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 کیدهچ

فضاهای باز و سبز شهری نه تنها به دلیل اهمیت تفریحی آنها مورد توجه است، بلکه به علت نقش مهمی که در حفظ و تعادل 

 معیارهای محیط زیست شهری و تعدیل آلودگی هوا، کاهش تراکم و پرورش روحی و جسمی ساکنان شهر ایفا می کنند، ارزشمند هستند.

مجموعه ای از شاخص های بهداشتی، سالمتی، زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی را در بر دارد، با توجه به اهمیت یک شهر سالم نیز 

فضای سبز در شهرها، برای ایجاد و گسترش این فضاها می توان از استانداردها و معیارهای یک شهر سالم که در این زمینه وجود دارد 

بی فضاهای سبز فراغتی شهرها بر اساس معیارهای یک شهر سالم پرداخته شده و بوستانهای منطقه این تحقیق به ارزیا در استفاده نمود.

معیار مورد ارزیابی قرار داده شد که  5دو شهرداری اراک به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب گردیده است. از بین معیارهای شهرسالم 

عیت بوستان با شرایط محیط طبیعی، راحتی و ایمنی دسترسی، مناسبت همجواریها عبارتند از: دسترسی به طبیعت در شهر، سازگاری موق

نتایج ارزیابی حاکی از این است که بوستانهای منطقه دو شهرداری اراک اگرچه در بعضی از شاخصها نظیر  و تعادل در استفاده از زمین.

رند اما در معیارهایی از قبیل میزان سرانه فضای سبز، میزان همجواری با کاربری های سازگار و دسترسی به بوستانها وضعیت خوبی دا

استقبال مردم ازبوستانهای این منطقه، سازگاری نقش و شکل بوستان با شرایط محیط طبیعی، دسترسی به توقفگاه پیرامون بوستانها، 

دم که نتیجه این نارسایی ها موجب ع یستندتناسب شعاع عملکردی مورد نظر با شعاع عملکردی واقعی با معیارهای یک شهر سالم منطبق ن

رضایت و استقبال ساکنین منطقه دو شهرداری اراک از بوستانهای این منطقه شده است که این امر باعث شده اکثر ساکنین این منطقه 

 انجام شده برای برنامه ریزیبرای گذران اوقات فراغت خود به بوستانهای منطقه یک و سه مراجعه کنند. در نتیجه و بر مبنای ارزیابی های 

 و گسترش فضاهای سبز فراغتی در شهرها با هدف دست یابی به یک شهر سالم، اقدام به ارائه پیشنهادات شده است.

از زمین، سازگاری موقعیت با  تعادل در استفاده دسترسی به طبیعت در شهر، راحتی و ایمنی دسترسی،شهر سالم،  واژه های کلیدی:

 مناسبت همجواریها محیط طبیعی،

 

 مقدمه

توجه به فضای سبز شهری بصورت تفرجگاهها و باغهای عمومی و خصوصی یک ابداع جدید نیست، باغهای زینتی 

توسط مصریان و یونانی ها در دوره های باستان ایجاد می شده است. باغ سازی به سبک جدید و در شکل بوستانها از حدود دو 

 که دیگر نمی توان نقش صورت بخشی از فعالیتهای برنامه ریزی و مطالعات شهری درآمده استقرن پیش معمول شد و امروزه ب

 حیاتی این فضاها را در شهرها انکار کرد.

mailto:Negin0f@yahoo.com


بررسی ها نشان می دهد اولین دلیل ایجاد بوستانها و فضاهای سبز شهری در گذشته ایجاد بستری برای گذران اوقات فراغت 

بوده است چرا که در سابق مساله کاهش آلودگی های زیست محیطی اصوال موضوعیت نداشته است. سابقه پردیس های ایرانی 

 به باغهائی اطالق می شده که برای تفریح عموم احداث می گردید.  یسپردبه قرن چهارم میالدی بر می گردد، عنوان 

به طور کلی، بوستانها در شهرهای امروزی وظایف متعددی دارند از قبیل؛ تلطیف و پاالیش هوا که توسط کاربری های دیگر 

 ات فراغت.آلوده می شود، ایجاد منظر شهری و روح بخشیدن به محیط زیست و تأمین مکانی برای گذران اوق

از آنجا که بوستانهای شهری بخشی از ساختار شهرها می باشند، لذا جانمایی و ایجاد آنها می بایست در راستای ضررویات زندگی 

شهری و در پاسخگویی به نیازهای شهروندان و با در نظر گرفتن امکانات و محدودیتهای شهری و به دست آوردن الگوهای با 

 فاهیم فرهنگی منتج از دورن جامعه است، باشد.م ارزشی که دارای معانی

با توجه به اهمیت فضای سبز در شهرها به منظور لطافت هوا و تفریح مردم و زیباسازی شهر، برای ایجاد و گسترش این  بنابراین

 فضاها در شهرها می بایست از استانداردها و معیارهایی که در این زمینه وجود دارد استفاده نمود.

 

 اهمیت بوستانهای شهری در گذران اوقات فراغتنقش و 
شهر محیط زیستی است که باید با اختصاص بخشی از کالبد خود به فضاهائی پاسخگو به نیازهای شهروندان، رفاه و  

جغرافی دانان برای یک محیط  آسودگی آنها را افزایش دهد، از جمله این نیازها نیازهای تفریحی و گذران اوقات فراغت است.

یکی از عمده ترین شرایط برای چنین محیطی را امکان گذران  «زیست سالم شرایطی را مطرح می سازند از جمله کوین کاکس

اوقات فراغت می داند و معتقد است محیط زیست سالم، محیطی است که در آن امکانات گذران فراغت در دسترس همه مردم 

ستانهای شهری، کتابخانه ها، تآترها، سینماها و انواع ورزشها نسبت به ذوق و جامعه قرار گیرد تا همه مردم قادر باشند از بو

 (.94: 2551شکوئی، ) شوندعالقه خود بهره مند 

از میان انواع فضاهای اوقات فراغت در شهرها بوستانهای شهری به لحاظ دارا بودن ابعاد طبیعی و زیست محیطی و تأثیرات 

یگاه ویژه ای دارند. عملکرد گذران فراغت در بوستان های شهری با توجه به تأکیدی که از مثبت روحی و روانی ناشی از آن جا

 یابدسوی غالب اندیشمندان بر دوری روزافزون انسان معاصر از طبیعت و مظاهر آن گردیده و می گردد اهمیتی مضاعف می 

 (.37: 2531استرن، )

ا حدی است که امروزه بوستان های شهری که با هدف فراهم آوردن اهمیت بوستانهای شهری در گذران اوقات فراغت شهری ت

شناخته می شوند در کنار  Leisure Oriented Parks“  عنوانبستر گذران اوقات فراغت در شهرها ایجاد می گردند و تحت 

 (.2532شریفی، ) شوندبوستان های زیست محیطی به عنوان گونه های اصلی بوستان و فضای سبز معرفی می 

بررسی ها نشان می دهد اولین دلیل ایجاد بوستانها و فضاهای سبز شهری در گذشته ایجاد بستری برای گذران اوقات فراغت 

بوده است چرا که در سابق مساله کاهش آلودگی های زیست محیطی اصوال موضوعیت نداشته است. سابقه پردیس های ایرانی 

 به باغهائی اطالق می شده که برای تفریح عموم احداث می گردید. «دیسبه قرن چهارم میالدی بر می گردد، عنوان پر

 
 

 مفهوم شهر سالم

یکی از ابتکارات خوبی که با هدایت اصولی میتواند در ایجاد وقوام اصول شهروندی موثر واقع شود و چهره شهرها را  

سالمتی بخشد جنبش شهر سالم است. جنبش شهر سالم بر دو اصل کلیدی و اساسی بین بخشی سازمانها در سطح ملی و 

جامعه در تدوین واجرای برنامه های سالم سازی همه جانبه  محلی از یک سو و مشارکت مستقیم ومستمرو بی واسطه مردم

 (.34: 2534علوی تبار، ) استزندگی شهری از سوی دیگر استوار 



شهر تورنتوی کانادا با عنوان ماورای  2479مفهوم شهرسالم را اول بار پروفسور لئوناردودهل )استاد دانشگاه برکلی( در کنفرانس 

ارائه کرد وی شهر سالم را به این شرح توصیف نمود منظور از شهر سالم محیطی اجتماعی وکالبدی  «مراقبت های بهداشتی

حی حاجی خانی و صال)است با امکاناتی که انجام تمامی فعالیتهای زندگی را با سهولت وباکارآیی مطلوب امکان پذیر می سازد

دیگری ارائه میدهد وبه واسطه آن تعریف قبلی را به  دهل با همکاری هن کوک تعریف که 2474(. سپس در سال 21: 2571

این صورت تکمیل نمود شهرسالم شهری است که به طور مداوم وپیوسته در حال ایجاد وبهبود محیطی اجتماعی وکالبدی 

اجرای ومنابع اجتماعی خود را گسترش می دهد شهرسالم این امکان وفرصت را در اختیار مردم قرار می دهد تا در  خویش است

همه عملکردهای زندگی اجتماعی وپرورش حداکثر توانایی های بالقوه خود به طور متقابل از یکدیگر حمایت وپشتیبانی 

 (.21کنند)همان، منبع: 
 

 بررسی بوستان ها و فضای سبز در منطقه دو شهرداری اراک
که  بوستانیرین و پررونق ترین شهرداری اراک که در واقع بخشهای جنوبی شهر را شامل می گردد. مهمت 1منطقه 

امیر کبیر می باشد که به لحاظ مکانی، تقریبا در مرکز  بوستاندر این منطقه که دارای مقیاس عملکردی شهری می باشد 

 وستانبهای نسبتا بزرگ دیگری چون  بوستانامیر کبیر  بوستانهندسی این محدوده واقع گردیده است. در این منطقه عالوه بر 

ملت و ولیعصر مستقر گردیده اند. دو عامل طبیعی رودخانه اراک و کوههای جنوبی و غربی اراک در این منطقه عوامل مهمی 

و نیز  های امیر کبیر و ملت بوستانهای این منطقه نظیر  بوستاندر شکل گیری منظر مناسب طبیعی و شبه طبیعی در برخی 

های عمدتا وسیع و طولی واقع در منطقه  بوستانآنها قلمداد می گردند. بر خالف  به عنوان قابلیتی در طراحی های آتی محیط

ه های واقع در منطق بوستانکه با اهداف زیست محیطی و در حدفاصل بافت شهری و صنایع سنگین اراک ایجاد گردیده اند،  2

عریف ت بوستانفته اند و بعدا به صورت بیشتر به صورت لکه های کم مساحت و به عنوان زواید طراحی معابر شهری شکل گر 1

 گردیده اند

 

 پیشینه تحقیق

مطالعات زیادی در زمینه شهرسالم از جنبه های مختلف صورت گرفته است، در این بخش سعی می شود از میان این 

 د.مطالعات، مطالبی که بیشترین ارتباط را از نظر موضوع با تحقیق حاضر داشته اند، به طور خالصه ارائه دا

در شهر تورنتوی کانادا با استراتژی  "ماورای مراقبت های بهداشتی "در کنفرانس 2479واژه شهر سالم برای اولین بار در سال 

در لیسبون پرتغال برگزار گردید. سایر نشست ها و  2471بهداشت برای همه مطرح شد و اولین سمپوزیوم شهر سالم در سال 

 2449در کپنهاک دانمارک،  2441در تهران، در  2442در قاهر،  2441در آدلین،  2477 کنفرانس های شهر سالم در سال های

 در آتن اتفاق افتاد. 2447در پکن و باالخره  2441در حمامه و 

با حضور جمعی از کارشناسان مسائل شهری اجتماعی و بهداشتی و زیست  2532در ایران اولین سمپوزیوم شهر سالم در آذرماه 

ر گردید و متعاقبا ستاد شهر سالم با همت شهرداری تهران تشکیل شد. در حال حاضر طرح شهر سالم در شهرهای محیطی برگزا

 مختلفی چون اردکان، یزد، زاهدان، اصفهان و شهر جدید سیستان در حال اجرا است.

تئوریک، بعد زیست محیطی و بوم تحقیقات پیرامون شهر سالم موضوع را از جنبه های پزشکی، اجتماعی، افتصادی، دیدگاه  

 موضوع مورد اهمیت است. شناختی، شهرسازی و... بررسی نموده اند که با توجه به موضوع تحقیق حاضر، تنها دیدگاه شهرسازی
فضاهای (، در یک پژوهش پیرامون چگونگی گذران اوقات فراغت شهروندان و اقدامات شهرداریها در زمینه توسعه 2535) رضوانیسعیدی -

فرهنگی، تفریحی در استانهای خراسان، خوزستان و اصفهان، عالوه بر طرح مباحث نظری مرتبط با اوقات فراغت که از دیدگاه جامعه شناسی 

اوقات فراغت بررسی شده است؛ ضوابط و الگوهای توسعه برخی از فضاهای گذران اوقات فراغت در شهر، نظریات شهروندان در ارتباط با 



وقات فراغت را نیز بررسی و نهایتا پیشنهادات راهبردی برای منسجم کردن برنامه ریزی گذران اوقات فراغت توسط شهرداریها ارائه گذران ا

 گردیده است.

(، در پژوهشی ضمن تعریف شهرسالم از دیدگاه شهرسازی به ارائه معیارها و شاخصهای شهرسازانه ایده شهر سالم پرداخته 2571عصری )-

شهر سالم عرصه سالمی است برای تحقق انسان سالم و این امر برآیند » استدر این مقاله شهر سالم را اینگونه تعریف نموده  است. وی

  « استارتباط نظام یافته فعالیتهای سازگار، فرمهای منطبق بر عملکرد و فضاهای موزون واجد بازدهی اجتماعی 

 

 سواالت تحقیق

 به فضاهای سبز فراغتی در یک شهر سالم چیست؟اصلی ترین معیارهای مربوط  -2

 آیا فضاهای سبز فراغتی بوستانهای شهرها )از طریق نمونه مورد مطالعه( با معیارهای یک شهر سالم انطباق دارد؟ -1

در صورتی که فضاهای سبز شهرها با معیارهای یک شهر سالم منطبق نیست چگونه می توان بر پایه شاخص های شهر سالم  -5

 ه مناسب سازی و گسترش فضاهای سبز فراغتی دست یافت؟ب

 

 

 

 

 روش تحقیق

 نوع روش تحقیقالف( 

هر پژوهش علمی نیاز به یک روش تحقیق متناسب موضوع خود دارد. تحقیق حاضر با هدف بررسی شاخص های فضاهای سبز 

 کاربردی است. -توصیفی -و تفریحی شهر سالم یک مطالعه تحلیلی

 ابزارهای گردآوری اطالعات ب( 

در راستای انجام هر پژوهشی نیاز به جمع آوری یک سری اطالعات می باشد که در هر پژوهش با توجه به موضوع مورد تحقیق 

 از فنون متفاوتی در این زمینه استفاده می شود. در این تحقیق از چند روش برای جمع آوری اطالعات استفاده شده است:

 تون، جزوات، مقاالت در مجالت و مقاالتی که در کنگره ها و سمینارهای مختلف، سایت های اینترنتی، اسناد مطالعه کتب، م

برای جمع آوری  فیش برداری از آنهاو منابع دیگر در زمینه موضوع مورد نظر و  تصویری و نقشه های طرح های موجود شهر

 اطالعات و ذهنیت یافتن نسبت به موضوع.

  که از جمله روش های موثر و ارزشمند برای دستیابی به اطالعات است در تحقیق حاضر استفاده می شود.از مشاهده نیز 

  استفاده از پرسشنامه و نظر سنجی برای اخذ نظر شهروندان ساکن در منطقه دو شهرداری اراک نسبت به فضاهای سبز فراغتی

، پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، نظر سنجی، فیش، جدول می به طور کلی ابزار گردآوری اطالعات در این تحقیق این منطقه

 باشد.

 تجزیه و تحلیل اطالعات ( روشج



به طبقه بندی اطالعات به دست آمده از مرحله مشاهده و کیفی بودن گزارش،  -ا توجه به کمیدر تجزیه تحلیل اطالعات ب

موجود با توجه به نتایج بدست آمده به ارائه راهکارهایی کلی نظرسنجی پرداخته می شود و پس از مقایسه آنها با استانداردهای 

 پرداخته می شود.

 نتایج تحقیق

از ارزیابی معیارها و شاخص های مورد استفاده در بررسی بوستانهای منطقه دو شهرداری اراک، در میان اولویت های در نظر 

 گرفته شده، نتایج زیر بدست آمده است:

 

 فضاهای سبز فراغتی منطقه دوشهرداری اراک در قالب شاخص های مورد ارزیابی شهر سالموضعیت کلی  -1 جدول

وضعیت کلی بوستانهای منطقه دو در ارتباط با  شاخص ها معیارهای مورد بررسی

 شاخص های مورد بررسی

 ضعیف متوسط خوب بسیارخوب

دسترسی به طبیعت -2

 درشهر

 سبز فضای کل سرانه

 

   * 

استفاده ساکنین منطقه میزان 

 دو از بوستانهای این منطقه

  *  

سازگاری موقعیت  -1

 بوستان با شرایط طبیعی

و شکل بوستان  سازگاری نقش

 با شرایط طبیعی

   * 

 

 

 

 

 

راحتی و ایمنی  -5

 دسترسی

 

 

وضعیت میزان دسترسی به 

 بوستانها

 *   

 

درصد پوشش شبکه حمل و 

 نقل عمومی

   

* 

 

به فضای توقف دسترسی 

 خودرو در اطراف بوستانها

   * 

 کاربریهای همجواری رصدد مناسبت همجواریها -9

 با فضاهای سبز فراغتی سازگار

 *   

تعادل در استفاده از  -5

 زمین

تناسب شعاع عملکردی مورد 

 نظر با شعاع عملکردی واقعی

  *  

 



میزان دسترسی به بوستانها و همجواری کاربری های سازگار با فضاهای سبز با توجه به جدول فوق از میان معیارهای شهر سالم، 

در شرایط مطلوب می باشند و درصد پوشش شبکه حمل و نقل عمومی برای دسترسی به بوستانها نیز تقریبا مناسب  فراغتی

 می باشد.

نیز ذکر گردید کم می باشد که می بایست اما میزان سرانه فضاهای سبز فراغتی در منطقه دو شهرداری اراک همانطور که قبال 

مقدار آن افزایش یابد. همچنین دسترسی به توقفگاه و فضای توقف خودرو اطراف بوستانهای منطقه دو شهرداری اراک ضعیف 

 است و تقریبا هیچ کدام از بوستانهای این منطقه دارای توقفگاه مجزا برای توقف خودروی مراجعان نیستند.

بوستان با شرایط طبیعی همجوار نیز همانطور که در جدول مشاهده می شود ضعیف است و از آنجا که شهر  سازگاری موقعیت

اراک یک شهر کوهستانی است و تعدادی از بوستانها نیز همجوار با کوه هستند، وجود کوهستان یک قابلیت برای بوستانها است 

 وه هستند در شکل و نقش خود با شرایط طبیعی خود سازگار نیستند.که متاسفانه اغلب بوستانهای این منطقه که همجوار با ک

عدد از بوستانهای این منطقه  25در مورد تناسب شعاع عملکردی موردنظر با شعاع عملکردی واقعی نیز می توان اظهار داشت که 

مورد نظر است می باشند و  دارای شعاع عمکردی واقعی هستند و بعضی از بوستانها دارای شعاع عملکردی کمتر از آنچه که

تعدادی نیز از قبیل بوستان امیرکبیر دارای شعاع عملکردی بیشتر از میزان واقعی و مورد نظر هستند بنابراین وضعیت بوستانها 

 در این مورد متوسط ارزیابی می شود.

ها، وضعیت دسترسی به بوستان به طور کلی می توان گفت که بوستانهای منطقه دو شهرداری اراک در بعضی شاخص ها از قبیل

و در شاخص هایی همچون مقدار سرانه، سازگاری نقش و شکل بوستان با محیط  خوب درصد همجواری با کاربری های سازگار،

طبیعی، دسترسی به توقفگاه خودرو، ضعیف ارزیابی می شوند. در یک جمع بندی کلی می توان گفت که؛ بوستانهای این منطقه 

 شهر سالم فاصله زیادی دارند. با معیارهای یک

در این قسمت با توجه به بررسی متون و سوابق موضوع، بررسی و تجزیه تحلیل نمونه مورد مطالعه به پاسخگویی به سواالتی که 

 در فصل اول مطرح شدند پرداخته می شود. سواالت تحقیق عبارتند از:

 شهر سالم چیست؟اصلی ترین معیارهای مربوط به فضاهای سبز فراغتی در یک  -2

با توجه به بررسی متون و سوابق انجام شده در این زمینه، موارد زیر را به عنوان اصلی ترین معیارهای مربوط به فضاهای سبز 

 فراغتی در یک شهر سالم استخراج کرده و در انجام تحقیق حاضر مورد استفاده قرار دادیم. این معیارها به شرح ذیل می باشند:

 ه طبیعت درشهردسترسی ب -2

 سازگاری موقعیت بوستان با شرایط طبیعی -1

 راحتی و ایمنی دسترسی -5

 مناسبت همجواریها -9

 تعادل در استفاده از زمین -5

که برای بررسی هریک از این معیارها در نمونه مورد مطالعه )بوستانهای منطقه دوشهرداری اراک( یک سری شاخص در نظر 

 گرفته شده است.

 فضاهای سبز فراغتی بوستانهای شهرها )از طریق نمونه مورد مطالعه( با معیارهای یک شهر سالم انطباق دارد؟آیا  -1

حاضر را در مورد بوستانهای منطقه دو شهرداری اراک انجام داده و این بوستانها را بر اساس معیارهای یک  تحقیقدر این راستا 

این بوستانها اگرچه در بعضی از شاخصها  کهاین ارزیابی گویای این امر است  شهر سالم مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه

نظیر وضعیت دسترسی به بوستانها و وضع همجواری کاربری های سازگار با فضاهای سبز فراغتی؛ وضعیت خوبی دارند اما در 

اری از بوستانهای این منطقه، مورد برخی شاخص ها مثل؛ سهم سرانه فضای سبز، میزان استقبال ساکنین منطقه دو شهرد

سازگاری موقعیت بوستان با شرایط طبیعی، عدم پوشش مناسب شبکه حمل و نقل عمومی و عدم دسترسی به فضای توقف 

 خودرو پیرامون بوستانها با معیارهای یک شهر سالم فاصله زیادی دارند.



معیارهای یک شهر سالم منطبق نیست چگونه می توان  از طریق نمونه مورد مطالعه( باشهرها )در صورتی که فضاهای سبز  -5

 بر پایه شاخص های شهر سالم به مناسب سازی و گسترش فضاهای سبز فراغتی دست یافت؟

با توجه به عدم انطباق بوستانهای منطقه دو شهرداری اراک با معیارها و شاخص های یک شهر سالم، همچنین عدم رضایت 

ک از وضعیت موجود فضاهای سبز فراغتی در این منطقه به دلیل عدم دسترسی بسیاری از ساکنین منطقه دو شهرداری ارا

تانها، ورزشی در بوس -امکانات تفریحی کمبود محالت این منطقه به فضاهای سبز فراغتی، عدم وجود امنیت در بعضی بوستانها،

ستانها و... که موجب استفاده ساکنین این دسترسی نامناسب به شبکه حمل و ونقل عمومی وفضای توقف خودور پیرامون بو

منطقه از بوستانهای منطقه سه شهرداری اراک می شود، می توان با ارائه ضوابطی بر پایه معیارها و شاخص های یک شهر سالم 

الت مشک از میزانمناسب سازی و گسترش فضاهای سبز فراغتی پرداخت و تا حدی و تقویت نقش مشارکت وهمکاری مردم، به 

و کمبودها کاست و به طبع میزان مقبولیت و جذب مردم به سمت استفاده از فضاهای سبز فراغتی به عنوان مکانی برای گذران 

 اوقات فراغت افزایش داد.

 

 پیشنهاداتارائه 

 مادیشهرها که به عنوان مکان زندگی و فعالیت انسان ها بخش مهمی از محیط هستند، تنها کالبدی برای برآرودن نیازهای 

 بشر نبوده بلکه جایگاه معنا یافتن و صورت پذیرفتن بشری اند.

شهرها با هراندازه ای که ساخته می شوند و در هر شرایطی که بنا گردند، از لحظه ای که زندگی را آغاز می نمایند دگرگونی و 

عنوی را نیز در پی خواهد داشت. در پی تحول را با خود به همراه دارند و این امر به دنبال خود دگرگونی ارزش های مادی و م

افزایش فقر در شهرها، دسترسی  مانندرشد سریع شهرها مشکالت عمده اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی نیز به وجود می آیند 

ناکافی به مسکن و خدمات اصلی شهری، بیگانگی شهروندان از یکدیگر، ایجاد زاغه ها و مساکن غیرقانونی، افزایش آلودگی، 

از دیگر نتایج افزایش جمعیت و توسعه و گسترش شهرنشینی، دور شدن انسانها از طبیعت،  ...ش فضای سبز در شهرها وکاه

تراکم بیش از حد جمعیت و دخالت در محیط طبیعی و ایجاد محیطهای انسان ساخت، نیازهای زیست محیطی جسمی و روحی 

رفع این نیازها اقدام به ایجاد باغها و فضاهای سبز در داخل شهرها کرده انسان شهرنشین برای  انسان را بیشتر بروز داده است.

 است.

اولین دلیل ایجاد بوستانها و فضاهای سبز شهری در گذشته ایجاد بستری برای گذران اوقات فراغت بوده است چرا که در سابق 

وستانها عالوه بر مکانی برای گذران اوقات اما امروزه ب ؛مساله کاهش آلودگی های زیست محیطی اصوال موضوعیت نداشته است

 فراغت وظایف دیگری نیز مانند تلطیف و پاالیش هوا، ایجاد منظر شهری و روح بخشیدن به محیط زیست و... به عهده دارند.

زندگی  اتاز آنجا که بوستانهای شهری بخشی از ساختار شهرها می باشند، لذا جانمایی و ایجاد آنها می بایست در راستای ضرروی

شهری و در پاسخگویی به نیازهای شهروندان و با در نظر گرفتن امکانات و محدودیتهای شهری و با هدف دست یابی به یک 

 شهر مطلوب و سالم باشد.

برخی از ویژگی های شهر سالم داشتن فضاهای شهری مناسب و مطلوب، اشتغالی پویا و سازنده، اهمیت به حقوق همه اقشار 

ط زیستی سالم، محیط کالبدی با کیفیت، برآوردن نیازهای اساسی، داشتن سطح مطلوبی از بهداشت عمومی و جامعه، محی

 خدمات درمانی، امنیت و عدالت مطلوب، دسترسی مناسب به منابع، فعالیتها و خدمات است.

درمانی می باشد و مجموعه  -هداشتیلذا با توجه به موضوع، معیارهای یک شهر سالم نیز چیزی فراتر از معیارهای کمی و تنها ب

 ای از شاخص های بهداشتی، سالمتی، زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی را در بر دارد.

با توجه به اهمیت فضای سبز در شهرها به منظور لطافت هوا و تفریح مردم و زیباسازی شهر، برای ایجاد و گسترش این  بنابراین

 ...فضاها می توان از استانداردها و معیارهای یک شهر سالم که در این زمینه وجود دارد استفاده نمود

درصد بوستانها در  7/1سطح شهر است به طوریکه حدود  مهمترین مشکل در حال حاضر پراکنش نامناسب این بوستانها در

به ازای هر شهروند ساکن در این منطقه  مترمربع 5/2منطقه دو واقع شده اند و میزان سرانه این منطقه از بوستانهای شهری تنها 



افی نها، عدم پوشش کمی باشد، مشکالت دیگر در مورد بوستانهای این منطقه عدم دسترسی به توفقگاه خودور پیرامون بوستا

شبکه حمل و نقل عمومی، عدم وجود مسیرهای مناسب پیاده برای دسترسی به بوستان و عدم تناسب شعاع عملکردی بوستانها 

با شعاع عملکردی مورد انتظار؛ که نتیجه این نارسایی ها عدم رضایت و استقبال ساکنین منطقه دو شهرداری اراک از بوستانهای 

ه این امر موجب شده اکثر ساکنین این منطقه برای گذران اوقات فراغت خود به بوستانهای منطقه یک و سه این منطقه است ک

 مراجعه کنند.

ه طور کلی نتیجه می شود که اگر برنامه ریزی برای گسترش فضاهای سبز فراغتی در شهرها بر اساس معیارهای یک شهر سالم ب

 ؛شد و به تبع میزان مقبولیت و جذب شهروندان به این فضاها افزایش خواهد یافت انجام شود، از میزان مشکالت کاسته خواهد

این نکته را نیز باید مد نظر داشت، برای ایجاد شهری سالم و مناسب باید به تمام جنبه های زندگی ساکنان توجه گردد و  و

 تحقق شهرهای سالم نیازمند همکاری و مشارکت شهروندان نیز می باشد.

مبنا اقدام به ارائه پیشنهاداتی در راستای بهبود وضعیت بوستانها بر اساس معیارها و شاخص های یک شهر سالم شده بر این 

 است خالصه این پیشنهادات به قرار زیر می باشند:

 افزایش میزان دسترسی شهروندان به طبیعت در شهر ازطریق افزایش میزان سرانه و بهبود وضعیت بوستانهای موجود -2

 ت ارتباط شهر و طبیعت و ایجاد توازن بین طرح و نقش بوستان با طبیعتتقوی -1

تامین راحتی و ایمنی دسترسی از طریق توزیع متناسب شبکه دسترسی، کیفیت کالبدی مناسب شبکه، ارتقاء سیستم  -5

 ...حمل و نقل همگانی، تامین فضای توقف خودرو و

 مکانیابی کاربری های سازگار در مجاورت یکدیگر -9

 مناسب برای هر بوستان با توجه به وسعت و امکانات بوستانشعاع عملکردی  تامینتعادل در استفاده از زمین از طریق  -5
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