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 به منظورافزایش حس زندگی سی نقش فضای سبزدرافزایش توسعه پایداری شهریربر

 *2ساره تصدیقی ، 1رمحمدبهزادپو

 آزاد دانشگاه هشتگرد، ومهندسی،واحد فنی دانشکده معماری گروه علمی هیات وعضو یارگروه استاد -1

   ایران سالمی،هشتگرد،البرز،ا

 ارشد معماری دانشگاه رجا قزوینکارشناسی  دانشجوی -2

 چکیده

 های کانون عنوان به ها شهر. نیست مقایسه قابل آن گوناگون اشکال در موثر سبز فضای وجود بدون شهرها مفهوم امروزه

 کارکردی و ساختار جزپذیرش ای چاره کنند تنظیم را خود پایداری بتوانند اینکه برای ها انسان زندگی و فعالیت تمرکز

 بهآید می بشمار شهرنشینان تنفسی های ریه عنوان به شهرها در سبز فضاهای میان این در. ندارند طبیعی های سیستم از متاثر

 نشده بینی پیش و پیچیده تاثیرات و میشود. محسوب شهرها تندرستی در و سالمت وجود عدم معنی به آن فقدان دلیل همین

 و انسان بین زیستی تعادل نهایت در و گذاشته جای بر گیاهان و جانوران شهرهاوحتی کالبدی محیط انسانها، زندگی بر ای

 بهبود نقش ان در و شهری فضاهای در سبز فضاهای اهمیت تا است شده سعی مقاله دراین. زند برهم را طبیعت و شهر

 دراین رفته بکار روش میدهد. افزایش شهرنشین جامعه در را باشدوحس زندگی  مردم می روحیه باالبردن و زندگی شهری

که  است حد بدان تا شهری سبز فضاهای .اهمیتدهد می نشان پژوهش نتایج است. اسنادی و ای کتابخانه نوع از پژوهش

فضای  اثرات مهمترین. آید می حساب به جوامع یافتگی توسعه های شاخص از یکی عنوان به کاربری این وجود امروزه

 گرد جذب و هوا تلطیف, نسبی رطوبت افزایش, دما تعدیل, صوتی آلودگی کاهش, هوا آلودگی کاهش شهرها در سبز

 شهرها در را آنها حضور سبز فضای اثرات مجموعه ولی هستند نسبی شهرها در سبز فضای اثرات سایر. است وغبار

 .کند می اجتنابناپذیر

   شهری پایدار ی شهری،توسعه شهری،مدیریت سبز فضای توسعه، ،شهریسبز فضای واژگان کلیدی:
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 مقدمه
 

 شهرها،تخریب آلودگی موجب ماشینی، زندگی سوی به گرایش و تکنولوژیکی های پیشرفت شهرها، سریع گسترش

 محیط اکولوژیکی تعادل رفتن بین از و) ها باغ کشاورزی، های آنهازمین حومه و شهرها گیاهی پوشش و زیست محیط

 حد از بیش تراکم و شده دور طبیعت از تدریج به ها انسان شهرنشینی، گسترش و جمعیت افزایش با طرفی، از. است شده

 را انسان روحی و جسمی محیطی زیست: نیازهای ساخت، انسان های محیط ایجاد و طبیعی محیط در دخالت و جمعیت

  (.29:1388همکاران، و پوراحمد) است کرده آشکار بیشتر

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

. اند کرده ناپذیر اجتناب همیشه برای آن گسترش و سبز فضای موجودیت آنها محیطی زیست معضالت های وپیچیدگی

 شبیه این بلکه. نیست آن کارکرد از آمیزی اغراق تعریف شهرها تنفسی های ریه عنوان به عام طور به سبز فضای به توجه

 زیست های نیاز تامین دیدگاه از هم فضاها این. رود می شمار به شهرها اکولوژیک مفهوم در آن کارکرد حداقل کننده بیان

. دارد اهمیت خور در ی جایگاه آن اجتماعی تعامل و ارتباط بستر و فراغتی فضاهای تامین نظر از هم و شهرنشینان محیطی

 رویه بی توسعه همچنین. است کرده تبدیل آن ساکنان برای جهنمی به را ها شهر تکنولوژی و صنایع از ناشی های آلودگی

 ی تپنده قلب عنوان به ها سال که سبز فضای و طبیعت. است شده طبیعت تخریب باعث عمودی و افقی صورت به ها شهر

 ساکنان به ی توجه بی با. بود نخستین های شهر ایجاد موقعیت و محل بهترین و کرد می نقش ایفای بشری های گاه زیست

 ها آلودگی مانند کند می تهدید را ها شهر روز به روز که ها بحران این به توجه با. است گذاشته نابودی و افول به رو شهر

 ترافیک و سنگی های ساختمان ازدحام میان در زندگی نتیجه در که روانی فشارهای و هوایی، ی ها صوتی،آلودگی ی

 افزایش. گردد می احساس شهری عظیم جمعیت این های نیاز به توجه لزوم نقل و حمل وسایل ترددانواع و شدید های

 و فقر جمعیت، رشد که بطوری. دارد زیست محیط کیفیت بر مستقیم اثرات ای منطقه درسطح آن تمرکز و جمعیت

 را مردم زندگی کیفیت باطل دوریه این. است کرده ایجاد را باطل دوریه رشد به رو درکشورهای زیست محیط فرسایش

 باشد می جامعه زندگی در آسایش و رفاه پایدارداشتن توسعه به رسیدن های راه از یکی داده قرار تاثیر تحت شدت به

 بقیه از مهمتر ومعنوی ی روح آسایش که.شود می تقسیم روحی یا معنوی و مادی قسمت دو به زندگی رفاه و آسایش

 .باشد می سبزشهری فضاهای شهری پرازدحام ی فضاها در رفاه و آسایش تامین بیرونی عوامل از یکی باشد می عوامل

 نیروی آموزش و ریزی برنامه سازمانی، مناسب ساختار مانند به عواملی شهری سبز فضای پایدار توسعه به یابی دست برای

 و منسجم و توانا مدیریتی وجود (شهری سبز فضای )در پایدار توسعه به دستیابی برای. است نیاز مقررات و قوانین انسانی،

 (.7:1382 ناصرپور، و مدهوشی)است مهم خصوصی و دولتی های بخش بین هماهنگی
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 سبز فضای احداث تاریخچه
 

 ی ها شهر در سبز فضای و باغ احداث ضرورت بشر گذشته ادوار از که است مهم این نمایانگر شهرسازی و معماری تاریخ

 به تفکر، طرز این از ای نمونه بیان برای. باشد نمانده جدا خویش اصل و طبیعت از تا بود برده پی زمان، آن ابتدائی اگرچه

 مرکز در عظیمی کاخ هکتاری چهارده محوطه در میالد از پیش سال پانصد که کرد اشاره بابل معلق های باغ معلقه حدائق

 از یی ها باغ طبقه، هفت در شده استئار هایی ستون بر که بود هایی سطح از عبارت بزرگ باغ این. گردید احداث شهربابل

 به را ها ساختمان های ستون سر(  کرنت)  معماری سبک به یونانیان میالد از پیش پنجم قرن در. بود آویخته نادر گیاهان

. کردند می کاری درخت را جدیدالتاسیس محالت ، نیز آتن در. ساختند می پیچک صورت به را ها ستون و سبدگل شکل

 اسکندریه شهر. ساختند می طبیعت و اطراف محیط با هماهنگ نخل، و پاپیروس ،به شکل را ها ستون نیز مصری معماران

 هخامنشیان عصر از نیز ایرانیان. داشت وجود وحش باغ و موزهو شناسی گیاه باغ آتن در و بوده بزرگ ملی های باغ دارای

 ها پارك از البته. است بوده رایج درختان از هلو و گوجه و کردند می احداث میوه های باغ خویش، شهرهای اطراف در

 کلی سبک. ستا مانده یادگار به دوران آن از هایی باغ و داریم صفوی عباس شاه زمان از هایی گزارش هم تفریحی ی

 کاله عمارت و نهر شکل به یافت می جریان آن در آب که مرکزی کانال کلی، حسار یک شامل ایران قدیم ی ها باغ

 را شیراز ارم و کاشان فین اصفهان، چهارباغ ها باغ این از هایی نمونه. بود استراحت وجای باغ مرکز در معموال که فرنگی

 بشر روحی ی نیازها و زیست محیط افزون روز های آلودگی به توجه با:  میگردیم امروزبر دنیای به حال،. برد نام توان می

 برزیل در برازیلیا جدید شهر آن، نمونه. نیست سبز فضای از جدا ،دجدی شهرهای طراحی تاریخی و ذاتی عالیق از گذشته-

 (.1386، مهدی ؛ سفید خان ی پیرامون خودطراحی واجرا شده است.)طبیع مکمل و هماهنگ که است

 

 شهری سبز فضای
 

 واجد هم که است ساخت انسان گیاهی های پوشش با شهری زمین کاربری سطوح از نوعی شهری، سبز فضاهای از منظور

 کاهش شهری، های بخش زیباسازی یعنی اکولوژیکی بازدهی. هستند اکولوژیکی بازدهی واجد هم و اجتماعی بازدهی

 اجتماعی دهی باز دارای سبزی فضای ازطرفی.بارش انواع مقابل در خاك نفوذپذیری افزایش و تولیداکسیژن محیط، دمای

 .(29:1383سعیدنیا) کنند استفاده آن از بتوانند مردم عموم که است

 موجوددر محدود یا وسیع فضاهای از بخشی شهری سبز فضای. باشد نمی اجتماعی بازدهی دارای شخصی باغ یک مثال

 و انسانی رفاه تامین زندگی، کیفیت افزایش زیبایی، و زیستی تنوع ایجاد منظور به که است شهر عملکردی ی محدوده

 مدیریت و نظارت تحت بومی، غیر و بومی گیاهی های پوشش انواع با و است شده انتخاب شهروندان ویژه خدمات ارائه

  (.16:1385 تبریزی، و ضرابی)دارد قرار شهری انسان
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 اسکلت کنار در که شهر مورفولوژی و بندی استخوان از بخشی از است عبارت شهری سبز فضای شهرسازی دیدگاه از

 فضای به درختان توسط که، هستند سطوحی سبز فضاهای. باشد می شهر سیمای وبطورکلی اندام کننده تعیین شهر، فیزیکی

 ایجاد منفی فضایی و اند شده پوشیده دیگری گیاهان و چمن با و هستند درخت از عاری که سطوحی اند شده تبدیل مثبت

  (.31:1383,سعیدنیا)شوند می سبزنامیده سطح,اند کرده

 :کرد تقسیم دوگروه به توان می را شهری سبز  فضاهای طورکلی به

 به شهرسازی دیدگاه از شوند، می احداث پارك صورت به اغلب که فضاها نوع این) شهری درون سبز فضاهای (-الف

  (.48: همان()کنند می کمک شهری زیست محیط زیبای

 ایجاد شهری، تراکم کاهش در آنها موثر نقش دلیل به و هستند آن از جزئی ها پارك که است پویایی ی زنده سیستم شهر 

 شهر آینده گسترش برای زمین ذخیره و مسکونی فرهنگی، آموزشی، تاسیسات بهبودکارکرد و تکمیل هدایتی، مسیرهای

  نیمه سبز فضاهای خصوصی، سبز فضاهای عمومی، سبز فضاهای شامل شهری درون سبز فضاهای. هستند ارزش با

 فضاهای اما دارند، کمی اجتماعی بازدهی خصوصی نیمه سبز فضاهای. شوند می(دولتی های سبزسازمان فضای)خصوصی

 سبز فضاهای عمومی، سبز فضاهای شامل شهر یک سبز دارایی. دارند اکولوژیکی بازدهی خصوصی، نیمه و سبزخصوصی

 .شود می دولتی و خصوصی

 زیست -اکولوژیک بازدهی و شهر رویه بی رشد ی مهارکننده نقش سبز فضاهای نوع این)شهر پیرامون سبز فضای (-ب

 :مانند. شوند می شامل را گوناگونی فضایی ی توسعه الگوهای دارای شهر پیرامون سبز فضای(دارند را شهر محیطی

 .تفرجگاهی نقش شهر، گسترش کنترل شهر، حدود تعیین:سبز کمربند

 .اند شهرمتصل به که هایی جاده حاشیه سبز فضاهای شهر، های خیابان امتداد سبز فضاهای:سبز محورهای

 خود ملی های پارك احداث جمعیت، ازدیاد و شهری خدمات تمام در پیشرفت و گسترش موازات به :ملی های پارك

 . باشد می زیست محیط بهسازی و شهری خدمات تکمیل در ضروری و الزم ی پدیده

 و حفظ به بخشیدن تحقق ظاهراًدر که است، شهری خارج و شهری های پارك انواع برای عام اسم یک :ملی های پارك

 .باشد می مؤثر طبیعی های زیبایی و ها اکوسیستم از حراست

 بهبود و چوب تفرجگاه،تولید ایجاد در توان می داری جنگل اهداف مهمترین از. طبیعی مصنوعی،: جنگلی های پارك

 .( 51-49:همان)برد نام محیط اکولوژیکی شرایط

 می گسترش بیرون طرف به آنجا از و شده متمرکز آن قلب در شهر پیرامون سبز فضای مدل، این اساس سبزبر های کمان

 .یابد

 کالبدی تقسیمات قالب در مختلف عملکردهای و ها اندازه با سبز قطعاتی صورت به را سبز فضای سیستم پارك سیستم مدل

 144:1376قربانی،()نماید می تعریف شهر

 :مانند عملکردهایی. باشند می گوناگونی عملکردهای دارای شهری سبز فضاهای
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 شهری کالبدی جاندارساخت بخش عنوان به شهری سبز فضای دیدگاه این از: کالبدی ساخت در سبز فضای کردهای عمل

 . دهد می تشکیل را شهر وسیمای بافت یا ساختار شهر، کالبد جان بی بخش با هماهنگی در و شود می تلقی

 .گیرد عهده به را ها راه ی شبکه آرایش و شهری فضاهای تفکیک شهر، ی لبه نقش تواند می سبز فضای حالت این در

 کمک آن آلودگی بار میزان کاهش و اکولوژیکی شرایط بهبود به عمدتاً عملکردها نوع این: محیطی زیست کردهای عمل

  .(37:1383سعیدنیا،)کند می

 بهداشت و سالمت ومعیار نشانه و هستند مردم تفرج و گردش محل ها پارك و سبز فضاهای: اجتماعی – روانی عملکرد

 نقش شهروندان تفریح و فراغت اوقات ودرگذران هستند شهرها حیاتی کانون ها پارك واقع در. شوند می محسوب محیط

 ..(142:1376قربانی،)دارند اساسی

 های خواست و مدرن شهرسازی شهری، ریزی برنامه اهداف پاسخگوی باید آن کنونی مفهوم در سبز فضای

 .(262:1390همکاران، و محمدی)باشد اجتماعی – روانی و محیطی زیست

 

 

 کارکردهای فضای سبز

 

 وزیباشناختیبصری  اقتصادی فرهنگی،اجتماعی زیست محیطی

 سبز کارکردفضای-1جدول

 

 شهرسازانه دید از سبز فضای
  

 تفاوت. شوند می تقسیم غیرشهری و شهری به بعد مرحله در و سبز، سطوح و سبز فضاهای به نخست وهله در سبز فضاهای

 تواند نمی) شده چمنکاری ورزشی زمین مثال( سبز سطوح که است این در اکولوژیکی نظر از سبز سطوح و سبز فضاهای

 این اساس بر. شود دما کاهش سبب مطلوبی نحو به یا و. باشد موثر صوتی آلودگی درکاهش جنگلی شبه سبز مانندفضای

 و خیابانی و عمومی سبز فضای. کند می پیدا ارتباط ها شهر در سبز فضای کاربری با که سطوحی و فضاها یندی، تقسیم

 و باشد می اجتماعی بازدهی واحد عمومی سبز فضای. شود می شامل را ورزشی چمنهای و خیابانی سبزعمومی، سطوح

 فضای واقع در. شود می نامیده پارك معموال و است استفاده قابل تفریح و فراغت اوقات گذراندن برای مردم عموم برای

 دارای عمومی نیمه سبز فضای. گردد می تسهیالت و خدمات به مجهز عمومی سبز فضای شامل اجتماعی( عمومی سبز

 ها، بیمارستان و ها پادگان ادارات، باز های محوطه. است محدود آنها کنندگان استفاده اماتعداد هستند اکولوزیکی بازدهی

 همچنین و رو سواره و رو پیاده مسیرهای فاصل حد درختکاری خیابانی، سبز فضاهای. باشد می فضاها این از هایی نمونه
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 تا و دارد شناختی زیبایی جنبه عمدتا که شود می شامل را ها خیابان و ها بزرگراه هایپیرامون زمین یا و میادین فضاهای

 های طرح در سبز فضای از توجهی قابل بخش که گفت توان می کلی بطور. باشند می اکولوژیکی بازدهی واحد نیز حدی

 باالتری اهمیت از همزمان طور به اکولوزیکی و اجتماعی بازدهی دلیل به که دهد می تشکیل عمومی سبز فضای را شهری

 است. برخوردار

 

 

 

 شهری پایدار توسعه

 

 جدی توجه اخیراز های دهه تا اما داشت، آن گیری شکل در اساسی نقش طبیعی منابع توسعه، طرح ابتدای از اینکه رغم به

 فراهانی)پدیدآمد تجدیدنظراساسی توسعه به علمی دررویکردهای ،1970هده اوایل از همین برای. بود شده غفلت آن به

جلب و برلزوم شکل گیری انقالب   زیست محیط و منابع تخریب و آلودگی از جلوگیری سمت به نظرها و ،(1384 فرد،

 (.11:1386عظیم محیطی تاکید شد )دیرباز ودادگر،

 محیطی برنامه جهانی، حفاظت اتحادیه توسط 1970 سال دراوایلپیش مقدمه توسعه پایدار یعنی توسعه زیست بوم، 

 یندها گزارش در1987 درسال برانتلند رسمی بطور بار اولین را پایدار توسعه واژه. گردید مطرح دیگر برخی و سازمانملل

 پایه، منابع کارآمداز و صحیح برداری بهره و اداره معنی به آن گسترده مفهوم در واژه این. است کرده مطرح "ما مشترك

فنی  وساختار  امکانات کارگیری به با که است مطلوب مصرف الگوی به دستیابی برای انسانی نیروی و مالی طبیعی،

 (. 16:1391تشکیالت مناسب،برای رفع نیاز نسل امروز واینده،به طور مستمر ورضایت بخش امکان پذیر می شود)فتوحی،

 :کند می تعریف اینگونه را پایدار(توسعه ما مشترك آینده)خود درگزارش توسعه و زیست محیط جهانی کمیسیون

 نیازهایشان ارضای برای آینده نسلهای ازتوانایی آنکه بدون کند می رابرآورده حال زمان نیازهای که ای توسعه

 .بگذارد مایه

 استمرار مفهوم به آن پایداری و است معطوف جامعه رفاه بهبود و افراد زندگی کیفیت و سطح ارتقای به توسعه اصطالح

  (.69:1382متوسلی،)دارد اشاره بشر های نسل طول در فرایند این

 اقتصادی توسعه پایداری طبیعی، منابع پایداری زیست، محیط اکوسیستم پایداری است؛ پایداری شامل چندین مفهوم مفهوم

 توسعه بنابراین. گیرد می دربر را بشر زندگی ابعاد و ها جنبه پایدارکلیه توسعه ترتیب بدین. انسانی وتوسعه رفاه پایداری و

 را شده یاد مسائل زی مطلوب کیفیت کننده تضمین که سیاسی و اجتماعی]  فرهنگی[  اقتصادی، فضای ایجاد پایداریعنی

 (.93:1380دلیر، زاده حسین) کند حفظ ماندگار و پایدار صورت به

 شهری ریزی برنامه مقوله وارد الگو این نظران، صاحب بیشتر توجه و پایدار توسعه دیدگاه شدن مطرح دنبال به

 زیست مسائل درباره زیست محیط طرفداران گفتگوهای رهاورد شهری پایدار توسعه نظریه. شد شهرسازی و
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 .شد ارائه طبیعی منابع از پشتیبانی برای پایدار توسعه نظریه دنبال به که است، شهری زیست محیط بویژه محیطی

 امنیت و آرامش کمال در آن در بتوانند فردا شهروندان و امروز شهرنشینان که شرایطی یعنی شهری پایدار توسعه

  47:1383فرد، صالحی) گردند مند بهره سازنده حال عین در و دراز عمر از تندرستی، ضمن و کنند زندگی

 و ضایعات حداقل تجدیدناپذیر، های انرژی مصرف کمترین که، است شهری محیطی زیست نظر از پایدار شهر

 سوی به آتی های دهه در را خود فعلی کارکرد بتواند و باشد داشته را زیست محیط بر مخرب تاثیر کمترین

 بوده محور عدالت اجتماعی لحاظ از و کارآمد و خودکفا اقتصادی لحاظ از پایدار شهر. کند حفظ بیشتر پایداری

  (.50:1392رضایی،(کند می کمک طبیعی های گونه تمام محیطی زیست حفاظت به و

 اقتصادی،( منابع مدیریت و شهری توسعه در را سیستمی رویکردی تا کرد درخواست حاضر انسل پایدار توسعه انجمن

اجتماعی  محیطی، مختلف معیارهای باید شهری سبز فضای پایدار توسعه برای. گیرد پیش در) محیطی یستاجتماعی،ز

 (.44:1387جوکندان، عبادی و زاده )ابراهیمایمنی  کارایی، سازگاری، مانند؛ اقتصادی و فرهنگی

 

 شهرها در سبز فضای اثرات مهمترین
 

. است غبار و گرد جذب و هوا تلطیف, نسبی رطوبت افزایش, دما تعدیل, صوتی آلودگی کاهش, هوا آلودگی کاهش

. کند می یر ناپذ اجتناب شهرها در را آنها حضور سبز فضای اثرات مجموعه ولی هستند نسبی شهرها در سبز فضای اثرات

 و شهرها بافت از یی جز عنوان به سبز فضای اگر بنابراین. بمانند پایدار شهرها نیست ممکن آن وجود بدون که طوری به

 باید سبز فضای, رو این از, باشد شهری جامعه نیازهای از جدا تواند نمی, باشد یافته ضرورت شهری خدمات از نیزبخشی

 از جامعه ی ها نیاز و{ ها جاده و خیابانها} شرایط به توجه با, ساختمانها, شهر فیزیکی حجم با متناسب کیفی و نظرکمی از

, فعال سبز فضای عنوان به بتواند تا, شود ساخته شهر اکولوژیکی. بهداشتی نیازهای و فراقت اوقات گذران,روانی لحاظ

 ..باشد داشته مستمری محیطی زیست بازدهی

  

 

 شهری زندگی کیفیت بر سبز فضای روانی و روحی اثرات
 

 طبیعی های ییزیببابا ارتباط بدون ها توانایی این و دارد بسیاری های توانایی که است شده آفریده ای گونه به انسان فطرت 

 مندی بهره پرتو در بالطبع و گراید می خمودی و افسردگی به باشند می سبز فضاهای همان که شهری زندگی در که

 شهروندان بیشتر اگرچه. پیماید می خود زندگی در را تکامل راه انسان و. گردد می شکوفه انسان های خالقیت سبز ازفضای

 میان متقابل کنش و تاثیر این اما نیستند آگاه خود زندگی بر سبز فضاهای مستقیم غیر تاثیرات و مزایا از شهر مقیم

 می رسیده اثبات به گوناگونی های پژوهش توسط ها آن زندگی بر آن از خورداری بر عدم و سبز فضای از برخورداری
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 آیات مجموعه از است، شده اشاره موضوع این به نیز کریم قرآن و احادیث و علما های نوشته میان در مثال عنوان به. باشد

 :که آید می دست به چنین احادیث و

  .کند می وخوشحال شاد اورا و بخشیده آرامش او به. زداید می را انسان های غم سبز فضای به نگاه. 1 

   2..کند می ایجادویاتقویت او در امیدی و شور و کرده دور انسان از را نومیدی و یاس حالت سبز فضای از مندی بهره

 ضاف به کردن نگاه با مشکالت این که طوری به دارد روانی و روحی های بیماری درمان در توجه قابل تاثیری سبز فضای.3

  رود. می میان از سبز فضای در کشیدن نفس و زدن قدم و سرسبز ومناظر

 .(1376)کوکبی،افشین،است تکامل و تعالی سوی به حرکت برای انگیزه موجب و نشاط موجب سبز فضای با رتباط.ا4

 

 

 

 سبز فضای شناختی زیبایی و بصری کارکرد
 

 بخش سبز فضای.است خود متنوع اشکال در سبز فضای آفرینی زیبایی مدیون, زیست برای آنها مطلوبیت و شهرها زینت

 میکند. متعادل حدی تا طبیعی های سیستم برابر در ساخت انسان پدیده عنوان به را شهرها های نازیبایی ی عمده

 کار به شهر ی فضا نمودن زیبا و سازی یادمان مفهوم به امروز و شد آغاز 19 قرن از شهر و زیبایی فکری فلسفه

 کنترل ابزار ی معنا به بلکه نمودن زیبا خاطر به تنها نه که است ای پیشرفته رویکرد " شهری شناسی زیبایی جنبش".میرود

 فرایندی زیباسازی عملیات. گیرد می قرار مطالعه مورد آنها نیاز به پاسخگویی و مردم داشتن نگه راضی طریق از اجتماعی

 و ی فرهنگ سالم، شهر گیری شکل به تا پردازد می شهری زندگی کیفیت ارتقای و شهر فضای کیفی توسعه به است که

 گرفته شکل متناسب و منطقی صورت به انسانی نیازهای و محیطی شرایط اساس بر که زیباست شهری. مداربرسد انسان

 شهر تفکر اساس بر ی زیباساز عملیاتی اهداف. بگذارد احترام انسان روان و روح و زندگی کیفیت که به شهری. باشد

 شهری هنری آثار ، پیاده فضای گسترش ویژه، های جلوه ایجاد بصری، کیفیت و عملکرد بهبود:فلسفه زیبایی و مدار انسان

 ی هنرها /شهری مبلمان(/ منظر و سیما)شهر نمای و محیط طراحی شهری، طراحی: زیباسازی فعالیت های اصلی بخش سه

 نشان را خود زیبایی بتواند تا بپردازد رقابت به محیط عوامل سایر با بایستی می بصری کیفیت( باارزش ی هنر آثار) شهری

 ارتباطات و تعامل شهری، فضاهای کیفیت گرو در ها انسان شادی و سالمت از بخشی. آنهاباشد از برتر حتی و دهد

 نواز چشم خود خودی به نوع هر از و مقیاس هر در سبز فضای چند هر. است زیباشناختی تأثیرات از ناشی روانی-اجتماعی

 (.1382احمد، نیا، سعید نمایید.) می چندان دو را کارکرد این نقش طراحی، اصول به توجه لیکن است،

 

 سبز فضای اقتصادی کارکرد

 .بگذارد ی ا مالحظه قابل یر تاث ها ساختمان در انرژی مصرف روی بر میتواند درختان صحیح کاشت ویژه به سبز فضای
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 9 جذب باعث درختان.  یابد می کاهش درختان درست کاربرد صورت در ساختمانها کردن خنک یا کردن گرم هزینه

 مناسب نقاط در درختان اگر. دهند کاهش توانند می را ساختمانها داخلی گرمای و شده تابستان در خورشیدی درصدانرژی

 م سوخت مصرف در چشمگیری جویی صرفه به بپوشاند را ها ساختمان از معینی نقاط آنها انداز سایه که کاشته شوند ی

 ی ساختمانها و منازل اطراف در یک استراتژ و خاص نقاط در درختان کاشت با ها امریکایی مثال به عنوان. د انجام ی

 درختان کاشت, دارند قرار بادگیر مناطق در که مسکونی اماکن در. کنند می جویی صرفه دالر دومیلیون ساالنه ی مسکون

 کارکرد وسیله به انرژی جویی صرفه بر عالوه. دهد کاهش را ها ساختمان کردن گرم هزینه میتواند بادشکن صورت به

 جذب با مناسب توریستی فضاهای ایجاد در اقلیم تاثیر با همراه سبز فضای فرد به منحصر باطراحی میتوان سبز فضای مناسب

 کرد. کمک کشور اقتصاد یبه خارج و ی داخل توریست

 

 

 
 

 سبز فضای فرهنگی, اجتماعی کارکرد

 و ارتباط بستر و فراغتی فضاهای تامین نظر از هم و شهرنشینان محیطی زیست های نیاز تامین دیدگاه از هم فضاها این

 .شود می اشاره ها شهر در سبز فضاهای های کارکرد مهمترین به اینجا در. دارد اهمیت خور در جایگاهی آن تعامل

 فضا و ها پارك تفریحی کارکرد امروزه. هستند خستگی رفع و آرامش برای محل بهترین ها پارك: کارکردتفریحی( 1 

 . است شده...  و بازار محلی، و همسایگی روابط خانواده تفریحی کارکردهای از بخشی یگزین جا سبز ی

. دانست افراد روان و جان و بهداشت کننده تامین مراکز زمره در توان می را ی سبز فضا و ها پارك:  بهداشتی کارکرد( 2

 .نیست پوشیده برکسی اعصاب تمرکز در سبز فضای گسترده نقش

 اجتماعی اقشارمختلف های نیاز به توجه با که هستند ای یافته سازمان نانوشته روابط ساز زمینه پارکها: ارتباطی کارکرد(3 

 .یابد می دوام و میگیرد شکل

 وسایل هرچند پارکهاسهم موثری دارد. کودکان ذهن و جسم پرورش و آموزش در سرگرمی و بازی: آموزشی کارکرد( 4 

 .سازند می فراهم کودکان برای را خالقیت و مهارت کسب زمینه ، دارند اندکی بازی

 مناسب ی جا آنها در مردم گسترده حضور دلیل به هستند آرامش و گردش جایگاه پارکها اینکه رغم به: فروش و خرید(5 

 (.1374هنریک، مجنونیان، .)هستند گردشگران نیاز مورد مختلف کاالهای عرضه برای وپررونقی

 سبز فضای محیطی زیست کارکرد

 جامعه زیست محیط عنوان به را شهرها که است آنها محیطی زیست کارکردهای,شهرها در سبز فضای اثرات مهمترین

 یش افزا سبب, نموده مقابله ی تکنولوژ نادرست کاربری و صنعت گسترش سوء آثار با و است کرده دار معنی انسانی

 به و یافته یی بسزا اهمیت ی شهر زیست محیط اهمیت بعد از شهرسازی حاضر زمان در. شوند می شهرها کیفیت زیستی

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

10 

 

 محیط, طبیعی منابع تخریب باعث جمعیت روزافزون افزایش. باشد می مطرح پایدار توسعه عنصر ترین عنوان ضروری

 وظیفه اساسی قانون 50 اصل در زیست محیط حفظ که است حالی در این و است گردیده هوا باعث آلودگی و زیست

 (.1374هنریک، مجنونیان، .)شود می تلقی همگان

 

 شهری سبز فضای مهم کارکردهای و اهمیت
  

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

. کردهاند ناپذیر اجتناب همیشه برای آن گسترش و سبز فضای موجودیت آنها محیطی زیست معضالت پیچیدگیهای

 یگانه پیکره چاره کنند تضمین را خود پایداری بتوانند اینکه برای انسانها زندگی و فعالیت تمرکز کانونهای عنوان شهرهابه

 توجه. آورد وجود به شهری حیات در جدی اختالالت میتواند آنها کمبود که دارند اساسی نقش آنها متابولیسم شهرهادر

 کننده بیان شبیه این بلکه.نیست آن کارکرد از آمیزی اغراق تعریف شهرها تنفسی های ریه عنوان به عام طور به فضایسبز به

 محیطی زیست های نیاز تأمین دیدگاه از هم فضاها میروداین شمار به شهرها اکولوژیک مفهوم در آن حداقل کارکرد

 اینجا در. دارد اهمیت خور در جایگاهی آن تعامل اجتماعی و ارتباط بستر و فراغتی فضاهای تأمین نظر از هم و شهرنشینان

 .میشود اشاره شهرها در سبز فضاهای های کارکرد مهمترین به

  شهری فضای در طبیعت با انسان تماس

 جسمی های فعالیت کلیه محل که آن ضمن عامل این. است انسان بر موثر عوامل ترین اصلی از یکی زندگی فضای و محیط

 از توان می حد چه تا که این اما. نماید فراهم را انسان نیازهای به مناسب پاسخگویی زمینه تواند می است انسان وروانی

 نیازمند که است مهمی امر گرفت بهره طبیعت با انسان ارتباط کننده تامین عنوان به انسان زندگی محیط و فضاهای شهری

 .است مداوم جدی و توجه

 :از عبارتند نماید می ضروری را طبیعت به دسترسی ایجاد که معاصر شهرهای در طبیعت با انسان رابطه تضعیف دالیل هما

 خصوصی  نیمه و خصوصی سبز فضای تقلیل

  ...شهرهاو گسترش شهرنشینان شغلی ماهیت

کمک  در طبیعی، منابع از شهر گیری بهره در را روابط این. است بررسی قابل گوناگونی جهات از نیز شهر با طبیعت رابطه

قائمه  زوایای و منظم هندسه و صلبیت و خشونت تلطیف در شهر، فعالیت از ناشی های آالینده انواع هضم و دفع به طبیعت

 کثرت از ناشی موجود کثرت به بخشیدن وحدت و نمودن متعادل در شهر، نیاز مورد هوای و آب و نور تامین در شهر،

 طبیعت با شهر رابطه لزوم دالیل مهمترین از یکی. نمود جستجو توان می دیگر موارد بسیاری و شهر در ومصالح اشکال

 با شهر عمومی فضاهای تجهیز و تکمیل.است  ساخته انسان و طبیعی عناصر تلفیق طریق از محیط کیفیت بصری ارتقای

 کردن فراهم و شهر عمومی تلطیف سیمای در فضاها این. گویند می سخن آن از همه مدام که دارند فوائدی طبیعی عناصر

 و ها مکان در را طبیعی ترتیب عناصر این به. کنند می ایفا ارزشمند و توجه خور در نقشی طبیعت با مردم تماس امکان
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 با انسان دائم تماس و طبیعتتلطیف  محیط، نمودن زیبا امکان تا داد قرار استفاده مورد باید و توان می گوناگونی فضاهای

 برای مناسب منظر حفاظت یا ایجاد منظور به شهرها، ازحاشیه عبارتند فضاها و ها مکان این اهم. گردد فراهم طبیعت

 ارتقاء دوم، وجه و موجود طبیعت و مناظر از حفاظت اول، داردوجه اهمیت جهت دو از شهرها حاشیه به توجه شهروندان،

 طبیعی محیط تلفیق دلیل به هم ها محدوده این شهرها، داخل طبیعی های محدوده شهروندان استفاده منظور به طبیعی کیفیت

 امکان افزایش دلیل به طور همین و رویه بی سازهای و ساخت توسط ها آن امکان نابودی افزایش جهت به هم و مصنوع و

 شایانی برخوردارند. اهمیت از شدنشان آلوده

 سودجویی و رویه بی سازهای و ساخت و توسعه قربانی که شهرها طبیعی های محدوده مهمترین از یکی شهر، درون های باغ

 میراث و ملی آثار عنوان به که برخی هستند، بندی طبقه قابل دسته دو در که باشند می شهرها درون های باغ اند شده ها

 برداری بهره برای عموماً و بوده اشخاص به متعلق که دیگر بعضی و شود می حفاظت ها آن از و اند شده شناخته فرهنگی

 شهری های پارك عنوان به شهرها محدوده از وسیعی منطقه حفاظت یا ایجاد شهر، اصلی اندپارك استفاده مورد اقتصادی

 ایجاد ای عدیده دالیل به. دارد مصون طبیعت از دوری از ناشی مشکالت از را شهر و نموده مافات جبران حدی تا تواند می

 فعالیت از ناشی های آلودگی انواع با مقابله از عبارتند ها آن اهم که دارد ضرورت شهرها داخل در وسیع سبز فضاهای

 ، محلی پارك است سبز فضای افزایش آن با مبارزه های راه بهترین از یکی هواکه آلودگی خصوص به و انسانی های

 در و شهری فضاهای مراتب سلسله در توانند می صحیح، یابی مکان صورت در که هستند فضاهایی از محلی های پارك

 و معابر نمایدحاشیه ایفا توجهی خور در نقش طبیعت و انسان رابطه حفظ و اجتماعی های تماس امکان آوردن فراهم

 نقش اصلی ترین از یکی هستند، آب جریان و گیاهان انواع کاشت برای مناسبی مکان که معابر حاشیه ، عمومی فضاهای

 .کنند می ایفا شهری منظر و مصنوع محیط و هوا تلطیف و زیبایی ارتقاء در را ها

 در ارتباط این ایجاد ضمن و بوده طبیعت و انسان ارتباط مکان بهترین روزگاری حیاط، فضای خصوصی، باز فضاهای

 .است نموده نقش ایفای نیز شهر عمومی سیمای و تلطیف محیط

 - می مناسب های محیط و اقلیم در ویژه به نیز قبیل این از فضاهایی و ها پنجره لبه ها، بالکن ها، بام ، ها بالکن و ها بام

 مهمترین از یکی ، ها ساختمان داخلی نمایندفضای نقش ایفای گیاهان پرروش و نگهداری های مکان عنوان به توانند

 با انسان تماس امکان به تواند می هوا و نورطبیعی و گیاه ویژه به و طبیعی عناصر از ها آن برخورداری که هستند فضاهایی

  (.1374:زاده نقی .)نمایند کمک زندگی و کار فضای زیبایی و محیط تلطیف طبیعت،
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 نتیجه گیری

 

 در که یابیم می در بررسی این از شهری پایدار توسعه در آنها مهم نقش و شهری سبز فضای مهم کارکردهای به توجه با

 شهر منظر کیفیت ی ارتقا بر عالوه که است شهری حاد مشکالت از بسیاری برای حلی راه مطلوب سبز فضای ایجاد واقع

 زندگی کیفیت افت فیزیکی و اقتصادی تخریب از تواند می که باشد می موثر هویت ادراك و شناسی زیبایی درمقوالت

 و جسم سالمت به سبز فضای ایجاد دیگر سوی از. است شهر تنفس دستگاه شهر، سبز فضای شگیری کند.ی پیآلودگو

 برای امکان این ، ندارند شهر خود در را طبیعت از روزمره استفاده امکان که مردمی تا میکند شهرهاکمک ساکنین روان

 و شهر زندگی کیفیت در فضاها این مهم نقش و اهمیت به توان می باال مطالب به توجه با همچنین. آید وجود به آنها

 شهری توسعه در سبز فضای عملکرد چگونگی و جایگاه توان می کلی طور به. برد پی شهروندان روانی و روحی سالمت

 خصوصی.فضای سبز -وخیابان ها3فضای سبز معابر -2فضای سبز عمومی-1:نمود بیان زیر بصورت را
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