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 چکیده

به نیل  های مؤلفهو یکی از  شود میمهم خدماتی برای شهرهای امروزی محسوب  های کاربریکاربری فضای سبز یکی از 

 الزامات از سبز فضای مسالة برنامه ریزان شهری است. طرح موردتوجه مسئلهپایدار شهری است که به لحاظ اهمیت  ی توسعه

 در دما تعدیل و هوا تلطیف مثل محیطی زیست نشدنی جانشین های ارزش بر عالوه چراکه رود می شمار به شهرنشینی زندگی

کیفی فضای سبز، انواع  صورت بهدارد. لذا در این پژوهش  مستقیم تأثیر هروندانو شادابی ش آرامش حفظ و شهر زیباسازی

، استاندارهای ایجاد فضای سبز، نقش و اهمیت فضای سبز در ارتقاء کیفیت زندگی شهری، سرانه ها پارکفضای سبز، انواع 

 قرارگرفتهشهری مورد تحلیل و بررسی  یها پارککاربری فضای سبز با استانداردهای شهرسازی و نیز چگونگی توزیع و تناسب 

 است.

 

 کاربری اراضی، فضای سبز، پارک، بوستان، سرانههای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

شهری ماحصل انقالب صننعتی در اروپنا منی باشند، پدینده ای کنه        -افزایش جمعیت شهری در نتیجه مهاجرت های روستایی

د نمایند و ثانیاً شرایط مطلوب زندگی در این شهرها تحت تاثیر قنرار گینرد.   موجب گردید اوالً شهرها با سرعت بسیار زیادی رش

مواجه گردیده بودند، سعی کردند تا بنا برنامنه رینزی هنای      مسئلهکشورهای پیشرفته جهان که زودتر از کشورهای دیگر با این 

ماننده از جملنه اینران کنه پدینده رشند       دقیق و ایجاد شرایط مطلوب بر بسیاری از مشکالت فائق آیند، اما در کشورهای عقنب  

شهرها با شدت بیشتر و در مدت کمتر خود را نمایان کرده بود موجب پیدایش مسائل و معضالت شنهری فراواننی گردیند و بنه     

علت مشکالت مالی، تکنولوژیکی و ... موجود در این کشورها، هیچ پاسخ مناسبی به این مسائل داده نشد و به همنین جهنت در   

ضر در شهرهای کشورهای عقب مانده می توان شاهد آشفتگی فضایی خاصی بود که نمود عیننی آن توزینع و مکانینابی    حال حا

های اجتماعی و اقتصنادی منی باشند. شنهر بنه عننوان کنانون تمرکنز انسنان و           های شهری با توجه به ویژگی نامناسب کاربری

، چاره ای جز پذیرش ساختار و کارکردی متاثر از سیستم های طبیعنی  ها برای اینکه بتواند پایداری خود را تضمین کند فعالیت

ندارد. در این میان فضای سبز به عنوان جزء ضروری و الینفک پیکره یکپارچه شهرها در متابولیسم آنها نقش اساسنی داشنته و   

ان رینه هنای تنفسنی شنهرها     کمبود آن می تواند اختالالتی جدی در حیات شهرها به وجود آورد. توجه به فضای سبز بنه عننو  

تعریف اغراق آمیزی از کارکردهای آن نیست بلکه این تشبیه بیان کننده حداقل کنارکرد آن در مفهنوا اکولوژینک شنهرها بنه      

 (.8818شمار می آید )اسمعیلی، 

ای شنهری را  فضایی فعالیت ها و عملکردهن  -تحلیل کاربری اراضی شهری، چگونگی استفاده، توزیع، حفاظت، ساماندهی مکانی

بر اساس خواست و نیازهای جامعه شهری بررسی می کند. امروزه با توجه به رشند نابسنامان کالبندی شنهرها و بنی تعنادل در       

موجود و از طرفی برای ارتقای کیفی شهرنشینی و تعادل بخشی و سناماندهی بهیننه گزیننی کناربری هنا، اراضنی        های کاربری

(. اصطالح و مفهوا کناربری اراضنی شنهری، ابتندا در     8811ردار است )ضرابی و همکاران، شهرها، از اهمیت بسیار زیادی برخو

غرب و به منظور نظارت دولت ها بر نحوه ی استفاده از زمین و حفظ حقوق مالکیت مطرح شد؛ ولی همراه بنا گسنترش سنریع    

به روز وسیع تر شده اسنت. کناربری اراضنی    شهرنشینی و رشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، ابعاد و محتوای این مفهوا روز 

شهری امروزه در نظاا های پیشرفته برنامه ریزی جهان، به لحاظ استفاده ی بهینه از اراضنی شنهری، جایگناه خاصنی در اننواع      

طرح های شهری و منطقه ای یافته است. شکل گیری نظاا کاربری زمین در هر جامعه شهری و نحوه تقسیم اراضی و اسنتفاده  

آن در فعالیت ها و خدمات مختلف، بازتاب و برآینند عملکنرد متقابنل مجموعنه ای از عوامنل و نیروهنای مختلنف محیطنی،          از

 .(8818اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی است )زیاری،

 و یتوسنعه شنهر   نیست. پیامندهای  تصور قابل دیگر آن گوناگون اشکال در مؤثر سبز فضای وجود بدون شهرها مفهوا امروزه

 بنه  کنرده انند. شنهرها    ناپذیر اجتناب همیشه را برای گسترش آن و سبز فضای موجودیت ،محیطی زیست معضالت پیچیدگی

 پنذیرش  جنز  ای چناره  کننند  تضمین را خود پایداری بتوانند برای اینکه ها زندگی انسان و فعالیت متمرکز های کانون عنوان

 یگاننه  الینفک پیکره و ضروری جزء عنوان به سبز فضای میان این ندارند. در های طبیعی سیستم از کارکردی متأثر و ساختار

بنه   آورد. توجنه  وجود به شهرها حیات جدی در اختالالت تواند می آنها کمبود که دارند اساسی نقش متابولیسم آنها در شهرها

 بینان  تشنبیه  اینن  نیست بلکه آن ردهایکارک از آمیزی اغراق شهرها تعریف تنفسی های ریه عنوان به عاا طور به سبز فضای

 و شنهر  حینات  در شهری سبز فضای اهمیت که آنجا . از رود می شمار به شهرها اکولوژیک در مفهوا آن کارکرد حداقل کننده

 سنبز  فضای کاربری علت همین به است، انکارناپذیر شهری سیستم در آن و اجتماعی طبیعی و فیزیکی تأثیرات و آن پایداری
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اهمینت   بنر  دیگری کنه  موارد شود. از می تلقی شهری مدیریت و ریزی برنامه در اساسی مباحث از آن یکی و سرانه هاشهر در

 اسنت  کناربری  این و ...( بودن اجتماعی کارکردی )طبیعی، زیباشناختی، چند موضوع افزاید، می شهرها در سبز فضای کاربری

  .کند می مهم موضوعی به شهری تبدیل حوزة در را مسئله این به پرداختن که

 محیطی زیست نشدنی جانشین های ارزش بر عالوه چراکه رود می شمار به شهرنشینی زندگی الزامات از سبز فضای مسالة طرح

(. 8818نمنک،   )خنوش  دارد مستقیم تأثیر و شادابی شهروندان آرامش حفظ و شهر زیباسازی در دما تعدیل و هوا تلطیف مثل

یک معیار مهم و ارزشمند در شهرهاست. این اهمیت به دلیل کارکردهای متنوع زیست محیطی، اجتماعی،  کاربری فضای سبز،

قانون اساسی جمهوری اسنالمی اینران، حفاظنت از محنیط      04فرهنگی و اقتصادی فضای سبز شهری است. که بر اساس اصل 

فضای سبز باید از نظر کمی و کیفنی متناسنب بنا    (. کاربری 8831زیست وظیفه ی همگان در نظر گرفته شده است )سعیدنیا، 

حجم فیزیکی شهر و نیازهای جامعه و با توجه به شرایط اکولوژیکی شهرها و روند گسترش آتنی آنهنا در نظنر گرفتنه شنود تنا       

اثراتی بتواند به عنوان فضای فعال، بازدهی زیست محیطی مستمری داشته باشد. از این رو توجه به کاربری فضای سبز به لحاظ 

که بر محیط زیست دارد و از طرفی به لحاظ نقش غیر قابل انکاری کنه فضنای سنبز بنر سنالمت جسنمی، رواننی و اجتمناعی         

(. فضای سبز شهری به مثابه حلقه ی اتصال میان سنایر  8834شهروندان می گذارد، بیش از پیش اهمیت یافته است )معتکف، 

ل هرگاه فضای سبز به گونه ای مطلوب برنامه ریزی و به مرحلنه ی اجنرا در   عوامل زیست محیطی عمل می کند. به همین دلی

 (.8818آید، بدون هیچ تردیدی به افزایش توان و تنوع اکولوژیک محیط شهری کمک خواهد کرد )صالحی فرد، 

 

 تعاریف مفاهیم

 8کاربری زمین

ن در زمین و طریقه ای که سطح زمنین منی توانند    کاربری زمین بطور ذاتی درباره ی تماا جنبه های فضایی فعالیت های انسا

 (.8810)رضویان، شود میبرای نیازهای مختلف آماده شود، و از آن بهره برداری کند، اطالق 

 

 0سیستم اطالعات جغرافیایی

 صورت گرفته که انتخاب یک تعریف قطعی برای آن را دشوار می سنازد.  GISتالش های آنچنان گسترده ای به منظور تعریف 

 تعریف متفاوت ارائه می دهد. 88( فهرستی از 8118مگایر )

به این امر بستگی دارد که زمیننه و دیندگاه آن از سنوی چنه      GIS( پیشنهاد می کند هر تعریفی از 8110همانطور که پیکلز )

غییر می کند. برخنی  با توسعه فراتر فناوری و کاربردها به سرعت ت GIS. همچنین او مدعی است که تعاریف شود میکسی ارائه 

چیست، هر چند به شیوه ای سطحی ارائه می دهند. برای نمونه به اعتقاد رانیند   GISتعاریف مختصرتر ایده ای مبنی بر اینکه 

GIS   یک سیستم رایانه ای است که می تواند داده های توصیف گر  مکان های واقع بر روی سطح زمین را استفاده و نگهنداری

انجاا می دهد و اینکه ماهین آن چیست به دست می دهنند. بنر طبنق     GISر اطالعات بیشتری از آنچه که کند. تعاریف کاملت

مجموعه ای از ابزارها برای جمع آوری، ذخیره سازی، بازیافت ارادی، تبدیل و نمایش  GISتعاریفی که از سوی بورو ارائه شده، 

سیستمی است بنرای   GISست و مطابق با تعریف اداره محیط زیست داده های مکانی از جهان واقعی به مجموعه مقاصد ویژه ا

 ثبت، ذخیره سازی، کنترل، تلفیق، بکارگیری، تحلیل و نمایش داده ها که به لحاظ مکانی زمین مرجع هستند .

                                                           
1 - LANDUSE 
2 - GIS 
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 GISرویکردهای موجود در تحلیل تناسب کاربری زمین با استفاده از 

هنای اخینر در    برای تحلیل های مناسبت کاربری اراضنی وجنود دارد. پیشنرفت   گرایش های بسیاری در رویکردهای کامپیوتری 

 GISتکنولوژی اطالعات بویژه اینترنت باعث تسریع توسعه رویکردهای جدید در تحلیل های مناسبت کناربری زمنین بنر پاینه     

 شده است، مثل سیستم های پشتیبانی تحت شبکه و رویکردهای مبتنی بر محاسبه.

، به عنوان ابزار تحلیلی فضایی قدرتمندی کنه بنه برنامنه رینزی و فراینند تصنمیم       GISبین محققان در مورد  توافق عمومی در

 گیری کمک شایانی می کند وجود دارد.

ها با استفاده از تئوریهای فضایی و محاسبات ذهنی و فرضیات قوی در مورد عقالیی بودن ابنزاری کنه متضنمن    GISبسیاری از 

8افته اند. معقولیت ابزاری بر مبنای ایده پوزیتیویستیی توسعهی هستند روش های برنامه ریز
که استدالل های فضایی و تحلینل   

های علمی را در مرکز برنامه ریزی قرار می دهند پایه گذاری شده است، این ایده وجود یک رابطه مستقیمی را بنین دسترسنی   

ای این اطالعات بیان می کند. بنه عبنارت دیگنر معقولینت ارتباطناتی      به اطالعات و کیفیت برنامه ریزی و تصمیم سازی بر مبن

 (.8110، 0پذیرای یک فرایند برنامه ریزی باز و فراگیر، مشارکت عمومی، مباحث و تحلیل تضادها در اجتماع می باشد )اینس

0کالسترمن
6را به عنوان دوره طراحی جمعی 8114( دهه 0448)  

ی کنه فرآینندها بنرای    در تکنولنوژی اطالعنات یعننی جنای      

بنه عننوان    GISتسهیل روابط اجتماعی و مباحث در جهت اهداف عمومی صورت می پذیرد، توصیف می نماید. در این شرایط 

 یک ابزار برای برنامه ریزی با مردا تلقی می گردد تا برنامه ریزی برای مردا.

آنکه شامل رویکردهای مشترک می باشند. در حالیکنه   محور می باشد ولو GISتحلیل کاربری زمین چیزی بیش از یک فرایند 

پایگاههای اطالعاتی و سیستم های اطالعات فضایی عناصر مهمی برای فعالیت های برنامه ریزی منی باشنند، برنامنه رینزان بنا      

چشنم  بنه   GISروابط مربوط به قدرت و مسائل پیچیده شهری و منطقه ای مواجه می باشند. این بینان کنننده آن اسنت کنه     

(، همچنون سنایر   8111، 3هناوری و کریسنمن  اجتماعی به عنوان یک وسیله برای برنامنه رینزی نیناز دارد )    -اندازهای سیاسی

های متنوع اجتماعی همچون توسعه دهنده ها، وکنال، برنامنه رینزان،     به لحاظ اجتماعی از تعامالت بین گروه GISها،  تکنولوژی

یژه، شهروندان و کسانی که ممکن است در فرآیند سیاست و برنامنه رینزی منؤثر باشنند،     های با گرایشات و تصمیم سازان، گروه

 تشکیل می گردد.

اخیرا انتقاد از تکنولوژی به عنوان ابزاری برای تصمیم سازی و برنامه ریزی رشد یافته است. انتقاد دانشمندان علوا اجتماعی بر 

، تاثیرات آن بر عدالت، قضاوت، حریم خصوصی، دقت، قابلیت دسترسی و GISپیامدهای نامتعادل اجتماعی ناشی از تکنولوژی 

 (.  8110، 1کیفیت زندگی متمرکز می باشد )پیکلز

 صنورت  بنه این نرا افزار را  GISپیشرفت سخت افزارها و محاسبه گرهای قدرتمند و کاهش هزینه های مربوط به نرا افزارهای 

 مردا محور موجب شده است. GISدر بهبود مشارکت عمومی در پروژه های  مردمی در آورده ولی موفقیت های محدودی را

 مشارکت در این دیدگاه، نسبت به مسائل تکنولوژیکی مفهومی سیاسی دارد.

                                                           
3 - Positivist 
4 - Innes 
5 - Klosterman  
6 - Collective desing 
7 - Harvey and Chrisman 
8 - Pickles 
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تضاد بین چشم اندازهای تکنولوژیکی و سیاسی در مفناهیم اجتمناعی تکنولنوژی هنای جغرافینایی موجنود، در مباحنث مینان         

 (.8111 ،1اُپن شاو)یک طرف و دانشمندان علوا اجتماعی از سوی دیگر آشکار است از  GISمجریان تکنولوژی 

بایستی به عنوان فرایند تبدیل داده به اطالعناتی کنه ارزشنهای     GISدر یک اصطالح کلی تحلیل تناسب کاربری زمین بر پایه 

داده های اصلی، برای تولید اطالعات مفید برای زیادی را به داده های اولیه می دهد نگریسته شود. در مرحله بعدی این فرایند، 

مورد برنامه ریزی تبدیل منی گنردد.    مسئلهفرایند برنامه ریزی، تفسیر و تحلیل می شوند. داده ها تدریجا به اطالعاتی در مورد 

رایند برنامه رینزی  برای این منظور ایجاد تمایز بین اطالعات سخت و نرا در تحلیل تناسب  کاربری زمین به عنوان قسمتی از ف

84مفید می باشد. اطالعات سخت
88و نرا  

گاهی به ترتیب به عنوان اطالعات عینی و ذهنی و نینز نامینده منی شنوند. اولنی از        

عوامل تشریحی، تخمینهای کمی و مطالعات نظریه ای سیستماتیک بدست می آیند. بنرای مثنال داده هنای سننجش از دور و      

 مطالعات متدولوژیکی و ...

های مرتبط و تصمیم سازان بنر پاینه بیننش، پرسشننامه      العات نرا نشان دهنده عقاید )مزیت ها، تقدا، قضاوت ها و ...( گروهاط

 ها، نظریات و منابع مشابه می باشند.

زان این نوع از اطالعات در پروسه برنامه ریزی به کار گرفته می شوند، زیرا ارزشها و مالحظات سیاسی در محاسنبات برنامنه رین   

 دخالت دارند.

هر پروسه برنامه ریزی بایستی بر ترکیبی از اطالعات سخت و نرا تمرکز نمایند. تمرکز بر تحلیل هنای تناسنب کناربری زمنین     

روشی است که این دو نوع اطالعات به طور متعادلی در جهت تحلیل ها با هم ترکیب می گردند. اینن اشناره بنه اینن دارد کنه      

GIS یونددهی داده های نرا را در عملکردهای نقشه ای این سیستم دارا باشد تا در پاسنخگویی بنه سنواالت    بایستی امکانات پ

 مرتبط با تحلیل های تناسب کاربری زمین مفید واقع شود.

 

 سرانه زمین

د. تعیین شهری به هر نفر از جمعیت می رس های کاربریعبارت است از مقدار زمینی که بطور متوسط از هر یک از  سرانه زمین

سرانه برای آینده شهر باید براساس خصوصیات شهر و جمعیت شهری بنیان گیرد و به مرحله پیشنهاد برسد. در تعیین سرانه 

ها چند عامل بسیار مهم دخالت دارند که عبارتند از: تعیین قیمت زمین، نوع درآمد مردا، امکانات گسترش شهر، موقعیت 

یاجات جمعیت به تأسیسات رفاهی و درصد احتمال رفع نیازها. تعیین سرانه زمین در اقلیمی محل، مسائل اجتماعی، احت

های شهری سرانه ای خاص مطرح  ارتباط با نوع تراکم های پیشنهادی قرار دارد و در ارتباط با آن نسبت به هر یک از کاربری

 (.8818می گردد )رضویان، 

 

 (Spatial Analysis)تحلیل فضایی 

 عناصر چهارگانه ی انسان، مکان، زمان و فعالیت را می توان به عنوان تحلیل فضایی قلمداد نمود . کشف روابط بین

 

                                                           
9 - Openshaw 
10  - Hard 
11 - Soft 



 شهری مدیریت و عمران جغرافیا، مطالعات

 18 -840، صفحات 8048 بهار ،8 شماره ،1 دوره

16 

 

 فضای سبز

80است. گاری مول بوسیله برخی از دست اندکاران برای مفهوا پوشش گیاهی شهرها به کار گرفته شده  اصطالح فضای سبز،
  

88اصطالح منطقه سبز
 کار می گیرد.را برای بیان پوشش سبز شهرها ب  

سعیدی آشتیانی فضای سبز را منطقه ای پوشیده از گیاهان در داخل و اطراف شهرها می گویند کنه بیشنتر دارای دو کنارکرد     

 مهم برای شهرها می باشند. تعدیل دما و تلطیف هوا و زیبایی آفرینی.

. عبنارت  شنود  منی شهرسازی جهان به کار برده واژه فضای سبز عبارتی است تازه که جدیدا به مدت کمتر از نیم قرن در ادبیات 

فضای سبز معانی و مفاهیم متعدد و وسیعی را در برمی گیرد و به طور کلی می تنوان گفنت: فضنای سنبز شنامل آن بخنش از       

ضنای  ها را دربر داشته باشد. البته ف ها و چمن گل درختچه ها، که گیاهان و یا هر گونه سبزینگی اعم از درختان، شود میمناطقی 

های متفاوتی در سطح شهر  گرایش سلسله مراتب شهری پیدا می کند و به مقیاس سبز وقتی که در کالبد شهری قرار می گیرد،

های مختلف ابعناد   های سلسله مراتبی شهری در بین سرزمین های گوناگون و در فرهنگ . بطوریکه همین تفاوتشود میتقسیم 

 (.8838ها و فضای سبز تهران،  بدست می دهد )سازمان پارکمتغیری از هنجارها و استانداردها را 

 

 فضای سبز شهری

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

بازدهی »نند هم واجد هستند. در این میان باغ های میوه در شهر می توا« بازدهی اکولوژیکی»و هم واجد « بازدهی اجتماعی»

اما به علت عدا امکان بهره برداری عمومی، فضای خصوصی تلقی شده و نمی « بازدهی اقتصادی»باشند و هم واجد « اکولوژیک

عبارت است از: زیبا سازی بخش های شهری، کاهش « بازدهی اکولوژیکی»باشند. منظور از « بازدهی اجتماعی»توانند واجد 

 زیست محیط حفاظت دیدگاه یژن، افزایش نفوذپذیری خاک در مقابل انواع بارش و مانند اینها و ازدمای محیط، تولید اکس

 (.8831تشکیل می دهد )سعیدنیا،  را شهر کالبدی ساخت جاندار بخش شهری سبز فضای

بتهای طبیعنی آنهنا   که بهره وری از موه  فضاهای سبز شهری عبارتند از تماا عرصه های طبیعی یا مصنوعی پوشیده از گیاهان،

 و مد نظر انسان است. موردتوجه

های شهری با اهدافی مشخص برنامه رینزی شنده و عملکنرد معیننی بنر       به مجموعه فضاهای آزاد و سبزی که در داخل محیط

 (.8838 )بهراا سلطانی، شود میعنوان فضای سبز شهری اطالق  عهده آنها نهاده شده باشد،

های متعدد کارشناسی است بیان  ری و مراکز جمعیتی غیر روستایی تعریف زیر را که نتیجه بررسیدر رابطه با فضاهای سبز شه

 می کنیم.

  زینر پوشنش درختنان،    بخشی از فضاهای باز شهری است که عرصه های طبیعنی ینا اغلنب مصننوعی آن،      فضای سبز شهری، »

با در نظر گرفتن ضوابط، قنوانین   راساس نظارت و مدیریت انسان، ها و سایر گیاهانی است که ب چمن  ها، گل  بوته ها، درختچه ها، 

های مرتبط با آن برای بهبود شرایط زیستی، زیستگاهی و رفاهی شهروندان و مراکز جمعیتی غینر روسنتایی حفنظ و     و تخصص

 «.نگهداری یا احداث می شوند

 زیر تقسیم بندی کرد:  صورت بهاین گونه فضاهای سبز را می توان 

                                                           
12 - G.Moll, 1991 
13 - Green area 
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غیر مثمر و زینتی که با نظم هندسنی وینژه ای در مکنانی     درختچه ها و گیاهان مثمر، هایی از درختان، ها: شامل تشکل باغ -الف

می توان بصورت پیاده از ینک سنو    راهرو و آب نماست. که به دلیل ابعاد محدود آن،  محصور و مجزا احداث شده و دارای باغچه،

 به سوی دیگر آن رفت.

ذخنایر(، جنگلنی )شنامل: طبیعنی و مصننوعی(،       نظنامی،    آثنار تناریخی،    ملی )شنامل: ینادبود،    امل بین المللی،ها: ش پارک -ب

پنارک در مقیناس محلنه، ناحینه و       ورزشی، شهری )شامل: پارک در مقیاس همسایگی،  تفریحی، تجاری، صنعتی،   گیاهشناسی،

های خیلی تندرو(، فضاهای سنبز   های تندرو، دسترسی دسترسی  درو،های کن معابر ) شامل: دسترسی  کمربندهای سبز،  منطقه(،

 (.8814ها و فضاهای سبز رفیوژها. )معاونت امور فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،  میدان

 فضای سبز از دیدگاه شهرسازی عبارت است از بخشی از سیمای شهر که از انواع گیاهان تشکیل یافته است.

مشتمل از گیاهان با ساختی شبه جنگلنی و برخنوردار     عبارت است از فضای نسبتا بزرگ،  دگاه زیست محیطی؛فضای سبز از دی

 (.8830  از بازدهی زیست محیطی اکولوژیک معین و در خور شرایط زیست محیطی حاکم بر شهر )مجنونیان،

هی انسان ساخت منی باشند کنه هنم واجند      نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوششهای گیا  منظور از فضای سبز شهری،

 (.8831بازدهی اجتماعی و هم واجد بازدهی اکولوژیکی هستند )سعیدنیا، 

در برگیرنده بخشی از سیمای شهر است که از انواع پوشش های گیاهی تشنکیل شنده     فضای سبز شهری از دیدگاه شهرسازی،

 تعیین کننده ساختار مورفولوژیک شهر است.  جان شهر،است و به عنوان یک عامل زنده و حیاتی در کنار کالبد بی 

درختچنه    فضای سبز شهری بخشی از فضای باز شهری است که عرصه های طبیعی یا اغلب مصنوعی آن، زیر پوشش درختنان، 

نین و قنوا   ها و سایر گیاهانی است که بر اساس نظنارت و مندیریت انسنان بنا در نظنر گنرفتن ضنوابط،        ها، چمن ها، بوته ها، گل

تخصص های مرتبط با آن برای بهبود شرایط زیستی و رفاهی شهروندان و مراکنز جمعیتنی غینر روسنتایی، احنداث و حفنظ و       

 (.8814  )دفتر امور فنی و تدوین معیارها، شود مینگهداری 

شنهری جنزء    هنای  فضای سبز شهری از نظر نوع مالکیت به سه دسته عمومی، نیمه عمومی و خصوصی تقسیم گردیده و پارک

فضاهای سبز عمومی به شمار می آیند. با توجه به این مسئله و جهت تبیین هر چه بیشتر قضنیه بنه تعناریفی در منورد پنارک      

 :شود میپرداخته 

مصننوعی احنداث شنده ینا      صنورت  بنه با فضای باز و کف پوش چمنن کنه ینا      پارک، منطقه ای است با درخت زارهای پراکنده،

  داشته و تنها به دستکاری و آرایش آن اکتفا شده است. این نوع فضاسازی در شهرها بنرای تفنرع عامنه،   طبیعی وجود  صورت به

 (.8830  ها به شما می آید )مجنونیان، جاافتاده ترین شیوه برای احداث تفرجگاه

هنا   بنارت دیگنر اینن پنارک    اصوال طبیعت این فضاها به گونه ای است که تماا طبقات مردا می توانند از آن استفاده کنند، به ع

کنه تمناا وسنایل     شنود  منی های عمومی سعی  های شهری( به منظور گردش و استراحت عموا مردا می باشند. در پارک )پارک

 تقریبا برای هرگونه سلیقه، فکر و سن وجود داشته باشد.  سرگرمی و رفاهی،

 ای زیر باشد:که دارای ویژگی ه شود میبنابراین فضاهای سبز شهری به فضایی گفته 

انسان ساخت بودن فضای سبز؛ یعنی انسان طراح و سازنده، از این طریق بینش و نحوه تفکر خود را در محیط متجلنی منی    -8

 سازد و به معرض نمایش عموا می گذارد.
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بایند حنداکثر   از آن مکانی که به برنامه ریزی فضای سبز اختصاص منی یابند     برنامه ریزی فضای سبز فعالیتی است هدفدار؛ -0

اهداف   های اولیه زیست محیطی، بهره برداری به عمل آید و از آن حداکثر بازدهی زیست محیطی دریافت گردد. بنابراین بررسی

 اساسی فضای سبز را تعیین می کند.  

ابی و طراحنی  چون برنامه ریزی فضای سبز فعالیتی است هدفدار؛ برای رسیدن به اهداف خود نیازمند برنامنه رینزی، مکانین    -8

 است که با اهدافش مناسب باشد و از مکانیابی های اتفاقی باید کامال طرفنظر شود.

های شهری باید وظایف و عملکردهای مشخصی را بر عهده گیرند و همچنین مطالعات اولیه در زمیننه   فضای سبز در محیط -0

 (.8838راا سلطانی، شرایط زیست محیطی در شهر مورد نظر باید مبنای کار قرار گیرد )به

 

 نقش و اهمیت فضای سبز در ارتقاء کیفیت زندگی شهری

ها و فضاهای سبز شهری از اهمیت اسنتراتژیکی زینادی بنرای بهبنود شنرایط زیسنت محیطنی جوامنع شنهری امنروزی            پارک

 برخوردارند.

ی هوا، فیلتر کردن باد، کاهش وجود چنین مکان هایی در محیط های شهری عالوه بر عملکردهای زیست محیطی نظیر پاکساز

. اهمینت  شنود  میآلودگی صوتی، بهبود شرایط میکروکلیمایی، موجب ارتقاء شرایط اجتماعی و روانشناختی ساکنان شهری نیز 

ها و فضاهای سبز شهری در کنار مزیت های اجتماعی، روانشناختی و زیست محیطی آنها، از نظر اقتصادی نیز قابل بحنث   پارک

های شهری به علت ارزشهای تفریحی، زیبایی شناختی و تاریخی اشان بنر جنذابیت شنهر افنزوده و موجنب       ه پارکاست، چرا ک

افزایش آمار جذب توریست و در نتیجه ایجاد اشتغال می شوند. همچنین همجواری عناصر طبیعی از جملنه درختنان و آب بنر    

 (.8816ای شهری کمک می نماید )قربانی، ارزش امالک افزوده و در واقع به تامین مالیات و بهسازی فض

 

 تاریخچه فضای سبز

در اینجا الزا به نظر می رسد تا جهت آشنایی بیشتر با تاریخچه فضای سبز در سنه سنطح جهنانی، اینران و تبرینز بنه مسنئله        

 برنامه ریزی نمود. های صورت گرفته در زمان های گذشته، بهتر می توان برای آینده پرداخته شود، چرا که با شناخت فعالیت

 

 تاریخچه فضای سبز در جهان

ها در گستره زمان و مکان مندیون اندیشنه فرهیختگنان، عوامنل و عناصنری       ها و پارک روند توسعه و گسترش فضاهای سبز، باغ

 است که در همان برهه از زمان و مکان وجود داشته است.

و خسته کننده زندگی، صنعتی شدن شهرها، نیازمندی انسان به قدرت حاکمیت مرکزی، زیبایی دوستی، شرایط دشوار   مذهب،

بهره برداری از هوای مطلوب و فضای آزاد دیگر عوامل از این دست در سیر تکامنل فضنای سنبز تناثیر گنذار بنوده و مجموعنه        

 فضاهایی که تحت عنوان باغ، پردیس، پارک و به طور عاا فضای سبز می شناسیم را به وجود آورده است.

هنای زینتنی توسنط     های عمومی و خصوصی یک ابداع جدید نیسنت. بناغ   ها و باغ تفرجگاه صورت بهجه به فضای سبز شهری تو

 (. 8831مصریان و یونانی ها در دوره های باستان ایجاد و نگهداری می شده است )حیدری چپانه، 

بخشی  صورت بهقرن پیش معمول شده و امروزه  0ها و فضاهای سبز هندسی از حدود  باغ سازی به سبک جدید و در فرا پارک

 (.8838های برنامه ریزی و طراحی شهری درآمده است )حسین زاده دلیر،  از فعالیت



 شهری مدیریت و عمران جغرافیا، مطالعات

 18 -840، صفحات 8048 بهار ،8 شماره ،1 دوره

11 

 

فضای سبز و باغ نمایانگر منظره ای از دنیای آرمانی بشر است. در طول تناریخ، ایجناد فضنای سنبز در شنهرها ابتندا بنا هندف         

هنای   باغ و یا جنگنل  صورت بهمیالدی، فضای سبز  81ی پذیرفته است. قبل از قرن زیباسازی و سپس بهسازی محیط صورت م

هنای فضنای سنبز     شهری جهت شکار تفریحی و تحت مالکیت طبقه خاصی از جامعه مانند: سالطین و ثروتمندان بوده و طنرح 

 های منظم هندسی طبعیت می کرده است. عمدتا از شکل

حداث شده اند غالبا دیدگاه مذهبی دخالت داشته و گیاهنان بنا توجنه بنه قداسنتی کنه در       هایی که قبل از میالد مسیح ا در باغ

هنای زیبنا    ها و گیاهان باعث احداث بناغ  اعتقادات مردا داشته اند بکارگرفته می شدند. در برخی از نقاط دنیا، تنها عالقه به گل

سیار رسمی و کنترل شده و خطوط هندسی نشنان داده  می شده است. در این میان برخی اجتماعات عالقه بیشتری به مناظر ب

 های طبیعی را ترجیح می دادند. و برخی دیگر فرا

پارک مکانی برای گذران اوقات فراغت مردا بوده و سابقه آن به مصر باستان، یونان و روا باستان باز منی گنردد. قندیمی تنرین     

 بدست آمده است.سال قبل از میالد مسیح در مصر  0044شواهد پارک سازی از 

قبل از میالد و هم زمننان بنا شنروع     644های معلق بابل می باشد که در سال  یکی از عجایب هنر باغ سازی در جهان کهن، باغ

ق.ا  644هنای   سلسله پادشاهان پارسی احداث شده است و این باغ یکی از عجنایب هفتنگانه جهان به شمنار می آید. بین سال

، یونانی ها خدمات ارزنده ای به هنر بوستان سازی جهان نموده اند. اولین باغ عمومی یا پنارک نینز در   تا شروع دوران مسیحیت

یونان قدیم احداث گردیده که اغلب این مکان محل تجمع فالسفه و متفکرین و دانشجویان بنوده اسنت. بوسنتان سنازی ماننند      

ن دوران نه تنها سبک های کهن و کالسیک رومی و یونانی دوباره بسیاری از هنرها در دوره ی رنسانس به اوع خود رسید. در ای

های امنروزی جهنان داشنته نینز آشنکار شنده و        های خاص پارک سازی که تاثیر بسیاری بر طراحی پارک زنده شد، بلکه سبک

یان سنبک خاصنی   های مدرن جهان از این دوران آغاز گردیده است. با پیشرفت دوره رنسنانس در فرانسنه، فرانسنو    تکامل پارک

هنای   های خود یافتند. آنها بر سطوح افقی عظیم با اشکال هندسی بسیار پیچیده، گلکاری و چمنکاری کرده و راه برای تزئین باغ

های فرانسوی اگر از بلندی نظاره می شد باشکوه تر و عظیم تر بنه نظنر منی رسنید، اینن       شنی احداث می کردند، لذا بیشتر باغ

 می نامیدند. 80ها را پارتر باغ

آغاز گردید  80پیدایش و توسعه پارک سازی سبک خاص انگلیسی در اوایل سلطنت جیمز اول، اولین پادشاه سلسله استوارت ها

هنای   منیالدی اولنین بوسنتان   8304که در این سبک از خطوط مستقیم و نقوش هندسی رسمی استفاده می گردیند. در سنال   

بک آزاد طبیعی سعی داشتند مناظری را که در تابلوهای نقاشی مشناهده نمنوده   سبک طبیعی انگلیسی احداث شد. طراحان س

های خود احداث کرده و بنرای ایجناد    بودند بازسازی نمایند، آنها معابر و ساختمان هایی شبیه خرابه آثار تاریخنی در وسنط باغ

ی طبیعی را پیدا کند و به طور کلنی در اینن   حالنت رمانتینک، درخنتان خشک شده را در باغ می کاشتند تا باغ حالت بیشه ها

های جدید االحداث را به فرا طبیعی می  های طبیعی حذف شد. انگلیسی ها نه تنها باغ ها نظم و ترتیب و تقارن از باغ نوع پارک

توسنط همفنری   های طبیعی،  های رسمی و بسیار زیبا را خراب می کردند تا به فرا جدید درآورند. طراحی باغ ساختند بلکه باغ

های انگلیسی )چمنکناری وسنیع و    که خود را اولین طراح این سبک نامید به اوع خود رسید. وی مفهوا امروزی پارک 86رپتون

 (.8833کشت متعادل درختان( را که تاثیر به سزایی بر پارک سازی امروز جهان گذاشته است، معرفی نمود )طباطبائی نژاد، 
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های اولینه   های مختلف تکامل یافت. باغ های جهان سبک بوستان سازی در دوران کشورها و فرهنگدر خاور دور نیز مانند سایر 

چین و ژاپن ساده تر بوده و به تدریج در قرن سیزدهم میالدی تکامل یافته و به اوع زیبایی رسنید. تنا اینن زمنان سننبل هنا و       

ز آن باغ سازی بیشتر جنبه تزئیننی یافتنه و بنرای اسنتفاده عمنوا،      ها بودند، اما بعد ا عقاید فلسفی، پایه اولیه سبک این نوع باغ

تغییر ماهیت داد. به طور کلی سبک بوستان سازی که در خاور دور به کار می رفت حاکی از جمعیت زیاد و کمبود فضنای الزا  

خاور دور یک منظر طبیعی  برای باغ سازی وسیع بوده و مذهب نیز تاثیر به سزایی بر این سبک باغ سازی داشته است. طراحان

ها به کار می رفت هر کنداا نمناد چینز     را برگزیده و آنرا به مقیاس کوچکتر بازسازی می کردند، گیاهان مختلفی که در این باغ

هایی که شنباهت زینادی    های محیط را دیده و باغ خاصی بودند. چینی ها و ژاپنی ها با ظریف بینی خاص خود توانستند ظرافت

های مستقیم کنه   های هندسی و محورها و خیابان های مذکور هرگز از فرا بکر و سرسبز داشت، احداث نمایند. در باغ به طبیعت

مغایر با حالت طبیعی است استفاده نشده و آب و سنگ و گیاه به عنوان سه جزء مهم این نوع باغ سنازی بنه شنمار منی آینند      

 (.8831)حیدری چپانه، 

و روندهای جدید پارک سازی آمریکایی، این حرفه قندیمی را دگرگنون سناخته و همچننان در کنار      در دهه گذشته، تکنیک ها 

 ابداع شیوه های جدید گاا بر می دارد. در روند پارک سازی آمریکایی، سه جریان اصلی تاثیر داشته است:

 میالدی. 83و  86الگوی سنتی و رسمی اروپای قرن  -

 های انگلیسی. الگوی طبیعی پارک -

 طبیعی مشرق زمین. 83رمزگرائی یا نمادگرایی -

 

 تاریخچه فضای سبز در ایران

تاریخ ایران، تاریخ تمدن است. این سرزمین افزون بر دو هزار سال به عنوان تمدن کهن بشنری شنناخته شنده و بنه مثابنه پنل       

فرهنگی را بنه حند اعنالء خنود رسنانیده      ارتباطی دو تمدن خاور و باختر؛ هنر، ادبیات، موسیقی، فلسفه، معماری و سایر عناصر 

تانی خوزستان )بهشت های جاویدان( صحبت به میان آمده است و به نظر می رسد که حتی است. در تورات از پردیس های باس

قبل از هخامنشیان و بعد از آنها هنر باغ سازی در تخت جمشید و شوش به منتهی درجه از زیبایی خود رسیده باشد )نیلوفری، 

8868.) 

هنایی   هنا، سنفال   ه وسط آن، آبگیری قنرار دارد. در حفناری  های قدیم معتقد بودند که دنیا به چهار قسمت تقسیم شده ک آریایی

کاشته اند. برخی دیگر دنیا را نشان منی  « درخت زندگی»بدست آمده که بر روی آن نقش آبگیرهایی رسم شده و اطراف آن را 

ساسنانیان  دهد که به چهار قسمت تقسیم گردیده و گاهی آبگیری هم در وسط آن مشاهده می گنردد. اینگوننه طنرح از زمنان     

 . شود میهای ایران در آمده و ناا چهار باغ بر آن اطالق  نمونه باغ صورت بهبعد از میالد(  008-000)

ابن بلخی در کتاب فارسنامه، منوچهر پسر میشخوریار، هفتمین پادشاه پیشدادی را نخستین کسی می دانند کنه در جهنان بنه     

 احداث باغ و بوستان پرداخته است و می نویسد:

ثار او آن است کی اول کسی که باغ ساخت او بود و ریاحین گوناگونی که بر کوهسارها و دشت هنا رسنته بنود جمنع کنرد و      آ»

 (.8860)آریانپور، « بکشت و فرمود تا چهار دیوار بر گرد آن در کشیدند و آنرا بوستان ناا کرد، یعنی معدن بویها
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و  قرارگرفتنه یمان( می نویسد که باغ به سبک ایرانی مورد تقلید سایر ملنل  در همین ارتباط ویل دورانت در تاریخ تمدن )عصر ا

 هم در بین مسلمین و اعراب و هم در هندوستان رواع یافته است و در قرون وسطی موجب الهاا اروپائیان گردیده است.

های ایرانی سناخته شند، از    بکهایی به س در کل می توان گفت که در زمان دو سلسله تیموری و صفوری در شهرهای ایران باغ

جمله باغ ارا و باغ بهشت در اطراف شهر سمرقند )پایتخت تیمور لنگ( و چهار باغ در اصفهان در زمان صفویه. در زمان قاجنار  

برای اولین بار، سبک اروپایی در سبک باغ سازی ایرانی نفوذ کرد، از جمله باغ دوشان تپه و کاخ سعدآباد در تهنران و بناغ ائنل    

 (.8801گلی )شاهگلی( در تبریز که از آثار آن دوران به شمار می آیند )دونالد، 

 

 عملکردهای فضای سبز در ساخت کالبدی شهر

با توجه به تقسیمات کالبدی شهر، عملکردهای فضای سبز شهری نیز تغییر خواهد کرد و از لحاظ کالبدی به رده های مختلنف  

خندماتی متناسنب بنا آن در اینن تقسنیمات       هنای  کناربری و تعدادی از  شود میتقسیم واحد همسایگی، محله، ناحیه و منطقه 

کالبدی گنجانده می شوند. از جمله خدمات قابل استقرار در واحد همسایگی، بوستان کودک و کودکستان و واحد تجاری است. 

فعالینت    یاس ناحیه، مدارس راهنمنایی، . در مقشود میدر مقیاس محله مدارس ابتدایی، واحد تجاری و بوستان محله ای مستقر 

های تجاری در حد ناحیه و کاربری ورزشی و پارک ناحیه ای مستقر می شوند. در مقیاس منطقه نینز فعالینت هنای فرهنگنی،     

 (.8818دبیرستان می تواند مستقر شوند )باروقی،  پارک منطقه ای و   باشگاه ورزشی، فعالیت های درمانی،

 

 عملکرد اکولوژیکی

نوع زیستی و حفاظت از محیط زیست، کاهش آلودگی هوا و صوتی، معتدل کردن هوا، سنایه افکننی و تنظنیم میکنرو کلیمنا،      ت

کمک به آراا کردن جریانات سیل و کیفیت آب، ایجاد سطح نفوذپذیری برای جذب آب و ایجاد فرصنت هنایی بنرای مطالعنات     

 (.8113، 81اسکاتیشبز شهری می باشد )تاریخی و محیطی از عملکردهای مهم اکولوژیکی فضای س

 

 روانی -عملکرد اجتماعی

ایجاد مکان های مناسب برای ورزش و تفریح در جهت سالم نگهداشتن سالمتی انسان و در دسترس بنودن فضناها بنرای همنه     

رواننی عمنل    سنالمتی اجتمناعی و   ساکنان شهر و به وجود آوردن محیط های آراا در شهر می تواند به عنوان عاملی در جهنت 

 .کند

و فضای سبز شهری به عنوان یک راهکار بسیار مهم که می تواند کیفیت زندگی اجتماعی شنهری   ها پارکدر بیشتر بحث ها بر 

(. فضای سبز می تواند خدمات اجتماعی و رواننی بسنیار زینادی ارائنه دهند و بنه       8110، 81گیریدتاکید شده است ) را باال ببرد، 

اکنان آن ها داشنته باشند، عمنل    واند نقش بسیار مهمی در توانمند ساختن شهرهای جدید و همچنین سعنوان عاملی که می ت

 .کند
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 معیارهای مکان گزینی فضای سبز شهری

ها دارای مشکل، آن هایی هستند که در مکان هایی که مردا از کنار آن ها نمی گذرند و تماینل بنه چننین     اصوال بدترین پارک

 .دارندکاری ندارند، قرار 

 معیارهایی که در مکانیابی فضای سبز عمومی باید رعایت شوند، به شرح زیر است:

 . دسترسی8. سلسله مراتب 0. مرکزیت 8

 مرکزیت -

 کاربری فضای سبز عمومی باید در مراکز شهری، اعم از مراکز محالت، مراکز ناحیه و مناطق شهری، مکانیابی شوند.

 سلسله مراتب -

ی باید متناسب با موقعیت کارکردی خود بر حسب واحد همسایگی، محله، ناحیه و منطقه مکانیابی شنوند. و  فضاهای سبز عموم

 ی با مقیاس فرامحله ای در داخل محالت باید در حد امکان جلوگیری شود.ها پارکاز جانمایی 

 دسترسی -

اشد؛ تا بدین طریق هم امکنان جنذب جمعینت    ی شهری باید از چهار سو به شبکه ارتباطی دسترسی داشته بها پارکهر یک از 

بیشتر فراهم شود و هم امکان نظارت اجتماعی و امنیت پارک افزایش یابد، در عین حال امکان بهنره بنرداری دینداری از جلنوه     

 (.8831های زیبای پارک برای رهگذران از چهارسو فراهمک باشد )سعیدنیا، 

 

 انواع فضاهای سبز شهری

و در مرحله بعد به شهری و غیرشهری تقسیم منی شنوند. تفناوت     نخست به فضاهای سبز و سطوح سبز،  فضاهای سبز در وهله

فضای سبز و سطوح سبز از نظر اکولوژیکی در این است که سطوح سبز )مثال زمین ورزشی چمنکاری شده( نمنی توانند ماننند    

لوبی سبب کاهش دمنا شنود. براسناس اینن تقسنیم      فضای سبز شبه جنگلی در کاهش آلودگی صوتی مؤثر باشد و یا به نحو مط

بندی، فضاها و سطوحی که با کاربری فضای سبز در شهرها ارتباط پیدا می کند، فضاهای سبز عمومی، نیمه عمومی و خیابنانی  

. فضاهای سبز عمومی واجد بازدهی اجتمناعی منی باشند و    شود میهای ورزشی را شامل  و سطوح سبز عمومی، خیابانی و چمن

. در واقنع فضنای سنبز    دشنو  منی رای عموا مردا برای گذران اوقات فراغت و تفریح قابل استفاده است و معموال پنارک نامینده   ب

عمومی )اجتماعی( شامل فضاهای سبز عمومی مجهز به خدمات و تسنهیالت منی گنردد. فضناهای سنبز نیمنه عمنومی دارای        

پادگانهنا و بیمارسنتانها، نموننه      آنها محدود است. محوطه های باز ادارات،بازدهی اکولوژیکی هستند اما تعداد استفاده کنندگان 

هایی از این فضا می باشند. فضاهای سبز خیابانی، درختکاری حد فاصل مسنیرهای پیناده رو و سنواره رو و همچننین فضناهای      

ی نیز زمنین هنای ورزشنی چمنکناری     . سطوح سبز شهرشود میها را شامل  ها و خیابان میادین و یا زمین های پیرامون بزرگراه

که عمدتا جنبه زیبایی شناختی دارد و تا حندی نینز واجند بنازدهی      شود میشده و جزیره ها و لچیکهای کنار خیابان را شامل 

های شهری را فضای سنبز عمنومی    اکولوژیکی می باشند. بطور کلی می توان گفت که بخش قابل توجهی از فضای سبز در طرح

 که به دلیل بازدهی اجتماعی و اکولوژیکی به طور همزمان از اهمیت باالتری برخوردار است. تشکیل می دهد

در یک طبقه بندی کلی، می توان گفت که فضاهای سبز شهری به چهار دسته عمده تقسیم می گردند که عبارتند از: فضناهای  

یابنانی کنه در زینر بنه تعرینف اینن مفناهیم        سبز عمومی، فضاهای سبز نیمه عمومی، فضاهای سبز خصوصی و فضاهای سبز خ

 .شود میپرداخته 
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 فضاهای سبز عمومی

آن نوع از فضاهای سبز شهری هستند که واجد بازدهی اجتماعی می باشند. این فضاها توسنط عمنوا منردا در گنذران اوقنات      

فضاهای یاد شده اساسا برای اینن  فراغت، تفریح و مصاحبت با دوستان و گردهمای های اجتماعی و فرهنگی استفاده می گردد. 

منظور طراحی و تجهیز شده اند. وجود نیمکت، روشنایی، آبخوری، دستشویی، کنف سنازی، معنابر و دسترسنی از مولفنه هنای       

. در واقنع  شنود  منی یناد  « پنارک »فضاهای سبز اجتماعی )عمومی( به شمار آمده و از این نوع فضاهای سبز، معمنوال بنا عننوان    

 .ماعی شامل همه فضاهای سبز عمومی مجهز به خدمات و تسهیالت می باشند فضاهای سبز اجت

 

 فضاهای سبز نیمه عمومی

فضاهای سبزی که بازدهی اکولوژیکی دارند، ولیکن استفاده کنندگان آنها، نسبت به فضاهای سنبز عمنومی محندودتر هسنتند؛     

رستان ها، پادگان ها، ادارات دولتی و ... در این دسته قرار منی  بنابراین، واجد بازدهی تاا اجتماعی نیستند. محوطه های باز بیما

 (.8831گیرند )سعیدنیا، 

 

 فضاهای سبز خصوصی

فضاهای سبزی که بازدهی اکولوژیکی شهر را افزایش داده، اما فاقد بازدهی اجتمناعی منی باشنند. منثال فضناهای سنبز داخنل        

 واحدهای مسکونی.

 

 فضاهای سبز خیابانی

ای سبز شهری که به طور معمول درختکاری حاشیه ی باریکی از حند فاصنل مسنیرهای پیناده رو و سنواره رو را      نوعی از فضاه

هنا   هنا و خیابنان   ها و یا در زمین های پیرامنون بزرگنراه   متمرکز در فضاهای نسبتا کوچک میدان صورت بهتشکیل می دهد و یا 

 (.8838شکل گرفته اند )حسین زاده دلیر، 

 

 مفهوم پارک

دف اصلی پارک شهری، بازگردانیدن فضای باز به داخل زندگی شهری است که در آن عالوه بر توجه بنه جنبنه هنای زیبنایی     ه

شناسی و ارتقاء کیفیت فضای شهری، بهبود جنبه های زیست محیطی و افنزایش سنالمتی و بهداشنت شنهری بنه طنور تنو ا        

خندماتی   -ها بنه عننوان فضناهای عمنومی     هرسازی عملکردگرا، پارکقرار می گیرد. در قرن بیستم با جهانی شدن ش موردتوجه

ی هنا  پنارک شهرسازان قرار گرفتند و همانند دیگر خندمات شنهری بنه پینروی از تقسنیم بنندی کالبندی شنهر بنه           موردتوجه

 (.8816همسایگی، محلی ای، منطقه ای و شهری تفکیک شد )قربانی، 
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 ها انواع پارک

های محل و ... به انواع مختلفی تقسیم می گردند، و با توجه بنه اینن معیارهنا منی      ، اندازه، ویژگیهای شهری از نظر هدف پارک

هایی در سطوح واحد همسایگی، محله، ناحیه و منطقه  های شهری در یک تقسیم بندی به چهار گروه پارک توان گفت که پارک

 (.8830گردیده است )مجنونیان، تقسیم می گردند که در ذیل تعاریف هر یک از انواع پارک ارائه 

 

 پارک شهری در مقیاس واحد همسایگی

و مساحتی کمتر از ننیم هکتنار    قرارگرفتهپارک شهری در سطح واحد همسایگی عبارتست از پارکی که در یک واحد همسایگی 

پیناده مقندور بنوده و در طنی     ساله از دورترین نقطه واحد همسایگی تا پارک با پای  1داشته باشد. طبق استاندارد برای کودک 

 ها عبور نکند. های سریع شریانی و بزرگراه مسیر از خیابان

 

 ( مشخصات عمومی پارک در مقیاس واحد همسایگی )پارک کودک(1جدول شماره )

 نحوه استقرار در محیط نحوه کاربرد فضا مشخصات پایه
ها و  ویژگی

 تناسب

شعاع مفید  -8

 8644عملکرد 

 متر

 

 

 

زیر جمعیت  -0

 نفر 8444پوشش 

 

قطعات  -8

متر  604تفکیک 

 مربع

 سطح زیربنا و طبقات -8

در اراضی تاسیسات تفریحی  -

% 0سطح کل زیربنا در طبقات از 

 سطح کل زمین تجاوز ننماید.

 

% 10سطوح و فضاهای آزاد  -0

 کل سطح زمین می باشد.

 

در اراضی مربوطه به اندازه  -8

مورد لزوا محل پارکینگ پیش 

 نی شود.بی

 همجواری های متناسب -8

حتی المقدور در کنار کانونهای آموزشی و  -

 فرهنگی قرار داشته باشد.

تراکم و توزیع سنی هر ناحیه برای ایجاد نوع  -

 پارک و  تاسیسات تفریحی در نظر گرفته شود.

 

 محدودیت های همجواری و حریم -0

در محوطه پارک تنها در نقاط اضطراری خیابان  -

های طرح ریزی شده  خلی احداث شود و خیاباندا

 می بایست دارای خطوط ترافیکی کمتری باشد.

 سطح سرانه -8

بطور متوسط برای 

متر  8هر کودک 

 مربع

 

 

مساحت مورد  -0

 متر مربع 604نیاز 

 

 ظرفیت -8

الی  804برای 

 کودک 044

 .8838ماخذ: هادیلی، 
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 پارک شهری در مقیاس محله

هکتار( است، گفته  8برابر مساحت پارک در مقیاس واحد همسایگی ) 0محله ای قرار دارد و مساحت آن حدود به پارکی که در 

برابر معیار پارک در مقیناس   0ساله از دورترین نقطه محله تا پارک باید به حدود  1. همچنین ارتباط پیاده برای کودک شود می

های کندرو و شبکه دسترسی محلی عبنور نمایند. شنعاع عملکنرد پنارک       نواحد همسایگی برسد و در طی مسیر بتواند از خیابا

 متر مربع می باشد. 0/8متر می باشد. سرانه پارک محله ای  8444محله ای 

 

 ( مشخصات عمومی پارک در مقیاس محله )پارک محله(2جدول شماره )

 ها و تناسب ویژگی نحوه استقرار در محیط نحوه کاربرد فضا مشخصات پایه

 شعاع مفید عملکرد -8

 کیلومتر 8الی  0

 

 

 

 

 

 

 

 844جمعیت زیر پوشش  -0

 نفر

 

 

 

 

متر 8444قطعات تفکیک  -8

 مربع

 سطح زیربنا و طبقات -8

در اراضی تاسیسات  -

تفریحی سطح کل زیربنا در 

% سطح کل 0طبقات از 

 زمین تجاوز ننماید.

 

 

 

 

سطوح و فضاهای آزاد  -0

% کل سطح زمین می 10

 باشد.

 

 

 

متر مربع  044به ازاء هر  -8

متر مربع برای  6زمین، 

 پارکینگ اختصاص داده شود.

 همجواری های متناسب -8

حتی المقدور در کنار  -

کانونهای آموزشی و فرهنگی 

 قرار داشته باشد

تراکم و توزیع سنی هر  -

ناحیه برای ایجاد نوع پارک و 

تاسیسات تفریحی در نظر 

 گرفته شود.

 

ای همجواری محدودیت ه -0

 و حریم

در محوطه پارک تنها در  -

نقاط اضطراری خیابان داخلی 

های  احداث شود و خیابان

طرح ریزی شده می بایست 

دارای خطوط ترافیکی 

 کمتری باشد.

 سطح سرانه -8

 0بطور متوسط برای هر نفر 

 متر مربع

 

 

 

 

 

 

 مساحت مورد نیاز -0

متر مربع به  8044حداقل 

 ازاء هر واحد

 

 

 

 ظرفیت -8

 نفر 644الی 044برای 

 .8838ماخذ: هادیلی، 
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 های شهری در مقیاس ناحیه پارک

برابنر مسناحت پنارک در     0تنا   0که در ناحیه مسکونی قرار داشته باشد و مسناحت آن   شود میپارک ناحیه ای به پارکی گفته 

 ین نقطه تا پارک از نیم ساعت تجاوز نکند.هکتار( بوده و دسترسی با پای پیاده برای ساکنان از دورتر 0مقیاس محله )

 

 ( مشخصات عمومی پارک در مقیاس ناحیه )پارک ناحیه ای(3جدول شماره )

 ها و تناسب ویژگی نحوه استقرار در محیط نحوه کاربرد فضا مشخصات پایه

 شعاع مفید عملکرد -8

 کیلومتر 8

 

 

 

 

 

 

 

 جمعیت زیر پوشش -0

 نفر 0444

 

 

 قطعات تفکیک -8

 متر مربع 0444

 

 سطح زیربنا و طبقات -8

در اراضی تاسیسات  -

تفریحی سطح کل زیربنا در 

% سطح کل 0طبقات از 

 زمین تجاوز ننماید.

 0حداکثر تعداد طبقات تا  -

 طبقه مجاز می باشد.

 

 

سطوح و فضاهای آزاد  -0

% کل سطح زمین می 10

 باشد.

 

متر مربع  804به ازاء هر  -8

رای متر مربع ب 80زمین، 

 پارکینگ اختصاص داده شود.

 همجواری های متناسب -8

حتی المقدور در کنار  -

کانونهای آموزشی و فرهنگی 

 قرار داشته باشد.

تراکم و توزیع سنی هر  -

ناحیه برای ایجاد نوع پارک و 

تاسیسات تفریحی در نظر 

 گرفته شود.

 

محدودیت های همجواری  -0

 و حریم

در محوطه پارک تنها در  -

اط اضطراری خیابان داخلی نق

های  احداث شود و خیابان

طرح ریزی شده می بایست 

دارای خطوط ترافیکی کمتر 

 باشد.

 سطح سرانه -8

بطور متوسط برای هر نفر 

 متر مربع 0/8

 

 

 

 

 

 

 مساحت مورد نیاز -0

هکتار به ازاء  6الی  0حداقل 

 هر واحد

 

 

 ظرفیت -8

 نفر 8444برای 

 

 .8838ماخذ: هادیلی، 
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 پارک شهری در مقیاس منطقه

برابنر حنداکثر انندازه     0که در یک منطقه مسکونی قرار داشته و مسناحت آن حنداقل    شود میپارک منطقه ای به پارکی گفته 

هکتار( در نظر گرفته شود. همچنین طبق استاندارد، مراجعه کنندگان می توانند از دورترین منطقنه   1پارک در مقیاس ناحیه )

 قلیه در مدت زمانی کمتر از یک چهارا ساعت، خود را به پارک برسانند.  با وسیله ن

 

 ( مشخصات عمومی پارک در مقیاس منطقه )پارک منطقه ای(4جدول شماره )

 ها و تناسب ویژگی نحوه استقرار در محیط نحوه کاربرد فضا مشخصات پایه

 شعاع مفید عملکرد -8

 کیلومتر 6الی  0

 

 

 

 

 

 

 

 ششجمعیت زیر پو -0

 نفر  به ازاء هر واحد 84444

 

 

 قطعات تفکیک -8

 هکتار 1الی  6

 سطح زیربنا و طبقات -8

در اراضی تاسیسات  -

تفریحی سطح کل زیربنا در 

% سطح کل 0طبقات از 

 زمین تجاوز ننماید.

 0حداکثر تعداد طبقات تا  -

 طبقه مجاز می باشد.

 

 

سطوح و فضاهای آزاد  -0

% کل سطح زمین می 10

 .باشد

 

متر مربع  804به ازاء هر  -8

متر مربع برای  00زمین، 

 پارکینگ اختصاص داده شود.

 همجواریهای متناسب -8

حتی المقدور در کنار  -

کانونهای آموزشی و فرهنگی 

 قرار داشته باشد.

تراکم و توزیع سنی هر  -

ناحیه برای ایجاد نوع پارک و 

تاسیسات تفریحی در نظر 

 گرفته شود.

 

یت های همجواری محدود -0

 و حریم

در محوطه پارک تنها در  -

نقاط اضطراری خیابان داخلی 

های  احداث شود و خیابان

طرح ریزی شده می بایست 

دارای خطوط ترافیکی کمتر 

 باشد.

 سطح سرانه -8

 0بطور متوسط برای هر نفر 

 متر مربع

 

 

 

 

 

 

 مساحت مورد نیاز -0

هکتار به ازاء هر  6حداقل 

 واحد

 

 یتظرف -8

 نفر 84444برای 

 

 .8838ماخذ: هادیلی، 

 

 ها براساس محدوده شهری طبقه بندی پارک

 فضای سبز درون شهری

ابتدا با مطالعات زیست محیطی در زمینه ساخت اکولوژیکی محیط، بار محیط و نیاز اجتماعی به فضای سنبز در جهنت تعینین    

 (.8838ط شهری تعیین تکلیف کنند )بهراا سلطانی، اهداف برنامه ریزی و چگونگی عملکردهای فضای سبز در محی
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 فضای سبز برون شهری 

می توان با احداث دریاچه های پرورش ماهی به روش غیر فشرده و فراهم آوردن امکانات صنید ورزشنی و ورزشنی آبنی، ایجناد      

اوقنات فراغنت شنهروندان در اینن     های مناسب برای پیاده روی و استفاده از تجهیزات استراحتی و بهداشتی، امکنان گنذران    راه

فضاها را نیز فراهم آورد. ولی در هر صورت باید توجه داشت که عملکرد اصلی فضای سنبز در اینجنا، ایجناد موازننه اکولنوژیکی      

 (.8838است )بهراا سلطانی، 

 

 نقش و اهمیت فضای سبز 

ر شده است. این ساخت و سنازها بنه مسنائل    رشد صنعت و افزایش جمعیت در شهرها، به ساخت و سازهای سوداگرانه ای منج

های جدید  بهداشتی و تامین حداقل نور و هوا در مناطق متراکم شهری توجهی نداشته اند. از سوی دیگر، ضرورت ایجاد کاربری

هنای شنهری گردینده     شهری، برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون شهرنشینان به تدریج باعث کاهش سهم فضای سنبز و بناغ  

 های زیست محیطی موجود می باشد. که ماحصل آن آلودگی است

اما بنابر دالیلی، در قرن بیستم می توان شاهد توجه مجدد انسان شهرنشین به طبیعت و فضای سنبز بنود کنه نمنود عیننی آن      

 (.8838ره، های تفریحی می باشد که به نیازهای جدید شهروندان پاسخ می دهد )پیرمو های کاربردی به جای باغ ایجاد باغ

 نقش و اهمیت فضای سبز را می توان در شش گروه عمده تقسیم بندی نمود که عبارتند از: 

 نقش و اهمیت فضای سبز از لحاظ افزایش رطوبت نسبی -

 کاهش میزان سرب -

 روانی فضای سبز  -نقش اجتماعی -

 های آلوده پاکسازی آب -

 های صوتی و بهبود آثار آن جلوگیری از آلودگی -

 جلوگیری از سرعت باد و کاربرد آن به عنوان سایه بان -

 

 عملکردهای فضای سبز

فضاهای سبز شهری، افزون بر عملکردهای زیبا شناختی و اجتماعی، دارای عملکردهای اساسی تری نیز می باشند که عبارتنند  

 از:

 عملکرد فضای سبز در ساخت کالبدی شهر -

 عملکردهای زیست محیطی -

 

 بری فضای سبز در برنامه ریزی شهریجایگاه کار

طبق تعریف، برنامه ریزی شهری عبارتست از کوشش اندیشمندانه و سیستماتیک برای به کارگیری منابع و امکانات ینک شنهر   

به بهترین و با صرفه ترین شکل ممکن جهت ایجاد و حفظ و نگهداری محیطی سالم و دلپذیر برای زنندگی شنهروندان )مرکنز    

 (.8861برنامه ریزی شهری، مطالعات و 
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بر این اساس فضای سبز شهری به خصوص با مسایل جدیدی که زندگی ماشینی در عرصه شهرنشینی به ارمغنان آورده اسنت،   

 ارزش و اهمیت قابل توجه و نقش به سزایی را در شهرها ایفا می نماید.

را های اجرایی برنامه ریزی شهری یعنی طرح جامع ها در اه در چند دهه اخیر کاربری فضای سبز شهری همچون سایر کاربری

ها پس از یکسری مطالعات اولیه در مورد وضعیت گذشته و موجود کاربری فضای  بوده و در این طرح موردتوجهو طرح تفصیلی 

ه اسنت،  های اتخاذ می گردیند  سبز در زمینه حفظ و نگهداری فضاهای سبز فعلی و گسترش و مکانیابی آن برای آینده، سیاست

ولی به علت بروز یکسری مسایل همچون: افزایش شدید جمعیت شهری، گسترش بی روینه شنهرها، افنزایش قیمنت زمینهنای      

شهری و ... که قبال هم به آنها پرداخته شده، می توان شاهد از بین رفتن فضاهای سبز داخل و حومه شهرها باشیم و از آنجنایی  

هنای حفنظ و نگهنداری و ایجناد      به شمار می آیند، لزوا تجدید نظر در مورد سیاست که فضاهای سبز، ریه های تنفسی شهرها

های جامع و تفصنیلی در   های شهرسازی الزا به نظر می رسد. به همین جهت و در پی عدا موفقیت طرح فضاهای سبز در طرح

گنر، منی تنوان شناهد فعالینت      هنای دی  حفظ و نگهداری فضاهای سبز شهری و کاهش سهم این نوع کاربری نسبت به کناربری 

مسئولین ذیربط برنامه ریزی شهری از جمله وزارت کشور )دفتر فنی معاونت هماهنگی امور عمرانی( در جهت تهینه راهنمنای   

تدوین طرح راهبردی )جامع( فضای سبز شهری بود که امید می رود با تهیه این طرح که هندایت امنور فضنای سنبز از قبینل:      

ع عادالنه، وحدت، انسجاا، حفظ و نگهداری فضنای سنبز شنهری در محندوده قنانونی و حنریم شنهره ینا         ایجاد، گسترش، توزی

های کلی فضای سبز شنهری را سنامان بخشند )سنوزنچی و      شهرستان را بر عهده دارد، به عنوان یک طرح کیفی بتواند سیاست

یگاه بسیار مهم کاربری فضای سبز شهری در نزد (. تهیه طرح راهبردی فضای سبز شهری، نشان از اهمیت و جا8814بهروزفر، 

 شهرسازان و برنامه ریزان شهری دارد.

 

 معیارهای برنامه ریزی فضاهای سبز شهری

پیش از هر نوع برنامه ریزی برای توسعه فضای سبز شهری می بایستی استانداردها و سرانه های آن مشخص گنردد. حنال الزا   

 مسئله، تعریفی از این معیارها به عمل آید.به نظر می رسد تا جهت تبیین بهتر 

استاندارد یعنی سطحی از اجرا که توسط معیارهای سنجش مشخص شده و برای تعداد معینی از جمعیت ساکن در نظر گرفتنه  

 شده باشد.

در این  کالوسون معتقد است که استاندارد فقط یک راهنمای کلی است و نه یک دستور العمل صریح، و سودمندی آن نیز فقط

 مفهوا قابل ارزیابی مثبت است.

سرانه، میزان کمیتی است که به طور متوسط از یک کل به هر نفر می رسد. مثال سرانه فضای سبز، مقدار فضای سنبزی اسنت   

 (.8831که به طور میانگین از کل کاربری فضای سبز به هر نفر می رسد )حیدری چپانه، 

های برنامه ریزی فضای سنبز شنهری از سنه جهنت، اسنتانداردها، معیارهنای محیطنی و        با این مقدمه کلی باید گفت که معیار

 معیارهای مکانی مورد بررسی قرار می گیرند:

 

 استانداردهای فضای سبز

بنا توجنه بنه موقعینت جغرافینایی       شود میهای شهری به کار برده  استانداردها و سرانه های مختلفی که برای هر یک از کاربری

فیزیکی، شرایط اقلیمی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامنل فرهنگنی و ... از شنهری بنه شنهر       -های کالبدی شهر، ویژگی
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دیگر متفاوت بوده و نمی توان یک سرانه و استاندارد مشخص برای شهرهای یک کشور در نظر گرفت و هر شهری با توجنه بنه   

ردهای ارائه شده تنها همچون یک راهنما مورد اسنتفاده قنرار منی گیرنند     شرایط خود نیاز به سرانه های متفاوتی دارد و استاندا

 (.8831)حیدری چپانه، 

متر مربع برای هر نفر می باشد. حال اینکه این شاخص در فرانسه  00الی  04سرانه فضای سبز توصیه شده توسط سازمان ملل 

 (.8833مربع می باشد )حسین زاده دلیر، متر  84متر مربع و در انگلیس  80متر مربع، در آمریکای التین  81

های کارشناسان، استاندارد بین المللی فضای سبز برای هر فرد که در شهرهای پر جمعیت زندگی می کنند منابین    طبق بررسی

 متر مربع می باشد. 84متر مربع و به طور متوسط  04-80

وپا و آمریکا است. مثال در متروپلیتن کلکته، سرانه فضای سبز البته استانداردهای کشورهای در حال توسعه بسیار پایین تر از ار

متر مربع  86متر مربع می باشد در حالی که استاندارد پیشنهاد شده برای این شهرها حدود  0/8متر مربع و بغداد  0/8کمتر از 

شهرهای جهنان منی باشند. در     ( نشان دهنده سرانه موجود و استاندارد پیشنهادی برای برخی از0-0بوده است. جدول شماره )

می توان گفت که اولین سرانه فضای سبز مربوط به طرح جنامع   شود میزمینه استانداردهایی که در شهرهای ایران به کار برده 

 متر مربع را برای هر نفر پیشنهاد کرده است. 88/1می باشد که سرانه ای برابر با  8801تهران مصوب سال 

ها و ارگان های ذیربط در امر شهر و شهرسازی نیز بنر اسناس مطالعنات خنویش، پیشننهاداتی را در       اندر این میان افراد، سازم

 (8830زمینه سرانه فضای سبز شهری ارائه کرده اند. )پورمحمدی، 

 

 

 منابع و مآخذ

ی شنهری  های درون شنهری( از دیندگاه برنامنه رینز     (. بررسی و تحلیل کاربری فضای سبز )پارک8818اسمعیلی، اکبر. ) .8

 شهرداری تبریز(، رساله کارشناسی ارشد، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس. 1و  8)نمونه موردی مناطق 

 .01های ایران، انتشارات گلشن، تهران، ص (. پژوهشی در شناخت باغ8860آریانپور، علیرضا. ) .0

 شهرداریها، سال پنجم، شماره ششم.(. کاربری فضای سبز شهری از برنامه تا واقعیت، مجله 8818باروقی، فریده. ) .8

(. مجموعه مباحث و روشنهای شهرسنازی )محنیط زیسنت(، مرکنز مطالعنات و تحقیقنات        8838بهراا سلطانی، کامبیز. ) .0

 شهرسازی معماری ایران، تهران.

 ز.(. نیاز به زمین جهت توسعه، نشریه دانشکده علوا انسانی و اجتماعی دانشگاه تبری8830پورمحمدی، محمدرضا. ) .0
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