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چکیده
تأمین نیازهای امروزی انسان ها در چارچوبی منطقی و عادالنه، بشر را به پیروی از اصول توسعه پایدار رهنمون می سازد. 
اصالت بخشی و حفظ هویت شهری، یکی از شاخص های مهم زندگی از دیدگاه توسعه پایدار است. هویت بخشی زمانی در 
راستای توسعه پایدار است که از جامعیت برخوردار باشد از این رو توزیع عادالنه امکانات در دو مبحث درون نسلی و میان 
نسلی، گامی در جهت تحقق اهداف پایداری می باشد. بنابر تحقیقات صورت گرفته بر هویت شهرکرد به عنوان شهری سبز 
و دارای طبیعت بکر تأکید شده است ولی روند گسترش شهر در سال های گذشته به گونه ای بوده که از فضای سبز داخل 
شهر و پیرامون آن به میزان قابل توجهی کاسته شده است و افزایش ساخت و ساز شهری همچنان هویت طبیعی شهر را 
تهدید می کند. در این تحقیق با مطالعه وضعیت گذشته شهر در دوره های مختلف، نقش عناصر هویت بخش شهر مورد 
بررسی قرار گرفته است. به نظر می رسد پیوستگی فضاهای سبز شهری در گذشته و رعایت معیارهای مکانی، توالی برای 
درک منظر طبیعی شهر را تقویت کرده، نقش مهمی در افزایش کارآیی فضاهای شهری و ارتقاء هویت طبیعی شهرکرد 
داشته است. هدف این مقاله دستیابی به روشی مناسب جهت هویت بخشی طبیعی به شهر در راستای توسعه پایدار است.
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مقدمه
شهرها و فضاهای شهری درگذشته، از استقالل، شخصیت و هویت ویژه ای برخوردار بوده اند ولی امروزه ساختار اصلی 
بسیاری از شهرها یکنواخت و شبیه به هم شده است. در اغلب طرح ها، به جای آن که به چشم اندازهای طبیعی، بومی و 
در دسترس توجه شود، پوشش گیاهی یکنواخت و بناهای ناهماهنگ با بافت سنتی، ساخته می شود. در اغلب برنامه های 
شهرسازی ارتباط با طبیعت، که یکی از عوامل اصلی در تعریف هویت شهر می باشد، مورد بی توجهی قرارگرفته است. 
برنامه ریزی بدون در نظر گرفتن گستردگی فضاهای سبز اطراف شهرها و تجربیاتی که با تحمل رنج های بسیار به دست 
کاماًل شکست خورده اند  رها شده اند،  به حال خود  کجا  هر  انسانی،  محیط های  که  است  کرده  روشن  وضوح  به  آمده، 
)Tibalz, 2008, p.5(. فضاهای سبز عالوه بر تأمین نیازهای اقتصادی، زیست محیطی و بهداشتی، امکانات رفاهی مناسبی 
برای گذران اوقات فراغت ایجاد کرده، تأثیرات روانی زیادی بر کیفیت زندگی شهری دارند. امروزه نبود فضای سبز مناسب 
در شهرهای بزرگ موجب به وجود آمدن مشکل های روحی و جسمی فراوانی شده است. یکی از مهم ترین خواص فضاهای 
طبیعی، هویت بخشی به شهرها می باشد به گونه ای که این فضاها در برجسته سازی و افزایش خوانایی نشانه های شهری 
نقش قابل توجهی را ایفا می کنند )Bahramsoltani, 2005, p.121(. فضاهای سبز بر حسب مقیاس و شکل خود، به عنوان 
یکی از عوامل مشخصه شهر عمل کرده و تشخص و هویت شهر را تقویت می کنند. یکی از شاخص های شناسایی هویت 
فرهنگی شهر، مؤلفه طبیعی است )Behzadfar, 2007, p.54(. گسترش بی رویه شهرها، تهدیدی برای محیط زیست به 
شمار رفته و اثرات نامطلوبی بر کارکرد سامانه های طبیعی مانند پوشش های گیاهی، شبکه آب های سطحی و زیرزمینی و 
کیفیت هوای محدوده شهرها داشته است. در بسیاری از موارد تغییرکاربری زمین، بدون توجه به ساختار پیوسته فضاهای 
سبز و ارتباط آن ها با محیط پیرامون صورت گرفته است. عدم توجه به اصل پیوستگی فضاهای سبز، ماهیت طبیعی و 
عملکردی آن ها را دستخوش تغییر کرده است و علی رغم تالش هایی که در زمینه افزایش و یا حفظ این فضاها انجام 
می پذیرد، اغلب این فضاها، کارآیی اصلی خود را از دست داده و پس از مدتی به نواحی فاقد پشتیبان و بی هویت تبدیل 
شده اند. محیط های ناپایدار شهری، هویت خود را از دست داده و شهروندان به سکونت در محل های جدید تمایل پیدا 

کرده اند.
هر چند در ابتدا تالش اغلب نظریه پردازان، برنامه ریزان و طراحان شهری، حفظ و ارتقاء نقش عناصر طبیعی در شهرها به 
منظور حفظ آثار فیزیکی این منابع بوده است، ولی با گذشت زمان، حضور در فضاهای سبز از نیاز فیزیکی به نیاز روانی 
تبدیل شد. استفاده از فضاهای سبز، به عنوان راهکاری برای هویت بخشی طبیعی به شهر مطرح و اهمیت مکان یابی 
فضاهای سبز در شهرها، ابعاد بیشتری یافت. توزیع عادالنه فضاهای سبز شهری، می تواند پاسخگوی نیازها و تأمین کننده 
الگوهای پراکنش فضاهای سبز شهری در عرصه برنامه ریزی و  رضایت تمام ساکنین باشد. از این رو شناخت و بررسی 
طراحی شهری، اهمیت زیادی دارد. در رویکردهای جدید برنامه ریزی شهری، نه تنها وجود فضاهای سبز، بلکه چگونگی 
توزیع آن در مناطق مختلف و ارتباط شهر با طبیعت پیرامون خود، در پایداری فضاهای شهری بسیار حائز اهمیت است. 
حفظ پیوستگی فضاهای سبز شهری، عالوه بر افزایش دسترسی ساکنین و مشارکت بیشتر آن ها در امور شهری، نقش 
مهمی در ادراک سرسبزی و هویت طبیعی شهر دارد. این مسأله، به عنوان یک ضرورت، کمتر مورد توجه قرار گرفته و در 
بسیاری از موارد، عدم آگاهی از فواید آن، سبب تفکیک، تخریب و در نهایت ناکارآمدی فضاهای سبز در مناطق مختلف 
گشته است. در واقع ساز وکار مدیریت فضاهای سبز شهری امری بسیار ظریف، مهم و حیاتی است و الزمه حفظ و توسعه 

فضاهای سبز شهری، داشتن برنامه ها و خط مشی های صحیح و به کارگیری روش های علمی در این تحقیقات است. 
در این مقاله شهرکرد، که در گذشته دارای بافت منسجم طبیعی و تنوع زیست محیطی و هویت طبیعی مناسب بوده 
است، به عنوان مورد مطالعاتی انتخاب شده است. تحقیقات نشان می دهد فضاهای سبز موجود در این شهر در مقایسه با 
سال های گذشته به میزان زیادی کاهش یافته و این مساله هویت طبیعی شهر را تحت شعاع قرار داده است. در این تحقیق 
با استفاده از اسناد موجود و مصاحبه با مسئولین ذی ربط و افراد صاحب نظر و با تجربه، به مطالعه وضعیت هویت شهرکرد 
با کمک  از کمیت فضاهای سبز منطقه آگاه شده و  از عکس های هوایی دهه های قبل  با استفاده  پرداخته شده است. 
نقشه های ذهنی ساکنین شهر، عناصر هویت بخش شهر شناسایی و کیفیت استفاده از هر کدام از فضاها مورد بررسی قرار 
گرفته است. ساختار و روش انجام تحقیق در این مقاله، به کارگیری روش های اسنادی، توصیفی، تحلیلی می باشد. مراحل 
این تحقیق شامل مطالعه اسناد تاریخی گذشته، مصاحبه و جمع آوری اطالعات، بررسی نقش عناصر طبیعی هویت بخش 
شهری، بررسی وضع موجود منابع طبیعی و ملزومات حفظ و ایجاد فضای سبز، ریشه یابی کمبودها، تجزیه و تحلیل و 
ارائه راهکارهای مناسب می باشد. نوع تحقیق به جهت امکان استفاده عملی از نتایج آن، کاربردی- توسعه ای به حساب 
می آید. هدف اصلی تحقیق »دستیابی به روشی مناسب جهت هویت بخشی طبیعی به شهرها« می باشد. انجام تحقیقات و 
اقدام های عملی در زمینه مکان یابی و توسعه این فضاها، به گونه ای که تمایز اقلیمی منطقه سبب ارتقاء کمیت و کیفیت 

زیستگاه های مورد نظر باشد، ضروری به نظر می رسد. 
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1. مفاهیم نظری

1-1- توسعه پایدار
اصطالح توسعه پایدار در خصوص محیط زیست و توسعه در اوایل دهه 1970 به کار برده شده و ریشه آن به رویکرد 
پایداری  ایده   )Barrow, 1995, p. 370( است.  آورده شده  راهبرد حفاظت جهان  در  بر می گردد که  اکولوژیک  توسعه 
ریشه در گذشته های دور و به تفکرات جنبش های زیست محیطی دارد. شاید بتوان گفت پایداری و مبحث آن برآیند 
تفکرات جبر جغرافیایی و امکان گرایی است و اینکه لحاظ نمودن قوانین و محدودیت های محیطی همراه با تفکرات بشر و 
دوراندیشی او می تواند به پایداری حیات انسان و اشکال فضایی ساخته شده و طبیعی کمک کند. گزراش برانتلند توسعه 
پایدار را این چنین تعریف می کند: رفع نیازهای نسل حاضر بدون کاستن توانایی های نسل های آینده برای رفع نیازهایشان 

 .)Roseland et al., 2003, p.197(

2-1- هویت
فارسی  فرهنگ  در  هویت   .)Dehkhoda, 1993, p.20847( است  آورده  را  »هو«  لفظ  »هویت«  اصل  بیان  در  دهخدا، 
 Moein, 1992,( معین سه معنی دارد: 1- ذات باری تعالی 2- هستی و وجود 3- آن چه موجب شناسایی شخص باشد
p.5228(. در فرهنگ لغات واژه هویت به صورت زیر معنی شده است: حقیقتشی یا شخص که مشتمل برصفات جوهری 
او باشد، شخصیت، ذات، هستی و وجود، منسوب به هو، شناسنامه، چیستی، خود، کیستی، همانی و همانستی. اما طبق 
 تعریف متداول، »هویت، احساس تعلق خاطر به مجموعه ای مادی و معنوی است که عناصر آن از قبل شکل گرفته اند«

)Behzadfar, 2007, p. 20-23(. نقی زاده، عوامل شکل دهنده هویت محیط را به ساختار هویت ساز انسان، محیط و 
.)Naghizadeh, 2007, p.329( فرهنگ و ادغامی از آن ها وابسته می داند

3-1- هویت شهری
شهرها مانند بسیاری از موجودات دیگر بر مبنای صفات ممیزه ای که آن ها را از موجودات و چیزهای دیگر جدا می کند، 
واجد هویت هستند. تعریف هویت شهر ریشه در معنای هویت انسان دارد. هر شهری از جایگاه ویژه طبیعی برخوردار است 
 .)Behzadfar, 2007, p.53-57( که بستر طبیعی آن را به تصویر می کشد این موضوع در قالب هویت شهر مطرح می شود
هویت در شهر به واسطه ایجاد و تداعی خاطرات عمومی در شهروندان، تعلق خاطر و وابستگی را نزد آنان فراهم کرده و 
شهرنشینان را به سوی شهروند شدن که گستره ای فعال تر از ساکن شدن صرف دارد، هدایت می کند. به عقیده اللی هویت 
شهر، شهروندان را از غیر شهروندان جدا می سازد و عکس العمل نپذیرفتن هویت شهر، برش از محیط و مهاجرت از آن 
است )Rezazadeh, 2001, p.6(. از سه مؤلفه طبیعی، مصنوع و انسانی برای شناسایی هویت شهرها استفاده می شود که 
هر کدام به دو بعد عینی یا کالبدی و ذهنی یا روحی تفکیک می گردند )Behzadfar, 2007, p.53(. یکی از عوامل هویت 

بخش شهر، مؤلفه طبیعی می باشد.

4-1- مؤلفه های طبیعی هویت شهر
با عناصر طبیعی و فضاهای سبز منحصر به فرد، چنان آمیخته شده است که طبیعت   ساختار کالبدی برخی شهرها 
اساسی در عملکردهای  پارامتری  را  راپاپورت، فضای سبز  است.  داده  قرار  را تحت شعاع خود  ابعاد هویتی  آن ها سایر 
ثابت  عناصری که شکل  به فضا سازمان می دهند سه دسته اند:  عناصری که  است که  معتقد  هویتی شهر می داند وی 
 دارند مثل ساختمان ها و بناها، عناصر نیمه ثابت مانند گیاهان و درختان و عناصر متحرک مانند مردم و روابط اجتماعی

می شود.  تلقی  اولیه  فعالیت های  بستر  نخستین  عنوان  به  منطقه  یک  طبیعی  ساختار   .)Agnew et al.,1984, p.55(
مؤلفه های طبیعی شهر در ابعاد زیر قابل بررسی است:

الف- جایگاه کلی طبیعی مثل طول وعرض جغرافیایی و شاخص های وابسته به آن.
ب- مؤلفه های ساختاری جغرافیایی از قبیل توپوگرافی و هیدرولوژی.

پ- مؤلفه های ساختاری طبیعی مثل رودها و دره ها.
ت- مؤلفه های حوزه ای و ساختی طبیعی همچون تنوع خاک، پوشش گیاهی و سرریز حوضه ها.

ج- مؤلفه های نقطه ای مثل چشمه ها یا تپه ها.
د- مؤلفه های نقطه ای خطی مثل مسیرهای آب.

.)Behzadfar, 2007, p.54-57( ر- چون کوه، دشت، رود و تپه
فضاهای سبز از عوامل اصلی هویت بخشی در شهرها به شمار می روند. نظر به این که فضاهایی که فرم خطی دارند، از عناصر 
اکولوژیک بیشتری نسبت به مدل های کوچک، منقطع و جزیره ای برخوردارند، ایجاد ساختار پیوسته در حفظ و پایداری 
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حالت طبیعی موفق تر به نظر می رسد )Aminzadeh & KHansefid,2010, p.25( و توجه پیوستگی این فضاها در طراحی 
و برنامه ریزی شهری از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.

5-1- دیدگاه های هویت بخشی
 از دیدگاه اجتماعی افزایش بهره وری مستلزم پیدایش هویت منسجم در ساختار شهر از دیدگاه ساکنین آن است و الزمه 
چنین امری ایجاد پیوندهای درونی میان عناصر طبیعی و تاریخی یک مجموعه است. کیفیت مطلوب اجتماعی و ساختار 
مناسب کالبدی زیست محیطی در شهر، به رشد اقتصادی نیز کمک می نماید )Hamidi etal., 1997, p.35(. از دیدگاه 
بیشتر نظریه پردازان هویت شهر با کالبد، انسان و فعالیت های انسانی ارتباط دارد. بدون شک عنصری که به تقویت عوامل 

فوق بپردازد، هویت بخش شهر خواهد بود.
ساختار  بر  فردی  هویت  هم  هستند.  هویت  سازنده  عناصر  معنی  و  فعالیت  فضا،  محیطی،  روانشناسان  بیشتر  نظر  در 
 .)Naghizadeh, 2007, p.134( اجتماعی شهر تأثیر دارد و هم تجربه ادراکی فرد از محیط با پویایی رفتار او ارتباط دارد
دیدگاه روانشناسی اجتماعی ارتباط رفتارها با محیط زندگی انسان را بررسی کرده و تداوم عناصر هویتی در محیط را 
در ادراک آن مؤثر می دانند. آن ها عقیده دارند محیط انسان را فراگرفته و هر چه شناخت انسان بیشتر شود درک هویت 
شهر به رایش امکان پذیرتر خواهد شد )Gifford, 1999, p.36(. از دیدگاه های نظریه پردازان شهری، تفاوت موجود در 
محیط های اجتماعی، ویژگی های هویتی را تغییر می دهد. آن ها بر اهمیت تفاوت محیط با س��ایر محیط ها و لزوم تنوع 
بخشی برای تقویت خوانایی و هویت آفرینی تأکید دارند )Rapaport, 1987, p.93(. در مبحث هویت، عناصر طبیعی، 
مصنوع و انسانی مؤلفه های هویت بخش شهر می باشند و نتیجه اثر متقابل هر یک از مؤلفه های فوق، هویت شهر را تحت 

تأثیر قرار می دهد.

2. مطالعه موردی
شهرکرد در دشت وسیع، سرسبز و حاصل خیز، محصور بین چند رشته کوه از سلسله جبال زاگرس به نام های تهلیجان، 
و  سرسبز  شهری  عنوان  به  شهرکرد  هویت  بر  گرفته  تحقیقات صورت  اغلب  در  و  گشته  واقع  بین  جهان  و  سرخ  گل 
دارای طبیعت بکر تأکید شده است. در حال حاضر سرانه فضای سبز در شهرکرد بر اساس آمار سال جاری در حدود 
متحد  ملل  زیست سازمان  دفتر محیط  از سوی  تعیین شده  با شاخص  مقایسه  در  که  فرد می باشد  هر  برای  متر   17
)20 تا 25 مترمربع برای هر نفر( کمتر و در مقایسه با مقدار این سرانه در کشور ایران که بین 7 تا 12 متر مربع برای 
زمین های  و  مراتع  آب،  منابع  عامل  سه  به  شهرکرد،  گذشته  وضعیت  بررسی  در  می باشد.  بیشتر  اندکی  است  نفر  هر 
 مستعد کشت و جنگل ها و فضاهای درختکاری شده، به عنوان زیر بنای هویت طبیعی شهرکرد بیشتر توجه شده است

.)Akhundi & zamanipoor, 2006, p.17(
تا اوایل قرن حاضر مصارف آب خانگی و کشاورزی از طریق حفر چاه تأمین می شد. برای اولین بار در سال 1309 شمسی، 
آب قنات نافچ که حدود 20 کیلومتر از شهرکرد فاصله داشت، به شهرکرد انتقال یافته و از آن پس آب در اغلب کوچه ها و 
خیابان ها در مدت 24 ساعت جریان داشت و تا قبل از لوله کشی آب شهری، عموماً از این آب استفاده می شده است. وجود 
این قنات باعث آبادی و سرسبزی و طراوات شهر بوده به نحوی که قسمت عمده اراضی شهر را باغ و تعدادی ساختمان 
و  بخشیده  به شهرکرد  هویتی طبیعی  آب های سطحی،  کثرت  و  منطقه  نزوالت جویی خاص  وجود  بود.  داده  تشکیل 
مسیرهای پیاده رویی در حاشیه نهرها و زمین های سرسبز در پناه درختان تنومند، تفرجگاه شهروندان بوده است. امروزه 
با خشک شدن نهرها و از بین رفتن مسیل ها در طول دهه های گذشته، از نشانه های هویت بخش شهری مانند دریاچه ها، 

رودها، پل ها و آسیاب های آبی، تنها نامی برجا مانده است. 
نیازهای  تأمین  بر  تحقیقات نشان می دهد زمین های کشاورزی حاصلخیزی که در دشت شهرکرد وجود داشته، عالوه 
اقتصادی مالکین، فضای مناسبی برای مراجعین به طبیعت و چشم انداز زیبایی برای ساکنین شهر بوده است. این نواحی 
بیشتر از جانب شمال آن مورد بهره برداری قرار گرفته و خصوصاً در بخش غیر خصوصی روند تغییر کاربری باالتر بوده 
است. مالکان خصوصی این زمین ها که در بیشتر موارد به دامپروری و کاشت مقدار محدودی علوفه مشغول شده اند برای 
ساخت سوله و احداث راه ارتباطی ماشین رو، میزان قابل توجهی از فضای سبز ناحیه را تخریب کرده و برای تخلیه نخاله ها 
و مواد زاید ساختمانی خود از زمین های بکر که دارای خاکی با کیفیت باالتر بوده، استفاده کرده اند. این مسئله تا حدی 
است که الیه های خاک در بسیاری از نقاط پیرامون این نواحی، فاقد کیفیت الزم برای احیا و استفاده مجدد شده است و 

فقط گونه خاصی از گیاهان در این ناحیه قادر به ادامه حیات شده اند. 
درختان کبوده و چنار واقع در جنوب شهر )درب ده( در تابستان تأثیر زیادی در جلوگیری از نفوذ گرد و غبار داشته، در 
زمستان به علت ساختار شیارگونه، از نفوذ سوز و سرما به طور مستقیم به شهر جلوگیری می نمودند. وجود این درختان 
عالوه بر نقش مهمی که در جلوگیری از آلودگی هوا داشت، به جهت در دسترس بودن، امکانات رفاهی مناسبی برای 
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گذران اوقات فراغت داشته، و تأثیرات روانی زیادی بر کیفیت زندگی شهروندان داشته است. در سال های اخیر احداث 
فرودگاه، رعایت حریم برای تأسیسات مربوط به آن و احداث چاه های عمیق در این ناحیه، حیات را برای این درختان غیر 
ممکن نموده و در حال حاضر تعداد اندکی از آن ها باقی مانده است. نقشه1 وضعیت فضای سبز شهرکرد و پیرامون آن را 

در سال 1350 نمایش می دهد.

 نقشه 1: وضعیت فضای سبز شهرکرد در سال 1350 شمسی

بنابر بررسی های انجام گرفته روند گسترش شهر در سال های گذشته به گونه ای بوده است که از منابع آب، فضاهای سبز 
داخل شهر و باغ های پیرامون، به میزان قابل توجهی کاسته شده و متاسفانه همچنان تهدیدی برای هویت طبیعی شهر 

به حساب می آید. نقشه 2 وضعیت فضای سبز شهرکرد و پیرامون آن را در سال 1390 نمایش می دهد.

نقشه 2: وضعیت فضای سبز شهرکرد در سال 1390
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3. تحلیل وضعیت موجود
هویت شهر با کالبد، انسان و فعالیت های انسانی ارتباط دارد و فضا، فعالیت و معنی عناصر سازنده هویت هستند. عناصر 
می دهد  نشان  نظری  مبانی  مطالعه  از  حاصل  نتایج  می باشند.  شهر  بخش  هویت  مؤلفه های  انسانی  و  مصنوع  طبیعی، 
ارتباط میان انسان و طبیعت برای هویت بخشی به شهرها ضروری بوده و در برنامه ریزی فضای سبز، شناخت نیازهای 
ساکنین، تحلیل منظرهای شهری، مکانیابی و توجه به هویت مصنوع شهرها، از اهمیت فراوانی برخوردار است. فضای 
سبز از مهم ترین ابزارهای هویت بخشی طبیعی به شهرها است. افزایش جمعیت، توسعه شهری کنترل نشده و نیاز به 
زمین برای احداث مسکن و ملزومات آن، فضای سبز طبیعی و هویت شهر را دستخوش تغییر نموده است. به نظر می رسد 
مناسب ترین جایگاه برای مطالعات مربوط به ایمن سازی قلمروی اکولوژیک شهرها، در برنامه ریزی شهری و اتصال این 
اقدامات، به اقدام های شهرسازی باشد. از این رو الزم است با وضع قوانین و مقررات مناسب، اقدام هایی در راستای حفظ 

ساختار اکولوژیک منطقه انجام داد. 
با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب، باال بودن میزان عالقه و مراجعه به فضاهای سبز شهری از سوی شهروندان، پیشینه 
فرهنگی و تاریخی طراحی و اجرای باغ ها و فضاهای سبز، کم بودن محدودیت منابع آب و وجود تشکل های غیردولتی 

زیست محیطی در شهرکرد، پیشنهادهای زیر ارائه شده است:
چشمه ها، نهرها و مسیل های آب از عناصر طبیعی هویت بخش شهرکرد بوده اند. احداث دریاچه طبیعی حتی به . 1

شکل فصلی، تأثیر زیادی در باال رفتن سطح آب های زیر زمینی و افزایش رطوبت منطقه دارد. همه ساله هزینه های 
زیادی صرف مهار، کنترل و انتقال آب های سطحی به خارج از شهر می شود. خلق چنین فضاهایی عالوه بر مزایای 
اقتصادی و زیست محیطی، مزایای اجتماعی و فرهنگی نیز در پی داشته و نقش مهمی در ارتقاء هویت طبیعی 
شهرکرد خواهد داشت. وجود منابع آب در منطقه، نقش مهمی در افزایش پوشش گیاهی و حفظ پیوستگی فضاهای 

سبز پیرامون دارد. 
داالن های سبز طبیعی و زمین های حاوی خاک مرغوب و مستعد کاشت، همواره مورد تهدید گسترش شهرهاست. با . 2

تخصیص این مناطق و در نظر گرفتن حریم مناسب، از ساخت و ساز در آن نواحی جلوگیری کرده و یا با اختصاص 
کاربری فضای سبز شهری به آن ها، هم از لحاظ زیست محیطی و هم از لحاظ اقتصادی گام موثری در پایداری شهر 
برداشته می شود. در این ارتباط توجه به مکان یابی کاربری زمین برای گسترش آینده شهر و استفاده از مدل های 

مناسب، پیشنهاد می شود.
بررسی ها نشان می دهد معابری که فاقد پوشش گیاهی مناسب هستند در جذب افراد پیاده موفقیت کمتری داشته . 3

و تمایل عابرین به استفاده از وسایل نقلیه در آن ها بیشتر می باشد. خیابان های درختکاری شده در فصل تابستان 
ایجاد سایه کرده و در فصل زمستان از نفوذ باد و سرما جلوگیری می نمایند، مسیرهای مناسبی برای پیاده روی ایجاد 

می کنند به خصوص اگر در حد فاصل پارک ها و سایر فضاهای سبز شهری نیز واقع باشند. 
فضای سبز جاده هایی که به طور مستقیم یا از طریق کمربندی به درون شهر راه می یابند نیز امکان توسعه فضای سبز . 4

شهری را دارند. به منظور گسترش این فضاها و پیوند آن ها با فضای سبز خارج از شهر، احداث باغچه های مشارکتی 
یا استیجاری، در مکان مناسب، توسط بخش خصوصی و با نظارت شهرداری ها، پیشنهاد می گردد. 

الزمه ایجاد توالی و پیوستگی در ادراک منظر شهری، رعایت معیارهای مکانی مناسب است. یکی از این راهکارها . 5
ایجاد محورهای سبز است. این محورها مشتمل بر محورهای سبز درون شهر و برون شهر می باشند. امروزه توجه به 
کریدورهای دید و استفاده از عناصر و نشانه های تاریخی در خلق فضاهای عمومی درون شهری کاربرد فراوانی دارد. 

4. نتیجه گیری
شهرکرد و سکونتگاهای اطراف آن، در گذشته دارای بافت منسجم طبیعی و تنوع زیست محیطی مناسب بوده است. 
نتایج تحقیقات نشان می دهد توسعه شهر و تغییر کاربری ها در سال های اخیر، به قطع پیوستگی فضاهای سبز داخلی 
و پیرامون آن منجر شده است. این مسأله عالوه بر اثرات منفی بر بازدهی اکولوژیک، تهدیدی برای هویت طبیعی شهر 
بوده است. بررسی ها نشان می دهد اغلب این تغییرات به علت بی توجهی به ساختار طبیعی شهر صورت گرفته است. وجود 
شبکه پیوسته از فضاهای سبز، نقش مهمی در حفظ ساختار طبیعت گرای شهر ایفا کرده و تأثیر زیادی در هویت بخشی 
طبیعی به شهر داشته است. برنامه ریزی شهری مناسب می تواند مناسب ترین جایگاه برای حفظ قلمروی اکولوژیک شهرها 
باشد به همین منظور راهکارهایی برای حفظ پیوستگی فضاهای سبز، با هدف ارتقاء هویت طبیعی شهر ارائه شده است.
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