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اكوسيستمشهريپايدار،پارادايمياپارادوكس؟
رابطهشهرومحيطزيست بازنگري ضرورت

و محيطى زيست تنشهاى ايجاد در شهرها دوسويه نقش : چكيده
را  مراكز اين پايدار توسعه سوي به جهت تغيير براي آنها پتانسيل
به است. كرده مواجه متعددي چالشهاى با و اهميت حايز و حساس
شهري زيرساختهاي و زيست محيط چالشهاى امروزه طورىكه،
شهري مديران و شهروندان مقابل در جدي مسـئلة يك عنوان به
سريع رشد است. گرفته قرار مدني زندگي عرصه تصميمسازان و
در شهري سكونتگاههاى بيرويه افزايش و شهرنشين جامعههاى
طبيعت و محيطي پتانسيلهاى نابودي يا و آسيب، تخريب، گروى
پوشش زيستي، تنوع و خشكي و آبي زيسـتگاههاى است. بستر
است. نابودي و تهديد معرض در شدت به جانوري حيات و گياهي

و  درسـت درك توانايي نيازمند چالش اين با خردمندانه رويارويي
عنوان به زيسـت محيط عملكرد و مفهوم هردو از سيسـتماتيك
به شهر و تعريفشده، پيش از توليدكننده و طبيعي سيسـتم يك
عنوانيكسيستمانسانساختومصرفكنندهووابستهبهمحيط
مصنوع پديده اين عميق رابطه فهم و درك مىكند. عمل بسترش
و شهر مشكالت حل براي زيست) (محيط طبيعي بستر و (شـهر)
چندگانه فرايندهاى و سيسـتمها بهينهسـازي و امتزاج و محيط،
شـهروندان، درحالىكه اسـت. اساسـي امري انسـاني و طبيعي
به كه هستند پايدار راهحلهاى دنبال به دولتها و صاحبنظران،
و زيست محيط كيفيت ارتقاي و توسعه و رشد تداوم همزمان طور
رويكرد با جز امر اين كنند فراهم را شهري نهادهاي عملكرد بهبود
مهندسي تخصصهاى و فنى و علمي تجارب از اسـتفاده و كلنگر
برنامههاى و پايداري چالشهاى موفقيتآميز حل براي مديريتي و

شد. نخواهد ميسر بحراني

زيرساخت پايدار، توسـعة شهر، زيسـت، محيط : كليدى واژگان
طبيعى.

افزايـش رونـد : 1 نمـودار
1950 سـال از زمين جمعيت

: مأخذ .2050 تا
U.S. Census Bureau,
International Data Base,
2007.

Urban Sustainable Ecosystem,
Paradigm or Paradox?
The Necessity of Revision in the City and
Environment Relations

Chart1.PopulationGrowth
of the world 1950 – 2050.
Source: U.S. Census Bu-
reau, July 2007 Edition.
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مقدمه
مكان يا كليت، يك عنوان به طبيعيـ دنياي از است عبارت زيست محيط تعريف، طبق بر
.(Oxford Dictionary, 2011) مىكنند زندگي آن در گياهان و جانوران انسان، كه خاصـ جغرافيايي
است، بوده وابسته محيطش شناخت و آگاهي به ــان انس بقاي كه آنرو از و ــاس اس اين بر
كره روي در بشر زندگي تاريخ قدمت به زيست محيط به انديشيدن و محيط با انسان رابطه
دارد، تعيينكنندهاى نقش انسانها پرورش و شكلگيري در زيست محيط مىرسد. زمين
(بوتكين، نمىگيرد صورت زيستمحيطي محركهاى بدون انسان طبيعي نمو و رشد زيرا

زندگي  در كه است چيزهايي تمام ــت زيس محيط امروزي، تكنولوژيك جامعه در .(1382
پهنههاى و طبيعت ــاخت، انسانس كانونهاى و ــهر ش ــو يكس از داريم؛ نياز آن به روزمره
نظير اقليمي عوامل ديگر سوي از و بيابان و دريا جنگل، كوهستان، زمين، مانند آن متشكله
زمين، كره روي بر خود زيست تاريخ طول در انسان خورشيد. حرارت و نور و باد، هوا، آب،
مداخله منظور به محيط شناخت و آگاهي نيازمند چرايي، و چيستي به انديشيدن بر عالوه
روند اين است. بوده نيز زندگيش شرايط بهبود و حيات تداوم براي الزم بستر فراهمكردن و
در اما داشت. ادامه جديد علوم شكلگيري دوران يعني ميالدي هفدهم و شانزدهم قرون تا
درصدد بلكه پديدهها، چرايي دنبال به نه جديد علم فلسفه، از ــدن جداش با و جديد دوران
عملكرد چگونگي براي ــخ پاس يافتن بود. نيز پديدهها عملكرد چگونگي براي ــخ پاس يافتن
به طبيعي فرايندهاي در بيشتر مداخالت نحوه و طبيعت از دقيقتر شناخت به نيز پديدهها
دانش گسترش موجب خود روند در امر اين اگرچه بود. وابسته آنها كنترل و احاطه منظور
براي زمين مناسبسازي جهت آن در مداخله و زيست محيط به نسبت انسان علمي تفكر و
هماهنگي و زيست محيط با انسان رابطه ناگزير طور به اما شده، او نيازهاي توسعه و اسكان
زمينههاى در غربى جوامع سريع ــرفت پيش ــت. اس كرده تازهاى مرحله وارد را طبيعت با او
را طبيعى محيط با ــان انس رابطة محدوديتهاى جديد، فناورىهاى ــط بس و فنى و علمى
آن1، مقدسگونه وجوه و طبيعت با انسان احترامآميز رابطة و ــت برداش ميان از ــرعت س به
.(Masnavi, 2011 & 2007) كرد ــذار واگ طبيعت2 بر ــان انس غلبة نظريه به را خود جاى
رسيدن علمگرا انسان ــى اساس و اوليه هدف صنعتى، و علمى انقالبهاى از پس دوران در
و بسط و علمى دانش طريق از ــر بش آالم و ــايل مس تمامى آن در كه بود ــهرى آرمانش به
بدون زندگى آسودهتر خيال و بيشتر راحتى با بتواند انسان و باشد حل قابل آن ــترش گس
طريق از جز امر اين اما كند. فراهم خود براى را طبيعى نيروهاى از ــى ناش تهديد و ترس
منابع نيز و آن، بر حاكم روابط و قوانين و طبيعت بالفعل و بالقوه پتانسيلهاى و ظرفيتها
قرن، دو مدت ظرف ــورى3 تكنيكمح نظريه ــتوانه پش با نبود. ممكن آن فيزيكى ذخاير و
و فزاينده بهرهبردارى بر مبتنى شهرنشينى و شهرگرايى صنعتى، توسعه انديشههاى رونق
زخمهاى دچار ــتنخورده دس و بكر طبيعى محيطهاى طبيعت، ذخاير و منابع از ــه بىروي
تخريب و شهرها در زيستي بحران كانونهاى ايجاد و شده ترميمناپذير تخريبهاى و عميق
چالش اصلىترين عنوان به اقليمي تغييرات و ــي طبيع نواحي در ذخاير و منابع ــودي ناب و
براي فزاينده شهري توسعه ميان آشتي بيستم قرن اواخر در است. نموده رخ جهاني جامعه
به ديگر سوى از زيست محيط محدود ظرفيتهاى و سو يك از شهرنشين جمعيت نيازهاي

اساسي  نظر تجديد و بررسي نيازمند چالش اين از عبور است. درآمده اصلي دغدغة صورت
است. توسعه محدوديتهاى و شهر محيط، انسان، رابطه بنيان در

فرضيه
بايد شهر فضايى كالبدىـ ــترش گس و توسعه نظام شهرى، پايدار ــعة توس چارچوب در
محيط طبيعى زيرساخت و بستر عنوان به ــت زيس محيط ظرفيتهاى و كالن ــتم سيس با

باشد. منطبق

و بهداشت زيسـت، محيط چالشهاى و انسـاني فعاليتهاى توسـعه تأثيرات
شهرها در ايمني

تمامى  تقريبًا ،2001 ــال س در ــعه توس و اقتصادى ــكارى هم ــازمان س گزارش پايه بر
و انسان فعاليتهاى تأثير تحت هوا و خاك، آب، نظير زيست محيط تشكيلدهندة عوامل
روى بر انسان فعاليتهاى تأثيرات گرفتهاند. قرار صنعتي و روستايي، ــهري، ش توسعههاى
و ــطحى س آبهاى آلودگى و آن، منابع رفتن بين از و حد از بيش مصرف به منجر آبها
كشورها بعضى براى شيرين آب تأمين امروزه كه حاليست در اين و است ــده ش زيرزمينى
روند ادامه صورت در گزارش، اين ــاس براس همچنين مىشود. ــوب محس جدى بحران يك
ميليون بر 3/9 بالغ جمعيتي سال 2030 در ــب، مناس اقدامات و برنامه ريزي عدم و كنوني
است آن از حاكى موضوع اين .(OECD, 2001) شد خواهند آشاميدني آب بحران دچار نفر
ورود اثر در مىتواند و است اهميت حايز بسيار و تهديدكننده آب، شيميايى آلودگىهاى كه

و آب منابع درون به شهرى فاضالبهاى يا صنعتي، كارخانههاي از حاصل ــيميايى ش مواد
چون شيميايى مواد توسط آب آلودگىهاى گيرد. صورت زيرزميني آبهاى سفره به نفوذ
مرگ موجب مستقيمًا و شده تشديد سرطانزا و ــمى س مواد و ــوينده، ش مواد داروها، انواع
صنعتي فاضالب و پسابها از ناشي آلودگى مىشود. گياهي و جانوري گونههاي از بسيارى
غذايى زنجيرههاى طى روى و سرب آرسنيك، جيوه، چون سنگين فلزات شامل كارخانجات
ديگر سوي از مىكند4. تهديد را انسانها نيز و جانوران از بسيارى جان و مىشود ــته انباش
و ــاختماني، س نخالههاى زبالهها، دفن يا تخليه طريق از خاك بر ــان انس فعاليتهاى اثرات
به منجر شهري پيرامون دشتهاى و زباله دفن اراضى در ــمي س و خطرناك ــماندهاى پس
توان نابودي يا تخريب موجب خود مسئله اين است. شده آن فرسايش و خاك مسموميت
در كشاورزي اراضي حاصلخيزي كاهش و ــهري ش نواحي در مواد و انرژي تبادل در خاك
روانآبهاى باد، چون عواملى وسيلة به كه خاك فرسايش است. شده شهري برون نواحي
عنوان به بيابانزايى و ــى جنگلزداي ــراه هم به مىگيرد ــورت ص دما تغييرات و ــطحى س
شده خاك ايجاد و تخريب روند بين موجود تعادل رفتن بين از باعث پديده اين پيامدهاى
بر افزون ــت. داش خواهد دنبال به را آن ــموميت مس و آلودگى نهايت در و باروري ناتوانى و
است سوختن واكنشهاى حاصل غالبًا كه سمى شيميايى گازهاى توسط هوا كيفيت اينها،
حمل وسايل و خودروها اگزوز از ناشي انتشارات نتيجه در و شده جدي آلودگي دستخوش
اكسيدهاى گوگرد، دىاكسيد صورت به صنعتي تجهيزات و ماشينآالت و ــهري، ش نقل و
كه هوا، در معلق ذرات و غبار و گرد نيز و گلخانهاى گازهاى بعضى و مونوكسيدكربن ازت،
پيامد اولين كه گرفته قرار جدي تهديد مورد مىشوند هوا وارد صنعتى فعاليتهاى اثر در

است. زيست محيط عناصر و انسان سالمتى بر نامطلوب اثرات تشديد آن

شهري توسعه مشكالت و زيست محيط دگرگوني شهري، جمعيت
است، شده پيشبيني نفر ميليارد 7 حدود در سال 2010 تا جهان جمعيت حاليكه در
سكونت شهري مناطق در نفر ميليارد يعني 3/5 آن از نيمي حدود كه مىدهد نشان آمارها
و ضايعات ــترين بيش و مصرف را منابع ــترين بيش كه جاهايي يعني ــودار1)؛ (نم ــد يافتهان
رايج و فعلي الگوهاي اينكه مورد در بعد به 1970 سالهاى از مىكنند. توليد را آلودگىها
زيست مشكالت بروز باعث ديگر، سوي از شهري انسان عملكرد و رفتار و يكسو، از توسعه
اوزون، اليه كاهش گلخانهاى، گازهاي و زمين گرماي افزايش ــد مانن اكولوژيك و محيطي
دارد. وجود نظركلي توافق يك است شده زيستي دگرگونىهاى و ــيدي اس بارانهاى بارش
با 1992 سال در ريو توسعه و زيست محيط درمورد ملل سازمان كنفرانس جهت همين به
بدون و درازمدت، در توسعهاى الگوي چنين كه رسيد نتيجه اين به زمين قطعنامه صدور
بايد فعلي جهتهاى در چرخش و عمده تغييرات و ماند نخواهد پايدار ــي، اساس تغييرات
شهري نواحي و شهرها نقش ميان اين در بگيرد. صورت پايدار توسعه به رسيدن جهت در
در آنها سهم و مستقيم غير طور به شهرها فيزيكي ساخت و شهرسازي و مستقيم طور به
به را ــتگزاران سياس و حكومتي و علمي محافل جدي توجه ــرعت س به موجود، ناپايداري
اصلي كانونهاى و نقاط عنوان به بايد شهرها كه اينست بر توصيهها است. كرده جلب خود
گيرند قرار استفاده و توجه مورد پايدار توسعه به ــتيابى دس و جهاني ــكالت مش حل براي

.(Masnavi, 2000)

زيست محيط بر شهري توسعه تأثير يا محيط شهرـ پارادوكس
رفاه شرط پيشرفت، و اجتماعي اقتصاديـ ــالمت س كه دارند اعتقاد ــعه توس طرفداران
كردن فراهم و اسكان به نياز طبيعي طور به انسان درحاليكه است. تمدن شكوفايي و مردم
همياري نيازمند اقتصادي توسعه و رشد ــهيل تس دارد، بقا و زندگي براي مطلوب ــرايط ش
شكلگيري به امر اين است. اجتماعي زندگي مستلزم ناگزير و فرهنگي ارتباطات و جمعي
براي ساختارمند نهادهايى عنوان به شهرها منظر، اين از است. شده منجر شهرها توسعه و
توليد و ارتباط آن در كه مىگيرند ــكل ش فرهنگي اقتصاديـ مبادالت و اجتماعي زندگي
انديشه توليد بر عالوه مىسازد. فراهم را انسان سعادت و رفاه براي الزم بستر نو انديشههاى
مصرفكنندگي شهرها بارز ويژگي اجتماعي، تعامالت و زيستي نوين شيوههاى گسترش و
پارادوكس نتيجه در و است، كالن مقياس در صنعتي و انساني ــماندهاى پس توليد و منابع
محل و طبيعي دنياي زيست محيط كه آنجا از مىشود. آغاز مقطع اين از محيط ــعهـ توس
همه بقا تداوم براي طبيعي نيازهاي اصولي طور به است، گياهان و جانوران انسان، زندگي
صرفًا شهرها توسعه و شهر كه است درحالي اين مىكند. تأمين نيز را موجودات و جانداران
شهر نتيجه در و شدهاند ايجاد بشر ابناى بقاى و توسعه و ــد رش براي مكاني ايجاد هدف با
برتري موجودات ساير نيازهاي بر انسان نيازهاي و خواستهها تأمين آن، در كه است جايي

مىكند. پيدا

پاييز1390 شماره16،
60



يـك گسـترش : تصويـر2
نزديكى در زيسـتى مجتمـع
زيرساختهاى بر منطبق ايالم
مورفولوژى و محيـط طبيعى
ژوئـن 18 زاگـرس، دامنـه

: مأخذ ،1976
Gerster,2008: 143
Pic2. Adaptation of a liv-
ing habitat Extension to
natural and morphological
infrastructures of the Za-
gros domains near Ilam,
June 18th, 1976. Source:
Gerster, 2008: 143.

No16/Autumn 2011
40



توسعة انطباق تبلور : تصوير1
زيرسـاختهاى بـر شـهر
زوريـخ، شـهر در طبيعـى
.1390 رفعت، رسول : عكس
Pic1. Adaptation of city
development to natural
infrastructures in Zurich,
Photo by: Rasoul Rafat,
2011.

شكل و طبيعى بسـتر به بىتوجهى و تخريب
منافع كسب و آنى مشكالت حل جهت در زمين
بىتوجهى از نشان شـهروندان براى كوتاهمدت
سرمايههاى از اطالع عدم و نسلى بين منافع به
و هماهنگى دارد. زيست محيط بومى و طبيعى
شهرى توسعة و طبيعى زيرسـاختهاى انطباق
از شـهروندان آگاهى و شـهر خوانايى موجـب
سـوى به گامى نهايت در و خـود بـوم زيسـت

بود. خواهد شهرها پايدار توسعة
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شهر توسعه براي طبيعي زيرساخت و بستر عنوان به زيست محيط
سالمت، و اجتماعي اقتصاديـ توسعه و ــد رش اسباب كردن فراهم در ــهر ش يك توفيق
منابع و همجوارش مناطق به آن، مقر و موقعيت همچون عواملي به شهروندان امنيت و رفاه
تلفيق در عوامل اين دارد. زيادي بستگي زيستش محيط به ديگر عبارت به و موجود طبيعي
و بستر و طبيعي اكوسيستم يك عنوان به و داده پيوسته هم به نظام يك تشكيل يكديگر با
عنوان به شهر ديگر، سوي از مىشود. محسوب شهروندان و شهر حيات حمايتكننده نظام
و شكلي تغييرات و توسعه و رشد كه است نظامى و سيستم داراي خود اجتماعي، سكونتگاه
و شهري انسانساخت سيستم يك و مىكند، مديريت را آن و پذيرفته خود در را ساختاري
امري شهر پايداري براي يكديگر با سيستم دو اين هماهنگي يا انطباق است. يابنده گسترش
بيشتري نياز اول مرحله در كه است شهر ــتم سيس اين رابطه، اين در و بوده اجتنابناپذير
سيستمهاى مىتوان راستا اين در دارد. خود زيست محيط يا طبيعي سيستم با انطباق به
براي آن طبيعي زيرساختهاى و بستر عنوان به زيست محيط واقعي ظرفيتهاى و كالن
(كريدورها)، طبيعي داالنهاى سيستم لكهها، سيستم : كرد دستهبندي شرح اين به را شهر
اين زيرسيستمهاى يكديگر. به لكهها اتصال شبكههاى و آنها دربرگيرنده بستر ــتم سيس و
كوهپايهها، و كوهها ماهورها، تپه طبيعي، نخورده دست و باز لكههاى شامل ــاختها زيرس
تاالبها، و بركهها سبزراهها، شهري، رودخانههاى باغراهها، روددرهها، آبراههها، و ــيلها مس
و وحش حيات زيستگاههاى شهري، جنگل و طبيعي سبز فضاهاي لكه و گياهي ــش پوش

است. و... باز فضاهاى و لكهها اتصالدهنده شبكه بومي، جانوران
الزم طبيعي عناصر با شهر اوليه نيازهاى فراهمكننده طبيعي، ــاخت زيرس سيستمهاى
در محيطي ــرايط ش تعديل و ــب مناس باد جريان و ــبز س فضاي و هوا و آب نظير بقا براي
حياتي سيستمهاى و زندگي ــريانهاى ش اندامها، منظر اين از و مىروند ــمار ش به ــهر ش
طبيعي زيرساختهاى اين از بسياري اما (تصوير1). ــوند مىش محسوب شهر ــت زيس براي
و بيتوجهىها اثر در هستند ــهر ش در بااليي ــيار بس طبيعي و مكاني ارزشهاى داراي كه
كوتاهمدت منافع كسب و آني مشكالت حل براي غالبًا كه غيركارشناسانه تصميمسازىهاى
اقتصادي فعال گروههاى ــوداگرىهاى س و سودجويىها يا و مىگيرد، صورت ــهروندان ش
تخريب، معرض در بازسازي و حفاظت عدم يا و ساز، و ساخت و ــعه توس عرصه در ذينفع
سرمايههاى و زيرساختها اين به كه شهرهايى دنيا، در مىگيرند. قرار نابودي يا و شكل تغيير
نسلي بين منافع مبناي بر و كارشناسي شيوههاى با و درستي به را آنها و كرده توجه طبيعي
داراي امروزه دادهاند، قرار استفاده و بازسازي، مرمت، شناخت، مورد حاضر) نسل فقط نه (و
ساليانه تا شده باعث آنها زيستي محيط مزيتهاى و هستند بااليي ــيار بس زندگي كيفيت
بياورد. همراه به را اقتصادي رونق و شده وارد آنها به خارجي و داخلي عظيم ــرمايههاى س
تداوم براي اوليه مواد و انرژي منابع به نياز طبيعي ــاخت زيرس و بستر بر عالوه ــهرها ش اما
شهر انطباق برايند كه دارند اعتقاد كلر و بوتكين راستا اين در (تصوير2). دارند خود زيست

حياتبخش  نظام يك مثل كه دانست شهري اكوسيستم يك مىتوان را آن بستر محيط و
مناطق و پيراموني سرزمينهاى از را الزم مواد و منابع كرده، تأمين را انرژي جريان بايستي
(بوتكين باشد داشته خويش ضايعات دفع براي شيوههايى و كند فراهم روستاها و همجوار
نام به بزرگتري همبسته ــتم سيس يكپارچگي به خود ــط بس در نگرش اين .(1382 كلر، و
كه مىشود آشكار نتيجه در مىكند. مبادله را انرژي و ماده جريان كه مىرسد روستا شهرـ
يافته موجوديت نمىتوانند روستاها يعني حمايتكنندهشان و پشتوانه سيستم بدون شهرها
از كه آب و انرژي و منابع پشتوانه مقابل در ديگر سوي از باشند. ــته داش پايدار ــعه توس يا و
جمله از ضايعات همجوار نواحي و روستاها به شهرها ــود، مىش سرازير شهرها به ــتاها روس
صورت در كه است روشن بنابراين مىكنند. صادر آلوده پسماندهاي و هوا فاضالب، پساب،
و ــتايي روس نواحي چقدر ــهر، ش خروجىهاى كنترل براي صحيح برنامه ريزي و دقت عدم
قابليت خود، برگشت در و تداوم صورت در فرايند اين دارند. قرار آلودگي معرض در همجوار
و داده كاهش شدت به را شهر حياتي منابع تأمين در ــتيبان پش نواحي و ــتاها روس محيط

مىشود. شهر محيطي زيست توان و كيفيت افت به منجر همزمان

نتيجهگيري
و تعيينكننده نقش عليرغم كه گرفت نتيجه مىتوان شده بحث موارد درنظرگرفتن با
زيست محيط عظيم، شهري توسعههاى و مداخالت از پس امروزه زيست، محيط خودكفاي
ارتقا، مرمت، اصالح، نيازمند، نيز خود شهري، توسعه نيازهاي تأمينكننده بستر عنوان به
زيرساخت عنوان به زيست محيط همچنين ــت. اس ــده ش تغييرات پذيرش براي آمادگي و
رويكرد كلنگر نيازمند شهريـ انسانساخت و مصنوع زيرساختهاى درمقابل شهرـ طبيعي
تأمينكننده منابع عنوان به زير عناصر و عوامل ــت. اس حفاظت و برنامه ريزي و مراقبت در
محيط و شهر اكوسيستم منافع تا دارد احتياج اجرا و طراحي برنامه ريزي، به شهر نيازهاى

تأمين ــهري ش پايدار ــعه توس چارچوب در را آنها و گرفته نظر در همزمان طور به را ــت زيس
و  برنامه ريزي مديريتي، برنامههاى ــي، حفاظت طرحهاى ــامل ش اينها از برخي كنند. هدايت

: است زير شرح به بيولوژيكي و زيستي تنوع ارتقاى برنامههاى و منظر، و محيط طراحي
سطحي، آبهاى حفاظت بازسازي، و مرمت محيطي حفاظتهاى : حفاظتي طرحهاى الفـ

شده. منقطع شبكههاى اتصال كريدورها، و سبز، و باز لكههاى حفاظت زمين، حفاظت
انرژي، ذخاير و منابع و مواد شهري، جنگلهاى مديريت برنامه : مديريتي برنامههاى بـ

هوا. و آب كيفيت ارتقاي و آب منابع مديريت و زباله دفن اراضى و پسماند
و كمي ــترش گس برنامه : طبيعي نيمه و طبيعي منظر براي طراحي و ــزي برنامهري جـ
و رودخانهها مرمت و تقويت برنامه راهها، سبز ايجاد ــبكه ش برنامه ــهري، ش درختان كيفي

باز. فضاهاي فزاينده حفاظت برنامه باغراهها،
وحش، حيات موجود اعتالي كريدورهاي : ــتي زيس تنوع ارتقاى و حفظ ــاى برنامهه دـ
تقويت جانوري، زيستگاههاى حفاظت تاالبها، حفاظت بيولوژيكي، و زيستي تنوع حفاظت

طبيعي. فرايندهاى
طريق از را شهري اكوسيستم مىتوان محيطي بستر به همهجانبه رويكرد طريق از تنها
شهر هارموني مسير در و كرده تعريف ــهري ش پايدار ــعه توس چارچوب در فوق برنامههاى
بايستي كه دارد وجود معاصر شهرهاي از زيادي تجربههاى كرد. هدايت ــت زيس محيط با
ويژه به ــهرها ش حيات تداوم كه ــت نيس ترديدي صورت اين غير در گرفت. عبرت آنها از
رويارويي از ناگزير آنها شهروندان و مديران و شده وارد ناپايداري سراشيب در ــهرها كالنش
«لوييس بود. خواهند ــدهاي نش پيشبيني و پردامنه مخاطرات و مهارناپذير بحرانهاى ــا ب
تداوم و ــتقالل اس خودكفايي، از توهمي ــان انس به ــهر "ش : كه بود گفته زماني مامفورد»
گفته اين ــد مىرس نظر به ــت5، نيس بيش تصوري مذكور ايمني اما مىكند. القا فيزيكي"

است شدن معني و بازنمايي حال در اكنون
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