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 « ضرورت توسعه فضای سبز شهری »

 

 مقدمه 

ه یبا اراو ز رنگ و احساس فضای سبز با هدف نزدیک شدن به نیاز شما برای ایجاد فضای صمیمی سرشار ا

، محلی برای استراحت و تفریح و سرگرمی و های خوبهمراه با ایدهشناختی  ییزیبامعیارهای  های فنی وحلراه

با در نظر داشتن حفظ منابع طبیعی  است که و صدا آلودگی محیط زیست و مبارزه با سرعاملی جهت جلوگیری از 

 .شودایجاد میو محیط زیست 

. کارشناسی ارشد طراحی رد تحقیق و بررسی قرار گرفته استفلسفه و معماری فضای سبز از زمان بسیار قدیم مو

 با اصول اساسی فلسفه هاوش ساخت باغسازی ری پیادهتنها به قوانین طبیعت پایبند است، بلکه تالش برامنظر، نه 

های خاصی از زندگی بازتابی از دوره و اندازچشم، های مختلف طراحیککه سب ،زندگی مردم را در نظر گرفته است

ه هماهنگی و طبیعت در آن دیده های مذهبی و ملی از زندگی مردم نسبت براه با جنبههماست که  و معماری باغ

 .شودمی
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 فضای سبز شهری چیست ؟ 

 شهرها سبز پوشش :مول گاری 

 کارکرد دو دارای که شهرها اطراف و درداخل گیاه از پوشیده ایمنطقه شهری سبز فضای :ایران داریپارک پدر 

 .آفرینی ییزیبا و هوا تلطیف دما، تعدیل باشدمی شهر برای مهم

 یا مصنوعی های طبیعی فضاهای باز شهری است که در عرصه ی سبز شهری بخشی ازفضا :تعریف ترینجامع 

ریت انسان با در نظر ها و سایر گیاهان است که بر اساس نظارت و مدی، چمنهاتحت استقرار درختان، گل

 ندان ورفاهی شهرو زیستگاهی و ،زیستیای مرتبط با آن برای بهبود شرایطهتخصص گرفتن ضوابط، قوانین و

 شود.داری یا بنا مینگه ،حفظ ،غیر روستاییمراکز جمعیتی 

 

 اهمیت و کارکردهای مهم فضای سبزشهری 

هری امروزه مفهوم شهرها بدون فضای سبز موثر در اشکال گوناگون آن دیگر قابل تصور نیست. پیامدهای توسعه ش

 ناپذیراجتناب برای همیشهرا ها موجودیت فضای سبز و گسترش آن محیطی آنهای معضالت زیستو پیچیدگی

 آمیزی از کارکرد آن نیست.های تنفسی شهرها تعریف اغراقضای سبز به طور عام به عنوان ریهتوجه به فاند. کرده

 رود.کننده حداقل کارکرد آن در مفهوم اکولوژیک شهرها به شمار میبلکه این شبیه بیان

نان و هم از نظر تامین فضاهای فراغتی و بستر محیطی شهرنشیهای زیستز دیدگاه تامین نیازا هم فضاها این 

های سبز در اهای فضترین کارکردجا به مهمخور اهمیت دارد. در اینط و تعامل اجتماعی آن جایگاهی درارتبا

 :شودشهرها اشاره می

 و هاها بهترین محل برای آرامش و رفع خستگی هستند. امروزه کارکرد تفریحی پارکپارک: کارکرد تفریحی.1

 بازار محلی، و همسایگی روابط خانواده تفریحی کارکردهای از بخشی جایگزین سبز فضای

 .است شده...  و

 افراد روان و جان بهداشت کننده تامین توان در زمره مراکزها و فضای سبز را میپارک :کارکرد بهداشتی. 2

 ست.نیز در تمرکز اعصاب بر کسی پوشیده سترده فضای سبگ نقش .دانست
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ای هستند که با توجه به نیازهای اقشار مختلف ساز روابط نانوشته سازمان یافتهها زمینهپارک :کارکرد ارتباطی. 3

 یابد.و دوام می گیرداجتماعی شکل می

ها بازی و سرگرمی در آموزش و پرورش جسم و ذهن کودکان سهم موثری دارد. پارک :کارکرد آموزشی. 4

خالقیت را برای کودکان فراهم  ، زمینه کسب مهارت واندکی دارندهرچند وسایل بازی 

 سازند.می

به دلیل حضور گسترده اما ها جایگاه گردش و آرامش هستند که پارکبه رغم این :کارکرد خرید و فروش. 5

جای مناسب و پررونقی برای عرضه کاالهای مختلف مورد نیاز  ،هامردم در آن

 گردشگران هستند.

 وثر در حفظ و توسعه فضای سبزعوامل م 

 اقتصاد :عوامل دولتی (الف

کیفیت فضاهای سبز در اطراف شهر به طور  

مستقیم و غیر مستقیم تاثیر مثبتی بر اقتصاد 

های ساز و مدیریت پارک . ساخت وداردجامعه 

سبز و عمومی به معنای افزیش ارزش ملک 

 هایکند تا شهردارچنین کمک میاست. هم

، نیروی برای حفظ و یا جذب ساکنان جدید

تری را جهت همکاری استخدام انسانی بیش

 .دنکن

 زیستطبیعت و محیط :عوامل محیطی (ب

های هرز و نقش در کنترل و تثبیت خاک و ممانعت از جاری شدن آب فضای سبز با کاربردهای گوناگون خود،

 های مختلف،کارخانجات و کارگاه وگوش خراش وسایل نقلیه،کنترل و کاهش صداهای ناهنجار  ها،تشکیل سیالب

و دارد سازی اکسیژن برای حیات انسان انیدرید کربنیک و آزادگاز سازی و رفع آلودگی هوا از طریق جذب پاکیزه

 .کاهدبا تزریق هوای تمیز به داخل هوای آلوده از سنگینی آن می



 دی دی   ِ راز
 
 

4 
 

 

 سالمت :تماعیعوامل اج( ج

 این .گذاردمی تاثیر نیز روان سالمت بر سبز رنگسبز در سالمت به طور کلی شناخته شده است.  رنگ اثر مثبت

 هایسبز نیز صدا گیاهان .در زندگی شهری بگذارد خواب اختالالت و استرسبر  مثبتی بسیار تاثیر تواندمی رنگ

 .دهندکاهش می آلودگی هوا را و زاحمم

 

 به چهار دسته کلی تقسیم کردتوان کردهای فضای سبز را میعمل: 

این فضاها  های اجتماعی دارند.کردها هستند که عملها فضاهای سبز شهری و پارکاین :فضای سبز عمومی. 1

مورد  های اجتماعی و فرهنگیذران اوقات فراغت تفریح گردهماییبرای عموم مردم در گ

 گیرد.استفاده قرار می

، هاهای باز بیمارستانای عمومی محدودترند. مانند محوطهاین فضاها نسبت به فضاه :فضای سبز نیمه نیمه .2

 باشند.ات دولت و نظایر آن میکتدار

کاری حاشیه باریکی اند که به طور معمول درختاز جمله فضاهای سبز شهری :هافضای سبز معابر و خیابان .3

 دهد.رو و سواره را تشکیل میصل پیادهاز حد فا

ستفاده آن های موجود در شهر است که اها و باغشامل کلیه فضاها از جمله باغچه :فضای سبز خصوصی. 4

 باشد.محدود به مالکان آن می

 

 پیشنهادات : 

بینی اراضی الزم برای فضای سبز که در نظر گرفتن این فضاها بایستی متناسب با نرخ رشد جمعیت در پیش .1

 .چندین سال آینده باشد

بندی آن و تبدیل تدریجی اطراف شهرها و جلوگیری از تفکیک و قطعه حفظ باغات قدیمی و جدید در داخل و .2

 آن به پارک متناسب با امکانات
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 بندی اراضی در نظر گرفته شده برای ساختمانجدید نظر نمودن در قطعهت .3

 هابری فضای سبز به سود سایر کاربریسویه نمودن امکان تغییر کاریک .4

 لزوم به…مدارس و ادارات، ساختمان منازل، ،ه پایان کاریاختمان و ارامنوط و مشروط نمودن صدور جواز س .5

 سبز فضای برای شده تعیین درصدی اجرای و رعایت

 حفظ اراضی بایر و موات در سطح شهر .۶

 رهای مخروبه در سطح شهیمی و نامناسب و خانهدهای قتخریب قسمتی از بافت .۷

 نشینیرویه شهر و حاشیهری از توسعه بیجلوگی .۸

 هاها و استفاده از آب رودخانهچاه قنوات، ،هااحیای چشمه .۹

 سازمکانات و اعتبارات الزم و کارا ،ماشین آالت ،تامین نیروی انسانی .1۰

 نتیجه گیری 

با توجه به کارکردهای مهم 

فضای سبز شهری و نقش 

ها در توسعه پایدار مهم آن

سی در رشهری از این بر

واقع ایجاد یابیم که درمی

فضای سبز مطلوب راه 

حلی برای بسیاری از 

مشکالت حاد شهری است 

ارتقای کیفیت که عالوه بر 

 منظر شهر در مقوالت

شناسی و ادراک زیبایی

 کوچ طبقه تراکم و ،آلودگی ،ندگیکیفیت ز افت ،فیزیکی و تواند از تخریب اقتصادیباشد که میموثر می ،هویت
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 rasadnews.com    
 Sabzafshan.ir                                    

 mohamad-eftekhar.blogfa.com    

 

          

 

دم را تشویق گیری کند و سرزندگی را به مناطق مرکزی شهر و پیرامون آن آورده و مرمتوسط از مرکز شهر پیش

 .نمایدبه حضورداوطلبانه 
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