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سخن مدیر مسئول

ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت 
محیط های طبیعی کشور
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طبیعت ایران/ جلد 6، شماره 4، پیاپی 29، مهر - آبان  1400

قسمت هفتم: ساماندهی پارک های شهری در راستای توسعه جنگل
در ایران که در کمربند خشک دنیا قرار دارد و نزدیک به ۵۵ درصد از سطح آن بیابان است، 
کاشت درخت و توسعه جنگل با رعایت محدودیت های دسترسی به آب، اجتناب ناپذیر می باشد. 
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در رویکرد جدید برای توسعه جنگل، کلیه ظرفیت ها 
را مد نظر قرار داده است. یکی از این ظرفیت ها، فضای سبز و بوستان های شهری هستند که 
از حریم تا مرکز شهر، انواع فضاهای سبز از جمله پارک های جنگلی، پارک های منطقه ای و 
فرامنطقه ای و پارک های محلی را پوشش می دهند. همچنین کاشت درخت در حریم بزرگراه ها، 
خیابان ها، کوچه ها و در فضای باز و سبز حیاط مناطق مسکونی  و فضای باز شهری ادارات و 

باغات را نیز شامل می شود.
فضای سبز با محوریت کاشت درخت در محیط های شهری اهداف زیر را مد نظر دارد:

- توسعه فضای باز شهری
- تقویت منظر شهری از دید زیبایی شناختی و هویت دهی

- تلطیف هوا و ایجاد سایه
- تقویت حضور تنوع زیستی مثل پرندگان و حشرات در محیط های شهری

- ترسیب کربن و کمک به کند کردن روند تغییر اقلیم
با توجه به دو هدف عمده که در رویکرد جدید »احیا و توسعه جنگل« که شامل تقویت خدمات 
اکوسیستمی و ایجاد بستر برای تنوع زیستی و همچنین »ترسیب کربن« پیگیری می شود، 
می توان با همکاری سازمان پارک ها، فضای سبز و بوستان های شهرداری در شهرها و با ارائه 
دستورالعمل های علمی مناسب و الزم، ساماندهی و افزایش کیفیت پارک های شهری را مد نظر 
قرار داد. ساماندهی فضای سبز شهری با اهداف توسعه جنگل های کشور، اصول زیر را باید 

مورد توجه داشته باشد:
- استفاده از گونه های درختی و درختچه ای بومی کشور با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیای 

گیاهی شهرها
- افزایش تنوع گونه ای پارک ها

- ایجاد فضای سبز »درخت محور« و با تاج پوشش مناسب
- توسعه پارک ها و فضای سبز، به صورتی که شبکه فضای سبز ایجاد شود تا زمینه حضور 

حیات وحش و تنوع زیستی در کلیه عرصه های شهری فراهم شود.
- استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار و ظرفیت احیا شده پساب شهری که زمینه استقرار 

درخت زارهای پایدار را فراهم کند.
- کاهش سطح سخت و فضای سبز غیر درختی در پارک ها

- تشویق و ترغیب مردم برای کاشت درخت در فضای باز مناطق مسکونی  و ادارات
با رعایت اصول فوق، نه  تنها فضای سبز شهری پایداری شکل می گیرد، همچنین با ظرفیت 
ترسیب کربن این فضاها و همچنین بسترسازی برای حضور انواع پرندگان و حشرات در 

محیط های شهری، به اهداف توسعه جنگل نیز خواهیم رسید.


