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 چکیده 

العات پژوهشگران بوده است. نزدیکي تعاریف مفاهیم توسعه پایدار در دهه های گذشته از مهم ترین مط

توسعه پایدار با توسعه پایدار شهری بسیاری از مواقعباعث عدم توجه تفاوت این دو شده است. شاخص 

های مهم توسعه پایدار شهری، مفاهیم اقلیمي، اقتصادی و اجتماعي است. توجه به اقشار آسیب پذیر 

هم ترین عوامل عدالت اجتماعي و پایداری اجتماعي در توسعه اجتماع از جمله سالمندان و کودکان از م

پایدار شهری ست. در عین حال تاکید به فضای سبز در شهر ها باعث افزایش پایداری اجتماعي و افزایش 

زیست پذیری شهر هاست. پژوهشگر بر آنست تا در این پژوهش، با استفاده از  مظالعات کتابخانه ای و 

سي نقش فضای سبز برای افزایش کیفیت زندگي در اقشار آسیب پذیر بپردازد. بدین روش میداني، به برر

منظور در ابتدا به تعریف مفهوم فضای سبز در شهر ها و دسته بندی انواع فضای سبز پرداخته مي شود و 

سپس بررسي مفهوم توسعه پایدار شهری و شاخص های مهم آن مي پردازد. و در نهایت بررسي نقش 

بز برای سالمندان و کودکان و ارائه پیشنهاداتي در جهت بهبود کارایي فضاهای سبز شهری فضای س

 نتیجه پژوهش خواهد بود 

 

 توسعه پایدار شهری، فضای سبز، سالمند، کودک.واژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

 

ن چارچوب میتوان مطرح نمود. بهنظر میرسد یکي از ارکان اساسي توسعه پایدار، اسکان پایدار است وتوسعه شهری را در همی

درک مفهوم توسعه شهری پایدار )بهطور خاص( و پي بردن به نقش برنامهنامهریزی شهری در ارتباط با آن، مستلزم توجه به 

مى در اصول وارکان توسعه پایدار )به طور عام( میباشد. مقوله توسعه پایدار شهرى در سالهاى اخیر بهعنوان یك موضوع مهم عل

در این راستا، ابعاد مختلف  .کلیه جوامع مطرح بوده و بخش وسیعى از ادبیات توسعه شهرى را بهخود اختصاص داده است

توسعه پایدار شهرى از زوایاى متفاوت، مورد بررسى، تجزیه و تحلیل و ارزیابى قرارگرفته و در قالب دیدگاههاى مختلف، راه 

نگرش جامع به سیاستها، برنامهها و طرحهاى توسعه شهرى و نیز تدوین اهداف یکپارچه کارهایى نیز اندیشیده شده است . 

حیات بشر به  .اقتصادى، اجتماعى و زیست محیطى در راس سیاستگذارى و برنامهریزى توسعه شهرى پایدار قرار مىگیرد

صادى، رشد شتابان جمعیت وآسیبهاى وسیله مجموعهاى از عوامل تهدید مىشود، تحول فناورى، پویایى امروزه پایدارى اقت

محیط طبیعى از جمله این عوامل مىباشند .با اوج گرفتن نگرانى از عواقب فعالیتهاى انسانى براى کره زمین، به دنبال نظریه 

پایدارى براى حمایت به معنى ارائه مطرح گردید. توسعه پایدار از محیط شهرى، نظریه توسعه پایدار شهرى راه حلهایى در 

مقابل الگوهاى فانى کالبدى، اجتماعى و اقتصادى توسعه میباشد که بتواند از بروز مسایلى همچون نابودى منابع طبیعى، 

تخریب سامانههاى زیستى، ا فزایش بیرویه جمعیت، ا نسانها حال و آینده جلوگیرى کند. تعریف عمومي بیعدالتى و پایین 

هکار میرود به این صورت است که، توسعه که در صدد برآوردن کردن نیازهای آمدن کیفیت زندگى که برای توسعه پایدار ب

  Isaksson, 2006) )نسل امروز بدون اینکه تهدیدی برای تواناییهای نسل اینده در جهت برآورده نمودن نیازهای خود باشند

نيازمند پيوند ناگسستنى ميان اكولوژى،  در واقع يك تحو ، زمانى پايدار ا ست كه محافظ محيط و مولد فرصتها باشد. اين تحول
اقتصاد و امنيت اجتماعى است و پيشرفتهاى اقتصادى و شرايط زندگى اجتماعى بايد در تطابق با جريان دراز مدت حفظ پايههاى 

سيستم توسعه پايدار شهري منعكسكننده توسعه افتصادي، اجتماعيوزيست محيطي در  .(Thinh et al, 2002)طبيعى زندگى باشند 
 Liu)شهري ميباشد. توانايي بالقوه توسعه پايدار شهري نشان دهند حمايت از توسعه اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي ميباشد

et al, 2009)توصیفي و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای به پیشنهاداتي برای افزایش  -. پژوهش حاضر به روش تحلیلي

 لمندان و کودکان مي باشد.کیفیت فضاهای سبز شهری برای سا

 

 سبز: یفضا

. است شده برخوردار خاصي جایگاه از جهان، شهرسازی ادبیات و فرهنگ در که است نیم قرن از کمتر ،«سبز فضای» عبارت

 فـضای از را زیـر پیشنهادی تعریف ،«عمران مشاور مهندسین. »میگیرد بر در را وسیعي و متعدد مفاهیم و معاني ایـن عبارت،

 آن، مـصنوعي یـا طبیعـي هـای عرصـه کـه است شهری باز فضاهای از بخشي شهری، سبز فضای»  :است ارایـه داده ـبزس

 گرفتن نظر در با انسان، مدیریت و نظارت براساس که است گیاهاني سایر و چمنها گلها، درختـان، درختچه ها، اسـتقرار تحـت

 غیر جمعیتي مراکز و شهروندان رفاهي و زیستگاهي زیستي، شرایط بهبود ایبر آن، به تخصصهای مرتبط و قوانین ضوابط،

 (4731) مجنونیان،  «احـداث میشوند یـا و نگهداری حفظ، روستایي،

های شهر  ای، فضاهایي هستند که در نقشه ای و خطي تقسیم میشوند: فضاهای سبز پهنه ی پهنه فضاهای سبز، به دو دسته

 سبز دیده میشوند و فضاهای سبز خطي، به فضاهایي اطالق میشوند که متناسب با هویت ظرفیت جابه های نیـز، به عنوان لکه

های شهری نیز، هم دیده نشوند؛  جا شدگي شهرها و گذرگاهها مورد توجه قرار میگیرند؛ به طوری که ممکن است در نقشه

ی فضاهای سبز  از آنجا که کلیه. ر بر عهده دارندحیطي و کالبدی شههرچند نقش بـسیار مهمي را در کنترل مسایل زیست م

ای اعمال  بندی براساس مالکیت، فقط در مورد فضاهای سبز پهنه خطي، در مالکیـت عمـوم مردم قرار دارند، بنابراین، تقسیم
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 قیاس، در دستهآیند، از لحاظ عملکرد، هویت و م میشود. اماکني مانند پارکهـا کـه منطبق بر فضاهای سبزعمومي به شمار مي

 (4731) ظوابط طراحي فضای سبز شهری،  های دیگری قرار میگیرند. بندی

 فضاهای  سبز پهن 
ـتهـای مبتنـي بـر اند و مانند دیگر فعالی ای، شامل باغها و پارکها هستند. باغ و پارک، هم اصل و هم ریشه فضاهای سبز پهنه

جتماعي و فرهنگي مردم است. در طراحي پارکها و باغهـا، نمـیتـوان مـسایلي ، وابسته به ارزشهای زیباشناسي، اخالقیت انساني

 .ها را نادیده انگاشت ی تاریخي مردم، شرایط زیست محیطي اکنون و انواع آلودگي مانند: زمان فراغت و کار، پیشینه

 

 پارکها

یي از فضاهای شهری محسوب میشود. پارک، عبارت است از فضای سبز طراحي شدهای که در مالکیت عموم قرار دارد و جز

) این فضاها توسط گیاهان و درختان پوشیده شده و براساس نظارت و مدیریت انسان، حفظ و نگهداری یا احداث میشوند

  (4731حکمتي، 

 
 ) نگارنده( : طبقه بندی پارک ها بر اساس هویت4جدول

  ویژگي ها عنوان ردیف

 پارک جنگلي 4

)مجنونیان، 

4731) 

 

ان، نقش بیشتر و مهمتری نسبت به دیگر درخت

 حـي آن دارنـداعناصر به کار گرفته در طر

 داری پیروی مي بـرای احـداث ایـن پارکها از اصول جنگل

 شود و هویت کلي آنها طبیعي است

ارک انسان پ 2

 ) همان(ساخت

کارگیری روشهای مهندسي و تحت مدیریت  به

 انسان

 طبیعـت در درون شـهرهاهایي از  به منظور ایجاد نمونه
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 ) نگارنده( ی نفوذ بندی پارکها براساس اهمیت، مقیاس و حوزه طبقه: 2جدول
 ویژگي ها زیر مجموعه ها ویژگي ها عنوان ردیف

پارک بین  4

  المللي

 

دارای عناصر داخلي 

ویژهای هستند که حفاظت 

از آنها، از اهمیت و ارزش 

ار است، بینالمللي برخورد

به طـوری که این مهم، از 

مرزهای یك کشور فراتر 

 .میرود

  

 پارک ملي 2

 

 بخشي از سرزمین ملي

برخورداری از عناصر 

 طبیعي و مناظر غني 

مورد توجه مردم در سراسر 

 کشور

 الف

 

 ب

 

 

 ج

 

 د

 

 -پارکهای ملي یادبود

 

 پارکهای ملي آثار تاریخي

 رکهای ملي نظاميپا

 

 

 یرپارکهای ملي ذخا

 

 ی تاریخي  زرگداشت یك شخصیت یا یك واقعهب

 وری از آثـار تـاریخي برای حفاظت و بهـره

 مربوط به میادین تمرین و آموزشهای نظامي

هـای  حفظ ذخایر ژنتیکي، اکوسیستمها و گونـه

 نـادر و مهـم زیـستي

در حوزهي یك شهر واقع  پارک شهری 7

 شدهان

 الف

 

 

 

 

 

 ب

 

 

 ج

 

 د

 

 

 

 

 ه

 ) پارک کودک(همسایگي ارکپ

 

 

 

 

 

 ای پارک محله

 

 

 -ای پارک ناحیه

 

 ای پارک منطقه

 

 

های بسیار  پارک فراشهری )یا پارک

 (بزرگ

 

 

 مترمربع 0555وسعتي کمتر از 

 .متر تجاوز نمیکند 455شعاع نفوذ آن، از 

 گروه سني کودکان و نوجوانانبرای 

 مترمربع  05555تا   0555مساحت از 

  4555ی نفوذ  شعاع حوزه

 ای برابر پارک محله 1تا  2

 مترمربع  255555مترمربع تا  455555ز ا

 متر 1555شعاع نفوذ آن نیز، 

 هکتار ه  25مساحت بیشتر از 

 

ی خارج شـهر از  المللي و پارکهای ملي، این که، ممکن است این پارکها در محدوده نکتهي قابل توجه در مورد پارکهای بین

البته در برخي موارد، به علت گسترش شهرها، این پارکها در مجاورت یا در درون شهر قرار میگیرند که در آن  قرار گیرند.

حصار کـه در  ی تفرجگاه برای مردم شهر ایفا میکنند، مانند: پارک خجیر و سرخه سزایي را در تامین و عرضه صـورت، نقش به

 (4731)مجنونیان، بمو که در مجاورت شهر شیراز است.  اند یا پارک ملي مجـاورت شـهر تهران جای گرفته
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 )نگارنده( بندی پارکها براساس عملکرد طبقه: 7جدول

    ردیف

 پارک تفریحي 4

 

مانند: زمین بازی، استخر تفریحي  محلهـایي بـرای برآوردن نیاز تفریحي مردم

 ...و

 ارک تجاریپ 2

 

 .نمایشگاه بینالمللي باطات تجاریهدف اصلي مراجعه کنندگان به آن، برقراری ارت

 پارک صنعتي 7

 

 فضاهای سبز اطراف کارخانه ها هدف اصلي از احداث آنها کاهش آلودگي هوای ناشي از فعالیتهای صنعتي

 پارک ورزشي 1

 

به منظور باال بردن قابلیتهای ورزشي و همچنین، زیباسازی محوطـههـای 

 اطـراف زمـینهـای ورزشـي

 .آزادی مجموعهي ورزشي

 پارک علمي 0

 

برای ایجاد و افزایش قابلیتهای علمي، برقراری گردهمآیي و هـم اندیـشیهـای 

 علمـي

 ماننـد: پـارک علـم و فنآوری

 پارک آموزشي 1

 

 )بـاغ گیاهشناسي و یا اکوپارکها( فرهنگي و اجتماعي  ، هـای علمـي در زمینـه

 )باغ کتاب(

 )پارک ترافیك(

 

 باغها

ارت است از فضای سبز محصور یا نیمه محصوری قرار دارد و تنها بخشي از مردم میتوانند از آن استفاده کنند. چنانچه باغ، عب

اشد میتواند از عملکردهای فضای سبز برخوردار شود. از  باغ، باشد کاربری آن براساس نیاز مالك تعیین میشود و اگر باغ، ن

در مورد باغها بهویژه باغهای خصوصي، اشاره به این نکته الزامي است  .به اشاره کردجملـهي بـاغهـای نیمـهعمـومي، میتوان 

که این باغ ها در مالکیت اشخاص قـرار دارنـد و از لحـاظ مدیریت و برنامهریزی جامع در سطح شهر، قرار دارند. از این رو 

با اشاراتي که در مورد شناسایي  .نابودی قرار گرفتهاندامروزه این باغهـا بـه ویـژه در اثـر افزایش قیمت زمین، در معرض خطر

) ظوابط  .باغها صورت گرفت، فضاهای سبز پهنهای بهطور کامل معرفي شدند. و اینك فضاهای سبز خطي معرفي میشوند

 (4731طراحي فضای سبز شهری، 

   
 ) نگارنده( : تقسیم بندی باغ ها1جدول

    ردیف

خاص که در مالکیت اشخاص  خصوصي 4

 حقیقي و حقوقي

 خارج از مسوولیت مدیران شهری

در زمینههای اجتماعي و زیست  عمومي یمهن 2

 محیطي

فضاهای اطراف ساختمانهای اداری )باغ اداری(؛ فضاهای اطراف کاخها و موزهها )باغ 

موزه یـا بـاغ تـاریخي(، فـضاهای اطراف محوطههای آموزشي )پردیسهای علمي( و 

 اکز درماني )باغ درماني(فضاهای اطراف مر
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 فضای سبز خطي

 .فضاهای سبز خطي، در برگیرندهي فضاهای سبز معابر و کمربندهای سبز هستند
 )نگارنده( : دسته بندی فضا های سبز خطي7جدول 

    ردیف

کمربندهای  4

) بهرام سبز 

سلطاني، 

4731) 

 

های  توده

 خطي سبز

ز شهر به حریمهای خارج از آن کمك میکند؛ تثبیت شکل شـهر و جلوگیری از تجاو

عهدهدار وظـایف زیـستمحیطـي، از جملـه بادشکن )در شهرهای در معرض وزش باد 

 شدید( و یا کاهندگي آلودگیهای صدا و صوت

فضای سبز  2

 معابر

 

 گذرگاهها

 

 میدانها

 

 

 ضای سبز حاشیهای، رفیوژ میداني و فضاهای اصالحي ترافیكف

 

 یباشناسي، جلوگیری و کنترل برخي از پیامدهای منفي ترافیكهـای ز جنبـه

 

 

، به نوعي از این کمربندها که حدود مناطق را در شهر تعیین میکنند، نیز اشاره «مباني معماری فـضای سبز شهری»در کتاب 

 (4731) بهرام سلطاني، شده است
 )نگارنده( فضای سبز عمودیجدول: تقسیم بندی 

    

 سبز بامهای 

)اخوان 

طباطبایي، 

4733) 

ر جهـت افزایش سرانهي فضای سبز، ارتقای کیفیت محیطزیست و توسعهي د

 پایدار شهری

 بام سبز گسترده یا وسیع

 

 ام سبز متمرکز یا فشردهب

Intensive Roof 

 دیواره های سبز 

 )همان(

 ی ساختمانهـا یـا دیگـر سـازههـای شـهری تزیین کننده

 نهاهبود کیفیت ساختماب

 کاهش آلودگي بصری در شهرها
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  اهمیت احداث فضاهای سبز شهری

نیاز به فضاهای سبز شهری ایجاد و طراحي فضای سبز،پارک و باغ در شهرها و مناطق پیراموني آن به منظور گسترش چشم 

، جلوگیری از آثار نامطلوب زندگي اندازهای مناسب، ایجاد آرامش رواني شهروندان، بهبود کیفیت هوا، کاهش آلودگي صوتي

ماشیني یکي از با ارزش ترین اقدامات سالم سازی و طبیعي تر جلوه دادن محیط زندگي انسان است که خود ممد حیات و 

ی مطلوب شهر را مي سازد و یکي از نیازهای ضروری و ¬مفرح ذات است. طراحي فضای سبز، پارک و باغ بخشي از چهره

ی روز افزون شهرها،عوارض مدرنیسم و زندگي شهر ¬ندگي شهر نشیني محسوب مي شود. رشد و توسعهپدیده های مطلوب ز

ها را که در بهبود شرایط محیط زیست نقش ¬ی هر چه بیشتر کالبدی، کیفیتي و کمیتي فضای سبز و پارک¬نشیني،توسعه

  .اب مي کندجموثری دارد،بشدت ای

 

 رنده()نگا جدول: اثرات زیست محیطي فضای سبز

 توضیحات عنوان  ردیف

 به ویژه در شکل پیره درختي در کاهش آلودگي های شیمیایي هوا آلودگي هواکاهش  4

 (4114)بیر و هیگنیز،  جذب میزان سرب هوا 

)مخدوم،  .دسي بل صدا را کاهش مي دهند 1 در صورت برخورداری از گونه های مناسب و کاشت اصولي تا  :آلودگي صداکاهش  2

4735) 

تولید اکسیژن و جذب دی  7

 :اکسید کربن

 .در مقیاس خرد شهری قابل چشم پوشي نیستتاثیر آن 

 .متر مربع از درختان مي توانند اکسیژن مورد نیاز یك نفر را تامین کنند 15 تا 75

 (4732) رستم خاني،  درصورت کاشت مناسب و هدفمند  کنترل تشعشعات و بازتاب نور  1

 )همان( درصورت کاشت مناسب و هدفمند  :کنترل باد 0

درصد انرژی خورشیدی در تابستان شده و گرمای داخلي ساختمان ها را مي توانند  1 درختان باعث جذب ذخیره انرژی  1

 کاهش دهند

وباره از طریق درصد توانایي دارند که آب باران را گرفته و د 25 درصد و پهن برگان تا 15 سوزني برگان تا  تاج بری یا برگاب 3

 .تبخیر به فضا برگردانند

 سبب کندی جریان های تند و سیالبي درختان و سیالب 3

کاهش دما و افزایش رطوبت  1

 (4712)نیك منش، نسبي

 

  )همان( تغییر میکروکلیما  45

 
 

 تاریخچه احداث فضای سبز
ر ضرورت احداث باغ و فضای سبز در شهر های اگرچه تاریخ معماری و شهرسازی نمایانگر این مهم است که از ادوار گذشته بش

ابتدائي آن زمان پي برده بود تا از طبیعت و اصل خویش جدا نمانده است برای بیاننمونه ای از این طرز تفکر ، به حدائق معلقه 

ز شهر بابل احداث باغ های معلق بابل اشاره کرد که پانصد سال پیش از میالد در محوطه چهارده هکتاری کاخ عظیمي در مرک

گردید. این باغ بزرگ عبارت از سطح هایي بود که بر ستون هایي استئار شده در هفت طبقه ، باغ هایي از گیاهان نادر آویخته 

بود. در قرن پنجم پیش از میالد یونانیان به سبك معماری ) کرنت ( سر ستون های ساختمان ها را به شکل سبد گل و ستون 

چك مي ساختند. در آتن نیز ، محالت جدیدالتاسیس را درخت کاری مي کردند. معماران مصری نیز ستون ها را به صورت پی

ها را به شکل باقالی قبطي ، پاپیروس و نخل ، هماهنگ با محیط اطراف و طبیعت مي ساختند. شهر اسکندریه دارای باغ های 

جود داشت.ایرانیان نیز از عصر هخامنشیان در اطراف شهرهای موزه و باغ وحش ووو در آتن باغ گیاه شناسي   ملي بزرگ بوده

خویش ، باغ های میوه احداث مي کردند و گوجه و هلو از درختان رایج بوده است. البته از پارک های تفریحي هم گزارش هایي 
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دیم ایران شامل یك حسار و باغ هایي از آن دوران به یادگار مانده است.سبك کلي باغ های ق  از زمان شاه عباس صفوی داریم

کلي ، کانال مرکزی که اب در آن جریان مي یافت به شکل نهر و عمارت کاله فرنگي که معموال در مرکز باغ و جای استراحت 

  بود. نمونه هایي از این باغ ها چهارباغ اصفهان ، فین کاشان و ارم شیراز را مي توان نام برد. حال ، به دنیای امروز بر میگردیم :

طراحي شهرهای جدی -گذشته از عالیق ذاتي و تاریخي-با توجه به الودگي های روز افزون محیط زیست و نیازهای روحي بشر

، جدا از فضای سبز نیست. نمونه آن ، شهر جدید برازیلیا در برزیل است که هماهنگ و مکمل طبیعي پیرامون خود طراحي و 

 (4717)افتخار،  ایجاد شده است

 

 ی:توسعه شهر

توسعه شهری مفهومي از اجرای اصول توسعه پایدار در زمینه ی شهر نشیني ست. الزمه ایجاد پایداری، برقراری ارتباط منظم و 

منطقي در یك مجموعه است. بر اساس آنچه از مفهوم توسعه پایدار گرفته مي شود شهر پایدار بایستي بسیاری از خصوصیات 

ت زندگي در مرکز تمامي تعاریف متعدد شهر پایدار قرار دارد جوانبي از قبیل: میزان سرانه الزمه پایداری را دارا باشد. کیفی

فضای سبز در پارک های عمومي و مناطق تفریحي اغلب به عنوان عوامل مهمي در زیستي کردن شهرها و مطبوعیت و 

از طریق بهبود اجزی غیر زنده و زندگي جذابیت بخشي برای شهروندان خاطر نشان کرد. توسعه بیشتر شهر های پایدار تنها 

شهری نیست. بلکه به جوانب اجتماعي زندگي شهری نیز که رضایت، تجارب و ادراک مردم از کیفیت زندگي بشری بوده و جزء 

 کلیدی توسعه پایدار مي باشد.

ایعات، بازیافت ضایعات و... قادر به دلیل استفاده اقتصادی از منابع، اجتناب از تولید ض شهر پایدار به شهری گفته میشود که به

ریزان شهر پایدار باید هدفشان بر ایجاد شهرهایي با ورودی کمتر انرژی ومصالح،  ادامه حیات خود در دراز مدت باشد. برنامه

 (4730خروجي کم ضایعات و آلودگي کمتر متمرکز کنند )ایتپایس، 

 
 (4737)رحیمي، : شاخص های توسعه پایدار 4نمودار  

 
 پایداری اجتماعي، بخش مهمي از توسعه پایدار شهری

پایداری اجتماعي پایدار اجتماعي فرآیندی دراز مدت میباشد که به واسطه ارگانهای رسمي وغیر رسمي در جانعه تحقق 

پایداری مییابد. توسعه پایدار شهری زماني پویا خواهد بود که با توسعه اجتماعي و فرهنگي هماهنگ باشد. برخي معیارهای 

اجتماعي که در توسعه پایدار شهری مورد توجه قرار میگیرند عبارتند از میزان رشد فقر، متوسط تحصیالت، تراکم جعمیت در 

(در این میان توجه به اقشار آسیب پذیر اجتماع نیز بخشي از 4731)کاظمي،. مناطق مختلف شهر، تعداد مراکز فرهنگي

 .ودکان نیز اعضای اصلي این گروه استپایداری اجتماعي است. سالمندان و ک

 

 سالمند و فضای سبز:

 دسترسي و نزدیکي فضایاستفاده از فضای باز و ارتباط و گیاهان مي تواند به سالمت جسمي و رواني سالمند کمك کند. 

مي  شتیبانيپ روانيو سالمت  سالمت جسمانيکه از  میکندسبك زندگي فعال  قادر به حفظ وی را به خارجيزندگي سالمند 

اهمیت  D ویتامینطریق بدن افراد مسن از سالمت نور خورشید برای کمك به  بالقوه قرار گرفتن در معرضکند. به صورت 
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کاهش آلودگي صوتي و کاهش آلودگي هوا  از دیگر مزایای فضای سبز است. در عین حال فضاهایي اختصاصي   .اردویژه ای د

تماني قرار گیرید. این فضاها مي تواند برای به نمایش گذاشتن توانایي ها و دست آوردهای برای پرورش گل ها و گیاه های آپار

سالمندان در فضاهای عمومي تر قرار گیرد. این فعالیت ها مي تواند برای بهبود روحیه و افزایش اعتماد به نفس سالمند مفید 

 (4732باشد) رفیع زاده، 

 

 کودک و فضای سبز

کند که رشد ذهني خود را شکوفا کنند و اینکه بخشي از ماس با فضای سبز شهری به کودکان کمك ميتحقیقات نشان داده ت

. بازی و تفریح و حتي آموزش در فضای سبز برای کودکان این تاثیر به دلیل اثر فضای سبز در کاهش آلودگي شهری است

نفس در کودکان است. پژوهشگران به این نتیجه  باعث افزایش حس مشارکت اجتماعي و در نهایت افزایش احساس اعتماد به

رسیده اند که بازی های گروهي در میان فضاهای سبز شهری و نزدیکي کودکان به عناصر طبیعي باعث دوری کودکان از 

 (4717)اسفندیاری، تشویش ها و آلودگي های شهری بوده و میزان خالقیت را در کودکان باال مي برد. 

 

 پیشنهادات:

قسمت با توجه به مطالعات انجام شده به ارائه پیشنهادات برای افزایش پایداری فضا های سبز شهری برای اقشار آسیب در این 

 پذیر از جمله سالمندان و کودکان پرداخته مي شود.

در فضاهای سبز شهری به سالمندان توجه شود. و بر اساس مسائل و مشکالت حرکتي آنان فضا های سبز مناسب  .4

 . سازی شود

قسمتي از فضاهای سبز شهری صرفا مخصوص سالمندان طراحي شود و در عین حال این فضا ها در میانه اقشار دیگر  .2

 طراحي شود.

فضاها ی سبز شهری مي تواند مکاني برای بر قراری ارتباط اقشار مختلف با یکدیگر باشد. پس بهتر است فضای سبز  .7

 به نیاز این دسته، طراحي شود.کودکان نیز در کنار دیگر اقشار،و  با توجه 

 بخش هایي در میان فضاهای سبز شهری برای .1
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