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چكيده
رشد سریع شهرنشینی و به دنبال آن افزایش مشکالت زیست محیطی اهمیتت ماتاهیمی چتنن ییایتت زنتد یر بترال مطرتنبور نمتندن
محیطهال مصننع را نمایان نمنده است .در این میانر فضاهال سبز شهرل دارال ویژ یهایی است یه آنهتا را بته فضتاهال مناستبی بترال
ارتقال ییایت زند ی انسان تبدیل مییند .مکانهایی مانند پاریهار درخوان و آبها در شهرر خدمات زیستمحیطیر اجوماعی و فیزینلنژیکی
را فراهم مییند یه در زیست پذیر نمندن شهرها اهمیت بسیارل دارند .این امر زمانی اتااق خناهد افواد یه این فضا خند دارال ساخوار و
ویژ یهال یمی و ییای مناسبی بندهر یه بوناند نقشهال وا ذار شده و منرد انوظار را به خنبی ایاا یند.
در این پژوهش ضمن تعریف فضال سبز و ییایت زند ی به بررسی تأثیر فضال ستبز در ارتقتال ییایتت زنتد ی از طریت بررستی ابعتاد
عمرکردل فضاهال سبز شهرل پرداخوه شده است .ابعاد عمرکردل این فضا در چهار روه اینلنژیکیر اقوصادلر اجوماعی و یالبدل تقسیم
بندل شده و بر اساس این ابعادر شاخصهایی در سه روه یمیرییای و مکانی تدوین شده است .انوظار استت بتا بررستی ایتن شاخصتها از
طری معیارهار سنجهها و روشهال ارای ه شده و ارزیابی هریدام از آنها به ساخوار یری فضاهال سبز شهرل و برنامهریزل اصنلی بتر مبنتال
آن دست یافت .در این تحقی از ابزارهایی چنن پرسش نامه اسوااده شده تا با سنجش شاخصهال تدوین شده نقش فضال سبز در افزایش
ییایت زند ی ارزیابی شند .نویجه آن یه شهروندان محره شیانر فضال سبز تجهیز شده را به عننان جزء جداییناپذیر زند ی ختندر ارتقتا
دهنده ییایت زند ی و در راسوال تبدیل به محرهال پایدار و سبز میدانند.

کلمات کليدی :فضال سبز شهرلر ییایت زند یر محره سبزر محره شیان

 -1اسوادیار روه شهرسازلر دانشگاه آزاد اسالمیر واحد پردیسر تهران* (مسئنل مکاتبات).
 -2یارشناس مهندسی شهرسازلر دانشگاه آزاد اسالمیر واحد پردیسر تهران.
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مقدمه
رشد سریع شهرها را میتنان از بزر ورین تهدیدیننده-
هال محیط زیست برشمردر یه تأثیرات آن به ساینان شتهرها

ارتقال ییایت زند ی و شاخصهال محیطتی مترثر بتر ییایتت
زند ی در شهر منرد بررسی قرار رفوند.

یعنی انسانها منوقل خناهد شد و تأثیرل بس فرساینده بر روح

در این تحقی ر از روش « تنصیای ت تحریری»ر اسوااده

و جسم انسان شهرل باقی خناهد ذاشت ( .)1مطالعات نشان

شده است .در این فرآیند ابودا به ماهتنم فضتال ستبز شتهرلر

داده است یه افزایش جمعیت و سورش شهرنشتینی منجت

ییایت زند ی و ابعاد آنها و دیتد اهها و نظریتات در ایتن بتاب

تبدیل فضاهال سبز شهرل به سطنح بونی خشن و نانذناپذیر

پرداخوه شد .سپس بته منظتنر بررستی تتأثیر فضتال ستبز بتر

میشند و این روند به ویتژه در یشتنرهال در حتال تنستعه و

ییایت زند یر شاخصهال پژوهش از طریت «مشتاهده» و بته

جهان سنم نمند جتدلتترل دارد( .)2رشتد صتنعت و افتزایش

یمک آزمنن پرسش نامه از حدود  111نار از ستاینان محرته و

جمعیت در شهرهار به ساخت و سازهال سندا رانی منجر شتده

صاحبان مشاغل در محره اسوخراج ردید.

است یه به منضنعات بهداشویر تأمین ننر یافی و هنال سالم و

سپس نحنه تأثیر ذارل این شاخصها در تعیین این یته فضتال

فضاهال ذران اوقات فراغت تنجه یتافی نمتییننتد .از ستنل

سبز میتناند بر ییایت زند ی ساینان تأثیر ذار باشد یا خیترر

دیگرر ضرورت ایجاد یاربریهال جدید شهرلر برال پاسخ تنیی

در مطالعه منردل محره شیان از طری روش «ییاتی» بتا ابتزار

به نیازهال روزافزون شهرنشینان به تدریج باعت یتاهش ستهم

روش نمننه یرل به صنرت « نمننه یرل تصادفی» بررسی شد.

فضال سبز و باغهال شهرل شدهر یه پیامد آن محتدود شتدن

انوخاب افراد پرسششننده بر اساس تقسیمبنتدل فضتال ستبز

دسورسی انسان شهرنشین به طبیعت است .اما بنا به دالیریر از

محره به سته قستمت و پنشتش افتراد در ایتن بخشتها صتنرت

اوایل قرن بیسوم به بعد انسان شهرنشتین تتنجهی دوبتاره بته

پذیرفتر به صنرتی یه بدون تنجه به انوخابهتال شخصتی فترد

طبیعت و فضال سبز نشان دادر یه نمند عینی آن ایجاد باغهال

پرسشینندهر تننع باالیی از افراد را در بر یرد .در ایتن مطالعته

یاربردل به جال باغهال تاریحی است یه به نیازهتال جدیتد

محدوده در نظر رفوه شده به عننان یک جامعه آمتارل 23532

شهروندان پاسخ میدهد(.)3

ناره (جمعیت محره) در نظر رفوه شده و برال محاسبه حجتم

فضال سبز شهرل خصنصاً پاریهال شهرل دارال نقش

نمننه به دلیل بزر ی جامعه آمارل و فقدان اطالعات دقی و به

اجوماعیر اقوصادل و اینلنژیکی هسوندر با مزایایی چنن درمان

روز از تعداد ساینانر یسبه محل و عابران محره شیانر با اسوناد

بیماریهال روحیر محیطی مطرنب برال پرورش یندیانر ایجاد

به روش تعیین حجم نمننه جدول منر ان با سطح اطمینان 55

یکپارچگی اجوماعیر حات آستایش و ...ر یته در عتین حتال

درصدلر  111نار از ساینان محرته شتیان بته عنتنان پرستش

شاخصی برال ارتقال ییایت فضال زنتد ی و تنستعه جامعته

شننده بر زیده شدند.

بتاالر در ایتن پتژوهش

مبانی نظری پژوهش

محسنب می شنند .با تنجه به مطال

سعی شده است میزان تأثیر تذارل فضتاهال ستبز شتهرل در

فضای شهری :فضال شهرلر مکانهایی هستوند یته بته عمتنم

ییایت زند ی ساینان محره شیان منرد بررسی قرار یرد.

شهروندان تعر داشوهر منحصتر بته جنبته یالبتدل و فیزیکتی

روش پژوهش

نبنده و در حقیقت با حضنر انسان و فعالیت اوستت یته معنتی

هدف اصری ایتن پتژوهش تحریتل نقتش فضتال ستبز

مییابد .فضاهال شتهرل قتدموی دیرینته در تتاریخ شهرستازل

شهرل بر ارتقال ییایت زند ی ساینان محره شیان متیباشتد.

داشوه و در ادوار مخورف با اشکال ننتا نن در شتهرها حضتنر

برال دسویابی به هدف مذینرر عمرکرد فضتال ستبز شتهرل در

یافوه و سب شکل یرل بافت شهرل در پیرامنن و یا بتر حتنل
محنر خند ردیدهاند( .)2فضال شتهرل پتیش از همتهر فضتال
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جغرافیایی است یه به وسیره فاصتترههتار مساحوتتها و ترایمهتا

مردم به همراه بیاورنتد و طراحتی و ستاخت آن عنصتر یریتدل

مشتخص میشتند( .)5یتک فضتال شتهرل فضتایی استت یته

برنامه ریزل شهرلر در جسوجنل جنامع سالم و شهرهال پایدار

عنصرل هنیت بخش از یک شهر ترقی میشندر بته طتنرل یته

است( .)11سطنح سبز دارال یاریردهال شهرل را سطنح سبز

شهرهال بزرگ را میتنان به واسطه فضتاهال شتهرل آن

مینامندر نظیر زمینهال بتاز ورزشتی چمتنیتارل شتدهر ینتار

باز شناخت .فضاهال شهرل یه بر اساس قناعد زیبتاییشناستی

خیابانها و پرها یه با انناع یاهان پنششی ماننتد چمتن یتا تل

شکل رفوه و در یل سیما و ظاهرل زیبا به منطقه تحت ناتنذ

پنشانده می شنند .سطنح سبز بدون یتاریرد شتهرل را ستطنح

خنیش میدهد میتنانند به عننان عناصر یریدل و محتنرهتال

سبز غیرشهرل مینامنتدر ماننتد مراتتع اطتراف شتهر و غیتره.

تنسعه یک شهر مد نظر قرار یرند.

فضاهال سبز در مرحره نخست به فضاهال سبز و سطنح سبز و

اغر

در طنل قرن بیسوم دو اتااق مهم بته متنازات هتم بتر

در مرحره بعد به شهرل و غیرشهرل تقسیم متیشتنند .تاتاوت

اهمیت فضا در زند ی انسان افزوده است .نخست تبدیل شتهر-

فضال سبز و سطنح سبز از نظر اینلتنژیکی در ایتن استت یته

نشینی به الگتنل غتتال زنتد ی اجوتتماعی و دیگترل تبتدیل

سطنح سبز (مثالً زمین ورزشی چمتنیتارل شتده) نمتیتنانتد

شتتهرها به فضاهال عمدتاً مصننع .بته همتین عرتت استت یته

مانند فضال سبز شبه جنگری در یاهش آلتند ی صتنتی مترثر

درک ارتباط میان ساخوارهال فضایی و ساخوارهال اجومتاعیر

باشد و یا به نحن مطرنبی سب یاهش دما شند .از این دیتد اهر

یکی از مهمورین نیازهال زند ی شهرل است( .)3عناصر اصتری

طبقهبندل فضاهال سبز به شرح شکل شماره  1است.

هر یالبد بتا فضتاهال شتهرل را در دیتد اه مشتورک ریاضتیر
معمارل و جغرافیا میتنان در چهار زیر مجمنعه مهمر به طتنر
خالصه برشمرد .به عبارت دیگرر عناصر ستازنده یتک مکتان در
چهار عنصر فیزیکیر یه پایه و اساس هندسه را میسازندر پنهان
هسوند .این عناصر شامل :نقطهر خطر سطح و حجم هسوند(.)7
فضای سبز شهری :فضاهال ستبز شتامل درخوتان و یاهتان
دیگر هسوند یه به عننان ششهال شهر به یار رفوه میشتنندر
فعل و اناعاالت شهرل فرآیندهال طبیعی را فراهم میینندر بته
اصالح اقریم محری یمک میینندر فضتاهال تاریحتی را ایجتاد
میینند و به عننان ارتباط یامری برال ساینان شهر بته دنیتال
طبیعی به یار میروند(.)8
منافع و ارزش پاریها و فضاهال ستبز بته ختنبی قابتل
درک میباشند و به شکل روزافزونتی بته عنتنان چالشتی بترال
سالمت انسان منرد تنجه قرار می یرندر ا ر چه چنین منتابعی
همناره به صنرت برابر میان عمنم (مردم جامعه) تقستیم نشتده
است( .)5به طنر یرتیر وجتند فضتاهال ستبز و تأثیتتر آنهتا در
شهرها اجونابناپذیر استر به طنرل یه بدون وجند این فضاهار
ممکن نیست یه شهرها پایدار باقی بمانند( .)11فضتاهال ستبز
با ییایت باال میتنانند شینه زند ی سالم و لذت بردن را بترال
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شكل  -1طبقه بندی انواع فضای سبز()11
براساس این تقسیم بندلر فضتاها و ستطنحی یته بتا یتاربرل

عملكرد فضای سبز :ییایتت فضتال ستبز شتالنده عمرکترد

فضال سبز در شهرها ارتباط پیدا میینندر به سه دسوه :التف-

اینسیسوم شهرل است .پاریهال عمتنمی و باغهتال خصنصتی

فضال سبز عمنمیر ب -نیمه عمتنمی و ج -خیتتابانی تقستیم

نقش قاطع حمایت یننده تننع زیستوی و تتأمین یننتده مهتم

متتیشتتند .ایتتن دستتوهبنتتدل در ذیتتل بتته تاصتتیل ارایته شتتده

خدمات اینسیسوم در مناط شهرل را دارد .ذشوه از اهمیت

است(.)11

یمک رسانی اینلنژیکی پاالیش هنا و آبر تصایه یننتده بتاد و

 -فضاهای سبز عموومی :فضتاهال ستبز شتهرل یته واجتد

صدا یا تثبیتت یننتده آب و هتنال معمتنلیر منتاط طبیعتی

بازدهی اجوماعی میباشند .این فضتاها بترال افتراد در تذران

یمکتتهال اجوماعی و روانشتتتناسی را نیتز در شتهرها فتراهم

اوقتتات فراغتتتر تاتتریح و مصتتاحبت بتتا دوستتوان و ردهمتتایی

میینند .یه این منارد اهمیت ایجاد و بهره یرل از فضال سبز

اجوماعی و فرهنگی اسوااده می ردد و از ایتن فضتاهال ستبزر

شهرل را نشان میدهند.

معمنالً به عننان پارک نام برده میشند.

اسکردر ( )1551نشان داد یه محتیط زیستت طبیعتی بتا

 -فضاهای سبز نيمه عمومی :فضتاهال ستبزل یته بتازدهی

زند ی یاهی و آب تمدد اعصاب را القا مییند و یمور حالتت

اینلنژیکی دارندر ولی اسواادهینند ان آنهار نسبت به فضتاهال

پریشانی در مشاهده ینند ان در مقایسه با منظره شهرل بدون

عمنمی محدودتر هسوند .محنطههال باز بیمارسوانهار پاد انهتا

زند ی یاهی ایجاد مییند .این تنانایی عناصر طبیعی در عمل

و ادارات دولوی و غیره در این دسوه قرار می یرند.

به عننان «مسکنهال طبیعی»ر یتک فایتده در منتاط شتهرل

 -فضوواهای سووبز ايابووانی :نتتنعی از فضتتال ستتبز شتتهرل

است .عالوه بر فناید سالموی و روانی و زیباییر سیمال طبیعتی

هسوندیه به طنر معمتنل درخوکتارل حاشتیه بتاریکی از حتد

شهر می تناند فنایتد اجومتاعی نیتز داشتوه باشتد .استوااده از

فاصل مسیرهال پیادهرو و سنارهرو را تشکیل میدهند و یتا بته

فضاهال بیرونتیر متیتنانتد روابتط اجومتاعی و موقابتل میتان

صتنرت مومریتتز در فضتتاهال نستتبواً ینچتتک میتتادین و یتتا در

همسایه ها را تقنیت یند .فضال سبز عتالوه بتر متتتنارد فتنق

زمینهال پیرامنن بزر راهها و خیابانها شکل رفوهاند(.)11

می تناند اثرات اقوصادل نیز برال شهر دربرداشوه باشتدر بترال
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مثال پاالیش هنا به وسیره درخوان منجر به تقریل هزینتههتال

حضتنر نتتنر در فضتتال ستتبز نقتش بستتیار تعیتتینیننتتدهال در

آلند ی و درجات پیشگیرل از آن میشند .به عتالوه ارزشتهال

چگننگی ینشها و واینشها دارد و شناخت ننر در فضاهال ستبز

زیباییر تاریخی و تارجگاهی پاریهال شهرل جتذابیت شتهر را

و نحنهل اثر ذارل آن بر افراد متیتنانتد منجتر بته برختنردل

افزایش میدهد و آن را به عننان مقصد ردشگر ترقی میدهد.

آ اهانه در طراحی زیست محیطی انسان شند .هر رنگی بنتا بته

تأثيرات ذهنی و درونی فضاهای سبز شهری :فطرت انسانها

خاصیت خند اثرل بر روان انسان دارد یه با رفوارهال اجوماعی

رایش ذاتی به طبیعت داردر نیاز انسانها از ابوتدال خرقتت بته

و روانی او مرتبط است .یک ننع ارتباط سه محنرل بتین رنتگر

یاه و طبیعت نیازل زیسوی و حیاتی بنده استت .یتک نیتاز از

انسان و طبیعت وجند دارد یه هر اندازه این ارتباط موعادل تتر

دید اه «منرل» یک ستازه فرضی استت یته وقتتنع آن تصتنر

باشدر از لحاظ روانی برال انسان مایتدتر خناهتد بتند .انوختاب

متتیشتتند تتتا بعضتتی از واقعیوهتتال عینتتی و ذهنتتی را تنجیتته

غرط و نابجال رنگ منج بد نشان دادن و یا بیخاصیت شدن

یند( .)12وجند فضاهال سبز تأثیر فراوانی رول سطح رضتایت

آن میشند یه اصطالحاً مرگ رنتگ نامیتده متیشتند( .)12در

از زند یر شترایط زنتد یر ستالمتر شتادیامی و رفتاه درونتی

فضال سبزر رنگ سبز رنگی غال است .این رنگ منج تقنیت

داشوه و نقش شایان تنجهی در ارتقتال ییایتت زنتد ی بتازل

روحیه و اعوماد ناس و قدرت تسرط بر حنادث میشند لتذا در

مییند .فضاهال سبز تأثیر فراوانی رول حناس بنیاییر بینتاییر

آرامش اعصاب و رفع خسوگی ماید و یارساز است و در ضتمن

شنناییر المسه و چشایی داشوه و ارتباط بسیار قنل بتا انستان

قدرت تحمل و صبنرل را نیز افزایش میدهتد و از ایتن طریت

برقرار یرده و در احساس تعر و درک محیط بستیار ستندمند

میتناند فضال شهر را از نظر روانی بترال انبتنه ستاینان قابتل

میباشد .المسود در طراحی پاریهال شهرل تأیید مییند یته

زیست تر یند(.)12

بشتتر نیتتاز دارد تتتا ارتبتتاط نزدیتتک بتتا طبیعتتت داشتتوه باشتتد.

تأثيرات بيرونی فضای سبز شهری :فضتال ستبز در ستطح

پژوهشهال مخورف در تأثیر این نظریه ثابت یرده یه ا ر متردم

محیطی و اینلنژیکی طیتف سوتتردهال از اعمتتال را انجتتام

بخش اعظمی از زمان را در ارتباطی نزدیک با منظتر نترم و بتا

میدهندر مانند بهبند ییایت آبر هنا و ختاکر یتاهش ستطح

ییایت باشند در طنل چند نسل منافعی در رفوار اجوماعیشان

صدار تقریل دامنه ننسانات رماییر حمایت در برابر بادر یاهش

پدیدار میشتند .محتیط ییایوهتال طبیعتیر بترال روح بشتتر

فرآینتتد فرستتایشر متتدیریت پستماندر بهبتتند تصتتایه فاضتتالب

بهوترین آرامشبختش است یته جایگزیتتنی بترال آن یافتتت

سطحیر یاهش خطرات سیل و ارتقال تننع زیسوی و غیتره در

نمیشند(.)13

سطح اجوماعیر فضاهایی با ظرفیت باال برال تاریح و سر رمی

عالوه بر نیاز به قرار اههال خرنت و آرام برال ارضتال

را تشکیل و رفاه روانی و فیزیکتی ستاینان شهرهتتا را افتزایش

بسیارل از نیازهال پایه و فیزینلنژیکر انسان با زینش تنهاییر

میدهندر همچنین این فضاهار فضاهایی برال فعالیتر ستالمتر

تمدد اعصاب یرده و اسوراحت مینماید و ا تر ایتن نیتاز ارضتا

یارآمنزلر معاشرت و حتس آ تاهی هستوند .ذشتوه از ایتنر

نشندر احساس تنش و تعارض مییند .ایجاد فضال سبز منج

سیمال شهر را ارتقا میدهندر به تعریف هنیت و ویژ یهال بارز

د ر ننی بیش از پیش محیط شدهر شرایط بهورل بترال رشتد

شهرل یمک میینند و شهرها را مکانهال جذابور و پایتدارترل

تناناییهال فرد ایجاد متیینتدر ستالمت الزم بترال خالقیتت و

برال زند یر یار و سرمایه ذارل مینمایند.

فعالیت به دست آورده و سازند ی فردل و اجوماعی بیشورل از

تعریف کيفيت زندگی و ابعواد نن :بته طتنر یرتی ییایتت

خند نشان میدهد و از این طری به ایجاد جامعهال بتا نشتاطر

زند ی مقنلهال ارزشمند و حیاتی میباشتدر یته بته دنبتال آن

سرزنده و خالق یمک خناهد نمند( .)12ننر و رنگ فضال سبز

رضایومندل بیشور از زند ی شغریر زمتان بترال دنبتال یتردن

بر روحیات و نیازهال روانی انستان تاثیر تذار استت .چگتننگی

اشوغاالت مربنط به اوقات فراغت رضایت بخش و لذتمندر ابتراز
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احساسات در روابطر داشون یک زند ی سالم و شادر جامعته را

افراد و رابطه آنها با اشکال برجسوه محیط را ثابت مییند(.)15

به مکتانی حمایتت یننتده تبتدیل متینمایتد .در ایتن رابتتطه

ییایت زند ی واژهال است برال اشاره به این یه چگننته یتک

خناسوههال بیشور مردم از فضاهال شتهرل محتیط اجومتاعی

فرد نسبت به جایگاهش در زند ی اظهار رضایت دارد و چگننته

آرام و مطبنعر دارال هنجارهال اجوماعیر محیط فیزیکی پایدار

شهروندان خنشحال یک جامعه با شتهروندان جامعتهال دیگتر

و بدون آلند ی میباشد .از اواسط قرن بیسومر اهمیتت چنتین

قابل مقایسه هسوند .این تعریف ممکن است تحت شرایطی یه

پرسشهایی نیز در تحقیقات تجربی تحت عننان ییایت زنتد ی

فرد در آن قرار رفوه استر تغییر یند .ییایتت زنتد ی شتامل

یتتا خنشتتبخوی در حتتال افزای تتش بتتنده استتت و محققتتانی از

ییایت محیط زیسوی یه فترد در آن زنتد ی متیینتدر استت.

رشوتههال ننتا نن همچتنن سیاستت اجومتاعیر اقوصتادلر

بنابراین محیط زیست با ییایت آن استت یتهر بترال بترآوردن

روانشناسیر پزشکی و تحقی خدمات بهداشتوی را بته چتالش

نیازهال اساسی (غذار پناهگاهر امنیت و ارتباط اجوماعی) مهیتا

یشیده است .بستیارل از محققتین معوقدنتدر ییایتت زنتد ی

باشد( .)13اغر دانشمندان تنافت دارنتد یته ماهتنم ییایتت

ماهنم سورش یافوهال استت یته ستالمت جستمیر وضتعیت

زند ی همناره چهار بعد تشتریح شتده در جتدول  1را در بتتر

روانیر سطح اسوقاللر ارتباطات اجومتاعیر اعوقتادات شخصتی

می یرد.

جدول -1ابعاد کيفيت زندگی
ابعاد
فيزیكی
روانی
اجتماعی
روحی

مفاهيم مرتبط
مااهیمی مانند قدرتر انرژلر تنانایی انجام فعالیوهال روزمره و مراقبت از خند از این دسوه هسوند.
اضطرابر افسرد ی و ترس از این زمرهاند.
این بعد در منرد رابطه فرد با خاننادهر دوسوان و همکاران و در نهایت جامعه است.
درک فرد از زند ی و معنال زند ی را در بر می یرد .زیر مجمنعه بعد روانی نبنده و یک دامنه مهتم و مسوقل محسنب
میشند.

در واقع با این تعاریفر درک فرد از سطنح شادل و رضتایت در

وظیاه اصری شهرسازلر سازمان دادن بته ایتن چتتهار یتاریرد

ابعاد ذیر شدهر مشخص یننده سطح ییایت زند ی او خناهتد

میباشد .بنابراینر اهداف اصری شهرسازل معطنف بته تستهیل

بند .بنابراین ییایت زند ی هتر فترد تحتت تتأثیر خصنصتیات

یاریردهال شهرل و تقنیت یارایی شهر میباشد(.)18

زمینه ال فردر وضعیت اجومتاعیر فرهنگتی و محیطتی او قترار

از نظر شهرسازل یاریردلر تعیین سرانههتال شتهرل

دارد.

وسیرهال برال افتزایش یتارایی شتهر و ستازماندهتی فضتایی

دیدگاههای کيفيت زندگی

فعالیوهال مخورف و جرن یرل از بروز آشاوگی و بیسازمانی در

دیدگاه کارکردگرایی :در نیمه اول قرن بیسومر مبانی نظترل

نظام یاریردل شهر است .از این نظر سرانههال شهرلر یتارل

شهرسازل تحت تتأثیر دید اهتتهال فرستای اثبتتتات رایتی و

به اهداف ییای و درازمدت شهروندانر یعنی وصنل به سعادتر

عرم رایی قرار رفت .در نویجتهر پدیتده شتهر بته عنتنان یتک

آسایشر رفاه اجومتاعیر عتدالت اجومتاعی و احستاس رضتایت

یتتاننن تنلیتتدل و ختتدماتی ترقتتی ردیتتد یتته بایتتد ارزش تهال

ندارند(.)15

یاریردل آن منرد حااظت و تنسعه قرار یرد .مکوت یتارآیی

تئوری سيستمی :روش تاکر سیسومی یعنی نگتاه یتردن بته

شهرل در اواسط قرن بیسوم به صنرت نگرش قال شهرستازل

هریک از اجزال سیسوم در رابطه با نقشتی یه آن جزء در یتل

در آمد( .)17براساس دید اه یاریرد راییر شهرها دارال چهتار

سیسوم بازل میینتدر پتس ایتن روش تاکتر سیستومی روش

یاریرد اصریر یعنی سکننتر یارر حریت و فراغت متیباشتند و

تاکرل است یه در منرد تمام مشکالت به جال تمریز بتر یتک

بررسی تأثير فضای سبز شهری بر...
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یا چند جزء و جدا ساخون اجتزال دیگترر منافت ستاز ارل بتا

منرد مااهیم خنب یا بدر بهور یا بدتر مطرح مییند و با تذار

تغییرات سریع جتارل متیباشتد .ایتن امتر بته عرتت ارتبتاط و

از ینجکاول جغرافیال سنوی در خصنص تااوتهال ناحیتهال و

وابسوگی موقابل فزاینده عناصر شهرل و شتهروندان بتا فضتال

رفون به سنل مباح مربتنط بته نتابرابرل فضتاییر وارد وادل

شهر است یه هر روز وستعت یافوته و یموتر قابتل پتیشبینتی

اخالقیات میشند(.)21

است( .)21رهیافتت سیستومی در پتی آن بتنده یته نظریتهال

دیدگاه سااتارگرایی :اندیشمندان ایتن مکوت

عقالنیر جامع و فرا یر از فرآیند برنامهریزل معرفی نماید و بتا

عرم جغرافیال شهرلر پدیدههتال ننتا نن فضتال زنتد ی را

در نظر رفون شرایط موغیترر شتینه برنامتهریتزل ستنوی را از

نمیتنان به طنر جدا انه و مسوقل از یکدیگر مطالعه یتردر بته

حالت ایسوا خارج یند و بر پینسوه بندن فرآیند برنامهریتزل و

این ترتی

در مکو ساخوار راییر پدیدههال شهرل به صنرت

امکان بازبینی و فرابینی آن تأیید نماید(.)21

مجزا در ینار هم قرار نمی یرندر برکه هر پدیده شهرل جزیتی

دیدگاه عدالت اجتماعی :عدالت اجوماعی شتهر موترادف بتا

از یل ساخوارل است و تنها در درون این ساخوار میتنان آن را

تنزیع فضایی عادالنه امکانات و منابعر میتان منتاط شتهرل و

تحریل یرد.

دسویابی برابر شهروندان به آنها استر زیرا عدم تنزیتع عادالنته

نظریه کيفيت زندگی از دیودگاه زان :زان در ستال 1552ر

آنها به بحرانهال اجوماعی و مشکالت پیچیتده فضتایی خناهتد

مدلی برال ییایتت زنتد ی ارایته داد .بته اعوقتاد ول ییایتت

انجامید .مقنله ییایت زند ی به شکل وسیعی بتا ماهتنم رفتاه

زند یر یک ماهتنم چنتد بعتدل استت یته شتامل رضتایت از

ارتباط پیدا مییند .ا رچه در منرد رفاه نیز اتاتاق نظتر وجتند

زند یر تصنر از خندر عنامل بهداشویر عمرکردل و اقوصتادل و

ندارد ولی رفاه ماهنمی استت یته تنصتیف یننتده بهزیستویر

فرهنگی استت .مطتاب متدل او ییایتت زنتد یر تحتت تتأثیر

تأمین زند ی و فقرزدایی استت و لتذا در ارتبتاط تنگتاتنگی بتا

زمینتتههتتال شخصتتیر ستتالمتر عنامتتل اقوصتتادل -اجومتتاعیر

ماتاهیمی همچتنن عتدالت اجومتاعی قترار متی یترد .ا رچته

فرهنگ و محتیط و ستن استت .ماهتنم درک شتده از ییایتت

مشاهده این یه مردم در مکانهال مخورف بته اشتکال مواتاوتی

زند ی در نویتجه اثر موقابل بتین شتخص و محیتتط او ایجتاد

زند ی میینندر لزوماً اشارات ضمنی اخالقی به همتراه نتداردر

میشند( .)22شکل شماره  2مدل ییایت زنتد ی زان را نشان

اما قضاوت در منرد ییایتت زنتد یر نتا زیر پرسشتهایی را در

میدهد.

شكل -5مدل کيفيت زندگی زان()55

معوقدنتد در
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نظریه کيفيت زندگی لی و همكاران :لی و دیگران ()1558ر

مییند .هدف از بررسی این منضنع این است یه انسان چگننته

مدلی در ارتباط با ییایت زند ی ارایه دادهانتد یته طبت ایتن

محیتط را میبیندر درک میینتدر احستاس متیینتد و بته آن

مدلر ساخوار ماهنمی ییایت زند ی باید حداقل شتامل چهتار

واینش نشان میدهد.

بعد یا زمینه سورده زند ی و دو محنر عینتی و ذهنتی باشتد.

بدیهی است فرآیندهال ذهنی و درونی نهایواً در قرمرو

رضایت زند ی ذهنی فرد تنسط شترایط زنتد ی عینتیر نظتام

فردل و عرصههال جمعی بازتاب رفوارل پیدا میینند و به این

سرسره مراتبی نیازهال زند ی و اسوانداردهال مقایسه شده بتا

ترتی از ذهنیت به عینیت درمیآیند .به همین دلیل در الگنل

زند ی حاضر فرد تعیین میشند .ارزیابی بر استاس شخصتیتر

رفوارل به جتال احساستات و واینشتهال درونتی بته بررستتی

تجربههال زند ی و منبع شخصی در شبکه فرهنگیر اجومتاعی

جنبههال آشکار و نمندهال رفوتتارل انستان در فضتتا تأییتتد

و محیطی است(.)22

میشند .در این رویکرد انسان منجندل رفوار را است یه عمدتاً

نظریه ادراکی فرانس :فرانس در نظریته ادرایتی ختند بترال

در قال

ییایت زند ی چهار عامل اصری خاننادهر وضتعیت اجومتاعی و

رفوار) .آخرین رویکرد در حنزه فضا و رفوارر الگنل بنمشناخوی

اقوصادلر وضعیت روحی و روانی و وضتعیت جستمانی را مترثر

است یه انسان را پدیدهال مبونی بتر بتنم متیدانتد و بتا چنتد

میداند .این چهار موغیر اصتری متیتنانتد مستوقالً یتا تتنام بتا

ویژ ی بارز از سایر الگنها مومایز میشند -1 :محیط و رفوتار از

یکدیگر بر رول ییایت زند ی تأثیر ذار باشد .البوه درک فترد

هم تاکیک ناپذیرنتد و رفوتار در بستور محیطتی قابتل بررستی

از ییایت زند ی نیز میتناند بر هریتک از موغیرهتال نتامبرده

است -2.میان محیط و رفوار روابط موقابل و تأثیر ذار دوستنیه

تأثیر داشوه باشتد بته طتنرل یتهر ا تر درک فترد از ییایتتت

وجند داردر رفوار از محیط تأثیرپذیر و بر آن تأثیر ذار است-3 .

زند یاش یاهش یابد میتناند بر تنانایی ول در محیط یارل و

ییایت روابط انسان و محیطر پنیا و تغییرپتذیر استتر لتذا بتر

نقصتان شترایط اجومتاعی و

طراحی محیط انعطافپذیر تأیید دارد -2 .روابط محیط و رفوار

شغری اش تأثیر ذاشوه و منجت

الگنهال رفوارل موجری متیشتند (انستان موجرتی در

اقوصادل و موعاقباً منج افزایش تنش ول ردد(.)22

در نظامی یکپارچه عمل مییندر به این معنتی یته بستیارل از

پشتوانه نظری رابطه رفتار و فضا :پشونانه نظرل رابطه فضتا

سطنح چند انه رفوار (یالمیر غیریالمی و رفوتار فضتایی) بته

و رفوار به دلیل میانرشوهال بندن آن در چند الگن شکل رفوه

طنر همزمان رخ میدهند و پینند جدایی ناپذیر بتا هتم دارنتد

است -1 :الگنل مکانیکی یا سیسوم انسان -ماشتین  -2الگتنل

(.)23

شناخوی -ادرایی -انگیزشی  -3الگنل رفوارل  -2الگنل بتنم-

شااصهای عينی و ذهنی کيفيت زندگی :ییایتت زنتد یر

شتتناخوی( .)23رویکتترد مکتتانیکی یتته ریشتته در سیستتومهال

ماهنمی است چند وجهی و بررسی آن نیاز به اتخاذ رهیتافوی

مهندسی داردر انسان را پدیتدهال بتا تنانمنتدیهال مکتانیکی و

میانرشوهال و فرارشوهال دارد و تتا حتدود زیتادل از ارزشتها

منجندل عمرکرد ترا متیدانتد یته در زمینته حتس یتردن و

موأثر است و در واقع طب ارزشهال فتردلر اجومتاعی و مرتی

پردازش درون دادهال محیطی دارال تناناییهتال قابتل تتنجهی

تعریف میشند .عالوه بر آنر ییایت زنتد ی ضتمن دارا بتندن

است .لذا در زمینه طراحی فضار هتدف آن ستازماندهی و خرت

ابعاد عینی و وابسوگی به شرایط عینی و بیرونتیر امترل استت

با تنانمندیهال انسان (حسیر حریوی و

ذهنتی و درونتی و در نهایتتت بته تصتنرات و ادراک فتترد از

هنشی) به ننهال است یه انسان را قتادر ستازد تتا عمرکتردل

واقعیوهال زند ی بسوگی دارد .اما با وجند تعاریف ننا نن (و

(رفوارل) مرثر داشوه باشد( .)3رایجترین رویکرد به رابطه فضا و

در نویجه تننع رویکردهتال ارزش یتابی) بتر دو مرلاته اصتری

انسان یا محیط و اجوماعر الگنل ادرایی ت شناخوی ت انگیزشتی

ییایت زند ی تا حدل اتااق نظر وجند دارد :عنامتل ختارجی

است یه واینش ادرایی به محتیط (ادراک فضتایی) را بررستی

زند ی شخصی (شاخصهال عینی) و ادرایات درونی افراد از این

فضال مصننع موناس
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عنامل خارجی (شاخصهال ذهنی) .این اولین و شاید جامعورین

مادل زند ی را مقایسه یرده و ارتباط میان شاخصهال عینی و

تقسیم بندل است یه بسیارل از دانشمندان و پژوهشگران آن

ذهنی را نیز مطالعه مییند.
مرور تجتربه هال جهانی نیز نشتان میدهتد یته هتم

را پذیرفوهاند.
«شاخصهال درونی یا ذهنی »1ارزیابی درونتی زنتد ی افتراد را

شاخصهال عینی یه عمتدتاً بر پایه آمتتار ثبتتت شتتده شتکل

نشان میدهد یته رول درک فترد از شتادیامی و رضتایت او از

می یرند و هم شاخصهال ذهنی یه از پیمایشهال میدانی و بتا

شرایط زند ی پایهریزل شده است .این ننع شاخصتها در اصتل

روشهال مخورف حاصل میشنند در تجربیات ستنجش ییایتت

شخصی و مبونتی بتر استونباط مشتخص از آستایش و رفتتاه و

زند ی یاربرد فراوان یافوهاند .در بررسی ساز ویارهال مخورتف

پاسخهال بته دستت آمتده از نظرستنجیها و مطالعتات جامعته

سنجش ییایت زند ی در جهانر اسوااده از دو رویکرد عینتیر

شتتناخوی استتت .دو روش اصتتری جمتتع آورل اطالعتتتات و

ذهنی و یا رویکرد عینی و ذهنی به صنرت همزمتان بته مقنلته

شاختص هال درونیر روش پرسش نامته و پرستش همزمتان بتا

ییایت زند ی را میتنان مشاهده نمند .در جدول 2ر مهمورین

آمار یرل جمیعوی است .این شاخصها وضعیت واقعی یا شرایط

نمننههال منرد بررسی در ایتن مطالعته بتر استاس ایتن معیتار

یل زند ی و نگرش افراد در مقابل شرایط را منعکس مییند و

طبقهبندل شده است.

میتناند به وسیره مدلهال آمارل به شناسایی ارزشهال جامعته
یا روههال مخورف اجوماعی یمک یند .این ارزشها یه بر پایه
مقیاس درجه بنتدل متیشتنندر بته عنتنان شاخصتهال ابعتاد
نامرمنس ییایت زند ی به یار میروند.
«شاخصهال عینتی یتا برونتی »2ییایتتت زنتتد یر بتر پایتته
ویتژ یهایی هسوند یه میتنان اندازه یرل نمندر مثتل درآمتد.
هدف در نظر رفون مجمنعهال از شاخصهال یالن اقوصتادلر
اجوماعی و جغرافیایی است یه شرایط و روش زنتد ی افتراد را
تعیین میینند .این شاخصها مقیاسهال غیتر مستوقیم شترایط
واقعی ییایت زند ی هسوند یه محققان تالش دارنتد ارزیتابی
ینند .به طنرل یه در شاخصهال عینی ممکتن استت ییایتت
زند ی به عننان ارتباط موقابل بعد عمرکرد و فعالیوهال حیاتی
جمعیت تعریف میشند.
در بح درباره شایسوگی و عتدم شایستوگی روشتهال
عینی و ذهنیر امروزه تعداد رو به رشدل از پژوهشگران از نتنع
سنم شاخصها طرفدارل میینند یه اطالعات ییای را با یمتی
تریی

میینند .این دید اه با عبارت «ییایت زیست محیطتی

زند ی »3به تصنیر یشیده شده استتر یته دو عرصته فتردل و

1 - subjective indicators
2 -Objective indicators
3 - Environmental Quality of Life
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جدول  -5طبقه بندی تجارب سنجش کيفيت زندگی بر اساس رویكردهای عينی و ذهنی()55
ردیف

بررسی رویكرد

عنوان بررسی نمونه

1

رویکرد عینی

شاخص تنسعه انسانی سازمان مرل موحد ()HDIر برنامه شاخصتهال شتهرل جهتانی ()GUIPر پایگتاه اطالعتات
"یواب دادههال شهرها" بانک تنسعه آسیاییر پیمایش ییایت زند ی مرسسه مرسر

5

رویکرد ذهنی

شاخص بهزیسوی اسورالیا

3

رویکرد مری
عینی و ذهنی

برنامه سنجش شهرل اروپار واحد اطالعات مجرته اینننمیستتر سیستوم تزارشدهتی ییایتت زنتد ی نینزیرنتدر
سیسوم زارشدهی ییایت زند ی اتحادیه شهرداریهال یانادار شاخص ییایت زنتد ی یمیستینن تنستعه پایتدار
لندنر زارش ییایت زند ی لینرپنل

کيفيت زندگی و فضاهای سبز شهری :ییایتت زنتد ی در

تجربه) .ترییبی از عناصر سازنده چشماندازها برال رستیدن بته

سیاسوهال برنامهریزل شهرل و فضایی ضرورت و اولنیت استت

تعادل و تکامل پایدار ضترورل استت( .)23ا تر فضتاهال ستبز

و باید به چالشهایی یه اسوراتژیها برال آینده شتهر بته ارمغتان

شهرل ارتقا دهند ان ییایت زند ی هسوندر تریی و بته هتم

میآوردر پاسخ ن باشتد .ایتن مستأله امتترل جدیتد نیستتر از

پینسون آنها در یک سیستومر ارزشتی افزایشتی در شتهر دارد.

زمانهال ذشوه همتان ننته یته در آثتار افالطتننر ستقراط و

بنابراین خر ساخوارهال سبز شهرل یته بته تعتادل سیستوم

دیگران آمدهر محیط فیزیکی و تأثیر آن بر اشخاص درک شتده

شهرل در دو سطح عمرکردل و ساخوارل یمک ینتدر اهمیتت

است .فضاهال سبز شهرل در سطنح مخورف همانند محیطتیر

دارد .اهمیت ساخوارهال فضال سبز شهرل نه تنها بته وستیره

اینلنژیکیر اجوماعیر اقوصادلر فرهنگی و زیباشناسی عمرکترد

جمع ارزش ذاتی فضتاهال جدا انته ستازندهر برکته بته وستیره

موااوتی در شهرها دارند و سیما و ویژ یهال منطقهل شهرل را

ارتباطی بین این فضاها به وسیره همبسوگی اتصاالت میان آنها

ارتقا میدهند .همچنین به خاطر این چند عمرکردل بندنر بته

و اطراف شهرر اثبات میشند .به عقیده ولنداریزیک ساخوارهال

عننان فایونرل برال میان ینش فعالیوهال انستانی و محتیط و

سبز شهرل نهادهال چند عمرکردل در زمینه شتهرل هستوند

ارتقا دهنده ییایت زند ی عمل مییند.

یه باید به شینه یک پارچه و جامع منرد بح قرار یرند(.)23

«مننونرین» می نید :بسیارل از شهروندان در شهرها از

فضاهال سبز شهرل سیاسوهال محیطیر اقوصادل و اجومتاعی

ارتباط با محیط محروم هسوندر بستیارل از آنهتا دیگتر عناصتر

را تحت تأثیر قرار میدهدر بته شتینههتال چنتدل در ییایتت

اینسیسوم را خنار میشمارند و یا به ساد ی نادیده می یرند و

زند ی مشاریت دارند یه به صتنرت مستوقیم در قابتل زیستت

بیشور و بیشور با آن دشمن میشنند و بشرر در بیشتور زمانهتار

بندن شهرها تأثیر ذار است.

در درون محتتیط ستتاخوگی و مصتتننع در جستتوجنل پناهگتتاه

معرفی محدوده مطالعاتی

است( .)25به عقیدهل «آنوروپ» تقاضال زیادل در آینده برال

این محره واقع در ناحیه  3شتهردارل منطقته  2استت

چشم انداز وجند دارد یه در یک زمان چندین عمرکرد را انجتام

یه از شمال به بزر راه باباییر از جننب و شرق به جنگل لنیزان

خناهد داد :عمرکرد اینلنژیکی (فضایی برال زنتد ی)ر عمرکترد

و از سمت غرب به بزر راه دارآباد منوهی میشند(.)27

اقوصادل (فضایی بترال تنلیتد)ر عمرکترد فرهنگتی -اجومتاعی
(فضایی برال تاریح و احراز هنیت)ر عمرکترد تتاریخی (فضتایی
برال هنیت و تعر )و عمرکرد زیبتایی شتناخوی (فضتایی بترال

بررسی تأثير فضای سبز شهری بر...

51

شكل -3نقشه محدوده منطقه  5محله شيان()55
برال رسیدن به نویجهال قابل پذیرش و بسط و بازیابی

مییند .هدف از آنها فتراهم یتردن اطالعتات دربتاره یمیتت و

مااهیم بررسی شتده در زمینتهال ستاز ار بتا شترایط محرتیر

شکل فضاهال سبز در شهر استت .یمیتت و پینستوگی بیشتور

مطالعهال منردل بر رول محره شیان صنرت رفت .با تنجه به

فضاهال سبز در شتهر بهوتر استت .بته بیتان دیگتر بتا یتاهش

بررسی هال اولیه و نظر ساینان محرته از فضتال ستبز مناستبی

مساحت یل فضاهال سبز بیشور ننهها از بین خناهند رفت یا

برخنردار است .در این مرحرهر پارامورهال تعیینیننده ییایتت

ضعیاور خناهنتد شتد و ییایتت اینلنژیتتکی از بتین رفوته یتا

فضال سبز تعیین و تأثیر آنها بر ییایت زنتد ی متنرد بررستی

ضعیاور خناهد شد .همچنین این امر بر نحنه و شرایط اسوااده

قرار رفت .به همین منظنرر در راسوال رسیدن به نوایجی یته

ساینان شهرل نیز تأثیر خناهد ذاشت(.)1

درست یا نادرست بندن پارامورهال ذیر شده را پاسخ ن باشدر



معيار مساحت سطح فضاهای سبز شهری

مصاحبهال با  111نار از ساینان محره یه اقشار مخورای را در

میزان فضاهال سبز شهرل اثرل قنل رول ییایت محتیطر

بر می یرد صنرت رفت .سراالت مطرح شده در پرستش نامته

شتترایط اینلنژیتتک و رضتتایت عمتتنمی جمعیتتت دارد .ستترانه

دو سترل سترال (ستراالت بتاز و ستراالت زینتهال)

فضاهال سبز شهرل بر رول میزان فضال سبز منجند در شتهر

طراحی شد یه نوتایج ایتن مصتاحبههتا بته صتنرت جتداول و

در ارتباط با جمعیت تمریز و بهعننان مقیاس پایه برال تتأمین

نمندارهایی یه در ادامته ارایه ردیتتده استت قابتتل بررستتی

فضال سبز و رشد آینده شهر قضاوت مییند .مستاحت بیشتور

میباشد.

فضال سبز شتهرل مایتد و در دستورس بترال رفتاه عمتنمیر

شااصهای کمی پژوهش

سالمتر اسوقالل و تاریح ساینان و برال سیمال شهر و تنسعه

در قالت

معیتارهایی یه بهوسیتره شاخصتهال یتتمی انتدازه یترل
میشندر رول ویژ یهال فیزیکی سیسوم ستبز شتهرل تمریتز

سرانه فضال سبز(مورمربع)

آن ارجحور است.
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معيار دسترسی به فضاهای سبز
این دید اه مشورک وجند دارد یه مقدمورین و مطرنبورین

یردن اسوااده ساینان شهرل از این فضاها منجر خناهتد شتد.

روش برال دسورسی به مکانهال سبز شهرلر پیادهرول است و

یکی از راهکارهال مناس برال این امر آن است یته از طریت

بیشینه حریم و وسعت فاصره تقریباً  511مور از جایی است یه

مکانیتتابی سرستتره مراتبتتی از فضتتاهال ستتبز در ستتطح محرتتهر

فرد زند ی مییند (پیتادهرول حتدود  5دقیقته)ر پیتادهرول را

دسورسی مناس

شتهروندان بته ایتن فضتاها میستر تردد .از

میتنان یک برابرساز اجوماعی بزرگ در محیطهال شهرل امروز

شهروندان از میزان دسورستی آنهتا بته فضتال ستبز در محتل

ترقی یردر آن جا یه همه صرف نظتر از وضتعیت و درآمدشتان

سکننوشان سرال پرسیده شد و این یه آیا از وضع فضتال ستبز

میتنانند به سمت مکان پیاده روند .این تصتنر وجتند دارد یته

محل سکننت خند راضی هسوند؟ همچنین از نحتنه دسورستی

دسورسی به فضاهال سبز شهرل در فاصره  511مور پیتادهرول

به فضال سبز شهرل نیز سرال پرسیده شتد و ایتن یته از چته

از جایی یه شهروندان در آن زند ی یا یار میینندر به بیشینه

وسیرهال برال دسورسی به فضال سبز اسوااده میینند.

نمودار -1سنجش نحوه مراجعه به فضای سبز محله (درصد)
طب نوتایج به دست آمتده بیش از 51درصتد پاستتخ

حملونقل عمنمیر ضعف و یمبند آن در محرته عنتنان شتوه

دهند ان مسیر منوهی به فضال سبز را پیاده طی میینند .این

است .دلیل اسوااده از وسیره نقریه شخصی نیز ایثتراً در مناقتع

امر نشاندهنده دسورسی مناس

به فضتتال سبتتز در محتتره

ردش با خانناده و پیکنیک عننان شده است.

میباشدر رچه دلیتل استوااده نکتردن شتهروندان از سیستوم

نمودار -5بررسی رضایت از ميزان دسترسی به فضای سبز در محله (درصد)
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شااصهای کيفی


معيار تنوع گونهها

منضنع اصری اطمینان از وجتند شترایط الزم در شتهرها بترال

ارزیابیر مطالعه و بررسی ننههال یاهی و انوختاب ننتههال

حا تننع و فرنر غنی از طریت جمعیتت ننتتههتال پایتتدار

مناس

یتاهی ستتاز ار با شرایتط آب و هنایی شهتتر تهتران

میباشتد .در ایتن معیتار ننتههتال غیربتنمیب بیگانته و نتادرب

(  )1385میباشد یه مجرل آن اساتید محورم دانشتگاه تهتران

تهدیدیننده و در معرض خطتر بتهعنتنان شاخصتهال یریتدل

بندهاند.در این طرح فهرست ننههال یاهی غال شهر تهرانر

شناسایی میشنند.یکی از مهمورین طرحهتایی یته در ستازمان

اسوعالم شده ازسنل معاونت فضال سبز سازمان وجند دارد یه

پاریها و فضال سبز شهر تهران اجرا ردیده استر طرح

به شرح جدول  3میباشد:

جدول  -3گونههای گياهی شهر تهران()15
گونههای

تعداد

گياهی
سنزنی بر ان

 12ننه (واریوهها در شمارش ننهها لحاظ شدهاند)

پهن بر ان

 12ننه (واریوهها در شمارش ننهها لحاظ شدهاند)

درخوچهالها

 22ننه (واریوهها در شمارش ننهها لحاظ شدهاند)

باال روندهها

 11ننه

انناع پنششی

 21ننه( ننههال مخورف چمن در شمارش لحاظ شدهاند)

لهال فصری

 55ننه

مجمنع

 172ننه

در مجمنعه پارک جنگرتی لتنیزان عرصتههال جنگتل

را تحت تأثیر قرار میدهد .از این رور بهعنتنان شتاخص معترف

یارل وسیعی وجند دارد .باتنجه به ارقام منجند به نظر میرسد

برال ایتن معیار انوخاب ردیتده استت .ناخالصتتی و آلتتند ی

تننع پهن بر ان بیشتور از ستنزنی بر تان بتنده ولتی فراوانتی

به وسیره اثر رول ترییبات خاص پنشش یاهیر اینسیستوم را

سنزنی بر ان بیشور از پهن بر تان میباشتد .نمننتههال پهتن

تحت تأثیر قرار میدهد .همان ننته یته در منتابع و مطالعتات

برگ شامل ننههایی چنن اقاقیار ارغنانر برنطر افرار داغداغانر

پزشتتکی و ستتالمت بتته آن اشتتاره فتتراوان شتتده تتتأثیر مختترب

تنتر عرعرر چنارر ون و سنجد میباشد .از سنزنیبر ان میتنان

ناخالصیهال هنا در افزایش بیماریهایی چنن اخوالالت تناستی

به یاج تهرانر زربتین و سترو نقترهال اشتاره یترد .نمننتههال

بهویژه برال روههال سنی خاص بهویژه یندیان و یهنساالن و

درخوچه ال شامل طاووسیر تنرلر خرزهرهر شیرخشت و انتناع

به همان میزان تأثیر مثبتت فضتاهال ستبز شتهرل در یتاهش

رز میباشد(.)12

آلند ی و اثرات مخرب آن چه برال انسان و چه محیط زنتد ی



معيار کيفيت هوا

انکارناپذیر است .به منظنر بررسی این معیار میزان آالیندههتال

آلند ی و ناخالصی محیطر شکرهال عمده اختوالل اینسیستوم

اصری منطقه  2شهر تهران در ستال 1351بته شترح جتدول 2

شهرل را تشکیل میدهد .آلند ی جنل ایثر محیطهال شهرل

ارایه ردیده است.
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جدول -5نالیندههای اصلی و ميزان ننها در سال  ،1391ایستگاه شهرداری منطقه )55( 5
ميانگين غلظت

حداکثر غلظت ساعتی در طول

تعداد روزهای

نام

واحد

ساليانه

یک سال(تاریخ ،ساعت وقوع)

غيرمجاز در طول سال

نالینده
O3

1ب 25( 37خردادرساعت )13

1

PPb

7ب15

1

CO

ppm

3

8ب 17( 5بهمنر ساعت )8

NO2

ppb

3ب52

2ب 21( 152تیرر ساعت )21

175

SO2

ppb

5ب22

5ب 21( 113خردادر ساعت )11

1

PM10

Mg/m3

5ب31

3ب 23( 212اردیبهشتر ساعت )15

2

PM2.5

3

3ب32

Mg/m

2ب 17( 218بهمنر ساعت )12

مطاب با جدول آلند ی در طی این سه سال به دالیل
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معيار هویت شهر

مخورف افزایش یافوه و به دلیل افزایش حجم ترافیک منتنرل و

این معیار نقش سیسوم سبز شهرل در سیمال شتهر و

صنایع مخورفر تهران جزء آلندهترین شهرهال ایتران استت .در

چگتتننگی (ییایتتت) ستتاخوار بازاریتتابی شتتهر رول آن را متتنرد

این شرایط فضال سبز منطقه چهار به یکی از عناصر تأثیر تذار

بررسی قرار میدهد .شهرها میتنانند بهوسیره چشمانداز معتین

در رفع مشکل آلند ی در شتهر بتدل متیشتند .در ایتن میتان

یه مردم آن را رامی میدارنتد و احستاس تعرت را بته ختاطر

یاهش ییایت اینلنژیکی فضاهال سبز شهرل از یک سن دلیری

اهمیت فرهنگی و تاریخی تقنیت ینند تعریف شنند .این قبیتل

بر افزایش آن و از سنل دیگر خند دلیل آلند ی است.

ارتباطات باید در استوراتژیهال ستبز شتهرل تعریتف شتنند .از
پاسخدهند ان در منرد اهمیت فضال سبز در ستیمال عمتنمی
محره سرال و جنابهال زیر دریافت شد.

جدول -2اهميت فضای سبز در سيمای محله
ميزان اهميت

تعداد

درصد

مقدار وزنی

بسيار زیاد

75

%75

375

نسبتاً با اهميت

12

%12

28

با اهميت

5

%5

27

اهميت کم

3

%3

3

بدون اهميت

1

%1

1

کل

111

111

257

شااصهای مكانی
از تقسیم مقتدار وزنی یل بتر تعداد یتل جنابتتها عتتدد 57ب2

مهمورین عمرکرد فضاهال سبز شهرل در شتهر فتراهم یتردن

بهدست آمد .این نشان دهنده نقش پررنگ فضال ستبز از نگتاه

مکانی برال فراهم یردن انناع مخورف فعالیوهال انستانی استت.

شهروندان است .بیش از نیمی از مردم اهمیتت بستیارل بترال

ستتاینان و ستتازمانهال عم تنمی شتتهرهار از فضتتاهال ستتبز بتته

فضاهال سبز در سیمال محره قائتل هستوند و تنهتا  2درصتد

روشتهال مخورف برال فعتالیت روزانهر معمنلیترین تاریحتاتر

نقش این فضاها را یم یا بیاهمیت میدانند.

بررسی تأثير فضای سبز شهری بر...
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اهداف اقوصتادلر حتنادث فرهنگتیر اجومتاعی شتدنر ورزشر

سبز شهرل میتناند فضایی مناس بترال آرامتش و دسورستی

آمنزش و غیره اسوااده میینند .هدف این معیارها شناستایی و

بعد از زمان یار بدون نیاز به ایجاد مقدمات مخصنص باشد .این

تحریل انناع و دامنه اسواادهها و تعیتین رایشتات عمتنمی در

معیار به تحریل نقش عمنمی عمرکترد تاریحتی فضتاهال ستبز

الگنهال یاربرد است .ضمن اینکه شکل و ترایم اسوااده بستیار

شهرل درون شهر تنجه دارد .باید تنجه داشت یه هتی یتک از

موننع میباشد.

اسواادهها به هی عننان بر دیگرل ارجتح نیستت .در رابطته بتا
میزان اسوااده شهروندان از فضال سبز محره و نحتنه استوااده

معيار تفریح

آنها سراالتی پرسیده شد و جنابها به صنرت زیر ارایه ردید.

فضال سبز فضایی برال اسواادههال ننا نن تاریحتی
با بازدههال مخورف است .نقش حیاتی این فضاهار در دستورس
بندن آن برال فعالیتهال مخورف متردم محرتی استت .فضتال

جدول -5توالی استفاده از فضای سبز
توالی استفاده

تعداد

درصد

هرگز

3

%3

به ندرت

22

%22

گاهی

37

%37

اغلب

28

%28

هميشه

8

%8

باالترین درصد افراد از فضال سبز در ماه تنها چنتدبار استوااده

روههال مشتغره یتارل زیتاد و یمبتتند زمتانر تترجیح دادن

است.

بتندن پتارک از

میینند .ا رچه درصد اسواادهینند ان هاوگی نیز غال

برال عدم و یا تنالی یم اسوااده دالیل مخورای ذیر شده یه در

فعالیوهال دیتگر در اوقات فراغتت و نامناست
دید شهروندان تقسیم بندل شدهاند.

نمودار -3بررسی دالیل انتخاب استفاده تفریحی از پارکها(درصد)
 معيار امنيت

فضاهال سبز شهرل باید نناحی ایمنی باشتند یته

رضایومندل ساینان دارد .ا رچه نباید نادیتده رفتت یته

تمامی بخشهال جامعهر بهخصنص یندیان بوناننتد بتدون

فضاهال سبز شهرل این پوانستیل را دارا هستوند یته بته

نگرانی درباره امنیت فردل خند از فضا لذت ببرند .منضنع

مکانهال مناس برال فعالیوهال مجرمانه تبدیل شنند یته

ایمنی اثر عمدهال بر معیارهال اسوااده از فضاهال ستبز و

اثرات منای بسیار داشوهر باع یتاهش ییایتت زنتد ی و
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تعداد مراجعهینند انر یا فاصره رفون متردم از فضتاهال

احساس ترس و عدم امنیتت میینند پرسش شد و جنابها

عمنمی و سبز و مخدوش شدن سیمال شهر خناهتد شتدر

طب جدول زیر ارایه ردیده است .با تنجه به سنجه ارایه

نیاز است اهمیت حیاتی ایمنی بهعننان عامل تعیینیننده

شده و قرار یرل یمور از  51درصد جنابها در سطح زینه

برال اسوااده از فضتاهال ستبز شتهرل شناستایی شتند.از

هر زر نویجه رفوه میشند یه فضال سبز محره از دید اه

ساینان درباره این یه تا چه میزان در فضتال ستبز محرته

ساینان از امنیت مناسبی برخنردار نیست.

نمودار -5بررسی دالیل انتخاب احساس ناامنی (درصد)
 جانشينی
اسوااده از فضاهال سبز شهرل میتناند بهعنتنان یتک

شاخصهال انناع مسکن بهعنتنان مقیتاس وابستوگی متردم بته

زینه یا جانشین برال آنهایی یه نمیتناننتد بته فضتاهال بتاز

فضال سبز محری اسوااده مییند .شناسایی این مطر یه چته

دسورسی داشوه باشندر یا برال مردمی یه فاقد قدرت حریوندر

میزان از جامعه محری به عرت تغییر در سبک زند ی و یتاهش

آنهایی یه ماشتین ندارنتدر افتراد بتا درآمتد پتایینر بچتههتا و

فضاهال باز و سبز در منازلر نیازمند فضاهال سبز شهرل قابل

میانساالن دیتده شتند .از نقطته نظتر اقوصتادلر ایتن معیتار از

دسورس است میتناند شاخص خنبی برال این معیار باشد.

جدول -5ميزان احساس عدم امنيت در فضای سبز
ميزان احساس ترس

تعداد

درصد

هر ز

38

%38

به ندرت

27

%27

اهی اوقات

22

%22

11

%11

اغر
با تنجه به اینکه منازل درصد بیشورل از ستاینان محرته فاقتد

در جهت پایدارسازل و تنسعه فضال سبز محره شیان به منظنر

فضال سبز شخصی استر میزان استوااده آنهتا از فضتال ستبز

باال بردن رضایت ساینان محره و ارتقال ییایت زند ی مردمان

عمنمی و نیاز آنها به این ننه فضاها افزایش یافوه است.

آن محره در این بخش ارایه میشتند .اجترال ایتن پیشتنهادها

ارایه راهكار و پيشنهادها

مطاب با جدول 8ر میتناند محره شتیان را بته محرتهال ستبزر

بر اساس بررسیهال انجام شده و بر پایه تحریل پرسش نامههال

پایدار و امن تبدیل یند.

ساینان محره شیانر پیشنهادها و راهکارهال مناس و اجرایتی

بررسی تأثير فضای سبز شهری بر...
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جدول  -5ارایه پيشنهادهای اجرایی طراحی فضای سبز محله شيان
معيار

معيار امنيت

معيار دسترسی

معيار تنوع-
بخشی گونههای
گياهی

معيار کيفيت
هوا

اهداف

رهنمودهای اجرایی

تأمین روشنایی و حذف نقتاط
خطرساز در تمامی خیابانهتال
محره شیان
افزایش امنیت اجوماعی بترال
ستتاینان محرتته و شتتهریهال
مستتکننی منجتتند در محرتته
مانند شهرک فالحیان

 افتتزایش چراغهتتال بتترق استتوااده از آنهتتا درمکانهال مناس
 افزایش نظارت و ینورل بتر پتارک و فضتاهالسبز محره شیان با ایجاد یینستکهال نگهبتانی و
قرار اههال انوظامی در محدوده پاریها بتهویتژه
پارک جنگری لنیزان
 اسوااده از رها و یاهان ینتتاه قتد یتا ینتتاهیردن شمشادهال برند ینار پیادهروهتا در طتنل
مستتیرهال پیتتاده خیابانهتتال محرتته شتتیانر بتته
منظنر جرن یرل از فضاهال ناامن

دسورستتی یریتته ستتاینان بتته
فضال سبز با حدایثر  5دقیقه
پیادهرول
ایجاد فضال سبز طراحی شده
و مناس در اطراف خیابانهال
فرشتتتادلر شتتتاهرضتتتایی و
انشعابات خیابان شیان و سایر
دسورسیهال محره

 احداث فضال سبز در نقاطی یه ساینان بیشاز  511مور با فضال سبز فاصره دارند.
ایجتتاد خطتتنط پیتتاده نتتنارل و ستتبز در اطتتراف
مسیرهال پیتاده بته منظتنر افتزایش دسورستی
پیاده و دوچرخه در سطح محره
ت ایجاد مسیرهال ویژه دوچرخته در پتارک و در
حاشیه سبز خیابانها

ایجتتاد فضتتال ستتبز پایتتدار و
موننعر افزایش جذابیت بصرل
با یاشت مناس در فضتاهال
شهرل محره شیان
انوخاب درخوان همیشه ستبز
و انوخاب درخوان خزان پتذیر
بنمی به منظنر حات زیبتایی
محره در تابسوان و زمسوان

 در نظر رفون درخوان با تننع در شکل و فترمو یاربرد مناس آنها در تریی با هتم موناست
با فصنل مخورف سالر بته یتار یرل ننتههتال
درخوچتتهالر بنتتتهالر پنششتتی و تتلیتتارل
موناس با ننع فضا مانند معابر پیاده
 در نظتتر تترفون عتتدد  3-5یتتا  7در تعتتداددرخوان جهت ایجاد سایه درمکانهایی یه نیاز به
وجند سایه دارند.
ت انوخاب یاهان مناس بترال یتاهش آلتند ی
هنا و صدا مانند افرار اقاقیار چنارر سرو و یاج

ترطیتتتتف هتتتتنا و یتتتتاهش
آلند یهال هنال محره

 ایجاد پنشش یاهی بین مسیر سناره و پیتادهدر خیابانهتتتال اصتتتری فرشتتتادلر شاهرضتتتایی
وجعاریان
 اسوااده از ننههال یاهی مقاوم بته آلتند یهتتنا در مجتتاورت دسورستتیهال ستتناره و پیتتاده
محره شیان

الگوهای اجرایی
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معيار زیبایی
شناسانه
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ایجاد محیطی جهت آرامش و
تمدد اعصتابر جهتت ورزشر
بتتازلر تاتتریح و لتتذت ماننتتد
احتتداث پاریهتتال ستتالمت در
مقیاس محره و پارک محرهال
و نقاط مک در ستطح محرته
در نقاط مخورف

 استتوااده ازآب و ایجتتاد آبنمتتا در پاریهتتا واسوااده از مبرمان مناس در مجاورت آنها
ت ایجاد زمینهال بازل ویژه یندیتان بتا در نظتر
تترفون استتوانداردهال الزم استتوااده از مبرمتتان
مناس بهخصنص برال سالمندان و افترادل یته
بتتهصتتنرت روزانتته از پتتارک استتوااده متتییننتتد.
استتتوااده از آالچیتتت و ستتتکنهال مخصتتتنص
نشستتون .ایجتتاد مستتیرهال ویتتژه پیتتادهرول بتتا
اسوااده از یاپنشهال مناست ر ایجتاد زمینهتال
ویژه اسکیتر بسکوبالر والیبال

بهبند سیمال محرته و غنتال
بصرل محرته شتیان از طریت
افزایش حس وحدتر انسجامر
زیباییر تعتادلر تنتنع و ستایر
مرلاههال زیبایی شناستی بتا
یاشتتت یاهتتتان و طراحتتتی
منظر نرم

ت اسوااده از المانهال بصترل در طراحتی فضتال
سبز
 رعایتتت تتتنازن و همتتاهنگی و تنتتنع رنگهتتادرطراحی فضال سبز
 درهم آمیخون یاهان ردارو زینوی و تطبیتدادن آنها با سبک معمارل و آراسوگی و زیبایی

نهيبی و همكار

نتيجهگيری
با تنجه به مطالعتات انجتام شتده در پاریهتال عمتده

رفع بخشی از نیازهال روانی ت اجومتاعی شتهروندان هستوندر

محرهر این نویجه حاصل میشند یه تمامی افراد در همه حال و

تنسعه و سورش دادن پاریها و فضاهال سبز شهرل درجهت

در تمامی روههال سنی به نقش طبیعت و اسوااده از مزایال

ارتقال ییایت زند ی شهرل امرل اجوناب ناپتذیر متینمایتد.

آن برال بهبتند زنتد ی آپارتمتان نشتینی یته فاقتد امکانتات

همچنین با تنجه به این یه ایثر شهروندان در طنل هاوه بارها

تاریحی میباشندر به سنل طبیعت و پاریها رول میآورند تتا

به پارک مراجعه و اوقات خند را صرف تاریح و تذران اوقتات

مشکالت خند را حوی به طنر ذرا حل ینند .با تنجه به یافوه-

فراغت میینندر غنی سازل اوقات فراغت در پاریهتا از نکتات

نظرستتنجیال یتته از

پراهمیت محسنب میشند .نکوه دیگترر الگتنل رایتج مراجعته

هتتال متتذینر و همچنتتین طب ت

بازدیدینند ان به عمل آمدر مشخص شد یه بیشور افراد برال

دسوه جمعی و همراه با اعضال خانناده به پاریها است .به این

پر یردن اوقات فراغت خند خارج شدن از محل سکننت و رفون

ترتی ر این محره بیشور نیازمند پاریهایی است یه سطح وسیع

به سنل پاریها و لذت بردن از زند ی جمعی و بندن در ینتار

فضال سبز و امکانات رفتاهی و ختدماتی بترال همته اعضتال

مردم را ترجیح میدهند .آنها حضنر در پارک را عتامری بترال

خانناده داشوه باشند .در عین حالر با تنجه به مهم بندن عامل

یاهش افسرد یر افزایش یارایی شتغری و تحصتیری و فترار از

دسورسی در اسوااده شهروندان از پاریهال شتهرلر از عنامتل

روزمره ی عننان میینند.

افزایش اسوااده افراد از پاریها و در نهایت ارتقال ییای زند ی

با مرور نوایج حاصل از مطالعه رابطه ییایت زنتد ی و
فضال سبز در محره شیان و با تنجه به اینکه پاریها محری برال

آنان است.

بررسی تأثير فضای سبز شهری بر...
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