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فضای سبز شهری
موضوع های  با  جلد   20 بر  مشتمل  شهرداری ها(،  عمل  )راهنمای  سبز1400  کتاب 
مختلف است که در سال یک هزار و چهارصِد هجری شمسی منتشر شده است. در 
این جلد موضوع “فضای سبز شهری” مورد بحث قرارگرفته است. محتوای این کتاب 
مشتمل بر مواردی همچون؛ جایگاه شهرداری در توسعه، بهسازی و نگهداری فضاهای 
سبز، مشخصات فضاهای سبز شهری)انواع، نقش و عملکرد( و گونه شناسی کاربری 
و گیاهی فضاهای سبز شهری می باشد. همچنین معیارهای برنامه ریزی فضاهای سبز 
شهری، ضوابط و مقررات، معیارهای منظرسازی و اصول مدیریت حفظ و بهسازی 

فضاهای سبز از دیگر محورهایی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است.
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سخن�آغازین
در جهان کنونی سرعت تغییرات در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 
زندگی  سبک  و  پیرامون  محیط  در  که  است  شتابان  حدی  به  فن آوری  و  محیطی  زیست 
به  رو  و  گسترده  نیازهای  کنار  در  تغییرات  این  است.  گذارده  عمیقی  تاثیرات  افراد،  همه 
گسترده،  سبز  فضای  پاك،  و  روان  نقل  و  حمل  همچون؛  زمینه هایي  در  شهروندان  تزاید 
فضاهای شهری مطلوب، بهداشت مناسب محیط شهری، ایمنی و ... از یک سو و مسایل، 
مشکالت، چالش ها و فرصت های باقیمانده از قبل در شهرها از سوي دیگر، صاحب نظران 
به مدیران و دست اندرکاران  آنها  با  بر آن داشته که رویکردهای جدیدی را در مواجهه  را 
مدیریت و برنامه ریزی شهری پیشنهاد نمایند. از جمله این رویکردها می توان به شهرهای 
پایدار، شهرهای هوشمند، شهرهای دانش بنیان، شهرهای خالق، شهرهای تاب آو، شهرهای 
دوستدار محیط زیست و مواردي از این قبیل اشاره نمود که متاثر از مبانی فکری و اندیشه ای 

ایده پردازان و صاحب نظران، در مواجهه با نیازهای جدید، تبیین و عملیاتی شده اند.
از اصلی ترین بازیگران در تحقق رویکردهای جدید در شهرها، مدیران و کارشناسان 
هر  سرمایه  اصلی ترین  کارآمد،  و  توانمند  انسانی  نیروی  که  چرا  هستند.  شهری  مدیریت 
دستگاه و سازمان است و در واقع این سرمایه انسانی با مجموعه ای از دانش ها و مهارت ها 

است که می تواند در پیشبرد اهداف هر سازمان نقش اساسی داشته باشد.
مدیریت شهري  زمینه  در  کاربردي  آموزش هاي  ارایه  در  اقدامات شاخص  از جمله 
و شهرسازي مي توان به مجموعه کتاب هایي که به عنوان "راهنماي عمل شهرداري ها" در 
برخي از کشورهاي جهان تهیه مي شود، اشاره نمود. هدف از تدوین این گونه کتاب ها، ارایه 
آموزش هاي کاربردي، به شیوه ترویجي و مبتني بر شرایط، ویژگي ها، ضوابط و مقررات هر 

کشور در زمینه هاي مختلف و مرتبط با مدیریت شهر و شهرسازي است.  
و  وظایف  راستای  در  نیز  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  این رو  از 
مأموریت های خود درخصوص توانمندسازی مدیران و کارشناسان مجموعه بزرگ مدیریت 
شهری کشور و افزایش دانش در این حوزه، در آستانه ورود به قرن جدید شمسی، اقدامات 
آنها  مهم ترین  از  یکی  که  است  داده  قرار  خود  کار  دستور  در  را  گسترده ای  برنامه هاي  و 
تهیه محتواهای علمی تحت عنوان "کتاب سبز 1400" )راهنمای عمل شهرداری ها( مشتمل 
مشارکت  با  که  می باشد  شهر  مدیریت  و  با شهرسازي  مرتبط  زمینه هاي  در  و  جلد   20 بر 
صاحب نظران و اساتید دانشگاهی تهیه و تنظیم شده است. امید است این اقدام، گام موثري 

در ارتقاي سرمایه های انسانی شاغل در مدیریت شهری کشور باشد.
در پایان الزم است از زحمات و تالش های همه کسانی که در تهیه این آثار ارزشمند 

همکاری داشته اند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.
مهدی�جمالی�نژاد

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور
و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور



سخن�ناشر

ــؤولیت ها و  ــی، دارای مس ــی غیردولت ــای عموم ــوان نهاده ــه عن ــهرداری ها ب ش
ــف  ــه وظای ــه نحوی ک ــند. ب ــف می باش ــای مختل ــی در زمینه ه ــف گوناگون وظای
ــوع  ــات متن ــه خدم ــا ارای ــهر ت ــزی ش ــت گذاری و برنامه ری ــطوح سیاس ــا از س آنه
ــماند،  ــت پس ــبز، مدیری ــای س ــل، فض ــل و نق ــای حم ــهروندان در زمینه ه ــه ش ب
فضــای ســبز، بهداشــت محیــط شــهری، ایمنــی و مدیریــت بحــران، امــور اجتماعــی، 
فرهنگــی و اقتصــادی را در بــر می گیــرد. از اینــرو برنامه ریــزی بــرای توانمندســازی 
مدیریت هــای شــهری، زمینــه توســعه شــهر در ابعــاد مختلــف و بــه تبــع آن افزایــش 
ــای توانمندســازی  ــن محوره ــی آورد. از اصلی تری ــم م ــت شــهروندان را فراه رضای
مدیریت هــای شــهری، ارتقــاي ســطح دانــش دســت انــدرکاران و کارشناســان ایــن 
ــه آن  ــا تولیــد و نشــر یافته هــای علمــی و آموزشــی ب حــوزه اســت کــه می تــوان ب

دســت یافــت.
کمبــود منابــع علمــی و آموزشــی در دهــه1370،  ایــن مرکــز را بــر آن داشــت تــا 
نســبت بــه تهیــه محتــوا و انتشــار کتــب در حوزه هــای مختلــف مدیریــت شــهری، 
اقــدام نمایــد. از مجموعــه کتابهایــی کــه در آن دهــه انتشــار آن آغــاز شــد، کتــاب 
ســبز شــهرداری ها بــود کــه ســیزده جلــد آن منتشــر شــد و مــورد اســتقبال مراکــز 
علمــی و اجرایــی قــرار گرفتــه و هریــک از آنهــا بــه چاپ هــای متعــدد رســید. ایــن 
مجموعــه بــر اســاس الگوهــای رایــچ در ســطح کشــورهای دیگــر از جملــه کتــاب 
ســبز تهیــه شــده توســط انجمــن شهرســازان آمریــکا، APA  تدویــن و چــاپ شــده 

بــود.
ــه  ــوای کتــب موصــوف و ب ــد نظــر در محت ــه تجدی ــاز ب ــه نی ــا توجــه ب حــال ب
ــزي  ــات برنامه ری ــز مطالع ــد، مرک ــی جدی ــات علم ــش و ادبی ــد دان ــور تولی منظ
شــهري و روســتایي، مجـــموعه کتــاب�ســبز��1400)راهنمــای�عمــل�شــهرداری�ها(�را 

ــه و منتشــر نمــوده اســت؛ ــل تهی ــه شــرح ذی ــوان ب در بیســت عن
1- شهرسازی                                                

2- کاربری زمین شهری



3- حمل و نقل شهری
4- نظام مراکز شهری و فضای مسکونی 

5- طرحهای شهری 
6- ساخت و سازهای شهری

7- مدیریت پسماندهای شهری 
8- تاسیسات شهری 
9- فضای سبز شهری

10- تسهیالت شهری )فضاهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی( 
11- مدیریت شهری 
12- تجهیزات شهری

13- گردشگری شهری 
14- مدیریت  و برنامه ریزی

15- مدیریت ایمنی محیط شهری
16- مدیریت بهداشت شهری

17- پیاده رو سازی و پیاده راه سازی
18- بودجه و بودجه ریزي در شهرداري ها 

19- شهر هوشمند
20- شهر خالق

در پایــان شایســته اســت از اســاتید و کارشناســان فرهیختــه اي کــه در بازنگــري، 
تهیــه و تدویــن ایــن مجموعــه همــکاری داشــته اند و همچنیــن کارشناســان ســازمان 
شــهرداری ها و دهیاری هــای کشــور و ایــن مرکــز کــه بــا نظــرات خــود بــر غنــای 

ایــن مجموعــه افزودنــد، تشــکر و قدردانــی نماییــم.
انتشارات�



چکیده
ــدف  ــا ه ــهرداري ها(، ب ــل ش ــاي عم ــبز�1400" )راهنم ــاب�س ــه "کت مجموع
تدویــن بنیان هــای نظــری و عملــی برنامه ریــزی و مدیریــت شــهری تهیــه و تدویــن 
ــه  ــت ک ــي اس ــاب آموزش ــد کت ــر 20 جل ــتمل ب ــه مش ــن مجموع ــت. ای ــده اس ش
مي کوشــد تــا بــه تناســب وظایــف شــهرداری ها، محتواهــاي آموزشــي مــورد نیــاز را 

ــد.  ــه نمای ــب ارائ ــه مخاط ــه جامع ــف ب ــاي مختل در زمینه ه
ــم  ــش عل ــازی، پیدای ــف شهرس ــامل تعاری ــه، ش ــن مجموع ــت ای ــد نخس جل
شهرســازی در عصــر حاضــر، عوامــل مؤثــر بــر شهرســازی، رشــته ها یــا شــاخه های 
اصلــی شهرســازی )یعنــی برنامه ریــزی شــهری، طراحــی شــهری، برنامه ریــزی 
محیطــی و برنامه ریــزی منطقــه ای( اســت و رابطــه ایــن رشــته ها را بــا مبانــی علمــی 
ــا  ــه، گرایش ه ــت. در ادام ــته اس ــث گذاش ــه بح ــی ب ــدی و فضای ــزی کالب برنامه ری
ــن  ــن در ای ــای نوی ــهری و نگرش ه ــی ش ــزی و طراح ــی برنامه ری ــول اساس و اص

ــان شــده اســت. خصــوص بی
جلدهــای دوم تــا چهــارم ایــن مجموعــه، بــه تشــریح نظام هــای بنیــادی 
ــن  ــری زمی ــم کارب ــث مه ــه بح ــد دوم ب ــد. در جل ــهری می پردازن ــزی ش برنامه ری
ــاب  ــن کت ــه شــده اســت. در ای ــزی شــهری پرداخت ــان برنامه ری ــوان بنی شــهری به عن
همچنیــن مطالبــي درخصــوص منطقه بنــدي و حریــم شــهر بــه مخاطــب ارایــه شــده 
اســت. در جلــد ســوم کــه موضــوع آن، نظــام ارتباطــات و حمل و نقــل شــهری اســت، 
حمــل و نقــل از دیــدگاه برنامه ریــزی شــهری و در رابطــه بــا موضــوع کاربــری زمیــن 

ــه اســت.  ــرار گرفت شــهری و مســائل انســانی مــورد بحــث و تحلیــل ق
برنامه ریــزی مراکــز شــهری، یکــی از اساســی ترین مســائل برنامه ریــزی و 
طرح ریــزی شــهری اســت کــه هویــت و شــخصیت شــهرها بــه چگونگــی و کیفیــت 
کارکــردی و کالبــدی آن هــا مربــوط می شــود. ایــن موضــوع در بخــش نخســت جلــد 
ــری  ــام کارب ــای مســکونی، نظ ــام تشــکیل محله ه ــده اســت و نظ ــرح ش ــارم مط چه
ــد  ــن جل ــش دوم ای ــکونی در بخ ــای مس ــای فض ــخصات و معیاره ــکونی و مش مس

مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت. 



ــی  ــری و عمل ــول نظ ــوان اص ــاب، به عن ــد اول کت ــار جل ــي چه ــور کل ــه ط ب
شهرســازی، پایــه و مبنــای ســایر بخش هــا محســوب می شــود.

ــه  ــد، تاریخچ ــن جل ــت. در ای ــم اس ــد پنج ــوع جل ــهری، موض ــای ش طرح ه
ــد  ــهری مانن ــای ش ــواع طرح ه ــه ان ــخصات تهی ــران، مش ــهری در ای ــزی ش برنامه ری
ــث  ــی از مباح ــده اند. یک ــی ش ــا بررس ــایر طرح ه ــادی و س ــرح ه ــع، ط ــرح جام ط
ــالغ و  ــل اب ــهری و مراح ــای ش ــه طرح ه ــد تهی ــی فراین ــش، چگونگ ــن بخ ــم ای مه
ــران  ــازی در ای ــردی شهرس ــمی و کارب ــه رس ــه جنب ــه ب ــت ک ــا اس ــرای طرح ه اج

ــت. ــه اس پرداخت
ــط،  ــل، ضواب ــامل: مراح ــه ش ــاز ک ــرل ساخت و س ــام کنت ــه نظ ــم، ب ــد شش جل
ــاع و  ــم، ارتف ــی، تراک ــت، ایمن ــای حفاظ ــاختمان، معیاره ــرل س ــای کنت آیین نامه ه

ــردازد. ــت، می پ ــط اس ــالمت محی ــهر و س ــیمای ش ــرل س ــا در کنت ــش آن ه نق
جلــد هفتــم، شــامل برنامه ریــزی و مدیریــت بهداشــت و نظافــت شــهری اســت. 
ــت  ــا و مدیری ــا، معیاره ــه ي:  روش ه ــهرداری ها در زمین ــف ش ــد وظای ــن جل در ای
جمــع آوری، دفــع و بازیافــت پســماند مطــرح شــده اســت. یکــی از مباحــث بســیار 
جدیــد در ایــن بخــش، پاکیزگــی و نظافــت شــهری اســت کــه نقــش شــهرداری ها را 

ــازد. ــخص می س ــهری، مش ــت ش ــت محیط زیس ــوب حفاظ در چارچ
در جلــد هشــتم، مبانــی مکان یابــی، برنامه ریــزی و مدیریــت تأسیســات شــهری 
ــار و  ــوه و تره ب ــن می ــتارگاه، میادی ــتان، کش ــامل؛ گورس ــه ش ــت ک ــده اس ــرح ش مط

پایانــه اســت و همچنیــن وظایــف شــهرداری در ایــن زمینــه بیــان شــده اســت.
ــرار داده و  ــبز شــهری را محــور بحــث ق ــای س ــت فضاه ــم، مدیری ــد نه در جل
ــعه،  ــهرداری ها در توس ــی ش ــگاه قانون ــزی، جای ــی برنامه ری ــي مبان ــه بررس در آن ب
بهســازی و نگهــداری فضاهــای ســبز، پارك هــای شــهر و پیرامــون شــهری بــا توجــه 
ــای  ــه  روش ه ــرح و ب ــی مط ــرایط اقلیم ــا ش ــه ب ــان در رابط ــی گیاه ــه گونه شناس ب

ــه شــده اســت. ــز پرداخت ــاری، کاشــت و نگهــداری نی آبی
ــی-  ــای فرهنگ ــت فضاه ــزی و مدیری ــهرداری ها در برنامه ری ــن ش ــف نوی وظای
تفریحــی در زمینــه کتابخانه هــای شــهری، زمین هــای ورزشــی و تفرجگاه هــای 



ــان  ــه تفصیــل بی ــا عنــوان تســهیالت شــهری ب طبیعــی پیرامــون شــهرها در جلــد دهــم ب
ــت. ــده اس ــث ش ــز بح ــا نی ــزی آن ه ــای برنامه ری ــی و معیاره ــط مکان یاب ــده و ضواب ش
جلــد یازدهــم دربــاره اصــول و مبانــی مدیریــت شــهری بحــث می کنــد و شــامل دو 
بخــش اســت: بخــش اول بــه تبییــن اصــول نظــری و عملــی مدیریــت شــهری و فراینــد 
ــی و اداری  ــت مال ــش دوم، مدیری ــه و در بخ ــی آن پرداخت ــاد اجرای ــری و ابع تصمیم گی
ــائل  ــرح مس ــش ط ــن بخ ــم ای ــث مه ــی از مباح ــت. یک ــده اس ــرح ش ــهرداری ها مط ش
ــنهادهای  ــه ي پیش ــی و ارائ ــای علم ــن پژوهش ه ــاس جدیدتری ــر اس ــهری ب ــت ش مدیری

ــه اســت. ــن زمین اصالحــی در ای
جلــد دوازدهــم ایــن مجموعــه بــه لــوازم و تجهیــزات فضاهــای شــهری تحــت عنــوان 
تجهیــزات شــهری می پــردازد. در ایــن مبحــث بــا تأکیــد بــر طراحــی فضاهــای شــهری و 

بهبــود کیفیــت محیطــی، ویژگی هــا و معیارهــای زیباســازی شــهری تبییــن گردیده انــد.
ــد شــده  ــاب تاکی موضــوع جلــد ســیزدهم، گردشــگرِی شــهری اســت و در ایــن کت
اســت کــه موضــوع گــذران اوقــات فراغــت شــهروندان، مســتلزم تأمیــن فضاها، تأسیســات 
و امکانــات گوناگــون بــرای گردشــگری اســت. عــالوه بــر شــهروندان یــک شــهر، ســایر 
مــردم کشــور و حتــی مــردم جهــان بــرای گــذران اوقــات فراغــت و آشــنایی بــا فرهنــگ 
ملــل، عالقمنــد بــه ســفر بــه شــهرها و ســیاحت میــراث ملــی و میــراث فرهنگــی هســتند. 
مســئله گردشــگری شــهری امــروز یکــی از شــاخه های اقتصــاد، اشــتغال و توســعه بشــمار 

مــی رود.
ــا توجــه بــه مشــکالت  موضــوع جلــد چهاردهــم، مدیریــت و برنامه ریــزی اســت. ب
ــا مســائل  ــران  کــه ب متعــدد و پیچیــده مدیریــت شــهری به ویــژه در کشــورهایی ماننــد ای
جمعیتــی، اقتصــادی و اجتماعــی روبــرو هســتند، آگاهــی بــه وجــوه مختلــف مدیریــت و 
برنامه ریــزی ضــروری اســت. در ایــن کتــاب مشــکالت مدیریــت و برنامه ریــزی،  روش هــا 
و معیارهــای مناســب برنامه ریــزی و مدیریــت در ارتبــاط بــا یکدیگــر معرفــی می شــوند.
ــی محیــط شــهری اســت کــه امــروزه آن را  ــد پانزدهــم، مدیریــت ایمن موضــوع جل
ــل؛  ــی نشــده از قبی ــد. بحــران، رخدادهــای پیش بین ــز می نامن ــت بحــران شــهري نی مدیری
ــات  ــاکنین و تاسیس ــهرها، س ــه ش ــت ک ــوزی و ... اس ــان، آتش س ــه، طوف ــیالب، زلزل س
ــن  ــدف ای ــازد. ه ــا وارد می س ــه آن ه ــنگینی ب ــوده و آســیب های س ــد نم شــهری را تهدی
ــرای  ــی ب ــای مدیریت ــد و  روش ه ــر، تهدی ــات خط ــا موضوع ــنایی ب ــاب، آش بخــش از کت



ــت. ــا آنهاس ــه ب ــی و مقابل پیش بین
مدیریــت بهداشــت محیــط شــهری موضوعــي اســت کــه در جلــد شــانزدهم بــه آن 
پرداختــه شــده اســت. شــهرها بــه دالیــل مختلــف اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی روز 
ــا زمینه هــای  بــه روز آلوده تــر شــده و ســالمتی شــهروندان را تهدیــد می کننــد. آشــنایی ب
مختلــف آلودگــی و آگاهــی از  روش هــای نویــن مقابلــه بــا آلودگــی، بهداشــت شــهرها را 

تضمیــن خواهــد کــرد.
ــهرها  ــردازد. ش ــهری می پ ــای ش ــاده رو و پیاده راه ه ــوع پی ــه موض ــم ب ــد هفده جل
ــینی  ــل ماش ــت. حمل و نق ــف اس ــکال مختل ــه اش ــهروندان ب ــرور ش ــور و م ــل عب مح
ــوده  ــز نم ــوارد تهدید آمی ــی م ــگ و در برخ ــاده، تن ــت پی ــرای حرک ــا را ب ــج فض به تدری
ــر  ــا از نظ ــادگان در خیابان ه ــرور پی ــور و م ــزی عب ــرایط، برنامه ری ــن ش ــت. در ای اس
ــاب، ضمــن  ــن بخــش از کت ــه اســت. موضــوع ای ــت یافت ــی و آســایش بســیار اهمی ایمن
ــهری را  ــزی ش ــی و برنامه ری ــتانداردهای طراح ــط و اس ــا، ضواب ــت پیاده راه ه ــرح اهمی ط

مشــخص می ســازد. 
جلــد هجدهــم بــه موضــوع بودجــه و بودجه ریــزي در شــهرداری ها پرداختــه اســت. 
ــهرداری ها،  ــب در ش ــی مناس ــزی مال ــراي برنامه ری ــي ب ــاب راهنمای ــن کت ــدف از ای ه
ــی  ــای مال ــق ابزاره ــا از طری ــت ها و برنامه ه ــردن سیاس ــاده ک ــای پی ــی از  روش ه آگاه
ــهرداری  ــدت ش ــدت و بلندم ــان م ــزی می ــتای برنامه ری ــالیانه در راس ــدی س و بودجه بن
ــات  ــا و امکان ــا محدودیت ه ــهری را ب ــران ش ــی، مدی ــزی مال ــای برنامه ری ــت. راهنم اس

ــازد. ــنا می س ــوزه آش ــن ح ــزی در ای برنامه ری
ــه  موضــوع جلــد نوزدهــم، یعنــی شــهر هوشــمند، دارای دو بعــد اســت. یکــی جنب
تکنولــوژی اداره و مدیریــت توســعه شــهری اســت کــه به عنــوان ابــزاری بــرای مدیریــت 
ــری و  ــاد کارب ــهر در ابع ــمند ش ــد هوش ــر آن رش ــه دیگ ــد و جنب ــل می کن ــرل عم و کنت

ــده و آشــفته مطــرح می شــود.  ــل رشــد پراکن ــه در مقاب عملکــردی اســت ک
ــائل و  ــواع مس ــوع ان ــل وق ــهرها مح ــت. ش ــالق اس ــهر خ ــتم، ش ــد بیس ــوان جل عن
مشــکالت اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و به ویــژه محیطــی هســتند کــه بســیاری از ایــن 
مســائل راه حــل فــوری و کوتاه مــدت ندارنــد. بــرای احیــای زندگــی، رونــق اقتصــادی و 
ارتقــای نشــاط فرهنگــی شــهرها، نیازمنــد راه حل هــای خالقانــه ی گوناگونــی هســتیم تــا 

بتوانیم بر مشکالت شهری فائق آییم. 
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پیشگفتار

ــد  ــه نســخه ســوم بازنگــری شــده جل ــه اختصــاص ب ــاب حاضــر ک کت
نهــم مجموعــه ی کتــاب ســبز شــهرداری )تحــت عنــوان فضــای ســبز شــهری( 
ــخه اول در  ــت، نس ــر اس ــه ذک ــت. الزم ب ــده اس ــه ش ــال 1399 تهی دارد، در س
دهــه 1370 تدویــن و منتشــر شــد. نســخه دوم نیــز به دنبــال اســتقبال کارشناســان 
ــت،  ــته های محیط زیس ــجویان رش ــی دانش ــدان و حت ــهری، عالقه من ــور ش ام
ــزی شــهری، طراحــی منظــر، و ... پــس از دســتور کار  ــع طبیعــی، برنامه ری مناب

قــرار گرفتــن بازنگــری نســخه اول، در نیمــه ی دوم دهــه 1380 منتشــر شــد.
از آنجــا کــه پــس از یــک دهــه از انتشــار نســخه دوم؛ ضــرورت بازنگــری 
ــورت  ــرات ص ــا تغیی ــاق ب ــور انطب ــز به منظ ــاب نی ــخه از کت ــن نس ــوای ای محت
ــن  ــه در عرصه هــای مختلــف علمــی، حوزه هــای مدیریــت شــهری، قوانی گرفت
و مقــررات ، اســتانداردهای جدیــد، و ... در یــک دهــه اخیــر احســاس شــد، از 

ایــن رو تدویــن نســخه ســوم در دســتور کار قــرار گرفــت.   
بنابرایــن در بازنگــری نســخه ســوم )کتــاب حاضــر(، از آنجــا کــه امــروزه 
بــا افزایــش توجــه بــه نقــش و اهمیــت فضــای ســبز شــهری، جایــگاه آن از یــک 
کاربــری زمیــن شــهری بــه »زیرســاخت ســبز شــهری« ارتقــاء یافته، تالش شــده 
اســت؛ ایــن رویکــرد مــورد اهتمــام قــرار گیــرد. چــرا کــه فضــای ســبز شــهری 
ــر ایفــای  ــدار ســازمان فضایــی – کالبــدی شــهر عــالوه ب به عنــوان بخــش جان
ــوژی  ــث اکول ــهری، و ... از حی ــی ش ــی، زیباشناس ــف اجتماع ــای مختل نقش ه
ــوژی ســیمای ســرزمین، عقالنیــت اکولوژیکــی فضــا و خدمــات  شــهری، اکول
ــی اســت  ــن در حال ــی برخــوردار اســت. ای ــای بی بدیل اکوسیســتمی از نقش ه
کــه متأســفانه امــروزه ایــن مهــم در هیاهــوی رشــدهای افسارگســیخته و شــتابان 
ــای  ــر کاربری ه ــادی نظی ــازه اقتص ــا ب ــای ب ــا کاربری ه ــت ب ــهری و در رقاب ش

مســکونی، تجــاری، و ...؛ بشــدت در تنگنــا قــرار گرفتــه می  شــود.   

ــالش شــده  ــا نســخه دوم، در نســخه حاضــر ت ــا در مقایســه ب ــر اینه عــالوه ب
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ــه رویکردهــای نویــن در ارتقــای کیفیــت ایمنــی و  ــا توجــه خواننــدگان را ب ت
امنیــت فضــا جلــب شــود. در ایــن راســتا بــا توجــه بــه وقــوع حــوادث ناگــوار 
در برخــی از پارك هــای شــهری؛ به منظــور فراهــم ســاختن هرچــه بهتــر ایمنــی 
 )HSE( ــت ــت و محیط زیس ــی، بهداش ــه »ایمن ــه مقول ــرداران، ب ــت بهره ب و امنی
و لــزوم اســتقرار سیســتم های آن در پارك هــای شــهری و نیــز طراحــی محیــط 

به منظــور پیشــگیری از جــرم )CPTED( مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت.
احمد�سعیدنیا
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وظایف�و�جایگاه�قانونی�شهرداری�در�توسعه،�بهسازی�و�نگهداری�فضاهاي�سبز

ــراي  مهم تریــن ســرمایه گذاری کــه مقامــات محلــی و شــهرداری ها می تواننــد ب
ــبز شهریســت  ــعه فضــای س ــد، توس ــهروندان انجــام دهن ــاه و بهزیســتي ش رف

.)2017 ,WHO/Europe(
قانونــي  زمینــه  اســت  الزم  هرچیــز،  از  پیــش  چارچــوب  درایــن 

باشــد.  شــده  فراهــم  شــهري  مقامــات  بــراي  تســهیل کننده، 

بــر اســاس اصــل 50 قانــون اساســی “حفاظــت محیط زیســت کــه نســل امــروز 
و نســل های بعــدی بایــد در آن حیــات اجتماعــی روبــه رشــدی داشــته باشــند، 
ــهرداری ها  ــک از ش ــر ی ــن رو ه ــردد....”؛ از ای ــی می گ ــی تلق ــه عموم وظیف
شــهرهای کشــور نیــز نقــش بســیار مهمــی در ایــن عرصــه دارنــد. ایــن در حالــی 
اســت کــه شهرنشــینی طــی دهه هــای اخیــر دارای پویشــی فراگیــر بــوده اســت. 
ــت  ــای زیســتی اســتقرار جمعی ــون مجتمع ه ــوان کان ــه شــهرها به عن از آنجــا ک

ــردد. ــت موضــوع بیشــتر آشــکار می گ ــر شــده اند، اهمی تعبی
ــن  ــت لیک ــده اس ــان ها ش ــی انس ــاه و راحت ــث رف ــه باع ــر چ ــینی اگ شهرنش
ــهرها  ــت ش ــه جمعی ــر چ ــت و ه ــته اس ــال داش ــه دنب ــز ب ــی را نی گرفتاری های
ــود؛  ــتر  می ش ــز بیش ــهری نی ــکالت ش ــبت، مش ــان نس ــه هم ــود ب ــزون  می ش اف
ــور  ــردم را به ط ــت بهداشــت و ســالمت جــان و روان م ــه درنهای مشــکالتی ک
ــت از ســویی  ــش جمعی ــرا افزای ــد؛ زی ــرار می ده مســتقیم در معــرض خطــر ق
موجــب بــروز مســائلی همچــون؛ تراکــم ترافیــک، آلودگــي هــوا، صــدا، تخریب 
ــی  ــن ســبب انجــام اقدامات ــه ای ــن و...  می شــود. ب پوشــش طبیعــي گیاهــي زمی
ــط  ــر ســاختن محی ــر چــه بهت ــل ه ــرای حــل مســایل زیســت محیطی و تبدی ب
شــهری بــه محیطــی قابــل زیســت بــرای ســاکنان آن، از جملــه وظایــف مهــم 

شــهرداری ها تلقــی می شــود. 
ــن  ــهرداری ها را در ای ــران ش ــال 1334( در ای ــهرداری ها )مصــوب س ــون ش قان
زمینــه وظیفه منــد کــرده اســت. البتــه قوانیــن و مقــررات دیگــری نیــز هســتند 
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ــا  ــورد ب ــهرداری ها را در برخ ــت ش ــف و صالحی ــا وظای ــوع آن ه ــه مجم ک
ــد. ــف نموده ان ــا را مکل ــرده و آن ه ــن ک ــهری تبیی ــتی ش ــائل محیط زیس مس

کننــده  مکلــف  مقــررات  و  قوانیــن  مهم تریــن  از  برخــي  کلــي  به طــور 
ــر در  ــور جامع ت ــبز و به ط ــاي س ــا فض ــط ب ــای مرتب ــهرداری ها در حوزه  ه ش

از:  عبارتنــد  محیط زیســتي  حوزه  هــای 
ــه  ــال 1347(، آیین نام ــوب س ــهری ) مص ــران ش ــازی و عم ــون نوس قان
ــظ و  ــی حف ــه قانون ــال 1363(، الیح ــوب س ــی آب )مص ــری از آلودگ جلوگی

ــال 1359( و ... . ــوب س ــهرها )مص ــبز در ش ــای س ــترش فض گس

ــه وظایــف شــهرداری ها دارد(  ــون شــهرداری ها )کــه اختصــاص ب ــاده 55 قان م
ــه  ــی را از جمل ــای ســبز عموم ــداری فضاه ــا، ایجــاد و نگه در برخــی از بنده

ــد از:  ــا عبارتن ــن بنده ــاره ای از ای ــد. پ ــهرداری ها می دان ــف ش وظای
ــی  ــای عموم ــا و باغ ه ــا و میدان ه ــا و کوچه ه ــاد خیابان ه ــد 1ـ ایج بن

و مجــاری آب و توســعه معابــر در حــدود قوانیــن موضوعــه.

ــا  ــغال پیاده روه ــی و اش ــر عموم ــد 2 )اصالحــی 1345( ســد معاب تبصــره 1 بن
ــی  ــای عموم ــارك( و باغ ه ــتان ها )پ ــا و بوس ــاز از میدان ه ــتفاده غیرمج و اس
بــرای کســب یــا ســکونت و یــا هــر عنــوان دیگــری ممنــوع اســت و شــهرداری 
مکلــف اســت از آن جلوگیــری و در رفــع موانــع موجــود و آزاد نمــودن معابــر 

ــد... ــدام کن ــن خــود رأســًا اق ــه وســیله مأموری ــوق ب ــرده ف و مکان هــای نام ب
بنــد 17ـ پیشــنهاد اصــالح نقشــه شــهر در صــورت لــزوم و تعییــن قیمــت عادلــه 
اراضــی و ابنیــه متعلــق بــه اشــخاص کــه مــورد احتیــاج شــهر باشــد، بــر طبــق 
ــر و  ــن محــل پرداخــت آن و ایجــاد توســعه معاب ــر و تأمی ــون توســعه معاب قان
ــر  ــاج ب ــورد احتی ــه اراضــی م ــی و تهی ــای عموم ــا و باغ ه ــا و میدان ه خیابان ه

طبــق قانــون توســعه معابــر1. 

1-  - ر.ک: مجموعه قوانین شهرداری ها و شوراهای اسالمی ، انتشارات گنج دانش 
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ــراد قانون گــذار از آن، همــان  ــه م ــی« ک ــن اســاس، ایجــاد »باغ هــای عموم برای
ــداری  ــظ و نگه ــز حف ــی و نی ــی اجتماع ــهری دارای بازده ــبز ش ــای س فضاه
و نظــارت بــر نحــوه اســتفاده از فضاهــای یــاد شــده اســت بــر عهــده 

شهرداری هاســت.
ــدود  ــر ح ــهرداری ها( از نظ ــف ش ــایر وظای ــد س ــف  )همانن ــن وظای ــه ای البت
جغرافیایــی و قلمــرو طبــق مــاده 56 قانــون شــهرداری ها محــدود اســت و شــامل 

ــردد. اراضــی خــارج از حــدود مصــوب شــهر نمی گ
افــزون بــر ایــن قانون گــذار در مــاده قانــون "نوســازی و عمــران شــهری" 
ــر ایجــاد  ــه ام ــای موظــف، ب ــار ســایر فعالیت ه )مصــوب ســال 1347(، در کن
ــرح  ــه ش ــا ب ــداری آن ه ــظ و نگه ــز حف ــی و نی ــای عموم ــتان ها و باغ ه بوس

تأکیــد مــی ورزد:

ــهری و  ــای ش ــن نیازمندی ه ــی و تأمی ــات اساس ــران و اصالح ــازی و عم نوس
احــداث و اصــالح و توســعه معابــر و ایجــاد بوســتان ها و توقفگاه هــا )پارکینــگ( 
و میدان هــا و حفــظ و نگهــداری پارك هــا و باغ هــای عمومــی موجــود و 
ــت  ــی و نوســازی محــالت و مراقب ــاز عموم ــورد نی ــن ســایر تأسیســات م تأمی
ــی شهرداری هاســت و  ــف اساس ــهرها از وظای ــوزون ش ــد متناســب و م در رش
شــهرداری ها در اجــرای وظایــف مذکــور مکلــف بــه تهیــه برنامه هــای اساســی 

ــتند. ــع هس ــه های جام و نقش
ــون شــهرداری ها  ــاده 55 قان ــور )م ــن مزب ــاد قوانی ــر اســاس مف ــی ب به طــور کل
ــر  ــه ه ــف اولی ــه وظای ــهری( از جمل ــران ش ــازی و عم ــون نوس ــاده 1 قان و م
شــهرداری، ایجــاد خیابان هــا و میدان هــا و باغ هــای عمومــی اســت. در  همیــن 
زمینــه بــه شــهرداری ها ایــن اختیــار داده شــده اســت تــا بــرای ایجــاد فضــای 
ســبز و باغ هــای عمومــی و غیــره، تمــام و یــا قســمتی از اراضــی یــا امــالك یــا 
ابنیــه واقــع در محــدوده شــهر را بــه تصــرف خــود درآورنــد )تبصــره 3 مــاده 
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ــری  ــظ و جلوگی ــبز، حف ــای س ــاد فض ــر ایج ــزون ب ــهرداری(. اف ــون ش 96 قان
ــت و  ــف شهرداری هاس ــز از وظای ــده نی ــاد ش ــبز ایج ــای س ــب فض از تخری

ــت ...«1. ــرده اس ــه ک ــه آن توج ــذار ب قانون گ
ــظ و گســترش  ــی »حف ــس از انقــالب اســالمی، در ســال 1359 الیحــه قانون پ
ــون  ــاده 1 قان ــًا م ــه صراحت ــب رســید ک ــه تصوی ــبز در شــهرها« ب ــای س فضاه
مزبــور، اشــاره دارد کــه: “به منظــور حفــظ گســترش فضــای ســبز و جلوگیــری 
ــا،  ــر، میدان ه ــت در معاب ــوع درخ ــر ن ــع ه ــان، قط ــه درخت ــع بی روی از قط
بزرگراه هــا و پارك هــا، باغ هــا و محل هایــی کــه به صــورت بــاغ شــناخته 
شــوند در محــدوده قانونــی و حریــم شــهرها بــدون اجــازه شــهرداری ممنــوع 

...« اعــالم  می شــود.
ضوابــط اجرایــی مــاده مذکــور در ســال 1373 از ســوی وزارت کشــور اعــالم 
گردیــده اســت. طبــق قانــون، مــاده مذکــور از ســوی کلیــه شــهرداری ها قابــل 

اجراســت.
همچنیــن در مــاده 4 آئین نامــه اجرایــي اصــالح قانــون حفــظ و گســترش 
فضــاي ســبز در شــهرها )مصــوب 88/5/13 مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام( 

صراحتــًا آمــده اســت:
“کاشــت، حفاظــت و آبیــاری درختــان و فضاهــای ســبز معابــر، میادیــن، 
بزرگراه هــا و بوســتان های عمومــی واقــع در داخــل محــدوده شــهرها به اســتثنای 
بوســتان های محیــط  زیســت و مناطــق چهارگانــه موضــوع بنــد )الــف( مــاده 3 

قانــون حفاظــت و بهســازی محیط زیســت از وظایــف شــهرداری اســت."

ــید2،  ــب رس ــه تصوی ــه 8 دی 1398 ب ــه در جلس ــه ای ک ــق آیین نام ــه مطاب البت
وظیفه منــدي توســعه فضــاي ســبز شــهري تعمیــم بیشــتري یافتــه بطوریکــه؛ کلیه 

1-  - ر.ک: حقوق محیط زیست در ایران ، تألیف تقی زاده انصاری ، انتشارات سمت ، 1374
2-  - به استناد ماده 22 قانون هواي پاک.
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دســتگاه های ذی ربــط )از جملــه وزارت خانه  هــای نیــرو، جهــاد کشــاورزی، راه 
ــش از 50  ــهر های بی ــت( در ش ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــازي و س و شهرس
ــه توســعه ســرانه فضــای  ــوط ب ــات مرب ــه اجــرای اقدام ــر، موظــف ب هــزار نف

ســبز، تحــت نظــارت عالــی وزارت کشــور هســتند1.
ــوان  ــی به عن ــی و عرف ــور قانون ــهرداری ها به ط ــک از ش ــر ی ــورت ه در هرص
ــور  ــه فراخ ــوند و ب ــناخته می ش ــهری ش ــبز ش ــای س ــی فضاه ــت اصل سرپرس
آن، ســازمان و تشــکیالت متناســبی ایجــاد کرده انــد. بــرای نمونــه در شــهرهای 
ــن  ــرای ای ــز ب ــم، تبری ــان، ق ــهد و اصفه ــران، مش ــه ته ــور از جمل ــزرگ کش ب
ــکیالتی  ــهرداری ها، تش ــون ش ــاده 84 قان ــتناد م ــه اس ــهرداری ها ب ــور ش منظ

ــد2. ــه وجــود آورده ان ــا و فضــای ســبز« ب ــوان »ســازمان پارك ه تحــت عن
ــه اساســنامه آن،  ــا توجــه ب بنابرایــن ســازمان پارك هــا و فضــای ســبز3 ب
ــه  ــی، وظیف ــگاه قانون ــن جای ــاظ ای ــه لح ــهر و ب ــبز ش ــای س ــت فضاه سرپرس
ــده  ــر عه ــهر را ب ــطح آن ش ــبز در س ــای س ــعه فض ــداری و توس ــظ و نگه حف
دارد. هم چنیــن نســبت بــه فضاهــای ســبزی کــه خــارج از مدیریــت شــهرداری 
اســت؛ مثــل فضــای ســبز بیمارســتان ها، پادگان هــا، دانشــگاه ها، باغ هــا و 

1-  - حذف تدریجی استفاده از آب شرب و چاه برای نگهداری و توسعه فضای سبز، واگذاری رایگان فاضالب خام به 
شهرداری های متقاضی احداث تصفیه خانه فاضالب جهت استفاده فضای  سبز  شهری، واگذاری کاربری اراضی واقع 
در کمربند ســبز محدوده و حریم شهرها به شهرداری های متقاضی توسعه فضای سبز، تأمین نهال )گونه های با نیاز 
آبی کم، مقاوم، بومی و سازگار با محیط زیست( موردنیاز فضای سبز و کمربند سبز متناسب با برنامه عملیاتی توسط 
وزارت جهاد کشاورزی و واگذاری بهره برداری حریم رودخانه ها و مسیل ها در داخل محدوده شهرها به شهرداری های 

متقاضی برای فضای سبز ، اهداف این آیین نامه را تشکیل می دهند.

2- -  در برخي از شهرداری ها نظیر کرج و شیراز با عنوان  »سازمان سیما، منظر و فضای سبز  شهری« این سازمان 
فعالیت می نماید.

3- -  در تهران، سابقه  تشکیل سازمان پارکها به طرح ایجاد تشکیالتی بنام اداره باغات در سال 1339 به باز میگردد. 
در سال 1342 پس از چندی که از تأسیس این اداره می گذشت و به دنبال آشکار شدن بیش از پیش؛ نقش و اهمیت 
فضای ســبز؛ نام آن به ســازمان پارک  ها تغییر یافت. این تغییر عنوان و در پی آن دگرگونی اهداف، به تدریج بر بار 
وظائف و مســئولیت  های این سازمان افزود و این روند کماکان ادامه داشت تا اینکه در سال 1369 با تعیین اهدافی 

گسترده تر و تغییر اساسنامه به سازمان پارک ها وفضای  سبز شهر تهران تبدیل شد.
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ــد و در جهــت  ــه شــکلی خــود را مســئول بدان ــد ب ــردم بای ــازل شــخصی م من
ــد. ــب آن هــا عمــل کن ــری از تخری حفــظ و نگهــداری و جلوگی

اهداف�و�وظایف�سازمان� پارک�ها و�فضای�سبز�شهر�تهران:
اعمــال�نظــارت�عالــی�در�جهــت�ارتقــاء�کمــی�و�کیفــی�فضــای�ســبز�شــهر�تهــران�در�قالــب�گروه�هــای�	 

کارشناســی�)ناظریــن�فضــای�ســبز-�حفــظ�نباتــات-�بهداشــت�و�محیط�زیســت(
نظارت�عالی�بر�عملکرد�پیمانکاران�شاغل�در�بخش�فضای�سبز�شهر�تهران	 
طراحی،�اجرا�و�نظارت�بر�پروژه�های� پارک�ها و�فضاهای�سبز	 
تولید�و�خریدوفروش�گل�و�گیاه�و�درخت�و�درختچه�زینتی	 
طراحی،�اجرا�و�نظارت�بر�عملیات�آبرسانی�فضای�سبز�شهری	 
ــد�ســبز�	  ــم�کمربن ــب�طــرح�عظی ــای�دســت�کاشــت�در�قال ــداری�جنگل�ه ــگل�کاری،�توســعه�و�نگه جن

پیرامــون�شــهر�تهــران
اجرای�طرح�های�آموزشی�و�پژوهشی	 
تهیه�آمار�و�اطالعات�مربوط�به� پارک�ها و�فضاهای�سبز	 
ایجاد�تمهیدات�الزم�برای�تهیه�شناسنامه�درختان�از�طریق�مناطق�شهرداری	 
اقدامات�الزم�در�زمینه�ارتقاء�سطح�دانش�و�بینش�فنی�کارکنان�فضای�سبز�شهر�تهران	 
ایجــاد�ارتبــاط�بــا�مراکــز�علمــی�و�دانشــگاهی�و�ســایر�ســازمان�ها�و�اشــخاص�ذی�ربــط�داخــل�و�خــارج�	 

ر کشو
ــی�و�	  ــای�گیاه ــات�و�بیماری�ه ــع�آف ــبز،�دف ــای�س ــاک�و�فض ــزی�آب�وخ ــای�برنامه�ری ــکیل�کمیته�ه تش

ــا ــی�آلودگی�ه بررس
تدوین�آئین�نامه�های�مربوط�در�ارتباط�با�طرح�جامع�فضای�سبز	 
بررسی�اراضی�و�امالک�مناسب�و�پیشنهاد�تغییر�کاربری�آن�ها�به�منظور تأمین�اهداف�سازمان	 
بازســازی�فضــای�متــروک�یــا�فرســوده�بافــت�شــهری�و�یــا�فضاهــای�فرســایش�یافتــه�همجــوار�شــهر�و�	 

اســتفاده�از�آن�هــا�جهــت�تأمیــن�پــارک�و�فضــای�ســبز�و�تفریحــی�مــورد�نیــاز�بــا�توجــه�بــه�قوانیــن�و�
مقــررات�مربــوط�بــا�تصویــب�مــوردی�شــورای�ســازمان

ــا�و�بهینه�هــای�مناســب�حفــظ�و�گســترش�فضــای�	  ــا،�آئین�نامه�ه ــررات،�معیاره بررســی�و�پیشــنهاد�مق
ســبز�جهــت�تصویــب�مراجــع�ذی�ربــط

شناسایی�گونه�های�موجود�درختی�و�درختچه�ای�و�تهیه�نقشه�پراکندگی�آن�ها�در�شهر�تهران	 
بررسی�و�شناسایی�گونه�های�بومی�درختی�و�درختچه�ای�تهران	 
ــا�اقلیــم�شــهری�و�تعییــن�گونه�هایــی�کــه�	  بررســی�ســازگاری�اکولوژیکــی�گونه�هــای�گیاهــی�زینتــی�ب

ــد ــا�مقاومــت�دارن ــه�آلودگی�هــای زیســت�محیطی�حساســیت�و�ی نســبت�ب
تعیین�مناطق�زیست�محیطی�شهر�تهران�در�رابطه�با�مسائل�گیاهی	 
ــاد�	  ــا�ایج ــاط�ب ــی�در�ارتب ــی�و�حقوق ــخاص�حقیق ــه�اش ــک�ب ــت�کم ــدات�الزم�جه ــم�آوردن�تمهی فراه

فضــای�ســبز
مأخذ:�وب�سایت�رسمی�سازمان��پارک�ها�و�فضای�سبز�شهر�تهران

ــا  در واقــع، نقــش و جایــگاه چنیــن ســازمان هایی را در شــهرداری ها بــزرگ، ب
ــه مــاده 3 اساســنامه مصــوب ســازمان  پارك هــا و فضــای ســبز شــهر  اســتناد ب

ــرد:  ــوان موضــع و اهــداف ســازمان خالصــه ک ــوان به عن مشــهد، می ت
ــا،  ــا، فضــای ســبز، میدان ه ــور پارك ه ــه ام ــداری و اداره کلی “ ... ایجــاد و نگه
ــاره  ــی و کشــاورزی درب ــای علم ــه پژوهش ه ــایل تفریحــی، انجــام هرگون وس
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ــر و  ــن ام ــزی در جهــت گســترش ای مســائل فضــای ســبز و طــرح و برنامه ری
ــادی ...« )گل آرا، 1372(. ــی و بنی ــی های اساس ــه خط مش ارائ

ــات شــورایعالی شهرســازی  ــه مصوب ــد ب ــن، شــهرداری ها موظفن ــر ای ــزون ب اف
ــورایعالی  ــه، ش ــرای نمون ــد. ب ــه کنن ــط توج ــای ذی رب ــاری در زمینه ه و معم
ــن  ــط تأمی ــود »ضواب ــورخ 69/2/17 خ ــه م ــاری، در جلس ــازی و معم شهرس
ــب  ــر درجــه 1 و 2 را تصوی ــا و معاب ــا و بزرگراه ه ــار  اتوبان ه ــبز کن فضــای س
کــرده اســت1 کــه بــر اســاس آن )طبــق بنــد 1 ضابطــه مذکــور(، »طرفیــن کلیــه 
ــور  ــهرهای کش ــه ش ــی در کلی ــدوده قانون ــل مح ــای داخ ــا و بزرگراه ه  اتوبان ه
بــه عمــق 10 متــر و تــا انتهــای محــدوده ملکــی و حداکثــر 30 متــر بــه کاربــری 

ــه اســت. فضــای ســبز عمومــی شــهری اختصــاص ...« یافت
به طــور کلــی، طبــق تبصــره 4 الیحــه قانونــی حفــظ و گســترش فضــای 
ســبز در شــهرها )مصــوب ســال 1359(، “کاشــت و حفــظ و آبیــاری درختــان 
گذرگاه هــا، میدان هــا، بزرگراه هــا و پارك هــای عمومــی از اهــم وظایــف 

می باشــد”. شــهرداری ها 

ــاری فضاهــای ســبز در  ــه کاشــت و حفاظــت و آبی ــن، هــر آنچــه کــه ب بنابرای
ــران در  ــهرداری های ای ــی ش ــه قانون ــود، وظیف ــوط  می ش ــهری مرب ــای ش فضاه

توســعه بهســازی و نگــه داری فضاهــای ســبز اســت. 
ــی  ــای قانون ــل محدوده ه ــه داخ ــر ب ــون( منحص ــق قان ــه )طب ــن وظیف ــه ای البت
مصــوب شهرهاســت و حفــظ فضاهــای ســبز خــارج از محدوده هــای مذکــور 
ــت. ــت اس ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــژه س ــتگاه ها به وی ــایر دس ــده س ــه عه ب

1-   - البته این مصوبه  به موجب رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری )در مورد مصوبه مورخ 1369.2.17 شــورای 
عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد تأمین فضای سبز  کنار   اتوبان ها( ابطال گردیده است.
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مشخصات�فضاهای�سبز�شهری

پارک�شهری
 یــک محــل محــدود و فضــای بــاز عمومــی کــه در یــک وضعیــت طبیعــی یــا 
شــبه طبیعــی نگه داشــته  می شــود و بــه اهدافــی طراحــی شــده اختصــاص داده 

ــا تفــرج همــراه اســت.   می شــود و معمــوالً ب
ــارك«  ــه »پ ــک الك اولمســتد1 از کلم ــار، فردری ــن ب ــراي اولی در ســال 1870 ب
اســتفاده کــرد و آنــرا بــه معنــی قطعــه بزرگــی از زمیــن بــرای لــذت بــردن از 
ــرد    ــف ک ــتا تعری ــده از روس ــدا ش ــردم ج ــوم م ــط عم ــتایی، توس ــر روس مناظ

)Zhenhuan Hao, 2013(.

 امــروزه در تعریــف پــارك جــدا از ســیماي فیزیکــي آن، تفــرج 
ــه هایی از  ــف گوش ــای مختل ــر در فرهنگ ه ــف زی ــي دارد. تعاری ــش اساس نق

ویژگي  هــای جدیــد پــارك را نشــان می دهنــد: 

ــر درخــت کــه گــردش و شــکار و جــز آن را  ــاغ وســیع پ ــه�دهخــدا: ب لغتنام
ــه کار اســت. ب

فرهنگ آکسفورد )1962(: 
ــا درختــزار2 و چمــن  ــًا ب ــه قطعــه زمینــي بــزرگ, محصــور و عموم ــارك ب - پ

می گوینــد. 
ــي  ــتفاده عموم ــراي اس ــي ب ــورت طبیع ــه  ص ــه ب ــي ک ــن بزرگ ــه زمی - قطع

می شــود.  نگهــداري 
- قطعــه زمیــن آرایــش یافتــه ای کــه بــراي اســتفاده تفرجگاهــي اختصــاص داده 

می شــود. 

1- - Frederick Law Olmsted
2- - Woodland
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فرهنگ استاندارد دانشگاهي )1957(: 
ــا  ــا نزدیــک شــهرها کــه معمــوالً ب ــي اســت در داخــل ی ــارك، قطعــه زمین - پ
ــراي  ــي ب ــای ورزش ــگاه ها و زمین  ه ــازي، گردش ــای ب ــر زمین  ه ــي نظی امکانات

ــود.  ــز می ش ــي تجهی ــتفاده عموم اس
- پــارك، منطقــه بــاز و گســترده ای در شهرهاســت کــه داراي درختــان ســایه انداز 

و نیمکــت، جهــت اســتراحت مردم اســت. 
ــهرها  ــون ش ــن در پیرام ــزار و چم ــر درخت ــتمل ب ــي مش ــه زمین ــارك، قطع - پ

ــان، 1374(. ــت )مجنونی اس
ــه  ــوند ک ــف می ش ــده ای تعری ــاز مشخص ش ــای ب ــهری فض ــای ش - پارك ه
ــارف  ــرای مص ــتند و ب ــي هس ــی و آب ــش گیاه ــوردار از پوش ــا برخ ــر آن ه اکث
ــا  ــتند، ام ــزرگ هس ــًا ب ــهری عمدت ــای ش ــتند. پارك ه ــوظ هس ــی محف عموم
Pock�  ( همچنیــن آن هــا می تواننــد شــامل اندازه  هــای  خیلــي کوچک تــر
ــورت  ــوالً به ص ــهری معم ــای ش ــال پارك ه ــوند. در هرح ــم ش et Parks( ه
 Cecil C.and ( رســمي توســط مقامــات به عنــوان »پــارك« تعریــف می شــوند

.)2013  ,others

�فضاي�سبز�شهري�
ــظ و  ــون حف ــالح قان ــي اص ــه اجرای ــدرج در آئین نام ــف من ــاس تعری ــر اس ب
گســترش فضــاي ســبز در شــهرها )مصــوب 88/5/13( مجمــع تشــخیص 
ــش  ــجر و دارای پوش ــای مش ــهری، عرصه ه ــبز ش ــای س ــام، فض ــت نظ مصلح
گیاهــی در محــدوده و حریــم شــهرها اســت کــه دارای مالکیــت عمومــی، دولتی 

ــند. و خصوصــی باش
ــای  ــه زمین ه ــامل »هم ــف را ش ــن تعری ــز ای ــت نی ــی بهداش ــازمان جهان س
ــت. در  ــرده اس ــف ک ــی« تعری ــش گیاه ــه پوش ــش هرگون ــت پوش ــهری تح ش
ــاخت های  ــی از »زیرس ــهری جزئ ــبز ش ــای س ــر از WHO، فض ــي دیگ تعریف
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ســبز« شــهر و بخــش مهمــی از فضاهــای بــاز عمومــی در هــر شــهر بــه شــمار 
.)2017 ,WHO/Europe( مــی رود 

ــوان  ــي دیگــر همــه زمین هــای شــهری تحــت پوشــش گیاهــی به عن ــه عبارت ب
فضــاي ســبز شــهري قابــل تعریــف اســت. طبــق ایــن تعریــف، پوشــش گیاهــی 
هــم در مناطــق خصوصــی و هــم عمومــی بــدون توجــه بــه انــدازه و کارکــرد 
پوشــش می دهــد، حتــي ســطوح فضاهــاي آبــي )blue space( شــامل ســطح 
ــم  ــراي آن تعمی ــز ب ــهري نی ــل ش ــا داخ ــا جویباره ــا ی ــا، دریاچه ه حوضچه ه

.)Ibid( یابــد
بطورکلــی فضاهــای ســبز  شــهری مناطقــی از اکوسیســتم های طبیعــی یــا 
نیمه طبیعــی هســتند کــه بــا نفــوذ انســانی بــه فضاهــای شــهری تبدیــل شــده اند 
)Bilgili and Gökyer 2012(. فضاهــای ســبز شــهری فضاهــای بــاز عمومــی 
و خصوصــی در مناطــق شــهری اســت کــه عمدتــًا تحــت پوشــش گیاهــی قــرار 
ــد، کــه الهام بخــش فعالیت هــای تفریحــی و ورزشــی تفریحــی و ورزشــی  دارن
اســت و یــا تأثیــر غیرمســتقیمی مثبــت بــر محیــط شــهری در دســترس کاربــران 

دارد )توزیــن و همــکاران 2002(.
فضاهــای ســبز شــهری، نوعــی از ســطوح کاربــری زمیــن شــهری با پوشــش های 
ــم  ــی" و ه ــی اجتماع ــد " بازده ــم واج ــه ه ــت ک ــاخت اس ــی انسان س گیاه

واجــد "بازدهــی اکولوژیکــی" هســتند.1
در ایــن میــان باغ هــای میــوه در شــهر می تواننــد هــم واجــد "بازدهــی 
ــه علــت عــدم  اکولوژیکــی" باشــند و هــم واجــد "بازدهــی اقتصــادی". امــا ب
ــد  ــده و نمی توانن ــی ش ــی تلق ــای خصوص ــی، فض ــرداری عموم ــکان بهره ب ام

ــند. ــی" باش ــی اجتماع ــد "بازده واج

1- - از آنجاکه خدماتي که توسط فضاي سبز ارائه می شود ارتقاء دهنده سالمت شهروندان است، بنابراین الزم است 
اطمینان حاصل شود که فضاهای سبز عمومی به راحتی در دسترس همه مردم است و به طور عادالنه در داخل شهر 

)WHO/Europe, 2017( .توزیع شده اند
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ــای  ــازی بخش ه ــت از: زیباس ــارت اس ــی" عب ــی اکولوژیک ــور از "بازده منظ
شــهری، کاهــش دمــای محیــط، تولیــد اکســیژن، افزایــش نفوذپذیــری خــاك در 
مقابــل انــواع بــارش و ماننــد اینهــا و از "دیــدگاه حفاظــت محیط زیســت، فضای 
ــد..."  ــدی شــهر را تشــکیل می ده ــدار ســاخت کالب ســبز شــهری، بخــش جان
)بهــرام ســلطانی، 1371(. بطورکلــي فضــاي ســبز و هرنــوع پوشــش گیاهــي در 
ــات اکوسیســتمي1 می شــوند. ــای ســکونتگاهي موجــد خدم شــهر و محدوده  ه
ــی  ــارت از شــرایط و فرایندهای ــگاه بوم شــناختی عب ــات اکوسیســتمی از ن خدم
هســتند کــه از طریــق آن هــا اکوسیســتم ها و گونه هــا موجــب پایــداری و رفــع 

.)1997 .Daily, G ( ــوند ــر می ش ــی بش ــای زندگ نیازه
ــن  نظام هــای  ــدی بی ــه پیون ــا ایجــاد یــک حلق ــات اکوسیســتمی ب مفهــوم خدم
ــای  ــش  نظام ه ــر برهمکن ــب درك بهت ــادی موج ــی- اقتص ــی و اجتماع طبیع
مذکــور  می شــود کــه درمجمــوع می توانــد چارچوبــی یکپارچــه را بــرای 
.)2012 ,.Guerry et al( مدیریــت بهتــر اکوسیســتم ها فراهــم می نمایــد

و  نظیــر فضاهــاي ســبز  طبیعــي  اکوسیســتم هاي  از  مــردم  کــه  منافعــی 
پوشــش هاي گیاهــي داخــل شــهر و اطــراف آن کســب می کننــد، ابعــاد 
مختلفــي دارد. بعــد تنظیمــی، بعــد فرهنگــی و منافــع خدمــات تولیــدی از ایــن 
دســت بشــمار می رونــد. عــالوه بــر اینهــا خدمــات پشــتیبان حیــات کــه بــرای 
پایــداري ســایر ابعــاد منافــع و خدمــات اکوسیســتمي ضــروري و  نیــز بســیار 

.)2005,MEA( مهــم تلقــي می شــود
از آنجــا کــه شهرنشــینی، زندگــی شــهری را در دسترســی بــه طبیعــت محــدود 
ــدا را  ــوا و ص ــی ه ــد آلودگ ــت محیطی مانن ــرات زیس ــد خط ــد، می توان می کن
ــترش  ــده از گس ــش فزاین ــا افزای ــهری ب ــق ش ــیاری از مناط ــد. بس ــش ده افزای
ــرو  ــوا روب ــرات  آب و ه ــده در تغیی ــرات فزاین ــدود و تأثی ــع مح ــت، مناب جمعی

1- - Ecosystem sevices  
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هســتند. بنابرایــن بایــد این گونــه چالش هــا بــا توجــه بــه خدمــات اکوسیســتمي 
موردتوجــه جــدي قــرار گیرنــد تــا شــهرها بتواننــد محیط هــای ســالم و 
ــی  ــای مبتن ــایر راه حل ه ــبز و س ــای س ــد. فضاه ــم کنن ــی را فراه ــدار زندگ پای
ــداري  ــت و پای ــش کیفی ــرای افزای ــه ای را ب ــای خالقان ــت رویکرده ــر طبیع ب
ــی  ــاب آوری محل ــت  ت ــد. تقوی ــه می دهن ــهر ارائ ــتمي در ش ــات اکوسیس خدم
ــاکنان  ــتی س ــالمت و بهزیس ــود س ــدار، بهب ــی پای ــبک های زندگ ــج س و تروی
شــهری از جملــه آثــار فضاهــاي ســبز شهریســت و پارك هــا، زمین هــای بــازی 
ــا پوشــش گیاهــی در اماکــن عمومــی و خصوصــی یــک مؤلفــه اصلــی ایــن  ی
رویکردهــا هســتند و می تواننــد بــه ســاکنان شــهری فرصت هــای کافــی بــرای 
ــا طبیعــت را بدهنــد و تنــوع زیســتی شــهری را حفــظ و محافظــت  مواجهــه ب
نماینــد. خطــرات محیطــی ماننــد آلودگــی هــوا یــا صــدا را کاهــش دهنــد، تأثیــر 
ــا ســیل( را  ــی، بارندگــی شــدید ی ــواج گرمای ــی )ام حــوادث شــدید آب وهوای
تعدیــل نماینــد و درنهایــت بــا افزایــش  کیفیــت زندگــی شــهری  بهداشــت و 

.)2017,WHO/Europe( ــند ــود بخش ــاکنان را بهب ــاه س رف
ــده بخشــی از ســیمای  ــدگاه شهرســازی در برگیرن “فضــای ســبز شــهری از دی
شــهر اســت کــه از انــواع پوشــش های گیاهــی تشــکیل شــده اســت و به عنــوان 
یــک عامــل زنــده و حیاتــی در کنــار کالبــد بی جــان شــهر، تعیین کننــده ســاخت 
ــده  ــو، در برگیرن ــهری از یک س ــاز ش ــای ب ــت. فضاه ــهر اس ــک ش مرفولوژی
فضاهــای ســبز موجــود و از ســوی دیگــر، به صــورت فضاهایــی بالقــوه جهــت 
توســعه فضاهــای ســبز شــهری مطــرح می شــوند...” )شــریفی، گلنــوش،1380(.
بنابرایــن، بایــد بــر ایــن موضــوع تأکیــد کــرد کــه: “... دارایــی ســبز یــک شــهر، 
صرف نظــر از فضاهــای ســبزی کــه توســط شــهرداری اداره می شــوند، از 
مجمــوع فضاهــای ســبز خصوصــی، فضاهــای کوچــک دارای گیاهــان خــودروی 
ــی  ــت ... تشــکیل  می شــود. فضاهــای ســبز عموم ــه دول ــق ب ــای متعل و زمین ه
ــا قســمت کوچکــی از  ــا بوســتان های شــهري تنه ــا ی ــوان  پارك ه ــب عن در قال
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ســرمایه اکولوژیــک و دارایــي گیاهــی شــهر را تشــکیل می دهــد ..." )پیرمــوره، 
.)1373

امــا بــه همــه تعاریفــی کــه تاکنــون از مشــخصات فضاهــای ســبز ارائــه شــده 
اســت، بــرای دســت یافتــن بــه تعریفــی دقیق تــر بایــد در مقولــه فضــای ســبز 
شــهری بیشــتر تآمــل کنیــم و بــرای ایــن منظــور از تبییــن مفهــوم " فضــا" آغــاز 

می کنیــم.
“فضــا مقولــه ای بســیار عــام اســت. فضــا تمــام جهــان هســتی را پــر می کنــد و 
مــا را در تمــام طــول زندگــی احاطــه کــرده اســت. فضــا می توانــد چنــان نــازك 
ــان  ــا چن ــرود و ی ــن ب ــد از بی ــه احســاس وجــود بُع ــد ک ــه نظــر آی و وســیع ب
مملــو از وجــود ســه بعدی باشــد کــه بــه هــر چیــزی در حیطــه خــود مفهومــی 
ــردن  ــاال  ب ــه     اي در ب ــب توج ــت جال ــه بعدی قابلی ــای س ــد. فض ــاص بخش خ
کیفیــت زندگــی مــا دارد. فضــا بــه محیط زیســت اطــراف مــا احســاس راحتــی 
ــور  ــش، از ن ــی لذت بخ ــک زندگ ــت آن در ی ــه اهمی ــد ک ــت می بخش و امنی
ــرای آرامــش کمتــر نیســت..." )هدمــن یازوســکی، 1370(. آفتــاب و محلــی ب

بدیــن ترتیــب، فضــا می توانــد چنــان نــازك و وســیع بــه نظــر آیــد کــه احســاس 
وجــود بُعــد از بیــن بــرود. لیکــن از آنجــا کــه ایــن نــوع فضــا در صورتــی کــه 
فضــای ســبز باشــد، نســبت بــه فضاهــای ســبز ســه بعدی انبــوه، دارای بازدهــی 
اکولوژیکــی نســبتًا کمتــری خواهــد بــود؛ بنابرایــن الزم اســت، ایــن تمایــز را در 

انــواع فضــاي ســبز از لحــاظ پوشــش های گیاهــی قابــل شــویم.
زمین هایــی کــه بــه پوشــش های گیاهــی کوتــاه )نــازك و کم حجــم( اختصــاص 
ــه  ــه ب ــی ک ــبز" و زمین های ــطوح س ــوان “س ــع به عن ــن و مرات ــل چم دارد، مث
پوشــش های گیاهــی بلنــد یــا نســبتًا بلنــد اختصــاص دارنــد، نظیــر جنــگل، بــاغ 
ــطوحی را  ــع س ــوند. در واق ــته بندی می ش ــبز" دس ــای س ــوان "فض ــا عن و ... ب
“فضــای ســبز” تعبیــر می کنیــم، کــه توســط درختــان دارای بُعــد و حجــم شــده 
ــل ســطوحی کــه عــاری از  ــد. در مقاب ــه "فضــای مثبــت" گردیده ان ــل ب و تبدی
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درخــت بــوده و گیاهــان آن منحصــر بــه ســطوح چمــن و انــواع گیاهان پوششــی 
باشــند، یــک “ســطح ســبز” تعریــف می شــوند.

البتــه بایــد توجــه نمــود طبــق شــکل زیــر در مجمــوع اصطــالح فضــاي ســبز 
publich sp�( ــي ــاي عموم ــالح فض ــا دو اصط ــهر ب )green space( در ش
ــي  ــد ول ــتراك دارن ــراق و اش ــاز )open space( وجــوه افت sce( و فضــاي ب

ــد. ــرار می گیرن ــز ق ــر نی ــته بندی های یکدیگ ــب در دس اغل

ــي و  ــبز، عموم ــته بندی فضــاي س ــواع دس ــتراك ان ــراق و اش ــوه افت شــکل وج
)Zhenhuan Hao,2013( ــهر ــاز در ش ب

�انواع�فضاهای�سبز
تمایــز " فضاهــای  ســبز" و "ســطوح ســبز" از نظــر اکولوژیکــی، از ایــن نظــر 
اهمیــت دارد کــه ســطوح ســبز )به عنــوان مثــال یــک محــدوده بــزرگ چمــن و 
ــری،  ــل غبارگی ــري در عم ــي کمت ــي(، بازده ــي کاف ــا ي درخت ــد گونه ه گل فاق
کاهــش دمــا، کاهــش آلودگــی صوتــی و فتوســنتز و بطورکلــی خدمــات 
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ــی دارد . ــبه جنگل ــبز ش ــا فضــای س اکوسیســتمی، در مقایســه ب
در دیاگرام زیر، انواع فضای سبز، از این دیدگاه طبقه بندی شده اند: 

�فضاهای�سبز
فضاهــاي ســبز را می تــوان در دو دســته "فضاهــای ســبز شــهری انسان ســاخت” 

و “فضاهــای ســبز طبیعــی” نیــز تقســیم کرد.
ــل  ــر قاب ــته زی ــار دس ــه چه ــود ب ــهری، خ ــبز ش ــاي س ــر آن فضاه ــزون ب اف

: ند تقســیم ا
1 ـ فضاهاي سبزعمومی  

2 ـ فضاهاي سبز نیمه عمومی  
3- فضاهای سبز خصوصی 

4 ـ فضاهاي سبز خیابانی
ــد  ــه واح ــتند ک ــهری هس ــبز ش ــای س ــی: فضاه ــبز عموم ــاي س 1ـ فضاه
بازدهــی اجتماعــی می باشــند. ایــن فضاهــا بــرای عمــوم مــردم در 
گــذران اوقــات فراغــت، تفریــح و مصاحبــت بــا دوســتان و گردهمایــی 
ــًا  ــده اساس ــاد ش ــای ی ــردد. فضاه ــتفاده می گ ــی اس ــی و فرهنگ اجتماع
بــرای ایــن منظــور طراحــی یــا تجهیــز شــده اند. وجــود مبلمــان شــهري 
ــر  ــازی، دستشــویی، معاب ــنایی، آبخــوری، زمین ب ــل نیمکــت، روش از قبی
ــاي  ــای فضاه ــهروندان، از مؤلفه ه ــور ش ــرای عب ــده ب ــازی ش مناسب س
ــوالً  ــبز، معم ــاي س ــن فضاه ــی رود. از ای ــمار م ــه ش ــی ب ــبز عموم س
ــاي  ــع فضاه ــود. در واق ــرده  می ش ــتان” نام ب ــا بوس ــارك و ی ــوان “پ به عن
ــه فضــای ســبز اجتماعــی  ــوان از آن هــا ب ــی می ت ــی کــه حت ســبز عموم
نیــز یــاد کــرد، شــامل همــه فضاهــاي ســبز عمومــی مجهــز بــه خدمــات، 

ــود.  ــی  می ش ــی عموم ــهیالت و دسترس تس
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2ـ  فضاهــاي ســبز نیمــه عمومــی: فضاهــاي ســبزی کــه بازدهــی اکولوژیکــی 
ــی  ــاي عموم ــه فضاه ــبت ب ــا، نس ــتفاده کنندگان آنه ــن اس ــد، لیک دارن
ــتند.  ــی نیس ــام اجتماع ــی ت ــد بازده ــن، واج ــتند؛ بنابرای ــر هس محدودت
ــن  ــی و... در ای ــا، وادارات دولت ــتان ها، پادگان ه ــاز بیمارس ــای ب محوطه ه

ــد. ــرار می گیرن ــته ق دس
ــی  ــدوده و حت ــل مح ــات داخ ــامل باغ ــی: ش ــبز خصوص ــای س 3 ـ فضاه
حریــم شــهر و یــا باغچه هــای خصوصــی محوطه هــای مســکونی 
 می شــود، کــه واجــد بازدهــی اکولوژیکــی بــرای شــهر و ســاکنین آن هــا 

ــتند.  هس
از�نظر�آئین�نامه�اجرایي�اصالح�قانون�حفظ�و�گسترش�فضاي�سبز�در�شهرها )مصوب 88/5/13 
مجمع تشخيص مصلحت نظام( باغ به محیل اطالق  یم شود�که�حداقل�یکی�از�مشخصات�

ذیل�داشته�باشد�
ن حداقل 500 مترمربع�مساحت�در�صورت�وجود�بنا�و�مستحدثات�در�زمین�به�طور� 1- داش�ت
متوسط�در�هر�شانزده�)16( مترمربع�محوطه�باز�خارج�از�ساختمان�یک�اصله�درخت�و�در�

صورت�عدم�سابقه�احداث�بنا�به�طور�متوسط�هر�بیست�و پنج )25( مترمربع�یک�اصله�درخت�
مثمر�و�یا�غیر�مثمر�و�یا�ترکیبی�از�آن�ها�غرس�شده�باشد� قطع�و�امحای�درختان�موجب�عدم�

احتساب�تعداد�درختان�کسر�شده�در�آمار�)لحاظ�شده�در�این�بند(نخواهد�بود�
2- دارا بودن سند مالکیت و�یا�سند�مادر�قبل�از�تفکیک�به�عنوان�باغ، باغچه، زمین�منجر�و�باغ�

عمارت�
3-دارا بودن سابقه برای دایر باغ، دایر�باغچه،�دایر�مشجر�از�کمیسیون�ماده�دوازدهم�)12(�

قانون�زمین�شهری
4- محل�هایی�که�در�حریم�شهر�توسط�وزارت�جهاد�کشاورزی�باغ�شناخته�شده�اند.

5- محل�هایی�که�به�تشخیص�شورای�اسالمی�باغ�شناخته می�شوند.

  
ــه  ــاي ســبز شــهری هســتند ک ــی: نوعــی از فضاه ــاي ســبز خیابان 4-فضاه
به طــور معمــول؛ درختــکارِی حاشــیه ي باریکــی از حدفاصــل مســیرهای 
ــز در  ــورت متمرک ــا به ص ــد و ی ــکیل می دهن ــواره رو را تش ــاده رو و س پی
ــا در زمین هــای پیرامــون  فضاهــاي نســبتًا کوچــک میدان هــا، پل هــا، و ی
ــبز  ــای س ــوع فضاه ــن ن ــد. ای ــکل گرفته ان ــا ش ــا و خیابان ه بزرگراه ه
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نیــز از حیــث ســرزندگی خیابان هــا و فضاهــای شــهری واجــد اهمیــت 
زیــادی هســتند.

الزم بــه ذکــر اســت، طبــق آئین نامــه اجرایــي اصــالح قانــون حفــظ و گســترش 
فضــاي ســبز در شــهرها )مصــوب 88/5/13 مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظــام(؛ کاشــت، حفاظــت و آبیــاری درختــان و فضاهــای ســبز معابــر ،میادیــن، 

ــت. ــهرداری اس ــف ش ــا ... از وظای بزرگراه ه

فضاهاي�سبز�طبیعی�در�شهر
ــورت  ــه به ص ــتند ک ــاي هس ــا فضاه ــر جنگل ه ــی، نظی ــبز طبیع ــاي س  فضاه
ــل  ــیه شــهر از قب ــی ممکــن اســت در برخــی از مناطــق مســتعد در حاش طبیع
وجــود داشــته باشــند و یــا بــه علــت توســعه های شــهری حتــی در بافت هــای 
شــهری قــرار گیرنــد؛ لیکــن از آنجــا کــه کارکــرد آن هــا خــاص مراکــز شــهری 
نیســت، در دســته بندی فضاهــاي ســبز غیرشــهری قــرار می گیرنــد. نکتــه مهــم 
درایــن زمینــه بــه لحــاظ اهمیــت اکولوژیــک و خدمــات اکوسیســتمی این گونــه 

مناطــق، لــزوم حفاظــت آن هــا توســط مدیریــت شــهری اســت .

سطوح�سبز
ــوند.  ــیم می ش ــهری تقس ــهری و غیرش ــته ش ــه دو دس ــز ب ــبز نی ــطوح س س
ــم.  ــهری می نامی ــبز ش ــطوح س ــهری را س ــای ش ــبز دارای کارکرده ــطوح س س
ــای  ــا و لچکی ه ــده، جزیره ه ــن کاری ش ــی چم ــاز ورزش ــای ب ــر: زمین ه نظی
ــواع  ــا ان ــه ب ــا ک ــا و پل ه ــار خیابان ه ــا( کن ــا و رفوژه ــا، لوپ ه کوچک)رمپ ه
گیاهــان پوششــی، نظیــر: چمــن یــا گل پوشــاننده  می شــود. آن بخــش از ســطوح 
ســبز بــدون کارکردهــای شــهری را ســطوح ســبز غیرشــهری می نامنــد؛ ماننــد 

مراتــع اطــراف شــهر. 
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نقش�و�اهمیت�فضای�سبز�در�زندگی�شهری
ساخت وســازهای  بــه  شــهرها،  در  جمعیــت  افزایــش  و  صنعــت  رشــد 
ســوداگرایانه منجــر شــده اســت. در اغلــب ایــن نــوع ساخت وســازها 
ــهری  ــم ش ــق متراک ــژه در مناط ــبز  به وی ــای س ــک فضاه ــت اکولوژی ــه اهمی ب
توجــه ای نداشــته اســت. از ســوی دیگــر، ایجــاد کاربری هــای جدیــد شــهری، 
بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای روزافــزون و اســکان جمعیــت به تدریــج باعــث 
کاهــش  ســهم فضاهــاي ســبز و باغ هــای شــهری گردیــده اســت و در نتیجــه 
بــه آلودگی هــای محیط زیســت منجــر شــده اســت. شــایان ذکــر اســت کــه بــا 
افزایــش رونــد انهــدام عرصه هــای طبیعــی، نیــاز انســان بــه منابــع طبیعــی نیــز 
 carrying( به طــوری کــه ظرفیــت بــرد )فزونــی یافتــه اســت، )بهبهانــی، 1380
capacity( اغلــب شــهرهای بــزرگ بــا منابــع طبیعــی بــا بارگــذاری بیــش از 
ــای  ــته و ردپ ــارج گش ــی خ ــادل طبیع ــد تع ــت، از ح ــا و جمعی ــد فعالیت ه ح
اکولوژیــک )ecological footprint( آن هــا بســیار گســترده تر از ســطح 

ــده اســت.    اشــغال شــهری گردی
بــا ایــن شــرایط، ضــرورت و اهمیــت حفــظ و گســترش فضاهــای ســبز بیــش 
ــم شــهری تحــت  ــی اقلی از گذشــته احســاس  می شــود. بطوریکــه “امــروزه حت
ــه در  ــت ک ــده اس ــون ش ــان دگرگ ــهرها، آن چن ــا در ش ــز فعالیت ه ــر تمرک تأثی
ــم  ــدای از اقلی ــخص و ج ــورت مش ــد به ص ــهرها، بای ــه ای ش ــات ناحی مطالع
ناحیــه ای بررســی شــود. آثــاری کــه از طریــق کاهــش فضــای ســبز شــهری بــر 
اکولــوژی شــهری به ویــژه در زمینه هــای اقلیــم، هــوا خــاك، آبهــای زیرزمینــی 
ــر  ــه عناص ــت ک ــدید اس ــان ش ــود، آن چن ــته  می ش ــی گذاش ــه حیوان و جامع
ســازنده آن را در محیــط شــهری بــه کلــی دگرگــون می کند")رهنمایــی، 1371(.
ــد تاریخــی ضــرورت یافتــن فضــای ســبز در شــهرها، به طــور  در بررســی رون
ــی،  ــالب صنعت ــوء انق ــار س ــدن آث ــکار ش ــا آش ــه ب ــم )ک ــرن نوزده ــع ق قط
ــرای نجــات شــهرها را محســوس ســاخت( نقطــه عطفــی  ضــرورت تــالش ب
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بــه شــمار مــی رود. به طــور کلــی، "اســتفاده از گیاهــان در فضاهــاي شــهری کــه 
نتیجــه مســتقیم بازســازی شــهری بــود در نیمــه قــرن نوزدهــم افزایــش یافــت. 
در قــرن بیســتم برخــالف باغ هــای تفریحــی قــرن 18 و 19 "باغ هــای عمومــی 
ــه  ــدی ب ــا ح ــا ت ــن باغ ه ــدند. ای ــاد ش ــبز ایج ــاي س ــردی” و فضاه و عملک
احتیاجــات جدیــد شــهروندان، ناشــی از کثــرت شهرنشــینی، پاســخ می دادنــد" 

ــوره،1373(. )پیرم

ضرورت�فضای�سبز
ــر فضــای ســبز در شــهرها، کارکردهــای زیســت محیطی آنهاســت  ــن اث مهم تری
ــرده اســت  ــی دار ک ــه انســانی معن ــوان محیط زیســت جامع ــه شــهرها را به عن ک
و بــا آثــار ســوء گســترش صنعــت و کاربردهــای نادرســت تکنولــوژی مقابلــه 

نمــوده، ســبب افزایــش زیســت پذیــری شــهرها می شــوند.
آثــار توســعه شــهری می تواننــد نظــام زیســتی شــهرها را بــه شــیوه های 
گوناگــون مختــل کننــد. فضــای ســبز مناســب در شــهرها یکــی از عوامــل مؤثــر 
در تعدیــل و یــا کاهــش ایــن آثــار هســتند و به ویــژه در ارتبــاط بــا ریزگردهــا، 
ــار و آلودگی هــای هــوا؛ فضــای ســبز شــبه جنگــی، ریه هــای تنفســی  گردوغب
ــد. مهم تریــن تأثیــر فضــای ســبز در شــهرها تعدیــل  ــه شــمار می رون شــهرها ب
دمــا، افزایــش رطوبــت نســبی، لطافــت هــوا و جــذب گردوغبــار اســت. دیگــر 
ــی وجــود  ــد. به طــور کل ــرات فضــای ســبز، در شــهرها نقــش نســبی دارن تأثی
ــر اســت. به طــوری کــه  ــر آن هــا در شــهرها اجتناب ناپذی فضاهــاي ســبز و تأثی

بــدون آن ممکــن نیســت شــهرها پایــدار باقــی بماننــد.
بنابرایــن، اگــر فضــای ســبز به عنــوان جزیــی از بافــت شــهرها و نیــز بخشــی از 
ــد جــدا از نیازهــای جامعــه  ــه باشــد، نمی توان خدمــات شــهری ضــرورت یافت
شــهری باشــد؛ از ایــن رو؛ فضــای ســبز بایــد از نظــر کمــی و کیفــی متناســب بــا 
حجــم کالبــدی شــهر " ســاختمان ها، خیابان هــا و جاده هــا” و نیازهــای جامعــه 
)از لحــاظ روانــی، گــذران اوقــات فراغــت و نیازهــای بهداشــتی( بــا توجــه بــه 
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شــرایط اکولوژیکــی شــهر و رونــد گســترش آنــی آن ســاخته شــود، تــا بتوانــد 
ــوان فضــای ســبز فعــال، بازدهــی زیســت محیطی مســتمری داشــته باشــد  به عن

)مجنونیان،1374(.

آثار�فضای�سبز�در�بیوکلیمای�شهری�
عرصه هــای دارای پوشــش گیاهــی در شــهر به عنــوان جزایــر خنــک در مقابــل 

جزایــر حرارتــی عرصه هــای کالبــدی قــرار دارنــد. 
“این آثار را به دو گروه کلی می توان تقسیم کرد:

ــًا ناشــی از وجــود گیــاه اســت؛ ماننــد تعدیــل گرمــا،  الــف ـ اثراتــی کــه صرف
ــوا ــش ه ــری و پاالی غبار گی

ــل  ــط از حاص ــت و محی ــاه اس ــی گی ــت حیات ــی از فعالی ــه ناش ــی ک ب ـ اثرات
ــان  ــاص درخت ــورد خ ــن م ــان )درای ــود. گیاه ــع  می ش ــا منتف ــن فعالیت ه ای
ــت  ــری لطاف ــوا و دیگ ــی ه ــش آلودگ ــی کاه ــق یک ــا( از دو طری و درختچه ه
هــوای شــهری موجبــات بهبــود بیوکلیمــای شــهر را فراهــم می آورنــد" )بهــرام 

ــلطانی، 1380(. س

اهمیت�و�نقش�فضای�سبز�از�بعد�شهرسازی�
ــش  ــی آن نق ــت محیط ــهر و کیفی ــر ش ــی ه ــاختار فضای ــبز در س ــای س فضاه
مهمــی ایفــا می نمایــد، از اینــرو شهرســازان نقــش ویــژه ای بــه کاربــری فضــای 
ــل هســتند. چراکــه کیفیــت محیط زیســت  ــز ســرانه فضــای ســبز قائ ســبز و نی

ــا امکانــات و تأسیســات فضــای ســبز ارتبــاط مســتقیم دارد. شــهری ب
ــت  ــه در کیفی ــای مهمــی ک ــر نقش ه ــالوه ب ــبز ع ــازان فضــای س ــرای شهرس ب
ــت و  ــر هدای ــز نظی ــری نی ــردی دیگ ــیل های کارک ــد، پتانس ــا می کن ــط ایف محی
محدودســازی رشــد افقــی شــهرها نوعــًا بــا ایجــاد کمربنــد ســبز شــهری( دارد. 
ــوان  ــبز، به عن ــای  س ــی فض ــاری و طراح ــوالً معم ــبز و اص ــای  س ــروزه فض  ام
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بخــش مهمــی از طرح هــای شهرســازی مطــرح اســت. بطوریکــه در طرح هــای 
شهرســازی نظیــر طرح هــای جامــع و هــادی، فضــای  ســبز یکــی از مهم تریــن 

ــوند.  ــوب می ش ــهر محس ــای ش کاربری ه

به�عنوان�نمونه�در�طرح�راهبردی�–�ساختاری�توسعه�و�عمران�شهر�تهران�)طرح�جامع�تهران�1386(،�کاربری�
فضاهای�سبز�و�مقررات�حاکم�برآنهادر�قالب�یکی�از�پنج�پهنه�تعریف�شده�از�شهر�و�با�عنوان�»پهنه�حفاظت«�

)سبز�و�باز(�یا�پهنه��Gتعریف�شده�است�
براین�اساس�در�سند�مذکور�آمده�است: قسمت�هایی�از�شهر�به�وسعت��107کیلومترمربع�متشکل�از�عرصه�های 
سبز�و�باز�عمومي�و�خصوصي،�پارک�های جنگلي،�باغات�و�اراضي�مزروعي�و�حرایم�و�پهنه�های حفاظت�ویژه�در�

محدوده�شهر�است�که�با�توجه�به�نقش�و�اهمیت�این�پهنه�در�ارتقاء�کیفیت�محیط�و�سیماي�شهري�تهران،�حفاظت�
و�تجهیز�شده�و�ساخت�وساز�در�آن�ها�طبق�قوانین�و�مقررات�مربوطه�بسیار�محدود�و�یا�ممنوع�بوده�و�عمدتًا�براي�

توسعه�گردشگري�و�تفرج�و�ایجاد�سرزندگي�در�محیط�شهري�به�کار�می�رود.
این�پهنه،�خود�به�ریزپهنه های زیر�تقسیم�شده�و�به�فراخور�ماهیت�و�شرایط�هریک�در�طرح�جامع�و�تفصیلی�

دارای�ضوابط�ویژه�ای�هستند:
:)G(�)حفاظت)سبز�و�باز
G1 فضای�سبز�عمومی

    G11 – پارک�های�شهری

    G12- پارک�های�جنگلی

G2 فضای�سبز�خصوصی

    G21 �-�باغات�و�اراضی�مزروعی�

G3 سبز�و�باز�)حفاظت�ویژه(�

    G31 –�رود�دره�ها

     G32 –�پهنه�هاس�سبز�و�باز�ویژه 

مأخذ:�وزارت�مسکن�و�شهرسازی�-�شهرداری�تهران�سند�اصلی�طرح�راهبردی�–�ساختاری�توسعه�و�عمران�
شهر�تهران)طرح�جامع�تهران�–�1386(

براســاس مقــررات طرح هــای جامــع و تفصیلــي بــرای حفــظ کاربــری فضــای 
ــردی  ــه ف ــود� چنانچ ــه  می ش ــر گرفت ــی در نظ ــرایط خاص ــات ش ــبز و باغ س
بخواهــد کاربــری ملــک خــود را از فضــای ســبز و بــاغ تغییــر دهد، بایــد آن را 
در کمیســیون مــاده 5 مطــرح کنــد؛ تغییــر کاربــری اراضــی کشــاورزی و باغ هــا 
جــز در مــوارد ضــروری ممنــوع اســت، تغییــر کاربــری اراضــی زراعــی و باغ هــا 
برعهــده  کمیســیونی اســت کــه در آن نماینــدگان وزارت خانه هــای کشــاورزی، 
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ــت و  ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــازندگی، س ــاد س ــازی، جه ــکن و شهرس مس
اســتانداری حضــور دارد.

ــر نظــر وزارت جهــاد کشــاورزی تشــکیل  ایــن کمیســیون در هــر اســتان و زی
ــد  ــی دارد، نمی توانن ــری خاص ــا کارب ــک  آن ه ــه مل ــهروندانی ک ــود؛ ش  می ش
بــدون توجــه بــه کاربــری تعییــن شــده اقدام بــه ساخت وســاز کننــد و چنانچــه 
خــالف ایــن کار را انجــام بدهنــد، موضــوع تخلــف آن هــا در کمیســیون مــاده 

100 مطــرح و پیگیــری خواهــد شــد�
طــرح�جامــع�فضــای�ســبز از جملــه طرح هــای موضوعــی اســت کــه در ذیــل 
ــه  ــای تخصصــی مربوط ــل آن در حوزه ه ــع شــهر و به منظــور تکمی طــرح جام
ــت  ــاد نیس ــران زی ــی در ای ــن طرح های ــه چنی ــابقه تهی ــود. س ــن  می ش تدوی
ولــی بــا ایــن حــال مطالعــات طــرح جامــع فضــای ســبز بــرای تعــداد کمــی از 
شــهرها انجــام شــده اســت. طــرح جامــع فضــای ســبز طرحــی همه جانبــه نگــر 
بــا رویکــردی سیســتمی در مــورد فضــای ســبز شــهری اســت کــه بــا بررســی 
ــعه و  ــرای توس ــی ب ــای عملیات ــا و برنامه ه ــه راهبرده ــه ارائ ــود ب ــع موج وض
ارتقــای کیفیــت فضــای ســبز شــهری در ابعــاد مختلــف مدیریتــی، برنامه ریــزی، 

ــردازد. ــداری می پ ــی و نگه اجرای

نحوه�تأثیرگذاری�فضای�سبز�بر�اقلیم�شهری
ــر بخــار آب هــوای  ــان و درختچه هــا، موجــب تبخی ــرگ درخت در طــی روز، ب
ــت نســبی هــوا شــده  ــر ســبب افزایــش رطوب ــن ام مجــاور خــود  می شــود. ای
و از ســوی دیگــر، باعــث خنــک شــدن هــوای اطــراف فضــای ســبز  می شــود. 
بــرای تبدیــل آب بــه بخــار آب بیــن 600  ـ 580 کالــری حــرارت نیــاز اســت 
کــه از انــرژی خورشــیدی کســب  می شــود. بــه همیــن دلیــل بــه هنــگام تابــش 
ــدون  ــر از فضــای ب ــکاری شــده، خنک ت ــاب، هــوای اطــراف فضــای درخت آفت

درخــت اســت.
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ــد پوشــش گیاهــی اســت  ــم، در منطقــه ای کــه فاق ــن ترتیــب، به طــور حت  بدی
ــرژی  ــواع  ساختمان هاســت، بخــش وســیعی از ان و ســطح خــاك پوشــیده از ان
ــر  ــاد جزای ــط و ایج ــای محی ــات گرم ــد موجب ــکاس می یاب خورشــیدی انع

ــلطانی، 1380( ــرام س ــی آورد )به ــم م ــی را فراه حرارت

عملکردهای�فضای�سبز

ــر عملکردهــای زیبایی شــناختی و اجتماعــی،  فضاهــای ســبز شــهری، افــزون ب
ــر هســتند )همــان،1371(. ــه شــرح زی دارای عملکردهــای اساســی تری ب

عملکردهای�فضای�سبز�در�ساخت�کالبدی�شهر
از ایــن دیــدگاه، فضــای ســبز شــهری به عنــوان بخــش جانــدار ســاخت 
ــد  ــان کالب ــش بی ج ــا بخ ــی ب ــود و در هماهنگ ــی  می ش ــهری تق ــدی ش کالب
شــهر، ســاختار یــا بافــت و ســیمای شــهر را تشــکیل می دهــد. در ایــن حالــت 
ــد نقــش لبــه شــهر، تفکیــک فضاهــاي شــهری و آرایــش  فضــای ســبز می توان

ــرد. ــه عهــده گی شــبکه راه هــا را ب

عملکردهای�زیست�محیطی
عملکــرد خدمــات اکوسیســتمی )Ecosystem Services( فضــای ســبز 
ــاه و ســالمت انســانی  ــان خدمــات اکوسیســتم و رف ــاط مثبــت می موجــب ارتب

می گــردد.1
ایــن نــوع عملکردهــا عمدتــًا بــه بهبــود شــرایط اکولوژیکــی و کاهــش میــزان بار 
ــوان گفــت ایجــاد فضــای  ــه می ت ــد. به طــوری ک آلودگــی آن هــا کمــک می کنن
ســبز یکــی از راه هایــی اســت کــه بــه شــکل مؤثــر آلودگی هــای محیط زیســت، 
ــوع و  ــای نامطب ــی، بوه ــی صوت ــا، آلودگ ــای گازی، ریزگرده ــم از آلودگی ه اع

 ،)Supporting Services( حمایتی ،)Providing Services( 1-  -  در چهارطبقه، خدمات اکوسیستمی فراهم سازی
تنظیمی)Regulating Services(  و فرهنگی)Cultural Services( دسته بندی می شوند.
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ــط  ــرده، محی ــرل ک ــاك را کنت ــوا و آب وخ ــود در ه ــای موج ــر آالینده ه دیگ
ــت  ــن روس ــی، 1373( و از ای ــم می کند.")ایمان ــان فراه ــرای انس ــالم تری ب س
کــه پوشــش های گیاهــی انبــوه، از مناســب ترین و مؤثرتریــن شــیوه های 
ــن  ــر ای ــزون ب ــوند. اف ــای زیســت محیطی محســوب می ش ــا آلودگی ه ــه ب مقابل
ــه  ــدود ب ــوع دارد و مح ــه متن ــبز، دامن ــای س ــت محیطی فض ــای زیس عملکرده

ــردد. ــت محیطی نمی گ ــای زیس ــا آلودگی ه ــه ب مقابل
ــه  ــتر ارائ ــهری، بیش ــبز ش ــای س ــت محیطی، فض ــدگاه زیس ــی از دی ــور کل به ط

ــد: ــر باش ــک زی ــای اکولوژی ــده بازدهی ه دهن
1 ـ بهبود شرایط بیوكلیماتیک در شهر

2 ـ کاهش آلودگی هوا
3 ـ تأثیــر مثبــت بــر چرخــه آب در محیط زیســت شــهری و افزایــش کیفیــت 

ــای زیرزمینی آبه
4 ـ افزایش نفوذپذیری خاك، کاهش سطح ایستایی

5  ـ کاهش آلودگی صوتی
6- حفظ تنوع زیستی )پیشین(

ــوان  ــهر می ت ــان در فضــای ش ــت گیاه ــش و اهمی ــه نق ــد، ب ــه ش از آنچــه گفت
ــه  ــد درج ــهر می توانن ــل ش ــبز داخ ــاي س ــه، فضاه ــوان نمون ــرد؛ به عن ــی ب پ
ــل  ــرای فضاهــاي کوچــک قاب ــی ب ــده حت ــن پدی ــد. ای حــرارت را کاهــش دهن
ــبز  ــای س ــک از فضاه ــر ی ــط شــهری ه ــن، در محی ــری اســت؛ بنابرای اندازه گی
ــی در  ــر حرارت ــا جزای ــیوه برخــورد ب ــن ش ــک و بهتری ــاي خن ــر فضاه نمایانگ
ــطح  ــوا در س ــان ه ــود جری ــانگر وج ــود نش ــا خ ــن فضاه ــتند. ای ــهرها هس ش
زمیــن اســت کــه بــا خنــک شــدن محیــط توســط بــرگ درختــان پدیــد می آیــد 
و میــان جریــان نزولــی و صعــودی هــوای مناطــق مســکونی نوعــی تعــادل بــه 

ــی آورد. وجــود م
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همچنیــن اگــر ســطح فضاهــاي ســبز مناســب باشــد، از ســرعت تشــکیل کالهک 
ــای  ــر یکــی از کاربرده ــن ام ــد شــد. ای ــر روی شــهر کاســته خواه ــی ب آلودگ

مهــم فضــای ســبز شــهری اســت )پیرمــوره،1373(.
ــژه در  ــار )به وی ــش گردوغب ــهر و پاالی ــک ش ــوای ی ــود آب وه ــان در بهب گیاه
بخش هــای مرکــزی کــه دارای فضــای ســبز محــدودی هســتند( نقــش بســیار 
ــم ذرات  ــور، تراک ــی درخ ــش گیاه ــا پوش ــای ب ــد؛ در خیابان ه ــی دارن مهم
ــل  ــاری از درخــت 12000 ـ 10000 کرن ــای ع ــار 3000 و در خیابان ه گردوغب
 .)ALOys, bermatzty ــل از ــه نق ــان، 1380 ب ــت )مجنونی ــوده اس ــر ب در لیت
درختــکاری بــه فــرض 600 فــوت حتــی قــادر اســت کــه مقــدار گردوغبــار را 
 .)1964,landsberg تــا 75 درصــد تقلیــل دهــد )مجنونیــان، 1380 بــه نقــل از
ــد. آزمایش هــای انجــام  ــری دارن ــز نقــش مؤث ــان در جــذب دوده هــوا نی درخت
ــد از  ــع 28 درص ــل مرب ــک مای ــر ی ــاحتی براب ــه مس ــد ک ــان می ده ــه نش گرفت

تراکــم دوده کاهــش پیــدا کــرده اســت.
ــت در  ــاری از درخ ــه ع ــک منطق ــده در ی ــه ش ــام گرفت ــی های انج “در بررس
فضــای شــهری، میــزان گردوغبــار 850 میلی گــرم در مترمربــع در روز )متوســط 
ــار  ــدار گردوغب ــل وجــود فضــای ســبز مق ــه دلی ــه شــهر ب ســالیانه( و در حوم
ــل از  ــه نق ــان، 1380 ب ــت" )مجنونی ــوده اس ــرم در روز ب ــر از 100 میلی گ کمت

 .)schueltze   cralr

ــود دارد،  ــا وج ــان و درختچه ه ــاج درخت ــه در ت ــی ک ــای فراوان برگ ه
ــی  ــیله اصل ــه وس ــا ک ــت. از آنج ــار هواس ــوب غب ــرای رس ــل ب ــن مح بهتری
درختــان و درختچه هــا جهــت شــانه زدن و غبارگیــری هــوا برگ هــای درخــت 
ــری  ــاج درخــت، در غبارگی ــرم ت ــت ف ــرگ و درنهای ــن شــکل ب اســت، بنابرای

ــیار دارد. ــت بس اهمی

ــد  ــطح آن می توان ــر س ــی ب ــا چین خوردگ ــرك ی ــود ک ــرگ و وج ــای ب “ پهن
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 pinus( برشــدت غبارگیــری بیافزایــد. برخــی از درختــان ماننــد کاج مشــهدی
ــر  ــار از خــود صمــغ ترشــح می کنــد و از ایــن طریــق ب ــل غب mugo( در مقاب

ــلطانی،1380(.  ــرام س ــد« )به ــار می افزای ــدرت جــذب غب ق
فضاهــاي ســبز نیــز توانایــی ضدعفونــی محیــط را دارنــد. "ایــن عمــل از طرفــی 
ــی  ــت غبارزدای ــان خصوصی ــه هم ــود. ک ــام  می ش ــتقیم انج ــورت غیرمس به ص
ــد  ــار، پدی ــا غب ــوط ب ــم ها مخل ــا، میکروارگانیس ــوده و در برگ ه ــان ب درخت
ــدید  ــح ش ــق ترش ــتقیمًا از طری ــل مس ــن عم ــر ای ــی دیگ ــد. از طرف می آورن

عصاره هــای آنتی بیوتیــک از برگ هــا صــورت می گیــرد" )پیرمــوره(.

نقش�های�عمده�فضای�سبز�

افزایش�رطوبت�نسبی
فضــای ســبز در شــکل درختــی بــه علــت گســترش ســطح برگــی خــود نســبت 
بــه ســایر اشــکال گیاهــی، می توانــد از طریــق تعریــق، ســبب افزایــش رطوبــت 
نســبی و لطافــت هــوا شــود . عمــل تعریــق درختــان بــا جــذب کالــری همــراه 
اســت. بدین ســان نــواری از گیاهــان بــه پهنــای 50 تــا 100متــر، گرمــا را 3 تــا4 
درجــه نســبت بــه مرکــز شــهر کاهــش می دهــد. در عیــن حــال 50 درصــد بــر 
ــود،  ــل  می ش ــن راه حاص ــه از ای ــی ک ــاوت دمای ــد. تف ــوا می افزای ــت ه رطوب
موجــب کاهــش اندکــی در فشــار، بادهایــی بــه ســرعت 12 کیلومتــر در ســاعت 
را پدیــد مــی آورد و همیــن بادهــا کافــی اســت تــا هــوای یک شــهر بــزرگ را در 
ظــرف یــک ســاعت به طــور کامــل عــوض و پاکیــزه ســازند )مجنونیــان،1380(.

مقابله�با�جزایر�گرما
ــرا  ــد؛ زی ــمار می آورن ــه ش ــا ب ــر گرم ــهری را جزای ــی ش ــگران، نواح پژوهش
ســطوح تیــره زمیــن در شــهرها 3 تــا 5 درجــه ســانتی گراد بیــش از زمین هــای 
ــن راه در 30  ــد و از ای ــذب می کن ــه ج ــید را روزان ــای خورش ــاور، گرم مج

ــند. ــهیم می باش ــوا س ــای ه ــد از آلودگی ه درص
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ــفالت  ــطح آس ــاختمان ها و س ــه  س ــی )ک ــش گیاه ــد پوش ــای فاق در بخش ه
ــاه هســتند  ــن را پوشــانده اند( چرخه هــای طبیعــی کوت شــده ســطح بیشــتر زمی
ــرده  ــل ک ــی تبدی ــر گرمای ــه جزای ــا را ب ــرژی، آن ه ــی ان ــالل در جابه جای و اخت

ــود. ــهر  می ش ــی ش ــش آلودگ ــث افزای ــود باع ــه خ ــه به نوب ــت ک اس

کاهش�میزان�سرب
ــا و شــاهراه ها  ــیه جاده ه ــژه در حاش ــزان ســرب ـ به وی ــان در کاهــش می درخت
ــا ســایر اشــکال گیاهــی،  ــان ب ــی درخت ــد. مقایســه تطبیق ــری دارن ـ نقــش مؤث
ــا  ــان 10 ت ــه درخت ــد ک ــی، نشــان می ده ــان زراع ــی و گیاه ــان علف ــر گیاه نظی
20 برابــر گیاهــان علفــی و 2 برابــر گیاهــان زراعــی تــوان ســرب گیــری دارنــد. 
نقــش بــرگ، شــاخه و حتــی تنــه درختــان در مناطــق پرترافیــک شــهرهای انبــوه 
ــرب هــوای ناشــی از اگــزوز ماشــین ها  ــذب میــزان س و شــاهراه ها، در ج

اهمیــت بســیار دارد )همــان(.

عملکردهای�اجتماعی��ـ�روانی�فضای�سبز
ــهری،  ــای ش ــبز و پارك ه ــای س ــی فض ــای اجتماع ــی�در حوزه ه ــدف اصل ه
دســتیابی بــه آثــار اجتماعــی و روانــی آن در هــر چــه نزدیک تــر کــردن انســان 
و طبیعــت بــه یکدیگــر اســت، هــر چنــد از کارکــرد فضــای ســبز در ســاخت 
ــی  ــار بازده ــوان انتظ ــز می ت ــت محیطی آن نی ــرد زیس ــهر و کارک ــدی ش کالب

ــی داشــت. اجتماعــی و روان
انســان در هــر شــرایطی، بــرای فــرار از هیاهوهــای شــهری نیــاز بــه نزدیکــی بــه 
طبیعــت و آرامــش دارد. ایــن نیــاز بــا فشــردگی جمعیــت در محــل مســکونی و 
ــن  ــن؛ از ای ــده بیشــتر هــم خواهــد شــد؛ بنابرای زندگــی آپارتمان نشــینی در آین
ــک  ــوان ی ــروزه به عن ــاي ســبز شــهری ام ــز ایجــاد و توســعه فضاه ــدگاه نی دی

ــد. )بهــرام ســلطانی، 1380(. ضــرورت شــهری خودنمایــی می کن
برایــن اســاس جامعهشناســان، روانشناســان و پزشــکان برایــن باورنــد کــه فضای 
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ســبز افــزون بــر تأمیــن بهداشــت، نقــش مثبتــی در ســالمت شــهروندان بــه عهده 
ــزه و محــدود  ــد در فضاهــاي مکانی ــزون بای ــه به طــور روزاف ــرادی ک ــد. اف دارن
ــد،  ــی کنن ــل( زندگ ــایل حمل ونق ــد وس ــه، محــل کار  و رفت وآم ــل خان )از قبی
ــأله  ــن مس ــد. ای ــاز دارن ــی نی ــط طبیع ــتراحت در محی ــه اس ــش ب ــش از پی پی
به ویــژه در جوانــان و افــراد ســالخورده بیشــتر صــدق می کنــد. فضاهــای ســبز 
ــام  ــت، انج ــا طبیع ــنایی ب ــتراحت، آش ــرای اس ــت ب ــی اس ــد، محیط در آن واح
ــی  ــت روان ــی و بهداش ــرگرمی های اجتماع ــازی و س ــی، ب ــی ورزش فعالیت های
شــهروندان. همچنیــن فضــای ســبز تأثیــر زیــادی بــر بهداشــت و ســالمت محیط 
دارد. از آن جملــه می تــوان بــه اهمیــت آن هــا در جــذب پرتوهــای خورشــیدی 

و هم چنیــن در تویــد اکســیژن و جــذب گازکربنیــک هــوا اشــاره کــرد.
ــه  ــا حــدی ب ــد ت ــک درخــت احســاس می کن ــه انســان در ســایه ی آرامشــی ک
جــذب پرتوهــای مــادون قرمــز خورشــید توســط درخــت و مقــداری نیــز بــه 

ــی، 1386(. ــود )حکمت ــوط  می ش ــش مرب ــاورا بنف ــای م ــذب پرتوه ج
ــد  ــه تولی ــوان ب ــبز می ت ــای س ــی فض ــی ـ روان ــای اجتماع ــر عملکرده از دیگ
ــد،  ــدق، بی ــوط، فن ــردو، کاج بل ــد گ ــی مانن ــرد. درختان ــاره ک ــید" اش "فیتونس
ــا  ــید" در فض ــام "فیتونس ــه ن ــاده ای ب ــود م ــک از خ ــوس و زبان گنجش اکالیپت
ــه ای  ــرح بخشــی دارد؛ به گون ــر ف ــواد روی انســان اث ــن م ــه ای ــد ک ــا می کنن ره
کــه ایــن مــاده می توانــد تعــادل بیــن دو نیمکــره مغــز را بخوبــی برقــرار ســازد 
ــن نقــش  ــد. بنابرای ــی کن ــه انســان ارزان ــت طبیعــی و آرامش بخشــی را ب و حال
ــان(. ــود )هم ــان  می ش ــی نمای ــبز به خوب ــای س ــان و فض ــی درخت آرامش بخش
ــد  ــر می توان ــه وجــود آوردن محیطــی آرام ت ــان در ب ــل صــدا توســط گیاه تقلی
ــه ایــن ترتیــب کــه ارتعــاش امــواج صوتــی، به وســیله برگ هــا  ــر باشــد؛ ب مؤث
ــواره جــدا از  ــور، دی ــر ن ــی نظی ــان جــذب  می شــود. عوامل و شــاخه های درخت
ــه  ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ــد. ب ــری در جــذب صــدا مؤثرن ــم و انعطاف پذی ه
ــر  ــاال تأثی ــای ب ــا داشــتن ویژگی ه ــای ناخوشــایند ب ــان در جــذب صداه درخت
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ــری  ــش پذی ــا خم ــودن برگ ه ــی ب ــان، چرم ــودن درخت ــوه ب ــد. انب می گذارن
ــوند.  ــان ش ــذب درخت ــار ج ــای ناهنج ــه صداه ــد ک ــازه می ده ــاخه ها اج ش
ــرل صداهــای ناهنجــار و تراکــم و عــرض  ــکاری در کنت ــن تیــپ درخت همچنی

ــان، 1380(. ــد )مجنونی ــل صــدا مؤثرن ــکاری در تقلی درخت
5ـ 5ـ 2ـ استفاده عملی از گیاهان 

اســتفاده عملــی از گیاهــان را بــه چهــار دســته کلــی می تــوان تقســیم کــرد کــه 
عبارتنــد از )روحانــی، 1375(.

الــف ـ کاربــرد گیاهــان در معمــاری: عناصــر معمــاری، تقســیم فضــا، کنتــرل 
ــای خصوصــی و ایجــاد محوطه ه

ب ـ کاربــرد مهندســی گیاهــان: کنتــرل و تثبیــت خــاك، صــدا، پاکیــزه ســازی 
هــوا، کنتــرل ترافیــک، کنتــرل انعــکاس و نورهــای مزاحــم

جـ  کاربــرد گیاهــان بــرای کنتــرل شــرایط اقلیــم: کنتــرل اشــعه نور خورشــید، 
کنتــرل بــاد، کنتــرل بــاران، کنتــرل درجه حــرارت.

دـ  کاربــرد زیبایــی گیاهــان: مســلمًا گیاهــان در ارتقــای کیفیــت منظر شــهری، 
نقــش بی بدیلــی دارنــد. 

فضاي�سبز�به�عنوان�یک�زیرساخت�شهري:�

بــا توجــه بــه اینکــه مطالعــات متعــددی پتانســیل فضــای ســبز را بــرای کاهــش 
اثــرات تغییــرات آب وهــوا و کاهــش آســیب پذیری ثابــت می کنــد و در مناطــق 
شــهری، فضــای ســبز می توانــد مزایــای بســیار خدمــات زیســت محیطی 
ــرو  ــود، از این ــهرها  ش ــی در ش ــت زندگ ــود کیفی ــث بهب ــه باع ــد ک ــته باش داش
بایــد فضــاي ســبز شــهري را امــروزه به عنــوان یــک زیرســاخت مهــم شــهري 

.)2018 ,Du Toit and Others( ــرد ــوب ک محس
حــوزه  برنامه ریــز  دو  سبز، توســط  زیرســاخت  ایــده  ارتبــاط  ایــن  در 
ــت  ــه اهمی ــارك بندیکــت و ادوارد مــک ماهــون، که ب ــه نام هــای م ــداری ب پای
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تفــاوت  و  مصنــوع  زیرســاخت های  از  طبیعــی  زیرســاخت های  تفکیــک 
ــد.  ــرح ش ــتند، مط ــد داش ــا تأکی ــعه آن ه ــزی و توس ــای برنامه ری در رویکرده
ــاخت  ــالح زیرس ــر اصط ــبز را در براب ــاخت س ــن زیرس ــالح نوی ــا اصط آن ه
و...( و  فاضــالب  ریلی، سیســتم های  )جاده ها، خطــوط  خاکســتری 
ــًا  ــدارس، زندان هــا و...( کــه عموم زیرســاخت های اجتماعــی )بیمارســتان ها، م
ــمی و  ــد )آل هاش ــه می دهن ــد، ارائ ــی برمی گردن ــاخت های مصنوع ــه زیرس ب

همــکاران، 1394(.
بــه ســه بخــش  ایــن ترتیــب زیرســاخت های شــهری به طورکلــی  بــه 
ــی قابل تقســیم  ــبز، زیرســاخت خاکســتری و زیرســاخت های آب زیرســاخت س

ــان، 1398(. ــوروزی و بمانی ــتند )ن هس
رویکــرد زیرســاخت ســبز به عنــوان یکــی از بالغ تریــن رویکردهایــی اســت کــه 
برآمــده از روش هــای برنامه ریــزی فضایــی و محافظتــی اســت. ایــن رویکــرد بــا 
ــا  ــد نه تنه ــار یکپارچگــی ســعی می کن ــوم وســیع اتصــال در کن اســتفاده از مفه
میــان فضاهــا و ســاختارهای اکولوژیکــی در هــر مقیاســی اتصــال برقــرار شــود 
بلکــه در میــان مــردم در ســطوح مختلــف بــه تصمیم گیــری عمــوم مــردم و نیــز 
ــاخت  ــی زیرس ــزی و طراح ــای برنامه ری ــرح در حوزه ه ــن مط ــای نوی تئوری ه
ــا و  ــق رویکرده ــل تلفی ــبز حاص ــاخت س ــود. زیرس ــرار ش ــاط برق ــبز ارتب س
ــی سیســتماتیک شــامل  ــرای وصــول چارچوب ــزی ب دیگــر روش هــای برنامه ری
اســت  گســترده تر  مقیــاس  در  برنامه ریزی هــای  و  بزرگ تــر  منظره هــای 

)رامیــار و ضرغامــی، 1395(.
ــه نقــش و  ــوان ب ــا ذکــر عملکردهــای مهــم فضــای ســبز می ت بدیــن ترتیــب ب
اهمیــت  پارك هــا نیــز پــی بــرد. بــه همیــن دالیــل ضــرورت وجــود معیارهایــی 
ــی  ــای تفریح ــه نیازه ــخگویی ب ــت پاس ــبز جه ــای س ــزی فض ــرای برنامه ری ب

ــود. ــاس  می ش ــدت احس ــه ش ــف ب ــای مختل ــنین و گروه ه ــراد در س اف
ــه  ــر خالص ــورت زی ــوان به ص ــهری می ت ــط ش ــا را در محی ــت  پارك ه اهمی
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کــرد:
ــده شهرنشــینی  ــژه انســانی را کــه پدی 1ـ پارك هــا، بســیاری از نیازهــای وی

ــد. ــران می کنن ــزان وســیعی محــدود نمــوده اســت ، جب ــه می ب
2ـ  پارك هــا آب وهــوای شــهرها رادرصورتــی کــه در وســعتی معقــول 

انتخــاب شــوند، بهبــود می بخشــد.
ــه  ــهر ها ب ــیمای ش ــکل دهنده س ــی و ش ــر اساس ــوان عنص ــا به عن 3ـ  پارك ه

ــد. ــمار می آین ش
ــه  ــهر ب ــط ش ــت محی ــالمت و بهداش ــمبل س ــاخص و س ــا، ش 4ـ پارك ه

شــمار می رونــد.
5ـ  پارك هــا همــراه بــا ســایر فضاهــای بــاز عمومــی  شــهری، نظیــر 
ــه  ــی شــهرها را ب ــای حیات ــت شــهر، کانون ه ــای ورزشــی در باف زمین ه

ــین(. ــان، پیش ــد )مجنونی ــود می آورن وج

گونه�شناسی�کاربری�فضای�سبز�شهری

فضاهــاي ســبز اشــکال گوناگــون دارنــد و بنابــه کاربــرد آن هــا بــه انــواع مختلفی 
ــروه  ــه دو گ ــوان ب ــبز را می ت ــای س ــی فضاه ــور کل ــوند. به ط ــته بندی می ش دس
ــبز  ــاي س ــری فضاه ــهری و دیگ ــبز برون ش ــاي س ــی فضاه ــرد: یک ــیم ک تقس

درون شــهری.
الــف ـ  فضاهــای ســبز پیرامــون یــا حاشــیه شــهر ) فضاهای ســبز برون شــهری(: 
ــه شــهر را  ــوع فضاهــاي ســبز از ســویی نقــش مهارکننــده رشــد بی روی ایــن ن
ــامل کل  ــان، ش ــک ـ زیست محیطی ش ــی اکولوژی ــر بازده ــوی دیگ دارد و از س

ــردد. ــهری می گ ــت ش محیط زیس
ــورت  ــب به ص ــه اغل ــا ک ــوع فضاه ــن ن ــهری: ای ــبز درون ش ــاي س ب ـ فضاه
ــهری  ــر ش ــای منظ ــه ارتق ــازی ب ــدگاه شهرس ــوند، از دی ــداث می ش ــارك اح پ
ــود را از  ــون خ ــت، پیرام ــت محیط زیس ــر حفاظ ــن از نظ ــد. همچنی می افزاین
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ــب  ــی مناس ــورت طراح ــازند و در ص ــد می س ــک بهره من ــای اکولوژی بازدهی ه
قادرنــد خدمــات تفرجگاهــی ـ اجتماعــی ارائــه کننــد. برایــن اســاس ایــن نــوع 
ــی  ــث بازده ــه از حی ــی و چ ــی اجتماع ــا بازده ــه ب ــه در رابط ــا ـ چ  پارك ه

اکولوژیکــی ـ زیســت محیطی ـ به صــورت موضعــی عمــل می کننــد.
ــای  ــی؛ پارك ه ــای ورزش ــا، مجموعه ه ــهری، میدان ه ــای ش ــر پارك ه ــزون ب اف
تفریحــی کــودکان و باغ هــای گیاهــی را نیــز ـ بــا وجــود اینکــه هــدف 
ــرام  ــمار آورد )به ــه ش ــروه ب ــن گ ــره ای ــد درزم ــت ـ بای ــوزش اس ــا آم آن ه

ســلطانی،1380(.

فضاهای�سبز�خصوصی�
ــا و  ــم از باغچه ه ــبز اع ــای س ــه فضاه ــامل کلی ــی، ش ــبز خصوص ــای س فضاه
باغ هــای موجــود در ســطح شــهر  می شــود کــه اســتفاده از آن هــا اختصاصــًا بــه 

مالکیــن آن هــا محــدود شــود.
ــتند،  ــی هس ــرد اجتماع ــد کارک ــبز، فاق ــای س ــوع فضاه ــن ن ــه ای ــم آنک به رغ
ــه  ــت. در هم ــت اس ــز اهمی ــیار حای ــا بس ــی" آن ه ــی اکولوژیک ــن "بازده لیک
ــًا به طــور  ــل یــک باغچــه کوچــک وجــود دارد و تقریب ــازل مســکونی حداق من
یکنواخــت در ســطح شــهر پراکنــده و توزیــع شــده اند. فضــای ســبز حیاط هــای 
واحدهــای مســکونی بخــش مهمــی از پوشــش ســبز شــهر را تشــکیل می دهنــد.

فضاهای�سبز�نیمه�خصوصی
ــه فضاهــای ســبز ســازمان ها، نهادهــا، ادارات و مراکــز دولتــی، خدماتــی و  کلی
ــد.  ــمار می رون ــه ش ــهر ب ــبز ش ــی، جــزو فضــای س ــی، آموزشــی و درمان نظام
ــان و  ــن کارکن ــتند، لیک ــی نیس ــرد عموم ــا دارای عملک ــن فضاه ــد ای ــر چن ه
ــوند  ــد می ش ــا بهره من ــده از آن فضاه ــاد ش ــای ی ــه مکان ه ــدگان ب مراجعه کنن
ــه  ــی فضــای ســبز درون شــهری و برون شــهری ب ــن حــال جــزو دارای و در عی

ــد. ــمار می رون ش
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ــتفاده کنندگان  ــبی اس ــت نس ــت محدودی ــه جه ــی ب ــه عموم ــبز نیم ــای س فض
فاقــد بازدهــی اجتماعــی کامــل اســت، ولــی بازدهــی اکولوژیکــی آن هــا غیرقابل 

انــکار اســت.
ــرای  ــی ب ــه عموم ــی و نیم ــبز خصوص ــای س ــی فضاه ــه شناس ــی گون بررس
ــا  ــن فضاه ــه ای ــت ک ــی اس ــل اهمیت ــه دلی ــهری، ب ــران ش ــزان و مدی برنامهری
ــه  ــی ک ــد. در حال ــهر دارن ــت محیطی ش ــی و زیس ــوان اکولوژیک ــش ت در افزای
ــن  ــل نمی شــود. از ای ــر مدیریــت شــهری تحمی ــز ب ــه نگهــداری آن هــا نی هزین
ــای ســبز  ــج فضاه ــد توســعه و تروی ــران شــهری بای رو سیاســت گذاران و مدی

ــد. ــرار دهن ــت ق ــی را در اولوی ــه عموم ــی و نیم خصوص

الگوهای�فضای�سبز�حاشیه�شهری�)برون�شهری(

فضاهــای ســبز حاشــیه شــهری و برون شــهری بــه چنــد دســته تقســیم 
: ند می شــو

کمربندهای�سبز�احاطه�کننده
کمربندهــای ســبز، بــرای تعییــن حدود شــهر، کنتــرل گســترش شــهر، جلوگیری 
ــهر،  ــوژی ش ــاخت مورفول ــب س ــوردن تناس ــم خ ــه ه ــه و ب ــد بی روی از رش
ایجــاد می شــوند. کمربندهــای ســبز در رونــد پویــش شــهر ممکــن اســت. نقــش 
اولیــه خــود را از دســت بدهنــد، ولــی نقــش بالقــوه آن هــا به عنــوان فضــای ســبز 
ــد  ــخیص رون ــت تش ــده جه ــاخص زن ــهری و ش ــگاه ش ــش و تفرج تعادل بخ

ــد. ــی می مان شــهر، پابرجــا باق

کمان�های�سبز
کمان هــای ســبز، کمربندهــای ســبز عریضــی می باشــند کــه بــرای مهــار رشــد 
ــراری  ــن برق ــواه و هم چنی ــت دلخ ــا در جه ــت آن ه ــهرها و هدای ــه ش بی روی
پیونــد میــان هســته اصلــی شــهر و شــهرك های اقمــاری و جــدا کــردن فضــای 

ــد. ــه کار می رون ــه ب اصلــی شــهر از فضــای حوم
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محورهای�سبز
ــداد  ــداد جاده هــا، بزرگراه هــا و در امت ــه فضاهــای ســبز امت محورهــای ســبز، ب
رودخانه هــا و دّره هــا  و فضاهــای ســبز حاشــیه جاده هایــی کــه به طــور 
ــه  می شــود  ــد، گفت ــه درون شــهر راه می یابن ــدی ب ــق کمربن ــا از طری مســتقیم ی

ــران،1384(. ــهر ته ــبز ش ــای س ــا و فض ــازمان  پارك ه )س

پارک�های�ملی
ــزرگ هســتند. آن هــا به طــور طبیعــی  ــوع پارك هــا بســیار گســترده و ب ــن ن “ای
و دســت نخورده نگــه داری شــده و در محــدوده خــود دارای رودخانه هــا، 
آبشــارها، کوه هــا، حیوانــات وحشــی، محل هــای تاریخــی مهــم و احیانــًا 

ــین( ــند. )پیش ــره می باش ــاحلی و غی ــوط س خط
ــدار، حفاظــت  ــارك ملــی، مدیریــت پای “رســالت اصلــی اداره و ایجــاد یــک پ
مؤثــر منابــع طبیعــی، اســتفاده علمــی و آمــوزش مــردم و تفــرج اســت 

.)1379 ...")مخــدوم، 
ــات شــهری و  ــام خدم ــوازات گســترش و پیشــرفت در تم ــه م ــع "... ب در واق
ــده الزم و  ضــروری در  ــاد جمعیــت، احــداث پارك هــای ملــی خــود پدی ازدی
تکمیــل خدمــات شــهری و بهســازی محیط زیســت می باشــد. پارك هــای ملــی 
یــک اســم عــام بــرای انــواع پارك هــای شــهری و خــارج شــهری اســت، کــه 
ــای  ــتم ها و زیبایی ه ــت اکوسیس ــظ و حراس ــیدن حف ــق بخش ــراً در تحق ظاه

ــی، 1369(. ــد...” )حکمت ــی می باش طبیع
قانــون حفاظــت و بهســازی محیط زیســت )مصــوب  آیین نامــه اجرایــی 

1354/12/3( تعاریــف زیــر را دربــاره پــارك ملــی ارائــه می دهــد:
ــع طبیعــی کشــور اعــم از جنــگل  ــه محــدوده ای از مناب ــارك ملــی ب مــاده 2ـ پ
ــتان  ــت و آب و کوهس ــی و دش ــی جنگل ــی و اراض ــه های طبیع ــع و بیش و مرت
اطــالق  می شــود کــه نمایانگــر نمونه هــای برجســته ای از مظاهــر طبیعــی ایــران 
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ــن  ــی آن و همچنی ــی و طبیع ــع زندگ ــگی وض ــظ همیش ــور حف ــد و به منظ باش
ــد  ــی و رش ــوران وحش ــرورش جان ــر و پ ــرای تکثی ــب ب ــط مناس ــاد محی ایج

ــرد.” ــرار می گی ــت ق ــت حفاظ ــی تح ــاًل طبیع ــرایط کام ــتنی ها در ش رس
مــاده 3ـ آیین نامــه اجرایــی قانــون مزبــور، "آثــار طبیعــی ملــی، عبــارت 
ــا مناظــر  ــا اشــکال ی ــادر گیاهــی یــا حیوانــی ب اســت از پدیده هــای نمونــه و ن
ــادگار  ــه ی ــال ک ــان کهنس ــا درخت ــن ی ــی زمی ــژه طبیع ــات وی ــر و کیفی کم نظی
ــت  ــت حفاظ ــبی تح ــدوده متناس ــتن مح ــور داش ــد و به منظ ــی می باش تاریخ

قــرار می گیــرد".
در اینجــا ضــروری اســت بــرای تمیــز " پــارك ملــی" از "پناهــگاه حیات وحش” 
ــی  ــه اجرای ــق آیین نام ــز طب ــک نی ــر ی ــف ه ــده” تعاری ــت ش ــه حفاظ و “منطق

ــود:  ــون حفاظــت و بهســازی محیط زیســت آورده ش قان
مــاده 4ـ پناهــگاه حیــات  وحــش بــه محــدوده ای از منابــع طبیعــی کشــور اعــم از 
جنــگل و مرتــع و دشــت و آب و کوهســتان اطــالق  می شــود کــه زیســتگاه های 
ــی دارد و  ــوران وحش ــرای جان ــاص ب ــی خ ــرایط اقلیم ــه و ش ــی نمون طبیع
ــرد. ــرار می گی ــت ق ــت حفاظ ــتگاه ها تح ــن زیس ــای ای ــظ و احی ــور حف به منظ

ــع طبیعــی کشــور اعــم  ــه محــدوده ای از مناب مــاده 5ـ منطقــه حفاظــت شــده ب
از جنــگل و مرتــع و دشــت و آب و کوهســتان اطــالق  می شــود کــه از لحــاظ 
ضــرورت حفــظ و تکثیــر نســل جانــوران وحشــی یــا حفــظ و احیای رســتنی ها، 

وضــع طبیعــی آن اهمیــت خــاص دارد و تحــت حفاظــت قــرار می گیــرد.1
ویژگی های پارك ملی

ــر  ــر را ب ــای زی ــا و امتیازه ــی، ویژگی ه ــای مل ــرای پارك ه ــران ب صاحب نظ
می شــمارند:

1-  -ر.ک: مجموعه قوانین شهرداری ها و شوراهای اسالمی، انتشارات گنج دانش
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1 ـ پناهگاهی برای داشتن طبیعتی دلپسند.
2 ـ مکانی برای حفاظت سرمایه های اکولوژیکی.

ــت نخورده و  ــت دس ــی در محیط زیس ــای علم ــرای پژوهش ه ــزی ب 3ـ مرک
ــر دســت نخورده. ــا کمت ی

4ـ به عنــوان الگویــی جهــت مقایســه تطبیقــی بــا مناطقــی کــه مــورد تخریــب 
ــع شــده اند. واق

5ـ کانونی جهت آموزش و تربیت.
6ـ به عنوان آزمایشگاه های طبیعی برای بررسی های اکولوژیکی.

7ـ به منزله دانشگاهی برای باال بردن آگاهی مردم از محیط زیست.
ــرج  ــز از زندگــی شــهری و تف ــرای گری ــد کوتاه مــدت ب 8ـ مفــری هــر چن

ــدوم، 1379(. در آن )مخ

پارک�های�جنگلی
پارك های جنگلی به دو دسته تقسیم می شوند: 

ــژه  ــدف وی ــا ه ــی و ب ــا به صــورت مصنوع ــن  پارك ه ــی: ای ــای مصنوع پارك ه
توســط کارشناســان در زمینــی کــه بــه همیــن منظــور در نظــر گرفتــه  می شــود، 

ــد. ــاد می گردن ایج
پارك هــای طبیعــی: دربــاره پارك هــای طبیعــی تــالش بــر آن اســت کــه شــکل 
حقیقــی و طبیعــی آن حفــظ شــود. در ایــن  پارك هــا تنهــا تغییــرات جزئــی در 
ــد )بهــرام  ــرار گیرن ــردم ق ــار عمــوم م ــا آن هــا در اختی طبیعــت داده  می شــود ت

ســلطانی، 1380(.
ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــط اختصاص ــی دارای ضواب ــای جنگل ــیس پارك ه “... تأس
ــرای احــداث آن بایــد نــکات بســیاری  پارك هــای ملــی متفــاوت می باشــد و ب

ــی، 1380(. ــر گرفت...")حکمت را در نظ
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ــد چــوب  ــوان در ایجــاد تفرجــگاه تولی ــگل داری می ت ــن اهــداف جن از مهم تری
و بهبــود شــرایط اکولوژیکــی محیــط را نــام بــرد.

در صورتــی کــه پارك هــای جنگلــی به منظــور تفرجــگاه احــداث شــده 
ــگ )اردوگاه(  ــرایط کمپین ــات و ش ــه در آن امکان ــت ک ــروری اس ــد، ض باش
و  آشــامیدنی  آب  قبیــل  از  خانوادگــی  )تفرجگاه هــای(  پیک نیک هــای  و 

ســرویس های بهداشــتی فراهــم شــده باشــد.

پارک�های�گیاه�شناسی
ــواع  ــه ای از ان ــی مجموع ــای گیاه شناس ــول در پارك ه ــرف و معم ــور ع “به ط
گیاهــان، درختــان و درختچه هــای موجــود در سراســر دنیــا جمــع آوری 
ــی  ــص و اصل ــای گیاهــی مخت ــام و ویژگی ه ــا ن ــور را ب ــان مزب  می شــود؛ گیاه
ــرای دانشــجویان و  ــتر ب ــا بیش ــه  پارك ه ــد. این گون ــت می نماین ــظ و حراس حف
کارشناســان گیاه شناســی مفهــوم خاصــی از نظــر آموزشــی دارد. طبیعــی اســت 
کــه احــداث ایــن نــوع پارك هــا دارای ضوابــط و اصــول صحیــح درخــت کاری 
و رعایــت نــکات الزم جنــگل کاری می باشــد. ضمنــًا عالقه منــدان غیرحرفــه ای 
ــد.  ــتفاده نماین ــا اس ــه  پارك ه ــد از این گون ــز می توانن ــی نی ــه گیاه شناس در زمین
ــه  ــتن و مطالع ــرای نشس ــخصی را ب ــای مش ــوالً فضاه ــا، معم ــن پارك ه در ای
ــی  ــای اصل ــن خیابان ه ــد. هم چنی ــر می گیرن ــق در نظ ــورت آالچی ــردن به ص ک
ــان به منظــور  ــف از گیاه ــته های مختل ــن دس ــای تفکیکــی بی ــی، راهروه و فرع
ــور  ــر به منظ ــا کمت ــن  پارك ه ــد. ای ــاد می کنن ــی ایج ــدی گیاه ــی طبقه بن نوع
ــه  ــی ب ــی و تحقیق ــدگاه علم ــتر دی ــوند، بیش ــداث می ش ــرج اح ــح و تف تفری

همــراه دارنــد..." )همــان(.
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الگوهای�فضاهای�سبز�درون�شهری

اگــر فضاهــای ســبز شــهری را از نظــر نــوع مالکیــت بــه ســه دســته عمومــی، 
ــه  ــهری در طبق ــای ش ــم، پارك ه ــیم نمایی ــی تقس ــی و خصوص ــه عموم نیم
فضاهــای ســبز عمومــی قــرار می گیرنــد. "اصــوالً طبیعــت ایــن فضاهــا 
ــه ای اســت کــه تمــام طبقــات مــردم می تواننــد از آن اســتفاده کننــد؛ بــه  به گون
ــا به منظــور گردشــگاه و محــل اســتراحت عمــوم  ــن پارك ه ــارت دیگــر، ای عب
ــایل  ــام وس ــه تم ــود ک ــعی  می ش ــی س ــای عموم ــد... در پارك ه ــردم می باش م
ســرگرمی و رفاهــی، تقریبــًا بــرای هرگونــه ســلیقه، فکــر و ســن وجــود داشــته 

باشــد..." )پیشــین(.

پارک�هــای�کوچــک�شــهری�در�مقیــاس�واحــد�همســایگی�و�پارک�هــای�
)Poket�parks(جیبی�

پــارك همســایگي- وســعتي کمتــر از 5000 مترمربــع دارد و شــعاع نفــوذ آن، از 
ــودکان  ــروه ســني ک ــب گ ــد. اســتفاده کنندگان آن، اغل ــر تجــاوز نمی کن 100 مت
و نوجوانــان هســتند؛ از اینــرو، محوطــه پــارك بایــد بــه گونــه ای طراحــي شــود 
ــارك بایــد  ــه ایـــن پ ــاك نداشــته باشــد و دسترســي ب کــه پلــه و زاویــه خطرن
ــد  ــک کــودك 9 ســاله بتوان ــه ی ــر باشــد؛ به طــوری ک ــاده امکان پذی ــاي پی ــا پ ب
مســیر دورتریــن نقطــه واقــع در درحــوزِه نفـــوذ تــا پــارك را بــه تنهایــي طــي 
کنــد. همچنیــن، الزم اســت کــه کــودك یــاد شــده، در پیمــودن مســیر، از خیابــان 

تنــدرو عبــور نکنــد )مجنونیــان،1374(.
ســایر ضوابــط پــارك همســایگی: جمعیــت زیــر پوشــش: 1000 نفــر و ســطوح 
ــور  ــرانه: به ط ــطح س ــت. س ــن اس ــطح زمی ــد کل س ــاي آزاد: 95درص و فضاه
متوســط، 3 مترمربــع بــراي هــر کــودك ) ظرفیــت: 150 الــي 200 کــودك(. در 
حــد در کنــار پــارك، کانون هــای آموزشــي و فرهنگــي قــرار داشــته باشــد. در 
محوطــه پــارك، تنهـــا در نقـــاط اضـــطراري، خیابـــان داخلــي احداث شــود. در 
ــی شــود.. ــگ پیش بین ــزوم، محــل پارکین ــورد ل ــدازه م ــه ان ــه، ب اراضــي مربوط
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ــرل  ــتن و کنت ــراي نشس ــي ب ــودکان، محل ــازی ک ــاز: زمین ب ــای مج فعالیت ه
ــي  ــام فن ــر نظ ــردي دفت ــت نظــارت راهب ــا. )معاون ــودکان از ســوي خانواده ه ک

ــي، 1389( اجرای
 Pocket(  ــی ــای جیب ــوان پارك ه ــت عن ــک تح ــای کوچ ــروزه از پارك ه  ام

Parks( نیــز نام بــرده  می شــود.

پارك هــای جیبــی به عنــوان پارك هــای کوچــک شــناخته می شــوند کــه 
فضاهــای بــاز شــهری در مقیــاس کوچــک هســتند؛ فضاهــای کوچکی که توســط 
 ســاختمان های تجــاری یــا خانه هــا احاطــه شــده و بافــت متراکــم شــهری را از 
ــه ای  ــای محل ــوان پارك ه ــک به عن ــای کوچ ــن پارك ه ــد. ای ــدا می کنن ــم ج ه
ــد.  ــرف می کنن ــا را برط ــتره ای از نیازه ــرده و گس ــل ک ــاس عم ــک مقی کوچ
ــازی  ــد زمین ب ــک مانن ــای کوچ ــامل رویداده ــا ش ــن  پارك ه ــا در ای عملکرده
بــرای کــودکان، فضــای اســتراحت یــا مالقــات دوســتان یــا مــکان خــوردن غــذا 
ــر شــلوغی های شــهر  ــد پناهگاهــی در براب ــن  پارك هــا می توانن و … اســت. ای
و همچنیــن مکانــی بــرای اســتراحت و تمــدد اعصــاب باشــند. امــروزه ایجــاد 
ــود  ــی کمب ــای کیف ــی از ارتق ــران بخش ــرای جب ــی ب ــی راه حل ــای جیب پارك ه
ــد  ــهر می باش ــی ش ــت تاریخ ــژه در باف ــهری به وی ــز ش ــبز در مراک ــای س فض

ــن، 1393(. )خیرالدی
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طرح یک پارک جیبی طراحی شده در سال 2016 برای شهر فرانکلین 1
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پارک�شهری�در�مقیاس�محله�ها
ــا 50000  ــع ت ــه ای، از 5000 مترمرب ــارك محل ــاحت پ ــه ای- مس ــارك محل پ
ــرآورد  ــر ب ــز، 1000 مت ــوذ آن نی ــوزِه نف ــعاع ح ــت و ش ــر اس ــع متغی مترمرب
می شــود. نحــوه دسترســي بــه ایــن پــارك نیــز، بایــد بــا پــاي پیــاده امکان پذیــر 
باشــد، به طــوری کــه یــک کــودك 9 ســاله بتوانــد دورتریــن نقطــه در محلــه تــا 
پــارك را طــي کنــد. او در ایــن مســیر،  مي توانــد از خیابــان تندرو بگـــذرد ولـــي 

نبایـــد از مـــسیرهاي خیلـــي تنــدرو عبور کنــد )مجنونیــان،1374(.
سایر ضوابط پارك محله ای: 

جمعیــت زیــر پوشــش: 3000 نفــر )ظرفیــت: بــراي 400 الــي 600 نفــر(.  نحــوه 
دسترســي بــه پــارك: بــا پــاي پیــاده.  فعالیت هــا: گــذران اوقــات فراغــت، قــدم 
ــا،  ــن پارك ه ــي ای ــدن و...  در طراح ــه خوان ــپ زدن، روزنام ــتن، گ زدن، نشس
ــدگان و  ــگ مراجعه کنن ــف، فرهن ــنین مختل ــاکنین در س ــاي س ــناخت نیازه ش

ــروري اسـت.  خواست آنـان ضـ
مفهــوم محلــه از نظــر اجتماعــي، قابــل  درك اســت و در طراحــي آن، تشــخیص 
ویژگی هــای اجتماعــي مراجعه کننــدگان، اولویــت دارد.  نســبت فضاهــاي ســبز 
ــاز، حــدود  ــًا مســاوي باشــد. ســازه فضــاي ب ــه فضاهــاي داراي ســازه، تقریب ب
ــدود 22  ــتي: ح ــي و بهداش ــاي خدمات ــد. فضاه ــطح کل باش ــد از س 12 درص
ــکاري: حــدود 50 درصــد و ســایر محوطه هــا  درصــد .فضاهــاي ســبز و درخت
بــه زمین بــازی کــودکان )حــدود 12 درصــد(، زمیــن ورزش )حــدود 4 درصــد( 
و درمجمــوع، ســطح کل زیربنــاي  ســاختمان هاي مــورد نیــاز در طبقــات، نبایــد 
ــن، 6  ــع زمی ــر 200 مترمرب ــه ازاي ه ــد. ب ــن بیشــتر باش از 5 % ســطح کل زمی
مترمربــع بــراي احــداث پارکینــگ اختصــاص داده شــود. ســطح ســرانه: به طــور 
ــارك،  ــار پ ــکان، در کن ــد ام ــودك. در ح ــر ک ــراي ه ــع ب ــط، 2 مترمرب متوس
ــارت  ــت نظ ــد. )معاون ــده باش ــداث ش ــي اح ــي و فرهنگ ــای آموزش کانون ه

راهبــردي دفتــر نظــام فنــي اجرایــي، 1389(
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پارک�شهری�در�مقیاس�ناحیه
پــارك ناحیــه ای: مســاحت پــارك ناحیــه ای، 2 تــا 4 برابــر پــارك محلــه ای )از 
50000 تــا 100000 مترمربــع( اســت. شــعاع حــوزِه نفــوذ آن، 2000 متــر برآورد 
ــاي  ــا پ ــه، ب ــز ناحی ــن مرک ــد از دورتری ــدگان می توانن ــود و مراجعه کنن می ش
پیــاده و طي چنـــد دقیقـــه بـــه پـــارك برســند. آنــان در مســیر طي شــده، ممکن 

ــان،1374(.   ــد )مجنونی ــور کنن اســت از دسترســی های مختلــف عب
ــارك ناحیــه ای: جمعیــت زیــر پوشــش: 5000 نفــر )ظرفیــت:  ســایر ضوابــط پ
ــذران  ــا: گ ــاده. فعالیت ه ــاي پی ــا پ ــارك: ب ــه پ ــي ب ــر(. دسترس ــراي 3000 نف ب
ــره،  ــه نف ــا س ــای دو ی ــدن، بازی ه ــدم زدن، دوی ــتن، ق ــت، نشس ــات فراغ اوق
بــازي کــودکان، دوچرخه ســواری، اســـکیت و... در مجمــوع، ســطح کل زیربناي 
ــن نباشــد  ــاز در طبقــات، بیشــتر از 5 %ســطح کل زمی  ســاختمان هاي مــورد نی
)حداکثــر تعــداد طبقــات مجــاز: 2 طبقــه( و ســطوح و فضاهــاي آزاد، 95 %کل 
ــوع  ــاد ن ــراي ایج ــه، ب ــر ناحی ــني ه ــع س ــم و توزی ــت. تراک ــن اس ــطح زمی س
پــارك و تأسیســات تفریحــي، در نظــر گرفتــه شــود. بــه ازاي هــر 150 مترمربــع 
ــد  ــود. درح ــاص داده ش ــگ اختص ــداث پارکین ــراي اح ــع ب ــن، 12 مترمرب زمی
امــکان، در کنــار پــارك، کانون هــای آموزشــي و فرهنگــي احــداث شــده باشــد 

)معاونــت نظــارت راهبــردي دفتــر نظــام فنــي اجرایــي، 1389(.

پارک�منطقه�ای
 مســاحت پــارك منطقــه ای، از 100000 مترمربــع تــا 200000 مترمربــع، 
یعنــي دو برابــر مـــساحت پـــارك ناحیــه ای اســت و شــعاع نفــوذ آن نیــز، 4000 
ــه  ــایل نقلی ــتفاده از وس ــا اس ــارك، ب ــه پ ــي ب ــود. دسترس ــرآورد می ش ــر ب مت
امکان پذیــر اســت؛ به طــوری کــه از دورتریــن نقطــه منطقــه تــا پــارك را بتــوان 

در زمــان 15 دقیقــه یــا بیشــتر طــي کــرد )مجنونیــان، 1374(.
ــت  ــر و جمعی ــوذ: 4000 مت ــعاع نف ــه ای: ش ــارك منطق ــط پ ــایر ضواب س
ــراي  ــع ب ــط، 4 مترمرب ــور متوس ــرانه: به ط ــطح س ــش: 10000 نفر)س ــر پوش زی
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هــر نفــر(. دسترســي بــه پــارك: ســواره بــا وســیله نقلیــه عمومــي یــا شــخصي. 
فعالیت هــا: گــذران اوقــات فراغــت، برگــزاري مراســم و گردهمایی هــا، نشســتن 
و پیــاده روي، دویــدن و ورزش هــای گروهــي. بــه ازاي هــر 150 مترمربــع زمیــن، 
25 مترمربــع بــراي پارکینــگ اختصــاص داده شــود. در محوطــه پــارك، تنهــا در 
نقــاط اضطــراري، خیابــان داخلــي احــداث شــود و تراکــم و توزیــع ســني هــر 
ــه شــود  ــارك و تأسیســات تفریحــي در نظــر گرفت ــوع پ ــراي ایجــاد ن ــه ب ناحی

)معاونــت نظــارت راهبــردي دفتــر نظــام فنــي اجرایــي، 1389(.

پارک�فراشهري�)یا�پارک�های�بسیار�بزرگ(
 ایــن  پارك هــا داراي مســاحت بیشــتر از 20 هکتــار هـــستند و حوزِه نفـــوذ آن ها 
 مي توانــد بخشــي از شــهر یــا تمــام آن باشــد. ایــن  پارك هــا به منظــور تفــّرج و 
گریــز مــردم از آلودگــي هــوا و شــلوغي شــهر مــورد اســـتفاده قــرار می گیرنــد. 
ــر اســت.  ــه امکان پذی ــایل نقلی ــتفاده از وس ــا اس ــا ب ــن  پارك ه ــه ای ــي ب دسترس
بخش هایــی از ایــن  پارك هــا همچنـــین، درصــورت نیــاز مــردم بــه جابجایــی، 
می تواننــد بــه جــاده دسترســي داشــته باشــند. بطورکلــی، بــه ازاي هــر 50 هــزار 

نفــر جمعیــت، یکــي از ایــن  پارك هــا مــورد نیــاز اســت )مجنونیــان، 1374(.
ــه  ــي ب ــزرگ(: دسترس ــیار ب ــای بس ــا پارك ه ــهري )ی ــارك ش ــط پ ــایر ضواب س
ــذران  ــا: گ ــي. فعالیت ه ــا عموم ــخصي ی ــه ش ــیله نقلی ــا وس ــواره ب ــارك: س پ
ــتن و  ــا، نشس ــم و گردهمایی ه ــزاري مراس ــک، برگ ــت، پیک نی ــات فراغ اوق
زمین هــای  گروهــي،  ورزش هــای  دوچرخه ســواری،  دویــدن،  پیــاده روی، 
ــا  ــن کاربری ه ــژه. در تعیی ــات وی ــا امکان ــای ورزش ب ــودکان و زمین ه ــازي ک ب
ــده،  ــاي آین ــی نیازه ــود و پیش بین ــع موج ــي وض ــاي اجتماع ــناخت نیازه ش
بررســي جمعیت تحـــت پوشـــش، تـــراکم جمعیت، تعیین شــعاع نفوذ، بررســي 
مســایل اقتصــادي- اجتماعــي مراجعه کننــدگان الزامــي اســت. امــکان دسترســي 
ســواره بــه قســمت های درونــي پــارك نیــز وجــود دارد )وســایل نقلیــه عمومــي، 
عمدتــًا تـــا قبـــل از ورودي پـــارك، خدمات رســانی می کننــد( نســبت فضاهــاي 
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ــدود 15  ــاز: ح ــاي ب ــازه فضاه ــر. س ــازه: دو براب ــاي داراي س ــه فضاه ــبز ب س
درصــد از ســطح کل. فضاهــاي آزاد چندمنظــوره: 10 درصــد از فضــاي ســبز و 
فضــاي بــاز. فضاهــاي خدماتــي و بهداشــتي: حــدود 3 درصــد. فضاهــاي ســبز و 
درختــکاري: حــدود 70 درصــد. میــن بــازي کــودکان: حــدود 4 درصــد. زمیــن 
ــگ: حــدود 4 درصــد ســطح ســرانه: به طــور  ورزش: حــدود 4 درصــد. پارکین
ــراي هــر نفــر )معاونــت نظــارت راهبــردي دفتــر نظــام  ــع ب متوســط، 4 مترمرب

ــي، 1389(. ــي اجرای فن

فضاهای�سبز�خیابانی
گیاهــان تأثیــر بســیار قاطعــی بــر زیســت پذیــری معابــر و خیابان هــای شــهری 
ــیه  ــبز میدان هــا، حاش ــای س ــامل: فض ــی، ش ــبز خیابان ــای س دارنــد. فضاه
بزرگراه هــا، حاشــیه پیاده روهــا، جزایــر میانــی، تقاطع هــای غیرهمســطح، 

ــد. ــا می باش ــار خیابان ه ــوژ( و کن ــا )رفی ــی راه ه ــای میان بانده
ــتند  ــی هس ــبکه های دسترس ــاخت ش ــی از س ــی، بخش ــبز خیابان ــای س فضاه
کــه دارای عملکردی هــای اکولوژیکــی، اجتماعــی، ایمن ســازی ترافیــک و 

ــد.  ــهری می باش ــای ش ــازی فضاه زیباس
ــد.  عملکــرد اکولوژیکــی فضاهــای ســبز خیابانــی نقــش بســیار ارزنــده ای دارن
ایــن نــوع از فضاهــای ســبز شــهری می تواننــد در کاهــش آلودگی هــای 
شــنیداری و آلودگــی هــوا مؤثــر باشــند و از نظــر عملکــرد اجتماعــی، فضاهــای 
ــاده روی را  ــرای پی ــردم ب ــذب م ــاده ج ــیرهای پی ــت مس ــی، مطلوبی ــبز خط س

افزایــش می دهنــد.
همچنیــن فضاهــای ســبز خیابانــی از آنجــا کــه همــواره به عنــوان عاملــی بــرای 
ــتفاده  ــورد اس ــواره م ــاده و س ــیرهای پی ــک مس ــز تفکی ــک و نی ــک ترافی تفکی
ــده ای در  ــیار ارزن ــش بس ــرد، نق ــرار می گی ــازی ق ــک و شهرس ــان ترافی مهندس
ایمن ســازی گذرگاه هــا ایفــا می کننــد. افــزون بــر این هــا فضاهــای ســبز 
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ــی،به  ــبکه های دسترس ــدی ش ــاخت کالب ــه س ــیدن ب ــوع بخش ــا تن ــی ب خیابان
ــین(. ــند )پیش ــی می بخش ــای خاص ــی و جلوه ه ــهری، زیبای ــای ش فضاه

سایر�الگوهای�توسعه�فضای�سبز�درون�شهری�

فضاهای سبز عمودی 

ســتون ها،  نرده هــا،  ماننــد  عمــودی  ســطوح  در  عمــودی  ســبز  فضــای 
ایجــاد  می شــود. دیوارهــا  و  پنجــره  بیرونــی  لبه هــای  ســایه بان ها، 

بدنبــال افزایــش تراکم هــای شــهری و کمبــود زمیــن و گرانــی آن هــا به ویــژه در 
بافت هــای مرکــزی شــهرهای بــزرگ، امــروزه توجــه بــه فضاهــای ســبز عمودی 

ــازد.1 ــر می س ــبز را اجتناب ناپذی ــای س ــود عرصه ه ــران کمب ــور جب به منظ

بام سبز )روف گاردن(

ــژه  ــن به وی ــود زمی ــا کمب ــه ب ــزرگ، رفته رفت ــهرهای ب ــه ش ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــرورت  ــوند، ض ــدل می ش ــاختمانی مب ــای س ــه توده ه ــزی ب ــای مرک در بافت ه

ــود.   ــاس  می ش ــته احس ــتر از گذش ــا بیش ــبز در بام ه ــای س ــعه فض توس
ــدار  ــه مق ــی اســت ک ــف؛ بام ــب دســته بندی های مختل ــام ســبز، در قال ــک ب  ی
ــده،  ــت روین ــط کش ــا محی ــا ب ــاك، ی ــی و خ ــش گیاه ــا پوش ــی آن ب ــا تمام ی

پوشــانده  می شــود. 
ــاختار،  ــر س ــبز از نظ ــای س ــواع بام ه ــته بندی ان ــاخص های دس ــن ش مهم تری
کارکــرد بــام، ضخامــت الیــه خــاك، ظرفیــت نگــه داری آب و نــوع گیاهــان )از 
ــه  ــه س ــبز ب ــای س ــاس بام ه ــن اس ــتند. برای ــاع( هس ــه و ارتف ــق ریش ــر عم نظ
دســته کلــی بام هــای ســبز گســترده، نیمــه فشــرده و فشــرده تقســیم می شــوند2.

1-  - براســاس مصوبه شورای شهر تهران در ســال ۸7 مبنی بر تعیین بهای تشویقی و شاخص های اقتصادی جلب 
شهروندان در ایجاد و توسعه فضای سبز  بر بدنه و فضاهای بالاستفاده ساختمان ها در شهر تهران، مالکین تشویق به 

استفاده از فضای سبز  عمودی )فضای سبز  بر بدنه( و بام ساختمان ها شدند.
2-  - برای اطالع بیشــتر نگاه کنید به: ضابطه شــماره 764 )راهنمای طراحی و اجرای بام های سبز(، معاونت فنی، 
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گونه�شناسی�گیاهی�فضاهای�سبز�شهری

“پوشــش گیاهــی یــک منطقــه در حقیقــت از یکایــک گونه هــای گیاهــی 
ــپ  ــاره تی ــات الزم درب ــاهدات و تحقیق ــود. مش ــکیل  می ش ــود در آن تش موج
ــا  ــی تنه ــی گیاه ــف زیســتی و تقســیمات جغرافیای ــای مختل ــدِی، موقعیت ه بن
ــتماتیک  ــای سیس ــد واحده ــه بای ــود؛ بلک ــودات نمی ش ــک موج ــه تک ت متوج
ــودات  ــام موج ــب، تم ــن ترتی ــرار داد. بدی ــر ق ــی  مدنظ ــور کل ــی را به ط گیاه
یکســان را کــه در ایــن زمینــه قرابتــی نیــز بــا یکدیگــر دارنــد، در یــک واحــد 

ــی،1371(. ــد )رهنمای ــون" می گوین ــه آن "تاکس ــه ب ــرد ک ــه ک خالص
ــد یــک  یــک تاکســون  )کــه واحــدی از رده بنــدی گیاه شناســی اســت( می توان

گونــه، زیرگونــه، جهــش یــا حتــی یــک تیــره را شــامل شــود. 
ــت  ــداد بی شــماری از تاکســون ها نشــانگر محدودی ــودن دایمــی تع “محــدود ب
ــه  ــت ک ــر اس ــی امکان پذی ــن زمان ــد. ای ــاه می باش ــر گی ــترش ه ــدرت گس ق
ــا  ــد ت ــود باش ــتگاه ها موج ــی در زیس ــی ـ اکولوژیک ــاعد اقلیم ــات مس امکان
ــن  ــد. در ای ــو کنن ــد و نم ــد رش ــی بتوانن ــا به راحت ــا و نهال ه ــا، جوانه ه بذره
ــا،  ــی آن ه ــه و پراکندگ ــک منطق ــا در ی ــروزی گونه ه ــت ام ــورت، موجودی ص
ــوان  ــی می ت ــا در صورت ــود. تنه ــاد  می ش ــی ایج ــل تدریج ــک تکام ــر ی در اث
ــت و شــرایط زیســتی  ــر شــناخت موقعی ــزون ب ــه اف ــرد ک ــاًل درك ک آن را کام
ــه وســیله گیاهــان زمــان حــال،  و تقاضــای حاصــل از ایســتگاه های مختلــف ب
ــرد"  ــرار گی ــق ق ــه و تحقی ــورد مطالع ــز م ــا نی ــه آن ه ــت دیرین ــرایط وضعی ش

)شاهســواری، 1381(.
“... بیــش از پانصــد هزارگونــه مختلــف گیــاه وجــود دارد. بــرای اینکــه 
ــدی  ــای طبقه بن ــد، برخــی روش ه ــرار کن ــاط برق ــا ارتب ــا آن ه ــد ب ــان بتوان انس
 Hartman and et( "...و نام گــذاری بــرای آن هــا متــداول شــده اســت

.)1983,al

امور زیربنایی و تولیدی وزارت ره و شهرسازی ، 139۸
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“تنــوع محیــط جغرافیایــی ایــران و حاکــم بــودن وضعیــت آب وهوایــی گوناگون 
ــه  ــش جامع ــبب روی ــور، س ــیع کش ــه وس ــر در پهن ــه دیگ ــه منطق ــه ای ب منطق
ــی  ــه ســیمای جغرافیای ــوع ک ــن تن ــی شــده اســت. ای ــش متنوع ــی و روی گیاه
ــه از  ــد؛ چ ــان می بخش ــط را ج ــتی محی ــا زیس ــال آن جغرافی ــه دنب ــی و ب گیاه
نظــر اقتصــادی و چــه از نظــر اکولوژیکــی اهمیــت شــایان توجهــی دارد. هــر 
چنــد کــه تاکنــون تعــداد گونه هــای گیاهــی در ایــران به طــور کامــل شناســایی 
نشــده اند؛ لیکــن براســاس برخــی مطالعــات کلــی، گونه هــای جوامــع گیاهــی 

ــود” )پیشــین(. ــرآورد  می ش ــوع ب ــش از 8000 ن ــه بی ــران ب ای

نکاتی�در�مورد�انتخاب�گونه
“در مــورد گونــه انتخــاب شــده نبایــد عجوالنــه تصمیــم گرفــت. بررســی قاعــده 
ــا گونه هــا، مــواردی هســتند کــه  ــد از پارك هــا، باغ هــا و آشــنایی کلــی ب بازدی

بــرای تصمیم گیــری در انتخــاب گونــه مفیدنــد".
نکتــه دیگــر اینکــه در برخــی مکان هــا، ممکــن اســت درختانــی موجــود باشــند 
ــال در  ــوان مث ــد. به عن ــازه کاشــت جلــب نظــر نماین ــان ت ــدازه درخت ــه ان کــه ب
ــا  ــان و درختچه ه ــف درخت ــای مختل ــی گونه ه ــل طبیع ــه تولیدمث ــی ک محل های
ــت  ــا و کاش ــودی آن ه ــر از ناب ــا مفیدت ــتفاده از آن ه ــر اس ــود دارد، حداکث وج
درختــان و درختچه هــای جدیــد در محــل خواهــد بــود" )هیبــرو جــی،1374(.
ــت  ــدف از کاش ــه ه ــت ک ــن اس ــود ای ــرح ش ــد مط ــه بای ــی ک ــن پرسش “اولی
چیســت؟ پــس از آن شــخص می توانــد تصمیــم بگیــرد، کــدام یــک از درختانــی 
کــه متناســب بــا ایــن نیــاز می باشــند، بــرای کاشــت در محــل موردنظــر مناســب 
هســتند. انجــام صحیــح ایــن دو مرحلــه به گونــه ای کــه درختــان کاشــته شــده 
ــز  ــی رشــد نماینــد، حای ــا قــدرت معقول اهــداف موردنظــر را تأمیــن کننــد و ب
ــا  ــات باشــد، ام اهمیــت اســت. اگــر چــه ممکــن ذکــر ایــن موضــوع از بدیهی
درختــان کاشــته شــده در شــهرها بــا داشــتن وضــع بیمارگونــه، اقدامــات خــراب 

ــد. ــویق می نماین ــه را تش کاران
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برخــالف پوشــش های علفــی و درختچــه ای کــه اغلــب در مــدت چنــد هفتــه و 
بــا ظهــور شــاخ و بــرگ ترمیــم می شــوند، یــک درخــت بیمــار ســال ها ســرپا 
ــه هــدر دادن هزینه هــا،  ــی ناراحــت و ب ــد و به صــورت نشــانه ای از عمل می مان

توجــه را بــه خــود جلــب می نمایــد. 
ــای شــهری به طــور معمــول بخشــی از  ــان در مکان ه ــای کاشــت درخت طرح ه
ــه  ــد. در مرحل ــوط تشــکیل می ده ــعه محــل مرب ــی را در توس ــه کل ــک برنام ی

تهیــه برنامــه بایــد امــکان تعییــن هــدف کاشــت درختــان میســر باشــد. 
در نظــر گرفتــن انــدازه تقریبی، ســرعت رشــد، شــکل، رنــگ، میزان ســایه اندازی 
ــب  ــای مناس ــاب گونه ه ــه انتخ ــری از دامن ــدی ظاه ــای کلی ــایر ویژگی ه و س
موردنظــر می کاهــد. بدیــن ترتیــب، فهرســت کوچکــی از درختــان مناســب بــه 

ــان(. ــد" )هم دســت می آِی

دسته�بندی�گیاهان

�درختان

ــه  ــتند ک ــای هس ــبز، دارای ویژگی ه ــای س ــری از فض ــوان عناص ــان به عن درخت
ــا در  ــن طبقه بندی ه ــوند. ای ــدی می ش ــانی طبقه بن ــه آس ــا ب ــاس آن ه ــر اس ب

ــد.  ــری دارن چگونگــی احــداث و نگهــداری فضــای ســبز نقــش مؤث
بــه اســتناد آئین نامــه اجرایــي اصــالح قانــون حفــظ و گســترش فضــاي ســبز در شــهرها )مصــوب 

13/5/88 مجمــع تشــخيص مصلحــت نظــام( تعاريــف نهــال، درخــت و بــن درخــت عبارتنــد از:

الف( نهال: گیاه دارای ساقه )تنه( چوبی منفرد که محیط بن آن کمتر از پانزده )15( سانتیمتر باشد
ب( درخت:گیــاه خشــبی )چوبــی( دارای ســاقه منفــرد اعــم از درخــت دارای میــوه ماکــول )مثمــر( و 

ســایر درختــان )غیــر مثمــر( کــه محیــط بــن آن هــا از پانــزده ســانتیمتر کمتــر نباشــد.1

ج( بن درخت: محل تالقی تنه درخت یا نهال با سطح زمین است. در صورتی که درخت در سطح زمین 
به چند ساقه منشعب شده باشد بن قطورترین ساقه مالک عمل خواهد بود بقیه ساقه ها، شاخه محسوب 

می شوند.

1-  -�تبصره:درخت مو با هر بن و بوته های چای مشمول این تعریف می باشد.
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ــر  ــوان در نظ ــار را می ت ــار معی ــان چه ــدی درخت ــرای طبقه بن ــی ب ــور کل به ط
ــوره، 1373(: ــر م ــت )پی گرف

1 ـ اندازه 
2 ـ تراکم   
3 ـ شکل   

4 ـ برگ

اندازه�درختان�و�بوته�ها

“درختان و بوته ها از نظر رشد سه گروه اند:
گــروه اول بوته هایــی هســتند کــه ارتفــاع آن هــا حداکثــر یــک و نیــم متــر اســت. 
ــه  ــرا ب ــد، زی ــرار نمی گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــار م ــوان حص ــتنی ها به عن ــن رس ای
ــن  ــد. از ای ــرار می گیرن ــد ق ــر از ســطح دی ــم، همیشــه پایین ت ــاع ک لحــاظ ارتف
بوته هــا در زمین هــای غیــر معدنــی یــا چمــن کاری نشــده، بــرای مجــزا کــردن 
ــی  ــده حت ــن کاری ش ــا چم ــی ی ــای معدن ــن زمین ه ــای گل و همچنی باغچه ه

گاهــی بــرای ایجــاد ترکیــب مختلطــی از رنــگ و شــکل اســتفاده  می شــود.
ــا چهــار متــر می رســد و  گــروه دوم درختانــی هســتند کــه ارتفــاع آن هــا گاه ت
بــرای ایجــاد حصارهــای طبیعــی و انبــوه اســتفاده می گردنــد. ایــن عمــل بــرای 

ایجــاد هماهنگــی بیــن بنــا و محیــط اطــراف آن صــورت می گیــرد. 
ــر می رســد و  ــزده مت ــه پان ــا ب ــاع آن ه ــه ارتف ــی هســتند ک گــروه ســوم درختان

ــن جداســت. ــاًل از ســطح زمی شــاخ و برگــش کام
عمــر درختــی کــه از ســه دوره تشــکیل شــده، برحســب نــوع آن کــم و بیــش 
ــا ویژگی هــای زیــر  طوالنــی اســت. به طــور کلــی می تــوان ایــن ســه دوره را ب

مشــخص کــرد: 
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 ـ دوره جوانــی درخــت، کــه بــا انبــوه زیــاد برگ هــا و رشــد عمــودی تنــه 
درخــت مشــخص  می شــود.

 ـ دوره بلــوغ، کــه رشــد طولــی درخــت بــرای ظهــور و رشــد شــاخ و بــرگ 
ــف  می شــود. متوق

 ـ دوره پیری، که طی آن شاخه ها ضعیف می شوند )همان(.

تراکم�شاخ�و�برگ�درختان

ــواع  ــک ان ــرای تفکی ــار ب ــن معی ــان دومی ــاخه های درخت ــی ش ــم و انبوه تراک
ــی  ــا مانع ــم برگ ه ــد. تراک ــط وارد می کنن ــر محی ــه ب ــری اســت ک ــا و تأثی آن ه
ــه  ــان ک ــد؛ بدین س ــمار می رون ــه ش ــدا ب ــور و ص ــل ن ــزرگ در مقاب ــبتًا ب نس
ــر  ــر دیگ ــا عناص ــاد ی ــل ب ــبز در مقاب ــرده ای س ــت، پ ــوه درخ ــای انب برگ ه
ــت،  ــه درخ ــوع و گون ــب ن ــرگ، برحس ــاخ و ب ــم ش ــد. تراک ــکیل می دهن تش

ــان(. ــت )هم ــاوت اس ــال متف ــل س ــد آن و فص رش

شکل

شــکل هــر درخــت، نمــای کلــی و ترکیــب شــاخه های آن اســت. نمــای درختان 
را می تــوان بــه شــش نــوع گوناگــون تقســیم کــرد: پهــن، هرمــی، تخم مرغــی، 
اســتوانه ای، مجنــون و کــروی. درختانــی کــه نمــای مــدور، مربــع یــا عریــض 
ــای شکســته  ــًا برگ ه ــارون، غالب ــار و ن ــوط، چن ــاه بل ــوط، ش ــد بل ــد؛ مانن دارن
دارنــد و از آن هــا در کاشــت ردیفــی درختــان اســتفاده  می شــود. درختانــی کــه 
ــا اســتوانه ای هســتند در فضاهــای شــهری،  دارای نمــای نوك تیــز، مخروطــی ی

ــان(. ــند )هم ــادر می باش ــیار ن ــا بس ــا و میدان ه ــژه خیابان ه به وی

برگ

گیاهان چوبی در علوم جنگل به دو گروه تقسیم می شوند:
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)Softwood( سوزنی�برگان

Co�( می شــود؛ ماننــد: مخــروط داران  )Gymnospevns )کــه شــامل بازدانــگان 
 ،)Doft Wood( درختــان نرم چــوب ،)Resinevr( رزیــن داران ،)niferos
 Needle( و درختــان ســوزنی برگ )Evergrees( درختــان همیشــه ســبز
Leared tress(. ســوزنی برگان شــامل ده گونــه مختلــف هســتند: کاج تهــران، 
ــوش، ارس  ــی، ن ــره ای، ســرو کوه ــل، ســدروس، ســرو نق ــیاه، کاج نوئ کاج س

ــده، پیــرو، ژونیپــرس چینــی )مجنونیــان،1380(. خزن

)Hardwood( پهن�برگان

ــد از:  ــای آن عبارتن ــه معادل ه ــده اســت ک ــه ای چوب ــان دولپ ــه گیاه شــامل کلی
 Brood Ieared( ــرگان گیاهــان ســخت چوب، درختــان خــزان کننــده و پهن ب
trees(. هیچ یــک اصطالحــات فــوق به طــور اعــم شــامل همــه گونه هــا 
ــه معنــی داشــتن میــوه مخروطــی  نمی شــوند و اصطــالح مخروطهــداران کــه ب

ــردد.  ــا نمی گ ــه تیره ه ــامل هم ــت ش اس
ــکل  ــروی ش ــاًل ک ــب کام ــواده "Cuprssaceae” اغل ــان خان ــای درخت میوه ه
Taxodiaceae,Taxaceae, Podocorpose�" ــواده ــای  خان ــت. میوه ه اس
ae” بــه هیچ وجــه مخروطــی شــکل نیســتند. فقــط درختــان Pinaceae دارای 

ــای مخروطــی شــکل اســت. میوه ه
Metosejuia, Segvia, Larix, Pseudacorix, Taxodiace�”،پنــج جنــس
ae” دارای برگ هــای ریــزان هســتند و از ســوی دیگــر، بســیاری از پهن بــرگان 
نیــز دارای برگ هــای دایمــی هســتند. عنــوان ســوزنی برگان نیــز از ایــن اشــکال 
 Podocarpus"ــر ــی نظی ــن ســوزنی برگان، درختان ــرا در بی مســتثنا نیســت؛ زی
Ginleo “ دارای پهن بــرگ هســتند. از طرفــی درختــان بســیار زیــادی از 
خانــواده “Podocalpaceae, Cuprssaceae” برگ هــای فلســی شــکل 
ــه  ــامل هم ــرگان ش ــالح پهن ب ــن، اصط ــتند؛ بنابرای ــوزنی برگ نیس ــد و س دارن
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نمی شــود. پهن بــرگ  گونه هــای 
بــا در نظــر گرفتــن اشــکاالت اخیــر، کنگــره چــوب شناســی اصطــالح همگــن 
چــوب بــرای ســوزنی برگان و ناهمگــن چــوب بــرای ســوزنی برگان و ناهمگــن 

چــوب را بــرای پهن بــرگان تصویــب نمــوده اســت )همــان(.

معرفی�برخی�از�انواع�درختان�و�کاربرد�آن�ها1

)Acer(اَفرا�

ــش  ــز برگ های ــوده، در پایی ــرگ ب ــاخ  و ب ــی ش ــتان ب ــت در زمس ــن درخ ای
ــط  ــاعد محی ــاع نامس ــر اوض ــرد و در براب ــود می گی ــه خ ــی ب ــی زیبای رنگ های
مقــاوم اســت. انــواع دیگــر آن عبارتنــد از: "افــرای ژاپنــی"، "افــرای پالهاتــم"، 
ــاوم  ــرای ســیاه مق ــرای ســیاه) اف ــی واف ــا برگ هــای طالی ــد" ب ــرای پاتونوی "اف

ــد(. ــکی می باش ــه خش ب

)Populus�nigra(تبریزی�

ــکاری ردیفــی در  ــرد اصلــی آن درخت ــن درخــت رشــد ســریعی دارد و کارب ای
پارك هاســت.

)Salix�babylonica(بید�مجنون

ــار آب  ــه در کن ــت ک ــی اس ــواع گیاه ــن ان ــی از قدیمی تری ــت یک ــن درخ ای
می روینــد و شــاخه های آن، تــا ســطح آب پاییــن می آیــد؛ رشــد بســیار 

ــت. ــی اس ــی آن تزیین ــرد اصل ــریعی دارد و کارب س

)Robinia�qseud�oacacia(اقاقیا�

ــی  ــه ای زیبای ــفید خوش ــای س ــتان گل ه ــل تابس ــار و اوای ــل به ــر فص در اواخ
ــازد. ــن می س ــا را عطرآگی ــه فض ــد ک ــد می کن تولی

1- - )موره، پیرموره، 1373(
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)Merus�aiba(توت�سفید��

زیبایــی و چندگونگــی برگ هــا و آســانی انتشــار درخــت بــه وســیله پرنــدگان، 
ــد، از ویژگی هــای ایــن درخــت اســت. ــه می کنن کــه از میــوه آن تغذی

)Celtis�cavcasica(داغداغان�

ــت  ــن درخ ــای ای ــه، از ویژگی ه ــاف تن ــت ص ــا و پوس ــای برگ ه ــکل زیب ش
اســت.

)Elagnus�angustifolia(سنجد�

زیبایی برگ و عطر زیاد گل ها از ویژگی های درخت سنجد است.

)Ailanthus�altissima(عرعر�

ــژه  ــی درخــت به وی ــاوم اســت. زیبای ــوا مق ــی ه ــر آلودگ ــن درخــت در براب ای
پــس از گل دادن به واســطه اختــالف رنــگ برگ هــا بــه رنــگ گل هــا و 
ــرد اصلــی آن  میوه هــا )Ailanthvi alligina( از مشــخصه های آن اســت. کارب

ــت. ــی اس ــا ردیف ــی ی ــورت تک درخت به ص

�)Pinus�eldarica(کاج�الوار�

کاربرد اصلی آن، تزیین است.

)Cupressv�Senpervilens(سرو�یا�زربین�

ــن  ــوه آن از ویژگی هــای ای سرســبزی همیشــگی برگ هــا و شــکل گــرزن و می
درخــت اســت.

)Cypress(سرو�

ــد.  ــران می روی ــق ای ــتر مناط ــه در بیش ــت ک ــبزی اس ــه س سرو درخت همیش
شــماری از کهنســال ترین آن هــا را هنــوز می تــوان یافــت. ســرو ابرکــوه و ســرو 

ــد. ــن جمله ان ــل از ای هرزوی
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سرو�آریزونا

ــره ای  ــگ نق ــره ای Cupressus Arizonicas(: رن ــرو نق ــیمین ـ س ــرو س )س
ــت  ــن درخ ــانه های ای ــای آن از نش ــت و میوه ه ــی درخ ــکل هرم ــا، ش برگ ه
ــرد اصلــی آن تزیینــی اســت و از مقاوم تریــن ســروهای جهــان در  اســت. کارب

برابــر اوضــاع ســخت محیطــی بــه شــمار مــی رود.
ــرد دارد؛  ــگل کاری کارب ــتاده بیشــتر در جن ــاخه های ایس ــا ش ــیرازی ب ــرو ش “س
چــون حفاظــت خــاك را بهتــر تأمیــن می نمایــد. ســرو، گونــه ای خشکی پســند 
ــری،  ــد" )جزای ــان می ده ــازگاری نش ــز س ــت نی ــر رطوب ــا در براب ــت؛ ام اس

.)1370
درخــت ســرو هــم از جهــت کیفیــت خــوب و هــم از نظــر تحمــل موقعیــت 
ــل در  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــه شــمار می آی ــی ب ــه جالب ــی، گون نامســاعد آب وهوای
ــرای جنــگل کاری اســتفاده  ــه ب ایــران نیــز طــی 10 ـ 15 ســال اخیــر از این گون
ــز،  ــق بادخی ــق مناط ــوب عمی ــای مرط ــت. در خاك ه ــده اس ــادی ش ــبتًا زی نس
بــه ســبب رشــد ســریع، نســبت بــه محــالت برف گیــر مقاومــت نشــان نــداده 
ــک  ــت اکولوژی ــا طبیع ــی آن ب ــرایط محیط ــه ش ــر ک ــاط دیگ ــا در نق اســت؛ ام
درخــت هماهنگــی داشــته، از رشــد مناســب و رضایتبخشــی برخــوردار بــوده و 

ــاد و بــرف مقــاوم بــوده اســت )پیشــین(. در برابــر ب

)Platanus(چنار�

ــا  ــت و ب ــار بلندقام ــان چن ــت. درخت ــمالی اس ــره ش ــی نیم ک ــان بوم از درخت
ــز  ــر می رســد، در پایی ــا 50 مت ــه 30 ت ــا ب ــاع آن ه ــوده و ارتف ــن ب ــای په برگ ه
برگ هــای آن هــا می ریــزد و معمــوالً در کنــار جویبارهــا و زمین هــای مرطــوب 

ــد. ــه خشکســالی مقاومن ــد نســبت ب ــد، هرچن می روین
نیــز  ایــران  ســرزمین  خــاوری )Platanus orientalis( در  گونه چنــار 
ــه  ــار از جمل ــت چن ــود. درخ ــده  می ش ــی آن دی ــه های طبیع ــد و بیش می روی
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درختانــی اســت کــه اگــر محیــط بــرای آن فراهــم شــود عمــر و رشــد زیــادی 
دارد.

بیشتر درختان کهنسال در ایران چنار هستند.

بوته�ها�و�گیاهان�پوششی

ــی  ــد طول ــر رش ــد و حداکث ــریع دارن ــد س ــاه و رش ــب کوت ــان اغل ــن گیاه ای
ــی  ــان پوشش ــای گیاه ــی از واریته ه ــد. در برخ ــر می رس ــک مت ــه ی ــا  ب آن ه
مشــاهده شــده اســت کــه در مــدت زمــان بســیار کوتاهــی، ســطح خــاك را فــرا 
ــد  ــی خاصــی را پدی ــا کوتاهی شــان زیبای ــت ســبزی و ی ــه عل ــه ب ــد ک می گیرن
می آورنــد. معمــوالً ایــن نــوع گیاهــان نســبت بــه موادغذایــی پــر توقــع نبــوده 
و آب بســیار زیــادی نیــاز ندارنــد. همچنیــن برخــی از آن هــا در برابــر شــوری 
خــاك مقاومــت ماننــد فرانکینــا، برخــی دیگــر در خاك هــای شــنی و ضعیــف، 

ــی، 1379(. ــد )حکمت ــود می نماین ــد و نم ــی رش ــانترالینا بخوب ــد س مانن

گل�ها

ــه زیبایــی فضاهــای شــهری افــزود. حتــی اگــر  ــوان ب ــا آرایــش گل هــا می ت “ب
ــا را  ــد آن ه ــند، می توان ــته باش ــی نداش ــه تزیین ــود جنب ــودی خ ــه خ ــا، ب گل ه
ــید"  ــه رخ کش ــتر ب ــا، بیش ــا و روی چمن ه ــان و بوته ه ــا درخت ــب ب در ترکی
)پیرمــوره، 1372(. به طــور کلــی گل هــای ایــران از لحــاظ درخشــندگی، رنــگ 
و بــو از گل هــای اروپایــی زیباتــر و بهترنــد؛ از آن جملــه می تــوان: یــاس پُرپــر 
و کــم پــر، اللــه، شــقایق، آاللــه ســرخ، تــاج خــروس، سوســن، بنفشــه، میخــک، 

نرگــس، گل همیشــه بهــار و زنبــق را نــام بــرد )روحانــی، 1375(.

گیاهان�خزنده�باالرونده 

از جملــه گیاهــان بــاال گلــداری کــه در محیــط شــهری پــرورش داده می شــوند، 
می تــوان بــه گیاهــان خزنــده باالرونده و چســبنده اشــاره کــرد. معموالً بــرای این 
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نــوع گیاهــان ســه نــوع کاربــرد در نظــر گرفتــه  می شــود: پوشــاندن دیوارهــای 
ــت ها در  ــانندن داربس ــد، پوش ــی ندارن ــای جالب ــه نم ــطوحی ک ــا س ــنگی ی س
ــن  ــش زمی ــرای پوش ــتفاده ب ــک و اس ــای کوچ ــا میدان ه ــا ی ــا، باغ ه پارك ه
به جــای چمــن در مناطقــی کــه عبــور از آن هــا بــه ســختی صــورت می گیــرد.
ــه  ــتند؛ البت ــده هس ــان باالرون ــهورترین گیاه ــک از مش ــاك و پیچ ــت ت درخ
باالرونده هــای دیگــری نیــز هســتند کــه گل هــای مــورد توجهــی دارنــد مثــل: 

ــاعتی. ــا و گل س ــچ اقاقی ــا، پی ــاس چمپ ــا، ی ــک، بگونی ــک کوچ پیچ
انتخــاب گیــاه باالرونــده در درجــه اول بــه روش چســبندگی یــا باالروندگــی آن 
بســتگی دارد. شــکل و رنــگ برگ هــا گل هــای گیاهــای ماننــد اقاقیــا و پیچــک 
ــد.  ــش دارن ــا نق ــاب آن ه ــان، در انتخ ــن گیاه ــی ای ــل گلده ــن فص و هم چنی
دوام و اســتقامت ایــن گیاهــان در مقابــل ســرما نیــز بایــد در نظــر گرفتــه شــود. 
برخــی از ایــن گیاهــان از گونــه علفی انــد و هــر ســال بایــد بــذر آن هــا افشــانده 
ــد  ــر می کنن ــال عم ــا س ــد و ده ه ــه چربی ان ــز از گون ــر نی ــی دیگ ــود. برخ ش

)پیشــین(.

پرچین�ها

پرچیــن دارای دو شــکل منظــم و نامنظــم اســت. شــکل های منظــم بــا انتخــاب 
ــه وجــود  ــا اســتفاده از هــرس ب ــه ای هم شــکل دارای ابعــاد یکنواخــت و ب گون
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــای جنگل ــول در پارك ه ــور معم ــه به ط ــد ک می آین
نمی گیرنــد. شــکل های نامنظــم از انــواع درختــان فاقــد هندســه منظــم و بــدون 
ــدودی در  ــتفاده مح ــوارد اس ــه دارای م ــد ک ــت می آین ــه دس ــرس ب ــرای ه اج
پارك هــای جنگلی انــد. از گونه هــای موجــود می تــوان از انــواع زیــر نــام 
بــرد: زرشــک زینتــی، دم موشــی، ارغــوان، شیرخشــت، شمشــاد رســمی، شمشــاد 
ابلــق، تــوری رز مــاری، تــرون، بــرگ نــو، خرزهــره، چنــار، انــار، بیــد ســرخ " 

اقطــی ابلــق، طاووســی، اســپیره ســفید، مرواریــد ســفید و ارغوانــی".
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برخــی از گونه هــای فــوق دارای قابلیــت ایجــاد رنــگ فصلــی هســتند، ماننــد: 
زرشــک زینتــی، اغــون، شیرخشــت، تــوری، خرزهــره، طاووسی،اســپیره ســفید 

)مجنونیــان، 1380(.

چمن

ــر توقــع از  ــر دردســر، پ ــواده گندمــان اســت. گیاهــی پ “چمــن گیاهــی از خان
نظــر رشــد و نمــود و نگهــداری و آماده ســازی بســتر اصلــی می باشــد. در هــر 
جــا در انتخــاب ایــن گیاهــان خصوصیاتــی از قبیــل رنــگ، فــرم، شــکل، نــوع 
ســازگاری بــا آب وهــوای محیــط و توجــه و هماهنگــی بیــن دیگــر گیاهــان در 

طراحــی بــاغ و پــارك بایــد موردتوجــه قــرار گیــرد" )همــان(. 
“ انــواع مختلــف چمــن کــه در دنیــا کشــت آن ها مرســوم می باشــد حــدود پنجاه 
نــوع هســتند کــه هرکــدام از آن هــا بــا ویژگی هــا و امتیازهــای مخصــوص خــود 
در مناطــق و شــرایط معینــی رشــد و نمــو می یابنــد کــه برخــی از متخصصــان 

در ایــن زمینــه طبقه بنــدی خاصــی را بــه شــرح زیــر ارائــه داده انــد: 
1 ـ چمن های مقاوم در برابر شوری و امالح زمین
2 ـ چمن های مقاوم و مناسب برای مناطق دریایی

3 ـ چمن های مناسب برای مناطق معتدل کوهستانی 
4 ـ چمن های مناسب برای مناطق سایه دار
5 ـ چمن های مناسب برای مناطق گرمسیر

امتیازهای یک چمن خوب عبارتند از :
1 ـ شادابی و سرسبزی
2 ـ دوام و عمر طوالنی

3 ـ سازگاری با اوضاع آب وخاك
4 ـ قابلیت پاخوری و استقامت خوب
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5 ـ چهار فصل بودن چمن انتخابی
6 ـ داشتن ساقه کوتاه

ــه پیچیــده شــدن در دفعــات مختلــف و روییــدن مجــدد  7 ـ قــدرت تحمــل ب
)همــان(.

گونه�شناسی�کاربردی�گیاهای
ــای  ــر فض ــد در براب ــاوت می توانن ــق متف ــه طری ــان ب ــف گیاه ــای مختل گونه ه
ــرای  ــب ب ــای مناس ــان گونه ه ــن می ــه از ای ــد ک ــش کنن ــای نق ــود ایف ــبز خ س

ــرد. ــام ب ــوان ن ــی و ... را می ت ــی صوت ــوا، آلودگ ــی ه آلودگ

گونه�های�مناسب�برای�آلودگی�هوا

اسامی گونه های مقاوم و خوب درختان در برابر آلودگی هوا، عبارتند از:
)Ailanthus allissina( 1 ـ درخت عرعر

)Albizzia julibrissin( 2 ـ درخت ابریشم شب نسب سرخ
)Celis avstrulis( 3 ـ درخت داغداغان

)Gimcy biloba( 4 ـ درخت ژینگو
)Magholia grandiflota( 5 ـ درخت ماگنولیای سفید

6 ـ درخت توت )Morus alba( )فروهر، 1370(

ویژگی�های�گونه�های�مناسب�برای�آلودگی�صدا

ــک  ــه کم ــار آن ب ــری از انتش ــی و جلوگی ــی صوت ــار آلودگ ــش ب ــراي کاه “ب
فضــای ســبز، بایــد در انتخــاب گونه هــای مناســب نهایــت دقــت را بــه عمــل 

ــد: ــرار گیرن ــر ق ــد مدنظ ــر بای ــکات زی ــا ن ــاب گونه ه آورد. در انتخ
ــن  ــم هم چنی ــن و ضخی ــرگ په ــه ب ــی ک ــای درختان ــتفاده از گونه ه 1ـ اس

ــد. ــد دارن ــه ای تنومن تن
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2ـ برگ ها تا حد امکان عمود بر جهت انتشار صوت قرار گیرند.
3ـ برگ ها پس از خشک شدن روی شاخه بمانند.

4ـ حتی المقــدور از پهن بــرگان همیشــه ســبز، همچــون بلــوط ســیاه، 
ــلطانی،1380(. ــرام س ــود )به ــتفاده ش ــا و ... اس ــقه، ماگنولی ــره، عش خرزه

ویژگی�های�گونه�های�مناسب�برای�بازسازی�انبارهای�زباله

هــر طــرح انبــار زبالــه بایــد برنامــه بازســازی آن را نیــز در برداشــته باشــد. بــا 
توجــه بــه موقعیــت خــاص زمیــن و اوضــاع هــوازی خــاك در انبارهــای زبالــه، 

گیاهــان خــاص بــرای بازســازی مناســب می باشــند.

انتخاب�گونه�گیاهی�منطبق�با��آب�و�هوا�و�خاک
ــی از آن  ــور حاک ــارش در کش ــا و ب ــای دم ــی ویژگی ه ــی، بررس ــور کل به ط
اســت کــه بخش هــای وســیعی از ایــران مشــخصات اقلیمــی خشــک دارنــد و 
در بســیاری از نقــاط، میــزان تبخیــر بــه مراتــب بیــش از میــزان بــارش اســت.
شــناخت ایــن واقعیــت بایــد در ســرلوحه همــه خط مشــی ها، سیاســت گذاری ها 
و  مدیریــت و برنامه ریــزی توســعه فضاهــای ســبز شــهری قــرار گیــرد. انطبــاق 
می توانــد  مزبــور  ویژگی هــای  بــا  ســبز  فضاهــای  سیاســت گذاری های 
ــهری را  ــبز ش ــای س ــدار در فضاه ــعه های پای ــه توس ــتیابی ب ــای دس زمینه ه

فراهــم کنــد.
ــی  ــش گیاه ــه پوش ــم آب روی آوری ب ــق ک ــژه در مناط ــرایط به وی ــن ش ــا ای ب
ــز  ــن(1 و روی آوری افراط آمی ــر چم ــد )نظی ــاد می باش ــاری زی ــتلزم آبی ــه مس ک
بــه کاربــرد گیاهــان و گل هــای فصلــی، توجیه پذیــر نیســت. توجــه بــه اوضــاع 
ــی دارد؛  ــی و عمل ــرد علم ــی کارب ــای گیاه ــاب گونه ه ــی در انتخ آب  و هوای

1-  - براســاس مصوبه ســال 1397 کارگروه ملی ســازگاری با کم آبی؛ آبیاری چمن در محوطه دستگاه های دولتی 
ممنوع شد. به دنبال آن و با توجه به بحران آب در کشور طی بخشنامه ای کاشت چمن در تهران ممنوع شد.
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ــای  ــای کوه ه ــک دامنه ه ــتپی خش ــه اس ــران در منطق ــه "... ته ــوان نمون به عن
ــبانه روزی و  ــرارت ش ــه ح ــالف درج ــت و دارای اخت ــه اس ــرار گرفت ــرز ق الب
ــادی اســت. از ســوی دیگــر، رطوبــت و بارندگــی آن بســیار  فصلــی نســبتًا زی
ــع  ــن وض ــی چنی ــور طبیع ــت. به ط ــم اس ــف نامنظ ــول مختل ــدك و در فص ان
ــه در  ــود ک ــته ش ــی کاش ــهر، درختان ــد در درون ش ــاب می کن ــی ایج آب وهوای
عیــن زیبایــی و ســبزی، تحمــل تغییــرات دامنــه درجــه حــرارت و رطوبــت را 
ــاد نداشــته باشــد..." )طباطبایــی، 1371(. ــاری زی ــه آبی ــی ب ــاز چندان داشــته، نی
ــدام  ــی ان ــان؛ یعن ــه گیاه ــی ریش ــتگاه اصل ــاك زیس ــه خ ــا ک ــن از آنج هم چنی
ــان،  ــژه درخت ــان به وی ــان اســت، اســتقرار گیاه ــی گیاه ــواد غذای ــده م تأمین کنن
ارتبــاط مســتقیمی بــا عمــق خــاك، کیفیــت فیزیکــی و ترکیــب شــیمیایی خــاك 

دارد.

عمق�خاک

معمــوالً درختــان در خاك هــای عمق تــر بهتــر می تواننــد ریشــه دوانیــده، 
ــی  ــای گیاه ــام گونه ه ــی در تم ــت الزام ــل حال ــن عام ــه ای ــد. البت ــتقرار یابن اس
نــدارد و بعضــی درختــان ماننــد ارس و زربیــن می تواننــد در مناطــق ســنگالخی 
ــه در  ــده ک ــکالت عم ــی از مش ــد. یک ــدا کنن ــتقرار پی ــنگ ها، اس ــکاف س ش
ــت  ــی اس ــاد افتادگ ــروز ب ــد، ب ــگل کاری رخ می ده ــق در جن ــای کم عم خاك ه
ــه هــر  ــای نامناســب روی دهــد. ب ــر انتخــاب گونه ه ــر اث ــه ممکــن اســت ب ک
ــه  ــت ریش ــی وضعی ــت پیش بین ــاك جه ــق خ ــزان عم ــالع از می ــورت اط ص

ــاًل ضــروری اســت. ــی کام دوان

ترکیب�خاک

ــت  ــب باف ــر ترکی ــژه ای را از نظ ــی وی ــواص فیزیک ــان خ ــک از درخت ــر ی ه
ــان در  ــی درخت ــه بعض ــد. ریش ــب می کنن ــداری آب، طل ــت نگه ــاك و قابلی خ
ــر.  ــواع گونه هــای صنوب ــد ان ــد، مانن ــز رشــد می کنن ــق و دانه ری خاك هــای عمی
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ــاك  ــری خ ــه آبگی ــبت ب ــدت نس ــه ش ــان ب ــر از درخت ــی دیگ ــس، بعض برعک
حساســیت دارنــد و بــه محــض نزدیــک شــدن خــاك بــه مرحلــه اشــباع، خطــر 
مــرگ درختــان مزبــور را تهدیــد می کنــد، ماننــد گونه هــای مختلــف پالونیــا..." 

)همــان(.
بنابرایــن، "... وضعیــت آب وهوایــی بــر اســاس دمــا و بارندگــی، حــدود گونه ای 
خــاص را تعییــن می کنــد. دمــای هــوا، میــزان مقاومــت درخــت را تحــت تأثیــر 
قــرار می دهــد و از طــرف دیگــر، حــدود یــک گونــه خــاص درخــت بــه کمــک 
زنــده مانــدن آن درخــت در هــوای ســرد محــدود  می شــود. بارندگــی، درختــان 
ــا و  ــد. دم ــدا می کن ــر ج ــکی از یکدیگ ــت و خش ــرایط رطوب ــاس ش ــر اس را ب
بارندگــی )هــر دو( عوامــل طبیعــی مهمــی بــرای تعییــن محدودیت هــای اقلیــم 
رشــد طبیعــی بــرای گونه هــا هســتند. عــوارض زمیــن و ارتفــاع از ســطح دریــا 
ــا  ــًا ب ــرار می دهــد. عموم ــر ق ــان را در یــک مــکان تحــت تأثی چگونگــی درخت
افزایــش طــول جغرافیایــی گونه هــای درختــان بیشــتر محــدود  می شــود. جهــت 
ــر اســت و در مناطــق کوهســتانی  ــاد مؤث ــور خورشــید و ب شــیب در شــدت ن

اقلیــم محلــی را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد.
ــان را تحــت  ــوع خــاك عامــل طبیعــی اســت کــه پراکندگــی موضعــی درخت ن
ــاه در جایــی کــه خــاك شــرایط مناســبی  تأثیــر قــرار می دهــد. در طبیعــت، گی
ــت  ــی درخ ــه انتخاب ــق گون ــاك طب ــهرها، خ ــی در ش ــد. ول ــد می کن دارد، رش

ــق داده شــود )همــان(. ــم و رون تنظی
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معیارهای�برنامه�ریزی�فضاهای�سبز�شهری

ــا  ــد معیاره ــهری، بای ــبز ش ــعه س ــرای توس ــزی ب ــوع برنامه ری ــر ن ــش از ه پی
ــدگاه  ــود. "از دی ــخص ش ــن و مش ــبز معی ــای س ــعه فض ــتانداردهای توس و اس
ــدار  ــش جان ــهری بخ ــبز ش ــای س ــه فض ــا ک ــت، از آنج ــت محیط زیس حفاظ
ســاخت کالبــدی شــهر را تشــکیل می دهــد؛ از ایــن رو، منطــق طراحــی حکــم 
ــی  ــدی نوع ــاخت کالب ــدار  س ــان و جان ــای بیج ــان بخش ه ــه می ــد ک می کن

ــرار شــود. ــادل برق تع
وضعیــت موجــود شــهرها نــه تنهــا بــر ایجــاد فضاهــای ســبز وســیع و مهم تــر 
ــش از  ــه بی ــد، بلک ــم می کن ــده حک ــاب ش ــده و حس ــزی ش ــه برنامه ری از هم
ــه  ــراری موازن ــای ســبز وســیع به منظــور برق ــان فضاه ــان دیگــر خواه ــر زم ه

ــت. ــده اس ــای ساخته ش ــل محیط ه ــی در مقاب اکولوژیک
روش معمــول در طرح هــای شــهری دادن عنــوان فضــای ســبز در نقشــه کاربــری 
زمیــن بــه قطعــه زمین هایــی کــه در طــول فرآینــد برنامه ریــزی کاربــردی زمیــن 
بی اســتفاده می ماننــد، اســت. ایــن نــوع برخــورد بــا مقولــه فضــای ســبز، فاقــد 
هرگونــه پشــتوانه علمــی و منطــق برنامه ریــزی اســت" )بهــرام ســلطانی، 1380(.

استانداردهای�فضای�سبز
ــه ظــّن صاحب نظــران  ــزی و طراحــی فضــای ســبز شــهری ب ــروزه برنامه ری ام
بــدون توجــه بــه مســائل و معیارهــا و اســتانداردهای بهینــه در بهســازی، توســعه 
ــزی  ــر، برنامه ری ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــن اس ــهری غیرممک ــای ش و طراحی ه
ــی و  ــت در زندگ ــم دخال ــوارد مه ــبز شــهری یکــی از م و طراحــی فضــای س
ســازمان شــهری اســت کــه بــر اســاس شــناخت و تجزیــه و تحلیــل نیازهــای 
جامعــه شــهری از یــک طــرف و امکانــات و محدودیت هــا و نیازهــای 
ــط  ــن معیارهــا و ضواب محیطــی از طــرف دیگــر، ســازمان داده  می شــود. بنابرای

ــت. ــوردار اس ــاده ای برخ ــت فوق الع ــوط از اهمی ــتانداردهای مرب اس
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تاکنــون به طــور معمــول در برنامه ریــزی فضاهــای بــاز و ســبز، چــه در ســطح 
ــدون  ــر ب ــتانداردهای کشــورهای دیگ ــهری، از اس ــاس ش ــه در مقی ــه و چ محل
تعدیــل و تطبیــق استفاده شــده اســت. در برخــی مــوارد تنهــا از ضوابــط کمــی 
ســایر طرح هــای شــهری اســتفاده گردیــده اســت و در اکثــر طرح هــای شــهری، 

اســتاندارد مشــخص دربــاره فضــای ســبز ارائــه نشــده اســت.
اســتاندارد، بیانگــر وضعیتــی بهینــه اســت کــه در نظریه هــا و ســلیقه های 
گوناگــون دخالــت دارد.  اســتاندارد فضاهــای بــاز و ســبز، دارای بعــد اجتماعــی، 
رفاهــی و تکنیــک اســت کــه بــا توجــه بــه مــکان و موقعیــت اقلیمــی و فرهنــگ 
خــاص ســاکنان محــل موردنظــر، هم چنیــن نیازهــا و ارزش هــای آنــان، فراهمــی 

ــی، 1383(. ــد )لقای ــود را می طلب ــاص خ ــاد خ ــود و ابع  می ش
بــا ایــن شــرایط نمی تــوان بــرای سراســر ایــران، ســطح یــا حجــم "اســتاندارد" 
واحــدی را بــرای ایجــاد فضــای ســبز ارائــه کــرد؛ "زیــرا کمیــت فضــای ســبز، 
ــه شــرایط اقلیمــی ـ خصوصــًا  ــًا ب ــال هــو، دقیق ــه و امث ســاخت، انتخــاب گون
بیوکلیماتیــک ـ هــر منطقــه بســتگی دارد. به عنــوان مثــال، مقــدار فضــای 
ــان  ــا هم ــود، ب ــه  می ش ــر گرفت ــزد در نظ ــون ی ــهری چ ــرای ش ــه ب ــبزی ک س
ــای  ــه معن ــا توجــه ب ــه گذشــت و ب ــر آنچــه ک ــاوت اســت. بناب در ســاری متف
واژه "اســتاندارد" کــه بیانگــر مقیاســی ایســتا اســت، اســتفاده از آن در رابطــه بــا 
فضــای ســبز عــاری از اشــکال نخواهــد بــود. جهــت تعییــن وســعت و حجــم 
ــد شــرایط  ــاز، از نظــرگاه زیســت محیطی نخســت می بای فضــای ســبز مــورد نی
زیســت محیطی در شــهر بررســی گــردد و ســپس بــر اســاس نیازهــای معیــن و 
مشــخص داده شــده به منظــور تعدیــل شــرایط ناهنجــار ـ تــا آنجــا کــه فضــای 

ــین(. ــود..." )پیش ــه نم ــد  ـ ارائ ــاز باش ــبز چاره س س
ــه همــه کشــورها و  ــم ب ــل تعمی ــول و قاب ــن اســتانداردی قابل قب ــن، تعیی بنابرای
مناطــق، وجــود نــدارد؛ حتــی در گســتره یــک کشــور نیــز نمی تــوان اســتاندارد 
ــم  ــبز می توانی ــای س ــتانداردهای فض ــالع از اس ــن اط ــه داد، لیک ــانی ارائ یکس
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ــم. ــما آوری ــه ش ــی ها ب ــت و خط مش ــر فعالی ــطح هدایتگ ــک س ــور ی به منظ
در همیــن راســتا، "بــر اســاس مطالعــات و بررســی ها وزارت مســکن و 
شهرســازی، ســرانه متعــارف و قابــل قبــول فضاهــای ســبز شــهری در شــهرهای 
ایــران بیــن 7 تــا 12 مترمربــع اســت کــه در مقایســه بــا شــاخص تعییــن شــده از 
ســوی محیط زیســت ســازمان ملــل متحــد)20 تــا 25 مترمربــع بــرای هــر نفــر(، 

رقــم کمتــری اســت.
ــه  ــا توجــه ب ــم، ب ــن رق ــز ای ــن، در شــهرهای مختلــف کشــور نی ــا وجــود ای ب
ویژگی هــای متفــاوت جغرافیایــی و اقلیمــی آن هــا، بــا اختالفاتــی همــراه اســت 
ــد..."  ــن می نمای ــهرها تعیی ــک از ش ــر ی ــوب ه ــای مص ــزان آ را طرح ه ــه می ک

)مهندســین مشــاور آمایــش محیــط، 1372(.
در مجمــوع،" آنچــه کــه از دیــدگاه محیــط  اجتماعــی در ارتبــاط بــا فضای ســبز 
شــهری اهمیــت دارد، میــزان فضــای ســبز عمومــی اســت؛ یعنــی فضــای ســبزی 
ــر دیگــر فضــای  ــه تعبی ــع باشــد] ب ــدون مان کــه رفت وآمــد عمــوم در آن هــا ب
ــًا  ســبز اجتماعــی[. بدیهــی اســت کــه بحــث ســرانه های فضــای ســبز را صرف
ــرا فضاهــای  ــا فضاهــای ســبز عمومــی مطــرح کــرد؛ زی ــاط ب ــوان در ارتب می ت
ســبز خصوصــی و فضاهــای ســبز نیمــه عمومــی )فضــای ســبز بیمارســتان ها، 
آموزشــگاه ها و ...( هــر چنــد در بازدهــی اکولوژیکــی فضــای ســبز نقــش مؤثری 
را ایفــا می کننــد؛ امــا بنــا بــر ماهیتشــان فاقــد بازدهــی اجتماعــی هســتند. حــال 
آنکــه در طراحــی فضــای ســبز شــهری، هــدف اصلــی بایــد ســاختن فضاهــای 

ســبز عمومــی  باشــد...” )پیشــین(.
ــبز  ــورد فضــای س ــد در م ــا می توان ــبز تنه ــرانه فضــای س ــوم س ــن، مفه بنابرای
بــه کار رود کــه بــرای گذرانــدن اوقــات فراغــت، بــازی و تفریــح تــدارك شــده 

اســت )بهــرام ســلطانی، 1380(.
ــه  ــاحت کلی ــًا مس ــد صرف ــبز بای ــای س ــرانه فض ــوم س ــر، مفه ــر بهت ــه تعبی ب
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فضاهــای ســبز اجتماعــی )فضاهــای ســبز عمومــی( را شــامل شــود و در صورت 
ضرورت هــای مطالعاتــی، مســاحت ســایر انــواع ســطوح فضاهــای ســبز اعــم از 
فضاهــای ســبز نیمــه عمومــی و خصوصــی به صــورت متمایــز حســاب و اعــالم 
ــت و  ــت گذاری های درس ــاذ سیاس ــه اتخ ــایانی ب ــک ش ــر کم ــن ام ــردد. ای گ

ــزان شــهری خواهــد کــرد. ــه ری ــران و برنام ــه از ســوی مدی واقع بینان

معیارهای�محیطی�فضای�سبز
ــن  ــبز تعیی ــاری فضــای س ــزی و معم ــه در برنامه ری ــن مرحل ــد، مهم تری بی تردی
الگــوی فضــای ســبز مناســب بــرای یــک شــهر اســت. “در ایــن مرحلــه بایــد 
مشــخص شــود: آیــا بایــد طراحی و توســعه فضای ســبز را به ســمت زیباســازی 
ــی از  ــهر و تلفیق ــیمای ش ــم س ــرایط زیســت محیطی، ترمی ــط، بهســازی ش محی
همــه اهــداف هدایــت کــرد. آیــا بــا موقعیــت زیســت محیطی شــهرهای ایــران، 
ــای  ــا گلدان ه ــای کالن، ســطح شــهر ب ــا صــرف هزینه ه ــه ب درســت اســت ک

گل پــر شــود و صرفــًا هــدف زیباســازی پیگیــری شــود..." )همــان(.
توســعه فضــای ســبز بایــد بــر اســاس نگرشــی صحیــح بــه نیازهــای 
زیســت محیطی و  اجتماعــی شــهر و نیــز امکانــات و قابلیت هــای شــهر 
صــورت گیــرد. در ایــن بــاره، دو مقولــه "توســعه پایــدار" و "ارتقــای بهــره وری 
ــبز  ــای س ــعه فض ــت گذاری های توس ــرلوحه سیاس ــواره س ــد هم ــع"، بای مناب

ــرد. ــرار گی ق
“ نکتــه مهــم در اینجــا، شــناخت ســاختار اکولوژیکــی و وضعیــت کیفــی محیــط  

ـ بــا توجــه خــاص بــه مــوارد زیــر اســت: 
ــور  ــبز، به منظ ــای س ــه فض ــط ب ــی محی ــاز اکولوژیک ــزان نی ــن می  ـ تعیی

ــی آن. ــتر طبیع ــهر و بس ــان ش ــی می ــه اکولوژیک ــراری موازن برق
ــار  ــد در اختی ــه می توان ــی ک ــدار آب ــن مق ــات آب و تعیی ــناخت امکان  ـ ش

ــرد. ــرار گی فضــای ســبز و توســعه آن ق
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 ـ شناخت کیفیت خاك.
ــای  ــی فض ــد در طراح ــه می توانن ــی ک ــی بوم ــای گیاه ــناخت گونه ه  ـ ش
ســبز بــه کار آینــد؛ بــا توجــه بــه کمبــود منابــع آب و کیفیــت نامســاعد 
ــورت  ــی به ص ــای بوم ــتفاده از گونه ه ــور، اس ــاط کش ــر نق ــاك در اکث خ

ضرورتــی اجتناب ناپذیــر درمی آیــد....
 ـ بــار آلودگــی محیــط در شــمار عوامــل محدودکننــده توســعه فضــای ســبز 

ــود... . ــوب  می ش محس
ــی و  ــنی و جنس ــای س ــهر و گروه ه ــت ش ــزان جمعی ــد می ــر آن، بای ــزون ب اف
ــات  ــود و اطالع ــخص نم ــهر را مش ــف ش ــمت های مختل ــت قس ــم جمعی تراک
دقیقــی از کمیــت و کیفیــت و نیــز توزیــع فضایــی کاربــری فضــای ســبز را در 
شــهر کســب کــرد. هم چنیــن میــزان نیــاز اجتماعــی هــر محلــه و ناحیــه شــهر 
ــه از  ــی ک ــبز در مکان های ــای س ــاد فض ــپس "ایج ــرد، س ــبه ک ــد محاس را بای
نظــر بیوکلیماتیــک )زیســت محیطی( بــه حداکثــر تأثیــر بــر محیــط شــهر منجــر 

ــان(. ــود )هم ــخص نم ــوند...” مش می ش

معیارهای�مکانی�فضای�سبز�شهری
نکتــه بســیار مهــم در مکان یابــی فضاهــای ســبز عمومــی ضرورت هــای 
 Jane( ــن جکــوب ــه، جی ــن روســت ک ــارك اســت؛ از  ای اجتماعــی ایجــاد پ
Jacobs( منتقــد شهرســازی معاصــر، معتقــد اســت کــه: “پــارك بایــد در جایــی 
ــگ و  ــه در آن کار، فرهن ــی ک ــد، جای ــوج می زن ــی در آن م ــه زندگ ــد ک باش
ــهری  ــای ش ــدادی از بخش ه ــت... تع ــکونی اس ــی و مس ــای بازرگان فعالیت ه
ــرای ایجــاد  ــه ب ــی ارزشــمندی از زندگــی هســتند ک ــاط کانون ــن نق دارای چنی
پارك هــای محلــی یــا میادیــن عمومــی، مناســب بــه نظــر می رســند" )فرانســو 

ــوای، 1377(. ش
ــارك  ــد پ ــف چن ــس از توصی ــوب پ ــن جک ــه، جی ــت ک ــن روس ــاز از ای و ب
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خالــی از جمعیــت )بــا تعــداد معــدودی اســتفاده کننده(، ایــن ســؤال را مطــرح 
ــی  ــب در جای ــردم اغل ــه م ــت ک ــن اس ــن چنی ــرا ای ــتی چ ــد:" ... براس می کن
هســتند کــه پــارك نیســت و پارك هــا در جایــی هســتند کــه مــردم نیســتند؟..." 

)همــان(.
“... بدتریــن پارك هــای دارای مشــکل، آن هایــی هســتند کــه در مکان هایــی کــه 
مــردم از کنــار آن هــا نمی گذرنــد و تمایــل بــه چنیــن کاری نیــز ندارنــد، قــرار 
دارنــد. یــک پــارك شــهری کــه در چنیــن مصیبتــی گرفتــار آمــده بــا زمین هایــی 
بــا انــدازه مناســب، ماننــد یــک فروشــگاه بــزرگ در یــک موقعیــت بــد اقتصادی 
اســت... . به طــور خالصــه بایــد گفــت: اگــر یــک پــارك عمومــی نتوانــد از راه 
اســتفاده های طبیعــی و گوناگونی هــای مجــاور خــود پشــتیبانی و حمایــت شــود، 
از یــک پــارك عمومــی تبدیــل بــه یــک پــارك خصوصــی می گــردد. گوناگونــی 
و تنــوع کارآمــدی مــوارد اســتفاده نتیجــه اس گوناگونــی اســتفاده کنندگان اســت 

ــده  می شــود...” )همــان(. ــا دی ــه به صــورت اندیشــیده در پارك ه ک
گرفتــن  نظــر  در  مســتلزم  شــهری  پارك هــای  مکان یابــی  کلــی  به طــور 
معیارهــای مختلــف و درنظرگرفتــن عوامــل و ویژگی هــای طبیعــی، جغرافیایــی، 
جمعیتــی،  و  اجتماعــی  محیط زیســتی،  ژئومرفولوزیکــی،  هیدروژیکــی، 
اقتصــادی )قیمــت زمیــن(، فضایــی، کالبــدی و شــبکه های ارتباطــی، معیارهــای 

ــت.   ــاختی اس ــل زیرس ــی و عوام زیبایی شناس
بــا توجــه بــه ایــن شــرایط، چنــد مؤلفــه و معیارهــای مکان یابــی فضاهــای ســبز 

ــه تبییــن می شــوند: عمومــی، به صــورت نمون

مرکزیت
ــد در مراکــز شــهری، اعــم از  ــری فضــای ســبز عمومــی حتی المقــدور بای کارب

ــی شــوند. ــه و مناطــق شــهری مکان یاب مراکــز محــالت، مراکــز ناحی
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سلسله�مراتب
انطبــاق سلســله مراتب ســاختار کارکــردی فضاهــای ســبز عمومــی بــا ســاختار 
ــا موقعیــت کارکــردی  فضایــی شــهر: فضاهــای ســبز عمومــی بایــد متناســب ب
خــود برحســب واحــد همســایگی، محلــه، ناحیــه و منطقــه، مکان یابــی شــوند. 
ــد در  ــالت بای ــل مح ــه ای در داخ ــه فرامحل ــا مقایس ــای ب ــی پارك ه از جانمای

حــد امــکان جلوگیــری شــود.

دسترسی
هــر یــک از پارك هــای شــهری بهتــر اســت از چهــار ســو بــه شــبکه ارتباطــی 
ــدن طریــق هــم امــکان جــذب جمعیــت بیشــتر  ــا ب دسترســی داشــته باشــد؛ ت
فراهــم گــردد و هــم امــکان نظــارت اجتماعــی و امنیــت پــارك افزایــش یابــد. 
ــارك  ــای پ ــای زیب ــداری" از جلوه ه ــرداری دی ــکان "بهره ب ــال ام ــن ح درعی

بــرای رهگــذران از چهــار ســو فراهــم باشــد.
افــزون بــر ایــن، جانمایــی و مکان یابــی فضاهــای ســبز عمومــی بایــد متناســب 
بــا بررســی مطلوبیــت زمینــی از نظــر خــاك و آب قــرار گیــرد؛ چــرا کــه غفلــت 
از ایــن موضــوع، ســبب افزایــش هزینه هــا و مانــع از نیــل بــه اهــداف توســعه 

برنامه هــای فضــای ســبز خواهــد شــد.
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ضوابط�و�مقررات�مربوط�به�کاربری�فضاهای�سبز�شهری

همان طــور کــه در تبییــن وظیفــه و جایــگاه قانونــی شــهرداری ایــران در توســعه 
و بهســازی و نگــه داری فضــای ســبز مطــرح شــد. بــه موجــب اصــل 50 قانــون 
ــروز و  اساســی:" در جمهــوری اســالمی حفاظــت محیط زیســت، کــه نســل ام
ــند،  ــته باش ــدی داش ــه رش ــی رو ب ــات اجتماع ــد در آن حی ــد بای ــل های بع نس
ــر آن  ــای اقتصــادی و غی ــنرو، فعالیت ه ــی  می شــود. از ای ــی تلق ــه عموم وظیف
کــه بــا آلودگــی محیط زیســت یــا تخریــب جبران ناپذیــر آن مالزمــه پیــدا کنــد، 

ممنوع اســت".
ــال و  ــران: “انف ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــل 45 قان ــن در اص همچنی
ثروت هــای عمومــی از قبیــل زمین هــای مــوات یــا رهــا شــده، معــادن، دریاهــا، 
ــا،  ــا، جنگل ه ــا، دره ه ــی، کوه ه ــای عموم ــایر آبه ــا و س ــا، رودخانه ه دریاچه ه
ــی  ــح عموم ــق مصال ــا طب ــت اســالمی اســت ت ــار حکوم ــا و ... در اختی نیزاره

نســبت بــه آن هــا عمــل نمایــد".
ــاره  ــدی درب ــررات چن ــز مق ــر نی ــن دیگ ــی، در قوانی ــون اساس ــر قان ــزون ب “اف
ــوق  ــای حق ــی از ویژگی ه ــدام یک ــه هرک ــده اســت ک ــع ش محیط زیســت وض
ــذاری  ــایی قانون گ ــی شناس ــت نوع ــد و در حقیق ــان می کن ــت را بی محیط زیس
ــر اشــاره  ــن زی ــه قوانی ــوان ب ــه می ت ــرای نمون ــی اســت. ب از ثروت هــای عموم

کــرد:
1ـ قانون شکار و صید مصوب 1346.

ــا  ــوارد 55 ت ــوب 1347 )در م ــدن آن، مص ــی ش ــوه مل ــون آب و نح 2ـ قان
58 قانــون مزبــور( بــه موضــع جلوگیــری از آلودگــی منابــع آب پرداختــه 

اســت.
ــاده 1  ــوب 1353 در م ــت، مص ــازی محیط زیس ــت و بهس ــون حفاظ 3ـ قان
مقــرر مــی دارد: حفاظــت و بهبــود و بهســازی محیط زیســت و پیشــگیری 
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و ممانعــت از هــر نــوع آلودگــی و هــر اقــدام مخربــی کــه موجــب برهــم 
خــوردن تعــادل و تناســب محیط زیســت  می شــود، همچنیــن کلیــه 
امــور مربــوط بــه جانــوران وحشــی و آبزیــان آبهــای داخلــی از وظایــف 

ــت. ــت اس ــت محیط زیس ــازمان حفاظ س
افــزون بــر ایــن قوانیــن، "آیین نامه هــای چنــدی نیــز بــرای بــه اجــرا گذاشــتن 
ایــن قانــون تصویــب رســیده اســت کــه نحــوه برخــورد بــا موضــوع حفاظــت 
ــد"  ــرار می دهن ــورد بررســی ق ــری م ــه نحــو دقیق ت ــود محیط زیســت را ب و بهب

)تقــی زاده انصــاری، 1384(.
البتــه در ایــن خصــوص، "صالحیــت ســازمان حفاظــت محیط زیســت در 
ــم  ــه، ه ــی ک ــن معن ــام اســت؛ بدی ــب محیط زیســت ع ــوارد تخری رســیدگی م
صالحیــت دارد کــه بــا تخریــب درختــان و گیاهــان در مناطــق حفاظــت شــده و 
ــت  ــم  صالحی ــد و ه ــه کن ــی مقابل ــای مل ــای حیات وحــش و پارك ه پناهگاه ه
ــات و آبزیــان جلوگیــری  ــود کــردن گونه هــای خاصــی از حیوان دارد کــه از ناب

کنــد..." )همــان(.
در شــهرها، ضمــن ایــن کــه از ســازمان حفاظت محیط زیســت ســلب مســؤولیت 
نمی شــود، لیکــن در داخــل محدوده هــای مصــوب شــهرداری ها نظــارت 

مســتقیمی بــر حفــظ فضاهــای ســبز شــهری دارنــد.
به طــور کلــی از نظــر صاحب نظــران، "حقــوق محیط زیســت، تنظیم کننــده 
ــد  ــری کن ــی و جلوگی ــی را پیش بین ــد صدمات ــا بتوان ــد و فعالیت هاســت ت قواع
ــان(؛  ــازند..." )هم ــی وارد س ــت محیط ــه کیفی ــت ب ــن اس ــان ها ممک ــه انس ک
بنابرایــن، ضوابــط و مقــررات مربــوط بــه کاربــری فضاهــای ســبز نیــز از ایــن 

ــند. ــتثنی نمی باش ــده مس قاع
ــهرها را  ــبز در ش ــای س ــای فض ــه کاربری ه ــوط ب ــط مرب ــی، ضواب ــور کل به ط

ــرد: ــیم ک ــته تقس ــه دو دس ــوان ب می ت
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شــامل مقــررات و ضوابطــی  می شــود کــه به صــورت قانــون و آیین نامــه 
ــهرداری ها،  ــون ش ــل قان ــهرهای کشــور الزم االجراســت؛ مث ــه ش ــطح کلی در س
الیحــه قانونــی حفــظ و گســترش فضــای ســبز در شــهرها، مصوبــات شــورای 

ــران و ... . ــاری ای ــازی و معم ــی شهرس عال

ضوابط�و�مقررات�خاص

ــای  ــناد طرح ه ــه اس ــا کلی ــراه ب ــه هم ــود ک ــی  می ش ــط و مقررات ــامل ضواب ش
جامــع و هدایتگــر بــه تصویــب مراجــع ذی ربــط رســیده و بــه شــهرداری ابــالغ 
شــده باشــد. همچنیــن مصوبــات شــوراهای اســالمی شــهرها نیــز در ایــن بــاره 

ــوند. ــدی می ش ــاص طبقه بن ــررات خ ــط و مق ــزء ضواب ج

ضوابط�و�مقررات�عام

قانون�حفظ�و�گسترش�فضای�سبز�در�شهرها
ــبز،  ــای س ــای فض ــوص کاربری ه ــون در خص ــکام قان ــن اح ــی از مهم تری یک
ــهرها"  ــبز در ش ــای س ــترش فض ــظ و گس ــی حف ــه قانون ــه "الیح ــوط ب مرب
ــه جهــت اهمیــت  ــه تصویــب رســیده اســت. ب می باشــد کــه در ســال 1359 ب

ــود: ــه  می ش ــر ارائ ــرح زی ــه ش ــاد آن ب ــا مف ــور، در اینج ــون مزب ــه قان الیح
مــاده 1ـ به منظــور حفــظ و گســترش فضــای ســبز و جلوگیــری از قطــع 
ــا  ــا، بزرگراه ه ــر، میدان ه ــت در معاب ــوع درخ ــر ن ــع ه ــان، قط ــه درخت بی روی
و پارك هــا، باغ هــا و مخل هایــی کــه به صــورت بــاغ شــناخته شــوند در 
ــت. ــوع اس ــهرداری ممن ــازه ش ــدون اج ــهرها ب ــم ش ــی و حری ــدوده قانون مح

ضوابــط مربــوط بــه چگونگــی اجــرای این مــاده پــس از تهیه توســط شــهرداری 
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و تصویــب شــورای شــهر قابل اجــرا اســت.1
ــرف  ــد ظ ــهرها مکلفن ــم ش ــی و حری ــدوده قانون ــهرداری ها در مح ــاده 2ـ ش م
ــی  ــن تقریب ــط و س ــوع، محی ــداد، ن ــامل تع ــنامه ای ش ــال شناس ــک س ــدت ی م
ــد. ایــن شناســنامه هــر  ــم کنن ــون را تنظی ــان محل هــای مشــمول ایــن قان درخت

ــد. ــون می باش ــن قان ــرای ای ــند اج ــد و س ــل تجدی ــار قاب ــال یک ب ــج س پن
ــا  ــم ی ــرای تنظی ــد ب ــورد( می توانن ــوران شــهرداری ها )برحســب م ــاده 3ـ مأم م
تطبیــق بــرگ شناســایی درختــان بــا در دســت داشــتن معرفی نامــه و نمایندگــی 

دادســتانی وارد محل هــای مشــمول ایــن قانــون بشــوند.
مــاده 4ـ از تاریــخ اجــرای ایــن قانــون، اعــم از اینکــه شناســنامه موضــوع مــاده 
ــون ممنــوع  ــان مشــمول قان ــه، قطــع درخت ــا ن 2 تنظیــم و ابــالغ شــده باشــد ی
اســت؛ مگــر بــا تحصیــل اجــازه از شــهرداری طبــق مقــررات و ضوابــط مربــوط.
تبصــره 1ـ اراضــی درخــت کاری شــده، مکان هــای مســکونی، محل هــای 
کســب و پیشــه و تجــارت کــه مســاحت آن از پانصــد مترمربــع تجــاوز نکنــد، 

ــون مســتثنا اســت. ــن قان از شــمول  ای
ــا  ــع ب ــر از پانصــد مترمرب ــات اراضــی مشــّجر و باغ هــای بزرگ ت ــک قطع تفکی
ــات  ــت در قطع ــع درخ ــی قط ــت، ول ــاز اس ــازی مج ــررات شهرس ــت مق رعای
تفکیــک شــده بــه هــر مســاحت کــه باشــد بــدون تحصیــل اجــازه طبق مقــررات 

ایــن قانــون ممنــوع اســت.
تبصــره 2ـ در پروانه هــای ســاختمانی کــه بــر اســاس طــرح جامــع و یــا هــادی 
ــر  ــه در اث ــی ک ــداد درخت ــود، تع ــادر  می ش ــهرداری ها ص ــرف ش ــهرها از ط ش
ســاختمان بایــد قطــع شــود تعییــن و قیــد خواهــد شــد. در صورتــی کــه پــس از 
دریافــت پروانــه و قطــع درخــت ظــرف مــدت منــدرج در پروانــه بــدون عــذر 
ــه ســاختمان نشــود، مرتکــب مشــمول مجازات هــای مقــرر در  مواجــه اقــدام ب

1-  برای اطالع از ضوابط اجرایی به پیوست کتاب مراجعه شود. 
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ایــن قانــون خواهــد شــد.
ــوند،  ــناخته ش ــاغ ش ــه به صــورت ب ــی ک ــا و محل های ــن باغ ه تبصــره 3ـ مالکی
ــادر  ــهرداری ص ــرف ش ــان از ط ــع آن ــازه قط ــه اج ــی ک ــه ازای درخت های ب
ــی کــه  ــا هــر محل ــر در همــان محــل و ی ــه تعــداد دو براب ــد ب  می شــود، مکلفن
شــهرداری تعییــن خواهــد کــرد؛ طبــق ضوابــط و دســتورالعمل های موجــود در 

فصــل مناســب نهــال بکارنــد.
ــر، میدان هــا، بزرگراه هــا و  ــان معاب ــاری درخت تبصــره 4ـ کاشــت، داشــت و آبی

ــت. ــف شهرداری هاس ــم وظای ــی از اه ــای عموم پارك ه
مــاده 5ـ ضوابــط مربــوط بــه خزانــه، جابه جــا کــردن، جانشــین ســاختن و قطــع 
ــا و  ــتان ها و باغ ه ــتان، قلمس ــرداری از نهالس ــا بهره ب ــتگی ب ــه پیوس ــان ک درخت
ــن  ــون تعیی ــن قان ــی ای ــای اجرای ــب آیین نامه ه ــه موج ــر دارد، ب ــوارد دیگ م

خواهــد گردیــد.
مــاده 6ـ هــر کــس دانســته و به عمــد برخــالف مقــررات ایــن قانــون مرتکــب 
ــون  ــان مشــمول قان ــن درخت ــن رفت ــات از بی ــا موجب ــان شــود و ی قطــع درخت
ــت  ــال( و پرداخ ــه س ــا س ــدت )ت ــس کوتاه م ــه حب ــازد ب ــم س ــور را فراه مزب
ــک  ــت آن، از ی ــط، ســن درخــت و موقعی ــوع، محی ــدی برحســب ن جــزای نق

ــال، محکــوم خواهــد شــد. ــا یکصــد هــزار ری ــال ت هــزار ری
تبصــره 1ـ در صورتــی کــه قطــع درخــت از طــرف مالکیــن بــه نحــوی باشــد که 
باغــی را از بیــن ببــرد و از زمیــن آن به صــورت تفکیــک و خانه ســازی اســتفاده 
کنــد، همــه زمیــن بــه نفــع شــهرداری  ضبــط  می شــود و بــه مصــرف خدمــات 

عمومــی شــهر و محرومــان می رســد.
ــه  ــل ب ــا تبدی ــق و ی ــل تعلی ــاده قاب ــن م تبصــره 2ـ مجازات هــای مذکــور در ای

جــزای نقــدی نیســت و احــکام صــادره فقــط قابــل پژوهــش خواهــد بــود.
مــاده 7ـ گــزارش مأمــوران شــهرداری های مأمــور اجــرای ایــن قانــون کــه قبــاًل 
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ــن  ــزارش ضابطی ــه گ ــده اند، به منزل ــنا ش ــتری آش ــن دادگس ــف ضابطی ــا وظای ب
دادگســتری اســت.

مــاده 8ـ "هــر کــس، اعــم از مأمــوران مجــری ایــن قانــون و یــا ســایر اشــخاص، 
ــی  ــه کس ــت ب ــالف حقیق ــه خ ــون را ب ــن قان ــور در ای ــم مذک ــته  جرای دانس
ــدت  ــس کوتاه م ــازات حب ــه مج ــد، ب ــع بده ــالف واق ــزارش خ ــا گ ــبت، ی نس
ــی مجــازات  ــن جزای ــه در قوانی ــر اینک ــال( محکــوم  می شــود، مگ ــه س ــا س )ت
ــد  ــازات اش ــه مج ــورت ب ــن ص ــه در ای ــد ک ــده باش ــی ش ــدیدتری پیش بین ش
محکــوم خواهــد شــد. مقــررات تبصــره ذیــل مــاده 6 در ایــن مــورد نیــز الزم 

ــه اســت." الرعای

مصوبات�شورای�عالی�شهرسازی
ــز در خصــوص  ــی شهرســازی و معمــاری نی ــات شــورای عال ــن مصوب همچنی

ــد.  ــرا می باش ــهری الزم االج ــبز ش ــای س ــری فضاه کارب
2 ـ6 ـ ضوابط و مقررات خاص

افــزون بــر اینهــا، در ضوابــط و مقــررات هــر یــک از طرح هــای شــهری )جامــع 
یــا تفصیلــی و هــادی(، می تــوان مــواردی از ضوابــط مقــرر حفــظ و یــا توســعه 

فضــای ســبز کــه الزم االجــرا هســتند را مــورد توجــه قــرار داد.
به عنــوان نمونــه، در ضوابــط مربــوط بــه تفکیــک زمیــن در طــرح جامــع شــهر 

تهــران آمــده اســت:
مــاده 6ـ در اراضــی مشــخص به عنــوان فضــای ســبز و پــارك، اعــم از موجــود 

یــا پیشــنهادی، هرگونــه تفکیــک ممنــوع اســت.
مــاده 7ـ حداقــل مســاحت قطعــه زمیــن پــارك و فضــای ســبز در رده محلــه، 
ــا،  ــایر حوزه ه ــای س ــع و در محله ه ــزی 5000 مترمرب در محــدوده حــوزه مرک

ــد. ــار می باش ــک هکت ی
مــاده 8ـ حداقــل مســاحت قطعــه زمیــن پــارك و فضــای ســبز در رده ناحیــه، در 
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ــار  ــار و در محــدوده ســایر حوزه هــا، 10 هکت محــدوده حــوزه مرکــزی 5 هکت
می باشــد.

مــاده 9ـ حداقــل مســاحت قطعــه زمیــن پــارك و فضــای ســبز در رده منطقــه، 
ــد. ــار می باش 20 هکت

مــاده10ـ حداقــل مســاحت قطعــه زمیــن پــارك و فضــای ســبز در رده حــوزه، 
ــد. ــار می باش 50 هکت

ــبز  ــای س ــری فض ــا کارب ــار ب ــر از 50 هکت ــن بزرگ ت ــه زمی ــاده 11ـ قطع م
ــورت  ــا به ص ــتفاده از آن ه ــوده، اس ــر ب ــهر و فرات ــبز رده ش ــای س ــزو فضاه ج

پارك هــای جنگلــی مجــاز می باشــد.
مــاده 12ـ به طــور کلــی شــکل قطعــه زمیــن جهــت کاربــری فضــای ســبز دارای 
محدودیتــی نمی باشــد. لیکــن حداقــل در 75 درصــد از ســطح، عــرض قطعــه 

زمیــن نبایــد کمتــر از 30 درصــد طــول آن باشــد.
مــاده13ـ دسترســی مجــاز بــرای انــواع پارك هــا بســته بــه محــل قرارگیــری ـ در 

سلســله مراتــب خدمــات شــهری بــه شــرح زیــر می باشــد:
بند1ـ در مراکز محالت و نواحی، از خیابان های درجه سه و دسترسی.
بند2ـ در مراکز مناطق و حوزه ها، از خیابان های درجه دو و درجه سه.

بند3ـ در رده شهر، از خیابان های درجه یک، درجه دو و درجه سه.
همچنیــن مــوارد اســتفاده از زمیــن در طــرح جامــع تهــران بــه شــرح زیــر ارائــه 

شــده اســت:
در محل هایــی کــه به صــورت کاربــری، فضــای ســبز در نقشــه کاربــری اراضــی 
ــی  ــبز عموم ــای س ــارك، فض ــوان پ ــی به عن ــتفاده از اراض ــده اند، اس مشخص ش
بــه همــراه خدمــات وابســته مربــوط، کاربــری ورزشــی و اســتقرار کارکردهــای 
خدماتــی نظیــر فرهنگــی، مذهبــی، تأسیســات و تجهیــزات شــهری، پذیرایــی و 
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تفریحــی مشــروط بــه رعایــت مــوارد زیــر مجــاز می باشــد:
بند 1ـ رعایت حداکثر 10 درصد سطح به عنوان سطح مجاز احداث.

بنــد2ـ رعایــت حداکثــر 20 درصــد ســطح جهــت کاربــری ورزشــی در فضــای 
بــاز.

ضوابــط احــداث ســاختمان در کاربــری فضــای ســبز نیــز در طــرح جامــع تهران 
به صــورت زیــر پیش بینــی شــده اســت:

ــا و  ــری پارك ه ــر در کارب ــت زی ــای فهرس ــداث کارکرده ــط اح ــاده 14ـ فق م
ــد. ــاز می باش ــبز مج ــای س فض

ــوزه،  ــی، م ــه و کتاب فروش ــی، کتابخان ــی و اجتماع ــای فرهنگ ــد1ـ مکان ه بن
ــاختمان اداری  ــه، س ــابه، گل خان ــه و مش ــاپ خان ــتوران و چ ــگاه، رس نمایش
ــات  ــاختمان تأسیس ــتی، س ــرویس های بهداش ــجد، س ــارك، مس ــی پ و نگهبان
ــر و  ــی تئات ــای ورزش ــودکان، فضاه ــی ک ــای تفریح ــی، فضاه ــزات فن و تجهی

ــری. ــای هن ــودکان و آتلیه ه ــینمای ک س
مــاده 15ـ حداکثــر ضریــب اشــغال، 10 درصــد ســطح زمیــن بــا تراکــم 

می باشــد. درصــد   10 ســاختمانی 
ــد.  ــاز نمی باش ــا مج ــل پارك ه ــه داخ ــاختمان هایی ک ــی  س ــاده 16ـ دسترس م

ــی. ــه و دسترس ــه س ــای درج ــه خیابان ه ــی ب ــی فرع ــوان دسترس ــر به عن مگ
مــاده 17ـ عــالوه بــر اینکــه پارکینگ هــای پیرامــون پارك هــا بــه اســتفاده کنندگان 
آن هــا اختصــاص دارد، تأمیــن حداقــل فضــای ســبز پارکینــگ اضافــی، در اراضی 

پــارك بــه ازای هــر 1000 مترمربــع یــک پارکینــگ، الزم می باشــند.
ــبز  ــای س ــا فض ــی پارك ه ــه دور اراض ــار ب ــوار و حص ــداث دی ــاده 18ـ اح م

ــط، 1372(. ــش محی ــاور آمای ــین مش ــت )مهندس ــوع اس ــی ممن عموم
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عناصر�و�عوامل�فضای�سبز�عمومی
قبــل از پرداختــن بــه تجهیــزات فضاهــای ســبز عمومــی، ضــروری اســت مفهوم 

تجهیــزات شــهری را مــورد بررســی قــرار دهیم.
ــه متحــرك و  ــا نیم ــه ای از وســایل متحــرك ی ــه مجموع ــزات شــهری ب “تجهی
کاربــردی یــا تزیینــی اطــالق  می شــود کــه بــا اجــازه یــا اطــالع مقامــات دولتــی 
به طــور دایــم یــا فصلــی در فضــای عمومــی شــهر در اختیــار ســاکنان آن قــرار 

گرفتــه اســت" )ژان پیــر،1372(.
ــت و  ــهر اس ــک ش ــت ی ــدنی محیط زیس ــزء جدانش ــهری ج ــزات ش “... تجهی
ــن،  ــر ای ــزون ب ــازند. اف ــر می س ــهر را امکان پذی ــل ش ــناخت کام ــت و ش هوی

ــد از: ــه عبارتن ــد ک ــز دارن ــف دیگــری نی ــزات شــهری وظای تجهی
 ـ تعییــن جهــت و ارائــه اطالعــات بــه شــهروندان )تابلوهــای راهنمــا، پــالك، 

نــام معابــر، اطالعــات، ســاعت، تابلــوی تبلیغــات و غیــره(
 ـ ارائه مقررات )تابلوهای توقف، ممنوعیت توقف، مقررات الزامی...(

 ـ مراقبت از تجهیزات مخصوص به خدمات راهداری.
 ـ حفاظت )نرده، حصار...(.

 ـ استراحت یا پناهگاه )نیمکت،...(
 ـ بازی کودکان، روشنایی، وسایل فرهنگی)مجسمه و ...(

 ـ ... تصویــری کــه نحــوه اســتقرار تجهیــزات بــه دســت می دهــد، بایــد چیــزی 
غیــر از انبــوه اشــیا و وســایل درهــم و برهــم باشــد..." )همــان(.

ــز  ــهری نی ــبز ش ــای س ــدوده فضاه ــاص در مح ــورت خ ــور به ص ــف مزب تعری
ــد، لیکــن در طراحــی و جانمایــی ایــن تأسیســات و تجهیــزات  مصــداق می یاب
ــت؛  ــر گرف ــبز در نظ ــای س ــاص فضاه ــرایط خ ــا ش ــب ب ــد آن را متناس بای
به عنــوان نمونــه؛ “در پارك هــای محلــی کــه مکانــی بــرای اســتراحت و انجــام 
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ــا ایجــاد برخــی تجهیــزات بــرای  فعالیت هــای تفریحــی بــه شــمار می رونــد، ب
ــاد  ــا ابع ــه ای ب ــاه( و دریاچ ــاغ گل)گی ــر، ب ــل تئات ــترده تر از قبی ــی گس تفریحات
ــر هســتند  ــرد. پارك هــای مرکــزی فضاهــای بســیار بزرگ ت کوچــک، ایجــاد ک
ــا  ــن پارك ه ــد. در ای ــارزی دارن ــی ب ــی گیاه ــه ویژگ ــار( ک ــل 20 هکت )حداق
ــد.  ــغال می کنن ــود را اش ــن موج ــی از زمی ــر نیم تأسیســات مخصــوص، حداکث
ــودکان،  ــه ک ــتوران، مزرع ــد: رس ــی مانن ــا تجهیزات ــوان در آن ه ــن می ت هم چنی
ــاز  ــر روب ــاغ گیاهــان، تئات ــک، قلمســتان، زمین هــای ورزشــی، ب فضــای پیک نی

ــان(. ــت" )هم ــواری را یاف ــت دوچرخه س و پیس
ــهری را  ــارك ش ــک پ ــای عمده ی ــی از نیازه ــت برخ ــماره 1 فهرس ــدول ش ج

ــد. ــه می ده ارائ
جدول شماره :1 فهرست نیازهای یک پارک شهری بزرگ)مجنونیان، 1374(

مالحظاتنیازها

مبلمان�پارک
نیمکت،�زباله�دان،�تابلوهای�راهنمایی،�تابلوهای�اعالنات،�پایه های مخصوص�

روشنایی،�دروازه های ورودی�ـ�خروجی،حصار،�مکان�پیک�نیک، فضا های 
خصوصی�و�خلوت، سایبان����

کتابخانه،�نمایشگاه،گالری�آمفی�تئاتر،�آب�نما،�کیوسک�های فروش�مجالت�ابنیه�پارک
و���

توالت،�دستشویی،�کافه�تریا و�رستوران�،�خدمات�درمانی�و�کمک�های�اولیه،�تأسیسات�رفاهی
آبخوری

موتورخانه ) آب و�برق( انبار نگهداری وسایل، گلخانه، نهالستان، محل تجهیزات
احتگاه مستخدمان پارک تهیه کود و کمپوست ، اس�ت

وسایل�بازی
این�نوع�وسایل�تنوع�زیادی�داشته�و�متناسب�با�طبقات�سنی�)کودکان�و�
نوجوانان( تغ�ی می�کنند و�با�توجه�به�فرهنگ�و�سنن�هر�جامعه�این�نوع�

وسایل�متفاوت�است�

زمین�بازی�والیبال،�بسکتبال،�تنیس،�بدمینتون،�تنیس�روی�میز�و���زمین�بازی

نشانه های تجسمی
)و زیباشنایس(

، بزرگان و�شخصیت�های موردعالقه� ، مشاه�ی مجسمه�های ) تندیس( اساط�ی
جوامع،�کتیبه ها ،�نقش�های�برجسته،�یادبود�احداث�پارک،�سردرهای�ویژه�

و���
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آبرسانی�و�آبیاری
منظــور از آبرســانی، تأمیــن منابــع آبــی مطمئــن و کافــی بــرای آبیــاری 
ــاغ در  ــاد ب ــی ایج ــیله اساس ــون آب وس ــت. “... چ ــی اس ــش های گیاه پوش
ایــران اســت، منبــع آن در ایــن زمینــه حائــر اهمیــت حیاتــی اســت. در برخــی 
نقــاط فــالت ایــران مقــدار بــاران در ســال از 36 ســانتیمتر نیــز کمتــر اســت لــذا 
ــد..."  ــات اســتفاده می کردن ــا قن ــز ی ــاج خــود از کاری ــع احتی ــرای رف ــان ب ایرانی

ــه، 1381(. ــی. غزال )روحان
ــش از  ــع آب بی ــن مناب ــهری، تأمی ــبز ش ــای س ــی فض ــز در طراح ــروزه نی ام
ــامل  ــد ش ــایت می توان ــک س ــع آب ی ــت اســت. "مناب ــز اهمی طراحــی آن حائ
آب هــای ســطحی و ســفره های آبهــای زیرزمینــی باشــد. در صورتــی کــه ســایت 
انتخــاب شــده بــرای پــارك از امکانــات عبــور آبهــای ســطحی برخــوردار باشــد، 
ــود  ــد خ ــی می توان ــت آن در طراح ــیر و موقعی ــتفاده از مس ــی اس ــور طبیع به ط
امتیــازی بــرای طــرح محســوب شــود. ضمــن ایــن کــه چنیــن امکانی،پتانســیل 

ــی آورد. ــرای طراحــی کاشــت فراهــم م ــز ب چشــم گیری را نی
افــزون بــر ایــن، مطالعــه و بررســی روی امکانــات ســفره های آبــدار زیرزمینــی، 
ــای  ــن فضا ه ــن تعیی ــبز و همچنی ــای س ــاز فض ــورد نی ــن آب م ــور تأمی به منظ
مختلــف در طــرح پــارك ســازی الزامــی اســت.در ایــن راســتا، مطالعــات طــرح 
ــفره ها،جهت  ــی س ــزان آبده ــا می ــاط ب ــه در ارتب ــت ک ــال الزم اس ــن ح در عی
جریــان آن هــا و کیفیــت آب آن هــا نیــز پاســخگو باشــد..." )مهندســین مشــاور 

آمایــش محیــط، 1372(.
منظــور از آبیــاری تأمیــن رطوبــت کافــی در اطــراف ریشــه درخــت یــا درختچــه 
ــزوالت  ــی از ســال بیشــتر  می شــود کــه ن ــاری در ماه های ــه آبی ــاز ب می باشــد. نی
آســمانی کافــی در اختیــار ریشــه قــرار نمی گیــرد. بــا توجــه بــه اینکــه نــزوالت 
آســمانی در اغلــب نقــاط ایــران فقــط بخشــی از نیــاز آبــی بســیاری از درختــان 
ــا یکــی  ــاری ب ــن رو آبی ــد از ای و درختچه هــای فضــای ســبز را تأمیــن می نمای
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از روش هــای معمــول اجتناب ناپذیــر اســت.
روش مختلف آبیاری عبارتند از )مهندسین مشاور بافت شهر، 1382(:

 ـ آبیاری کرتی و طشتکی
 ـ آبیاری نشتی

 ـ آبیاری قطره ای
 ـ آبیاری بارانی

ــواع پوشــش گیاهــی و گونه هــای  ــی آن برحســب ان ــاری و شــیوه فنّ نظــام آبی
مختلــف متفــاوت اســت در هنــگام طراحی سیســتم آبیــاری و آبرســانی ضروری 
اســت، الگو هــای ارائــه شده،متناســب بــا نــوع پوشــش گیاهــی و گونــه شناســی 
آن هــا باشــد. عــالوه بــرآن “... پــس از کاشــت گیاهــان جــوان، پیش بینــی نحــوه 
نگــه داری آن هــا امــری ضــروری اســت. اطــراف گــودال کاشــت درخــت نبایــد 
ــت  ــده درخ ــراف کن ــه در اط ــود ک ــه  می ش ــن توصی ــا برای ــود بن ــدود ش مس
دایــره ای بــه  قطــر ســه متــر آزاد بمانــد و بــا پنجــره ای )آهنی،فــوالدی یــا بتنــی( 

بــراي جــذب آب پوشــانده شــود..." )پیــر مــوره، 1372(.
به طــور کلــی کارشناســان اعتقــاد دارنــد کــه “... میــزان آبــی کــه بایــد در پــای 
گیاهــان ریخــت بــه ســن درخت،گونــه گیــاه، شــدت تبخیــر، میــزان دمــا، بافــت 
ــدی  ــخه واح ــوان نس ــتگی دارد و نمی ت ــر بس ــل دیگ ــی عوام ــاك و برخ خ
ــاوت،  ــی متف ــاك و اقلیم ــنی، خ ــرایطی س ــم در ش ــا،آن ه ــه گونه ه ــاری هم ب
تجویــز کــرد. تنهــا بــر اســاس تجربــه طوالنــی و ممتــد می تــوان ایــن نیــاز را 
طــی ادوار مختلــف حیــات درختــی از هرگونــه، در محــل معینــی دریافــت. در 
ــدت هشــت ماهــی  ــه م ــد ب ــان بای ــاری درخت ــل تهران،آبی شــرایط محیطــی مث
کــه خشــکی حکــم فرماســت عملــی گــردد. فاصلــه زمانــی آبیــاری بــه مــرور 
کــه بــر شــدت گرمــا و تبخیــر افــزوده  می شــود،کاهش می یابــد. امــا در اوایــل 
ــر  ــا حــدودی طوالنی ت ــوان ت ــه را می ت ــن فاصل ــز ای ــول پایی ــز در ط ــار و نی به
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کــرد..." )بهــرام ســلطانی، 1381(.
افــزون بــر ایــن، کارشناســان در طراحــی شــبکه آبیــاری فضا هــای ســبز شــهری 

مــوارد زیــر را توصیــه می کننــد:
ــه محل هــای مصــرف،  ــع آب مناســب آبیــاری فضــای ســبز ب “... نزدیکــی مناب
موجبــات کاهــش هزینــه انتقــال آب را فراهــم می ســازد. از طرفــی بهره بــرداری 
ــا  ــوق ب ــل همســازی شــبکه ف ــه دلی ــاری فضــای ســبز ب از شــبکه مســتقل آبی
وضعیــت فضــای ســبز بســیار ســاده اســت. بنابرایــن، جداســازی شــبکه آبیــاری 
و فضــای ســبز از شــبکه توزیــع آب شــرب توصیــه می گــردد. بــا احــداث ایــن 
ــوده و  ــی شــهر نب ــن آب کل ــع نوســانات تأمی ــاری فضــای ســبز تاب شــبکه، آبی
ــر اســت. مضــاف  ــه ســهولت امکان پذی ــع آب ب ــن و توزی ــرل سیســتم تأمی کنت
بــر ایــن کــه شــبکه مســتقل آبیــاری فضــای ســبز در فصــل غیــر آبیــاری )حــدود 
نیمــی از ســال( فــعّال نبــوده و امــکان تعمیــر و توســعه آن فراهــم می گــردد...” 

)وزیــری، 1382(.
در هــر صــورت الزم اســت بــا توجــه بــه وضعیــت آب در کشــور، در حفــظ و 
نگهــداری و توســعه فضــای ســبز از روش هــای بهینــه مصــرف اســتفاده گــردد و 
ــی  ــروه مل ــه “کارگ ــئول ازجمل ــتگاه های  مس ــا و دس ــتورالعمل های نهاده از دس
ــت  ــده اســت؛ تبعیّ ــکیل ش ــرو تش ــه در وزارت نی ــی” ک ــم آب ــا ک ــازگاری ب س

نمــود.  
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بخش هایی از مصوبات سال 1397 کارگروه ملی سازگاری با کم آبی در رابطه با کنترل جدی مصرف آب در 
حوزه فضای سبزی شهری و اصالح اساسی الگوهای فضای سبز در شهرها: 

در شرایطی که منابع آب کشور درگیر چالش های متعددی است ما نیازمند آن هستیم که در حوزه های مختلف 
مصرف آب بازنگری کنیم و روش های خود را با شرایط منابعی که در اختیار داریم سازگار کنیم.

یکی از این حوزه ها بحث مصرف آب در فضای سبز شهرها به ویژه کالن شهرهایی نظیر تهران، مشهد، اصفهان، 
شیراز، تبریز و ... است. بدین منظور الزم است نوع فضای سبز و نوع آبیاری خود را سازگار کنیم و نمی توانیم 

به روش های نادرست فعلی خود ادامه دهیم.
چهار مصوبه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی:

مهار مصرف بی رویه آب در آبیاری فضاهای سبز شهری به ویژه چمن  
 در زمینه تغییر روش های آبیاری و الگوی فضای سبز شهری، براساس آن استانداری ها موظف شده اند 

ممنوعیت آبیاری چمن در تمامی فضاهای سبز متعلق به دستگاه های دولتی و ادارات را ابالغ کنند. همچنین 
این دستگاه ها موظف خواهند بود شیوه های آبیاری نوین برای سایر فضاهای سبز را با هدف کاهش مصرف آب 

به کار ببرند.
 شهرداری ها به عنوان متولیان فضای سبز شهری موظف شده اند برنامه عملیاتی خود را در خصوص کاهش 30 

درصدی آب مصرفی فضای سبز و خدمات شهری نسبت به سال گذشته ارائه نمایند.
ممنوعیت سه الگوی نامناسب در مصرف: آبیاری فضای سبز در بین ساعات 9 تا 17، آبیاری نادرست فضای 
سبز به نوعی که آب روی آسفالت جاری شود و شست وشوی خیابان و پیاده رو با آب شرب سه روش غلط و 
نامناسب مصرف آب در فضاهای سبز شهری است که پس ممنوع شده و شهرداری ها موظف به خودداری از 

آن ها شده اند.

ــات  ــبز هی ــای س ــاری فض ــیوه های آبی ــش آب و ش ــت نق ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
ــگاه  ــوع ن ــن موض ــه ای ــود ب ــورخ 1398/10/8 خ ــه م ــز در مصوب ــت نی دول
ــن تکلیــف  ــه تعیی ــن زمین ــرای دســتگاه های مختلــف در ای ــژه ای داشــته و ب وی

ــت : ــل اس ــرح ذی ــه ش ــاد آن ب ــن مف ــی از مهم تری ــت. برخ ــوده اس نم
کلیــه دســتگاه های ذی ربــط در شــهرهای بــاالی پنجــاه هــزار نفــر موظفنــد در 
راســتای تأمیــن منابــع آبــی پایــدار فضاهــای ســبز شــهری اقداماتــی را انجــام 

دهنــد از جملــه: 
اعالم وضعیت آب موجود و آب مورد نیاز ... توسط شهرداری ها- 
ــبز ... از -  ــد س ــبز و کمربن ــای س ــاز فض ــورد نی ــی م ــع آب ــص مناب تخصی

ــرو ــط وزارت نی ــع توس ــایر مناب ــالب و س ــاب فاض ــل پس مح
ــاد -  ــی ایج ــهرداری های متقاض ــه ش ــام ب ــالب خ ــگان فاض ــذاری رای واگ
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ــبز  ــتفاده در فضــای س ــت اس ــی، جه ــه فاضــالب محل تأسیســات تصفی
ــهری ... ش

ــوب -  ــای مص ــرای طرح ه ــاز اج ــورد نی ــارات م ــوم اعتب ــن یک س تأمی
ــهرها ...،  ــبز در کالن ش ــای س ــام فض ــرب از آب خ ــازی آب ش جداس

ــه ــه و بودج ــازمان برنام ــط س توس
تأمیــن تســهیالت ســامانه های نویــن آبیــاری .... توســط ســازمان برنامــه - 

و بودجــه 
داخــل -  در  مســیل ها  و  رودخانه هــا  حریــم  بهره بــرداری  واگــذاری 

محــدوده شــهرها بــه شــهرداری ها ... توســط وزارت نیــرو 
ــی -  ــهرداری ها و طراح ــط ش ــاری توس ــن آبی ــای نوی ــتفاده از روش ه اس

و ایجــاد تأسیســات جمــع آوری، ذخیــره و انتقــال روانآبهــای ســطحی و 
ــاری  ــرای آبی ــی، ب ــر آب ــار، مســیل ها و معاب ــا، انه ــاری رودخانه ه آب ج

ــا اخــذ مجــوز از وزارت نیــرو   فضــای ســبز ... ب

اصول�کاشت�و�نظام�گیاهی
ــان شــکل  ــد توجــه داشــت کــه منظــر )فضــا( در طــول زم “به طــور کلــی، بای
ــددی  ــوالت متع ــر و تح ــا تغیی ــود، ب ــکل گیری خ ــی دوران ش ــرد و ط می گی
مواجــه  می شــود، بنابرایــن، طــراح منظــر بایــد ترکیــب درختــان و درختچه هــا 
را بــه نحــوی انتخــاب نمایــد تــا ضمــن دســتیابی بــه آثــار و عناصــر منظــر را 

ــد ...” )مهندســین مشــاور آمایــش محیــط، 1372(. تأمیــن نمای
در درجــه اول ضــروری اســت، “در مرحلــه طراحــی، انتخــاب درختــان بــا توجه 
بــه لیســت گونه هــای مناســب صــورت گیــرد و تصمیمــات بــر پایــه نیازهــای 
مکانــی درختــان انجــام پذیــرد. )آیــا درختــان بــه ســهولت و بــا کمتریــن مراقبت 
ــد؟( قیمــت و ســهولت  ــس از کاشــت در محــل انتخــاب شــده رشــد می کن پ
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــکالت آت ــه مش ــد ب ــب بای ــای مناس ــه گونه ه ــی ب دسترس



98

کتاب سبز 1400- راهنمای عمل شهردرای ها

شــوند به عنــوان مثــال، درخــت نمــدار معمولــی ظاهــراً بــرای کاشــت در محــل 
توقــف خودروهــا مناســب می باشــد، امــا شــیرابه ای کــه از ایــن درخــت در اثــر 
ــای ســواری ایجــاد مشــکل  ــرای اتومبیل ه ــردد، ب ــه ذشــته ها ترشــح می گ حمل
می کنــد زیــرا ترشــحات چســبناك آن هــا بــر روی ماشــین هایی کــه زیــر ســایه 
ــه مشــورت  ــن مرحل ــد. در ای ــد، رســوب می نمای ــف کرده ان ــان توق ــن درخت ای
طراحــان بــا متخصصــان جنــگل و باغبانــی به منظــور حصــول اطمینــان از رشــد 
ــدارد، بلکــه  ــی ن ــی نامطلوب ــار جانب ــا آث ــان انتخــاب شــده،نه تنه ــی درخت قطع

ــز می باشــد...”)هیرو، 1374(. ــژه نی ــز اهمیــت وی حائ
ــی، کاشــت  ــرایط معین ــه " ... تحــت ش ــرد ک ــه ک ــد توج ــا بای ــر اینه ــزون ب اف
ــب  ــه مناس ــت فاصل ــدون رعای ــاختمان ب ــی س ــاورت و نزدیک ــان در مج درخت
کاشــت، صدمــات قابــل  توجهــی بــه آن هــا وارد می کنــد. ایــن صدمــات ناشــی 
از ریشــه دوانــی درختــان و تأثیــر آن هــا بــر پــی ســاختمان می باشــد. بــه همیــن 
ــا میــدان نفــوذ  دلیــل اســتفاده از درختــان مناســب جهــت کاشــت و آشــنایی ب
ــین  ــاب جانش ــر ق ــای غی ــظ ارزش ه ــن حف ــد ضم ــا می توان ــه های آن ه ریش
ــه عمــل آورد. به ویــژه  ــه ســاختمان نیــز جلوگیــری ب آن هــا از ایجــاد صدمــه ب
اطالعــات موجــود در زمینــه سیســتم ریشــه دوانــی و فاصلــه مناســب و بیخطــر 

ــان، 1380(. ــود )مجنونی ــد ب ــد خواه ــیار مفی ــا ... بس ــت در درختکاری ه کاش
ــیار  ــکال بس ــان در اش ــتفاده از درخت ــد اس ــری رون ــاي شه ــاخت فضاه در س
پیشــرفته خــود، الهام بخــش اســت. درختــان شــهری نشــانه های خوبــی هســتند. 
ایــن نــوع درختــان همچــون واژه هــا می تواننــد طــوری ترتیــب داده شــوند تــا 

 .)1980 ,Henry,Arnold( "....موجــب حیــرت شــوند. مثــل یــک شــعر و
اجــزای تشــکیل دهنده درختــان گوناگــون از نظــر شــکل بــا یکدیگــر متفــاوت 
هســتند. هریــک از اجــزای درختــان )بــرگ ، شــاخه و تنــه( در ارتباط بــا یکدیگر 
در نهایــت بــا شــکل مشــخصی دســت می یابنــد. شــکل نهایــی درختــان، فــرم 
ــن اجــزای  ــای موجــود بی ــه تفاوت ه ــد. باتوجــه ب ــان را مشــخص می کن درخت
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تشــکیل دهنده درختــان، آمیختگــی آن هــا بــا یکدیگــر فرم هــای مختلفــی را بــه 
ــا اســتفاده متناســب از  وجــود مــی آورد. در طراحــی  پارك هــا و چشــم اندازها ب
ــه جــزء فــرم  ــه هدف هــای مختلفــی دســت یافــت. ب فــرم درختــان می تــوان ب
ــرم دلخــواه  ــه ف ــز ب ــق هــرس نی ــا از طری ــان، بســیاری از گونه ه طبیعــی درخت
قابــل تبدیــل هســتند. ولــی جــون نگهــداری فــرم مطلــوب نیــاز بــه مراقبــت و 
ــان  ــی درخت ــای طبیع ــود از فرم ه ــعی  می ش ــوالً س ــاد دارد، معم ــای زی هزینه ه

بــا انتخــاب مناســب اســتفاده شــود.
اجــزای تشــکی دهنــده درختــان از نظــر انــدازه، آرایــش و رنــگ نیــز بــا یکدیگر 
ــا،  ــول برگ ه ــا، ط ــوع برگ ه ــه، ن ــگ تن ــا، رن ــگ برگ ه ــتند، رن ــاوت هس متف
آرایــش برگ هــا، انــدازه برگ هــا، انــدازه تنــه و غیــره(. بــه همیــن دلیــل، بســته 
ــاز، تیــره یــا  بــه خصوصیــات اجــزای  درختــان می تــوان بافت هــای فشــرده، ب
ــرگ و دیگــر اجــزا، در  ــگ ب ــوع رن ــه ن ــا توجــه ب ــه وجــود آورد. ب روشــنی ب
ــرم،  ــر ف ــب از نظ ــش مناس ــری و آرای ــا به کارگی ــوان ب ــف می ت ــول مختل فص

ــه وجــود آورد. ــاف و رنــگ تنــوع دلخــواه را در  پارك هــا ب ب
بنابرایــن، آشــنایی بــا بخشــی از اجــزای درختــان در اســتفاده از آن هــا به عنــوان 

مصالــح معمــاری ضــروری اســت... )پیشــین(.
ــد،  ــکیل نمی دهن ــره را تش ــک منظ ــب، ی ــان منتخ ــه ای از گیاه ــا “... مجموع ام
همان طــور کــه یــک ســری واژه هــای انتخابــی شــعر نخواهــد شــد. شایســتگی 
ــن  ــوند. بهتری ــر می ش ــه در آن ظاه ــی ک ــه در مصالح ــت؛ ن ــرح اس در ذات ط
ــت از  ــا اهمی ــا ب ــی ام ــح معمول ــعرها، مصال ــن  ش ــون بهتری ــا را همچ طرح ه
ــن  ــارند..." .)Fairbrother,1974( از مهم تری ــا می س ــردن آن ه ــب ک راه مرت
ــی  ــز جانمای ــر ونی ــان از یکدیگ ــدی درخت ــه، فاصله بن ــن مقول ــای ای مؤلفه ه

ــان در فضاهاســت.  ــح درخت صحی
“... فاصله بنــدی درختــان در طراحــی شــهر عمدتــًا یــک موضــوع زیباشــناختی 
ــن  ــم باشــد. بدی ــرح حاک ــردی ط ــا کارک ــه نیازه ــی ک ــه جــز در جای اســت. ب
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ترتیــب فاصلــه بــدی در، ارتبــاط بــا نیازهــای طراحــی خــاص در هــر شــرایط 
. )1980 ,Henry,Arnold("...ــرد ــد ک ــر خواه ــه ای تغیی جداگان

ــط  ــه "... متوس ــود دارد ک ــز وج ــر نی ــن نظ ــت محیطی ای ــی و زیس ــر فن از نظ
ــا محاســبه مســاحت  ــک درخــت ب ــرای رشــد ســام ی ــاز ب ــورد نی مســاحت م
دایــره ای بــه شــعاع 1/5 متــر کــه درخــت در مرکــز آن قــرار گرفتــه اســت، بــه 
دســت آیــد. ایــن مســاحت برابــر 7 مترمربــع اســت. در ایــن محــدوده ســطح 
خــاك بایــد از هــر نــوع ساخت وســاز )آســفالت، ســنگفرش، ســیمان و غیــره( 
ــه  ــت ریش ــالل در فعالی ــوع اخت ــر ن ــروز ه ــق از ب ــن طری ــا از ای ــد ن آزاد بمان

ــین(. ــت شود”)پیش ممانع
امــا در خصــوص جانمایــی درختــان در فضاهــا به ویــژه فضاهــاي شــهری بایــد 
ــاختمان های  ــا و س ــب فضاه ــوان در ترکی ــان را می ت ــه درخت ــرد ک ــه ک توج
ــم در  ــاي مه ــه “بیشــتر فضاه ــگ ســاخت. از آنجــا ک ــم و هماهن مجــاور تنظی
شــهر و روســتاها بــه وســیله  ســاختمان ها مشــخص  می شــود... درختــان 
در مطلوب تریــن کاربردشــان ایــن فضاهــا را تقویــت می کننــد، مشــخص 
ــد  ــیم می کنن ــر تقس ــزای کوچک ت ــه اج ــد و ب ــاس می کنن ــاد مقی ــد، ایج می کنن
و در جایــی کــه فضاهــاي گســترده وجــود دارد، درختــان بــه خوبــی می تواننــد 

. )OP.Cit("...ــند ــح باش ــر مصال جلوه گ
“ ... درختــان از دو طریــق متفــاوت و مجــزا بــه فضاهــا نظــم می دهنــد: به طــور 
ــری و  ــردن بص ــور ک ــق محص ــی از طری ــم افق ــودی. نظ ــور عم ــی و به ط افق
ــان  ــاز، می باشــد. درخت ــا مشــخص کــردن یــک مــکان از فضــای ب ــا کامــل ی ی
از طریــق عمــودی فضــا را بــه وســیله ایجــاد یــک ســقف هواگیــر بــه کمــک 
شــاخه ها مشــخص می ســازند. کامــل کــردن فضــا بــا درختــان در واقــع یعنــی، 
ــک  ــط ی ــر از آنکــه فق ــا، فرات ــری از شــاخه ها و برگ ه ــا چت پوشــاندن فضــا ی

.)OP.Cit( "...ــد فضــای خالــی را از بیــن ببرن
“امــا بزرگ تریــن عیــب طراحــی منظــر، برنامه ریــزی بیــش از حــد روی کاغــذ 
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ــف بصــری منظــر.  ــه توصی ــی اســت؛ ب ــک کار انتزاعــی عقالن اســت. نقشــه ی
مگــر مــا قصــد داشــته باشــیم طــوری زندگــی کنیــم کــه در هــوا معلــق باشــیم؛ 
امــا مــا پرنــده نیســتیم کــه از بــاال بــه صحنــه نــگاه کنیــم. مــا منظــر )فضــا( را 
ــان  ــا درخت ــزی شــده باشــد، ی ــه روی آن قالب ری ــک ســینی مســطح ک ــل ی مث
ــل  ــم را مث ــچ و خ ــیرهای پرپی ــا مس ــن، ی ــر روی چم ــای تاریک ت را حلقه ه
منحنی هــای دقیــق، نمی بینیــم. مــا موجــودات ســطح زمیــن هســتیم کــه منظــر 
ــان  ــه نقشــه را. درخت ــم؛ ن ــا نمــا را می بینی ــم. م ــگاه می کنی ــو ن )فضــا( را از جل
ــت؛ در  ــمان اس ــل آس ــا در مقاب ــی آن ه ــوط اصل ــکل خط ــد و ش ــه دارن ــا تن م
ــم دار  ــیرهای پیچ وخ ــم، مس ــق داری ــط اف ــد و خ ــط دی ــا خ ــن. م ــل چم مقاب
ــطح  ــا س ــن م ــوند. زمی ــان نمی ش ــاًل نمای ــا اص ــوند ی ــان می ش ــر نمای کوچک ت

همــواری نیســت بلکــه دارای پســتی و بلنــدی اســت.
مــا عــادت کرده ایــم کــه نمــا را بــه نقشــه تبدیــل کنیــم؛ چــرا کــه همــه مــا بــا 
ــت  ــان را پش ــک خیاب ــه ی ــد نقش ــی می توان ــر کس ــتیم و ه ــنا هس ــه ها آش نقش
ــردان  ــی در برگ ــی کم ــارت خیل ــا مه ــه م ــی ک ــد، در حال ــه ی بکش ــت نام پاک
ــا را از روی  ــم خیابان ه ــا می توانی ــدودی از م ــداد مع ــم. تع ــام داری ــه ن نقشــه ب

.)1974,Fairbrother( "...ــی نقشــه بکشــند ــا حت نمــودار و ی
ــه  می شــود، صرف نظــر  ــه ارائ ــن ضــروری اســت، هــر طــرح الگــوی ک بنابرای
از الگوهــای دوبعــدی نقشــه ها، "حــس فضایــی" کــه در فضاهــاي شــهری پــس 
ــی  ــز در معیارهــای ارزیاب ــد را نی ــه وجــود می آین از اجــرای طرح هــای منظــر ب
ــل طراحــی  ــاری، مث ــل معم ــر مث ــه “طراحــی منظ ــرا ک ــم؛ چ ــا بگنجانی طرح ه
ــت"  ــا اس ــا و فضاه ــی از توده ه ــا، ترکیب ــب طرح ه ــت اغل ــل حقیق ــهر، مث ش

.)Ibide(
“... ویژگــی بنیــادی یــک منظــر بســتگی بــه ایــن دارد کــه چطــور ایــن فضاهــاي 
ــور  ــوند... به ط ــته بندی می ش ــد و دس ــظ می کنن ــان را حف ــی تعادلش ــر و خال پ
مثــال، ویژگــی پــارك قــرن 18، بــه وســیله تزئینــات ویــژه ای از تــوده درختــان 
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.)Ibide( "...و چمــن فضاهــاي بــاز بــه وجــود آمــده اســت
ــم اســت،  ــش از همــه در نظــام کاشــت گیاهــی مه ــه بی ــی آنچــه ک به طــور ک

ــت:  ــر اس ــای زی ــه مؤلفه ه ــه ب توج
ــوان  ــی به عن ــح گیاه ــی از مصال ــو مطلوب ــه نح ــد ب ــد بتوان ــراح بای ــف ـ ط ال
ــتفاده  ــا، اس ــازماندهی فضاه ــت س ــودی( جه ــع عم ــر توزی ــا" )از نظ “توده ه
شــایان و پیــش اندیشــیده ای داشــته باشــد. توده هــا، بــه عبــارت بهتــر مصالــح 
اندازه هــای مختلــف گیاهــان یک ســاله،  و  گیاهــی، می توانــد در الیه هــا 
دوســاله، درختچه هــا و درختــان باشــد. در یــک منظــر طبیعــی جنــگل معمــوالً 
ــج  ــه نتای ــرای رســیدن ب ــا در طــرح، ب ــی وجــود دارد. ام ــای گیاه ــام الیه ه تم
متفــاوت و ضــروری، امــکان حــذف یــک یــا دو نمونــه را خواهیــم داشــت در 
ــاه شــده فــرض  ــاز، چمــن کوت ــاًل ب ــرای فراهــم ســاختن فضــای کام ضمــن ب

ــت. ــان( اس ــا و درخت ــا، درختچه ه ــا، )گل ه ــام الیه ه ــرای تم ــی ب ظریف
ب ـ طــراح بایــد بتوانــد، نظــم فضایــی مطلــوب و پیــش اندیشــیده ای از گیاهــان 
در فضــا )از نظــر توزیــع افقــی( بــه وجــود آورد. توزیــع فضایــی گیاهــان بایــد 
ــزار،  ــان در چمن ــه درخت ــی ب ــه، “... در نظمده ــوان نمون ــا عن ــد ب ــد باش هدفمن
ســازمان هدایت کننــده از حرکــت توســط درختــان ایجــاد می گــردد کــه ارزش 

.)Ibide("بینهایــت زیــادی در ترکیــب منظــر دارد
“... در تمــام نمونه هــا موقعیت هــای درختــان بایــد ماننــد موقعیت هــای 
ــت،  ــی اس ــل منطق ــک عم ــام ی ــه انج ــی ک ــد. جای ــد باش ــاختمان ها هدفمن  س
ــرد،  ــی بگی ــط پیش ــده در محی ــت ش ــوی تثبی ــد از الگ ــت می توان ــوی درخ الگ
ــی  ــور کل ــطوح. به ط ــدی س ــا فاصله بن ــاختمان ها ب ــدی  س ــن پنجره بن همچنی
ــتر  ــا بیش ــد، م ــی باش ــر تصادف ــی کمت ــع فضای ــوی توزی ــدر الگ ــه ق ــر چ ه
ــه  ــا تن ــن الگوه ــک از ای ــر ی ــرد. در ه ــم ک ــی خواهی ــاس راحت ــا احس در فض
ــزرگ  ــر ب ــده ی چت ــه نگه دارن ــود ک ــی  می ش ــتونی طراح ــوان س ــان به عن درخت
پخش شــده ای از کــه از ابتــدای 15 فوتــی بــاالی ســطح زمیــن آغــاز  می شــود. 
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ــم  ــور تنظی ــه ی محص ــک زمین ــوان ی ــتون ها به عن ــا س ــان ب ــر درخت ــه زی فاصل
شــده تلقــی  می شــود. وســعت نشــان دهنده فضــا نیــز؛ چراکــه همچــون ترتیــب 
درخــت می توانــد بــرای یــک ردیــف گســترده از انــدازه ی فاصله هــا بــه شــکل 
ــاس راحــت انســانی  ــان همیشــه یــک مقی ــن درخت متفــاوت اســتفاده شــود. ای
ایجــاد می کنــد. البتــه ایــن امــکان وجــود دارد کــه درختــان رادرالگویــی ترتیــب 
داد کــه معیارهــای ریاضــی از پیــش تعییــن شــده را بــرآورد کرد.بــرای مثــال ، 
اگــر طراحــی بخواهــد 16 درخــت را در 15ردیــف ترتیــب دهــد، الگــوی شــکل 
1، یکــی از راه هــای از پیــش تعییــن شــده ایــن حیــات اســت. ترتیــب شــکل 1 
ــن  ــب از ای ــری مناس ــت. بهره گی ــی اس ــکالت ریاض ــه مش ــل این گون و2 راه ح
ــاختمان  ــاط س ــک حی ــی ی ــی در طراح ــای هندس ــاس معیاره ــکالت براس مش
ــرد و  ــورت می گی ــوأم ص ــت ت ــاری و کاش ــه معم ــی ک ــود، در جای ــد ب خواه

ســاختار ســاختمانی نشــانگر موقعیــت درخــت اســت.
همچنیــن ترتیــب درختــان در یــک فضــای شــهری کــه در شــکل های 4 تــا11 
ــر از 18  ــه کمت ــا فاصل ــوت فضــا ب ــا 200 ف ــه حــدود 16 ت نشــان داده شــده ب
ــدا  ــش پی ــه افزای ــل فاصل ــن حداق ــر ای ــت. اگ ــر اس ــان امکان پذی ــی درخت فوت
کنــد، ترتیــب کمتــری ممکــن خواهــد بــود. فاصلــه بیــن درختــان در طراحــی 
ــد، دارای  ــل می کن ــض تحمی ــدی عری ــه فاصله بن ــی ک ــل محدودیت های ــه دلی ب
اهمیــت اســت. طراحــی شــهری کــه بــرای انســجام خود نیــاز بــه درختــان دارد، 
ــف  شــده  ــد، تضعی ــرار گرفته ان ــم ق ــان بســیار دور از ه ــل اینکــه درخت ــه دلی ب

.)Henry Arnold,1980( "...اســت
ــان، بعــد چهــارم اســت و برخــالف معمــاران دیگــر، معمــاران منظــر  پ ـ زم
ــد؛  ــد و می میرن ــد می کنن ــان رش ــردازد. گیاه ــده می پ ــود زن ــی موج ــه طراح ب
مگــر اینکــه کنتــرل شــوند. منظــر به طــور مســتمر در حــال تغییــر به طــرف اوج 
ــی در طراحــی  ــل درک ــور قاب ــاران به ط ــب معم ــود. اغل ــد ب ــاه خواه ــه گی گون
ــد کــه  ــا در منظــر نامنظــم، آن هــا عــادت کرده ان ــد ت ــر پیــش می رون منظــر بهت
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ــاه  ــد. معمــاران به طــور طبیعــی گی ــرد، اســتفاده کنن ــاه را به شــرط آنکــه بمی گی
ــد و همچــون ســایرین از آن اســتفاده  را به عنــوان مــاده ی خــام ســاکن می نگرن
ــا  ــد پرچین ه ــره می برن ــاری از آن به ــعه معم ــرای توس ــه ب ــر چ ــد گ می کنن
حکــم دیــوار را دارنــد، چمــن حکــم ســطح ســبز را و درختــان اجــرام تزئینــی 
ثابــت هســتند آن هــا در واقــع گیاهــان را خیلــی مهــار شــدنی تر از اســفنج ســبز 

ــود.  ــتفاده  می ش ــازی از آن اس ــه در مدل س ــد. ک ــده می دانن ــده ش بری
ــب داده  ــت ترتی ــا دق ــد و ب ــد نمی کنن ــاری رش ــکال معم ــه اش ــان ب ــا گیاه ام
ــی  ــان شــکل هندس ــاج دارد، گیاه ــی احتی ــرح اصل ــه ط ــور ک ــوند. آن ط نمی ش
ندارنــد، بلکــه به طــور ظریفــی متفــاوت هســتند و ســاختار چندبعــدی در فضــا 
ــان  ــرای گیاه ــارن و تقاطع هــای یکســان ب ــد. ســطوح صــاف، اشــکال متق دارن
ــر  ــه نظ ــی ب ــاری طبیع ــرای معم ــه ب ــتند ک ــی هس ــدازه، غیرطبیع ــان ان ــه هم ب
ــرس  ــختی ه ــه س ــای ب ــا و درختچه ه ــرش ســخت لبه ه ــا ب ــا ب ــد و تنه می آین
شــده و قطــع دوره ای درختــان فراهــم می شــوند... در چنیــن طرحــی مبتنــی بــر 
ــای  ــوان واحده ــان به عن ــرای گیاه ــه احساســی ب ــاری هیچ گون ــای معم روش ه
ــرای رشــد  ــاه قواعــد ذاتــی خــود را ب ــدارد. چــرا کــه یــک گی ــده وجــود ن زن
ــا و  ــا، الگوه ــا، فضاه ــت، توده ه ــتا نیس ــی ایس ــبز هاچ ــط س دارد... در محی
بافت هــا  ـ تمامــی ترکیــب ـ در یــک دگرگونــی پیوســته اســت. طراحــی منظــر 
یــک برنامه ریــزی روان بــا مصالــح زنــده همــراه بــا زمــان به عنــوان بعــد چهــارم 

.)Fairbrother,1974( "...اســت
بنابرایــن، هــر عمــل در اصــول کاشــت و نظــام گیاهــی، بایــد مبتیــن بــر توجــه 

بــه مؤلفه هــای گفتــه شــده، انجــام گیــرد.
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اصول�کاشت�و�نظام�گیاهی�خیابان�ها
مســلمًا بــا توجــه بــه وجــود  ســاختمان ها، عبــور مــرور خودروهــا و نیــز افــراد 
پیــاده الزم اســت در جانمایــی و طراحــی فضاهــای ســبز خیابانــی و نیــز حفــظ 
و نگهــداری آن هــا بــا رعایــت اصــول و اســتانداردهای دقیق تــر اعمــال گــردد. 

نمونه ای از استانداردهای شهر ملبورن در فضاهای سبز خیانی1

ــان و  ــن عناصــر در منظرســازی خیاب ــان و فضــای ســبز یکــی از مهم تری درخت
شــهر می باشــند، لیکــن ایــن عناصــر بایــد بــر اســاس قواعــد و اصــول تعییــن 
شــده بــکار رونــد در غیــر ایــن صورت نــه تنهــا ســبب زیبایــی نشــده بلکــه 

-https://www.melbourne.vic.gov.au/community/greening-the-city/tree-protection - -1
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عاملــی در جهــت ایجــاد خطــر بــرای شــهروندان می شــوند، لــذا اســتفاده از ایــن 
عوامــل مســتلزم شــناخت اصــول موجــود و رعایــت آن هــا می باشــد.

ــوری  ــک عب ــر ترافی ــی ب ــر فراوان ــی تأثی ــام گیاه ــت و نظ ــول کاش اص
ــر  ــداث معاب ــرای اح ــزی ب ــگام برنامه ری ــر هن ــه اگ ــه ای ک ــذارد. به گون می گ
و فضاهــای آن بــه اثراتــی کــه بــر ترافیــک عبــوری می گذارنــد، توجــه نشــود 
مســائل و مشــکالتی را بــرای عبــور و مــرور ایجــاد می کنــد کــه بخــش مهمــی 
از آن مربــوط بــه وضعیــت ایمنــی ترافیــک اســت. به عنــوان مثــال در بســیاری 
از مــوارد شــاخ و بــرگ یــک درخــت در نزدیکــی تقاطــع مانــع دیــد تابلوهــا و 
ــر ایمنــی تقاطــع تأثیــر منفــی  ــد ب ــم راهنمایــی شــده و ایــن مهــم می توان عالئ
ــاخ و  ــاد ش ــی و ازدی ــه گیاه ــب گون ــاب نامناس ــع انتخ ــد. در واق ــته باش داش
ــیاری از  ــا در بس ــد. و ی ــه می کن ــکل مواج ــا مش ــت را ب ــی حرک ــرگ، ایمن ب
ــه  ــرد ک ــورت می گی ــع ص ــد تقاط ــث دی ــدوده مثل ــکاری در مح ــوارد درخت م
مانعــی اســت بــرای دیــد راننــده و ســبب  می شــود راننــده نتوانــد خودروهایــی 
را کــه از خیابــان متقاطــع نزدیــک می شــوند را  ببینــد و در نتیجــه امــکان وقــوع 

ــکاران ، 1385(. ــوی و هم ــد )نق ــش می ده ــادف را افزای تص

ــز  ــا و نی ــتر از فض ــتفاده بیش ــور اس ــب به منظ ــهری اغل ــان ش ــفانه طراح متأس
زیبایــی بصــری، پیاده روهــا و رفیــوژ میانــی خیابان هــا را درختــکاری می کننــد 
امــا از آنجایــی کــه اینــکار اغلــب توســط افــراد غیرمتخصــص انجــام می گیــرد 
ــش  ــک و کاه ــان ترافی ــکالت در جری ــروز مش ــت ب ــود در جه ــی  می ش عامل

ــر شــهری. ــردد در معاب ایمنــی ت
یکــی دیگــر از اصــول مهــم در کاشــت درختــان در معابــر کــه متأســفانه اغلــب 
ــه  ساختمان هاســت.  ــان ب در معــرض بی توجهــی قــرار می گیــرد نزدیکــی درخت
بــدون رعایــت فاصلــه مناســب کاشــت، صدمــات قابل توجهــی بــه درختــان و 
ــان و  ــی درخت ــات ناشــی از ریشــه دوان ــن صدم  ســاختمان ها وارد  می شــود. ای
ــان در طراحــی  ــدی درخت ــی  ســاختمان ها می باشــد. فاصله بن ــر پ ــا ب ــر آن ه تأثی
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ــک موضــوع زیباشــناختی اســت، از نظــر مســائل  ــر اینکــه ی شــهری عــالوه ب
ــول  ــه اص ــت. ارائ ــت اس ــز اهمی ــز حائ ــت محیطی نی ــک و زیس ــی ترافی ایمن
ــوه  ــهری و نح ــریان های ش ــا ش ــط ب ــی مرتب ــام گیاه ــت و نظ ــط کاش و ضواب
ــد )پیتــر جــی.  ــر بایــد موردتوجــه قــرار گیرن به کارگیــری ایــن اصــول در معاب

ــا ال.باســوك، 1388(. تروبریــج، نین

درختان�خیابانی
در انتخــاب درختــان خیابانــی می بایســت عوامــل بســیاری را در نظــر گرفــت. 

ــرد: ــوان ک ــر عن ــوان به صــورت زی ــل را می ت ــن عوام ای
شــرایط  زیبایی شــناختی،  تمایــالت  پیشــنهاد،  مــورد  درختــان  فهرســت 
ــرای رشــد  ــاز ب آب وهوایــی، آفت هــا و ملزومــات نگهــداری، فضــای مــورد نی
ریشــه و حداکثــر انــدازه تــاج و چتــر یــک درخــت بالــغ، حجــم کلــی خــاك 
مــورد اســتفاده در کاشــت درختــان )ایــن عامــل بــر انــدازه درخــت بالــغ تأثیــر 
ــبب  ــر س ــان بزرگ ت ــه در درخت ــرای ریش ــتر ب ــای بیش ــت. فض ــد گذاش خواه

ــود.( ــت  می ش ــر درخ ــترش چت گس

مکان�یابی�درختان�در�خیابان

مکان یابــی درختــان در خیابــان بــا توجــه بــه عوامــل مختلفــی تعییــن  می شــود 
کــه بــه شــرح مختصــری از آن می پردازیــم:

ــکا  ــرایط امری ــا ش ــب ب ــیم بندی متناس ــن تقس ــه ای ــان:�اگرچ ــری�خیاب کارب
صــورت گرفتــه و بــه اجــرا در می آیــد بــا ایــن وجــود توجــه بــه آن می توانــد 
ــرد. در  ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــز م ــا نی ضمــن بومی ســازی شــدن در کشــور م
ــری  ــاظ کارب ــه لح ــا را ب ــی خیابان ه ــورهای اروپای ــی از کش ــکا و برخ آمری

به صــورت زیــر تقســیم می کننــد:
ــان در  ــوالً درخت ــکونی معم ــای مس ــکونی: در خیابان ه ــای مس 1- خیابان ه
ــوند. در  ــته می ش ــاده رو کاش ــدول و پی ــان ج ــک می ــه باری ــک محوط ی
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ــدازه چتــر و ریشــه هــر  ــه ان ــان می بایســت ب زمــان انتخــاب ایــن درخت
درخــت بالــغ توجــه کــرد تــا درختــان بــرای نــور و مــواد غذایــی بیشــتر 

بــا یکدیگــر رقابــت نکننــد.
2- خیابان هــای تجــاری: در خیابان هــای تجــاری درختــان عمومــًا درون یــک 
ظــرف کاشــت و یــا در یــک خــط باریــک در پیــاده رو کاشــت می شــوند. 
ــالك  ــان ام ــل صاحب ــه تمای ــوع درخــت ب ــا انتخــاب ن ــن خیابان ه در ای
تجــاری مجــاور آن بســتگی دارد چراکــه آن هــا غالبــًا نگــران آن هســتند 
کــه ایــن درختــان مانــع دیــد بــه ویتریــن مغــازه شــوند. درختــان کوچــک 
و یــا تزیینــی و یــا درختانــی کــه دارای چتــر باالتــر و یــا کــم تراکم تــر 
ــیاری  ــود. در بس ــتفاده  می ش ــا اس ــن خیابان ه ــرای ای ــب ب ــتند اغل هس
از خیابان هــای تجــاری به خصــوص در توســعه های شــهری اخیــر، 
ــت  ــی رقاب ــزات زیرزمین ــا تجهی ــر ســرفضا ی ــی اغلــب ب ــان خیابان درخت
ــرای  ــم ب ــتری ه ــای بیش ــا فض ــود ت ــبب  می ش ــر س ــن ام ــد و ای می کنن
تجهیــزات زیرزمینــی در محــل عبــور پیــاده و هــم درختــان در قســمت 
جــدول بــه وجــود آیــد. پیاده روهــای باریــک در قابلیــت اجــرای هــردوی 

اینهــا محدودیــت ایجــاد خواهــد کــرد.
ــر  ــاری بزرگ ت ــکونی و تج ــای مس ــی: در خیابان ه ــوط میان ــان در خط درخت
ــواه در  ــان خ ــز خیاب ــواه در مرک ــی خ ــط میان ــوان را در خ ــان را می ت درخت
ــواری  ــر بل ــه در ه ــگ ک ــوط پارکین ــا خط ــی و ی ــد عموم ــوط رفت وآم خط
ــا 3  ــوت )1/8 ت ــا 10 ف ــه 6 ت ــی معمــوالً ب ــرار داد. خــط میان موجــود اســت ق
ــن  ــه ای ــه البت ــن جــدول( ک ــدون در نظــر گرفت ــه ب ــاز دارد. )البت ــر( فضــا نی مت
مقــدار بــر اســاس قوانیــن محلــی مشــخص  می شــود. خطــوط میانــی بیشــتر از 
10 فــوت )3 متــر( می تواننــد در قســمت جــدول راه هــای باریــک خاصــی را در 
خــود جــای دهنــد کــه دســتیابی بــه ملزومــات نگهــداری را فراهــم کنــد. ایــن 
ــی و گیاهــان چندســاله کــه مراقبت هــای  ــرای گیاهــان تزیین وســعت عــرض ب
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 Parks and recreation department ( ســاالنه نیــاز دارنــد مفیــد اســت
.)2006,  Phoneix

تــاج�درخــت:�در خیابان هایــی کــه بــدون در نظــر گرفتــن نــوع کاربــرد آن هــا 
 ســاختمان های بلنــدی در کنــار امــالك تجــاری ســاخته شــده اســت، می بایســت 
در هنــگام انتخــاب نــوع درخــت بــه شــکل تــاج آن در هنــگام بلــوغ درخــت 
ــد و هــرس  ــای ســاختمان برخــورد نکن ــه دیوارهه ــر آن ب ــا چت ــرد ت توجــه ک
کــردن مــداوم نیــاز نداشــته باشــد. پــس از انتخــاب نــوع درخــت بــا توجــه بــه 

ــن  می شــود. ــان تعیی ــی درخت ــه کاشــت و مکان یاب ــاج درخــت فاصل ت
پیش�آمدگــی�جداره�هــا:�بــه هنــگام کاشــت درختــان می بایســت مــکان 
ــا از  ــت ت ــر گرف ــاختمان ها در نظ ــی  س ــه پیش آمدگ ــه ب ــا توج ــان را ب درخت

ــود. ــری ش ــاری جلوگی ــاختمان های کن ــا  س ــان ب ــاج درخت ــورد ت برخ
ــان  ــت درخت ــکان کاش ــر روی م ــه ب ــی ک ــی از عوامل ــود:�یک ــای�موج پل�ه
ــگ  ــل ورودی پارکین ــه در مدخ ــت ک ــی اس ــذارد پل های ــر می گ ــر تأثی در معاب
 ســاختمان ها و یــا در فواصــل مشــخص بــرای ایجــاد ارتبــاط بــا ســواره رو بــر 

روی جوی هــا قــرار می گیرنــد.
درختــان�موجــود�در�ســایت:�گاهــی در صــورت وجــود درختــان در خیابــان، 
ــا از  ــرد ت ــا صــورت گی ــا آن ه ــد می بایســت متناســب ب ــان جدی کاشــت درخت

ــری شــود. ــان جلوگی ــروز بی نظمــی در منظــر خیاب اغتشــاش و ب
نشــانه�های�موجــود�در�بدنــه: گاهــی در جــداره خیابــان  ســاختمان های 
ــه  ــا ... وجــود دارد. طراحــان بســته ب ــه  ســاختمان های اداری ی خــاص از جمل
ــا  ــن کاربری ه ــود ای ــر وج ــه ب ــد ک ــی الزم می بینن ــانه ها گاه ــن نش ــت ای اهمی
تأکیــد کننــد. ایــن کار را می تــوان بــا روش هــای مختلــف از جملــه قــاب کــردن 
ــان در  ــی درخت ــذا مکان یاب ــی انجــام داد. ل ــای انتخاب ــوع گونه ه ــر در ن ــا تغیی ی

ــرد. ــاز طراحــی صــورت می گی ــه نی ــا توجــه ب ــن قســمت ها ب ای
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فاصله�کاشت�درختان�خیابانی

ــر  ــوارد زی ــه م ــت ب ــر می بایس ــان در معاب ــت درخت ــه کاش ــن فاصل ــرای تعیی ب
توجــه شــود:

1-�مــکان�کاشــت: بــرای کاشــت درختــان می بایســت بــا توجــه بــه مــکان 
کاشــت فاصلــه کاشــت را تعییــن کــرد به عنــوان مثــال چنانچــه درختــان 
فاصلــه کاشــت  میانــی کاشــت می شــوند می بایســت  در خطــوط 
ــان  ــرض خیاب ــران از ع ــور عاب ــع از عب ــه مان ــود ک ــن ش ــه ای تعیی به گون
ــت  ــه کاش ــد، فاصل ــرار دارن ــا ق ــان در پیاده روه ــه درخت ــود و چنانچ ش
ــتفاده از  ــورت اس ــع در ص ــد. در واق ــاز دارن ــا را نی ــا آن فض ــب ب متناس
درختــان در حاشــیه جاده هــا و خیابان هــا، فاصلــه کاشــت دارای اهمیــت 
زیــادی خواهــد بــود.  چــون در ســرعت های مختلــف دیــد یــک ناظــر 
نســبت بــه ردیــف درختــان متفــاوت بــوده و در ســرعت های خیلــی کــم، 
ردیــف درختــان هماننــد یــک پــرده مــات، در ســرعت کــم، ماننــد یــک 
پــرده نیمــه شــفاف و در ســرعت های بــاال بــه ماننــد یــک پــرده  شــفاف 
عمــل می کنــد . بــه همیــن دلیــل فاصلــه درختــان حداقــل بایســتی 10 متر 
باشــد تــا بیشــترین تأثیــر را بــر روی راننــدگان داشــته باشــد. درختــان بــا 
ــی، 1386(. ــد )حکمت ــوه می کنن ــی جل ــواری نامرئ ــد دی فواصــل کــم همانن
2-�هــدف�از�درختــکاری:�بســته بــه هــدف از درختــکاری فاصلــه کاشــت 
ــتفاده از  ــا اس ــت ب ــی الزم اس ــال گاه ــوان مث ــود به عن ــاوت  می ش متف
درختــان دیــواری ســبز ایجــاد کــرده کــه مانــع از دیــد شــود و در ایــن 
حالــت فاصلــه کاشــت را کمتــر کــرده تــا بتواننــد ردیفــی متراکــم ایجــاد 

کننــد.
3-�اســتانداردهای�موجــود: اغلــب جوامــع اســتانداردهایی بــرای فواصــل 
ــر  ــداول در نظ ــای ج ــا، بریدگی ه ــع کوچه ه ــا تقاط ــان ب ــان درخت می
گرفته انــد تــا مانعــی بــرای دیــد ترافیــک نباشــند. ایــن میــزان می بایســت 
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بــا ادارات دولتــی )به ویــژه ســازمان حمل ونقــل شــهری( در میــان 
گذاشــته شــود تــا ملزومــات محلــی تعییــن شــود. )در امریــکا فاصلــه 25 
تــا 30 فــوت میــان درختــان در خیابان هــای مســکونی و یــا خیابان هــای 

ــد(. ــی مســکونی- تجــاری را مناســب می دانن ــای ترکیب ــا کاربرده ب
4-�تــاج�نهایــی�درخــت�بالــغ:�هــر گیــاه و نهالــی کــه  غــرس  می شــود، 
ــزان رشــد آن توجــه نمــود.  ــه می ــاه ب ــوع گی ــه ن ــا توجــه ب الزم اســت ب
چه بســا درختانــی کــه پــس از چندســال، بــا رشــد شــاخه های آن 
ــات  ــا موجب ــده و ی ــرق ش ــال ب ــوط انتق ــیم ها و خط ــی س موجــب پارگ

ــد. ــوار گردن ــدگان و پیشــامدهای ناگ ــد رانن مســدود شــدن دی
5-پوشــش�تنــه�درخــت�: وقتــی درختــان درون پیــاده رو قــرار می گیرنــد، 
کنــده درخــت بایــد بــه وســیله مــوادی کــه آب را از خــود عبــور می دهند 
پوشــانده شــود کــه می توانــد میله هــای آهنــی تــا آجــر، ســنگ گرانیــت 
ــت  ــی می بایس ــش انتخاب ــود. پوش ــامل ش ــر را ش ــنگ های دیگ ــا س و ی
قــدرت الزم را بــرای تحمــل وزن عابــران داشــته باشــد. در محــل عبــور 
معلــوالن اســتفاده از میله هــای آهنــی مقبول تــر اســت. اکثــر انــواع 
ــه  ــه تن ــوند ک ــی می ش ــه ای طراح ــت به گون ــده درخ ــاننده های کن پوش
درخــت فضــای کافــی بــرای رشــد مــداوم را داشــته باشــد. در انتخــاب 
ــه  ــد تن ــا رش ــه ب ــرد ک ــتفاده ک ــی اس ــد از جنس های ــن پوشــش ها نبای ای
درخــت بــه بیــرون رانــده شــوند و یــا امــکان ســرقت و جابجایــی داشــته 
ــراف  ــای اط ــا فض ــب ب ــد متناس ــی بای ــاظ زیبای ــه لح ــالوه ب ــند. بع باش

باشــد بــه عبارتــی همخوانــی بــا محیــط داشــته باشــد.
ــک  ــیار کوچ ــت بس ــان کاش ــان در زم ــب درخت ــت:�اغل ــظ�درخ 6-�محاف
ــور  ــزی به منظ ــای فل ــا میله ه ــی ی ــت چوب ــه داربس ــاز ب ــتند و نی هس
محافظــت بیشــتر دارنــد. داربســت های چوبــی راه حل هــای موقــت 
هســتند. بــرای ایــن منظــور میله هــای فلــزی تــداوم بیشــتری دارنــد امــا 
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ــرای رشــد تنــه درخــت ممانعــت  ــدازه ای باشــند کــه ب می بایســت در ان
ــد. ایجــاد نکنن

7-�آماده�ســازی�و�کاشــت:�بایــد کاشــت گیــاه و طرح هــای محوطه ســازی 
ــبی انجــام  ــاه در فصــل مناس ــن رو کاشــت گی ــرد. از ای ــدی ک را زمان بن
ــر  ــتان انجام پذی ــتان و زمس ــل تابس ــاه کاری در فص ــرد. در کل گی می گی
نیســت مگــر آنکــه شــرایط آب وهوایــی مســاعد باشــد. باید خاك و بســتر 
را بــرای کاشــت انــواع خــاص گیــاه فراهــم کــرد. اگــر بیــش از یــک نــوع 
گیــاه در نظــر گرفتــه شــده اســت؛ شــرایط کاشــت مناســب بــرای همــه 
ــوان  ــد به عن ــای جدی ــود. در خیابان ه ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــان بای گیاه
یــک اصــل الزامــی می بایســت سیســتم آبرســانی را نیــز به عنــوان یکــی 
ــا  ــرار داد ت ــر ق ــی مدنظ ــازی در طراح ــی خیابان س ــای اصل از بخش ه
آبدهــی بــه گیاهــان آســان تر شــود. در صــورت نیــاز، می بایســت خــاك 
ســطحی زمیــن را بــه خــاك مناســب ارتقــا داد تــا شــرایط رشــد بهتــری 
ــر  ــا ب ــاك بن ــق خ ــل عم ــود. حداق ــم ش ــاص فراه ــای خ ــرای گونه ه ب
نــوع گیــاه متغیــر اســت )بــر طبــق اســتانداردهای کشــور امریــکا، حداقــل 
عمــق خــاك بــرای درختــان بــزرگ، 36 اینــچ و یــا 6 اینــچ عمیق تــر از 
ریشــه گیاهــان، بــرای درختــان کوچــک 30 اینــچ، بــرای درختچه هــا 24 

ــچ می باشــد(. ــرای چمــن 12 این ــچ و ب این
ــت.  ــر گرف ــد در نظ ــاه را بای ــد گی ــر رش ــاه، حداکث ــتر گی ــن بس ــان تعیی در زم
گونه هــای مختلــف، حجــم متفاوتــی از خــاك را نیــاز دارنــد. همان طــور 
ــی  ــزات زیرزمین ــد از تجهی ــکان بای ــورت ام ــد در ص ــه ش ــز گفت ــاًل نی ــه قب ک
اجتنــاب کــرد. اگــر تجهیــزات زیرزمینــی در جایــی قــرار دارنــد کــه محــل رشــد 
ــالل  ــه ها اخت ــد ریش ــا رش ــت و ی ــد کاش ــت در رون ــن اس ــت ممک ریشه هاس
ــد  ــد چــوب و بتــون می توان ــاز در گیاهــکاری مانن ــد. مــواد مــورد نی ایجــاد کن
ــن موضــوع می بایســت  ــن منظــور، ای ــه همی ــر گــذارد. ب ــای خــاك تأثی ــر دم ب
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در انتخــاب گونــه گیــاه در نظــر گرفتــه شــود. ســرما یــا گرمــا می توانــد ســبب 
ــد  ــای خــاص شــود. سیســتم زهکشــی مناســب می توان ــی ریشــه گونه ه خراب

ــال، 1388(. ــر جــی. نین ــر باشــد )پیت ــر کــردن شــرایط مؤث در بهت

ضوابط�طراحي�فضاي�سبز�معابر�و�خیابان�ها
فضــای ســبز درختــان حاشــیه خیابــان هــم از نظــر معیارهــای محیط زیســتی و 
هــم از نظــر بهداشــتی در شــهر واجــد ارزش و اهمیــت هســتند. بــا ایــن وجــود 
ــات  ــد موجب ــود می توانن ــط خ ــول و ضواب ــه اص ــه ب ــدم توج ــورت ع درص
ــه  ــم در مرحل ــن ه ــوند. بنابرای ــهروندان ش ــرای ش ــی ب ــی و مال ــرات جان خط
طراحــی کاشــت و انتخــاب گونــه و هــم در مرحلــه نگــه داری ایــن مســئله بایــد 

موردتوجــه مدیریــت شــهری قــرار گیــرد. 
ــاي  ــبز، داراي عملکرده ــاي س ــای فض ــد، گذرگاه ه ــر ش ــه ذک ــور ک همان ط
اکولوژیــک و کالبــدی هســتند و در پارهاي از موارد، ممکن اســت عملکردهـــاي 
اجتمـــاعي را نیــز ارایــه دهنــد. عملکــرد اکولوژیــک فضــاي ســبز گذرگاه هــا، 
ناشــي از نقــش آن هــا در کاهــش آلودگی هــای هــوا، صــوت و نـــور اســـت. از 
ــتند،  ــوا و صــوت هس ــده ه ــع آلوده کنن ــن مناب ــا اصلی تری ــه اتومبیل ه ــا ک آنجـ
اســتقرار فضاهــاي ســبز در کنارگذرها، نقـــش بـــسیار مهمـــي در ایـــن مقابله با 
ــب  ــا از این جان ــد دقــت نمــود ت ــا بای ــد داشــت. ام ــه خواهن آلودگی هــای زمین
ــدی و  ــا مهاربن ــال ب ــوان مث ــد به عن ــد نکن ــهروندان را تهدی ــهر و ش ــری ش خط
ــاد و  ــگام ب ــا شکســتگی در هن ــال ســقوط و ی ــه احتم ــی ک ــذاری درختان قیم گ
یــا ســنگینی بــرف دارنــد، می تــوان از صدمــات و حــوادث احتمالــی پیشــگیری 
ــذر  ــي آن گ ــه ویژگ ــر، ب ــیه معاب ــبز حاش ــي فضــاي س ــی ویژگ ــود. بطورکل نم
ــابر،  ــبز معـ ــاي س ــي فض ــه طراح ــوط ب ــط مرب ــن، ضواب ــتگي دارد. بنابرای بس
براســـاس نــوع معبــر معرفــي می شــوند )معاونــت نظــارت راهبــردي دفتــر نظــام 

فنــي اجرایــي، 1389(:
ــر پیــاده رو چنانچــه، شــبکه  1- ضوابــط طراحــي فضــاي ســبز حاشــیه معاب
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ــزی  ــاده در ســطح شــهر، به صــورت یکپارچــه برنامه ری دسترســی های پی
ــد.  ــرآورده کن ــز ب ــراد را نیـ ــي اف ــاي اجتماع ــد نیازه ــوند،  مي توان ش
فضــاي ســبز ایــن معابــر، به منظــور تأمیــن ســایه بــراي افـــراد، تعیـــین 
محدوده هــای حرکـــت ســـواره و تعیـــین محـــدوده  های  ســاختمان ها در 

ــود: ــه می ش ــر گرفت نظ

 شــاخه بندی گیاهانــي کــه از آن هــا به منظــور ســایه انداز اســتفاده 	 
ــع  ــا مان ــود، ت ــروع ش ــر ش ــاالي 3 مت ــاع ب ــتي از ارتف ــوند، بایس می ش

حرکـــت افــراد نشــود. 
ــواري اســت و 	  ــکل ن ــاده رو، داراي ش ــر پی ــیه معاب ــبز حاش  فضــاي س

ــت. ــانتیمتر اس ــا 150 س ــل 90 ت ــرض آن، حداق ع
ــر 	  ــاع حداکث ــا ارتف ــان ب ــاده، بوســیله گیاه ــف لبه  هــای محــور پی  تعری

40 ســانتیمتر و یــا جــدول کوتــاه، الزامــي اســت.
ــاري 	  ــاًل تج ــر، مث ــاي دیگ ــا عملکرده ــاده رو ب ــه پی ــی ک  در  مکان های

و یــا تفریحــي همجــواري پیـــدا کننـــد، الزم اســـت عـــرض پیــاده رو، 
ــود. ــه ش ــر گرفت ــر در نظ عریض ت

ــم 	  ــا اقلی ــد ب ــاده رو، بای ــر پی ــازی معاب ــه در کف س ــکار رفت ــح ب  مصال
ــند. ــته باش ــازگاري داش ــه س منطق

2- ضوابــط طراحــي فضــاي ســبز حاشــیه معابــر کنــدرو )ماننــد شــبکه های 
ــرل  ــدرو، در کنت ــر کن ــیه معاب ــبز حاش ــاي س ــی(:  فض ــی محل دسترس
ــرف  ــد. چنانچــه، در دو طـ ــش می کن ــاي نق ــف مســیر، ایف ــد و تعری دی
معبـــر کنــدرو، مـــسیر پیــاده رو احــداث شــده باشــد،  مي توانــد به عنــوان 

ــرد. ــره ب ــز از آن به ــایه انداز نی س
 فضــاي ســبز حاشــیه معابــر کنــدرو، در دو طــرف دسترســي اســتقرار 	 

ــد. ــدا می کن پی
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حداقل عرض آن 90تا 150 سانتیمتر است.	 
ــر 	  ــا 3/5 مت ــل 3 ت ــاختمان، حداق ــل س ــن عام ــان، از اولی ــه گیاه  فاصل

اســت.
ــر بیشــتر 	  ــاع 3 مت ــد از ارتف ــوند، بای ــتفاده می ش ــه اس ــي ک ــاج گیاهان ت

باشــد.
ــر 	  ــه، پایین ت ــور وســایل نقلی ــه ســطح عب ــد نســبت ب ســطح خــاك، بای

باشــد.
3- ضوابــط طراحــي فضــاي ســبز حاشــیه ی معابرتنــدرو )ماننــد بزرگــراه(: 
ــش  ــدرو، در کاه ــر تن ــیه معاب ــت1 درحاش ــت درخ ــبز و کاش ــاي س فض
ــا  ــي ایف ــش مهم ــور، نق ــرل ن ــن، کنت ــوت و همچنی ــوا و ص ــي ه آلودگ
ــن ســطح، داراي  ــین فضاهــاي ســبزي در باالتری ــن، چنـ ــد. بنابرای می کن
ــی  ــرد زیبایی شناس ــد از عملک ــتند، هرچن ــت محیطی هس ــرد زیس عملک
نیــز برخوردارنــد. بــه دلیــل آن کــه حرکــت در ایــن معابــر، ســریع انجــام 
ــش  ــراد پی ــراي اف ــي ب ــالت اجتماع ــراري تعام ــت برق ــود، فرص می ش

ــًا فاقـــد عملکــرد اجتماعــي هســتند: ــد و ایــن فـــضاها، عمدت نمي آی
ــه گونه  هــای طراحــي شــود  ــد ب ــر تنــدرو، بای -  فضــاي ســبز حاشــیه معاب

کــه منجــر بــه کاهــش خســتگي راننــدگان شــود.
ــد و  ــر باش ــدرو، مدنظ ــر تن ــیه معاب ــي حاش ــوع در طراح ــت تن - الزم اس
نیــز، از ایجــاد طرح هایــی کــه منجــر بــه کــم شــدن تمرکـــز راننـــدگان 

ــرد. ــز ک ــود پرهی می ش
 - بــراي آنکــه عــرض معابــر، گســترده تر احســاس شــود و همچنیــن، دیــد 
رانندگان مختـــل نـــشود، بهتـــر اسـت از گونـــه  های گیـــاهي کوتاه تر در 

1-  ضوابط کاشــت درختان در معابر: فاصله کاشت درختان کوچک از یکدیگر 3 متر،  فاصله کاشت درختان متوسط 
از یکدیگر 6 متر و درختان بزرگ 9 متر است.
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ــمت های  ــر در قس ــي بلندت ــاي گیاه ــي و از گونه ه ــمت های جلوی قس
ــود. ــتفاده ش ــر اس عقب ت

ــد،  ــت، می باش ــاد اس ــدرو زی ــر تن ــرعت در معاب ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج - ب
طرح هــا بایــد به گونه ای باشــند کـــه در ســـرعت زیـــاد نیـــز، احـــساس 
شــوند. از اینــرو، پرداختــن بــه طرح هــای خــرد و داراي جزییــات، 

مناســب نیســت.
ــاد  ــر زی ــیه معاب ــبز در حاش ــاي س ــتردگي فض ــه گس ــه اینک ــه ب ــا توج - ب
ــه  ــه بـ ــود کـ ــد از طرح هــا و گونه  هــای گیاهــي اســتفاده شـ اســت، بای
ــز، از لحــاظ  ــاز داشــته باشــند و نگهــداري آن هــا نی ــري نی مراقبــت کمت

ــند. ــه باش ــرون به صرف ــادي، مق اقتص
- چنانچــه، به منظــور کاهــش آلودگــي صوتــي از گیاهــان در حاشــیه معابــر 
اســتفاده شــود، توجــه بــه موقعیـــت مکـــاني واحـــد آالینـــده نســبت بــه 

ــت دارد.  ــوت، اهمی ــده ی ص ــد دریافت کنن واح
- اســتفاده از اشــکوببندی مناســب و ترکیــب مناســب گیاهــان بــراي رســیدن 

بــه اهــداف کاهــش آلودگــي صوتــي، حایــز اهمیــت اســت.
ــر  - چنانچــه، به منظــور کاهــش آلودگــي هــوا از گیاهــان در حاشــیه ی معاب
ــه  ــیدن ب ــراي رسـ ــوار گیاهــي ب ــه عــرض ن اســتفاده می شــود، توجــه ب

اهــداف موردنظــر، الزامــي اســت.
- انتخــاب گونه هایــی کــه نســبت بــه آلودگــي هــوا مقــاوم باشــند و 
همچنین، گونه هایی کـــه جـــاذب ســـرب باشـــند )ماننـــد: کلـــم گـــل(، 

ــد. ــر باش ــداف، مؤث ــن اه ــق ای ــد در تحق  مي توان
4- ضوابــط طراحــي رفیــوژ میانــي ایــن نــوع از فضــاي ســبز، داراي عملکــرد 
کالبــدي و کنتــرل نــور اســت. بــه دلیــل وجــود فضاهاي ســـبز اطـــراف و 
وســـط معـــابر، می توان شــبکه راه های شــهري را تشــخیص داد، بنابراین، 
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ایــن نــوع از فضاهــاي ســبز، داراي نقــش کالبــدي هســتند؛ ضمــن اینکه با 
کمــک ردیـــف درختــکاري بیــن معابــر، می تــوان محدوده  هــای حرکتــي 
را نیــز، تمیــز داد. عــالوه بــر ایــن، با کمک این نـــوع از فـــضاهاي ســـبز، 

می تــوان از انعــکاس نــور خودروهــاي مقابــل، جلوگیــري کــرد:
ــوند، از  ــته می ش ــور کاش ــرل ن ــور کنت ــه به منظ ــي ک ــت، گیاهان  -الزم اس

پایین تریــن ســطح، داراي شــاخه بندی باشــند. 
- بــراي آنکــه گیاهــان، محدوده  هــای بیشــتري را پوشــش دهنــد، الزم اســت 
کــه به صــورت مایــل کاشـــته شـــوند. ایـــن روش کاشـــت، ضمــن ایــن 
کــه عبــور از پرچیــن انجــام عملیــات نگهــداري را امکان پذیــر می کنــد، 

ــور می شــود. ــور ن ــري از عب باعــث جلوگی
- در مــورد انتخــاب گیاهــان بــراي رفیــوژ میانــي، الزم اســت نیــاز گیــاه بــه 
عملیــات نگهــداري ســنجیده شــود. درختانــي کـــه داراي شـــاخ و بــرگ  
گســترده اند و یــا گیاهانــي کــه ســریع رشــد هســتند، بــه هــرس بیشــتري 
نیــاز دارنــد. از اینــرو، بهتــر اســت در رفیــوژ میانــي، مـــورد اســتفاده قــرار 

نگیرنــد. 
ــتند، در  ــي هس ــا زینت ــي و ی ــوه خوراک ــه داراي می ــي ک ــتفاده از گیاهان -اس

ــوت (. ــد: درخــت ت ــي مناســب نیســت )مانن ــوژ میان رفی
-الزم اســت گیاهانــي بــه ایــن منظــور انتخــاب شــوند، کــه بتواننــد در کنــار 

یکدیگــر هویــت خطــي را القــا کننــد. 
ــن  ــا(؛ ای ــا و لوپه ــک )رمپ ه ــالح ترافی ــات اص ــي قطع ــط طراح 5- ضواب
ــف  ــهري تعری ــای ش ــي در طرح ه ــي ترافیک ــر طراح ــه در اث ــا ک فضاه
ــت  ــا، فرص ــن بزرگراه ه ــي در بی ــای بزرگ ــورت پهنه  ه ــوند، به ص می ش
مناســبي را بــراي ایجــاد چشــم انداز زیبــا از طریــق ایجــاد تنــوع فراهــم 
ــتند: ــی هس ــدي و زیبایی شناس ــرد کالب ــا داراي عملک ــن فضاه ــد. ای می کنن
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 الزم اســت، بــا اســتفاده از گیاهــان پوششــي، پهنه هــا به صــورت 	 
لکه  هــای ســبز تعریــف شــوند.

بــا توجــه بــه اینکــه هزینــه احــداث و نگهــداري چمــن، زیــاد اســت و 	 
نیــاز آبــي آن نیــز، باالســت، شایســته اســـت از گیاهـــان مناســـب، بجــاي 

چمــن اســتفاده شــود.
اســتفاده از نورپــردازی مناســب،  مي توانــد در افزایــش زیبایــي و کاربــري 	 

ایــن فضاهــا مناســب باشــد.
ارتفــاع دیــواره کنــاري فضــاي ســبز رمپ هــا و لوپهــا بایــد بیــن 30 تــا 	 

40 ســانتیمتر، باالتر از ســطح عبـــور و مـــرور وســـایل نقلیـــه باشد. تعبیه 
ــا  ــا و لوپه ــبز در رمپ ه ــاي س ــاز فض ــورد نی ــرق م ــات آب و ب تأسیس

ضــروري اســت.
ــا 	  ــا و لوپه ــراي رمپ ه ــي ب ــتقل و داخل ــاري مس ــتم آبی ــي سیس طراح

ــت. ــي اس الزام
ــاص 	  ــا اختص ــا و لوپه ــه رمپ ه ــه ب ــي ک ــي اراض ــت، زهکش  الزم اس

ــدات الزم  ــاز، تمهیـ ــود. و در صــورت نیـ ــت بررســي ش ــد، به دق می یاب
ــه ایجــاد ترافیــک  ــر، منجــر ب فراهــم شــود. ســرریز آب آبیــاري در معاب

می شــود.

جلوگیری�از�سقوط�درختان�فرسوده�در�معابر
پوســیدگی یکــی از دالیــل ســقوط درختــان قدیمــی اســت. در مراحــل نهایــي 
ــی رود  ــن م ــرات از بی ــا و حش ــیلۀ قارچ ه ــت  بوس ــوب درخ ــیدگي، چ پوس
ــت  ــي در درخ ــرۀ بزرگ ــیمیایي، حف ــای ش ــي واکنش  ه ــام برخ ــر انج ــر اث و ب
ــي  ــاخه  های اصل ــک ش ــا نزدی ــتند ی ــزرگ هس ــا ب ــود. گاه، حفره ه ایجــاد می ش
ــا  ــد، کــه در ایــن صــورت، ممکــن اســت، خطــر ســقوط درخــت ی قــرار دارن
ــر اســت،  ــت، بهت ــن حال ــه همــراه داشــته باشــد . در ای ــي را ب شــاخه  های اصل
درخــت را قطــع کــرد. امــا گاه، درخــت از نظــر تاریخــي و زیباســازي محیــط، 
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ــل  ــاًل الزم و غیرقاب ــم، کام ــوع ترمی ــر ن ــه ه ــت، ک ــت اس ــان داراي اهمی چن
اجتنــاب بــه نظــر می رســد. بــراي تیمــار و پوشــاندن حفره هــا، انجــام کارهــاي 

زیــر ضــروري اســت:
ــد  ــای پوســیده، بای ــردن چوب  ه ــره و خــارج ک ــط حف ــردن محی ــز ک - تمی
به دقــت انجــام گیــرد. در ایــن وضعیــت، امــا چوب  هــای ســالم را، اگــر 

چــه تغییــر رنــگ داده باشــند، نبایــد از درخــت جــدا کــرد.
ــس و  ــولفات م ــد س ــوادي مانن ــا م ــره ب ــل حف ــردن مح ــي ک -  ضدعفون

ــا. ــرف آن ه ــق مص ــزان دقی ــن می ــر گرفت ــا در نظ ــروزوت1 ب ک
ــا مــواد بــادوام، غیرســمي، قابــل انعطــاف، پالســتیکي  -  پرکــردن حفــره، ب
و غیرقابــل نفــوذ . زیــرا حرکــت درخــت و نحــوه ی توســعۀ آن، باعــث 
شــل شــدن مــواد پرکننــده و عــدم اســتحکام کافــي می شــود. برخــي از 

مــواد پرکننــده مناســب، عبارتنــد از:
ــز  ــودن و نی ــترس ب ــت ارزان، در دس ــد: قیم ــي مانن ــا مزایای ــیمان، ب -  س
ــري، ســنگیني  ــری، نفوذپذی ــد: انعطاف ناپذی ــی مانن اســتحکام، و عیب های
و نیــاز بــه مهــارت در به کارگیــری آن. بنابرایــن، اســتفاده از ســیمان، تنهــا 

ــود. ــه می ش ــک توصی ــای کوچ ــردن حفره  ه ــراي پرک ب
ــکل  ــری آن، مش ــازی و به کارگی ــه آماده س ــن، ک ــفالت و ش ــوط آس -  مخل
اســت و بیشــتر بــراي حفره  هــای انتهایــي و حفره هایــی کــه در معــرض 

ــود. ــتفاده می ش ــد، اس ــرار نمی گیرن ــاب ق آفت
ــان  ــه زم ــاز ب ــری، نی ــهولت به کارگی ــد: س ــي مانن ــان2 داراي مزایای - اورات
ــورداري از  ــمي و برخ ــودن، غیرس ــبک ب ــدن، س ــم ش ــراي محک ــم ب ک

انعطاف پذیــری نســبي اســت.

Cerosote  -1
2-  Urethan foan
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ــه ی برخــي از  ــان اســت. تن ــقوط درخت ــل س ــی از عوام ــز یک ــرك1” نی ــخ ت “ی
ــه  ــد درج ــه چن ــط ، ب ــرارت محی ــه  ح ــه درج ــن ک ــض ای ــه مح ــان، ب درخت
زیــر صفــر برســد، شــکاف می خورنــد کــه در اصطــالح، یــخ تــرك می نامنــد. 
ســاقه  های شــکاف خــورده، تــا حــدودي ضعیف تــر از ســاقه  های ســالم هســتند. 
عــالوه بــرآن، شــکاف های “یــخ تــرك« آن را یخ زدگــی، قــدرت تحمــل فشــار 
ــگام  ــد. ایــن وضعیــت، در زمســتان و هن ــه درخــت را کاهــش می دهن ر وي تن
ــادر،  ــوارد ن ــد و در م ــکل آفرین باش ــد مش ــنگین، می توان ــای س ــارش برف  ه ب
ــزان،  ــه ی درخــت شــود. بیشــترین می ــه شکســتگي تن ممکــن اســت، منجــر ب
ــر پوســیدگي اســت.  ــا، آســیب پذیر شــدن در براب ــخ ترك ه ــد ناشــي از ی تهدی
بنابرایــن، بایــد بــه نحــوي ایــن ترك هــا را ترمیــم کــرد. بهتریــن روش، ترمیــم 

نیــز، اســتفاده از پیــچ و مهــره اســت2.
ــاخه های  ــتن ش ــري از شکس ــا و جلوگی ــداري درخت ه ــراي نگه ــن ب همچنی
ــتفاده  ــم« اس ــرف، از »قیّ ــنگیني ب ــا س ــاد ی ــر ب ــا در اث ــادن آن ه ــنگین و افت س
ــگاه  ــراي ن ــول، ب ــور معم ــم، به ط ــد. قیّ ــار می کنن ــا درخــت را مه می شــود و ی
داشــتن درختانــي بــه کار مــی رود کــه قطــر آن هــا از 70 تــا 80 میلی متــر کمتــر 
باشــد. قیّم هــا بــر دو نوع انــد: قیّم  هــای فلــزي کــه از نبشــي آهنــي و لوله  هــای 
فلــزي و جعبه  هــای آهنــي ســاخته می شــوند، و قیّم  هــای چوبــي، کــه قســمتي 
ــتقیم  ــت مس ــوند، حال ــامل می ش ــده را ش ــع ش ــان قط ــاخه درخت ــا ش ــه ی از تن

دارنــد و دو شــاخه هســتند.3

Frost cracks  -1

2-  - استفاده از پیچ و مهره، باید درفصل گرما، پس از بسته شدن شکاف انجام شود . همچنین به منظور جلوگیري 
از شکستن شاخه های، درختاني که انتهاي آنها به انشعاب های دوشاخه ای ختم می شوند، و هر آن، امکان جدا شدن 
دوشــاخه از هم وجود دارد، از روش پیچ و مهره اســتفاده می شــود. جلوگیري براي این کار، باید پیچ و مهره را زیر 
انشــعاب به کار برد. در این حالت، براي عبور واشــرهاي گرد یا بیضي شکل، محل سوراخ را باید همسطح کامبیوم، 

کاماًل عریض و گشاد کرد.
3-  - در بخش از ضوابط و دســتورالعمل های استفاده از قّیم و مهار کردن درختان آمده است: هنگام قیمت گذاري، 
محل قرار گرفتن قّیم، باید طوري باشد که حداکثر حمایت از درخت امکان پذیر شـود؛ ضمن اینکه، قـّیم از حداقل 
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ــقوط  ــتگی و س ــقوط شکس ــل س ــن عوام ــی از مهم تری ــم یک ــاد ه ــان و ب طوف
درختــان در خیابان هاســت. به منظــور طراحــی فضاهــاي شــهري جهــت ایجــاد 
جنگل هــای شــهري مقــاوم در برابــر بــاد؛ محققانــي کــه از محلــه ای طوفــان زده 
ــوان از  ــب، می ت ــت مناسـ ــا طراحــي و مدیری ــه ب ــد ک ــد، دریافتن ــدن کرده ان دی
شکـــستن بـــسیاري از درختــان جلوگیــري کــرد: بســیاري از درختاني کــه اندازه 
ــا،  ــداول، پیاده روه ــه ج ــک ب ــود، نزدی ــزرگ می ش ــد ب ــول رش ــا در ط آن ه
فونداســیون ها و ســنگفرش خیابان هــا کاشــته شــده بودنــد. ریشــه  های درختــان 
ــده  ــده ش ــه، بری ــي تن ــا در نزدیک ــده و ی ــیده ش ــت داده، پوس ــر جه ــغ تغیی بال
بودنـــد. ایــن شــرایط ســبب، موجــب ســقوط درختــان، در اثــر وزش بادهــاي 

شــدید بــود.
سیســتم ریشــه قــوي، عامــل بســیار مهمــي اســت کــه بــه درخــت کمــک 
می کنــد تــا تندبادهــا را در مناظــر شــهري، جایي کـــه اغلـــب فـــضا براي ریشــه 
ــه هرچــه فضــاي  ــد ک ــات نشــان می دهن ــد. تحقیق محــدود اســت، تحمــل کنن
ریشــه درختــان بیشــتر باشــد، احتمــال ســقوط آن هــا کمتــر اســت. سیســتم های 
ریشــه اي کــه بــدون تغییــر جهــت، به واســطه برخــورد بــا جــداول، پیاده روهــا، 
آســفالت و ســایر ســـاختارهاي خـــاکي شـــهري، رشــد می کننــد، ایــن شــانس 
ــد.  ــود آورن ــه وج ــت ب ــراي درخ ــوي ب ــظ ق ــه محاف ــه یک پای ــد ک را دارن
ریشــه  های اصـــلي نزدیـــک تنـــه، بایـــد صـــاف باشــند. چنانچــه ایــن ریشــه ها 
ــر از  ــگاه خط ــوند، آن ــده ش ــا کن ــت داده ی ــر جه ــاز، تغیی در نتیجــه ساخت وس
ــي کــه  ــد. درختان بیــن رفتــن آن هــا بـــه میـــزان قابل توجــه اي افزایــش می یاب
ــورت  ــه به ص ــي ک ــه درختان ــبت ب ــد، نس ــد می کنن ــي رش ــورت گروه به ص
جداگانـــه مـي روینـــد، شـــانس بیشــتري بــراي بقــا دارنــد. گروه  هــای درختــان، 

جلب توجه برخوردار باشــد؛ به این معني که اگر درخت داراي وزن ســنگیني است، محل استقرار قیم، باید محکم 
باشــد. بهتر است براي نگهداري قّیم، از بتون یا شفته، سنگ و سایر مواد با دوام استفاده شود. براي این کار، قّیم را 
بین بتون یـا شفته می گذارند، تا به طور عمودي، زیرشاخه پایین قرار گیرد؛ که در نتیجه، شاخه نیز فاقد حرکت های 

جانبي شده و ایمني درخت، تأمین می شود.
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همچنیــن، باعــث انحــراف جهــت بــاد می شــوند؛ از اینــرو، بـــیش از درختـــاني 
کـــه به صــورت جداگانــه کاشــته شــده اند، از  ســاختمان هاي مجــاور محافظــت 
می کننــد. درختــان، آن چنــان رشــد می کننــد کــه بــا روســازي پیــاده رو تداخــل 
ــشه  های  ــاده رو، ریـ ــازي پی ــر روسـ ــان تعمیـ ــب، در زمـ ــد. اغلـ ــدا می کنن پی
نگهدارنــده درخــت، کنــده می شــوند. بســیاري از مدیــران فضــاي ســبز شــهري، 
بــه تجربــه دریافته انــد کــه کنــدن و بریــدن ریشــه ها کار درســتي نیســت، چــرا 
کــه باعــث بی ثباتــی و سســتي درخــت خواهــد شــد. درختانــي کــه ریشــه  های 
آن هــا بریــده شــده اســت، ســقوط کــرده، باعــث تخریــب منــازل و وســایط نقلیه 
و حتــي مــرگ افــراد شــده اند. بـــرش یــا تخریــب سیســتم ریشــه، کــه درخت را 
نگــه مــی دارد، راه حــل مقــاوم کــردن درختــان در برابــر بــاد نیســت. درختانــي که 
ریشــه  های نگهدارنـــده اصلــي خــود را از دســت داده انــد، خطرنــاك محســوب 
ــي آن  ــکار کل ــد، راه ــرورت می یاب ــه ض ــرس ریش ــه ه ــي ک ــوند. زمان می ش
اســت کــه، ریشــه ها در فضایــي بــه وســعت 5 برابــر قطــر ریشــه حفــظ شــوند. 
بــراي مثــال، اگــر قطــر تنــه یــک متــر اســت، ریشــه هایی کــه در 5 متــري تنــه 
ــراي  ــي بـ ــه تضمین ــن کار به منزل ــه، ای ــوند. البت ــرس ش ــد ه ــد، نبای ــرار دارن ق
اســتوار مانــدن درخــت نیســت؛ امــا بهتــر از آن اســت کــه ریشــه ها در نزدیکــي 
تنــه بریــده شــوند. عــالوه بــر محافظــت از فضــاي ریشــه، نکتــه کلیــدي دیگــر 
ــر بـــاد، کاشـــت درختـــان به صــورت  در طراحــي محوطه  هــای مقــاوم در براب
ــي از  ــا ترکیب ــالم ب ــهري س ــگل ش ــک جن ــاد ی ــدف، ایج ــت. ه ــي اس گروه
درختــان جــوان و بالــغ اســت کــه از جملــه مزایــاي آن، پوشــش تــاج درختــان و 
محافظــت در برابــر بادهــاي شــدید اســت. هنگامــي کــه فضــاي خــاك محــدود 
اســت یــا خــاك، کم عمــق )کمتــر از 90-60 ســانتیمتر(، ســنگي یــا نامرغــوب 
اســـت، بایـــد نـــسبت بـــه کاشــت درختــان بالــغ کوچک اقــدام کــرد )درختاني 
کــه در ارتفــاع کمتــر از 10 متــر بالــغ می شــوند(. تنــوع درختــان کوچکــي کــه در 
حـــال حاضـــر در مناطــق کشــت شــهري کاشــته می شــوند، بســیار زیــاد اســت؛ 
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ــا  ــزرگ، موجــود نیســتند. اگــر چــه آن ه ــا در اندازه  هــای ب ــا برخــي از آن ه ام
ــز،  ــک نی ــان کوچ ــي درخت ــا ول ــتند، ام ــزرگ هس ــغ ب ــان بال ــر از درخت کوتاه ت
از نظــر ســایه دهــي مفیدنــد. بــه جــاي کاشــت یــک درخــت بــزرگ در یـــک 
فـــضاي محــدود، کــه در صــورت ســقوط در زمــان طوفــان، خســارت بســیار 
بــه بــار مــی آورد، بهتــر اســـت درختـــان کوچک تــری را کـــه در زمـــان وقـــوع 
طوفــان، مقاومــت بیشــتري دارنــد، کاشــته شــوند )معاونــت نظــارت راهبــردي 

دفتــر نظــام فنــي اجرایــي، 1389(.

ــی در طراحــی  ــرات احتمال ــات و خط ــرای پیشــگیری از صدم ــی ب ــور کل به ط
ــر بایــد در نظــر داشــت کــه فاصلــه کاشــت درختچه هــا  کاشــت درختــان معاب
ــالوه  ــت. ع ــر اس ــوار، 2/5 مت ــا از دی ــه درختچه ه ــل فاصل ــاختمان حداق از س
ــه  ــرایت آن ب ــر و س ــان معاب ــوزی درخت ــال آتش س ــوص احتم ــن در خص برای
ــي و  ــزی، طراح ــگام برنامه ری ــه هن ــت ب ــز الزم اس ــاور نی ــاختمان های مج  س
ــل  ــش در محــدوده ایمــن در مجــاور  ســاختمان ها عوام ــز منظــر ضــد آت تجهی

ــر را بایــد در نظــر گرفــت: زی
ــده � 1 ــه ش ــن توصی ــق ایم ــدوده مناط ــاس مح ــر را براس ــي منظ طراح

انجــام دهیــد. بــه عبــارت دیگــر، فاصلــه کاشــت گیاهــان نزدیک بـــه 
منــزل، بایــد بیشــتر از گیاهــان دورتــر باشــد و ســرعت رشــد آن هــا 

نیــز کندتــر باشــد.
ــد. � 	 ــزرگ، خــودداري کنی از کاشــت گیاهــان، به صــورت توده  هــای ب

در عــوض، کاشــت گیاهــان در دســـته ها یـــا آیلنـــدهاي کوچـــک و 
نامنظــم را تجربــه کنیــد.

بــراي شکســتن انســجام و پیوســتگي گیاهــي و مــواد قابــل ســوخت، � 3
ــتفاده  ــاني اسـ ــسیرهاي پلکـ ــنگریزه و مـ ــي، س ــنگ های تزیین از س
کنیــد. ایــن امــر، باعــث مشــخص شــدن رفتــار آتــش و کنــد شــدن 

گســترش آن می شــود. 
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گونه هــا و انــواع مختلــف و متنــوع گیاهــان را در طراحــي منظــر بکار � 	
ــه منظــر خواهــد  ــه تنهــا چشــم انداز دلپذیــري ب ببریــد. ایــن امــر، ن
داد؛ بلکــه مانــع بــروز مشــکالت ناشــي از آفــات و بیماری هــا در کل 

منظــر نیــز، خواهــد شــد.
در صــورت بــروز خشکســالي و ســهمیه بندی آب، حفــظ گیاهــان در � 	

اولویــت اســت. مقــداري آب اضافــي ذخیــره داشــته باشــید تــا بــا آن، 
نزدیک تریــن گیاهــان را آبیــاري کنیــد.

ــچ � 	 ــرز، از مال ــای ه ــد علف ه ــش رش ــت و کاه ــظ رطوب ــراي حف ب
آلي یا غیرآلـــي اســـتفاده کنیـــد . از پوســـته کـــاج، الیـــه  های نـازك 
برگ هــای ســوزني کاج یــا ســایر مالچ هایــی کــه آتــش را بــه 
ــورد  ــي در م ــي اصل ــد. نگران ــد، اســتفاده نکنی ــل می کنن آســاني منتق
ــي:  ــد؛ یعن ــوخت نردباني«ان ــا »س ــه: آن ه ــت ک ــن اس ــا ای درختچه ه
می تواننــد آتــش ســـطح را کـــه بـــه آســـاني قابـــل کنتــرل اســت، به 
ــوار  ــاج، دش ــوزی در ت ــرل آتش س ــد. کنت ــل کنن ــت منتق ــاج درخ ت
ــراي کاهــش پتانســیل گســترش آتــش  و حتــي غیرممکــن اســت. ب
ــم  ــا ک ــد آن ه ــه رش ــن ک ــد رزی ــای فاق ــتي گونه  ه ــا بایس درختچه ه
اســت، با فاصله زیـــاد و نزدیـــک ســاختمان کاشــته شــوند. نبایســتي 
ــایر  ــا سـ ــزم ی ــوده هی ــازن گاز، ت ــده مخ ــوان جداکنن ــا به عن از آن ه
مـــواد قابـــل اشـــتعال اســـتفاده شـــود. درختچه هــا، بایــد به عنــوان 
ــم، دور  ــدا از ه ــای ج ــا در ردیف ه ــه ی ــورت جداگان ــه، به ص نمون
از درختان و در محـــدوده ایمـــن کاشـــته شـــوند. همچنیــن، درختان 
نیــز، ســوخت زیــادي بــراي آتــش فراهــم می کنند و گرمـــاي شـــدید 
آن هــا در حـــال ســـوختن، باعـــث احتـــراق درختـــان، درختچه ها و 
ــدید  ــاي ش ــالف دم ــاع و اخت ــود. ارتف ــراف می ش ــاختمان هاي اط  س
ــد. معمــوالً  ــان را محــدود می کن در مناطــق مختلــف، انتخــاب درخت
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ــاًل در نزدیکــي محــل  بهتریــن نمونه هــا همان هایــی هســتند کـــه قب
روییده انــد. ســایر نمونه هــا بایــد بــا دقــت بســیار و از روي درایــت 
ــان  ــد، درخت ــي باش ــل، کاف ــت مح ــه، رطوب ــوند. چنانچ ــاب ش انتخ
ــرگ،  ــک ب ــرقي باری ــر ش ــا صنوب ــپیدار ی ــر: س ــري، نظی خزانپذی
مناســب هســتند. ایــن گونه هــا، حتــي زمانــي کــه به صــورت 
انبــوه کاشــته شــوند، معمــوالً خــوب نمی ســوزند. بزرگ تریــن 
مشــکل ایــن درختــان، تجمــع برگ هــای مـــرده در پـــاییز اســت. در 
ــا را از  ــا، آن ه ــادن برگ ه ــس از افت ــه پ ــکان، بالفاصل ــورت ام ص
نزدیــک ســاختمان جمــع آوری کننــد. بهتــر اســت، بیــن آن هــا فاصلــه 
زیــادي در نظــر گرفتــه شــود، تــا امــکان رشــد آن هــا فراهــم شــود. 
ــه  ــد ک ــای باش ــه گونه  ه ــد، ب ــن بای ــدوده ایم ــذاري در مح فضاگ
حـــداقل ســـه متـــر بیــن لبه  هــای تــاج درختــان، فاصلــه باشــد. ایــن 
ــن باشــد.  ــي بیشــتر از ای ــد حت ــه، در زمین هــای شــیب دار، بای فاصل
ــا امــکان  ــا 7 متــر بکاریــد، ت ــا فاصـــله 6 ت درختــان کوچک تــر را ب
رشــد آن هــا فراهــم باشــد )معاونــت نظــارت راهبــردي دفتــر نظــام 

ــي، 1389(. ــي اجرای فن

ضوابط�طراحي�فضای�سبز�میادین�
 فضای ســبز میادین، عملکرد کالبـــدي و زیبایی شناســی دارد. معمـــوالً میـــادین 
فاقـــد عملکـــرد اجتمـــاعي و اکولوژیــک هســتند. میادیــن، حتی االمــکان بایــد 
ــد کـــه  ــا بیضــي باشــند؛ هرچن ــره ی ــژه دای ــه یکــي از اشــکال هندســي، به وی ب
شـــکل کلـــي میـــدان، براســـاس طرح هــای شــهري در زمینه طراحــي ترافیک و 
ــوند،  ــته می ش ــدان کاش ــه در می ــي ک ــود. گیاهان ــن می ش ــهري تعیی ــي ش طراح
ــدگان نشــوند.  ــد مناســب رانن ــع دی ــه مان ــان شــوند ک ــه نحــوي چیدم ــد ب بای
بــه ایـــن منظـــور، الزم اســت از گیاهــان بــا ارتفــاع کمتــر در حاشــیه خارجــي 
ــواره  ــاع دی ــود. ارتف ــتفاده ش ــي، اس ــمت های میان ــر در قس ــان مرتفع ت و گیاه



130

کتاب سبز 1400- راهنمای عمل شهردرای ها

کنــاري فضــاي ســبز میدان هــا بایــد بیــن 30 تــا 40 ســانتیمتر باالتــر از ســطح 
عبــور و مــرور وســایل نقلیــه باشــد و ســطح خــاك، بایــد حــدود 10 ســانتیمتر 

ــرد. ــرار گی ــر ق ــاري پایین ت ــواره کن ــه دی از لب
ــروري  ــدان، ض ــبز در می ــاي س ــاز فض ــورد نی ــرق م ــات آب و ب ــه تأسیس تعبی
اســت همچنیــن بــراي آبیــاري فضــاي ســبز میدان هــا، نبایــد از سیســتم آبیــاري 
ــاري  ــتم آبی ــي سیس ــن طراح ــرد. بنابرای ــتفاده ک ــگ( اس ــر از شیلن ــیار )غی س

ــن، الزامــي اســت. ــراي میادی مســتقل و داخلــي ب
ــتفاده  ــن اس ــمه در میادی ــا مجس ــا و ی ــوان از آب نم ــرورت، می ت ــب ض برحس
کــرد. در صورتــي می تــوان یادمان هــای خــاص را در میادیــن نصــب کــرد کــه 
شــعاع گــردش میــدان، بســیار گســترده باشــد )ماننــد میــدان آزادي تهــران، یــا 

آرامــگاه بوعلــي ســینا در همــدان(. 
به طــور کلــی نورپــردازي میادیــن نیــز بایــد به صــورت مناســب صــورت گیــرد 
و کلیــه ضوابــط ایمنــی و زیباشناســانه در آن رعایــت گــردد )معاونــت نظــارت 

راهبــردي دفتــر نظــام فنــي اجرایــي، 1389(.

معیارهای�منظرسازی�فضاهاي�سبز�و�باز�شهری
ــای  ــد معیاره ــبز بای ــای س ــاری  فض ــی و معم ــی در طراح ــر اقدام ــش از ه پی
ــل  ــن عوام ــان از مهم تری ــه داد. گیاه ــرد و ارائ ــخص ک ــتی مش ــل را بدرس عم
مرئــی زنــده وطبیعــی بافــت شــهرها بــه شــمار می آیــد کــه نقــش حیاتــی آن هــا 

ــد اســت.  ــل تردی درفضــا ســازی و معمــاری شــهرها غیرقاب
ــارت  ــی" عب ــن آرای ــر “زمی ــارت بهت ــه عب ــا ب ــازی )Iand scape( ی منظرس
اســت از کاربــرد گیاهــان در طراحــی بــه نحــو و صورتــی کــه موجبــات ارتقــای 
جلوه هــای دیــداری محیــط گــردد. از ایــن دیــدگاه برخــی از مهم تریــن 
ــی  ــر معرف ــرح زی ــه ش ــهری را ب ــای ش ــی در عرصه ه ــن آرای ــای زمی معیاره

می نماییــم.
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انسجام�فضایی
ســازماندهی مــوزون محیــط ازراه زمیــن آرایــی بــا پوشــش های گیاهــی، یکــی 

ــود. ــر  می ش ــی" تعبی ــجام فضای ــاد " انس ــیوه های ایج ــب ترین ش از مناس
“... آشــفتگی دیــداری گیــج کننــده در اغلــب شــهرها ... به صــورت بخش هــای 
جــدا افتــاده، شــامل فضاهــاي بــاز تکــه شــده، نیــاز بــه ســاماندهی دوبــاره دارد. 
ردیفهــای درختــان خزانپذیــر ســایهوار می توانــد ایــن انســجام را از راه برقــراری 
ــد.  ــود آورن ــه وج ــاخه ها ب ــت ش ــا و باف ــازی تنه ه ــا س ــا فض ــداوم ب ــم م نظ
درختــان، شــاخص ترین عنصــر طراحــی هســتند کــه قادرنــد تمــام بخش هــای 

 )1980,Henry Arnold(. "یــک شــهر را بــه هــم پیوســته ســازند

فضاسازی
وقتــی مــا در طراحــی منظــر از فضــا صحبــت می کنیــم، منظــور مــا دو گونــه ی 
مختلــف فضاهــاي بــاز و فضاهــاي بســته اســت. کاربــرد درســت ایــن دو نــوع 
فضــا در منظــر ســازی اهمیــت دارد؛ چــرا کــه، "... ایــن دو نــوع مختلــف فضــا 
از نظــر طــرح منظــر وظایــف متفاوتــی دارنــد: فضــای بــاز نشــاط بخــش اســت، 
ــود...  ــاز بش ــک ب ــدود باری ــن مح ــک زمی ــان ی ــه از می ــر بالفاصل ــژه اگ به وی
فضــای بســته بــرای روحیه هــای مختلــف اســت. خلوتگاهــی اســت بــرای پنــاه 
ــا  ــد و ی ــدا کن ــی پی ــا رهای ــخص[ در آنج ــه ]ش ــرای اینک ــی، ب ــردن در تنهای ب
ــته ای،  ــای بس ــن فضا ه ــد. در چنی ــرار کن ــاد ف ــی از ب ــه براحت ــر آن ک معمولی ت
ــان  ــا در درخت ــت برگ ه ــی حرک ــب و کم ــان، ترکی ــی گیاه ــل کم ــی مث هیجان
تشــدید  می شــود. گــر چــه ایــن مســأله مهــم اســت کــه مشــخص کنیــم، چــه 
نــوع فضایــی مــورد نظــر ماســت و همچنیــن )بــدون هیــچ منظــوری و ســادهتر 
از آنکــه بــه نظــر بیایــد( طــرح مــا از چــه نوعــی تولیــد  می شــود؟ آیــا مــا یــک 
ــاختمان های  ــا،  س ــی )تپه ه ــع فعل ــوده مرتف ــن ت ــر گرفت ــدون در نظ ــا را ب فض
بنــد( در نظــر گرفتــه ایــم کــه تناسبشــان تغییــر خواهــد کــرد؟ آیــا بــه انــدازه 
کافــی آنــرا بــزرگ ســاخته ایــم، تــا اجازه بــه افزایــش ارتفــاع گیــاه داده باشــیم؟ 
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یــا بــا رشــد گیاهــان مفهــوم فراخــی محیــط از بیــن خواهــد رفــت؟ یــا در واقــع 
ــا رشــد بیــش از حــد گیاهــان محــو خواهــد شــد؟ و آیــا  فضــای  دنــج مــا، ب
ــر  ــوم س ــا مفه ــم؟ ی ــر گرفتهای ــتانی در نظ ــت زمس ــته را در وضعی ــای بس فض
ــوند،  ــزرگ می ش ــاخه ها ب ــه ش ــی ک ــت، هنگام ــد رف ــن خواه ــودن از بی ــاه ب پن

.)1974,Fairbrother( " ...ــه آن داریــم ؟ درســت وقتــی احتیــاج مبــرم ب
در واقــع "... بــا اصــول محصــور کــردن فضاهــا ومکانهــا و تأثیــر ویژگی هــا و 
ــی کــه  ــه وجــود آورد در حال ــوان فضاهــاي مطلــوب انســانی را ب حالتهــا می ت
ــا دســت ســاختهای انســانی در  ــد ب ــرات ســاخته طبیعــت هســتند بای ــن تأثی ای

تناســب و توافــق کامــل قــرار گیــرد.
بنابرایــن، در فضاهــاي کــه طبیعــت نقــش مســلط پیــدا می کنــد، ماننــد فضــای 
ــا  ــد گذره ــاد کنن ــازگاری ایج ــی س ــد نوع ــی بای ــر فیزیک ــی، عناص ــاغ ایران ب
ــا  ــوط و بافته ــورت خط ــوند و به ص ــاخته ش ــی س ــدازه کاف ــه ان ــا ب و حوضه
ــن  ــرم زمی ــا ف ــژه ب ــردد به وی ــگ گ ــن هماهن ــان و زمی ــبز درخت ــطوح س ــا س ب
ــا و  ــطح راه ه ــای مس ــا، در زمین ه ــی تئاتره ــتخرها آمف ــود اس ــای گ در جاهه
ــود  ــه وج ــی را ب ــازگاری وهماهنگ ــوع س ــن ن ــان ای ــا، درخت ــراز بلندی ه برف

می آورنــد..." )بافــت شــهر، 1384(.

نظم�وتنوع
ــرف  ــم، مع ــنار ه ــردو ک ــباهت ها( ه ــی ش ــباهت ها و ب ــوع )ش ــم و تن “نظ
ــی متناســب در طراحــی محســوب می شــوند. در  ــف و ترکیب ــادل ظری ــک تع ی
طراحــی منظــر نیــز الزم اســت کــه به منظــور تجلــی زیبایــی بصــری آن، توجــه 

بــه نظــم و تنــوع در حالــت تعــادل خــود معطــوف گــردد.
به طــور كلــی، از نظــر زیباشناســی، نظــم بیــش از انــدازه در هــر طرحــی باعــث 
یکنواختــی و تنــوع افراط آمیــز نیــز موجــب ســردرگمی  می شــود. پــس در ایــن 
زمینــه الزم اســت کــه بــه ایجــاد یــک حالــت تعــادل بیــن حداکثرهــا وحداقلهــا 
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ــا امــکان  در تنــوع و نظــم المان هــای فضاهــای مختلــف طــرح توجــه شــود ت
احیــای یــک وحــدت حســی فراهــم آیــد" )آمایــش محیــط، 1372(. 

تکرار
ــه عنصــر "نظــم و تنــوع" معنــی و مقصــود می بخشــد و  تکــرار در طراحــی، ب
بیــن المان هــا و فضاهــاي مختلــف ایجــاد وحــدت می کنــد. در طــرح  پارك هــا 
نیــز تکــرار برخــی از المانهــای طبیعــی یــا مصنوعــی و فضاهــا، می تواننــد بــه 
ــی  ــا ی ــری، زیب ــای بص ــر جنبه ه ــود و از نظ ــر ش ــی منج ــن وحدت ــاد چنی ایج

طــرح را فزونــی بخشــد )همــان(.

سازگاری
ــی  ــرایط اقلیم ــا ش ــد ب ــرد، بای ــام می گی ــه انج ــی ک ــر مکان ــازی در ه منظرس
و جغرافیایــی آن نقطــه ســازگاری داشــته باشــد. همچنیــن ســازگاری بــا 
ــردد. ــداری می گ ــای دی ــش کیفیت ه ــات افزای ــز موجب ــاور نی ــای مج کاربری ه

مردم�مداری
ــردن و  ــردی ک ــو و کارب ــیع دکوراتی ــازی های وس ــر س ــز از منظ ــور، پرهی منظ
تلفیــق کارکردهــای عمومــی در طراحی هاســت. به عنــوان نمونــه "پاســخ 
گویــی بــه نیازهــای مثبــت انســانی بــرای گروه هــای مختــف اســتفاده کننــده در 
طراحــی پــارك، یکــی از اهــداف و اصــول بنیــادی اســت. هــر چنــد ایــن هــدف 
به طــور کلــی در مضمــون هــر طرحــی وجــود دارد، لیکــن بــه مــوارد حســاس 

آن بایــد توجــه داشــت.
ــازی،  ــی، ب ــز ورزش ــت و خی ــت، جس ــد حرک ــمی، مانن ــای جس ــن نیازه تأمی
ــه فضــای مناســب خــود،  ــاج ب هواخــوری، اســتراحت و تمــدد اعصــاب، احتی
ــدن دارد. در  ــاده روی ودوی ــیرهای پی ــازی، مس ــی، ب ــای ورزش ــد زمین ه مانن
حالیکــه فضاهــاي قــدم زدن وتفریــح نیــز بــه همــان انــدازه حائــز اهمیت اســت.
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حداقل�دخالت�و�تجاوز�به�شرایط�طبیعی
ــا شــرایط توپوگرافــی، هیــدرو گرافــی،  هــر نــوع فعالیــت طراحــان بایــد "... ب
ــگ باشــد..."   ــا آن هماهن ــوده و ب ــاق ب ــم محــل در انطب پوشــش گیاهــی و اقلی

)1991,Ashton(.

راحتی�دسترسی�و�حرکت
ضمــن اینکــه طراحــی فضاهــاي ســبز عمومــی بایــد بــه شــیوه ای عملــی گــردد 
ــز "...  ــرد، در داخــل محوطه هــا نی ــی صــورت گی ــه آن به راحت کــه دسترســی ب
حرکــت آزاد ، رفتــار راحــت، نشســتن و برخاســتن آزاد ، انتخــاب آزاد فضاهــا 
ــود.  ــرآورد  می ش ــی آزاد ب ــا طراح ــه ب ــت ک ــاي اس ــد فضاه ــیرها، نیازمن و مس
ــروی از  ــت. پی ــس آزادی اس ــا ح ــر ب ــیمتریک مغای ــی و س ــای هندس طرح ه
خطــوط زمیــن و جریــان طبیعــی آب ایــن حــس را ارضــا می کنــد..." ( بافــت 

شــهر، 1384(.

اصول�زیباشناسی
ــًا  ــی قطع ــرد، ول ــف ک ــی را تعری ــوان زیبای ــت می ت ــه زحم ــه ب ــم آنک به رغ
ترکیــب هنرمندانــه ی عناصــر طراحــی )خــط، فرم،بافــت، رنــگ( بــرای نیــل بــه 

ــکاری دارد.  ــل ان ــی در منظــر، نقــش غیرقاب زیبای
ــی  ــی گوناگون ــج حس ــری، نتای ــرات بص ــاظ تأثی ــوط از لح ــواع خط ــط ـ ان خ
ــت دینامیکــی  ــود درجــه (کیفی ــاًل، خطــوط عمــودی ) ن ــد. مث ــار می آورن ــه ب ب
ــی  ــد. خطــوط قطــری و زیگزاگــی، نرم ــان می کن ــر بی دارد و حرکــت را قوی ت
ــل  ــا از عوام ــن ویژگی ه ــده ســبب می گــردد و... ای و آرامــش خاطــر را در بینن
عمــده ی طراحــی هســتند و در طــرح یــک پــارك اســتفاده مطلــوب از آن، بــه 
نحــوی کــه آمیختگــی معمــاری و طبیعــت را به گونــه ای دلپذیــر آشــکار ســازد 

الزامــی اســت. 
ــددی تشــکیل  ــوط متع ــای آن از خط ــه یال ه ــیاء ک ــی اش ــکل خارج ــرم ـ ش ف
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ــت  ــک درخ ــی ی ــوده ی کل ــال، ت ــور مث ــود؛ به ط ــده  می ش ــرم نامی ــردد، ف می گ
ماننــد شــاخه ها برگ هــای آن فــرم درخــت می آورنــد. فــرم در طراحــی منظــر 
از پتانســیل ها و محدودیــت ســایت تأثیــر می پذیــرد و تابعــی از شــکل ســایت 

اســت.
بافــت ـ رابطــه و همبســتگی بیــن مجموعــه بخش هــای مختلــف هــر شــیء و 
ــت  ــی، در طراحــی منظــر، باف ــده  می شــود. به طــور کل ــت آن نامی جســمی، باف
ــح و کــف ســازی(  ــت طبیعــی )گیاهــان( و مصنوعــی )مصال ــه دو دســته باف ب
تقســیم  می شــود کــه هــر یــک از آن هــا نیــز ســه نــوع بافــت نــرم، متوســط و 
ــی  ــی و کم ــر زندگ ــر س ــرم، بیانگ ــت ن ــوالً باف ــرد. اص ــر می گی ــش را در ب خ
آشــفتگی اســت و تأثیــر غیــر جدی تــری در بیننــده ایجــاد می نمایــد. در حالــی 
ــر  ــرات جدی ت ــه ایجــاد تأثی ــا خشــونت و تحکــم خــود ب کــه بافــت خشــن ب
ــا اســتفاده از چنیــن کنتراســتی، طــراح می توانــد تغییــر  در بیننــده می انجامــد. ب
ــف  ــای مختل ــری از بافت ه ــا بهره گی ــا ب ــان دارد و ی ــت آن را بی ــا و موقعی فض

گیاهــی، تنــوع دلپذیــری در طــرح پــارك ایجــاد نمایــد.
رنــگ ـ رنــگ حاصــل بازتــاب فیزیکــی نــور از ســطح اشــیا اســت کــه توســط 
چشــم دریافــت  می شــود و تأثیــرات حســی گوناگونــی را در افــراد بــه 
ــرزنده  ــگ، نشــاط آور، س ــای روشــن و پررن ــه رنگ ه ــی آورد. چنان ک وجــود م
ــاط و  ــاری از نش ــگ، ع ــره و کم رن ــای تی ــا رنگ ه ــتند؛ ام ــش هس و روح بخ

ــوند. ــداد می ش ــرزندگی قلم س
کیفیــت بازتابــی رنــگ را در روشــنایی طبیعــی، می تــوان بــا تغییــر شــدت منبــع 
نور)ماننــد فتلتــره شــدن نــور خورشــید بــه یــاری برگ هــا( و تغییــر نــوع ســطح 

نورگیــر و همچنیــن بهره گیــری از تضــاد رنگ هــا تنظیــم کــرد.
ــاد  ــی ایج ــش درون ــی و آرام ــات روح ــا هیجان ــبز، رنگ ه ــای س ــاره فض درب
می کننــد؛ چــرا کــه، تنــوع گســترده ای در برگ هــا و گل هــای آن نهفتــه اســت. 
ــاد  ــن ایج ــا، ضم ــی پارك ه ــترده در طراح ــوع گس ــن تن ــری از ای ــا بهره گی ب
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جلوه هــای دیــداری خوشــایند، می تــوان تفکیــک فضاهــا و نــوع کارکــرد آن هــا 
را نیــز مشــخص ســاخت. در عیــن حــال، طــراح بایــد توجــه داشــته باشــد کــه 
تفکیــک فضاهــا و نــوع کارکــرد آن هــا را نیــز مشــخص ســازد. در عیــن حــال، 
ــاختن  ــخص س ــا و مش ــک فضاه ــه تفکی ــد ک ــته باش ــه داش ــد توج ــراح بای ط
ــای  ــوع رنگ ه ــق تن ــازه ای، از طری ــای س ــا فضاه ــاط ب ــا در ارتب ــرد آن ه کارک

مصالــح انتخــاب شــده نیــز مقــدور خواهــد بــود )آمایــش محیــط، 1372(.

اصول�مدیریت�حفظ�و�بهسازی�فضاهای�سبز�عمومی
امــروزه ســازوکار مدیریــت فضاهــای ســبز شــهری امــری بســیار ظریــف، مهم و 
حیاتــی اســت. الزمــه حفــظ و توســعه مطلــوب فضاهــای ســبز شــهری، داشــتن 

ــت. ــح اس ــی های صحی ــا و خط مش برنامه ه
ــد  ــتمر باش ــه ای مس ــد به گون ــهر بای ــان در ش ــداری درخت ــظ و نگه ــد حف فراین
و مشــارکت همــه شــهروندان را می طلبــد. اســتمرار ایــن مهــم حتــی در طــول 
ــی  ــرا، فصــل زمســتان مشــکالت گوناگون ــز گسســته نمی شــود؛ زی زمســتان نی
ــد  ــور می کنن ــب تص ــی آورد. اغل ــود م ــه وج ــا ب ــان و درختچه ه ــرای درخت ب
ــه  ــی ک ــد، در صورت ــاز ندارن ــیدگی نی ــه رس ــتان ب ــان در فصــل زمس ــه گیاه ک

ــت. ــوار اس ــق و دش ــتانی کاری دقی ــیب های زمس ــا آس ــارزه ب ــگیری و مب پیش
همچنیــن لــزوم اســتمرار حفاظــت و اهمیــت آن، ســبب می گــردد کــه 
ــد در چارچــوب  ــد شــود، ایجــاد و حفــظ فضــای ســبز در شــهرها را نبای تأکی
مســئولیت های شــهرداری و یــا مدیریت هــای شــهری محــدود کــرد. مشــارکت 
مــردم و اقدامــات انفــرادی و جمعــی آنهــا، ضــروری و الزم اســت. مــردم هــر 
ــه  ــه در نتیج ــاری ک ــد. آث ــده دارن ــر عه ــی ب ــهم بزرگ ــه س ــن زمین ــهر در ای ش
مشــارکت مــردم در زمینــه ایجــاد فضــای ســبز بــه وجــود می آیــد، بــه مراتــب 
ــی، 1381(. ــد )رهنمای ــی باش ــمی و دولت ــات رس ــترده تر از اقدام ــد گس می توان
ــه  ــاز ب ــواره نی ــهر، هم ــدی ش ــاخت کالب ــدار س ــش جان ــوان بخ ــان به عن درخت
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مراقبــت دائــم دارنــد. عــدم توجــه و مراقبــت موجــب زیان هــای خواهــد شــد 
کــه جبــران آن هــا مســتلزم صــرف هزینــه و زمــان خواهــد بــود.

ــتلزم  ــهری مس ــبز ش ــای س ــت فضاه ــازوکار مدیری ــت س ــی موفقی ــور کل به ط
ــر اســت: ــای زی ــت اصــول معیاره رعای

 ـ ارتقای نقش مردم.
 ـ ارتقای بهره وری اکولوژیکی فضای سبز شهری.
 ـ ارتقای بهره وری اجتماعی فضاهای سبز شهری.

ارتقای�نقش�مردم
مــردم هــر شــهر، کاربــران )Users( فضاهــای ســبز عمومــی آن شــهر هســتند. 
ــالمت  ــرایط س ــای ش ــی، ارتق ــبز عموم ــای س ــاد فضاه ــدف از ایج ــًا ه اساس
ــار نظــر یکــی از صاحب نظــران  ــه اظه ــا ب ــردم اســت. بن جســمی و روحــی م
 ...“ ،)UNEP( "ــپ ــازمان "یون ــت محیطی س ــت زیس ــت اندرکاران مدیری و دس
ــد  ــر خواه ــی امکان پذی ــوب زمان ــور مطل ــبز به ط ــای س ــترش فض ــد و گس رش
بــود کــه ســطح زندگــی و آمــوزش عمومــی بــه نحــو چشــم گیری ارتقــا پیــدا 

ــد" )المبو.دجــی، 1367(. کن
بنابرایــن، مدیــران شــهری بایــد به منظــور حفــظ دســتاوردها از دو طریــق نقــش 

مــردم را ارتقــا دهنــد:
الــف ـ ارائــه آمــوزش غیررســمی بــه کاربــران فضــای ســبز برحســب شــرایط 
خــاص هــر یــک از گروه هــای جنســی و ســنی در خصــوص اهمیــت فضــای 

ســبز و توقعــات مســئولین از مــردم.
ب ـ تقویــت احســاس مســئولت در مــردم، بــا مشــارکت دادن گروه هــای 
ــوزان و ... در  ــش آم ــه دار، دان ــان خان ــتگان، زن ــر: بازنشس ــردم نظی ــف م مختل

ــبز. ــای س ــداری فض ــظ و نگه حف
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ارتقای�بهره�وری�اکولوژیکی�فضای�سبز�شهری
قبــل از تبییــن بهــره وری اکولوژیکــی فضــای ســبز، ضــروری اســت توضیحــی 
ــاده  ــوم س ــک مفه ــره وری در ی ــود؛ به ــه ش ــره وری  ارائ ــوم به ــون مفه پیرام
عبــارت اســت از: نســبت ســتاده بــه داده، در واقــع بهــره وری، نوعــی نگــرش و 
فرهنــگ برنامه ریــزی، سیاســت گذاری و اجراســت کــه در آن حداکثــر اســتفاده 
ــزء  ــره وری دو ج ــوم به ــن رو مفه ــد. از ای ــل آی ــه عم ــات ب ــل امکان از حداق

ــاخص دارد:  ش
1 ـ کارایی

2 ـ اثربخشی
کارایــی عبــارت اســت از: “انجــام درســت کارهــا” و اثربخشــی “انجــام کارهــای 

درســت” می باشــد )جامعــه ملــی بهــره وری، ســنگاپور، 1372(.
ــه ای  ــد به گون ــدارکاران فضــای ســبز شــهری بای ــران و دســت ان ــن، مدی بنابرای
ــه و ...  ــانی، هزین ــروی  انس ــتفاده از نی ــل اس ــا حداق ــه ب ــد ک ــزی کنن برنامه ری
ــود  ــتاده( بوج ــی )س ــی اکولوژیک ــاد بازده ــتفاده را در ایج ــر اس )داده(، حداکث

ــد. آورن
ــن راســتا انجــام داد،  ــوان در ای ــات را می ت ــن منظــور، برخــی از اقدام ــرای ای ب

ــود: ــنهاد  می ش ــه پیش ــورت نمون به ص
ــار مثبــت ســنجش بهــره وري، ضــرورت وجــود  ــه اینکــه آث ــا توجــه ب 1ـ ب
ــی  ــی و عموم ــازمان های خدمات ــره وری را در س ــری به سیســتم اندازه گی
اجتناب ناپذیــر کــرده اســت )فهیهــی و کاشــی، 1389(، اســتقرار سیســتم 
ــازمان  ــهری و س ــات ش ــه خدم ــای تابع ــره وری در واحده ــنجش به س

 پارك هــا قابل توجــه اســت.
2ـ از کاربــرد بی رویــه گونه هــای گیاهــی کــم بــازده به ویــژه چمــن 
ــان  ــان پوششــی و درخت ــر گیاه ــواع دیگ ــه ان ــرا ک ــود. چ خــودداری ش
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ــه  ــر، هزین ــی باالت ــی اکولوژیک ــا بازده ــدار ب ــبتًا پای ــر نس ــول عم ــا ط ب
ــد. ــل می نماین ــه تحمی ــر جامع ــری ب ــداری کمت نگاه

گفتنــی اســت کــه  عمــر یــک درخــت بــه نــوع آن بســتگی دارد... یــک درخــت 
ــی و  ــد طول ــی رش ــا چگونگ ــنایی ب ــد. آش ــر می کن ــال عم ــا س ــوالً ده ه معم
عرضــی درخــت، انتخــاب نــوع مناســب درخــت را ســبب  می شــود. در واقــع، 
بــا تبدیــل “ســطوح ســبز” بــه “فضــای ســبز” از طریــق کاربــرد بیشــتر درختــان 

ــت یافت. ــی دس ــره وری اکولوژیک ــای به ــه ارتق ــوان ب می ت
افــزون بــر اینهــا، توجــه بــه چنــد موضــوع دیگــر در افزایــش ارتقــای بهــره وری 

اکولوژیکــی فضاهــای ســبز حایــز اهمیــت اســت:
 ـ انتخاب گونه های مناسب و سازگار با شرایط اقلیمی و جغرافیایی.

 ـ انبوه ســازی درختــان و حتی المقــدور پرهیــز از تــک درخت ســازی 
محوطه هــا؛ چــرا کــه "... مهم تریــن بخــش  پارك هــا و محیط هــای 
ــا  ــی  پارك ه ــترین اثربخش ــد... و بیش ــان آن می باش ــش درخت ــبز، بخ س
در آب وهــوای شــهر، مربوطــه بــه بخــش درختــزار هــر یــک از آنهاســت. 
ــس  ــود و برعک ــتر ش ــبز( بیش ــای س ــزار )فض ــعت درخت ــدر وس هرچق
وســعت چمنــزار )ســطح ســبز( کاهــش یابــد، اثــرات مفیــد اکولوژیکــی 

پارك هــا، افزایــش می یابــد )مجنونیــان، 1380(.
 ـ اختصــاص مســاحت کافــی بــرای هــر یــک از پروژه هــای توســعه فضــای 
ســبز؛ چــرا کــه، "... اثــر درختــان در کاهــش آلودگــی فقــط زمانــی مؤثــر 
اســت کــه از وســعت کافــی برخــوردار باشــند. کارخانجــات بــرای اینکــه 
آثــار ناگــواری در منطقــه نگذارنــد، بایــد به وســیله فضــای ســبز محصــور 
شــوند. برآوردهــا نشــان می دهــد کــه فضــای ســبز بــه عــرض 500 متــر 
قــادر اســت 70 درصــد از گازSO2 ... را کاهــش دهد. در واقــع  پارك های 
وســیع در  آب و هــوا و ســایر شــرایط ویــژه شــهرها، از پارك هــای کوچــک 
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بــا وســعت کمتــر ثمربخشــی بیشــتر دارنــد. حداقــل وســعتی را کــه یــک 
ــه  ــک منطق ــوای ی ــود را در آب وه ــوس خ ــرات ملم ــد اث ــارك می توان پ

بگــذارد، 1/2 ـ 1 هکتــار می باشــد..." )همــان(.
ــای  ــه در محله ه ــای ســبز  کوچکــی ک ــه: “... فضاه ــد ک صاحب نظــران معتقدن
پرتراکــم و خالــی از مناطــق ســبز واقــع شــده باشــند، فضاهــای آلــوده محســوب 
ــد،  ــدون تأثیرن ــوا ب ــت ه ــود وضعی ــا در بهب ــه تنه ــا ن ــن فضاه ــوند. ای می ش
ــر می شــوند. در واقــع،  ــار از محیــط اطــراف خــود آلوده ت ــا مکیــدن غب بلکــه ب
ــا جــذب  ــده و ب ــی در آم ــی به صــورت قیف ــان نزول ــل جری ــن فضــا در مقاب ای
توده هــای هــوای مجــاور، اگــر جــای ایــن فضاهــای ســبز کوچــک را چمــن و 
ــرای زدودن  ــد. ب ــد ش ــر خواه ــع وخیم ت ــد، وض ــک بگیرن ــای کوچ درختچه ه
غبــار به طــور مؤثــر، بــه یــک حداقل مســاحت و یــک میــزان خــاص از فضاهای 
ســبز در قبــال فضاهــای ســاخته شــده نیــاز اســت. پــس الزم اســت کــه حــدود 
کاربــرد زیســت محیطی فضاهــای ســبز مشــخص گردنــد..." )پیرمــوره، 1373(.
ــود از “ انجــام کارهــای درســت”  ــارت ب ــن، بحــث "اثربخشــی” کــه عب بنابرای
ــد. از ســوی دیگــر، ایــن را نیــز بایــد در نظــر  در اینجــا کامــاًل مصــداق می یاب
داشــت کــه توزیــع فضاهــای ســبز در قطعــات کوچــک و پراکنــده، هزینه هــای 
حفــظ و نگهــداری )یکــی از اقــالم “داده” در بهــره وری فضــای ســبز( را افزایــش 

می دهــد.
ــتفاده  ــه اس ــوط ب ــهرها من ــان در ش ــی درخت ــد، اثربخش ــه نمان ــه ناگفت “... البت
صحیــح، مراقبــت و نگهــداری و رســیدگی بــه موقــع آن هــا دارد. در غیــر ایــن 
ــی نارســایی هایی را  ــه ممکــن اســت حت ــن نیســت ک ــه گفت ــازی ب صــورت نی
بــرای شــهروندان فراهــم کنــد؛ مثــاًل مانــع رســیدن نــور بــه منــازل شــود و یــا در 
فصــل خــزان محیــط خــود را انباشــته از بــرگ نمایــد. بــرای حفــظ هدف هــای 
تفرجــی پارك هــا در داخــل شــهرها، نظــارت و کنتــرل مــداوم و شــدید آن هــا 
الزامــی اســت. بــه ایــن دلیــل و بــه دالیــل بســیار دیگــری حفــظ و نگهــداری 
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یــک مجموعــه از درختــان شــاداب و ســودمند در یــک ناحیــه شــهری به عنــوان 
یــک واحــد خدماتــی بیــش از حد تصــور هزینــه در بــر دارد..." )المبــو، 1376(.

ارتقای�بهره�وری�اجتماعی�فضاهای�سبز�شهری
ــدگاه  ــه از دی ــه ک ــًا "... آنچ ــد، اساس ــرح ش ــن مط ــش از ای ــه پی ــه ک همان گون
ــزان  ــت دارد، می ــهری اهمی ــبز ش ــای س ــا فض ــاط ب ــی در ارتب ــط اجتماع محی
فضــای ســبز عمومــی )فضــای ســبز اجتماعــی( اســت؛ یعنــی فضــای ســبزی 
کــه رفت وآمــد عمــوم در آن هــا بــدون مانــع باشــد..." )بهــرام ســلطانی، 1380(.
بنابرایــن، هــر چــه فضــای ســبز عمومــی درجــذب جمعیــت و خدمات رســانی 
ــا  ــز ارتق ــبز نی ــای س ــی فضاه ــره وری اجتماع ــد، به ــر باش ــردم موفق ت ــه م ب

ــت. بیشــتری خواهــد یاف
ــق اتخــاذ  ــد از طری ــهری، بتوانن ــبز ش ــای س ــران و فضاه ــه مدی ــی ک در صورت
ــت در  ــات فراغ ــذران اوق ــرای گ ــردم را ب ــان م ــف،  اطمین ــدات مختل تمهی
ــر  ــردم اجتماعــی، نظی ــردم در ســاعات مختلــف م ــد و م پارك هــا جلــب نماین
ــه  ــی و... ب ــور فرهنگ ــواده، ام ــتان و خان ــرت دوس ــت و معاش ورزش، مصاحب
محوطــه فضاهــای ســبز عمومــی جــذب نماینــد. بهــره وری اجتماعــی فضاهــای 
ســبز شــهری ارتقــا می یابــد. بــرای ایــن منظــور ضــروری اســت ایــن مکانهــا، 

ــند. ــا باش ــت پارك ه ــای مدیری ــرایط و معیاره ــد ش واج

معیارهای�مدیریت�پارک�ها
ایمنــی و امنیــت1 از مهم تریــن معیارهــای مدیریــت  پارك هــا محســوب 

: ند می شــو

الف�ـ�ایمنی

بایــد نــکات ایمنــی در پارك هــا و تجهیــزات و خدمــات عرضــه شــده در آن هــا 

1- - Safete &securete 
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ــا تیــر  به طــور کامــل ملحــوظ شــود. تأسیســات بــرق و امــکان اتصــال بــرق ب
ــکان  ــواران ام ــاز موتورس ــاری، ورود غیرمج ــر آبی ــنایی در اث ــای روش چراغ ه
ــی،  ــای برق ــرخ وفلک ه ــواع چ ــون ان ــی چ ــایل تفریح ــی وس ــرات احتمال خط
تابهــا و سرســره های کــودکان وجــود اختــالف ســطح های خطرنــاك در 
ــارك و...  ــارك، کیفیــت بهداشــتی مــواد غذایــی بوفه هــای پ ــاده پ مســیرهای پی
همــواره بایــد از ســوی مدیــران فضاهــاي ســبز عمومــی از طریــق پیاده ســازی 

ــرد.1 ــرار بگی ــا دقــت و وســواس بســیار مــورد نظــارت و کنتــرل ق HSE ب

ــالمت(،  ــاتHealth )س ــرف اول کلم ــه ح ــب س ــاری HSE، ترکی واژۀ اختص
ــده  ــه دربرگیرن ــت ک ــت( اس ــي( و Environment )محیط زیس Safety )ایمن
ــه  ــت ب ــي و  محیط زیس ــالمت، ایمن ــه س ــوط ب ــائل مرب ــه مس ــده دار کلی و عه

شــمار مــی رود. 
رویکــرد سیســتماتیک مدیریــت HSE، بــه دلیــل داشــتن نگــرش قبــل از 
ــل  ــرات را قب ــراری آن، خط ــا برق ــه ب ــت ک ــی اس ــن ویژگ ــوادث، دارای ای ح
ــک و  ــی ریس ــس از ارزیاب ــرده و پ ــایی ک ــه شناس ــه حادث ــدن ب ــل ش از تبدی
ــا  ــن ب ــود. بنابرای ــدام نم ــا اق ــرل آن ه ــه کنت ــبت ب ــوان نس ــدی می ت اولویت بن
ــی و محیط زیســت،  ــت بهداشــت، ایمن پیاده ســازی رویکــرد سیســتمیک مدیری
ــل  ــه حداق ــا را ب ــی از آن ه ــای ناش ــدت پیامد ه ــوادث و ش ــار ح ــوان آم می ت

.),2002Herrero( رســاند 
عوامــل�مؤثــر�بــر�مدیریــت�بهداشــت،�ایمنــی�و�محیط�زیســت�در�

شــهری� پارک�هــای�
ــای  ــت در پارك ه ــی و محیط زیس ــت، ایمن ــت بهداش ــر مدیری ــر ب ــل مؤث عوام

1-  - نتایج یک مطالعه که در ســال 1394 در شــهر تهران به انجام رسیده، حاکی از آن بود که به طور کلی وضعیت 
 HSE هم در فضاهای عمومی و پارک های شــهری؛ در شرایط هشدار است و لذا ضرورت آنکه بهبود وضعیت ،HSE
در فضاهای عمومی در اولویت قرار گیرد، مورد تأکید قرار گرفت . بر اساس نتایج یک چنین مطالعاتی و بدنبال وقوع 
حوادث ناگوار بســیار،  شهرداری تهران، لزوم استقرار سیستم مدیریت HSE توسط شورای اسالمی شهر تهران طی 

مصوبه ای ابالغ نموده است. 
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ــد از )محمــدی آشــنانی، 1389(: شــهری عبارتن
1- بهداشت و پارك های شهری

ــی،  ــن عموم ــتی در اماک ــول بهداش ــت اص ــت در رعای ــت بهداش ــروزه اهمی ام
فضاهــای تفریحــی )از جملــه پارك هــای شــهری( بــر کســی پوشــیده نیســت. 
مدیریــت بهداشــت در پارك هــای شــهری بــه معنــی توجــه بــه اصــول، موازیــن 
ــری  ــت جلوگی ــات الزم جه ــام عملی ــا و انج ــتی در  پارك ه ــات بهداش و امکان
از انتشــار عوامــل بیمــاری زا و خطرهــای ناشــی از کلیــه�امــوری کــه ســالمت 
مراجعه کننــدگان و کارکنــان پــارك را بــه خطــر می انــدازد. اهــم مســائلی کــه در 
ــل می باشــند  ــوارد ذی ــد شــامل م ــت بهداشــت پارك هــای شــهری مؤثرن مدیری

)محمــدی اشــنانی، 1389، شــرکت شــهر ســالم، 1388(:
• تأمین آب آشامیدنی سالم و کافی در پارك 	
• نظارت بر فروشگاه های مواد غذایی، بوفه و رستوران پارك	
• ــح 	 ــارك و جمــع آوری صحی ــزات مناســب در پ ــا تجهی ــه ب ســطل زبال

ــام مختلــف  ــه در ای زبال
• ــدگان و ... ( 	 ــرات ، جون ــر )حش ــودات مض ــات و موج ــا آف ــارزه ب مب

ــارك ــود در پ موج
• ــا و 	 ــتفاده از آفت کش ه ــا اس ــه ب ــتی در رابط ــن بهداش ــت موازی رعای

ــارك  ــان پ ــیمیایی توســط کارکن ــای ش کوده
• نظافت مستمر داخل پارك 	
• وضعیت مناسب بهداشتی اتاق کارکنان پارك	
• رسیدگی منظم و مستمر به وضعیت سالمتی کارکنان پارك	

2- ایمنی و پارك های شهری
ایمنــی تنهــا بــه صنعــت و محیــط کاری کــه در آن کارگــران مشــغول کارهــای 
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ســنگین و خطرنــاك هســتند، محــدود نمی شــود؛ بلکــه در هــر فعالیــت 
ــن،  ــد راه رفت ــد، مانن ــام می ده ــره انج ــی روزم ــان در زندگ ــه انس و کاری ک
خــوردن، بــازی کــردن در اماکــن عمومــی از جملــه  پارك هــا و مراکــز تفریحــی 
می توانــد به صــورت روش و نحــوه انجــام صحیــح آن کار مطــرح شــود . اهــم 
ــوارد  ــامل م ــد ش ــهری مؤثرن ــای ش ــی پارك ه ــت ایمن ــه در مدیری ــایلی ک مس
ــنانی، 1389(: ــدی اش ــری، 1382، محم ــری طب ــی و اصغ ــند )لقای ــل می باش ذی

• توجه به طراحی فضای پارك بر اساس نیازهای استفاده کنندگان	
• تأمین قابلیت ایمنی و ارگونومی در اجزای پارك 	
• ایمنی مسیرهای حرکت	
• ایمنی میز و نیمکت و کاربرد ارگونومی در طراحی آنها	
• ایمنی در سیستم های برقی و روشنایی پارك	
• وجود عالئم و تابلوها	
• سیستم های آبرسانی	
• ایمنی دریاچه، استخر و آب نما	
• ایمنی در مقابل آتش سوزی	
• کاربرد آفت کش ها و کودهای شیمیایی	

3- محیط زیست و مدیریت آن در پارك های شهری 
ــائلی از  ــه مس ــه ب ــود، در رابط ــرح  می ش ــت مط ــت محیط زیس ــه در مدیری آنچ
ــی  ــان راهکارهای قبیــل آب، فاضــالب، آلودگي هــا و ضایعــات و پســاب ها و بی
ــرای شــهروندان و  جهــت کاهــش آلودگــی موجــود و ایجــاد محیطــی ســالم ب
ــا  ــه ب ــه در رابط ــایلی ک ــم مس ــد. اه ــارك می باش ــط پ ــتفاده کنندگان از محی اس
مدیریــت محیط زیســت پارك هــای شــهری مطــرح می باشــند، عبارتنــد از 

ــنانی، 1389(: ــدی اش )محم
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• ــالم، 	 ــی س ــاد محیط ــارك و ایج ــت پ ــداری از محیط زیس ــظ و نگه حف
ــش ــا و آرامش بخ زیب

• ــش 	 ــت پوش ــود وضعی ــیدگی و بهب ــرورش، رس ــای پ ــام مراقبت ه انج
ــارك گیاهــی در پ

• اســتفاده از منابــع آبــی بــا کیفیــت، مناســب جهــت آبیــاری فضــای ســبز 	
ك ر پا

• طراحی مناسب پارك 	
• ــات الزم 	 ــارك و اقدام ــر محیط زیســت پ ــه ب ــر آلودگــی هــوای منطق اث

جهــت بهبــود شــرایط موجــود
• اقدامات مناسب جهت کاهش آلودگی صوتی در پارك	
• اقدامات الزم جهت کاهش جمع آوری و دفع زباله ها در پارك	
• اقدامــات الزم جهــت کاهــش آلودگــی زیســت محیطی ناشــی از منابــع 	

آالینــده در پــارك
• استفاده از روش های صحیح مبارزه با آفات و بیماری ها در پارك	
• استفاده از سموم کم خطر جهت مبارزه با آفات و بیماری ها 	
• ــموم و 	 ــرد س ــا کارب ــه ب ــت محیطی در رابط ــات زیس ــت مالحظ رعای

ــارك ــان پ ــط کارکن ــیمیایی توس ــای ش کوده
بطورکلــی ضوابــط و اســتانداردهای ایمنــی، بهداشــت و محیط زیســت پارك های 
شــهری هــم متعــدد و متنــوع هســتند و هــم هریــک بــه فراخــور خــود بــه جهت 
نقــش آن هــا در ســالمت عمومــی جامعــه بســیار مهــم می باشــند. پوشــش ایــن 
ــای  ــی و طراحــی پارك ه ــه از مکان یاب ــدری گســترده هســتند ک ــه ق ــط ب ضواب
شــهری و از ورودی هــای  پارك هــا تــا جزئی تریــن اجــزا، تأسیســات و گیاهــان 
ــم و..  ــتفاده از س ــرس و اس ــد غ ــه داری مانن ــظ و نگ ــازوکارهای حف ــز س و نی

ــد.  ــه می یاب ادام
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ــای  ــا فضاه ــط ب ــای مرتب ــط  حوزه ه ــتانداردها و ضواب ــن اس برخــی از مهم تری
ســبز تاکنــون معرفــی و تبییــن شــده اند )معاونــت نظــارت راهبــردي دفتــر نظــام 

فنــي اجرایــي، 1389(.
ضوابــط�ایمنــی�در�ورودی�هــا�پــارک: چنانچــه، ورودي پــارك در مجــاورت 
خیابــان تنــدرو قــرار داشــته باشــد، شایســته اســت کــه یــک دسترســـي کنـــدرو 
مـــابین آن هــا نیـــز، طراحــي شــود. در چنـــین حـــالتي، امنیــت عابریــن پیــاده 
ــار  ــتقیمًا در کن ــد مس ــا نمی توانن ــود.  ورودي  پارك ه ــن می ش ــتر تأمی ــز، بیش نی
ــک های  ــتقرار کیوس ــد. اس ــرار گیرن ــد ق ــر رفت وآم ــیرهاي پ ــا و مس بزرگراه ه
ــد در  ــارك،  مي توان ــا در ورودي پ ــاي راهنم ــتفاده از تابلوه ــانی و اس اطالع رس
ــان  ــارك، بایســتي چن ــای پ ــه ورودی ه ــر باشــد. کلی ــط مؤث ــا شــدن محی خوان
طراحي شوند که ورود خـــودرو و موتورســـیکلت را بـــه داخـل پـارك محـدود 

کننـد. 
ــرد، 60  ــر ف ــور ه ــراي عب ــی، ب ــیرها: بطورکل ــي�مس ــی�طراح ــط�ایمن ضواب
ــراي مســیرهاي  ــا ب ــانتیمتر پهن ــل، 120 س ــاز اســت و حداق ــا نی ــانتی متر پهن س
پیــاده رو عمومــي الزامــي اســت. در مســیرهاي اصلــي پـــارك، کـــه تــردد افــراد 
بیشــتر اســت، بایســتي حداقــل 240 ســانتیمتر بــراي عــرض راه در نظــر گرفتــه 

شــود .
ــبز  ــاي س ــازهاي در فض ــطوح س ــوع س ــي از مجم ــا بخش ــاحت پیاده روه مس
محســوب می شــود. امــا مجمــوع ســطوح ســازهاي، نبایــد از 30 درصـــد ســطح 
کل پــارك، بیشــتر باشــند همچنیــن پیش بینــی مســایل ایمنــي و تجهیــزات الزم 
ــا قســمتي از  ــان( در تمــام و ی ــراي اســتفاده کنندگان خــاص )معلولیــن، نابینای ب
ــي چــرخ دار و کالســکه، در  ــور صندل ــی عب ــي اســت و پیش بین ــا الزامـ  پارك ه

همــه مســیرهاي پیــاده رو الزامــي اســت.1

1-  - براي مطالعه بیشتر به: استروم، استیون، مهندسي سایت براي معماران منظر، ترجمه سازمان پارک ها و فضاي 
سبز شهر تهران،13۸0 مراجعه شود.
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ــی و بهداشــت  ــودکان: توجــه ایمن ــازي�ک ــای�ب ــی�در�زمین��ه ــط�ایمن ضواب
ــهر  ــای ش ــردار پارك ه ــای بهره ب ــن گروه ه ــی از مهم تری ــوان یک ــودکان، به عن ک
بایــد در اولویــت طراحــان و مدیــران پارك هــای شــهری قرارگیــرد. از اینــرو در 

خصــوص زمین هــای بــازي کــودکان، رعایــت نــکات زیــر الزامــي اســت1:
ــدید 	  ــور ش ــرض ن ــد در مع ــودکان، نبای ــازي ک ــای ب ــن زمین ه همچنی

ــی های الزم  ــد بررس ــز، بای ــاد نی ــاظ وزش ب ــد. و از لح ــاب باش آفت
ــرد.  ــورت گی ص

ــازي کــودکان مشــرف 	  ــه زمین  هــای ب ــد ب ــارك، بای ــي پ اتاقــک نگهبان
ــي  ــد مکان ــن، بای ــارت والدی ــکان نظ ــت ام ــر آن جه ــالوه ب ــد ع باش
ــرل  ــتراحت و کنت ــراي اس ــودکان ب ــازي ک ــای ب ــاورت زمین ه در مج

ــه شــود.  ــز در نظــر گرفت ــن نی والدی
وســایل بــازي کــودکان، بایــد از ایمني الزم برخوردار باشــند و براســاس 	 

اســتانداردهاي موجــود طراحــي شــوند. وســایل بــازي کــودکان، بایــد 
ــت را  ــي و خالقی ــمي، حرکت ــای جس ــه فعالیت ه ــند ک ــه ای باش به گون

در ایــن گــروه ســني تقویــت کنــد
ــته 	  ــي الزم را داش ــد ایمن ــودکان، بای ــازي ک ــای ب ــوش زمین  ه کف پ

ــوش،  ــوان کف پ ــازي، به عن ــای ب ــن در زمین  ه ــتفاده از ش ــند. اس باش
ــوع اســت ممن

ــازي کــودکان، تعــدادي 	  الزم اســت در فاصلــه مناســبي از زمین  هــای ب
ســرویس بهداشــتي احــداث شــود.

ــل 	  ــز در مح ــودکان نی ــی ک ــرای دسترس ــالم ب ــامیدنی س ــه آب آش تعبی
ــت. ــز ضروریس ــا نی ــن زمین ه ــاور ای ــب و مج مناس

1-   - برای اطالع بیشــتر نگاه کنید به: چک لیست های ممیزی ایمنی پارک های شهری، استانداردهای ایمنی زمین 
)WHO(  و وسایل بازی کودکان در پارک و آژانس
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بــازی،  زمین هــای  استانداردســازی  اهمیــت  بــر  عــالوه  میــان  ایــن  در 
زیــادی  بســیار  اهمیــت  از  نیــز  شــهربازی ها  تجهیــزات  استانداردســازی 

اســت.  برخــوردار 
ــه بــه ایمنــی و  در مــورد دریاچه هــا و یــا اســتخرهای  پارك هــا نیــز توج

ــت1. ــف ضروریس ــوادث مختل ــگیری از ح ــرای پیش ــا ب ــت آن ه بهداش
ــف اســت.  ــز در فضــاي ســبز شــهري، داراي حالت هــای مختل آتش ســوزی نی
در فضاهــاي ســبز کوچــک و در فضاهــاي ســبز بــا تـــراکم پوشـــش گیاهــي کم، 
ــان اســت. در فضــاي  ــرل آن آس ــوده و کنت ــوردي ب آتش ســوزی، به صــورت م
ســبز بــه نســبت وســیع و پــر تراکــم، به ویژه بـــا وجـــود درختــان ســوزني برگ، 
خطــر آتش ســوزی بیشــتر و کنتــرل آن مشــکل تر اســت. در ایــن دســتورالعمل، 
ــرار  ــم، موردتوجــه ق ــاد وســیع و در فضــاي ســبز و پرتراک آتش ســوزی در ابع
گرفتــه اســت. تهیــه و تدویــن قوانیــن و مقــررات بــراي رعایــت اصــول ایمنــي 

)در برابــر آتــش(، و به کارگیــری مقــررات آن، الزامــي اســت.
سیســتم��های�آبیـــاري�فـــضاي�ســـبز�و�جمع�آوری�آبهـــاي�ســطحي:�
بــا توجــه بــه اهمیــت بحــران و کمبــود آب و مســائل محیط زیســت آن، 
ــته  ــالف آب را داش ــل ات ــه حداق ــاري، ک ــرفته آبی ــتم  های پیش ــتي از سیس بایس
ــتم  های  ــه سیس ــوط ب ــي مرب ــایل فن ــه مس ــت کلی ــرد. رعای ــتفاده کـ ــند، اس باش
آبیــاري تحــت فشــار، الزامــي اســت. اســتفاده از سیســتم  های پیشــرفته آبیــاري، 
ــرز،  ــای هـ ــش علف ه ــه: روی ــي، از جمل ــه کاهــش مشــکالت مدیریت منجــر ب
رســوب گذاری کانال هــا، فرســایش جــداره و عریــض شــدن کانال هــا خواهــد 
شــد. جمــع آوری آبهــاي ســطحي، از مــوارد مهمــي اســت کــه در طراحــي فضاي 
ــه  ــد موردتوج ــدی، بای ــازی و خیابان بن ــن، محوطه س ــزی زمی ــبز و برنامه ری س
ــا  ــداد خیابان ه ــه، در امت ــطحي ک ــاي س ــه آبه ــات تخلی ــرد و تأسیس ــرار گی ق

1-  -  متأســفانه حوادث متعددی در بوســتان ها و پارک های شــهری به ویژه برای کودکان در مواجهه با استخرها و 
آب نماهای غیراستاندارد پارک ها بوقوع پیوسته است.   
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ســاخته می شــوند، بایــد براســاس وقــوع رگبارهــاي شــدید و مــدت دوام آن هــا 
ــا 50 ســال، طراحــي شــده باشــند.  در دوره  هــای برگشــت 20 ت

همچنیــن الزم اســت در طراحــي سیســتم جمــع آوری آبهــاي ســطحي در 
محوطه  هــای شــهري، نقشــه  های توپوگرافیــک حــوزِه آبخیـــز، حـــداکثر شــدت 
جریان هــای آب بــاران و بــرف در دوره  هــای موردنظــر و محاســبات هیدرولیکي، 
مــورد بررســي قــرار گیرنــد. دفــع آبهــاي ســطحي از محوطــه فضاهــاي ســبز، 
بایــد در درجــه اول بــه روش ثقلــي انجــام گیــرد. متمرکــز کــردن آبهــاي هــرز 
ــد نقطــه  ــن تمرکــز، در چن ــر اســت، ای در یـــک نقطــه، مناســب نیســت و بهت
انجــام شــود )مگــر اینکه آبهـــاي هـــرز، بالفاصـــله وارد سیـــستم دفـــع هرزآب 
شــهري بــا ظرفیــت کافــي شــود(. عــالوه بــر ایــن، رعایــت شــیب بندي عرضــي 

ــر، به منظــور جمــع آوری آبهــاي ســطحي، الزامــي اســت. ــه معاب در کلی
دســتورالعمل نحــوه اســتفاده مجــدد از آب فاضــالب تصفیــه شــده، در آبیــاري 
ــبز  ــاي س ــده، در فض ــه ش ــالب تصفی ــن از آب فاض ــره گرفت ــبز: به ــاي س فض
شــهري،  مي توانــد جایگزیــن آب منابــع متعـــارف، بـــراي آبیـــاري باشــد. امــا 
ــدد  ــتفاده مج ــور اس ــالب، به منظ ــن فاض ــي در آب ای ــات کیّف ــواره مالحظ هم
ــي در آب فاضــالب  ــات کیّف ــرد. مالحظ ــرار گی ــر ق ــد مدنظ ــن از آن، بای و ایم
ــل در  ــاز دو عام ــورد نی ــه م ــي و تصفی ــر بهداشــت عموم ــده، از نظ ــه ش تصفی
آبیــاري فضــاي ســبز بــا فاضــالب تصفیــه شــده، مهــم انــد:  ریســک بهداشــت، 
بــه ایــن صــورت کــه بــا نشــت از سیســتم های توزیــع فاضــالب تصفیــه شــده 
و آمیختگــي بــا آب شـــرب، ممکـــن اســـت آلودگــي در آب آشــامیدني پدیــدار 
شــود. تمــاس انســان بــا آب فاضــالب تصفیــه شــده، در حیــن آبیــاري و بعــد 
از آن. پایــه و اســاس قوانیــن و رهنمودهــا در ایــن زمینــه، بــر مبنـــاي مــورد دوم 
ــا  اســتوار اســت. در متــون علمــي مربــوط بــه آبیــاري، نحــوه تمــاس انســان ب
فضــاي ســبز، بــه دو صــورت کلــي تقســیم می شــود: الــف( آبیــاري فضاهــاي 
ــاري  ــت. ب( آبی ــده اس ــدوده نش ــا مح ــه آن ه ــي ب ــي عموم ــه دسترس ــبز ک س
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فضــاي ســبز کــه دسترســي عمومــي بــه آن هــا محــدوده شــده اســت1. )اخــوان 
ــي، 1387(. طباطبای

ــد؛ شــامل: 1(  ــان می کنن ــا بی ــن و رهنموده ــن قوانی ــب ای ــه اغل ــی ک ویژگی های
کمتریــن ســطوح تصفیــه، 2( ملزومــات گندزدایــي میکروبــي و شــیمیایي، کیفیت 
آب و مانیتورینــگ، 3( کنتــرل میــزان در معــرض قــرار گرفتــن )شــامل: اســتفاده 
ــزان در  ــه می ــاري( اســت. بســته ب ــع فیزیکــي، مثــل حصــار و زمــان آبی از موان
معــرض قــرار گرفتن انســان، هریـــک مـــوارد یاد شــده، داراي کیفیت و ســطوح 
مختلــف تصفیــه خــاص خــود اســت. کیفیــت و روش تصفیــه مــورد نیــاز، در 
بیشــتر مــوارد مشخص شــده اســت. قــرار گرفتــن انســان، در معــرض فاضــالب 
تـــصفیه شـــده، در نواحــی ای کــه دسترســي عمومــي به آن محدود شــده اســت، 
 مي توانــد بســیار ســاده تر کنترل شـــود. بنـــابراین، کیفیـــت آب و روش تـــصفیه 
مــورد نیــاز، اغلــب، نســبت بــه احتیاجــات نواحــی ای کــه دسترســي بــه آن هــا 
ــي  ــري برخــوردار اســت. مالحظــات کیف محــدود شــده، از دشــواری های کمت
ــن،  ــیاري از قوانی ــاري در بس ــتم آبی ــر سیس ــده از نظ ــه ش ــالب تصفی آب فاض
ــه شــده ی  ــت آب فاضــالب تصفی ــاري فضــاي ســبز، کیفی ــه روش آبی بســته ب
مـــورد اســـتفاده در آن سیـــستم، بایـــد متناسب باشــد. در جدول زیر مالحظات 

کیفــي آب فاضــالب تصفیــه شــده از نظــر سیســتم آبیــاري، درج شــده اســت.

1-  - برای اطالع بیشــتر ر. ک: رهنمودهای سازمان خواروبار و کشاورزی )FAO( در مورد کیفیت مناسب آب آبیاری 
فضای سبز .
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جدول استفاده از آب فاضالب تصفیه شده براي آبیاري فضاي سبز و روش های آبیاري

موارد�استفاده

شرایط�آب�تصفیه�شده�در�جایی�که�استفاده�از�آن�مجاز�است

فاضالب�خروجی�
تصفیه��نهایی�که�
گندزدایی�شده

فاضالب�خروجی�
تصفیه�ثانویه�با�کلی�
فرم�کل��23در��100

میلی�لیتر

فاضالب�خروجی�
تصفیه�ثانویه�که�
گندزدایی�نشده

پارک�ها،�زمین�های�بازی،�
زمین�بازی�مدارس،�فضای�
سبز�مسکونی،�زمین�های�

ورزشی�عمومی

اسپری،�قطره�ای�یا�
مجاز�نیستمجاز�نیستسطحی

زمین�های��ورزشی�
خصوصی،�گورستان�ها،�
فضای�سبز�بزرگراه�ها

اسپری،�قطره�ای�یا�
سطحی

اسپری،�قطره�ای�یا�
مجاز�نیستسطحی

گیاهان�تزئینی��برای�
استفاده�تجاری

اسپری،�قطره�ای�یا�
سطحی

اسپری،�قطره�ای�یا�
مجاز�نیستسطحی

مأخذ اصلی: اخوان طباطبایي . م . )و دیگران(، مدیریت زیست محیطی فضاي سبز شهري،  مرکز مطالعات و 
برنامه ریزی شهر تهران، 13۸7

ب�ـ�امنیت�)پیشگیری�از�جرم�از�طریق�طراحی�محیطی(

ــد از ایجــاد “فضاهــاي  ــی بای ــا مدیریت ــر مختلــف طراحــی و ی ــا اتخــاذ تدابی ب
ــهر و  ــی در ش ــتم رونای ــرد. سیس ــری ک ــا جلوگی ــاع “در  پارك ه ــل دف غیرقاب
ــک  ــا کم ــط  پارك ه ــت محی ــی و امنی ــی و انتظام ــتم های نظارت ــاذ سیس اتخ
خواهــد کــرد. مکان یابــی صحیــح فضــای ســبز عمومــی به گونــه ای از چهارســو 
بــرای رهگــذران امــکان چشــم انداز بــه پــارك را تامیــن می نمایــد و همچنیــن 
ــی  ــه اقدامات ــد از جمل ممانعــت از احــداث فضاهــای ســبز بیکــران و... می توان
باشــد تــا از بزهــکاری اجتماعــی در  پارك هــا جلوگیــری نمــوده و محیــط امــن 

ــا بوجــود آورد. ــت خانواده ه ــات فراغ ــذران اوق ــرای گ ب
بــرای امنیــت در محیط هــای شــهری نظیــر  پارك هــا و فضاهــای ســبز، دو بعــد 
عینــي و ذهنــي قابــل تصــور اســت. بعــد عینــي، آن اســت کــه بــا عوامــل عینــي، 
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محیطــي و رفتــاري ارزیابــي می شــود و بعــد ذهنــي بــر اســاس احســاس امنیــت 
ــود.  ــط درك می ش از محی

ــود  ــدازه خ ــت( به ان ــی امنی ــد ذهن ــرم )بُع ــرس از ج ــهری، ت ــای ش در محیط ه
ــد عینــی امنیــت( مشــکل آفرین اســت و در واقــع خــود یــک پیامــد  جــرم )بُع

ــود.  ــداد  می ش ــم قلم ــتراتژیکی مه اس
  پارك هــا یکــی از عمده تریــن فضاهــای تفریحــی - خدماتــی در شــهرها 
ــه  ــد ب ــا می توان ــت آن ه ــاء مطلوبی ــرایط و ارتق ــود ش ــه بهب ــده ک ــوب ش محس
جــذب بازدیدکننــدگان بیشــتر و اســتفاده بهینــه از فضاهــا توســط آنــان منجــر 
ــاز  ــتر و زمینه س ــوان بس ــا به عن ــه  پارك ه ــی از جمل ــای عموم ــردد. فضاه گ
ایجــاد تعامــالت و مــراودات اجتماعــی، بیــش از هــر محیــط جمعــی نیازمنــد 
امنیــت هســتند. امنیــت، یکــی از مســائل اساســی و مهــم در طراحــی و مدیریــت 
ــرم،  ــکاب ج ــون ارت ــی چ ــات مختلف ــدان آن موضوع ــه فق ــت ک ــا اس  پارك ه
تــرس از جــرم، قلمروگرایــی باندهــای خــاص اجتماعــی، عــدم امنیــت فیزیکــی، 
ــد  ــر می توان ــن ام ــرد. ای ــر می گی ــی و ... را در ب ــردی و اجتماع ــیب های ف آس
ــارك شــهری  ــک پ ــای ی ــردم از فضاه ــتفاده م ــدم اس ــا ع ــتفاده ی ــزان اس در می
ــدگان و  ــداد مراجعه کنن ــش تع ــا کاه ــت، ب ــود امنی ــد. کمب ــته باش ــش داش نق
دفعــات مراجعــه آنــان تــوأم بــوده و بــه کاهــش مطلوبیــت یــک پــارك شــهری 
می انجامــد. هــر چنــد در ایــن میــان تأثیــر شــاخص های اجتماعــی و عملکــردی 
محــل اســتقرار پــارك، در میــزان امنیــت را نبایــد نادیــده انگاشــت، امــا بهبــود 
شــرایط محیطــی پــارك در گــرو طراحــی مناســب محیــط و منظــر بــا تأکیــد بــر 
دانــش علمــی و عملــی ایــن حــوزه توســط طراحــان، نقــش پــر رنگ تــری را 
ــد در جهــت ارتقــاء امنیــت و پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی ایفــا  می توان

نمایــد.
یکــي از عوامــل مؤثــر در و کاهــش امنیــت و احســاس امنیــت، بررســي 

موضوعاتــي همچــون کیفیــت و نحــوه طراحــی محیطــی اســت. 
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ــرای » پارك هــا و فضاهــای ســبز شــهری« از آنجــا کــه شــدیداً  در ایــن میــان ب
ــای  ــت شــهری« اســت، می بایســت ویژگی ه ــد آســایش محیطــی و »امنی نیازمن

طراحــی آن، ظــرف مناســبی بــرای ایــن مظــروف فراهــم نمایــد.
ــه برخــی ویژگی هــای  ــن زمین ــن در ای ــارت دیگــر، مســئله موردنظــر ای ــه عب ب
ــه و ســبک مدیریتــی اســت کــه بعضــًا  ــي، ارتباطــي و طراحان کالبــدي و فضای
ــرده و  ــزي ک ــتعد جرمخی ــوه مس ــورت بالق ــکان را به ص ــدد، م ــل متع ــه دالی ب
ــتفاده از  ــهروندان را در اس ــت ش ــاس امنی ــایش و احس ــث آس ــن حی ــا از ای ی
ــر  ــالوه ب ــرم ع ــوع ج ــر ن ــوع ه ــون وق ــع چ ــد. در واق ــل می نمای ــارك مخت پ
ــزوم شــرایط مســاعد زمانــي، مســتلزم شــرایط مســاعد مکانیســت، برخــي از  ل
ــه  ــوند ک ــی  ش ــد ویژگی های ــه الزم، واج ــدم توج ــر ع ــد در اث ــا می توان مکان ه

ــد.  ــراي وقــوع جــرم مطابقــت  نمای ــاز ب ــا شــرایط مــورد نی ب
ــه  ــب مقال ــري1 در قال ــات ري جف ــج تحقیق ــه نتای ــال 1971، هنگامی ک در س
ــن  ــراي اولی ــيCPTED( 2(” ب ــي محیط ــق طراح ــرم از طری ــگیري از ج »پیش
ــا بررســي ناهنجاري هــاي  ــر شــد، نقطــه عطــفی در ارتبــاط ب بــار منتش
اجتماعــي و رفتارهــاي ناهنجــار پدیــد آمــد. امــروزه، ایــن نظریــه هــم از ســوی 
ــزان و طراحــان محیطــی در کشــورهای  جرم شناســان و هــم از ســوی برنامه ری

ــه اســت. ــرار گرفت ــف موردتوجــه جــدی ق مختل
ذکــر ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه رویکــرد CPTED در ابتــدای پیدایــش 
ــرای کاهــش جــرم در مجموعه هــای مســکونی اســتفاده می شــد،  خــود، تنهــا ب
ــر  ــی نظی ــای مختلف ــای آن در عرصه ه ــری از اصــول و راهبرده ــا بهره گی ــا ب ام
فضاهــای شــهری همچــون اماکــن عمومــی، پارك هــا، مناطــق تفریحــی، 
مــدارس و همچنیــن در صنعــت و تجــارت کشــورها، در حقیقــت کاربردهــای 

ــت. ــرار گرف ــرداری ق ــورد اســتفاده و بهره ب ــن رویکــرد م نامحــدود ای

 C. Ray Jaffery - -1
2-  -Crime Prevention Through Environmental Design
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CPTED   اصول رویکرد

ــه  ــن زمین ــی در ای ــات و آرای اندیشــمندان جهان ــر اســاس مســتندات، تجربی ب
ــی  ــی محیط ــی در طراح ــوان مبان ــه به عن ــرد ک ــاره ک ــی اش ــه اصول ــوان ب می ت
ــد.  ــرار می گیرن ــورد اســتفاده ق ــت و پیشــگیری از جــرم م ــاء امنی باهــدف ارتق
ــارت،  ــی، نظ ــد از: قلمروگرای ــرد عبارتن ــن رویک ــی ای ــت اصل ــش خصوصی ش
ــازی  ــت، مستحکمس ــی، مدیری ــت، خوانای ــت از فعالی ــی، حمای ــرل دسترس کنت

هدف . 
نظارت� 1

طراحــي فیزیکــي، ظرفیــِت توســعه فرصت  هــای نظــارت طبیعــي یــا غیررســمي 
ــن  ــر ای ــد .)Painter and Tilley, 1999( ب ــاد می کن ــاکنان ایج ــراي س را ب
ــراد دیگــر مشــاهده  ــد کــه به وســیله ی اف اســاس اگــر مجرمــان احســاس نماین
می شــوند، امــکان انجــام جــرم توســط آن هــا کاهــش می یابــد. مــردم در مناطــق 
ــتر اســت، احســاس  ــا بیش ــده شــدن در آن ه ــدن و دی ــکان دی ــه ام ــي ک عموم
امنیــت بیشــتري دارنــد. از ایــن رو فضا هــا بایــد به گونــه ای طراحــي شــوند کــه 
ــق  ــد از طری ــي می توان ــارت طبیع ــند. نظ ــت توســط رهگــذاران باش ــل رؤی قاب
ــب  ــي و نص ــردد. طراح ــل گ ــردم حاص ــره ی م ــول و روزم ــای معم فعالیت  ه
صحیــح نیمکت هــا ، مســیرهای دسترســی و... از ایــن اقدامــات هســتند و بایــد 

به گونه ای باشد که دید روشن و واضحي از محیط به ما بدهند. 
ــک  ــر ی ــارت ب ــه نظ ــه قابل توجــه اســت ک ــن نکت ــم ای        در بررســي جرائ
ــم  ــال جرائ ــوان مث ــرخ جــرم اســت. به عن ــي ن ــه عامــل مهمــي در پیش بین منطق
ــع  ــد مان ــای بلن ــه بوته ه ــد ک ــاق می افت ــی اتف ــتر در محل های ــا، بیش در پارك ه
رؤیــت شــوند و ســاختماني در کنــار آن نباشــد. شــایان ذکــر اســت کــه توجــه 
ــن دو در  ــه ای ــد ک ــه ای باش ــد به گون ــي بای ــارت طبیع ــرو و نظ ــل قلم ــه عام ب

حالت توازن بوده و فضا ها نه چندان باز و نه چندان بسته باشند. 
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الــف- نظــارت طبیعــی )غیررســمی(: نظــارت طبیعــي بــه معنــاي توانمندســازي 
ــکان  ــه ام ــت ک ــن اس ــرار گرفت ــد ق ــرض دی ــق در مع ــهري از طری ــط ش محی
ــتفاده کنندگان از  ــا اس ــهروندان ی ــیله ش ــهري را به وس ــق ش ــر مناط ــارت ب نظ
ــالح  ــه اصط ــارت و ب ــل نظ ــق غیرقاب ــاد مناط ــد و از ایج ــم می کن ــا فراه فض
ــش نظــارت  ــد)Landsman ,2000(.  افزای ــري می نمای ــور« جلوگی »مناطــق ک
طبیعــي بــا طراحــي درســت فضــا از بارزتریــن و ســنّتی ترین روش هــای 
پیشــگیري از جــرم اســت. احســاس وجــود نظــارت طبیعــي، نســبت بــه وجــود 
ــه  ــه ب ــد ک ــاد می کن ــی را ایج ــتري دارد و محیط ــر بیش ــارت، تأثی ــي نظ واقع
ــد  ــع بای ــد. در واق ــود را می ده ــول خ ــای معم ــام رفتاره ــِت انج ــردم فرص م
ــذران و  ــتفاده کنندگان، رهگ ــاکنین، اس ــان س ــوب می ــری خ ــاط بص ــک ارتب ی
ــا و ...  ــا، پارکینگ ه ــا، پیاده روه ــا، پارك ه ــل خیابان ه ــی مث ــای عموم محیط ه
فراهــم شــود. روشــنایی در شــب یــک عامــل مهــم در نظــارت طبیعــی اســت. 
ــم در فصــل  ــم نشــان مي دهــد کــه ارتــکاب آن جرائ آمــار وقــوع برخــي جرائ
زمســتان بیشــتر اســت کــه علــت آن تــا حــدي بــه افزایــش مــدت زمــان تاریکي 
در ایــن فصــل بــر مي گــردد. در یــک مطالعــه پــس از آنکــه نــور مســیرهاي یــک 
پــارك را چهــار برابــر کردنــد، مشــاهده شــد کــه میــزان جــرم بیــش از ســیزده 

)  )291 :1991 ,Ramseyــرده اســت ــدا ک ــر کاهــش پی براب
ب- نظــارت رســمي: دومیــن نــوع از نظــارت، نظــارت رســمي یــا ســازماندهي 
و  نگهبانــان  پارك هــا  مغازه هــا،  به وســیله ی صاحبــان  کــه  اســت  شــده 

گروه  هــای امنیتــي فراهــم  می شــود.
ج- نظــارت مکانیکــي:)CCTV(  دوربین هــای مداربســته: در کنــار عوامــل 
ــوان از  ــردد، می ت ــي گ ــت طبیع ــاد مراقب ــث ایج ــد باع ــه  مي توان ــي ک فیزیک
ــد  ــه بای ــرد. البت ــتفاده ک ــز اس ــته نی ــاي مداربس ــا دوربین ه ــی ب ــت مکانیک مراقب
بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه کاهــش جرائــم از طریــق ایــن نــوع نظــارت، 
ــری  ــد. جهت گی ــدق می کن ــر، ص ــهود و رؤیت پذی ــم مش ــورد جرائ ــط در م فق
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دوربیــن در یــک زاویــه موجــب می شــود تــا بزهــکاران بالقــوه در ارزیابــي خــود 
از میــزان خطــر تجدیدنظــر کــرده و بــر آن مبنــا، تصمیــم بــه ارتــکاب یــا عــدم 
ارتــکاب جــرم بگیرنــد. الزم اســت بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه داشــته باشــیم کــه 
 بزهــکاران حرفــه اي از بررســي نقــاط ضعــف یــک سیســتم حفاظتــی نیــز دریــغ 
ــرده  ــن ب ــر آن را از بی ــي، تأثی ــات فیزیک ــا اقدام ــد ب ــده و چنانچــه بتوانن نورزی
ــورد  ــته، م ــای مداربس ــت دوربین  ه ــرات مثب ــد. اث ــا آن را از کار می اندازن و ی
ــواهد  ــا، ش ــن دوربین ه ــعه ای ــریع در توس ــد س ــود رش ــا وج ــوده و ب ــام ب ابه
ــع  ــه وجــود دارد)Armitage, 2002: 10( . در واق ــن زمین مســتند کمــي در ای
در رویکــردCPTED  بــر نظــارت طبیعــی بیــش از ســایر انــواع نظــارت تأکیــد 

 می شــود.
کنترل دسترسی� 	

دومیــن اصــل از اصــول رویکــرد CPTED کنتــرل دسترســی اســت و مفهومــی 
در طراحــی می باشــد کــه اصــوالً بــرای کاهــش قابلیــت دسترســی بــه جرائــم، 
ــرل دسترســی طبیعــی و افزایــش نظــارت  ــی ایجــاد کنت ــه معن ــرد دارد و ب کارب
طبیعــی بــرای محــدود کــردن ورود مجرمانــه، خصوصــًا در مناطقــی کــه 
ــامل  ــد ش ــي می توان ــرل دسترس ــد. کنت ــوند، می باش ــاهده نمی ش ــادگی مش به س
انــواع غیررســمي/طبیعي )تعریــف مکانــي(، رســمي/ ســازماندهي شــده )پرســنل 

ــد. ــا( باش ــي )قفل ه ــي( و مکانیک امنیت
ــن  ــار مجرمی ــدودي را در اختی ــروج نامح ــای ورود و خ ــه راه ه ــی ک  مکان های
مي گذارنــد در مقابــل جــرم، آســیب پذیر مي باشــند. مصاحبــه بــا ســارقین نشــان 
ــا راه رفتــه  ــد ی مي دهــد کــه آن هــا از خیابان هایــي کــه دسترســي محــدود دارن
را مي بایســت بازگردنــد، اجتنــاب می کننــد. در کنتــرل دسترســی ها نکتــه حائــز 
اهمیــت ایــن اســت کــه اقدامــات صــورت گرفتــه نبایــد باعــث القــاء تــرس از 
جــرم گردنــد. دســت کاری محیــط در برخــي مــوارد ایــن فکــر را بــه افــراد القــاء 
می کنــد کــه محیــط، خطرنــاك شــده اســت، زیــرا افزایــش محســوس و آشــکار 
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ــرس  ــر ت ــه خاط ــادي ب ــهروندان ع ــا ش ــود ت ــب می ش ــي موج ــات امنیت اقدام
ــارِ  ــه رفت ــد. این گون ــدم بگذران ــهری ق ــای ش ــه فضاه ــر ب ــي، کمت از بزه دیدگ
اجتناب آمیــز، توانایــي افــراد را در مراقبــت، مداخلــه و ســایر فعالیت هایــي کــه 

ــام، 1379(. ــراي پیشــگیري از جــرم الزم اســت، کاهــش می دهــد )روزنب ب
ــوند،  ــراف خــود نمی ش ــرد اط ــه کارک ــث وقف ــا باع ــه تنه ــق، ن ــای موف پارك ه
ــه  ــز از راه ارائ ــراف نی ــوع اط ــاي متن ــوش دادن کارکرده ــم ج ــه ه ــه در ب بلک
ــي  ــا در جای ــکال ترین  پارك ه ــر اش ــانند. پ ــاري می رس ــترك، ی ــهیالت مش تس

ــز، 1961(. ــد )جیکوب ــور نمی کنن ــا عب ــردم از آنج ــه م ــد ک ــرار گرفته ان ق
حمایت از فعالیت� 3

حمایــت از فعالیــت، یعنــی در نظــر گرفتــن فعالیــت یــا کاربــری در محلــی کــه 
ــتغال زایی و ایجــاد  ــر اش ــالوه ب ــوند و ع ــت می ش اشــخاص، مشــغول آن فعالی
ــد شــد.  تســهیالت رفاهــی، خــود، بخشــی از سیســتم نظــارت طبیعــی خواهن
ــی  ــارت عموم ــه نظ ــد ک ــی روی می ده ــهری در مناطق ــم ش ــیاری از جرائ بس
کــم اســت و یــا انســان حضــور فیزیکــی نــدارد. بطورکلــی، فعالیت  هــای امــن، 
ــگ  ــط، کمرن ــان را در محی ــور مجرم ــوده و حض ــادي ب ــهرونداِن ع ــاذب ش ج
می نماینــد. بــه نظــر ســورنس، افزایــش فعالیت هــا و بــه تبــع آن افزایــش عبــور 
ــه(  ــراد، باعــث افزایــش ریســک جــرم )از نقطه نظــر انتخــاب هــدف مجرمان اف
ــه  ــراد ب ــي(  می شــود و اف و کاهــش ریســک جــرم )از نقطه نظــر نظــارت طبیع
ــک  ــود ی ــال وج ــور مث ــوند. به ط ــویق می ش ــط تش ــتر در محی ــارکت بیش مش
فضــاي تفریحــي یــا ورزشــي، عــالوه بــر افزایــش احســاس تعلــق بــه محیــط، 
موجــب بیشــتر شــدن چشــم  های ناظــر بــر فضــا و تقویــت همبســتگي و کنتــرل 

ــوع(  می شــود.  ــط )متن ــري مختل ــا ایجــاد کارب اجتماعــی، ب
خوانایی محیط - مدیریت و نگهداری محیط� 	

ــرس از جــرم،  ــر روي جــرم و ت ــر آن ب ــط و اث ــي محی ــم، خوانای نمادهــا، عالئ
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همیشــه مــورد بحــث بــوده اســت و »نشــانه هــا« از دیــد صاحب نظــران ســیمای 
شــهری، از عوامــل مهــم تشــخیص قســمت های مختلــف شــهر هســتند. بدیــن 
ترتیــب افــراد به خصــوص افــراد غریبــه بــا محیــط، از طریــق برقــراری ارتبــاط 
ــا آن هــا، احســاس امنیــت می کننــد و مســیر خــود را می یابنــد )لینــچ،1372(.  ب
ــت  ــی احســاس امنی ــه شــخص نوع ــط، ب ــری درســت از محی ــن، تصوی بنابرای
ــن خــود و جهــان خــارج بوجــود  ــوزون بی ــد رابطــه ای م ــه می توان می دهــد ک
آورد و ایــن درســت، برخــالف احســاس ترســی اســت کــه بر شــخص مســتولی 
می شــود، زمانــی کــه راه و جهــت خــود را گــم کــرده باشــد )بحرینــی،1377(.
ــم  ــا و عالئ ــهری و تابلوه ــان ش ــب از مبلم ــداري مناس ــت و نگه ــا مدیری ب
ــای  ــازی هزینه  ه ــر بهینه س ــالوه ب ــوان ع ــنایي، می ت ــای روش ــهري و چراغ  ه ش
 CPTED شــهري، از باالرفتــن پتانســیل مناطــق در جرم خیــزي کاســت و اصــول
یعنــی تقویــت قلمــرو، نظــارت طبیعــی و کنتــرل دسترســی طبیعــی را تســهیل 
ــت  ــر اهمی ــای شکســته، ب ــوري پنجره  ه ــز در تئ ــگ نی نمــود. ویلســون و کیلین
اساســی مدیریــت و نگهــداري محیــط به عنــوان شــاخص فیزیکــي مراحــل بهــم 
پیوســتگي اجتماعــي و کنتــرل اجتماعــي غیررســمي و همچنیــن کاهــش جــرم 

تأکیــد داشــتند.
مستحکم سازی هدف� 	

مســتحکم ســازي هــدف، کار مجرمــان را بــراي انجــام جــرم مشــکل نمــوده و 
روشــی رایــج و بــا پیشــینه طوالنــي بــراي جلوگیــري از جــرم می باشــد. البتــه 
مستحکمســازي هــدف بعضــي مواقــع، موجــب تحریــک مجرمــان بالقــوه شــده 
ــط  ــده ای در محی ــت ش ــا ارزش و حفاظ ــِر ب ــور عنص ــه حض ــا را متوج و آن ه
می نمایــد .)Crowe, 2003( مستحکمســازی هــدف در کنــار کنتــرل دسترســی 

و نظــارت، عملکــرد بهتــری خواهــد داشــت. 
قلمرو� 	
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قلمــرو، مفهومــی اســت کــه به طــور واضــح، فضــای خصوصــی را از عمومــی 
ــي،  ــد. قلمروگرای ــق می نمای ــت و تعل ــس مالکی ــاد ح ــرده و ایج ــخص ک مش
ــر مبنــاي مالکیتــي کــه  مجموعــه رفتارهایــي اســت کــه یــک فــرد یــا گــروه ب
ــت،  ــن مالکی ــد و ای ــان می دهن ــت، نش ــده اس ــور ش ــي متص ــاي فیزیک از فض
محیطــی را ایجــاد می نمایــد کــه حضــور غریبه هــا و مزاحمــان در آن مشــخص 
 می شــود. تقویــت قلمروگرایــی زمانــی موفــق خواهــد بــود کــه یــک فضــا، بــا 
ــه خاطــر آشــنایی  ــوه را ب ــان بالق ــری و طراحــی آن، مهاجم ــی، نفوذپذی خوانای

ــد. ــط پیرامونشــان سســت نمای ــا محی ــر و ب ــا یکدیگ ــتفاده کنندگان ب اس
ـ تجهیزات

ــه  ــروری از جمل ــزات ض ــات و تجهی ــت تأسیس ــهر الزم اس ــای ش در پارك ه
ــار  ــاد و در اختی ــب ایج ــت مناس ــا کیفی ــویی و.. ب ــوری، دستش ــان، آبخ مبلم

ــرد.  ــرار  گی ــبز ق ــای س ــران فض کارب
مبلمــان مــورد اســتفاده در پــارك، بایــد براســاس اصــول زیبایی شناســی 
انتخــاب شــود و بــا هویــت کلــي پــارك همخوانــي داشــته باشــد. رعایــت ابعــاد 
ــه  ــارك ک ــان پ ــت دارد. مبلم ــا اهمی ــاب مبلمان ه ــي و انتخ ــاني در طراح انس
ــد راه  ــد از عــرض مفی ــي می شــوند، نبای ــاده روی جانمای در طــي مســیرهاي پی
بکاهنــد. بهتــر اســت بــراي اســتقرار صـــندلي، آبخــوري و ... در مــکان موردنظر، 
ــادل 90  ــي مع ــتقرار، فضای ــس از اس ــه پ ــد ک ــه ای باش ــیر به گون ــي مس طراح
ــه  ــد ب ــارك، بای ــان پ ــد. مبلم ــد موجــود باش ــرض مفی ــیش از عـ ــانتی متر بـ س
نحــو مقتضــي خوانــا باشــد تــا به راحتــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. عواملــي 
چـــون: یـکنـــواختي، اســـتفاده از عالیـــم مناســب و جانمایي در مکان مناســب، 
ــر نظــام  ــر باشــند )معاونــت نظــارت راهبــردي دفت می تواننــد در ایــن امــر مؤث

ــي،1389(. ــي اجرای فن
اســتاندارد مبلمــان شــهری ماننــد نیمکــت، ســطل زبالــه، چــراغ روشــنایی و ... 
هــم از نظــر کیفیــت و کمیــت و هــم از نظــر جانمایــی آن هــا در حــوزه فرهنــگ 
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HSE شــهری بســیار قابــل توجــه هســتند.  

ــی  ــتانداردهای فن ــت اس ــهرها الزم اس ــب در ش ــان مناس ــی مبلم ــرای طراح ب
و زیبایی شــناختی در تمامــی ویژگیهــا، جنبه هــا و مشــخصه های مربــوط 
ــات و  ــه خدم ــب و ارائ ــاخت، نص ــعه، س ــی، توس ــدارك، طراح ــل ت ــه مراح ب
ــا  ــق ب ــه منطب ــن نتیجــه انســانی ک ــا بهتری ــداری محصــول اعمــال شــود ت نگه
ــن  ــود. بنابرای ــل ش ــد حاص ــی می باش ــی و اقلیم ــی، اجتماع ــای فرهنگ نیازه
به منظــور افزایــش بهــره وری در شــهر الزم اســت در زمینــه طراحــی شــهری و 
المان هــا و نیــز مبلمــان موجــود در شــهر ضوابــط و معیارهایــی در نظــر گرفتــه 

شــود.
شــاخصه های ایمنــی و اســتاندارد کــه دربردارنــده فاکتورهــای عملکــردی بــوده 
ــر اســت، در ایــن  ودر ارتقــای کیفیــت محصــول طراحــی و ســاخته شــده مؤث
ــای  ــک از حوزه ه ــر ی ــی در ه ــری و روان ــاخصه های بص ــف ش ــتا تعری راس
فــوق در تغییــر چهــره شــهر و تأمیــن امنیــت روانــی شــهروندان مؤثــر اســت.

ــه زندگــی انســان ها اضافــه  ــد بعــد کیفــی را ب شــرایط محیطــی خــوب می توان
ــان  ــه ارمغ ــهروندان ب ــرای ش ــینی را ب ــار شهرنش ــب رفت ــن ترتی ــه ای ــد و ب کن
آورد. ایــن مســیر می توانــد از شــاهراه استانداردســازی روابــط، عناصــر، مبلمــان 
ــرای  ــت و ب ــهر، هوی ــرای ش ــه در نتیجــه آن ب ــذرد ک ــهری بگ ــزات ش و تجهی

ــه همــراه خواهــد داشــت. شــهروندان آرامــش را ب
ــد  ــر می نمایان ــکار ناپذی ــه آن ان ــه ب ــن ضــرورت توج ــن بی ــه در ای ــه ای ک نکت
توجــه بــه تعییــن شــاخصه های اســتاندارد بــا در نظــر گرفتــن مرزهــای فرهنگــی 
و ذهنــی ســاکنین شــهر و خالصــه نکــردن آن در اعــداد و ارقــام اســت. توجــه 
ــهری  ــر ش ــد خاط ــه می توان ــت ک ــهروندان اس ــی ش ــق زیبایی شناس ــه عالی ب
ــده نگــه دارد  ــرای همیشــه در ذهــن ســاکنین آن زن ایمــن و دوستداشــتنی را ب

ــان، 1393(. ــور و صدیقی ــزدی پ )ی
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ــه مســئله وندالیســم  یکــی دیگــر از اصــول طراحــی مبلمــان شــهری توجــه ب
ــی  ــردی در طراح ــه رویک ــاره ب ــم، اش ــد وندالیس ــی ض ــت. طراح ــهری اس ش
عناصــر مبلمــان شــهری اســت کــه در آن تــالش  می شــود عناصــر بــرای مقابلــه 
بــا بدتریــن ســوء اســتفاده های احتمالــی طراحــی شــوند، نوعــی نــگاه پیشــگیرانه 
بــه مبحــث طراحــی عناصــر مســتقر در فضاهــای بــاز شــهری بــا هــدف مأیــوس 
ــه  ــه ایــن رویکــرد از مطالعــه و طراحــی آغــاز شــده و ب کــردن وندال هــا. دامن
ســاخت، نصــب و نگهــداری منتهــی  می شــود )ســازمان زیباســازی شــهرداری 

کالن شــهر تبریــز، 1393(.
در میــان انــواع مبلمــان پارکــی، توجــه بــه ســطل های زبالــه از حیــث مؤلفه هــای 
ــگ  ــث فرهن ــز ازحی ــی و نی ــای عموم ــی فضاه بهداشــت، محیط زیســت و ایمن
ــتانداردهای  ــم در اس ــکات مه ــه ن ــد. از جمل ــری دارن ــت زیادت ــهری اهمی ش
ســطل های زبالــه بــه در نظرگرفتــن اصــول و اســتانداردهای صحیــح در  
ــت  ــتفاده در آنهاس ــورد اس ــح م ــگ، مصال ــداری، رن ــش، نگه ــت، گنجای موقعی

ــی، 1381(. )مرتضای
ــز "ســرویس های بهداشــتی عمومــی اســتاندارد«، در پارك هــای  ــن و تجهی تأمی
شــهری اهمیــت دارد. در ایــن خصــوص موسســه اســتاندارد و تحقیقــات 
ــتي  ــرویس هاي بهداش ــز س ــي و تجهی ــول طراح ــن کار اص ــران آئی ــی ای صنعت

عمومــي شــهري تهیــه و ابــالغ کــرده اســت1. 
ــز  ــي و تجهی ــول طراح ــن کار اص ــتاندارد و آئی ــن کار اس ــن آئی ــه ای در مقدم
ســرویس هاي بهداشــتي عمومــي شــهري آمــده اســت: ســرویس هاي بهداشــتي 
عمومــي از زمــره تأسیســات و تجهیــزات شــهري بشــمار مي آینــد کــه احــداث 

ــاب اســت . ــل اجتن ــا و... غیرقاب ــز تفریحــي، پارك ه ــا در مراک آن ه
ــور در  ــر کش ــهرداری های سراس ــن ش ــاي الزم بی ــام هماهنگي ه ــور انج  به منظ

1-  - ر. ک: موسســه اســتاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، آئین کار اصول طراحي و تجهیز ســرویس هاي بهداشتي 
عمومي شهري، شماره استاندارد ایران 3356
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ــه و  ــي تهی ــتي عموم ــرویس هاي بهداش ــي س ــزی، و طراح ــوص برنامه ری خص
تدویــن گردیــده تــا بــا کاربــرد آن بتــوان فضاهــاي مناســبي را بــا اصــول فنــي 

ایجــاد نمــود.
   هــدف از تدویــن ایــن آئیــن کار تهیــه ضوابــط و تدویــن اصــول برنامه ریــزی 
ــي در نواحــي  ــه ســرویس هاي بهداشــتي عموم ــوط ب ــاي مرب و طراحــي فضاه
ــرد آن در طراحــي عناصــر شــهري از  ــا کارب ــه ب ــه ای ک ــه گون شــهري اســت ب
طرفــي بتــوان بــه یکــي از نیازهــاي شــهروندان بــه چشــمه های1 توالــت عمومــی 
ــود  ــن نم ــز تأمی ــت را نی ــت محیط زیس ــر بهداش ــرف دیگ ــخ داد و از ط پاس

)ســراج، 1388(�
 ـ تسهیالت

ــی،  ــل، ورزش، کتابخوان ــی از قبی ــی و فرهنگ ــوع اجتماع ــات متن ــه خدم عرض
نمایــش و فیلــم، آموزش هــای هنــری و ... در جــذب مــردم و ارتقــای بهرهبــری 
اجتماعــی فضاهــاي ســبز عمومــی نقــش ارزنــده ای خواهــد داشــت. اساســًا هــر 
ــا عرضــه خدمــات فرهنگــی و اجتماعــی  چــه قــدر فضاهــاي ســبز عمومــی ب
حتــی واحدهــای اداری ـ خدماتــی کوچــک تلفیــق و ترکیــب گــردد، ایــن امــر 

بــا موفقیــت بیشــتری تــوأم خواهــد شــد.
 ـ دسترسی راحت

“توزیــع مکانــی فضــای ســبز بایــد بــا گونــه ای باشــد کــه دســتیابی بــه آن بــه 
آســانی صــورت گیــرد. برخــی زمــان دسترســی را 10 دقیقــه کــه معــادل 400 تــا 
500 متــر از نواحــی مســکونی اســت، می داننــد )بهــرام ســلطانی، 1381(. البتــه 
ــن  ــر ای ــوان یــک اســتاندارد پذیرفــت، لیکــن اصــل ب ــه عن ــوان ب ــن را نمی ت ای
اســت کــه مکان یابــی و توزیــع فضایــی فضــای ســبز عمومــی برحســب سلســله 
ــوان  ــورت می ت ــد در آن ص ــهر باش ــی ش ــاختار فضای ــا س ــب ب ــب متناس مرات

1- - واحد شمارش توالت ، چشمه مي باشد و آن عبارتست از یک دستگاه کاسه توالت )شرقي یا فرنگي( که به وسیله 
لوله کشي هاي الزم به شبکه انتقال فاضالب )دفع فاضالب و یا چاه جذبي( مرتبط مي گردد .
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ــب و  ــبز متناس ــاي س ــک از فضاه ــر ی ــی ه ــعاع دسترس ــه ش ــود ک ــدوار ب امی
مطلــوب اســت.

 ـ سازگاری و هماهنگی
کانون هــای تفریحــی بایــد متناســب بــا محیــط و هماهنــگ بــا محلــه، ناحیــه و 
منطقــه ای کــه در آن مســتقر می شــوند، طراحــی شــوند. بطورکلــی برنامه ریــزی 
خدمــات تفریحــی بایــد بــر اســاس نیاز هــا، عالیــق، امکانــات و نظــام ارزش هــا 

و گرایش هــای مشــترك مــردم صــورت گیــرد )همــان(.
 ـ مدیریت فعال )پویایی اداره امور(

افــزون بــر اینهــا، ایــن موضــوع را بایــد در نظــر گرفــت کــه “با بــاال رفتــن تعداد 
ــد.  ــترش می یابن ــز گس ــا نی ــوازات آن تفرجگاه ه ــه م ــتفاده کننده، ب ــراد اس اف
ــا هماهنگــی الزم  ــد ت ــی دارن ــت فعال ــه مدیری ــاز ب ــه مناطــق نی ــًا این گون طبیعت
بیــن خواســته های مــردم و امکانــات تفریحگاهــی را فراهــم آورد. از ســوی دیگر 
ــای  ــد از روش ه ــال می توان ــت فع ــک مدیری ــا، ی ــزان تقاض ــش می ــرای افزای ب
)ابتــکاری( ویــژه ای جهــت جــذب بیشــتر مــردم اســتفاده کنــد و به طــور کلــی 
ــات، خواســته مــردم  مدیریــت پارك هــا بایــد در انتخــاب نــوع عرضــه و امکان

را در نظــر بگیــرد )همــان(.

معیارهای�حفاظت
افــزون بــر لــزوم رعایــت اصــول مدیریــت بهره بــرداری فضا هــای ســبز 
عمومــی، توجــه و رعایــت معیارهــای حفاظــت فنــی زیــر نیــز حایــز اهمیــت 

ــود. ــد ب خواه
1ـ بررســی شــرایط اقلیمــی و جغرافیایــی فــالت ایــران حاکــی از حاکــم بــودن 
ــت  ــازوکار مدیری ــن رو، س ــت از ای ــوی اس ــای ج ــود ریزش ه ــکی و کمب خش
فضاهــای ســبز شــهری بایــد ارتقــای بهــره وری از منابــع آب را در اولویــت همــه 
اقدامــات خــود قــرار دهــد. اتخــاذ تدابیــر مختلــف از جملــه دقــت در انتخــاب 
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ــه  ــاری و ... از جم ــب آبی ــتم های مناس ــدی از سیس ــی، بهره من ــای گیاه گونه ه
مــواردی اســت کــه در ایــن زمینــه مــورد تأکیــد قــرار دارد.

2ـ خــاك پیرامــون بــن درختــان بایــد به منظــور فراهــم شــدن امــکان مناســب 
نفــوذ آب و اکســیژن حداقــل بــه شــعاع 1 الــی 2 متــر از هــر نــوع پوشــش های 
ســخت، نظیــر آســفالت، ســیمان، ســنگفرش و فشــردگی خــاك آزاد باشــد و در 
ــای  ــوالن فض ــوی مس ــت از س ــز به دق ــهری نی ــر ش ــبکه های معاب ــازی ش بهس

ســبز بــر ایــن امــر نظــارت گــردد.
ــل  ــهری از قبی ــزات ش ــات و تجهی ــرای تأسیس ــه ب ــهری ک ــاری ش 3ـ در حف
بایــد  می گیــرد،  صــورت  فاضالب هــا  و  مخابــرات  گاز،  آب،  لوله کشــی، 
ــان از  ــه ریشــه درخت ــری از آسیب رســانی ب ــالش در جهــت جلوگی ــر ت حداکث

ــرد. ــام گی ــبز، انج ــای س ــوالن فض مس
ــیه  ــکونی حاش ــای مس ــک از واحد ه ــر ی ــویقی، ه ــر تش ــاذ تدابی ــا اتخ 4ـ ب
ــد. ــای ســبز مقابلشــان کوشــا نماین ــداری فضا ه ــظ و نگه ــه حف ــا را ب خیابان ه
“...اگــر افــرادی کــه بــا درختــان زندگــی می کننــد، آنهــا را به عنــوان بخشــی از 
محیــط مطلــوب خــود نداننــد، درختــان مــورد بــی توجــه ای واقــع شــده و قطعــًا 
در اثــر ایــن غفلــت آســیب می بیننــد و بدتریــن حالــت آن زمانــی خواهــد بــود 

کــه عمدتــًا نابــود شــوند..." )بــی جــی، هیــرو، 1374(
5ـ درختــان شــهری را همــواره گروه هــای ســیار معاینــه کننــد و هــر این گونــه 
آســیب دیدگی ســاقه های درختــان، به منظــور جلوگیــری از آفت زدگــی و 
ــود و  ــم ش ــام و ترمی ــوص التی ــواد مخص ــط م ــت ...، توس ــترش جراح ــا گس ی
ــی تــاج و شــاخ های درختــان از قبیــل آفــات، ســیمهای  ــه خطــر احتمال هرگون

ــردد. ــع خطــر گ ــس از شناســایی، رف ــرق و خطــر آتش ســوزی و ... پ ب
6ـ هــرس درختــان بــه کارگــران غیــر ماهــر ســپرده نشــود، زیــرا هــرس عملــی 
ــوند،  ــارده می ش ــن کار گم ــه ای ــه ب ــرادی ک ــد. اف ــی می باش ــم و فن ــیار مه بس
ــه  ــه ب ــوری ک ــند. به ط ــته باش ــنایی داش ــان آش ــرس درخت ــول ه ــه اص ــد ب بای
درختــان آســیبی وارد نکننــد و در ضمــن درختــان را از حالــت تعــادل طبیعــی 
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خــارج نســازند. 
7ـ همواره به چهار نیاز اساسی درختان باید توجه نمود: 

ــی د ـ اســتوار  ــواد غذای ــن م ــن اکســیژن ج ـ تأمی ــن آب ب ـ تأمی ــف ـ تأمی ال
ــدن در محــل مان

8ـ در انتخــاب گیاهــان بــرای کاشــت در فضاهــاي شــهری و  پارك هــا نهایــت 
دقــت انجــام گردیــده، از انتخــاب و کاشــت گونه هــای کــه یــک یــا چنــد جــرء 
آن از جملــه میــوه، جوانــه، بــرگ، شــیره و... از ســوی کارشناســان فضــا ســبز 

ســمی و خطرنــاك تشــخیص داده  می شــود، خــودداری گــردد.
9ـ از کاشــت درختــان میــوه در فضاهــاي ســبز )خیابان هــا و میدان هــا( و 

 پارك هــا خــودداری شــود.
ــن  ــه بســتگی دارد، ای ــه فرهنگ عام ــه ب ــی ک ــایل جنب ــر مس ــالوه ب ــرا ع “... زی
گیاهــان از نظــر آفــات و بیماری هــا آســیب پذیر هســتند و چنانچــه بــه سمپاشــی 
ــر خواهــد  ــردن ســموم حشــره کش محیــط را آلوده ت آن هــا اقــدام گــردد، بکارب

کرد،کــه ایــن خــود نقــض غــرض از..." )صانعــی، 1371(.
10ـ از نظــر اقتصــادی، گیاهانــی کــه بــرای فضــای ســبز اســتفادده می گردنــد، 
حتی االمــکان بایــد طــوری انتخــاب شــوند کــه تهیــه و به خصــوص نگهــداری 

آن هــا حداقــل هزینــه را در برداشــته باشــد...
“... هــر چــه گیاهــان بــا محیــط ســازگارتر باشــند، هزینــه نگهــداری آن هــا کمتــر 

ــت..." )همان(. اس
11ـ "در ســال های پــس از کاشــت بایــد عوامــل متعــددی کــه می توانــد 
موفقیــت ســرمایه گذاری اولیــه را تهدیــد نماینــد، موردتوجــه قــرار گیــرد. ســه 

ــد از: ــداری فضــای ســبز عبارتن ــم نگه ــل از مشــکالت مه عام
الف  ـ علف های هرز ناخواسته 

 ب  ـ محافظت از درختان
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 ج  ـ عمل هرس)بی جی هیرو، 1374(
12ـ "مراقبــت از درختــان، امــری تخصصــی و پیچیــده اســت؛ بنابرایــن، مســتلزم 
ــًا  ــان، عمدت ــه درخت ــوط ب ــور مرب ــد. ام ــره می باش ــان خب ــکاری کارشناس هم
شــامل: حفــظ، هــرس بــه موقــع و قطــع و گاه جراحــی درخــت اســت. به طــور 
ــه مراقبــت  ــوری یــک درخــت مخصوصــًا در محیطــی طبیعــی و مطلــوب ب تئ
زیــاد نیــاز نــدارد. درختــان در محیــط شــهری )محیطــی کــه معمــوالً بــا گیاهــان 

ناســازگار اســت( شــدیداً نیــاز بــه مراقبــت دارنــد..." )ژان پیرمــوره(.
13ـ "... تأسیســات تفریحــی عمومــی و بناهــای مربــوط بایــد بــه مناســب ترین 
شــکل اســتقرار یابنــد، به طــوری کــه فرصت هــای انتخــاب یکســان افــراد بــرای 
بهره گیــری از ایــن تأسیســات فراهــم آیــد. ایــن مکانهــا بایــد طــوری انتخــاب 
شــوند کــه بــرای ایجــاد رفــاه، ایمنــی گروه هــای مختلــف ســنی، ســهولت اداره، 
نظــارت و جذابیــت ظاهــری، بهتریــن کاربرد را داشــته باشــند..." )لقایــی،1381(.
14ـ "خاکــی کــه بــرای کاشــت درختچه هــا یــا درختــان بــه کار مــی رود، بایــد 
ــد  ــرای رش ــر ب ــت موردنظ ــا درخ ــه ی ــه درختچ ــد ک ــی باش دارای خصوصیات
ــنگین و  ــای س ــان، خاك ه ــی از درخت ــات دارد. بعض ــه آن خصوصی ــوب ب مطل
ــز  ــد برخــی خاك هــای ســبک و حاصلخی ــح می دهن دارای رس بیشــتر را ترجی
و غنــی از مــواد آلــی را می پســندد. از ایــن جهــت بــا توجــه بــه نــوع درخــت، 
گودالــی کــه بــرای کاشــت درخــت ایجــاد  می شــود، بایــد از مخلــوط موردنظــر 

انباشــته شــده ســپس اقــدام بــه کاشــت شــود" )بافــت شــهر، 1381(.
15ـ "یکــی از کارهــای مهــم بــرای حفــظ ســالمت درختــان، کوددهــی اســت 
بهتریــن زمــان کوددهــی، فصــل پاییــز یــا اوایــل فصــل بهــار اســت، هــر چنــد 
کوددهــی در مواقــع دیگــر نیــز ضــرری نــدارد. کــود عــالوه بــر فراهــم نمــودن 
ــی مهــم خــاك؛  ــاده غذای ــر مقــدار ســه م ــاز درخــت ب ــی مــورد نی ــواد غذای م
ــس، 1371(. ــد...” )عزیان ــیم ))N, P ,K می افزای ــروژن، فســفر و پتاس ــی نیت یعن
ــه ای  ــل هفت ــان حداق ــوند ـ درخت ــاری می ش ــم آبی ــور منظ ــان به ط 16ـ گیاه
یکبــارـ و بــا افزایــش دمــا دفعــات آبیــاری بایــد افزایــش یابــد و بــرای حفــظ 
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ــه شــود. ــچ" ریخت ــان "مال ــای درخت ــاه، پ ــت و ســالمت گی رطوب
ــا،  ــر آنه ــر چــه کامل ت ــردم در مشــارکت ه ــرای تشــویق م 17ـ "... کوشــش ب
ــج  ــه نتای ــاس گســترده ممکــن اســت ب ــی دادن در مقی ــوزش و آگاه ــدون آم ب
ــان  ــه درخت ــوط ب ــور مرب ــه ام ــه ب ــی ک ــراد و ارگانهای ــد. اف ــدودی انجام مح
عالقه منــد هســتند، مایلنــد کــه نســبت بــه برنامه هــا تســلط یابنــد، در صورتــی 
کــه اغلــب ســاکنان منفعــل باقــی می ماننــد. بــرای حصــول مشــارکت گســترده 
ــه  ــد ب ــد، بای ــی دارن ــه کم ــی و تجرب ــه آگاه ــرادی ک ــژه اف ــه به وی ــردم حامع م
مــدت طوالنــی تــالش کــرد. مســلمًا تمرکــز منابــع در مناطــق مســکونی عیــان 
ــر و ســریع تری خواهــد  ــادی هســتند، نتیجــه بهت نشــین کــه دارای امکانــت زی
داشــت؛ امــا بایــد توجــه داشــت کــه ایــن اقــدام در نواحــی محــروم کــه تعدادی 
محــدودی درخــت یــا باغ هــای خصوصــی وجــود دارد، مفیدتــر خواهــد بــود." 

)بــی جــی هیــرو، 1374(.
18ـ "معاینــه درختــان" روش ســودمندی اســت کــه هــر نــوع تغییــر ناهنجــار 
در وضعیــت درخــت را قبــل از پیشــروی و حــاد شــدن را مشــخص می ســازد 
ــدت  ــه ش ــوان ب ــه( می ت ــالی یک مرتب ــل س ــت) حداق ــب درخ ــه مرت ــا معاین ب
ــا  ــت آن ه ــرد و در جه ــی ب ــت پ ــی درخ ــکالت محیط ــات و مش ــاری، آف بیم
کوشــید. در حیــن معاینــه بــه چهــار نکتــه توجــه شــود: برگ هــا یــا جوانه هــای 
ــاخه های  ــا و ش ــکیدن برگ ه ــاخه ها و خش ــد ش ــرگ، رش ــدازه ب ــوان، ان ج

ــس، 1371(. ــی" )عزیان فوقان
19ـ "در جهــت برنامه ریــزی صحیــح عملیــات نگهــداری درختــان، بهتــر اســت 
بــرای هــر درخــت یــک شناســنامه ی عملیــات هماننــد شناســنامه ی عملیــات در 
ــن شناســنامه، ضــروری  ــد ویژگــی در ای ــر چن ــرد. ذک ــم ک فضــای ســبز، تنظی
ــام  ــات انج ــده و اقدام ــی ش ــات بررس ــوع ضایع ــت، ن ــت درخ ــت: وضعی اس
ــی  ــواع گیاهــان را ارزیاب ــوان وضعیــت ســاالنه ان ــه ایــن ترتیــب می ت ــه؛ ب گرفت
ــود" )ژان  ــن نم ــت تعیی ــدام را به دق ــرای هرک ــات الزم ب ــوع اقدام ــرده، ن ک

ــوره(. پیرم
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• ــارات 	 ــی"، انتش ــات عموم ــهرداری و خدم ــررات ش ــن و مق ــل قوانی ــه کام ــرج اهلل. "مجموع ــی، ف قربان

ــال 1372.  ــی، س فردوس
• ــی ســازمان  پارك هــا و فضــای ســبز"، شــهرداری مشــهد، ســال 	 ــع خودگردان گل آرا، رضــا، "طــرح جام

.1372
• ــه علمــی فضــای ســبز، 	 ــزی و طراحــی فضــای ســبز شــهری"، فصل نام ــی. "برنامه ری ــی، حســن عل لقای

ســال 2 ، شــماره 5 و 6 .
• ــات 	 ــات و تحقیق ــز مطالع ــران" مرک ــازی ای ــاری و شهرس ــی معم ــورای عال ــات ش ــه مصوب "مجموع

ــال1370. ــران، س ــاری ای ــازی و معم شهرس
• ــن اساســی 	 ــدی وزارت ره و شهرســازی ، 1398 "مجموعــه قوانی ــی و تولی ــور زیربنای ــی، ام ــت فن معاون

ــی"، مؤسســه انتشــارات جهادانشــگاهی، ســال 1370. ضابطــه شــماره 764 )راهنمــای طراحــی و  ـ مدن
ــبز(. ــای س ــرای بام ه اج

• ــتم 	 ــتفاده از سیس ــا اس ــهری ب ــت ش ــزی محیط زیس ــین )1389( برنامه ری ــنایی، محمدحس ــدی آش محم
مدیریــت بهداشــت، ایمنــی و محیط زیســت )HSE-MS(. پایان نامــه کارشناســی ارشــد. دانشــکده 

ــران. ــگاه ته ــت. دانش محیط زیس
• معاونــت نظــارت راهبــردي دفتــر نظــام فنــي اجرایــي)1389( ضوابــط طراحــي فضاهــاي ســبز شــهري 	

 http://tec.mporg.ir(. 1389203 ــماره ــریه ش نش
• مصوبــه مــورخ 1398/10/8 هیــات دولــت جمهــوری اســالمی ایــران )تأمیــن منابــع آبــی پایــدار فضاهــای 	

ــهری( سبز ش
• مجنونیان، هرنیک. "درختان و محیط زیست"، انتشارات دفتر آموزش زیست محیطی، سال 1369.	
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• ــا و 	 ــازمان  پارك ه ــا"، س ــبز و تفرجگاه ه ــای س ــا ، فض ــون  پارك ه ــث پیرام ــک. "مباح ــان، هرنی مجنونی
فضــا ســبز شــهر تهــران، 1374 . 

• مخــدوم، مجیــد. "فراهــم آوری الگویــی بــرای مدیریــت  پارك هــا در ایــران، )طــرح جامــع پــرك داری، 	
ــماره اول. ــی محیط زیســت، دور دوم ش ــه علم ــر(، فصل نام ــرخه حصــار وفجی ــی س ــای مل پارك ه

• ــین 	 ــه حس ــت"، ترجم ــرا و مدیری ــی، اج ــهری ـ طراح ــای ش ــران، "فصل نامه ه ــر و دیگ ــوره، ژان پی م
ــران، 1373. ــهرداری ته ــل ش ــی و بین المل ــط عموم ــران، اداره کل رواب ــی و دیگ رضای

• مهندســین مشــاوران آمایــش محیــط. "اصــول و ضوابــط طراحــی پارك هــای شــهری"، ســازمان  پارك هــا 	
و فضــای ســبز شــهر تهــران، ســال 1372.

• ــزارش 	 ــی("، گ ــی ـ خدمات ــع فرهنگ ــارك ومجتم ــال )پ ــس س ــهر، "پردی ــت ش ــاور باف ــان مش مهندس
ــی. مقدمات

• مهندســان مشــاور بافــت شــهر، "طــرح ایمن ســازی و طراحــی کالبــدی فضــای پیرامــون بزرگــراه شــهید 	
چمران".

• ــرویس هاي 	 ــز س ــي و تجهی ــول طراح ــن کار اص ــران، آئی ــی ای ــات صنعت ــتاندارد و تحقیق ــه اس موسس
ــران 3356 ــتاندارد ای ــماره اس ــهري، ش ــي ش ــتي عموم بهداش

• فهیهــی و کاشــی، )1389( مــدل ســنجش بهــره وری )اثربخشــي و کارآیــي( در بخــش خدمــات دولتــي 	
ایــران، نشــریه مدیریــت دولتــي، دوره 2، شــماره 4 ،بهــار و تابســتان 1389

• ــی، انتشــارات دانشــگاه 	 ــت، ترجمــه محســن حبیب ــل و واقعی شــوای، فرانســوا )1377( شهرســازی تخی
تهــران

• نقــوی و همــکاران )1385( مالحظــات فنــی نحــوه ایجــاد فضــای ســبز در معابــر شــهری، رضــا نقــوی، 	
مســعود نادرنــژاد، علــی زایــرزاده هفتمیــن کنفرانــس مهندســی حمل ونقــل و ترافیــک ایــران

• ــر ارتقــای 	 ــر زیرســاخت های ســبز شــهری ب ــان، محمدرضــا )1398( تحلیــل اث ــوروزی، مریــم و بمانی ن
ــماره  ــوم، ش ــال س ــی، س ــریه علم ــاری، نش ــه معم ــه اندیش ــی،  دو فصلنام ــداری محیط ــای پای مؤلفه ه

ــم: 175- 189. شش
• ــی و 	 ــور زیربنای ــی، ام ــت فن ــبز(، معاون ــای س ــرای بام ه ــای طراحــی و اج ــماره 764 )راهنم ــه ش ضابط

ــازی، 1398 ــدی وزارت ره و شهرس تولی
• هــد مــن و یازوســکی، "مباحــث طراحــی شــهری"، ترجمــه راضیــه رضــا زاده و عبــاس زادگان . دانشــگاه 	

علــم و صنعــت ایــران، ســال 1370 .
• ــبز شــهر 	 ــا و فضــای س ــازمان  پارك ه ــگل داری شــهری"، واحــد انتشــارات س ــی، جــی، "جن ــرو، ب هیب

ــران ، ســال 1374. ته
• یونسکو )1369( "رمز زیبایی"، ترجمه ناهید فروغایی، پیام یونسکو، شماره 247، سال 1369	
• ــان )1393( اســتاندارد مبلمــان شــهری، نشــریه شــهر زندگــی زیبایــی شــماره 11 	 یــزدی پــور و صدیقی

بهــار
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پیوست��ها

پیوســت�)1(:��آئین�نامــه�اجرایــي�اصــاح�قانــون�حفــظ�و�گســترش�
فضــاي�ســبز�در�شــهرها�مصــوب��88/5/13مجمــع�تشــخیص�مصلحت�

م نظا
ماده1- تعاریف

واژگان بــه کار بــرده شــده در ایــن آئین نامــه بــه شــرح بندهــای ذیــل تعریــف 
می شــوند:

الــف(�نهــال:�گیــاه دارای ســاقه )تنــه( چوبــی منفــرد کــه محیــط بــن آن کمتــر 
از پانــزده )15( ســانتیمتر باشــد

ب(�درخــت: گیــاه خشــبی )چوبــی( دارای ســاقه منفــرد اعــم از درخــت دارای 
میــوه ماکــول )مثمــر( و ســایر درختــان )غیــر مثمــر( کــه محیــط بــن آن هــا از 

پانــزده ســانتیمتر کمتــر نباشــد.
ــف  ــن تعری ــای چــای مشــمول ای ــن و بوته ه ــر ب ــا ه ــو ب تبصــره: درخــت م

می باشــد.
ج(�بــن�درخــت: محــل تالقــی تنــه درخــت یــا نهــال بــا ســطح زمین اســت. در 
صورتــی کــه درخــت در ســطح زمیــن بــه چنــد ســاقه منشــعب شــده باشــد بــن 
ــود بقیــه ســاقه ها، شــاخه محســوب  قطورتریــن ســاقه مــالك عمــل خواهــد ب

می شــوند.
ــاغ: از نظــر ایــن آیین نامــه بــه محــل اطــالق  می شــود کــه حداقــل یکــی  د(�ب

از مشــخصات ذیــل داشــته باشــد.
1- داشــتن حداقــل 500 مترمربــع مســاحت در صــورت وجــود بنــا 
ــع  ــن به طــور متوســط در هــر شــانزده )16( مترمرب ومســتحدثات در زمی
محوطــه بــاز خــارج از ســاختمان یــک اصلــه درخــت و در صــورت عدم 
ــع  ــج )25( مترمرب ــا به طــور متوســط هــر بیســت  و پن ســابقه احــداث بن
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یــک اصلــه درخــت مثمــر و یــا غیــر مثمــر و یــا ترکیبــی از آن هــا غــرس 
ــداد  ــدم احتســاب تع ــان موجــب ع شــده باشــد. قطــع و امحــای درخت
ــود. ــان کســر شــده در آمــار )لحــاظ شــده در ایــن بنــد( نخواهــد ب درخت
ــوان  ــک به عن ــل از تفکی ــادر قب ــند م ــا س ــت و ی ــند مالکی ــودن س 2- دارا ب

ــاغ عمــارت. ــن منجــر و ب ــاغ، باغچــه، زمی ب
3- دارا بــودن ســابقه بــرای دایــر بــاغ، دایــر باغچه، دایر مشــجر از کمیســیون 

مــاده دوازدهــم )12( قانــون زمین شــهری
ــاغ  ــاد کشــاورزی ب ــم شــهر توســط وزارت جه ــه در حری ــی ک 4- محل های

ــده اند. ــناخته ش ش
5- محل هایی که به تشخیص شورای اسالمی باغ شناخته می شوند.

ه( فضــای ســبز شــهری: عرصه هــای مشــجر و دارای پوشــش گیاهــی در 
ــی وخصوصــی  ــی ،دولت ــت عموم ــه دارای مالکی ــهرها ک ــم ش محــدوده و حری

ــند. باش
ــظ  ــون حف ــون "اصــالح قان ــه قان ــن آئین نام ــون در ای ــون: منظــور از قان و( قان
ــالب"  ــورای انق ــوب سال1359ش ــهرها مص ــبز در ش ــای س ــترش فض و گس
ــت  ــخیص مصلح ــع تش ــب مجم ــه تصوی ــخ 88/5/13 ب ــه در تاری ــد ک می باش

نظــام رســیده اســت.
ماده 2:

ــم  ــع و در حری ــهرها2000 مترمرب ــدوده ش ــات در مح ــک باغ ــاب تفکی حدنص
شــهرها براســاس حدنصــاب مشخص شــده در قانــون جلوگیــری از خــرد شــدن 
ــات  ــوب هی ــه مص ــات( و آئین نام ــورد باغ ــًا در م ــاورزی )صرف ــی کش اراض

ــد. ــران آن می باش وزی
ماده3:
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ــی  ــرای بررس ــاختمانی ب ــه س ــدور پروان ــل از ص ــت قب ــف اس ــهرداری مکل ش
ــن  ــاده 1 ای ــی موضــوع م ــالك و اراض ــان ام ــت درخت ــر وضعی ــوع تغیی ــر ن ه
آئین نامــه و صــدور پایــان کار آن دســته از امالکــی کــه پــس از صــدور 
پروانــه ســاختمانی وضعیــت و تعــداد درختــان موجــود در عرصــه آن هــا دچــار 
ــر شــده اســت موضــوع را از کمیســیون های مــاده 7 آئین نامــه و در مــورد  تغیی
باغــات واقــع در حریــم شــهرها قبــل از صــدور پروانــه ســاختمانی، مراتــب را 
از دبیرخانــه کمیســیون تبصــره یــک مــاده یــک قانــون حفــظ کاربــری اراضــی 
زارعــی و باغ هــا مســتقر در ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اســتعالم نمایــد.

ماده4:
کاشــت، حفاظــت و آبیــاری درختــان و فضاهــای ســبز معابــر، میادیــن، 
ــه  ــهرها ب ــدوده ش ــل مح ــع در داخ ــی واق ــتان های عموم ــا و بوس بزرگراه ه
ــف  ــد ال ــوع بن ــه موض ــق چهارگان ــت و مناط ــتان های محیط زیس ــتثنای بوس اس
مــاده 3 قانــون حفاظــت و بهســازی محیط زیســت از وظایــف شــهرداری اســت.
تبصــره1: حفــظ و نگهــداری و آبیــاری درختــان در ســایر محل هــای مشــمول 

قانــون بــه عهــده مالکیــن، ســاکنین )بهره بــرداران( و متصرفیــن آن هــا اســت.
تبصــره 2: در مــورد موقوفــات، متولیــان بــا قائم مقــام قانونــي آنــان یــا 
ــان  ــداري درخت ــاري و نگه ــن مســؤول آبی ــرداران و متصرفی ــتاجرین، بهره ب مس

ــتند. هس
تبصــره 3: در صــورت اهمــال در نگهــداري درختــان مشــمول قانــون، شــهرداري 
موظــف اســت بــا اخــذ مجــوز از دادســتان، رأســًا نســبت بــه آبیــاري و نگهداري 
آن هــا اقــدام و هزینه  هــای متعلقــه را بــا پانــزده درصــد )15%( اضافــي به عنــوان 
ــر  ــد. لیکــن در صــورت اعــالم مالــک مبنــي ب کارمــزد از مالــک دریافــت نمای
ــوص  ــت در خص ــاز اس ــهرداري مج ــان ش ــداري درخت ــي در نگه ــدم توانای ع
ــای  ــا هزینه  ه ــوده و تنه ــک مســاعدت نم ــه مال ــان ب ــداري درخت ــظ و نگه حف
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مترقبــه را از وي دریافــت نمایــد. در صــورت اســتنکاف مالــک یــا متصــدي از 
ــا دســتور  پرداخــت هزینه  هــای فوق الذکــر، اداره اجــراي احــکام ثبــت محــل ب
ــه وصــول و واریــز آن به حســاب شــهرداري  دادســتان مکلــف اســت نســبت ب

طبــق اجــراي اســناد الزم االجــرا اقــدام نمایــد.
ماده 5:

بــراي قطــع و جابجایــي هرگونــه درخــت در معابــر و اماکــن عمومــي، دولتــي و 
خصوصــي واقــع در محــدوده و حریــم شــهر، بــا درخواســت مالکیــن، متولیــان، 
متصدیــان و اشــخاص مســؤول ایــن اماکــن، در مــوارد زیــر پــس از تصویــب 
ــدور  ــه ص ــف ب ــهرداري مکل ــه ش ــن آیین نام ــاده 7 ای ــوع م ــیون موض کمیس

ــد. ــوز می باش مج
الــف- درخــت غیرمثمــري کــه بــه ســن بهــره وری رســیده باشــد و بــه قصــد 
ــن صــورت  ــه در ای ــاع از جــوب آن درخواســت قطــع داده شــده باشــد ک انتف
بایــد بــه جــاي آن توســط مالــک یــا متقاضــي،  مجــدداً درخــت غــرس شــود. 
چنانچــه شــهرداري مایــل بــه حفــظ درخــت باشــد، بهــاي عادلــه چــوب آن را 
بــا توافــق بــا مالــک پرداخــت می نمایــد و در صــورت اختــالف بهــاي آن طبــق 
نظــر کارشــناس رســمي دادگســتري تعییــن و بــه مالــک پرداخــت خواهــد شــد.
ب- درختــي کــه بــه علــت آفت زدگــی، بیمــاري، انــگل و یــا علــل غیــر عمــد 
ــه دیگــر  ــا احتمــال ســرایت آفــت و بیمــاري از آن ب دیگــر خشــک شــده و ی
درختــان و گیاهــان وجــود داشــته باشــد و یــا احتمــال ســقوط آن بــرود کــه در 
ایــن صــورت بایــد بجــاي آن هــا نهــال بــه میــزان دو برابــر محیــط بــن درخــت 

غــرس شــود )مطابــق تبصــره 2 انجــام شــود(.
ــاري  ــال و مج ــیر راه، کان ــا مس ــاختمان و ی ــداث س ــل اح ــت در مح ج- درخ
آب، خطــوط انتقــال بــرق، لوله کشــی نفــت،گاز، تلفــن و نظایــر آن قــرار گرفتــه 
ــی   ــي و عموم ــای عمران ــراي طرح ه ــع از اج ــي مان ــر نوع ــه ه ــا ب ــد و ی باش

باشــد. 
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د- درخــت واقــع در معابــر و یــا میادیــن مانــع عبــور و مــرور طبیعــي باشــد و 
یــا وجــود آن بــراي مالکیــن و ســاکنین مزاحمــت ایجــاد کــرده باشــد.

تبصــره 1: کلیــه دســتگاه  های ارائه دهنــده خدمــات شــهري )از قبیــل آب، 
فاضــالب،  گاز،  بــرق،  مخابــرات، شــرکت پخــش فرآورده  هــای نفتــي و 
ــه  ــل از انجــام هرگون ــد قب ــه آن ...( موظفن شــهرداري و ســازمان  های وابســته ب
عملیــات عمرانــي کــه مســتلزم قطــع درختــان و یــا تخریــب فضــاي ســبز باشــد،  
ــاده 7  ــاي الزم،  از شــهرداري )کمیســیون موضــوع م ــایر مجوزه ــر س ــالوه ب ع

ــد. ــذ نماین ــوز اخ ــه( مج آیین نام
ــان در فصــل  ــا انتقــال درخت تبصــره2: در مــورد بندهــاي )ج( و )د( اولویــت ب
ــي می باشــد  ــا رعایــت اصــول علمــي و فن ــا نظــارت شــهرداري و ب مناســب ب
و در صــورت اجتناب ناپذیــر بــودن قطــع درخــت و عــدم امــکان واکاري 
ــه ازاي درخت هایــی کــه اجــازه قطــع آن  ــا رعایــت اصــول ایمنــي ب می بایــد ب
از طــرف کمیســیون مــاده 7 ایــن آئین نامــه صــادر می شــود بــه تعــداد دو برابــر 
ــد  ــن می کن ــه شــهرداري معی ــن شــده ک ــا در محــل تعیی ــط بن ه ــوع محی مجم

غــرس نمایــد. 
تبصــره 3: عــوارض قطــع درخــت موضــوع ایــن مــاده طبــق تعرفــه ای کــه بــه 
ــط  ــد، توس ــهر می رس ــالمي ش ــوراي اس ــب ش ــه تصوی ــهرداري ب ــنهاد ش پیش

شــهرداري اخــذ خواهــد شــد. 
تبصــره 4: فعالیــت و بهره بــرداری از خزانــه، قلمســتان یــا عمــده فعالیــت آن هــا 

بــر اســاس مجــوز و دســتورالعمل شــهرداري بالمانــع  اســت.
ــي  ــا حقوق ــي ی ــم از حقیق ــا اشــخاص اع ــه شــخص ی ــي ک ــاده 6: در صورت م
موجبــات اتــالف و امحــاي درختــان موضــوع قانــون را فراهــم آورند شــهرداري 
در اجــراي مــاده 3 ایــن آئین نامــه موظــف اســت نســبت بــه تعقیــب جزایــي و 
اخــذ جریمــه از طریــق مراجــع قضایــي پیگیــري جبــران خســارت وارده اقــدام 

نمایــد. 
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مأموریــن شــهرداري کــه در اجــراي مــاده 5 ایــن قانــون از انجــام ایــن وظیفــه 
تعلــل نمــوده و بــه موقــع اقــدام نکننــد متخلــف شــناخته شــده و مــورد تعقیــب 

قانونــي قــرار خواهنــد گرفــت.
ــي  ــه اجرای ــون و آئین نام ــراي قان ــن اج ــر حس ــارت ب ــور نظ ــاده 7: به منظ م
آن و تشــخیص باغــات کمیســیوني مرکــب از اعضــاي زیــر در هــر شــهرداري 

ــود.  ــکیل می ش تش
الف- یکي از اعضاي شوراي اسالمي شهر به انتخاب شورا

ب- یــک نفــر بــه انتخــاب شــهردار ترجیحــًا معــاون شهرســازي و یــا معــاون 
خدمــات شــهري شــهرداري

ج- مدیــر عامــل ســازمان  پارك هــا و فضــاي ســبز و در صــورت عــدم وجــود 
ســازمان  پارك هــا و فضــاي ســبز در شــهرداري، مســؤول فضاي ســبز شــهرداري 
ــاختماني در  ــه س ــدور پروان ــراي ص ــت ب ــف اس ــهرداري موظ ــره 1: ش تبص
ــع  ــع کــه در محــدوده شــهر واق ــا مســاحت بیــش از 500 مترمرب عرصه  هــای ب
ــد.  ــل نمای ــق آن عم ــوده و مطاب ــذ نم ــوق را اخ ــیون ف ــر کمیس ــد نظ می باش

ــه  ــدور پروان ــراي ص ــهرها ب ــت در کالن ش ــف اس ــهرداري موظ ــره 2: ش تبص
ــدوده  ــع در مح ــع واق ــا 2000 مترمرب ــن 500 ت ــای بی ــاختماني در عرصه  ه س
شــهر کمیســیوني مرکــب از اعضــاي زیــر را در هــر یــک از مناطــق شــهرداري 

ــد. ــدام کن ــق آن اق ــذ و مطاب ــیون را اخ ــه کمیس تشــکیل داده و نظری
الف- نماینده شوراي اسالمي شهر به انتخاب رئیس شورا

ــته  ــه نداش ــهرداري منطق ــه ش ــي ک ــهرداري و در صورت ــه ش ــر منطق ب- مدی
ــهر ــهرداري آن ش ــد، ش باش

ج- نماینــده مدیرعامــل ســازمان  پارك هــا و فضــاي ســبز شــهرداري، در 
صــورت عــدم وجــود ســازمان  پارك هــا و فضــاي ســبز در شــهرداري نماینــده 

ــهرداري ــهري ش ــات ش خدم
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تبصــره 3: جهــت تشــخیص باغــات توســط شــوراي اســالمي شــهر، شــهرداري 
موظــف اســت درخواســت مالــک و ذینفــع یــا درخواســت خــود را بــا ســوابق 
و مدارکــي کــه در بنــد »د« مــاده 1 آیین نامــه مذکــور آمــده اســت بــه کمیســیون 
مــاده 7 ارســال نمایــد و نظــر کمیســیون را کــه حداکثــر ظــرف مــدت یــک مــاه 
صــادر خواهــد شــد، بــه ذینفــع ابــالغ کنــد. در صورتیکــه ذینفــع دو مــاه بعــد 
از اخــذ ابــالغ شــهرداري بــه نظریــه کمیســیون اعتــراض داشــته باشــد، اعتراض 
ــوراي  ــه ش ــهرداري آن را ب ــرد. ش ــد ک ــم خواه ــهرداري تقدی ــه ش ــود را ب خ
اســالمي شــهر ارســال خواهــد داشــت. نظــر شــوراي اســالمي شــهر در مــورد 
ــع  ــا ذینف ــک ی ــر اینصــورت چنانچــه مال ــي اســت. در غی ــاغ قطع تشــخیص ب
پــس از دو مــاه بــه نظــر کمیســیون مزبــور اعتــراض ننمایــد مصوبــه کمیســیون 

به عنــوان رأي قطعــي و نظــر شــوراي اســالمي شــهر تلقــي خواهــد شــد.
مــاده 8: متقاضیــان قطــع، جابجایــي یــا ســربرداري درختــان بایــد درخواســت 
خــود را بــه شــهرداري محــل اولیــه و فــرم مخصوصــي کــه در ایــن زمینه توســط 

شــهرداري در اختیــار آنــان قــرار داده می شــود تکمیــل و تحویــل نماینــد.
شــهرداري مکلــف اســت حداکثــر ظــرف مــدت یــک هفتــه از تاریــخ تســلیم و 
ــه  ــن آئین نام ــاده 7 موضــوع ای ــه کمیســیون م ــت، درخواســت متقاضــي را ب ثب
ــک  ــدت ی ــر ظــرف م ــف اســت حداکث ــور مکل ــد. کمیســیون مزب ارجــاع نمای
ــهرداري  ــد و ش ــم نمای ــاذ تصمی ــي اتخ ــت متقاض ــوص درخواس ــاه در خص م
حداکثــر ظــرف مــدت یــک هفتــه از تاریــخ ابــالغ نظــر کمیســیون موضــوع را 
بــه متقاضــي اعــالم نمایــد و در صــورت عــدم اتخــاذ تصمیــم توســط کمیســیون 
یــا تأخیــر در ابــالغ پــس از موعــد مذکــور، شــهرداري مکلــف اســت حســب 

تقاضــاي متقاضــي مجــوز صــادر کنــد.
تبصــره 1: شــهرداري و متقاضــي تحــت هیــچ شــرایط قبــل از دریافــت مجــوز 

الزم، مجــاز بــه قطــع درخــت یــا ســربرداري بــا جابجایــي آن نخواهــد بــود.
ــراي  ــي ب ــت متقاض ــورت درخواس ــت درص ــف اس ــهرداري موظ ــره 2: ش تبص
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ــط و اصــول علمــي و ایمنــي  ــا ســربرداري درخــت رعایــت ضواب جابجایــي ی
ــور و  ــت اج ــال دریاف ــاز را در قب ــورد نی ــهیالت م ــات و تس ــوده و امکان را نم

ــد. ــرار ده ــي ق ــار متقاض ــه در اختی ــای مترقب هزینه  ه
مــاده 9: کمیســیون مــاده 7 موظــف اســت ضوابــط مربــوط بــه رعایــت اصــول 
فنــي و ایمنــي و همچنیــن نحــوه اســتفاده از تجهیــزات و امکانــات شــهرداري 
ــن نمــوده و  ــان و فضاهــاي ســبز را تدوی ــي درخت ــراي ســربرداري و جابجای ب

پــس از تصویــب شــوراي اســالمي شــهر اعــالم عمومــی  نمایــد.
تبصــره: هرگونــه جابجایــي توســط مالکیــن، متصدیــان و ذینفعــان و شــهرداري 
ــا  ــي ب ــي و خصوص ــن عموم ــر و اماک ــهر و در معاب ــم ش ــدوده و حری در مح
ــن  ــر ای ــت. در غی ــر اس ــاده 7 امکان پذی ــوع م ــیون موض ــوز از کمیس ــذ مج اخ
صــورت شــهرداري موظــف بــه جلوگیــري اســت. ســربرداري و هــرس طبــق 
ــورت  ــد ص ــد ش ــالغ خواه ــه و اب ــهرداري تهی ــط ش ــه توس ــتورالعملي ک دس
ــا  ــدن آن ه ــک ش ــري از خش ــان و جلوگی ــد درخت ــب رش ــا موج ــرد ت می پذی

گــردد.
مــاده 10: در اجــراي مــواد 1 و 7 قانــون حفظ و گســترش فضاي ســبز در شــهرها 
و اصالحیه  هــای آن شــهرداري موظــف اســت شناســنامه باغــات مشــمول ایــن 

قانــون را بــه همــراه مشــخصات ذیــل تهیــه کــرده و بــروز نگهــداري نماید:
الف: شماره پالك ثبتي با شماره نوسازي پالك مشمول

ب: مساحت ملک
ج: نشــاني دقیــق محــل شــامل: شــهر، منطقــه، ناحیــه، خیابــان، کوچــه، شــماره، 

نــام مالــک بــا ذینفــع
ــات  ــده اطالع ــور تنظیم کنن ــاي مأم ــمت و امض ــخصات ، س ــداد و مش د: تع

شناســنامه کــه به عنــوان ضابــط دادگســتري شــناخته می شــود.
ــع در  ــای واق ــایي ، باغ ه ــس از شناس ــت پ ــف اس ــهرداري موظ ــره1: ش تبص
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ــه )GIS و  ــامانه  های مربوط ــا را روي نقشــه و س ــم شــهر آن ه محــدوده و حری
ــي در صــورت  ــچ وجــه حت ــه هی ــا ب ــن باغ ه ــد ای ــالم نمای ...( مشــخص و اع
ــارج  ــاغ خ ــوان ب ــي از عن ــاي قانون ــدون اخــذ مجوزه ــان ، ب ــام درخت ــع تم قط

ــد شــد. نخواهن
ــل  ــي مح ــنامه تنظیم ــخه ای از شناس ــت نس ــف اس ــهرداري موظ ــره2:  ش تبص

ــد. ــالغ نمای ــي وي اب ــام قانون ــا قائم مق ــع ی ــا ذینف ــک ی ــه مال ــور را ب مزب
تبصــره 3: شــهرداري موظــف اســت هــر ســال نســبت بــه پالك کوبــی حداقــل 

بیســت درصــد فضــاي ســبز خــود اقــدام نماینــد.
ــر،  ــع در معاب ــان واق ــخصات درخت ــت از مش ــف اس ــهرداري مکل ــاده 11: ش م
ــت،  ــوع درخ ــامل ن ــتي ش ــي فهرس ــتان  های عموم ــا و بوس ــن، بزرگراه ه میادی
محیــط بــن، محــل کاشــت و تاریــخ گــزارش ، تهیــه و تنظیــم نمــوده و مراتــب 
را بــا پالك کوبــی روي درختــان و روي ســامانه  های مربوطــه )GIS و ...( 

ــد. منعکــس نمای
ــای مشــجر،  ــات و زمین  ه ــای باغ ــداري و احی ــظ، نگه ــاده 12: به منظــور حف م
ــات  ــداري باغ ــظ و نگه ــور حف ــت به منظ ــف اس ــهر موظ ــالمي ش ــوراي اس ش
ــن  ــدود در ای ــاز مح ــراي ساخت وس ــویقي ب ــتورالعمل های تش ــي، دس خصوص
ــازي و  ــي شهرس ــواري عال ــط ش ــن و ضواب ــوب قوانی ــالك را در چهارچ ام

ــد. ــب نماین ــه و تصوی ــران تهی معمــاری ای
ــت  ــد در جه ــهرداری ها موظفن ــازی و ش ــکن و شهرس ــاده 13: وزارت مس م
حفــظ باغــات مخصوصــًا در شــهرهایي کــه ســرانه فضــاي ســبز آن هــا کمتــر از 
اســتاندارد اســت در مطالعــات طــرح جامــع شــهرها حتی االمــکان باغــات را در 

ــد.  ــی نماین ــري فضــاي ســبز پیش بین کارب
تبصــره 1: شــهرداری ها و شــوراهاي اســالمي شــهر شــرایطي فراهــم نماینــد تــا 
بــا خریــد باغــات محــدوده شــهر، بوســتان های شــهري در آن هــا احــداث و در 



182

کتاب سبز 1400- راهنمای عمل شهردرای ها

اختیــار عمــوم قــرار گیــرد.
بــزرگ شــهري  باغــات  بــراي حفــظ  تبصــره 2: شــهرداری ها موظفنــد 
آورنــد. عمــل  بــه  آن هــا  مالــکان  از  را  الزم  حمایت  هــای  حتی االمــکان 
تبصــره 3: شــهرداری ها موظفنــد در شــهرهایي کــه ســرانه فضــاي ســبز آن هــا 
کمتــر از اســتاندارد اســت، برنامــه پنــج ســاله ادواري بــراي حفــظ و گســترش 

ــه تصویــب شــوراي اســالمي شــهر برســانند. فضــاي ســبز شــهر را تهیــه و ب
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پیوســت)2(:�ضوابــط�اجرایــی�مربــوط�بــه�چگونگــی�اجــرای�مــاده�
یــک�الیحــه�قانونــی

ــورای  ــوب 11/ 3/ 1395 ش ــهرها ، مص ــبز در ش ــای س ــترش فض ــظ وکس حف
ــالب انق

مصوب 29 شهریور 1373 ـ وزارت کشور
ماده 1ـ تعاریف

ــر از 15  ــن آن کمت ــط ب ــه محی ــه ک ــر اصل ــت از ه ــارت اس ــت: عب 1ـ1ـ درخ
ــت(. ــتثنی اس ــم مس ــن حک ــتان از ای ــد )تاکس ــانتیمتر نباش س

ــان مثمــر و غیرمثمــر  ــط در آن درخت ــر ضواب ــاغ: زمینــی اســت کــه براب 2ـ1ـ ب
موجــود باشــد 

3ـ1ـ قلمســتان: زمینــی اســت کــه در آن درخــان غیرمثمــر به وســیله اشــخاص 
کاشــته شــده باشــد.

4ـ1ـ بــن درخــت: محــل تالقــی درخــت بــا ســطح زمیــن اســت ودر صورتــی 
ــن  ــد، ب ــده باش ــعب ش ــاخه منش ــد ش ــه چن ــن ب ــطح زمی ــت در س ــه درخ ک
قطورتریــن ســاقه مــالك عمــل خواهــد بــود. و بقیــه ســاقه ها شــاخه محســوب 

می شــوند.
5ـ1ـ نهال: درخت جوانی که محیط بن ان کمتر از 15 سانتیمتر باشد.

مــاده 2ـ دربــاره موقوفــات، متولیــان، متصدیــان یــا قائم مقــام قانونــی متصرفــان 
و مســتأجران مســئول رعایــت ایــن ضوابــط خواهــد بــود.

 مــاده 3ـ کیــه امــالك و اراضــی غیــر از بــاغ ســبز کــه در محــدوده ی قانونــی و 
حریــم شــهرها می باشــد و مســاحت ان بیــش از 500 مترمربــع اســت، مشــمول 

ایــن ضوابــط خواهــد بــود.
ــه دارای  ــوند ک ــناخته می ش ــاغ ش ــای ب ــط محل ه ــن ضواب ــر ای ــره: از نظ تبص
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ــل باشــند: مشــخصات ذی
1ـ مساحت محل بیش از 500 مترمربع باشد.

2ـ در هــر مترمربــع حداقــل یــک اصلــه درخــت غیرمثمــر و یــا در هــر 16 
مترمربــع یــک اصلــه درخــت مثمــر کاشــته شــده باشــد.

3ـ دارا بودن سند ماکیت به عنوان باغ.
مــاده 4ـ شــهرداری در محــدوده ی قانونــی شــهرها و حریــم قانونــی آنهــا، بنــا 
ــا قائم مقــام قانونــی آن هــا ، راجــع بــه درختــان  ــه تقاضــای مالــک ، مباشــر ی ب
ــا  مشــمول قانــون، در مــوارد ذیــل مکلــف بــه صــدور مجــوز قطــع درخــت ب

ــد. ــوط می باش ــررات مرب ــایر مق ــت س رعای
1ـ درختــان غیرمثمــری کــه بــه ســن بهــره وری رســیده باشــند و بــه قصــد 
ســود از چــوب قطــع شــوند، بدیهــی اســت چنانچــه شــهرداری بهــای 

چــوب درختــان را بــه مالــک بپــردازد، درخــت قطــع نخواهــد شــد.
ــه  ــال ب ــزان ابت ــده و می ــال ش ــاری مبت ــا بیم ــت وی ــه آف ــت ب ــع درخ 2ـ قط
حــدی باشــد کــه بــه بعضــی یــا تمــام درختــان ناحیــه آســیب برســاند یــا 

ادامــه حیــات درخــت مقــدور نباشــد.
ــال و مجــاری  ــر کان ــض، حف ــا تعوی 3ـ قطــع درخــت به منظــور احــداث ی
ــه  ــا ب ــره و ی ــرق لوله کشــی نفــت و گاز و تلفــن و غی ــا خطــوط ب آب ی

علــت خطــر ســقوط آن ضــروری باشــد.
4ـ زمینــی کــه در آن درخــت وجــود دارد بــرای اجــرای طرح هــای عمومــی 

و نظایــر آن مــورد نیــاز باشــد.
5ـ قطع درخت به منظور کاشت مجدد در همان محل باشد.

6ـ قطــع درخــت در مــواردی کــه درختــان واقــع در معابــر و میدان هــا مانــع 
تــردد بــوده، یــا مزاحمتــی بــرای مالــکان مجــاور فراهــم کــرده باشــد.
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7ـ خشک ســالی و حــوادث غیرمترقبــه کــه موجــب خشــک شــدن درخــت 
شــده باشــد.

8ـ اصــالح یــا احیــای مــوارد پیش بینــی نشــده کــه قطــع درخــت ضــرورت 
پیــدا کنــد.

ــه شــهرداری مراجعــه و درخواســت  ــد ب ــان قطــع درخــت بای ــاده 5ـ متقاضی م
ــه  می شــود، تنظیــم و  ــه ای کــه توســط شــهرداری تهی خــود را طبــق فــرم نمون

بــه همــان مرجــع تســلیم نمایــد.
مــاده 6ـ شــهرداری مکــف اســت حداکثــر ظــرف 2 مــاه از تاریــخ تســلیم تقاضا، 
تکلیــف متقاضــی را بــا ذکــر دلیــل کافــی، روشــن نمایــد. در غیــر ایــن صــورت 
ــات اداری  ــه تخلف ــان ب ــود و متخلف ــف محســوب  می ش ــهرداری تخل ــل ش عم

معرفــی و از آن طریــق بــا فــرد متخلــف رفتــار خواهــد شــد.
ــزه  ــه من ــرر از ســوی شــهرداری ب ــت مق تبصــره: عــدم وصــول پاســخ در مهل

ــردد. ــی می گ ــت تلق موافق
ــا  ــا ب ــرداری از آن ه ــس از بهره ب ــتان پ ــا نهاس ــه ی ــت خزان ــدم فعالی ــاده 7ـ ع م

ــد. ــع می باش ــهرداری بالمان ــوز از ش ــب مج کس
ــهرداری  ــد، ش ــروری باش ــت ض ــع درخ ــه قط ــواردی ک ــه م ــاده 8ـ در کلی م
موظــف اســت مالــکان و متصرفــان محــل را ملــزم نمایــد تــا اقــدام بــه کاشــت 

ــد. مجــدد درخــت نماین
مــاده 9ـ حفاظــت و آبیــاری درختــان واقــع در محوطــه ی ســازمان های دولتــی 
و وابســته بــه دولــت و ســایر مؤسســات و نهادهــای انقــالب اســالمی بــه عهــده 

ــوط می باشــد. ســازمان مرب
ــای  ــا، پارك ه ــر، میدان ه ــان معاب ــاری درخت ــت و آبی ــاده 10ـ کاشــت، حفاظ م
عمومــی و بزرگراه هــا در محــدوده قانونــی و حریــم شــهر بــه اســتثناء 

پارك هــای محیط زیســت بــا شــهرداری اســت.
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ــکونی ،  ــای مس ــم از مکانه ــون، اع ــمول قان ــای مش ــایر محل ه ــره: در س تبص
کســب و پیشــه و امــالك تحــت تصــرف، برعهــده مالــکان و متصرفــان می باشــد.
ــنامه ی  ــت شناس ــف اس ــهرداری موظ ــون، ش ــاده 1 قان ــرای م ــاده 11ـ در اج م

ــد: ــه نمای ــل تهی ــا مشــخصات مشــروحه ذی ــون را ب ــان مشــمول قان درخت
الف  ـ شماره پالك ثبتی یا شماره نوع سازی پالك مشمول

ب  ـ مساحت ملک 
3 ـ نماینده ی شهرداری

 تبصــره: تصمیمــات گرفتــه شــده توســط کمیســیون به عنــوان یــک ضابطــه بــه 
ــه می گــردد.  شــهرداری ارائ

ــورت  ــالغ، در ص ــخ اب ــاه از تاری ــرف 2 م ــهرداری ظ ــم ش ــاده 15ـ تصمی م
اعتــراض مالــک یــا ذی نفــع، قابــل تجدیدنظــر در شــورای شــهر یــا قائم مقــام 

قانونــی آن می باشــد 
ــات اتــالف و امحــای  ــا اشــخاص موجب مــاده 16ـ در صورتــی کــه شــخص ی
درختــان موضــوع مــاده یــک قانــون را فراهــم نماینــد، شــهرداری موظــف اســت 
ــی  ــی و اخــذ خســارات وارده توســط مراجــع قضای ــب جزای ــه تعقی نســبت ب

اقــدام نمایــد.
مــاده 17ـ عــوارض قطــع درخــت، حســب تعرفــه ی مصــوب توســط شــهرداری 

ــردد  ــذ می گ اخ
ــترش  ــظ و گس ــی حف ــه ی قانون ــک الیح ــاده ی ــی م ــط اجرای ــاده 18ـ ضواب م
ــرار  ــخ ............ مــورد تصویــب ق فضــای ســبز در 18مــاده و 4 تبصــره در تاری

ــت.    گرف
                                                         وزیرکشورـ علی محمد بشارتی
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