
چکیده 
از دیدگاه  زیست محیطی،  ایجاد فضای سبز مناسب شهری  از طراحی فضاهای سبز در حقیقت جستجوی عوامل ضروری در  مقصود 
اوقات فراغت، زیباشناسی و فرهنگی  می باشد. همچنین نقش گسترده فضاي سبز در تمدد اعصاب بر کسي پوشیده نیست. تا حدي که 
مبحث پارک درماني به عنوان یکي از نسخه هاي سالمت بخش شناخته  مي شود.    از سوی دیگر، فضای شهری بخشی از ساختارهای شهر 
می باشند که طراحی آنها می بایست در راستای ضروریات زندگی شهری و در جهت پاسخگویی به نیازهای  شهروندان باشد تا بتوان به 
الگوهای با ارزشی که دارای معانی و مفاهیم فرهنگی منتج از درون جامعه است، دست یافت. این امر می تواند زمینه ساز ایجاد فضای سالم 
و با  ارزش شهری باشد. در این پروژه برای جمع آوری اطالعات از سه روش میدانی، مصاحبه و کتابخانه ای استفاده شده است. در روش 
نظری )تحقیقات کتابخانه ای( با رجوع به  منابع فارسی و انگلیسی موجود )انواع مجالت، ماهنامه ها و فصلنامه های فضای سبز و کتب 
مربوطه( و همچنین وب سایت های مربوطه اطالعات الزم گردآوري گردید. روش  توصیفی شامل مشاهده مستقیم و غیرمستقیم از فضاهای 
سبز تازه احداث شده شهرهایی همچون تهران، اصفهان، شیراز و مشهد مي باشد. مصاحبه هایي نیز با صاحبنظران  صورت گرفت که قسمت 
اعظم و مهّم این پژوهش بر اساس نظرات و عقاید و تجربیات آنها شکل گرفته است و اساس تجزیه و تحلیل اّطالعات و نتیجه گیري را 
تشکیل مي دهد. نتایج حاصل بر طبق نظر متخصصان نشان داد که دقت در تأثیرگذاری ویژگی های گیاهان مانند بو، رنگ، فرم و بافت آنها 
در روح و روان آدمی در طراحی  پارک ها و دیگر  فضاهای سبز ایران کمتر مورد توجه واقع شده است. همچنین از دیگر مؤلفه های تأثیرگذار 
بر کیفّیت بهداشتی و روانی پارک های شهری ایران می توان به ویژگی های روحی  طراح اشاره کرد که واجد چه  نگرشی به جهان اطراف 
خود است. چرا که مصاحبه ها نشان دادند که طراح  بر اساس آن نگرش پارک را طراحی خواهد نمود. عوامل دیگری نیز  مانند نیاز به سایه 
و تغییر درجه حرارت، کنترل آلودگی صوتی، کنترل آلودگی هوا و ... که همگی بر روی چینش گیاهی پارک و در نهایت بر انتخاب سبک 
پارک سازی ها  تأثیرگذار خواهند بود در درجه اهمّیت بعدی قرار گرفتند و تاحدودی می توان گفت امروزه استفاده از ویژگی های بهداشتی 
پارک ها از قبیل  مهار صوت، مهار آلودگی و مهار نور در  ایجاد فضای پاک و سالم و همچنین ویژگی های روانی آنها مانند القاء حس سکون 

و آرامش و زدودن خستگی بوسیله رنگ و در نهایت بوسیله گیاهان در کشور رو به گسترش  است.   
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از طریق روش هاي دیگر کمتر  آورد  مي توان در تحقیق بدست 
مي دهد  اجازه  محقق  به  روش  این  زیرا  آورد.  مي توان  بدست 
مستقیمًا پدیده مورد مطالعه را ببیند و واقعّیت را به صورت مستقیم 
و بدون واسطه درک  کند )حافظ نیا، 1389(. بنابراین در پژوهش 
حاضر، از روش مشاهده مستقیم براي بدست آوردن اطالعات در 
زمینه چیدمان گیاهي پارک هاي  منتخب ایران استفاده شده است. 

به طور کلی این پژوهش بر اساس بررسي و ارزیابي توصیفي و 
مصاحبه با 47 تن از متخصّصان و صاحبنظران معروف ایران -که 
شرح  تخصص آنها و شغلشان در )نمودار 1( آمده است- در ارتباط 
پارک های  روانی  و  بهداشتی  کیفّیت  بر  تأثیرگذار  مؤلفه های  با 
شهری منتخب ایران  شکل گرفته است. در این زمینه مطالعات 
کتابخانه اي انجام شده و سپس با بازدید از فضاهاي سبز کالن 
شهرهاي ایران مانند تهران، شیراز،  اصفهان و مشهد، اطالعاتي 
این  گیاهی  چینش  انتخاب  چگونگی  و  ساخت  سبک  به  راجع 
پارک ها گردآوري و تدوین گردید. علت عمده در  انتخاب کالن 
شهرهاي مذکور، سطح توسعه یافتگي فضاهاي باز و سبز و وجود 
باغ ها و پارک ها متعدد جدیداالحداث در این شهرها بوده است. 
 همزمان سؤالهایی جهت پرسش که در ذیل بذان اشاره شده است 
بر اساس روش های توصیه شده در کتاب های روش  تحقیق کیفی 
طراحی - که در منابع این پژوهش ذکر شده است - و بعد از چند 
کار  ادامه  در  سپس  گرفتند.  قرار  انتخاب  مورد  تصحیح  مرحله 
مصاحبه هایي با 47 تن از  صاحبنظران صورت گرفت که قسمت 
اعظم و مهّم این پژوهش بر اساس نظرات و عقاید و تجربیات 
آنها بوده است و اساس تجزیه و تحلیل  اّطالعات و نتیجه گیري 
انجام  مصاحبه  آنها  با  که  صاحب نظراني  داد.  خواهد  تشکیل  را 
شد شامل اساتید دانشگاه )در زمینه باغبانی، فضاي سبز،  طراحي 
محیط زیست و معماري منظر(، طراحان و مجریان و گردانندگان 
باغباني  و  سبز  فضاي  ارشد  کارشناسان  و  کارشناسان  پارک ها، 
و  پارک ها  سازمان  در  کار  به  مشغول  زیست  طراحي  محیط  و 
فضاي سبز شهرهاي مذکور بوده است )نمودار1(. سپس اطالعات 
مصاحبه های مربوطه بر  روی کاغذ پیاده و بر اساس تشابه پاسخ ها 

مورد دسته بندی و اعالن قرار گرفته است. 
پرسش های مصاحبه

الف( در چیدمان گیاهی نقش رنگ چیست و چه معیارهایی در 
مورد استفاده از رنگ باید مد نظر قرار داد؟

ب( مهمترین عواملی که در طراحی پارک های امروزی در ایران 
مالک عمل قرار می گیرد چیست و چه عواملی می تواند در آن 

دخالت  داشته باشد؟
ج( آیا شما در طراحی گیاهی معتقد به کشت گیاهان خاصی در 
است  مثبت  شما  جواب  اگر  می باشید.  سبز  فضاهای  و  پارک ها 

دلیل  رعایت این موضوع چیست؟
د( فضاهای سبز کنونی در ایران تا چه حد نیازهای آحاد جامعه را 

مقدمه
اثرات بهداشتي و رواني شامل اثراتي است که انسان شهرنشین را 
تحت تأثیر قرار داده و موجبات تجدید قواي روحي و جسمي وي را 
فراهم  مي نماید و نتیجه عملي فرایندهاي داخلي اکوسیستم هاي 
شبه طبیعي شهري یا فضاي سبز بر روي انسان مي باشد. فضاي 
به  مي آیند.  شمار  به  شهرنشینان  ریه هاي  تنفسي  شهرها  سبز 
همین دلیل فقدان آن  به معناي عدم وجود سالمتي و تندرستي 
فراغت  اوقات  شهرها  گذران  در  مي شود.  محسوب  شهرها  در 
براي کسب تعادل روحي امري است واجب، که فقدان آن حتي 
برتوانایي هاي کاري افراد نیز مؤثر است. اوقات فراغت و  گذران 
آن یعني استراحت، رفع خستگي، رشد و شکوفایي شخصیت و 
فرسودگي  کسالت،  شود  حذف  زندگي  برنامه  از  اگر  که  تفریح 
پارک هاي  مي آورد.  بار  به  شهرنشینان  براي  را  کوتاهي  عمر  و 
شهري و فضاي سبز حومه از جمله منابع گذران اوقات فراغت 
)اسالمی،1370(. نقش  از  شهرنشینان هستند  براي عده کثیري 
نیست.  پوشیده  کسي  بر  اعصاب  تمدد  در  سبز  فضاي  گسترده 
نسخه هاي  از  یکي  به  عنوان  درماني  پارک  تاحدي که مبحث 
فزاینده  نقش  به  توجه  با  اّما  مي شود.  شناخته  بخش  سالمت 
فضاي سبز در روح و روان انسان ها این سؤال در اینجا  مي تواند 
تا چه حد مي تواند  ایران  مطرح گردد که پارک هاي امروزي در 
نیازهاي روحي و رواني کاربران را برطرف سازد؟ و چه مؤلفه هایی 
در  فضاهای سبز امروزی می تواند بر روی آنها تأثیرگذار باشد؟ 
همچنین یک طراح فضاي سبز امروزي تا چه حد اهمّیت به این 

موضوع را در رأس  هدف هاي طراحي خود قرار مي دهد؟

 1.  پرسش های پژوهش
تا چه حد و  پارک ها و فضاهای سبز موجود  از دید متخّصصان 
چگونه می توانند به نیازهای بهداشتی و روانی کاربران خود پاسخ 

دهند؟
از دید متخّصصان تأثیرات روانی پارک های امروزی با توجه به 
تأثیرگذار  می تواند  اندازه  چه  تا  شهرها  ماشینی شدن  و  صنعتی 

باشد؟

 2.  روش پژوهش
برداشت های  همان  یا  نمونه برداری  شیوه  حاضر  تحقیق  روش 
فضا های  و  پارک ها  از  مستقیم  مشاهده  صورت  به  میدانی 
از  خاصی  اجزای  میدانی  در  برداشت های  می باشد.  شهری  سبز 
ترتیب عناصری همچون  و  فضا های سبز شامل نحوه چیدمان 
انواع مجسمه ها، آب نماها، پلکان ها، تراس ها،   تسهیالت کاربران 
)شامل میز، صندلی، آالچیق ها، سطل زباله و...( عکس برداری و 
فیلم برداری گردیده است. روش مشاهده، یکي از روش هاي  مؤثر 
و کارآمد در تحقیقات موردي است. اطالعاتي را که از این طریق 
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براي تسریع بهبود بیماران در برنامه هاي بازسازي خود به طرزی 
فزاینده به  درختان و مراقبت از آنها توجه مي کنند. زندانیان زندان 
بزرگ فدرال که داخل زندان را از سلول هاي خود مي دیدند بیش 
از زندانیاني که  چشم اندازي به مزرعه 
بهداشتي  مراقبت  درخواست  داشتند 
اولریچ   .) Mour, 2010  ( مي کردند 
تماس  مزایاي  که  مي دهد  گزارش 
بصري با  درختان و دیگر گیاهان سبز 
تحت  که  کساني  براي  است  ممکن 
تنش یا مضطرب هستند، بیشتر باشد 

 .) Ulrich,2008  (
فزاینده  طرزی  به  که  ما  جهان  در 
زیبایي  ارزش  مي شود،  مصنوعي 
گیاهان منظر بیشتر می گردد. گیاهان 
ممکن  را  طبیعت  با  بنیادي  تماس 
محیط  از  را  ما  رضایت  و   مي سازند 
ارزش  ساختن  کّمي  مي برند.  باال 
زیباشناختي آنها دشوارتر از ارزش هاي 
دیگران،  و  )معروف  است  گیاه  دیگر 
  1386(. گیاهان منظر داخلي مي توانند 
کیفّیت هواي داخل ساختمان هایي را 
هستند،  کارا  انرژي  لحاظ  از  که 
آلي  آالینده هاي  ذرات  گرفتن  با 
 محسوس در هوا بهبود بخشند. هشت 
گونه گیاه هریک قادر بودند که سطح 
 50 ساعت   24 ظرف  را  بنزن  نرمال 
دو  گونه  دهند.  کاهش  درصد   90 تا 
اتیلن  تریکلرو  سطح  توانستند  گیاهی 
را تقریبا 20 درصد کاهش دهند.    با استفاده از محیط ریشه غني 
دو  هر  نرمال  100  برابر  و سطوح  نرمال  کربن، سطوح  از  شده 
گاز را مي توان ظرف دو ساعت تا تقریبًا صفر کاهش داد. ظاهراً 
فّرار،  آلي  استخراج مواد شیمیایي  براي  منطقه خاک ریشه گیاه 
 مؤثرترین منطقه است. مؤلفان تصور مي کنند که کربن فّعال شده 
آلوده کننده هاي هوا و آنهایي را که مستقیمًا به وسیله گیاه جذب 
شده اند  جذب سطحي مي کند و آنها را تا هنگامي که ریشه هاي 
کمتر  یا  و  غیرسمي  اشکال  به  بتوانند  میکروارگانیسم ها  و  گیاه 
سمي تبدیل کنند و  بدین ترتیب، کربن را باززایي زیستي کنند، 

 .)  Bound  &  Johnson  , Wolverton ,1999( نگه مي دارند
همچنین هرینگتون، برتولین و لئونارد )1997( کشف کردند که 
مناطق سایه دار در یک پارک 30 هکتاري در سیراکوس نیویورک1 
به طور  متوسط فقط  C 1/3ْ خنک تر از مناطق شهري مجاور پارک 
است، هر چند تابش خورشیدي زیر درختان فقط یک پنجم مناطق 

تا 50 سال آینده مرتفع خواهد کرد؟
چیدمان  روند  شده،  اندیشیده  نتیجه های  و  راهکارها  طبق  هـ( 

گیاهی در کشور ما به چه سمتی سوق خواهد داشت؟

 3. پیشینه تحقیق
گرفته  قرار  تحقیق  مورد  گیاهان  رواني  مزایاي  بررسي  چند  در 
است. تالبوت و دیگران )2000( دریافتند که بیماران رواني بستري 
هنگامي که  گیاهان گلدار روي میزهاي غذاخوري شان است، وقت 
بیشتري را صرف غذا خوردن مي کنند. بیماراني که تحت عمل 
جراحي قرار گرفته بودند و  مي توانستند از پنجره خود گیاهان را 
ببینند، در مقایسه با آنهایي که نمي توانستند، اقامت کوتاهتري در 
بیمارستان داشتند و گزارش شد که  تجربه بیمارستانِي مثبت تري 
داشته اند )  Ulrich, 2008 (. همچنین منظره پنجره هایي که رو به 
خیابان باز مي شد، مي توانست اقامت پس از  عمل در بیمارستان 
را به اندازه 8/5 درصد کاهش دهد که در مطالعه اولریچ تجربه 
ایاالت  در  بهداشت  ساالنه  هزینه  در  جویي  صرفه  است،  شده 
) Ibid (.    بیمارستان ها  مي رسد  دالر  میلیون  چند صد  به   متحده 

 

مهارت افراد مصاحبه 
شونده

اجرايي

مؤسسات خصوصي در 
سطح كشور

مؤسسه بافت شهر در 
تهران

سازمان پاركها و فضاي 
سبس كشور

سازمان پاركها و فضاي 
سبس شهر تهران

سازمان پاركها و فضاي 
سبس شهر كرج

سازمان پاركها و فضاي 
سبس شهر اصفهان

سازمان پاركها و فضاي 
سبس شهر شيراز

سازمان پاركها و فضاي 
سبس شهر مشهد

پاركها و باغهاي 
گياهشناسي

باغ ملي گياهشناسي  ايران

پارك ارم شيراز

علمي

كارشناسان و كارشناسان 
ها ارشد در دانشگاه

دانشگاه تهران

گروه طراحي محيط زيست

اساتيد دانشگاه

دانشگاه تهران

گروه طراحي محيط زيست

گروه معماري منظر

گروه فضاي سبس

گروه باغباني

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
علوم و تحقيقات تهران

گروه معماري منظر

گروه باغباني

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
كرج

گروه باغباني

نمودار 1: دسته بندي افراد مصاحبه شونده بر طبق تخصص و محل كار
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در  گیاهان  از  فضاهاي  پوشیده شده  از  است عرصه هایي  معتقد 
آنها، داراي کارکردهاي زیست محیطي،  داخل شهرها و حاشیه 
عرصه ها  شرایط  این  هستند.  اجتماعي  تفرجگاهي،  اقتصادي، 
با  مي توان  که  مي بخشند  بهبود  را  شهروندان  رفاهي  و  زیستي 
استفاده بهینه از این فضاها منجر به کاهش فشارهاي سنگیني 
شد که  زندگي ماشیني امروزه بر مردم وارد مي کند. نظام الملکي3 
  معتقد است در شهرهایي مانند تهران طراحي کاشت باید براي 
طرح ریزي  و...  ترافیک  و  هوا  آلودگي  آلودگي  صوتي،  با  مقابله 
اینگونه  زیست  در محیط  گیاهان  تأثیر  مورد  در  رئوفیان4   گردد. 
که  حرارت  درجه  سایه،  تغییر  به  نیاز  مانند  عواملي  کرد:  بیان 
بوسیله تبخیر و تعرق توسط گیاهان میسر مي گردد و همچنین 
نیاز به سکون و آرامشي که در نتیجه جلوگیري از آلودگي  صوتي 
به طور وسیعي  نوع گیاهان  انتخاب  در  بوجود مي آید، مي توانند 

تأثیر گذار باشند. 
  کاظم بیگي5   نیز معتقد است اگر پروژه اي در کنار بزرگراه باشد 
به موضوع  توجه  بود  تأثیرگذار خواهد  آن  در  نکاتي که  از  یکي 
گیاهاني  یک سري  از  باید  بنابراین  است.  آلودگي  صوتي  کنترل 
استفاده نمود که گیرنده آلودگي صوتي هستند. زیرا اگر یک پارک 
بیش از حد آلودگي صوتي  داشته باشد، قابل استفاده نخواهد بود 
و دیگر مکاني آرام تلقی نمی شود چون صوت مانند نور حرکت 
موجي دارد و باید آن را منحرف نمود.  براي این کار باید از یک 
ارتفاع کم شروع کرده و به ارتفاع بیشتر رسانده تا صوت بلغزد 
و  منحرف  گردد  نیز  مقداري  و  نیز جذب شود  آن  از  مقداري  و 
براي رسیدن به این منظور خصوصیات برگ ها خیلي مهم هستند. 
برگ هاي چرمي شکل و ضخیم با بازده ای باال، صوت را کنترل 
تراکم  و  هستند  ضخیم  برگهایی  سوزني،  برگ هاي   مي کنند. 
باالیي دارند و از طرف دیگر در زمستان ها به خاطر اینکه همیشه 

سبز هستند،  مفیدند. 

 4-2. جنبه ها و تأثیرات روانی
نقش گسترده فضاي سبز در تمدد اعصاب بر کسي پوشیده نیست. 
نسخه هاي  از  یکي  عنوان  به  درماني  پارک  مبحث  که  تاحدي 
سالمت  بخش شناخته مي شود. سلطاندوست6   اظهار داشت که 
بو و رنگ گیاه به عنوان پارامترهاي مهم در طراحي گیاهي نقش 
قرار  نظر  مّد  حتمًا  باید  گیاهان  نوع  در  انتخاب  و  دارند  بسزایي 
گیرند زیرا این پارامترها حتي مي توانند تأثیرات ناخوشایندي در 
بیمارستان  یک  سایت  در  طراحي  مثال  طور  به  بگذارد.  محیط 
نباید  هستند  آلرژي زا  ولي  دارند  خوشایند  بوي  که  گل هایي  از 
استفاده گردد و جلوه و فرم گیاه در این مکان به  خاطر اثرگذاري 
در روحیه بیماران مهمتر و مقدم تر به نظر مي رسد. مثنوي7 نیز 
در این زمینه اذعان داشت در برخي از بوستان هاي جدید نیاز به 
 ایجاد فضاي سبز مالک قرار مي گیرد و آن هم به خاطر نیاز روز 

شهري است.  یقینًا اگر پارک و دیگر مناطق سبز در آنجا نبودند، 
دماي خارج از پارک بیشتر بود زیرا تفاوت هاي دمایي با حرکت 
بررسي هاي  نسبتًا  موثري کاهش مي یابد.  به طرز  و پخش هوا 
دانشمندان علوم زیست محیطی نشان مي دهد که درختاني مانند 
گردو، کاج، نراد، بلوط، فندق، سرو کوهي،  اکالیپتوس، بید، افرا، 
در  فیتونسید  نام  به  ماده اي  خود  از  داغداغان  و  گنجشک  زبان 
فضا رها مي کنند که براي بسیاري از باکتري ها و قارچ هاي  تک 
دارد. در عین حال  اثر کشندگي  ریز  از حشرات  سلولي و برخي 
تولید چنین موادي توسط درختان بر روي انسان اثر فرح بخشي 
مغز  که  مي کنند  بیان  چنین  دانشمندان  را  امر  دلیل  این  دارد. 
نیمکره  است.  شده  تشکیل  راست  و  چپ  نیمکره  دو  از  انسان 
راست در تنظیم احساس غریزي  و طبیعي انسان مانند احساس 
نیازهاي دیگر طبیعي نقش دارد. در حالي که  محّبت، خواب، و 
نیمکره چپ کار به نظم کشیدن کارهاي  مکانیکي انسان مانند 
تنظیم وقت و سر وقت حاضر بودن را بر عهده دارد. با تأکید بر 
بهداشت رواني، پارک ها را مي توان در زمرة مراکز تأمین  کننده 
بهداشت جان و روان دانست. نقش گسترده فضاي سبز در تمدد 

اعصاب بر کسي پوشیده نیست )برابادی، 1378(. 

 4.  تجزیه و تحلیل یافته ها
 4-1. جنبه ها و تأثیرات بهداشتي

بررسی نظرات اندیشمندان خارجی نشان می دهد که در بسیاري 
که  است  زیاد  چنان  هوا  آالینده هاي  غلظت  شهري  مناطق  از 
گیاهان نمي توانند به خوبي  رشد کنند چه رسد به اینکه آلودگي 
را تا سطوح قابل پذیرش کاهش دهند. جریان هاي هوا و منابع 
متعدد آالینده، آلودگي هوا را به نگراني  منطقه اي تبدیل مي کنند. 
براي کاهش نشر آلودگي از منابع صنعتي و خودروها باید کوشش 
در سطوح  آالینده هاي  هوا  اگر   .) schmid,1975(   کرد عظیمي 
پاییني باشند، گیاهان سالم  تر، فّعال تر و در کاهش بیشتر ناپاکي 
که  روز  طول  در  که  دریافت  اشمید  بود.  خواهند  مؤثرتر  هوا 
گیاهان  عمل تعریق را به سرعت انجام مي دهند )استومات هاي 
کند  تعریق  که  شب  از  سریعتر  بار  چندین  اوزون  غلظت  باز( 
مؤثر  چندا  صدا  سرو  کاهش  در  مي یابد.  گیاهان  کاهش  است، 
مصداق  تاحدي  خاطره"  از  دور  دیده،  از  اصطالح"دور  نیستند 
دارد و ممکن است تنها در فضاهاي محدود  داراي اهمّیت باشد. 
برگ هاي گوشتدار و شاخه هاي متعدد باعث تضعیف کاهش صدا 
مي شوند یعني صدا را بیش از فاصله کاهش مي دهند. اّما  اغلب 
گونه ها در کاهش شدت سر و صدا تفاوت چنداني ندارند، هرچند 
این موارد در کل سال  از لحاظ کارایي در  گیاهان همیشه سبز 

 .)  Cook and Van Haverbeke, 1971  ( بهتر  هستند
نظرات  نیز  داخلی  متخّصصان  با  گرفته  صورت  مصاحبه های 
مشابهی را نشان می دهند. به عنوان نمونه نادرپور2  دراین زمینه 
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زندگي  اینکه  به  نظر  مي گردد.  پررنگ تر  آنها  تأثیرات  روانی  و 
شهري رو به مکانیزه شدن و ماشیني شدن در حال پیشرفت است 
باید مهم ترین فلسفه اي  که یک طراح در طرح یک پارک مد نظر 

قرار مي دهد نزدیکي به طبیعت و الهام از آن باشد )تصویر 2(.
 

 4-2-1. حضور رواني رنگ ها در فضاي سبز پارک ها
روانشناسي و فیزیولوژي رنگ ها و تأثیر آنها به حالت هاي رواني 
افراد از مباحث بسیار جالب و مهم به شمار مي رود. هر رنگي به 
مقتضّیات  خاصّیت خود اثري بر روان انسان دارد که با رفتارهاي 
اّولین  سفید  و  سیاه  احتمااًل  است.  مرتبط  او  رواني  و  اجتماعي 
داشته  واضح تري  مفهوم  اّولیه  براي  انسان  که  بوده  رنگ هایي 
است زیرا گردش شب و روز هر کدام تداعي کننده استراحت و 
فعالّیت به شمار مي آمدند. سپس بشر به  وجود رنگ ها پي برد و 
توسط  وارد کرد. عمل تشخیص رنگ ها  زندگي خود  در  را  آنها 
سه  ارتباط  نوع  یک  مي گیرد.  صورت  مغز  دیده  تعلیم  بخش 
 محوري بین رنگ، انسان و طبیعت وجود دارد که هر اندازه این 
انسان  براي  رواني  لحاظ  از  باشد  مناسب تر  و  متعادل تر  ارتباط 
مفیدتر خواهد بود.  انتخاب غلط و نابجاي رنگ، موجب بد نشان 
یا بي خاصیت شدن آن مي شود که اصطالحًا مرگ رنگ  دادن 
روانشناسان،  گفته  به  )برناتسگی10،   1372(.  مي شود  نامیده 
فراواني  خوشایند  اثر  اعصاب،  سیستم  بر  گیاهان  سبز  رنگ 
نیاز  آدمیان،  یک  زندگي  براي  را  سبز  رنگ  لوفونتاین11،  دارند  
بزرگ دانسته است. هرگاه که پس از آسوده شدن از کار روزانه 
سرسبز  پارک هاي  یا  جنگل  کنار  به  هواخوري  و  گردش  براي 
یا  و  مي کنیم  احساس  خویش  در  دلپذیر  آرامشي  مي  بریم؛  پناه 
از  مي نماییم  شده حرکت  درختکاري  جاده  یک  در  که  هنگامي 
راه رفتن و طوالني بودن  راه خسته نمي شویم و این همان تأثیر 
روحي دلنشیني است که رنگ سبز که آرام کننده تن و روان است 

در انسان به جاي مي گذارد )تصویر 3(. 
زرد،  اثرات رنگ هاي  به  افسر13   و مهر  بیگي  و  کاظم  یاوري12  

افزون ما به فضاي سبز منطقي به نظر مي رسد. بنابراین بخش 
عمده  اي از این  پارک ها ممکن است به کاشت اختصاص پیدا کند 
از جمله  براي تجمع در آن ها کمتر دیده مي شود.  باز  و فضاي 
اقدامات مشهود و مؤثر که در  سال هاي گذشته از رونق بیشتري 
برخوردارشده است، اختصاص فضاهاي خاص ورزشي در پارک ها 
براي  نرمش هاي صبحگاهي  گروهي بخصوص  اندازي  راه  یا  و 
سادگي  به  درختان  کاشت  طریق  از  همچنین  است.  میانساالن 
مي توان یکنواختي خسته کننده برخي از چشم اندازها را  اصالح 
کرد و یا چشم اندازهاي نازیبا را از معرض دید خارج نمود )تصویر 

 .)1

اّما با توجه به نقش فزاینده فضاي سبز در روح و روان انسان ها 
این سؤال اینجا مي تواند مطرح گردد که پارک هاي امروزي در 
ایران تا چه حد  مي تواند نیازهاي روحي و رواني کاربران را برطرف 
سازند؟ همچنین یک طراح فضاي سبز امروزي تا چه حد اهمّیت 
به این موضوع را در  رأس هدف هاي طراحي خود قرار مي دهد؟ 
مثنوي در این زمینه بیان نمود که طراحي که با طبیعت مأنوس 
است، نگرش وي به طبیعت بر  اساس ارزش گذاري به طبیعت و 
این مفاهیم است ولي درصورتي که  از  به آن و مراقبت  احترام 
طراح با پیشرفت هاي تکنولوژي موافق باشد،  اهمّیت بیشتري به 
صنعت، تکنولوژي و فناوري دارد تا طبیعت و روح و روان افراد. 
با تغییر طراح، سیمای پارک ممکن است بطور  اساسي  بنابراین 
مهم ترین  داشت  اذعان  زمینه  این  در  نیز  درویش    نماید.  تغییر 
عاملي که باید در طراحي پارک هاي امروزي کشور مالک قرار 
گیرد،  فطرت دروني انسان و گرایش هر انساني به سوي طبیعت 
و به دور از هر گونه مدرنیسم است. همچنین باید به ایجاد ارتباط 
انسان با طبیعت  نیز توجه کرد و این بزرگترین وجه مثبت مي باشد 

که بایستي در یک پارک تقویت گردد. 
  ارجمندي9   و نظام الملکي نیز بیان داشتند معتقدند به دلیل اینکه 
ایران کشور خشکي مي باشد نقش آب، گیاه، سبزي و سبزینگي 

سادگي  به  درختان  كاشت  ازطریق  گلستان،  پارک  شيراز،  تصویر1: 
مي توان چشم اندازهاي نازیبا را از معرض دید خارج نمود. 

)نگارنده، 1388( 

تصویر2:  اصفهان، پارک صفه، این پارک به سبك آزاد و طبيعي طراحي 
شده است. ) نگارنده، 1388( 
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مرشدي15  ایران را از نظر رنگي در مقایسه با کشورهاي اروپایي 
داراي فضاهاي خنثی و بدون رنگ دانست و بیان کرد در اروپا 
تنوع رنگي  موج مي زند تنوع رنگ در ساختمان، در کف پوش ها 
فضاهاي  در  خصوص  به  و  شهر  مبلمان  دیگر  و  نیمکت ها  در 
حتي  ایران  در  کرد  عنوان  سخنان  خویش  تأیید  در  و  آنها  سبز 
لباس هاي افراد جامعه نیز داراي تنوع رنگ نیست و اذعان کرد 
با توجه به نقش رنگ در روح و روان آدمي  باید این نقیصه را با 
تنوع رنگ در فضاهاي سبز جبران کرد )تصویر6(.  آل طاها16   نیز  
نکته اي که در حال  حاضر  افزود متأسفانه  تأیید مطالب فوق  با 
در طراحی پارک ها رعایت نمي گردد و توجه کمتري به آن شده 
است ترکیب رنگ در شب مي باشد. فرکانس رنگ در شب بین 
سفید تا  نارنجي است و پارک هایي که کاربران آن بیشتر در شب 
بدان جا مي روند باید از این فرکانس رنگي استفاده گردد مثاًل گل 
بنفشه رنگ بنفش  تیره مایل به ارغواني دارد و حتي در روز، از 
نماي دور جلوه خاصي نداشته مگر این که در کنار رنگ هاي دیگر 
مانند سفید و نارنجي، زرد و ...  به کار رود. رنگ ارغواني بنفشه در 
شب دیده نمي شود و در زیر نور چراغ نیز فاقد ارزش رنگي است. 

قرمز، نارنجي، سبز و ... در محیط بازي کودکان اشاره کردند و 
آن را عامل  مهّمي در تخلیه انرژي کودکان دانستند و  فتاحي14   
نیز ضمن تأیید مطلب فوق افزود: به عنوان مثال نباید در چنین 
محیطي از سروهاي  نقره اي که رنگ دلگیري دارند استفاده کرد 
چون اثر عکس بر روي روحیه افراد دارد و هدف از کاربري مکان 

تأمین نمي گردد )تصویر 4(.  

کاظم بیگي و مهرافسر در ادامه سخنان خود بیان کردند که در 
محیطي که براي سالخوردگان طراحي مي گردد باید هدف طراح 
تأمین  است،  پارک  در  آرامش  ایجاد  که  این  محیط  طراحي  از 
گردد که در این صورت باید از رنگ هاي آبي و سبز استفاده کند. 
فتاحي نیز به اثرات و نقش  رنگ ها و به کار بردن به جا و شایسته 
آنها در محیط اشاره کرد و محیطي را که براي مطالعه در نظر 
گرفته مي شود را مثال آورده و این گونه  ادامه می دهد که نباید از 
رنگ هاي تند و جلب نظر کننده استفاده کرد باید طوري رنگ ها 
را در کنار هم قرار داد که محیطي آرام ساخته شود و  سکوت را 

به نمایش گذارد )تصویر 5(. 

تصویر3: تهران، پارک ساعي، هنگامی كه در یك جاده درختکاری شده 
حركت می نمایيم از راه رفتن و طوالنی بودن مسير راه خسته نمی شویم. 

) نگارنده، 1392( 

تصویر 4:  استفاده از رنگهاي دلگير در محيط بازي كودكان
 ) نگارنده، 1388( 

تصویر 5: تهران، پارک شهر، نمونه محيط مطالعه )نگارنده، 1392( 

تصویر 6: اصفهان، باغ گل ها، تنوع رنگ در پارک  )نگارنده:1392 ( 
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  نتیجه گیری و راهکارهای پیشنهادی
طبق مصاحبه  های انجام شده که قسمتی از آن در بخش تجزیه و تحلیل بیان شد؛ استنباط می شود که روحیات طراح یک منظر بر 
انتخاب  شیوه طراحی پارک از دید کارشناسان بسیار تأثیرگذار می باشد. طراحي که با طبیعت مأنوس است، نگرش وي به طبیعت بر 
اساس ارزش گذاري  به طبیعت و احترام به آن و مراقبت از این مفاهیم است ولي در صورتي که طراح با پیشرفت هاي تکنولوژي موافق 
باشد، اهمّیت بیشتري به  صنعت، تکنولوژي و فناوري نسبت به طبیعت و روح و روان افراد دارد. بنابراین طراح می تواند یکی از مهمترین 
مؤلفه های تأثیرگذار بر طراحی  فضاهای سبز شهری باشد. ازطرفی مؤلفه دیگر می تواند عواملي مانند نیاز به سایه و تغییر درجه حرارت 
که بوسیله تبخیر و تعّرق توسط گیاهان  میسر مي گردد و همچنین نیاز به سکون و آرامشي که در نتیجه جلوگیري از آلودگي صوتي 
بوجود مي آید، شناخته شود. این موارد مي توانند در  انتخاب نوع گیاهان به طور وسیعي تأثیرگذار باشند. به عنوان مثال در طراحی پروژه 
پارک در کنار بزرگراه یکی از عوامل تأثیرگذار در طراحی  توجه به موضوع کنترل آلودگي صوتي است. بنابراین باید از گیاهاني استفاده 
نمود که گیرنده آلودگي صوتي هستند زیرا اگر یک پارک بیش از  حد آلودگي صوتي داشته باشد، قابل استفاده نخواهد بود و دیگر مکاني 

آرام برای فراغت خاطر نخواهد بود.  
متخّصصان در رابطه با تأثیرات روانی پارک ها بر کاربران خود به تأیید نقش رنگ در روحیه و روان انسان ها و ضرورت استفاده متناسب 
از  آن در پارک ها پرداختند و این گونه بیان کردند که رنگ، روح طرح است و نقش بسزایي در طراحي منظر دارد. طراح باید رنگ را 
بشناسد و باید  اثر رنگ بر جنسیت هاي مختلف و سن هاي متفاوت را بررسي کند و بداند آیا اثرات رنگ ها همان هدف هاي او در طرح 
هست یا خیر. از طرفی  با توجه به نقش تنوع رنگي در روحیه افراد و ایجاد آرامش در روحیه آنها و همچنین زدودن خستگي از روح و تن 
شهروندان، باید این تنوع  رنگي را در فضاهاي شهري وارد نمود که بهترین محل برای آن پارک ها می باشند، چراکه در دیگر فضاهاي 
سبز شهري مانند بلوارها و  بزرگراه ها ایجاد تنوع رنگي باعث از بین بردن تمرکز راننده و اختالل در ایمني ترافیکي مي گردد. همچنین بر 
طبق نظر متخصصان این  پژوهش باید از درختان همیشه سبز کمتر استفاده شود و بیشتر از درختاني استفاده گردد که داراي تنوع رنگي 
در بهار و پاییز هستند از این رو  اکثر متخّصصان  در به مخالفت با جنگل کاري هاي مصنوعي که با درختان سوزني برگ انجام مي گردد 

پرداختند و علّت مخالفت خود را  همیشه سبزبودن آنها و عدم زیبایي و تنوع رنگي کافي دانستند. 
  بنابراین می توان مهم ترین عاملي که از نظر متخصصان باید در طراحي پارک هاي امروزي کشور مالک عمل قرار گیرد را فطرت  دروني 
انسان و گرایش هر انساني به سوي طبیعت و به دور از هر گونه مدرنیزاسیون دانست. همچنین باید به ایجاد ارتباط انسان با  طبیعت 
نیز توجه کرد و این بزرگترین وجه مثبتی مي باشد که بایستي در یک پارک تقویت گردد. از آنجاکه ایران کشور خشکي  مي باشد نقش 
آب، گیاه، سبزي و سبزینگي و تأثیرات روانی آنها پررنگتر مي گردد. نظر به اینکه زندگي شهري رو به مکانیزه شدن و  ماشیني شدن 
در حال پیشرفت است باید مهم ترین فلسفه اي که یک طراح در طرح یک پارک مد نظر قرار مي دهد نزدیکي به طبیعت  و الهام از آن 
باشد و باید طراح این را بخاطر داشته باشد که هرکجا که آبي و درختي باشد، ناخودآگاه صداي پرندگان هم شنیده  مي شود و محیط را 
دلپذیرتر مي سازد. بنابراین کاشت درختان و درختچه ها، پرندگان مختلف را به محیط وارد مي کند و محیط حالت بي  روحي خود را از 
دست مي دهد. مسلمًا صداي دلنشین پرندگان و حضور آنها مي تواند ثمربخشي محیط را دو چندان کند. بنابراین مي  توان با انتخاب 
پوشش گیاهي مناسب، پرندگان و جانوراني را که مورد عالقه مردم هستند به محیط پارک یا فضای سبز جلب کرد تا  همه مردم از دیدن 

آنها لذت ببرند. 
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