگــی  ــن شــاخص های بوم گرایان ــر ای ــت. عــالوه ب گرف
ــا طبیعــت نیــز مــورد اهمیــت می باشــد، برخــی  همســاز ب
جنبش هــای بــوم شــهری بــر باهمســتان های خودکفــا 
ــب وکار  ــتراتژی های کس ــا و اس ــه برنامه ه ــد ک ــد دارن تأکی
روشــنی بــرای پایــداری اقتصــادی دارنــد؛ تمرکــز عمــده بــر 
باغــداری و کشــاورزی محلــی مثالــی از ایــن دســت هســتند 

 .)Sharifi, 2016(
ــدی  ــهرها کلی ــوم ش ــد، ب ــاره ش ــه اش ــور ک همان ط
تســریع  از  ناشــی  مشــکالت  بــه  پاســخگویی  جهــت 

Table 2. Definitions of ecology orientation from experts’ opinionsTable 2. Definitions of ecology orientation from experts’ opinions 
 Experts Definitions 
1 Richard Register He describes his definition as the design of the structure of an urban ecosystem and considers 

a city to be ecological in which all living beings in the city have an equal right to live; Humans 
can also greatly reduce their environmental impact in harmony with nature.  

2 Paul F.Downton A city is ecological which improves human activities and if there are possibilities to maintain 
or recreate the continuity of these activities, it will result in a sustainable environment.  
He defines Eco-City with ecopolis that refers to the environmental objectives, ideas, and ideals 
of the government that includes the community and self-efficiency.  

3 Ken Yeang Production and maintenance of structures similar to biosystems and systems whose content and 
output are not only integrated with the natural environment, but also systems that form and 
function with sensitivity to the local biosystem as well as concerning global biospheric 
processes, and positive participation in biodiversity (in contrast to reducing it). 

4 Philine Gaffron Ecology orientation. sustainability is the structure of the community, economy, and 
environment in the industrial and information global community. The Eco-City is a 
combination of different features that create the sustainable form of the city with their 
interaction.  

5 David Engwicht An Eco-City is a place to maximize creativity and minimize the distance of travel.  
6 Mark Roseland The ecology orientation refers to the ability of a system to maintain and improve its functions. 

Therefore, changing the quality of the communities to a level that is optimal to maintain the 
human on earth.  

7 Hugh Barton Development of a new perspective in planning and designing neighborhood units in urban 
regions based on the biosystem approach, resulting in discovering practical programs for the 
management of the local resources and decision making based on the community.  

8 Ignacy Sachs The extensive cultural movement in which pursuing the economic-social purposes must be 
realized by respecting the ecosystem values.  

9 Patrick M. Condon An ecological neighborhood can be found in cohesive systems and its definition is the 
overlaying and connected nature of the world’s physique.  

10 Jeffery Kenworthy An Eco-City is a city with dense form, mixed land use, centers established by the people, the 
priority of the development is public transportation and minimum use of the motor vehicles, 
increasing the capacity of the routes and maintaining the natural regions of the city and 
capability to produce food.  
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شهرنشــینی هســتند. تاکنــون شــهرها نقــش عمــده ای بــر 
ــته اند.  ــوا داش ــرات آب وه ــه ای و تغیی ــای گلخان ــر گازه نش
ــه شــهرهایی یکپارچــه  ــوان ب ــوم شــهرها می ت ــا ایجــاد ب ب
ــت از  ــن اس ــه ممک ــت ک ــت یاف ــوب دس ــم مطل ــا تراک و ب
لحــاظ انــدازه و زمینه هــای اجتماعــی و اقتصــادی بــا 
یکدیگــر متفــاوت باشــند. بنابرایــن ممکــن اســت هــر بــوم 
ــای  ــری تفاوت ه ــر ظاه ــر ازنظ ــوم شــهری دیگ ــا ب ــهر ب ش
عمــده ای داشــته باشــد، لیکــن در باطــن و رعایــت اصــول 
راه حل هــای مشــابهی خواهنــد داشــت. از ویژگی هــای 
ــبز،  ــای س ــتفاده از فناوری ه ــه اس ــوان ب ــهر می ت ــوم ش ب
ســاختمان های صفــر انــرژی، حمل ونقــل عمومــی مطلــوب 

ــود. ــاره نم ــماند اش ــت پس ــامانه های مدیری و س
بوم شناســی منظــر شــاخه ای از بوم شناســی اســت 
ــد و  ــع ش ــه واق ــورد توج ــا م ــه 1960 در اروپ ــه در ده ک
Bote-( ــردازد ــای منظــر می پ ــه الگــوی مولف ه ــه مطالع هب

ــری  ــد کارب ــی مانن quilha-Ahern, 2002: 67(. حوزه های
زمیــن، پوشــش گیاهــی و فضــای ســبز، ســاختار و الگوهــای 
فضایــی، تغییــرات فرآیندهــا و الگوهــا به مفاهیم مشــترک و 
بنیــادی میــان بوم شناســان و برنامه ریــزان منظــر معطــوف 
ــکونتگاه های  ــط س ــداری محی ــای پای ــه زیربن ــود ک می ش
مختلــف را فراهــم آورده اســت. اهمیــت دیــدگاه یکپارچــه 
ــر، از  ــط و منظ ــی محی ــزی و طراح ــای برنامه ری در حوزه ه
ــای  ــه رویکــرد بوم شــناختی در فعالیت ه ضــرورت توجــه ب
بیــن رشــته ای تخصص هایــی نظیــر معمــاری منظــر و 
ــان  ــوم شناس ــد. ب ــت می کن ــر حکای طراحــی شــهری خاط
معتقــد  هســتند کــه شــهر بایــد جزئــی از نظــام طبیعــت بــه 
حســاب آیــد. نیروهــا، منابــع ورودی و خروجــی در آن، بایــد 
بــر مبنــای اصــل تعــادل و پایــداری مدیریــت، برنامه ریــزی 

 .)Taghvaei & Semiari, 2017( ــوند ــی ش و طراح
نمونه هــای متعــددی در زمینــه شــهرهای بوم گــرا 
وجــود دارنــد کــه از جملــه آنهــا می تــوان بــه بــوم 
ــه  ــن محل ــرد. در ای ــاره ک ــا14 اش ــهر آتالنت ــه اَِو13 ش محل
اجتماعــی،  شــکاف های  کــردن  برطــرف  منظــور  بــه 
ــا  ــف، متناســب ب ــدی موقعیت هــای مختل اقتصــادی و کالب
شــاخص های توســعه فضاهــای ســبز و محیــِط زیســت پذیر 
طراحــی آن صــورت گرفتــه اســت و در فراینــد برنامه ریــزی 
ــاک و آب  ــوا، خ ــوم ه ــادل ب ــه تع ــر آن ب ــی عناص و طراح
ــه  ــرا توج ــه ای بوم گ ــه محل ــن ب ــت یافت ــتای دس در راس
ــور  ــه منظ ــردازه ب ــن پ ــی ای ــداف بوم گرای ــت. اه ــده اس ش
موجــود  زیســت محیطی  مشــکالت  و  معضــالت  رفــع 
محقــق شــده اســت. همچنیــن محلــه جدیــد آندرومــدا15 در 
ــه به منظــور توســعه اقتصــادی  ــوز فرانســه ک کالنشــهر تول
ــاظ  ــرای لح ــد. ب ــاد ش ــوز ایج ــهر تول ــی کالنش و اجتماع
ــزی  ــی و برنامه ری ــی در طراح ــای بوم گرای ــودن معیاره نم
ــدار،  ــرای اشــتغال پای ــی ب ــه حوزه هــای مســکن، مکان آن ب
خدمــات عمومــی، فروشــگاه های عمــده، خدمــات کوچــک 
مقیــاس در ســطح محلــی و پاســخدهندگی فضاهــای ســبز 
ــری  ــق پذی ــا تحق ــت. ب ــده اس ــژه ای ش ــه وی ــاز توج و ب
ــه برچســب  معیارهــای مذکــور در ســال 2014 توانســت ب
ــن موضــوع نشــان  ــی دســت پیــدا کنــد و ای ــی بوم گرای مل
ــب  ــورت مناس ــه ص ــر ب ــورد نظ ــداف م ــه اه ــد ک می ده

.)Ansari, 2017(ــت ــرده اس ــدا ک ــق پی تحق
شاخص های شهر بوم گرا

تمایــز مهــم میــان جنبــش بوم گرایــی شــهری و 
جنبش هــای گذشــته برنامه ریــزی شــهری یــا محلــی، 
ــعه  ــل توس ــه دلی ــن، ب ــازی نوی ــا شهرس ــهر ی ــد باغش مانن
گســترده ابزارهــای ارزیابــی اســت کــه بــرای تائیــد و نظارت 
بــر عملکــرد پــروژه مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. عــالوه 
ــه  ــه ســعی در ارائ ــتانداردها ک ــع اس ــر سیســتم های جام ب
گواهینامه هــای توســعه پایــدار بــه سراســر کشــور یــا جهــان 
دارنــد، ماننــد گواهینامــه LEED-ND در ایــاالت متحــده 
بزرگ مقیــاس  پروژه هــای  ژاپــن،  در   CASBEE-UD و 
بوم گرایــی غالبــاً بــا شــاخص های عملکــردی کلیــدی 

.)Lin, 2018: 94( خــود را ایجــاد می کننــد
ــهر  ــاخص های ش ــه ش ــیدن ب ــر رس ــش حاض در پژوه
بوم گــرا، بــا توجــه بــه متــون بررســی شــده انجــام 
ــدگاه خــود  ــر اســاس دی ــر صاحب نظــر ب ــه اســت. ه گرفت
بــه شــماری از اصــول اشــاره نمــوده کــه بــر اســاس 
ــاس  ــر اس ــت. ب ــده اس ــل ش ــر حاص ــاخص های زی ــا ش آنه
ــش 35  ــن پژوه ــه، ای ــورت گرفت ــات ص ــه مطالع مجموع
ــف  ــران مختل ــات صاحب نظ ــای نظری ــر مبن ــاخص را ب ش
ــت  ــه اس ــر گرفت ــرا در نظ ــهر بوم گ ــه ش ــیدن ب ــرای رس ب
)جــدول 3(. بــا توجــه بــه مطالعــات انجــام شــده، بــه نظــر 
ــا رعایــت شــاخص های اســتخراج شــده  می رســد شــهرها ب
ــت ســرانه  ــا رعای ــی نزدیــک شــده و ب ــه بوم گرای ــد ب بتوانن
ــا  ــان و ب ــب درخت ــری از تخری ــازها و جلوگی ــاخت و س س
ــا  ــاط ب ــاختمان ها در ارتب ــتر س ــه بیش ــر چ ــی ه هماهنگ
توپوگرافــی، جهــت تابــش خورشــید و فضــای ســبز ضمــن 
ــرایط  ــی، ش ــه بوم گرای ــازها ب ــاخت و س ــردن س ــک ک نزدی
زیســت محلــی در مقیــاس محلــه و شــهر را تقویــت نمــوده 

ــد. ــاد کن ــی ایج ــی مطلوب ــایش اقلیم و آس
رضایتمندی نسبت به محیط مسکونی

طیــف  مســکونی  محیــط  عناصــر  ویژگی هــای 
گســترده ای از مباحــث و امــورات مختلف را در بــر می گیرند. 
مدیــران و مســئوالن همــواره در پــی ارتقــاء ســطح کارایــی 
ــاکنان  ــدی س ــزان رضایتمن ــش می ــور و افزای ــر مذک عناص
ــی  ــف محیط ــای مختل ــا و کیفیت ه ــه کمیت ه ــبت ب نس
در  گوناگــون  سیاســت گذاری های  مبنــای  می باشــند. 
ــکان  ــد ام ــا ح ــد ت ــکونی بای ــط مس ــعه محی ــتای توس راس
آنهــا  ایده آل هــای  و  ســاکنان  رضایتمنــدی  براســاس 
صــورت گیــرد )Mouratidis, 2020(. اهمیــت محیط هــاي 
ــردم،  ــی م ــکونتگاه هاي اصل ــوان س مســکونی شــهري به عن
روزبــه روز در حــال افزایــش اســت. به طــوري کــه از طرفــی 
ــی  ــاخص هاي زندگ ــواع ش ــعه ان ــراي توس ــی ب ــزار مهم اب
نظیــر ســالمت، شــکوفایی خانــواده، کار یــا فراغــت و غیــره 
را فراهــم آورده و از طــرف دیگــر جمعیــت زیــادي در نواحی 
شــهری ســکونت پیــدا کــرده یــا در آینــده نزدیــک ســکونت 
ــای  ــه کیفیت ه ــه ب ــر ضــرورت توج ــن ام ــه ای ــد ک می یابن
محیطــی و رضایتمنــدی ســاکنان نســبت بــه محلــه و شــهر 
 .)Rafieian & Moloudi, 2012( می دهــد  نشــان  را 
ــاد و  ــت ابع ــه مطلوبی ــهر ب ــی در ش ــات جمع ــداوم حی ت
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ــا و  ــت. کیفیت ه ــته اس ــی وابس ــی گوناگون ــرایط محیط ش
ــی  ــات جمع ــداوم حی ــی در ت ــت محیط ــای زیس کمیت ه
ــد.  ــده دارن ــر عه ــادی را ب شــهروندان نقــش اساســی و بنی
ــی  ــش شــاخص های زیســت محیطــی مبتن ســنجش و پای
ــده  ــان دهن ــی نش ــردم از طرف ــدی م ــزان رضایتمن ــر می ب
هنجــار مردم مــداری بــوده و از طــرف دیگــر نهــاد مدیریــت 
شــهری را در رســیدن بــه حــد مناســبی از پایــداری 

و مطلوبیــت محیــط زیســت شــهری یــاری می نمایــد 
.)Kruizse et al., 2019(

روش شناسی پژوهشروش شناسی پژوهش
در ارتبــاط بــا موضــوع بوم گرایــی در شــهر مــرور 
ادبیــات علمــی مولفه هــا و شــاخص های گوناگونــی را نشــان 
می دهــد )جــدول 3(. در پژوهــش حاضــر شــاخص های 
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         Indicators    

×   ×       The existence of green space, parks, and trees in public 
open spaces (rather than asphalt)  

1 

×   ×     ×  The number and quality of green spaces  2 
× × ×       × The existence of native plant species  3 
× ×  ×   ×   × The existence of urban animals  4 
× × ×       × Organic gardening and urban agriculture  5 
×          Dense planting of the trees to avoid directing the 

stormwaters to other regions.  
6 

× × ×   × × × ×  The health of the water resources and flows  7 
× × ×   × × ×   Using water in landscaping  8 
× ×  ×  × × ×   Recycling and reusing the building materials  9 
× ×  ×  × × ×   Recycling the consumption materials by residents  10 
× × × ×  × × ×   Using renewable energies  11 
× × × ×  × × ×   Using ecological technologies  12 
× × ×   × ×    Using green roof and green walls  13 
× ×  ×   ×   × The visibility of animal species 14 
× ×   ×      The proper location of the automobile stops considering 

the green space  
15 

× ×   ×      The proper location of the transportation axes 
considering wind direction  

16 

     ×  ×   Satisfaction with the air quality   17 
     ×  ×   The lack of environmental pollution  18 
   ×       Advertisement to increase awareness of the citizens 

about environmental issues  
19 

 ×  × ×  × ×   The degree of social interactions in green, attractive, 
and public spaces with natural elements  

20 

 × ×    ×    The harmony between architecture and urbanism with 
people’s beliefs  

21 

        ×  Existence of various ranges of residential houses for 
different incomes  

22 

×      × ×  × The existence of local and organic markets for farmers 
to sell their products in the city  

23 

×     × ×    The existence of the self-employed art markets, selling 
books, music, handicrafts, and local theaters in the city   

24 

×  ×  ×  ×    The existence of the symbol and indicators of the 
natural environment in citizens’ minds  

25 

 × ×    ×  × × The extent of the neighborhood and the visibility of its 
boundaries 

26 

×          Existence of permeable pavement 27 
× × × ×       The location of the building masses in accordance with 

topography 
28 

× × × ×       The location of the building masses in accordance with 
the solar radiation  

29 

× × × ×      × The location of the building masses in accordance with 
the green space  

30 

× ×         The location of the road networks and building masses 
in accordance with the direction of airflow  

31 

×   × ×   × × × Mixed land uses 32 
× × × × ×  ×  ×  The ability to provide most of the needs in walking and 

cycling distance  
33 

× ×   × × ×  ×  The prominent of the pedestrian and bicycle networks 34 
× ×   × × ×  ×  The existence of the public transportation  35 
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مذکــور از مطالعــات مختلــف اســتخراج شــده و بــا اســتفاده 
ــی در  ــی بوم گرای ــت و تحقق یافتگ ــزان مطلوبی ــا می از آنه
ــن  ــت. بنابرای ــده اس ــی ش ــران بررس ــهر ته ــه ازگل ش محل
ــوع  ــدف از ن ــه لحــاظ ه ــه ب ــن مقال ــه ای ــت ک ــوان گف می ت
ــه  ــردی می باشــد. در فراینــد گــردآوری داده هــا و تجزی کارب
ــتفاده  ــورد اس ــی م ــی و کیف ــیوه های کم ــا ش ــل آنه و تحلی
ــوان گفــت کــه رویکــرد  ــه اســت. از ایــن رو می ت ــرار گرفت ق
روش شناســی آن بــر مبنــای رویکــرد آمیختــه اســتوار اســت.

برداشــت و گــردآوری داده هــا بــا اســتفاده از پرسشــنامه 
 SPSS ــزار ــرم اف انجــام شــده و تحلیــل آنهــا در محیــط ن
و  تک نمونــه ای   t آمــاری  آزمون هــای  کاربســت  بــا  و 
ــرای  ــت. ب ــه اس ــورت گرفت ــره ص ــد متغی ــیون چن رگرس
پیمایــش میدانــی و بررســی شــاخص های پژوهــش، محلــه 
ازگل در شــهر تهــران بــه عنــوان مطالعــه مــوردی انتخــاب 
شــده اســت. ایــن محلــه در شــهرداری منطقــه یــک 
ــای  ــر محله ه ــه اکث ــبت ب ــده و نس ــع ش ــران واق ــهر ته ش
ــری  ــی مطلوب ت ــرایط آب و هوای ــران از ش ــهر ته ــر ش دیگ
ــهرداري  ــه 10 ش ــه اي در ناحی ــوردار اســت. ازگل محل برخ
ــراه  ــه بزرگ ــمال ب ــه از ش ــرار دارد ک ــده ق ــه یادش منطق
ارتــش، از جنــوب بــه بزرگــراه شــهید بابایــی، از شــرق بــه 

ــه بزرگــراه امــام  ــوار نیــروي زمینــی ارتــش و از غــرب ب بل
علــی )ع( منتهــی می شــود. 375 پرسشــنامه بــا توجــه بــه 
ــردآوری  ــی و گ ــه در برداشــت میدان ــت محل ــداد جمعی تع
داده هــا مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. روایــی پرسشــنامه از 
ــا  ــق آنه ــواالت و انطاب ــوای س ــل محت ــیوه تحلی ــق ش طری
بــا مبانــی علمــی بررســی و کنتــرل شــده و پایایــی آن بــا 
اســتفاده از آزمــون آلفــای کرونبــاخ )مقــدار بیشــتر از 0.7( 

تاییــد شــده اســت. 
ــری،  ــی، کارب ــدوده مطالعات ــت مح ــکل 2 موقعی در ش
و  داده  نشــان  آن  کلیــدی  محیطــی  زیســت  عناصــر 
مشــخصات ســن، مــدت اقامــت، تحصیــالت و محــل 
ــه مطالعاتــی در جــدول 4 بیــان شــده  اشــتغال افــراد نمون
اســت. نحــوه نمونــه گیــری بــه صــورت انتخــاب تصادفــی 
ــد، انجــام شــده و محلــه  افــرادی کــه ســاکن محلــه بوده ان
ازگل بــا روش انتخــاب هدف منــد بــه دلیــل شــرایط نســبتٌا 
مطلــوب زیســت محیطــی آن، بــه عنــوان مطالعــه مــوردی 
انتخــاب شــده اســت. موقعیــت قــرار گیــری محلــه مذکــور 
ــی  ــارک جنگل ــاورت پ ــران و در مج ــهر ته ــمال ش در ش
لویــزان در مقایســه بــا اکثــر محــالت دیگــر، گویای شــرایط 

زیســت محیطی مناســب آن می باشــد.

Fig.2. The location of case study, its land use and environmental elements
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Table 4. Details of age, duration of inhabitancy, education and place of employment of the case study 
Details Male Female 

Age Younger than 20 years old 6 2 

Between 20 to 40 years old 90 75 

Older than 40 years old 96 106 

Duration of inhabitancy Less than 1 year 8 3 

Between 1 to 5 years 84 101 

Between 5 to 10 years 99 49 

More than 10 years 21 10 

Education Under diploma 20 1 

Under graduated 65 142 

Graduated 39 108 

Place of employment In the neighborhood 91 25 

Near the neighborhood 150 23 

Far from the neighborhood 71 15 

 

 

 

Table 4. Details of age, duration of inhabitancy, education and place of employment of the case study

یافته ها و بحثیافته ها و بحث
بعد زیست بوم

بعــد  در  شــده  جمــع آوری  اطالعــات  تحلیــل 
زیســت بوم کــه در 18 شــاخص بررســی شــده اســت، 
ــزان  ــد می ــان می ده ــد نش ــان 95 درص ــزان اطمین ــا می ب
رضایتمنــدی ســاکنان محلــه ازگل از شــاخص های »وجــود 
ــی  ــاز عموم ــای ب ــارک و درخــت در فضاه ــبز، پ فضــای س
ــبز«  ــای س ــت فضاه ــداد و کیفی ــفالت(«، »تع ــای آس )به ج
ــدی  ــزان متوســط رضایتمن ــر از می ــوا« باالت ــت ه و »کیفی
ــت  ــهری«، »کاش ــات ش ــود حیوان ــاخص های »وج و در ش
ــت  ــری از ســیالب و هدای ــان جهــت جلوگی ــم درخت متراک
آن بــه نقــاط دیگــر«، »ســالمت جریان هــا و منابــع آبــی«، 
ــتفاده  ــاکنین«، »اس ــط س ــی توس ــواد مصرف ــت م »بازیاف
ــوار  ــام و دی ــتفاده از ب ــر«، »اس ــد پذی ــای تجدی از انرژی ه
ــوری«،  ــتی جان ــای زیس ــودن گونه ه ــهود ب ــبز«، »مش س
ــه  ــه ب ــا توج ــل ب ــای اتومبی ــح توقفگاه ه ــی صحی »مکانیاب
ــای  ــح محوره ــی صحی ــود«، »مکانیاب ــبز موج ــای س فضاه
ــاد« و »وجــود آلودگــی  ــه جهــت ب ــا توجــه ب حمل ونقــل ب
محیطــی« کمتــر از میــزان متوســط رضایتمنــدی اســت و 
همچنیــن شــاخص های »اســتفاده از آب در منظرســازی«، 
»بازیافــت و اســتفاده مجــدد از مواد و مصالح ســاختمانی« و 
ــترین  ــانه« دارای بیش ــای بوم شناس ــتفاده از فن آوری ه »اس
فاصلــه بــا میانگیــن هســتند کــه بیانگــر شــرایط نامطلــوب 
از  رضایتمنــدی  میــزان  اســت.  شــاخص های  ایــن  در 
»وجــود گونه هــای گیاهــی بومــی« و »باغ ســازی ارگانیــک 
ــاال  ــه ب ــط رو ب ــد متوس ــز در ح ــهری« نی ــاورزی ش و کش

ــدول 5(. ــت )ج اس
بعد اجتماع

ــاع  ــد اجتم ــده در بع ــع آوری ش ــات جم ــل اطالع تحلی
ــزان  ــا می ــت، ب ــده اس ــی ش ــاخص بررس ــه ش ــه در س ک
اطمینــان 95 درصــد نشــان می دهــد میــزان رضایتمنــدی 
ســاکنان محلــه ازگل از شــاخص های اجتماعــی به جــز 
عمومــی  فضاهــای  در  اجتماعــی  »تعامــالت  شــاخص 
از  کمتــر  عناصــر طبیعــی«  دارای  و  سرســبز، جــذاب 

ــوب  ــت نامطل ــر وضعی ــه بیانگ ــت، ک ــط اس ــزان متوس می
ــا  ــوان ب ــدول6(. می ت ــه اســت )ج ــاخص ها در محل ــن ش ای
انجــام تبلیغــات جهــت افزایــش آگاهــی ســاکنین نســبت 
بــه مســائل زیســت محیطی و همچنیــن اصــالح رویــه 
ــزان  ــردم، می ــای م ــا باوره ــازگاری ب ــازها در س ساخت وس
رضایتمنــدی ســاکنین در بعــد اجتمــاع را تقویــت کــرد. در 
ــت محیطی،  ــرایط زیس ــاخص ها و ش ــت ش ــورت مطلوبی ص
ــدگاری در محلــه و در نتیجــه  تمــدن شــهری، ثبــات و مان
ــاد  ــب ایج ــه موج ــه ک ــش یافت ــه آن افزای ــق ب ــس تعل ح
ــذا در ایــن حالــت زمینه هــای  ــدار می گــردد. ل اجتمــاع پای
زیســت محیطی شــکوفایی جامعــه شــهری و پایــداری 

اجتماعــی فراهــم می شــود.
بعد اقتصاد

تحلیــل اطالعــات جمــع آوری شــده در بعــد اقتصــاد که 
در ســه شــاخص بررســی شــده اســت، بــا میــزان اطمینــان 
ــدی ســاکنان  ــزان رضایتمن ــد می 95 درصــد نشــان می ده
محلــه ازگل از شــاخص های اقتصــادی به جــز شــاخص 
»وجــود طیــف متنوعــی از خانه هــای مســکونی بــرای 
درآمدهــای متفــاوت« کمتــر از میــزان متوســط اســت، کــه 
بیانگــر وضعیــت نامطلــوب ایــن شــاخص ها در محلــه اســت 
ــوان  ــه، می ت ــه پتانســیل های محل ــا توجــه ب )جــدول 7(. ب
بــا تعبیــه بازارهــای محلــی بــرای فــروش محصــوالت 
ــاد  ــد اقتص ــتغالی، بع ــای خوداش ــاد بازارچه ه ــا و ایج باغ ه
محلــه را تقویــت کــرد. بــا ایجــاد مراکــز فــروش محصــوالت 
ــتغال  ــای اش ــتغالی، زمینه ه ــود اش ــای خ ــا و بازاره باغ ه
محلــی و پایــداری اقتصــادی فراهــم می شــود الزم بــه 
ذکــر اســت کــه امــر در پرتــو برنامه ریزهــای کالن اقتصــادی 
ــد  ــتغال و درآم ــرای اش ــب ب ــترهای مناس ــهری و بس فراش
ــد  ــوان بع ــاس، می ت ــن اس ــر ای ــود. ب ــر می ش ــدار، میس پای
ــهری  ــی ش ــری بوم گرای ــتای تحقق پذی ــاد را در راس اقتص

ــود. ــزی نم برنامه ری
بعد کالبد

ــد  ــد کالب ــده در بع ــع آوری ش ــات جم ــل اطالع تحلی
ــزان  ــا می ــت، ب ــده اس ــی ش ــاخص بررس ــت ش ــه در هف ک
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اطمینــان 95 درصــد نشــان می دهــد میــزان رضایتمنــدی 
ســاکنان محلــه ازگل از شــاخص های »وجــود نمــاد و 
شــاخصه های عناصــر محیــط طبیعــی در ذهــن ســاکنین«، 
ــبکه  ــری ش ــوه قرارگی ــه« و »نح ــتردگی محل ــزان گس »می
ــی  ــاختمانی در هماهنگ ــای س ــی و توده ه ــای ارتباط راه ه
ــط  ــزان متوس ــر از می ــوا« باالت ــوران ه ــای ک ــا جهت ه ب
رضایتمنــدی و در شــاخص های وجــود کفســازی نفوذپذیــر 
بــا  ســاختمانی  توده هــای  قرارگیــری  هماهنگــی  و 
توپوگرافــی زمیــن، تابــش خورشــید و فضــای ســبز کمتــر 
ــزان  ــدول 8 می ــت. ج ــدی اس ــط رضایتمن ــزان متوس از می
ــد. ــان می ده ــدی را نش ــاخص های کالب ــدی از ش رضایتمن

بعد کارکرد

ــرد  ــد کارک ــده در بع ــع آوری ش ــات جم ــل اطالع تحلی
ــزان  ــا می ــت، ب ــده اس ــی ش ــاخص بررس ــار ش ــه در چه ک
اطمینــان 95 درصــد نشــان می دهــد میــزان رضایتمنــدی 
ســاکنان محلــه ازگل از شــاخص های کارکــردی به جــز 
ــل  ــه قاب شــاخص »قابلیــت تأمیــن بیشــتر نیازهــا در فاصل

ــط  ــزان متوس ــر از می ــواری«، کمت ــاده روی و دوچرخه س پی
اســت، کــه بیانگــر وضعیــت نامطلــوب ایــن شــاخص ها در 
محلــه اســت. جــدول 9 میــزان رضایتمندی از شــاخص های 
کارکــردی را نشــان می دهــد. نظــام کاربــری زمیــن و 
فعالیت هــا، ســامانه شــبکه های ارتباطــی، تاسیســات و 
تجهیــزات شــهری عناصــر و اجــزاء بعــد کارکــرد را تشــکیل 
ــرا  ــه بوم گ ــرد محل ــد کارک ــزی بع ــد. در برنامه ری می دهن
ــا تــوان  بایــد ســرانه ها و پراکنــش ایــن عناصــر متناســب ب

ــرد.  ــه و تراکــم جمیعــت صــورت گی اکولوژیکــی محل
شاخص های مؤثر بر رضایتمندی

ــه  ــت ک ــوان گف ــد می ت ــان 95 درص ــزان اطمین ــا می ب
ــارک و درخــت  تأثیــر شــاخص های  وجــود فضــای ســبز، پ
در فضاهــای عمومــی )به جــای آســفالت(، تعــداد و کیفیــت 
فضاهــای ســبز، وجــود گونه هــای گیاهــی بومــی، اســتفاده از 
آب در منظرســازی،  میــزان تعامــالت اجتماعــی در فضاهــای 
ــزان  عمومــی سرســبز، جــذاب و دارای عناصــر طبیعــی، می
گســتردگی انــدازه محلــه و مشــخص بــودن آن، نحــوه 

Table 5. T- Test output for environmental aspects

Table 6. T- Test output for social aspects

Table 7. T- Test output for economic aspects

 

Table 5. T- Test output for environmental aspects 

Indicator Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

I1 3.144 0.998 0.052 2.795 374 0.005 0.144 0.043 0.245 
I2 3.155 0.935 0.048 3.203 374 0.001 0.155 0.060 0.250 
I3 3.019 0.782 0.040 0.462 374 0.644 0.019 -0.061 0.098 
I4 2.883 0.796 0.041 -2.855 374 0.005 -0.117 -0.198 -0.037 
I5 3.003 0.755 0.039 0.068 374 0.945 0.003 -0.074 0.079 
I6 2.891 0.757 0.039 -2.796 374 0.005 -0.109 -0.186 -0.032 
I7 2.880 0.784 0.040 -2.966 374 0.003 -0.120 -0.200 -0.040 
I8 2.752 0.880 0.045 -5.454 374 0.000 -0.248 -0.337 -0.159 
I9 2.688 0.931 0.048 -6.486 374 0.000 -0.312 -0.407 -0.217 

I10 2.885 0.798 0.041 -2.783 374 0.006 -0.115 -0.196 -0.034 
I11 2.776 0.879 0.045 -4.933 374 0.000 -0.224 -0.313 -0.135 
I12 2.707 0.919 0.047 -6.182 374 0.000 -0.293 -0.387 -0.200 
I13 2.776 0.888 0.046 -4.883 374 0.000 -0.224 -0.314 -0.134 
I14 2.893 0.804 0.042 -2.569 374 0.011 -0.107 -0.188 -0.025 
I15 2.896 0.835 0.043 -2.411 374 0.016 -0.104 -0.189 -0.019 
I16 2.901 0.783 0.040 -2.440 374 0.015 -0.099 -0.178 -0.019 
I17 3.144 0.992 0.051 2.810 374 0.005 0.144 0.043 0.245 
I18 2.872 0.787 0.041 -3.148 374 0.002 -0.128 -0.208 -0.048 

 
Table 6. T- Test output for social aspects 

Indicator Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

I19 2.907 0.833 0.043 -2.169 374 0.031 -0.093 -0.178 -0.009 
I20 3.051 0.791 0.041 1.240 374 0.216 0.051 -0.030 0.131 
I21 2.899 0.811 0.042 -2.419 374 0.016 -0.101 -0.184 -0.019 

 
Table 7. T- Test output for economic aspects 

Indicator Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

I22 3.008 0.779 0.040 0.199 374 0.842 0.008 -0.071 0.087 
I23 2.907 0.856 0.044 -2.113 374 0.035 -0.093 -0.180 -0.006 
I24 2.731 0.904 0.047 -5.768 374 0.000 -0.269 -0.361 -0.178 
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قرارگیــری شــبکه راه هــای ارتباطــی و توده های ســاختمانی 
در هماهنگــی بــا جهت هــای کــوران هــوا، اختــالط کاربــری 
اراضــی و میــزان قابلیــت تأمیــن بیشــتر نیازهــا در فاصلــه 
قابــل پیــاده روی و دوچرخــه ســواری بــر رضایتمنــدی مردم 
ــات  ــود حیوان ــاخص های وج ــا ش ــد، ام ــی دار می باش معن
شــهری، بــاغ ســازی ارگانیــک و کشــاورزی شــهری، کاشــت 
ــت ســیالب ها  ــری از هدای ــان جهــت جلوگی متراکــم درخت
بــه نقــاط دیگــر، ســالمت جریان هــا و منابــع آبــی، 
بازیافــت و اســتفاده مجــدد از مــواد و مصالــح ســاختمانی، 
بازیافــت مــواد مصرفــی توســط ســاکنین، اســتفاده از 
فن آوری هــای  از  اســتفاده  پذیــر،  تجدیــد  انرژی هــای 
ــبز،  ــای س ــبز و دیواره ــام س ــتفاده از ب ــانه، اس ــوم شناس ب
مشــهود بــودن گونه هــای زیســتی جانــوری، مکانیابــی 
صحیــح توقفگاه هــای اتومبیــل بــا توجــه بــه فضــای ســبز، 
ــه  ــه ب ــا توج ــل ب ــای حمل ونق ــح محوره ــی صحی مکانیاب
ــود  ــدم وج ــوا، ع ــت ه ــدی از کیفی ــاد، رضایتمن ــت ب جه
آلودگــی محیطــی، وجــود تبلیغــات جهــت ارتقــای ســطح 
ــتی،  ــط زیس ــائل محی ــه مس ــبت ب ــهروندان نس ــی ش آگاه
میــزان هماهنگــی معمــاری و شهرســازی بــا باورهــای 
مــردم، وجــود طیــف متنوعــی از انــواع خانه هــای مســکونی 
بــرای درآمدهــای متفــاوت، وجــود بازارهــای محلــی و 
ارگانیــک بــرای کشــاورزان جهــت فــروش محصــوالت خــود 
در شــهر، وجــود بازارچه هــای خوداشــتغالی هنــری، فــروش 
ــی در  ــای محل ــع دســتی و تئاتره ــیقی، صنای ــاب، موس کت
ســطح شــهر، وجــود نمــاد و شــاخصه های عناصــر محیــط 
کفســازی های  وجــود  شــهروندان،  ذهــن  در  طبیعــی 
نفوذپذیــر، نحــوه قرارگیــری توده هــای ســاختمانی در 
هماهنگــی بــا توپوگرافــی، نحــوه قرارگیــری توده هــای 
ســاختمانی در هماهنگــی بــا جهــت تابــش خورشــید، نحــوه 
ــا فضــای  قرارگیــری توده هــای ســاختمانی در هماهنگــی ب
ســبز،  شــاخص بــودن شــبکه های مســیر پیــاده و دوچرخــه 
ــه  ــل اینک ــه دلی ــی ب ــل عموم ــبکه حمل ونق ــود ش و وج
خطــای مقــدار t آنهــا بیشــتر از 0.05 اســت، نشــان دهنده 

ــر رضایتمنــدی می باشــد. ــا ب ــر آنه عــدم تأثی
ــت  ــارک و درخ ــبز، پ ــای س ــود فض ــاخص های وج ش
ــاز و عمومــی )به جــای آســفالت( بــا ضریــب  در فضاهــای ب
ــی  ــای عموم ــی در فضاه ــالت اجتماع ــزان تعام 0.315، می
سرســبز، جــذاب و دارای عناصــر طبیعــی بــا ضریــب 
0.250، اســتفاده از آب در منظرســازی بــا ضریــب 0.246 ، 
وجــود گونه هــای گیاهــی بومــی بــا ضریــب 0.200، میــزان 
گســتردگی انــدازه محلــه و مشــخص بــودن آن بــا ضریــب 
0.198، تعــداد و کیفیــت فضاهــای ســبز با ضریــب 0.120، 
ــای  ــی و توده ه ــای ارتباط ــبکه راه ه ــری ش ــوه قرارگی نح
ســاختمانی در هماهنگــی بــا جهت هــای کــوران هــوا 
ــب  ــا ضری ــی ب ــری اراض ــالط کارب ــب 0.106، اخت ــا ضری ب
0.090 و  میــزان قابلیــت تأمیــن بیشــتر نیازهــا در فاصلــه 
قابــل پیــاده روی و دوچرخــه ســواری بــا ضریــب 0.073 بــه 
ترتیــب بیشــترین تأثیــر را روی رضایتمنــدی داشــته اســت. 
بــه میــزان افزایــش یــک انحــراف اســتاندارد در هریــک 
شــاخص های  ترتیــب  )بــه  تأثیرگــذار  شــاخص های  از 
مذکــور(، رضایتمنــدی بــه میــزان 0.315، 0.250، 0.246، 
0.200، 0.198، 0.120، 1.06، 0.090 و 0.073 انحــراف 
اســتاندارد افزایــش خواهــد یافــت، بنابرایــن می تــوان 
ــه صورت هــای متفــاوت  گفــت کــه شــاخص های مذکــور ب

ــد.  ــرار می دهن ــر ق ــت تأثی ــردم را تح ــدی م رضایتمن
ــاخص های  ــاد و ش ــه ابع ــنجش یکپارچ ــکل 3 س در ش
شــهر بوم گــرا در محلــه مطالعاتــی نشــان داده شــده اســت. 
ــا معنــی دار اســت،  ــذاری آنه ــه اثرگ ــر شــاخص هایی ک اکث
گوناگــون  پردازه هــای  در  کــه  هســتند  شــاخص هایی 
شهرســازی )در بعــد محیــط زیســت ایــن پردازه هــا( 
معمــوال مــورد توجــه قــرار می گیرنــد. ایــن موضــوع نشــان 
ــب  ــه طــور خــاص و براســاس رویکــرد غال ــه ب ــد ک می ده
ــورت  ــه ص ــرای محل ــی ب ــزی و طرح ــی برنامه ری بوم گرای
نگرفتــه یــا اگــر برنامــه ای تدویــن شــده، از موفقیــت 

ــت. ــوده اس ــوردار نب ــی برخ چندان

Table 8. T- Test output for physical aspects

Table 9. T- Test output for functional aspects

Table 8. T- Test output for physical aspects 

Indicator Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

I25 3.037 0.748 0.039 0.966 374 0.335 0.037 -0.039 0.113 
I26 3.005 0.827 0.043 0.125 374 0.901 0.005 -0.079 0.089 
I27 2.744 0.889 0.046 -5.578 374 0.000 -0.256 -0.346 -0.166 
I28 2.872 0.817 0.042 -3.033 374 0.003 -0.128 -0.211 -0.045 
I29 2.877 0.785 0.041 -3.027 374 0.003 -0.123 -0.202 -0.043 
I30 2.843 0.777 0.040 -3.922 374 0.000 -0.157 -0.236 -0.078 
I31 3.005 0.862 0.045 0.120 374 0.905 0.005 -0.082 0.093 

 
Table 9. T- Test output for functional aspects 

Indicator Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

I32 3.253 0.938 0.048 5.231 374 0.000 0.253 0.158 0.349 
I33 3.008 0.751 0.039 0.206 374 0.837 0.008 -0.068 0.084 
I34 2.608 0.883 0.046 -8.600 374 0.000 -0.392 -0.482 -0.302 
I35 2.904 0.835 0.043 -2.227 374 0.027 -0.096 -0.181 -0.011 
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Fig.3. Integrated assessment of dimensions and indicators of Eco-City in the study neighborhood

ارزیابــی وضعیــت موجــود نســبت بــه حــد ایــده آل 
و آرمانــی

اگــر وضعیــت شــاخصی در بهتریــن حالــت ممکــن قــرار 
ــی شــود.  ــاد ارزیاب ــی زی ــد در طیــف خیل ــه باشــد بای گرفت
بــر ایــن اســاس اگــر همــه 35 شــاخص های شــهر بوم گــرا 
در محــدوده مطالعاتــی نمــره خیلــی زیــاد را کســب کننــد 
ــا  ــی ی ــت آرمان ــه وضعی ــت ک ــوان گف ــت می ت ــن حال در ای
میــزان پاســخدهندگی حداکثــری شــرایط شــهر بوم گرایــی 
ــن امتیازهــای 1  ــا در نظــر گرفت ــن رو ب ــرار اســت. از ای برق
تــا 5 براســاس طیــف لیکــرت بــرای شــاخص های پژوهــش 
حاضــر بــر مبنــای حجــم نمونــه مطالعاتــی انتخــاب شــده، 
ــخدهندگی،  ــزان پاس ــری می ــی و حداکث ــرایط آرمان در ش

مجمــوع امتیازهــا بــه صــورت زیــر می باشــد:
St = Rt* It *5 (375*35*5=65625)

St= مجموع امتیاز حاصل شده در شرایط آرمانی
Rt= تعداد کل پاسخگویان

 It= تعداد کل شاخص ها
5= بیشترین امتیاز در طیف ارزیابی

ــت آمده از  ــاز به دس ــر، امتی ــه فوق الذک ــاس رابط ــر اس ب
نمونــه مطالعاتــی بــرای هــر یــک از گویه هــای ارزیابــی بــا 

اســتفاده از رابطــه زیــر محاســبه می شــود:
Si =Σ(Ri * Di)

Si= مجموع امتیاز حاصل از ارزیابی های پاسخگویان

Ri= تعداد کل انتخاب ها در طیف موردنظر

Di= امتیاز طیف موردنظر

(846*5)+(976*4)+(8216*3)+(2352*2)+(734*1) 
= 33990

(65625/33990) *100 = 51

ــرایط  ــی 51 درصــد از ش ــن در محــدود مطالعات بنابرای
مطلــوب و آرمانــی شــهر بــوم محــور وجــود دارد. بــا توجــه 
ــهر  ــرقی ش ــمال ش ــه ش ــه ازگل در ناحی ــه محل ــه اینک ب
تهــران قــرار دارد و در مقایســه بــا اکثــر محــالت دیگر شــهر 
تهــران از شــرایط زیســت محیطــی مناســب تری برخــوردار 
اســت، انتظــار می رفــت کــه درصــد تحقــق یافتگــی 
شــاخص های بوم گرایــی در آن بیشــتر از 51 درصــد باشــد. 
برخــی از محــالت ممکــن اســت از نبــود یــا ضعــف اساســی 
ــاالً  ــن احتم ــد و همچنی ــج ببرن ــی رن ــای بوم گرای نمایانگره
ــران وجــود داشــته  ــدودی در ســطح شــهر ته محــالت مع
ــده آل و  ــت ای ــا حال ــه ازگل ت ــه محل ــبت ب ــه نس ــد ک باش
آرمانــی فاصلــه کمتــری دارنــد. مــرور ادبیــات علمــی شــهر 
بوم گــرا، اهمیــت و ضــرورت توجــه بــه شــاخص های 
بوم گرایــی شــهری را بیــان نمــود. بنابرایــن یافته هــای 
ــالت  ــر مح ــت اکث ــه وضعی ــد ک ــان می ده ــه نش ــن مقال ای
شــهر تهــران در حالــت بحرانــی و تهدیــد آفرین قــرار دارد و 
ایــن معضــل، ســالمت جســمی و روانــی ســاکنان را تهدیــد 
می کنــد. بــرای بسترســازی تحقــق نمایانگرهــای بوم گرایــی 
و نزدیــک شــدن بــه حالــت آرمانــی بایــد براســاس چارچــوب 
ــی  ــزی و طراح ــا برنامه ری ــود ت ــل ش ــی عم ــی معین مفهوم
ــی  ــاخص های بوم گرای ــف ش ــار ضع ــه دچ ــی ک موقعیت های
ارتقــاء  و  ویــژه  سیاســت گذاری های  براســاس  هســتند 
وضعیــت شــاخص های موثــر در ایــن زمینــه، صــورت گیــرد. 
در شــکل 4 چارچــوب مفهومــی توســعه شــاخص های شــهر 

ــت. ــان داده اس ــرا نش بوم گ
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــان می ده ــه نش ــای مقال یافته ه
ــدی و  ــادی، کالب ــی، اقتص ــت محیطی، اجتماع ــاد زیس ابع
کارکــردی، محلــه ازگل محدودیت هــا و امکاناتــی دارد 
کــه برمبنــای آنهــا بایــد سیاســت گذاری های کارآمــد 
ــه در  ــل ک ــاخص های مکم ــق ش ــازی تحق ــرای زمینه س ب
شــکل 3 ارائــه شــد، در دســتور کار مدیریــت شــهری قــرار 

گیــرد. 
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ــن  ــی و همچنی ــاهدات میدان ــات و مش ــاس مطالع براس
نتایــج پرسشــنامه ها، مهم تریــن محدودیت هــای محلــه 
وجــود آلودگی هــای صوتــی و طبیعــی در خیابان هــای 
اصلــی، اختــالف طبقــه اجتماعــی و فرهنگی میان ســاکنین 
جدیــد و قدیــم، فقــدان کالبــد مناســب واحدهــای تجــاری-

خدماتــی بــا توجــه بــه اصــول زیســت محیطی و اکولوژیکــی، 
ــدم  ــه، ع ــتخوان بندی محل ــی در اس ــود یکپارچگ ــدم وج ع
ــه و درشــت دانه، نبــود  تعــادل میــان ســاختمان های ریزدان
سلســله مراتب دسترســی، عــدم وجــود پیــاده رو مناســب و 
تداخــل حرکــت ســواره و پیــاده، تنــوع کــم و محدودیــت 
زمانــی فعالیت هــا و عــدم وجــود کاربری هــای شــبانه روزی 
و پراکنــش نامطلــوب زیرســاخت های ســبز هســتند کــه در 
ــت  ــودن و محرومی ــث رب ــه باع ــاخص های مربوط ــب ش قال
بــرای  شــده اند.  بوم گرایــی  وضعیــت  از  درصــد   49
ــی  ــت بوم گرای ــی وضعی ــت آرمان ــه حال ــدن ب ــک ش نزدی

Fig.4. Conceptual framework for the development of Eco-City Indicators

ــا شــاخص های  در محلــه مطالعاتــی الزم اســت متناســب ب
مکمــل ارائــه شــده مذکــور، از امکانــات و فرصت هــای 
موجــود در محلــه اســتفاده شــود. مهم تریــن امکانــات 
به عنــوان  باغ هــا  و  محلــی  پارک هــای  وجــود  محلــه 
مکان هــای تجمــع، هــوای نســبتاً مناســب محلــه بــا 
ــارکت  ــود مش ــزان، وج ــا لوی ــواری آن ب ــه همج ــه ب توج
ــای  ــاد مکان ه ــه، ایج ــرای محل ــز و س ــی در مرک اجتماع
عمومــی و فضاهــای چنــد منظــوره و انعطــاف پذیــر 
ــی، امــکان  ــت تجمیــع گروه هــای مختلــف اجتماع جه
ــای  ــه زمین ه ــه ب ــا توج ــکن ب ــرمایه گذاران مس ــذب س ج
ــا  ــاختمان های متناســب ب ــاد س ــه و ایج ــه صرف ــرون ب مق
ــی  ــل بخش ــت تبدی ــت محیطی، قابلی ــتانداردهای زیس اس
ــرداری  ــت بهره ب ــالن، جه ــتوران و س ــه باغ-رس ــا ب از باغ ه
اقتصــادی و بــا حفــظ عملکــرد زیســت محیطی آن، امــکان 
ــک،  ــزارع کوچ ــه م ــر ب ــای بای ــی از زمین ه ــل بخش تبدی
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مدیریــت  توســط  محلــه  ســاکنین  اســتفاده  جهــت 
شــهری، قابلیــت اســتفاده از زمین هــای بایــر جهــت 
توســعه میان افــزا و یکپارچگــی محلــه، امــکان ایجــاد 
ــداف  ــرای اه ــا ب ــبز و باغ ه ــای س ــاده در فضاه ــیر پی مس
ســامانه  کارایــی  بهبــود  امــکان  و  اجتماعی-فرهنگــی 
ــش  ــرای افزای ــد ب ــه بای ــتند ک ــی هس ــل همگان حمل ونق
میــزان تحقق یافتگــی بوم گرایــی محلــه مطالعاتــی، در 
ــه  ــا تکی ــه آن ه ــت گذاری ب ــزی و سیاس ــد برنامه ری فرآین

شــود. 

نتیجه گیرینتیجه گیری
ــت محیطی،  ــاد زیس ــرا در ابع ــهر بوم گ ــاخص های ش ش
ــن  ــل تبیی ــردی قاب ــدی و کارک ــی، اقتصــادی، کالب اجتماع
ــاخص های  ــای ش ــر مبن ــاد ب ــن ابع ــت ای ــتند. مطلوبی هس
گوناگــون بررســی شــد. عــالوه بــر ســنجش میــزان 
مطلوبیــت، ضریــب تاثیــر هــر یــک از آنهــا بــر رضایتمنــدی 
کلــی ســاکنان نســبت بــه شــرایط شــهر بوم گــرا محاســبه 
ــورد  ــذاری 9 م ــه اثرگ ــت ک ــی از آن اس ــج حاک ــد. نتای ش
ســاکنان  رضایتمنــدی  بــر  بوم گرایــی  شــاخص های  از 
از وضعیــت  دیگــر  و 26 شــاخص  معنــی دار می باشــد 
مناســبی برخــوردار نیســتند. بــا میــزان اطمینــان 95 
ــای  ــود فض ــاخص های، وج ــه ش ــت ک ــوان گف ــد می ت درص
ســبز، پــارک و درخــت در فضاهــای بــاز و عمومــی )به جــای 
آســفالت(،  تعــداد و کیفیــت فضاهــای ســبز، وجــود 
ــی، اســتفاده از آب در منظرســازی،  ــای گیاهــی بوم گونه ه
میــزان تعامــالت اجتماعــی در فضاهــای عمومــی سرســبز، 
جــذاب و دارای عناصــر طبیعــی، میــزان گســتردگی انــدازه 
محلــه و مشــخص بــودن آن، نحــوه قرارگیــری شــبکه 
ــی  ــاختمانی در هماهنگ ــای س ــی و توده ه ــای ارتباط راه ه
ــی و  ــری اراض ــالط کارب ــوا، اخت ــوران ه ــای ک ــا جهت ه ب
ــل  ــه قاب ــا در فاصل ــتر نیازه ــن بیش ــت تأمی ــزان قابلی می
پیــاده روی و دوچرخــه ســواری، بــه ترتیــب بیشــترین تأثیــر 
رگرســیونی را روی رضایتمنــدی داشــته اند و بــر تحقــق 51 
ــن  ــد و همچنی ــذار بوده ان ــرا تأثیرگ ــهر بوم گ ــدی ش درص
ســازی  بــاغ  شــهری،  حیوانــات  وجــود  شــاخص های، 
ــان  ــم درخت ــک و کشــاورزی شــهری، کاشــت متراک ارگانی
ــر،  ــاط دیگ ــه نق ــت ســیالب ها ب ــری از هدای جهــت جلوگی
ســالمت جریان هــا و منابــع آبــی، بازیافــت و اســتفاده 
مجــدد از مــواد و مصالــح ســاختمانی، بازیافــت مــواد 
مصرفــی توســط ســاکنین، اســتفاده از انرژی هــای تجدیــد 
ــتفاده  ــانه، اس ــوم شناس ــای ب ــتفاده از فن آوری ه ــر، اس پذی
ــودن گونه هــای  ــام ســبز و دیوارهــای ســبز، مشــهود ب از ب
زیســتی جانــوری، مکانیابــی صحیــح توقفگاه هــای اتومبیــل 
ــی صحیــح محورهــای  ــه فضــای ســبز، مکانیاب ــا توجــه ب ب
حمل ونقــل بــا توجــه بــه جهــت بــاد، رضایتمنــدی از 
کیفیــت هــوا، عــدم وجــود آلودگــی محیطــی، وجــود 
تبلیغــات جهــت ارتقــای ســطح آگاهــی شــهروندان نســبت 
ــاری  ــزان هماهنگــی معم ــط زیســتی، می ــه مســائل محی ب
ــی  ــف متنوع ــود طی ــردم، وج ــای م ــا باوره ــازی ب و شهرس
ــاوت،  ــای متف ــرای درآمده ــکونی ب ــای مس ــواع خانه ه از ان
وجــود بازارهــای محلــی و ارگانیــک بــرای کشــاورزان جهت 
ــای  ــود بازارچه ه ــهر، وج ــود در ش ــوالت خ ــروش محص ف

ــع  ــیقی، صنای ــاب، موس ــروش کت ــری، ف ــتغالی هن خوداش
دســتی و تئاترهــای محلــی در ســطح شــهر، وجــود نمــاد و 
شــاخصه های عناصــر محیــط طبیعــی در ذهــن شــهروندان، 
قرارگیــری  نحــوه  نفوذپذیــر،  کفســازی های  وجــود 
ــا توپوگرافــی، نحــوه  توده هــای ســاختمانی در هماهنگــی ب
ــا جهــت  قرارگیــری توده هــای ســاختمانی در هماهنگــی ب
ــای ســاختمانی  ــری توده ه ــش خورشــید، نحــوه قرارگی تاب
در هماهنگــی بــا فضــای ســبز، شــاخص بــودن شــبکه های 
مســیر پیــاده، دوچرخــه و وجــود شــبکه حمل ونقــل 
عمومــی، طبــق نتایــج تحلیــل بــر روی رضایتمنــدی 
ــن پژوهــش  ــی ای ــه مطالعات ــوده اســت. در محل ــر ب بی تأثی
ــهر  ــرای ش ــده ب ــن ش ــاخص های تبیی ــورد از کل ش 9 م
ــه  ــد ک ــوردار بودن ــی داری برخ ــر معن ــب اث ــرا از ضری بوم گ
ــم  ــرا را فراه ــهر بوم گ ــری ش ــه تحقق پذی ــد زمین 51 درص
ــا  ــد ت ــه 49 درص ــد ک ــان می ده ــر نش ــن ام ــد. ای نموده ان
ــه حالــت ایــده آل و آرمانــی فاصلــه وجــود دارد.  رســیدن ب
ــهر  ــرق ش ــمال ش ــه ازگل در ش ــی محل ــت جغرافیای موقعی
ــا  ــران ب ــر شــهر ته ــر محــالت دیگ ــه اکث ــران نســبت ب ته
توجــه بــه عناصــر زیســت محیطــی و زیرســاخت های ســبز، 
ــا  ــه ب ــن محل ــد. در ای ــب تری می باش ــت مناس دارای وضعی
توجــه بــه شــاخص های مســتخرج از ادبیــات علمــی، 
تحقــق  بوم گرایــی  و وضعیــت  نصــف شــرایط  تقریبــاً 
ــن مســئله محدودیــت و ناکارآمــدی  پیــدا کــرده اســت. ای
محــالت دیگــر شــهر تهــران را در ارتبــاط بــا شــاخص های 
ــن  ــه ازگل از چنی ــر محل ــد. اگ ــوش زد می کن ــی گ بوم گرای
وضعیتــی برخــوردار اســت قطعــاً اکثــر محــالت و مناطــق 
دیگــر شــهر تهــران وضعیــت نامطلوب تــری دارنــد و فاصلــه 
ــل  ــری کام ــد. تحقق پذی ــده آل دارن ــت ای ــا حال ــتری ب بیش
حالــت ایــده آل ممکــن اســت در اکثــر مــوارد بــه واقعیــت 
نپیونــدد ولــی فاصلــه پنجــاه درصــدی هــم بــا آن منطقــی 
ــه  ــدن ب ــک ش ــرای نزدی ــد. ب ــر نمی رس ــه نظ ــی ب و اصول
و کیفیــت  از طرفــی کمیــت  بایــد  ایــده آل  وضعیــت 
شــاخص هایی کــه اثرگــذاری آنهــا معنــی دار اســت، ارتقــاء 
پیــدا کنــد و از طــرف دیگــر الزامــاً بایــد زمینه هــای تحقــق 
پذیــری شــاخص های دیگــر نیــز فراهــم شــود. بــه منظــور 
ارتقــاء وضعیــت بوم گرایــی راهکارهــای زیــر پیشــنهاد 

ــود: می ش
ــهر  ــاخص های ش ــازمان یافته ش ــم و س ــش منظ 1. پای
ــه  ــی ب ــات مکان ــگاه اطالع ــاد پای ــرا بــرای ایج بوم گ
ــود وضعیــت  ــاء و بهب ــزی، جهــت ارتق منظــور برنامه ری

ــداوم و پیوســته. ــه صــورت م ــا ب آنه
فعالیت هــای  هم نوایــی  و  هماهنگــی  افزایــش   .2
مختلــف ذی نفــوذان در حوزه هــای گوناگــون معمــاری، 
عمــران، شهرســازی، جامعــه شناســی و غیــره در راســتای 

ــه. ــتی محل ــط زیس ــر محی ــاء عناص ــط و ارتق حف
ــادی و  ــی، اقتص ــاد اجتماع ــان ابع ــادل می ــظ تع 3. حف
ــدار. ــه براســاس اصــول توســعه پای زیســت محیطــی محل

ــن برنامه هــا و طرح هــای موضوعــی و موضعــی  4. تدوی
بــرای توســعه زیرســاخت های ســبز و تنظیــم رابطــه 
انســان بــا محیــط بــا تاکیــد بــر توســعه و حفــظ پایــداری 

ــوا، خــاک و آب. ــوم ه ب
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ــرا  ــهر بوم گ ــاخص های ش ــری ش ــازی تحقق پذی بسترس
ــت  ــط زیس ــت از محی ــداری و حفاظ ــی در پای ــش مهم نق
شــهری را بــر عهــده دارنــد. عــدم توجــه بــه شــاخص های 
شــهر بوم گــرا در بلندمــدت تــداوم شهرنشــینی را بــا 
ــودی  ــه ناب ــه رو می ســازد و ممکــن اســت ب محدودیــت روب
تمــدن شهرنشــینی منجــر شــود. بــر ایــن اســاس بایــد بــه 
ــق  ــازی تحق ــی و زمینه س ــش، ارزیاب ــته پای ــورت پیوس ص
مدیریــت  کار  دســتور  در  بوم گــرا  شــهر  شــاخص های 
ــوب  ــاخص ها و چارچ ــت ش ــرد. امیداس ــرار گی ــهری ق ش
ــاد و  ــرای ایج ــر ب ــش حاض ــده در پژوه ــه ش ــی ارائ مفهوم
ارتقــاء وضعیــت شــاخص های شــهر بوم گــرا، در نظــام 

ــود. ــع ش ــد واق ــد و کارآم ــازی کشــور مفی شهرس
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