
 چکیده
قابل تصور نیست، پیامدهای توسعه شهری و پیچیدگی  ،مفهوم شهر بدون وجود فضای سبزامروزه 

معضالت زیست محیطی، موجودیت فضای سبز و گسترش آن را به عنوان تنفس شهرها اجتناب ناپذیر 

 نیخود را تضم یداریکه بتوانند پا نیا یبرا ،یو زندگ تیشهرها در مقام کانون تمرکز، فعال کرده است.

از عوامل توسعه  یکی .ندارند یعیطب یها ستمیمتأثر از س یکارکرد ساختار و رشیجز پذ یکنند، چاره ا

جنس ،(مناسب یو درختچه ا یگونه درختنوع پوشش گیاهی )آن، انتخاب  یداریوپا یسبز شهر یفضا

عالوه بر  یسبز شهر یدر فضا یفضاهاست. با وجود تنوع گونه ا نیدر ا یو باال بردن تنوع گونه ا خاک

فضای  مانند.  می زنده ها هگون گریگونه، د کی ریو چشم انداز، در صورت مرگ و م طیمح ییبایز شیافزا

که مزایای مربوط  باشد می سبز در ایران موضوع جدیدی نیست اما پایداری زیست محیطی موضوعی جدید

و چشم انداز شهر، باالخص در  ییبایز یعنیمسئله  نیاباشد. می به آن در گرو استفاده گسترده ازآن

نقاط جهان را داراست،  ریگردشگر از سراسر کشور و سا یادیمانند رشت که ساالنه تعداد ز ییشهرها

تحلیلی تهیه شده است و هدف آن _حاضر بر اساس روش توصیفی پژوهش. ردیگ می مورد توجه قرار شتریب

جنس و نوع خاک (در توسعه فضای سبز شهری در ،تاثیر و ارزیابی عوامل جغرافیایی ) پوشش گیاهی

باشد. نتیجه آنکه اثرات  می جهت رسیدن به فضای سبز مناسب در این مناطقشهر رشت  4و  3مناطق 

شودو به طور کلی موجب ارتقای  می توسعه فضای سبز در شهرها، سبب بهبودکیفیت زندگی شهروندان

روش گردآوری  اطالعات از  .گردد می ف توسعه پایدارپایداری زیست محیطی شهر در راستای تحقق اهدا

 ،مصاحبه ،، و از ابزارهایی همچون ) پرسش نامهباشد می اسنادمیدانی و کتابخانه ای و عملیات طریق 

نوع آنکه  جهینت شده است.ی کامپیوتری  و ... ( استفاده ها هبانک های اطالعاتی و شبک،جدول،مشاهده

توسعه زیادی داشته و اثرات جنس و نوع خاک در توسعه فضای سبز مناطق سه و چهار  ،پوشش گیاهی

 یموجب ارتقا یو به طور کل شود می شهروندان یزندگ تیفی، سبب بهبودکشهر رشتسبز در  یفضا

 گردد. می داریتحقق اهداف توسعه پا یشهر در راستا یطیمح ستیز یداریپا

 

  شهری توسعه پایدار ،شهری فضای سبز ،کلمات کلیدی :کالن شهر رشت
 


