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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

 است گياهاني ايرس و چمن ها، ،گل درختچه ، درختان  استقرار تحت كه مصنوعي يا  طبيعي عرصه از بخشي به سبز فضاي

  خصوصي و خصوصي نيمه مراكز ، ها خيابان و ميادين ، شهري پارك ، جنگلي پارك قبيل از  مختلفي هاي بخش به  كه

 فضاي. دارند آن در بيشتري نقش درختان. است  شده ايجاد طبيعي و مصنوعي صورت به كه جنگلي پارك.شود مي تقسيم

. شود مي آن نامناسب و  ضمخت چهره حذف  باعث  شهري بين و  شهري ميادين و ها خيابان در  شده گرفته كار به سبز

 و خصوصي سبز فضاي.نكند ايجاد اختالل مرور عبور در تا برسد ترافيك كارشناس تاييد به شده ايجاد طراحي چنين هم

 هوا دماي كاهش باعث تواند مي سبز فضاي.باشند داشته  اجتماعي كاركرد تا دارد اكولوژيكي كاركرد بيشتر  خصوصي نيمه

 براي.شود مي كودكان در  استرس كاهش باعث  جمله از زيادي تاثير كودكان سبزبر فضاي. شود صوتي الودگي جذب و

 سبز فضاي  حوزه در.  باشد آينده پيشرفت براي چراغي تواند مي كه داريم قوانيني به نياز اي حوزه هر در پيشرفت

 شهرها در سبز فضاي گسترش و حفظ قانون اليحه اصالح اساسي،قانون قانون پنجاه اصل مثل دارد وجود قوانيني كشورمان

  معاونت  توسط  ما كشور در كه  ديگري قانون. است رسيده چاب به كشور رسمي روزنامه در 88 سال در  كه 1359 مصوب

 است شده منتشر 89 سال در كه سبز فضاي طراحي ظوابط نشريه است شده تدوين جمهوري رياست راهبردي نظارت

 مشكل داراي جاهايي در و پيشرفت داراي جاهايي در ايران سبز فضاي دارد.وضيعت سبز فضاي امر در زيادي پيشينه ايران.

 از استفاده ها راهكار اين از يكي.ببريم كار به آب مصرف كاهش براي هكاراهايي را و ها طرح  آب كمبود به توجه با.است

 پيشرفت به هم برنامه داشتن.شود مي نگهداري هزينه  كاهش باعث آب مصرف كاهش بر عالوه  كه تاس بومي گياهان

        . كند مي كمك سبز فضاي



 

  قوانين فضاي سبز توسعه فضاي سبز، :فضاي سبز،كلمات كليديكلمات كليديكلمات كليديكلمات كليدي

  

  

        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

كه امروزه با توجه به امروزه يكي از بخش هاي  مهم در مناطق  شهري ، مراكز نيمه عمومي و منازل بخش فضاي سبز است 

هميت آن بيشتر مي شود.يكي از موارد تاثير گذار بر زيبايي شهر ها   استفاده از فضاي سبز امشكالت زياد در منا طق شهري 

ند تاثير اكولوژيكي و تاثير اجتماعي داسته باشد.فضاي سبز مي تواند كاهنده بسياري از مشكالت شهري مثل ااست كه مي تو

. براي پيشرفت با تصويب قوانين در بخش كالن و بخش خرد بر اهميت آن صحه مي گذارندآلودگي هوا باشد. آلودگي صوتي و

 .فضاي سبز در هر كشور نياز به آيتم هايي مثل متخصصين فضاي سبز دارد كه طرح هاي آن براساس اصول علمي انجام دهند

  ون است.البته در زمينه متخصصين در كشور ما در حال پيشرفت روز افز

        پيشينه تحقيقپيشينه تحقيقپيشينه تحقيقپيشينه تحقيق

درباره ي اهميت و توسعه فضاي سبز شهري تحقيقات زيادي صورت گرفته و هر روز اين تحقيقات بر اهميت ان بيشتر تاكيد 

) 1389:66با توجه به مشكالت زيست محيطي موجود و گرمايش جهاني اهميت آن بيشتر مي شود.محمد زاده  ( مي كند.

فضاهاي باز و سبز جز الينفك تصميمات برنامه ريزي كاربري زمين به شمار مي آيند. احمد بيان داشته كه اكثر كشور ها 

) طي تحقيقات خودش به اين نتيجه رسيده كه فضاي سبز عملكرد معيني داشته  در برخي مواقع نقش 1390:148زاده(

ديده هاي ارتقا دهنده و حافظ كيفيت تزييني و گاهي نقش تفريحي را به خو پذيرفته است.فضاي سبز از مهمترين عناصر و پ

).يكي از شاخص هاي كيفيت فضاي  سبزاحساس اهميت 1388:74محيط زيست شهري محسوب مي شود(هاشمي همكاران

).بهادري اهميت فضاي سبز را در كاركرد زيست محيطي فضاي سبز ،كاركرد اجتماعي ،كاركرد روحي و  رواني 1390:2است(

)بيان داشته كه پارك هاي شهري در تمام 1387:91ترافيكي تقسيم بندي كرده است.هيت و نيف( ،كاركرد اقتصادي ، كاركرد

  تفريح و سرگرمي است. ، رامشآاندازها يك منبع در نزديكي براي 

        

        تعريف فضاي سبزتعريف فضاي سبزتعريف فضاي سبزتعريف فضاي سبز

و ساير بخشي از فضاي باز شهري كه عرصه هاي طبيعي يا مصنوعي آن ، تحت  استقرار درختان ،درختچه ، گل ها،چمن ها 

بهبود صص هاي مرتبط به ان ، براي تخو  گياهاني است كه براساس نظارت و مديريت انسان ، با در نظر گرفتن ضوابظ ،قوانين



 

ستايي،حفظ،نگهداري و يا احداث مي شوند(ضوابط ورو مناطق اهي شهروندان و مراكز جمعيتي زيستي ،زيستگاهي و رف شرايط

  . )9: 1389طراحي فضاي سبز شهري

        تقسيم بندي فضاي سبزتقسيم بندي فضاي سبزتقسيم بندي فضاي سبزتقسيم بندي فضاي سبز

:در اين نقاط معموال افراد خاص يا حجم كمتر در مقايسه با فضا هاي سبز عمومي در آن مراكز خصوصي و نيمه خصوصيمراكز خصوصي و نيمه خصوصيمراكز خصوصي و نيمه خصوصيمراكز خصوصي و نيمه خصوصي

حضور دارند مثل ادارات ،بيمارستان ، پادگان يا مراكز خصوصي مثل حياط خانه ها كه مي تواند بازده اكولوژيكي داشته باشد 

  معموال سطح كمتري نسبت به فضاي سبز عمومي دارند.در اين نوع فضاي سبز 

:اين مراكز معموال در سطح وسيع تري نسبت به مراكز خصوصي و نيمه خصوصي ساخته شده است كه فضاي سبز عموميفضاي سبز عموميفضاي سبز عموميفضاي سبز عمومي

جهت تفريح و سرگرمي و گذراندن اوقات فراغت از آن  ، تواند بازده اجتماعي داشته باشد و افراد زيادي روزانه از آن مي

. امروزه با افزايش جمعيت و مشكالت شهرنشيني كه اكثرا با آن مواجه هستيم يكي از  مراكز و جاهايي كه كنندستفاده مي ا

. البته امكانات مناسب جهت رفاه مي تواند براي رهايي از اين مشكالت نقش مفيدي داشته باشد فضاهاي سبز عمومي هستند

فضاهاي شهري مي تواند خرد اقليم  .آرامش بخشي بازديد كنندگان كمك شاياني كند ان ازاين مراكز مي تواند بهكنندگبازديد 

از گسترش شهر ها و تخريب  هايي را در مراكز شهري ايجاد كند هم چنين با ايجاد كمربند سبز در اطراف شهر ها 

مي فضاي سبز شهري  كهاست  زمين،جهت ساخت و ساز جلوگيري مي كند. امروزه يكي از مشكالت شهرها مشكالت آلودگي

كه مي تواند به كاهش آلودگي كمك كند البته در اين زمينه بايد دقت  زيادي را جهت انتخاب گياهان و ساير موارد  تواند 

  . سنگين كه صرف شده به يك بازدهي مناسب برسد ايجاد فضاي سبز شهري در نظر گرفت تا بتوانيم هزينه هاي

        پارك جنگليپارك جنگليپارك جنگليپارك جنگلي

 11: 1389رفته (ضوابط طراحي فضاي سبز رن در آن نقش بيشتر و مهم تر نسبت به ديگر عناصر  به كاپاركي است كه درختا

شود. اين پارك هم كاركرد اجتماعي و هم كاركرد زيست  مي معموال در اطراف شهر ها كه به بطور مصنوعي وطبيعي ايجاد)

. پارك ها از گسترش بي رويه شهرها جلوگيري مي كند محيطي دارد.كه مي تواند با ايجاد يك كمبربند سبز در اطراف  شهر

خرده اقليم مناسب را ايجاد كند معموال براي ايجاد يك هاي جنگلي براي جذب آلودگي شهري بسيار مفيد مي  باشد، كه يك 

قه پارك جنگلي زمان زيادي الزم است تا گونه هاي خاصي كه مناسب هر منطقه است انتخاب شود و رشد كنند ويك منط

براي انتخاب گياهان مي توانيم به باغ هاي گياهشناسي و مراكز تحقيقاتي كه بر روي . وسيع يا نيمه وسيع را بپوشاند 

  مراجعه كنيم. سازگاري گياهان كار مي كنند 

        پارك شهريپارك شهريپارك شهريپارك شهري

  )12: 1389معموال پارك ها براساس عملكرد به موارد زير تقسيم مي شوند(ظوابط طراحي فضاي سبز



 

  ) پارك آموزشي6)پارك علمي 5)پارك ورزش 4)پارك صنعتي 3)پارك تجاري 2فريحي )پارك ت1

براي طراحي يك پارك نيازمند به يك برنامه ريزي دقيق است. هم چنين جا يابي پارك ها يك اصل مهم است معموال پارك 

از فاكتورهايي كه در  ريكي  ديگسان باشد. آزند يعني دسترسي به پارك  بايد در مراكزي باشد كه فعاليت انساني موج مي

رامش افراد استفاده كنيم. توصيه بر اين است كه براي آپارك الزم است تاسيسات و امكانات اوليه است تا بتوانيم از آن جهت 

انتخاب گياه  به سوي گياهان طبيعي هر منطقه برويم.هم  چنين از طرح هايي استفاده شود كه هزينه نگهداري فضاي سبز را 

امروزه يكي از هزينه هاي گزاف كه در فضاي سبز شهري به ويژه پارك ها استفاده و صرف مي شود هزينه .هش دهدكا

امروزه در نگهداري است كه مي توان با انتخاب گونه هاي مناسب و طراحي بر وفق محيط طبيعي اين هزينه را كاهش داد.

ي از توصيه ها اين است كه براي احداث  پارك از سقف ساختمان ها شهرها با توجه به كمبود فضاها و مكان و گراني زمين يك

.دانشمندان پي جهت ايجاد پارك در مقياس كوچكتر ميتوانيم استفاده كنيم هم چنين مزاياي زيست محيطي خوبي هم دارد

  ).50 :1387ريت مردم كمك كند (قرباني و تيمواند كه فضاي سبز مي تواند به آرامش ، جوان سازي و كاهش خشون برده

        خيابان ها وميدان هاي  شهريخيابان ها وميدان هاي  شهريخيابان ها وميدان هاي  شهريخيابان ها وميدان هاي  شهري

. يكي ديگر از اين مشكالت اين مواد شده استچهره نامناسب اين مكان ها  موادي كه در اين مكان استفاده مي شود باعث

فضاي سبز باعث . كنند. يكي از راهكارههاي مناسب در اين زمينه ا ستفاده از فضاي سبز است گرماي زيادي كه ساطع مي

. اگر چه دراين طور جاها با توجه به وسعت كار تكرار بر تنوع ارجحيت  دارد.بايد از گونه هاي استفاده كي و زيبايي مي شودخن

. هم لودگي را كاهش دهد وباعث جذب آلودگي صوتي مي شودآشود كه مزاحمت براي عبور و مرور ايجاد نكند. هم چنين 

. داشته باشند. گياهان هر منطقه با آن منطقه وفق انندگان و رهگذران را نگيردچنين بايد طوري طراحي شوند كه جلوي ديد ر

طراحي ها ي انجام شده به  . رعايت كنيم مزايا زيادي از جمله كاهش هزينه نگهداري را دارد.هم چنين بايد ارتفاع گياه را 

  ).12:تاييد كارشناس ترافيك برسد(نقوي و همكاران

        جاده هاي  برون شهريجاده هاي  برون شهريجاده هاي  برون شهريجاده هاي  برون شهري

ال اين جاده ها داراي  داراي فاصله هاي  زيادي است كه با هزينه گزاف ساخته مي شود. معموال رانندگان در آن در زمان معمو

 .. يكي از موارد كه باعث تنوع مي شود و هم كاركرد زيست محيطي دارد ايجاد فضاي سبز استهاي زيادي رانندگي مي كنند

محيطي هم داشته باشد. براي جلوگيري از از تخريب جاده ها  و هم چنين خسارت مي تواند عالوه بر زيبايي  كاركرد زيست 

اده از كاشت گياهان مناسب از فشدن جاده و تخريب جاده ها مي شود مي توان با است حاصل ازطوفان شن كه باعث پوشانده

ه به وسعت كار نگهداري اين هاي برون شهري با توج از آيتم هاي مهم در جاده راين خسارت ها جلوگيري كند.يكي ديگ

و .يكي ديگر از اين موارد مهم  كه هزينه بر است آبياري است.يكي از روش ها براي آبياري در سطح جاده ها گياهان است

   ).7: آب  واستفاده از آب جهت آبياري مفيد مي باشد(دستوراني بزرگراهها  ايجاد مكاني براي جمع آوري



 

  

        صيصيصيصيفضاي  سبز نيمه عمومي و خصوفضاي  سبز نيمه عمومي و خصوفضاي  سبز نيمه عمومي و خصوفضاي  سبز نيمه عمومي و خصو

مي توان گفت اين  هستند.  پسمراكز  نيمه عمومي   دانشگاه ،... ،ادارات ،موسسات دولتي و خصوصي،بيمارستان ،پادگان 

مراكز از لحاظ فضاي سبز كاركرد اكولوژيكي دارد تا كاركرد اجتماعي  داشته باشند. حتي نوع گياهان كه هريك با يك ويژگي 

نگهداري اين چنين مكان هاي در اولويت نيست و به همين  اثيرات متفاوتي بگذارد.خاص مثل رنگ يا بافت خاص مي توان ت

مكان هاي خصوصي هستند و  منازل دليل در يك نگاه فقط احساس مي كنيم صرفا كاشت چندين گياه در كنار هم است.

.  در اين مكان ها عالو بر  تاسكاركرد اجتماعي ندارند و كاركرد زيست محيطي دارد كه بيشتر افراد بر حسب عاليق شخصي 

ن كه جنبه خوراكي دارند(سبزي،ميوه...) استفاده كنيم. با يك نظم خاص و رعايت اصول گياهان زينتي مي توانيم از گياها

هم داشته باشيم. مثال با ابتكاراتي مي توان به  )edible landscape(عالوه بر تامين مواد خوراكي يك چشم انداز خوراكي

. با  كاشت چشم انداز  افزود. هم چنين با تركيب گياهان زينتي و خوراكي جنبه اقتصادي طرح هم حفظ شود زيبايي يك

مي تواند يك خرده اقليم مناسب را در اطراف منازل  گياهان خورراكي مي توانيم سبزي وميوه تازه و مطمئن را تامين كنيم.

وي قيمت تمام شده ساختمان هم تاثير مي گذارد(كوهي كمالي و فضاي سبزساخته شده در منازل مسكوني بر ر ايجاد كند.

  ).14: 1390در جه كاهش دهد(هينز 14تا7ند دما را ازاتو . در خت، درختچه و چمن هاي  اطراف خانه مي)28: 1389رجبي

        اهميت فضاي سبزاهميت فضاي سبزاهميت فضاي سبزاهميت فضاي سبز

بيعت فقط فضاي سبز شهري در امروز اهميت فضاي سبز بر همگان روشن است براي بعضي از افراد براي پناه بردن به يك ط

دسترس باشد كه همين فضاي  كوچك هم مي تواند تاثيرات زيادي بر افراد داشته باشد. مي تواند يك خرده اقليم مناسب را 

ايجاد كند كه از طريق جذب گرما مي تواند  به خنك كردن محيط كمك كند.در فضاي سبز مي توان با طراحي منحصر به 

با تاثير اقليم در ايجاد فضاي مناسب با جذب گردشگر داخلي وخارجي به اقتصاد  كشوركمك  فضاي سبز همراه فرد

كرد(بهادري).يكي ديگر از تاثيرات فضاي سبز كاهش آلودگي صوتي است كه گياهان با جذب صوت باعث كاهش سر و صدا 

:  1391آلودگي صوتي موثرند(صابر معاشمي شود. درخت و درختچه بر حسب اندازه برگ ،تراكم شاخ و برگ و ارتفاعشان بر 

لودگي شهرها آسبز مي تواند يك تعديل كننده  . امروزه آلودگي هواي بعضي از شهرها يك معضل جدي است كه فضاي)146

. حتي فضاي سبز خانه ها هم مي تواند يك سرگرمي مفيد يكي ديگر ار از اثرات فضاي سبز كاركرد اجتماعي آن استباشد.

شود   كاربرد در فضاي سبز باعث زيبايي شهر ها و محيطو باشد. فضاي سبز مي تواند با توجه به نوع گياهان زينتي 

 ند يك تصفيه كننده آب واوت).فضاي سبز مي تواند از فرسايش خاك به وسيله آب و باد جلوگيري كند ومي 1390(هينز

جاذب آب  باشد كه از رواناب ها جلوگيري مي كند.امروز مشكل چاقي يكي از مشكالت سالمتي براي انسان است كه مي تواند 

  است.منشا بسياري از بيماري ها باشد. فضاي سبز تبديل به مكاني براي ورزش و سرگرمي شده 



 

  )   natural environment for  children 1386 برخي فوايد فضاي سبز براي كودكان (

  افزايش سطح فعاليت هاي بدني كودكان-1

  ارتباط با طبيعت باعث كاهش مشكالت رواني از جمله استرس مي شود.-2

امروزه كاشت در ختان در حاشيه  خيابان ها مزاياي زيادي دارد از جمله مي توان به افزايش امنيت براي افراد پياده و كاهش 

  ). 4:  1385دن بوردن ت اشاره كرد(تباط با طبيعردماي شهر را در ا

        قوانين ايرانقوانين ايرانقوانين ايرانقوانين ايران

وجود قوانين در هر زمينه اي مي تواند به نظم و انضباط كمك كند و يك طرح استاندارد و منظم را به وجود آورد . مهمتر از 

فضاي سبز  ينهزيادي در زم نبرسيم.در كشور ما قواني در فضاي سبز ستاندارد اوجود قوانين  اجراي قوانين است تا به يك 

قانون اساسي كه مي تواند سر لوحه بسياري از كارهها باشد كه حفظ  50ن قوانين اصل وجود دارد كه يكي از مهمترين اي

 فضاي سبز همين قانون مي تواند كمك بسياري به حفظ  ).14 :(كتاب قانون اساسي محيط زيست يك وظيفه عمومي است

در روزنامه رسمي كشور  88كه  در سال  1359و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب  قانون اصالح اليحه قانون حفظ  .بكند

توسط  معاونت  نظارت راهبردي رياست  ا كه در كشور م ي قانون ديگربند تدوين شده است. 6به چاب رسيده است و 

يات و استاندارد منتشر شده است كه به جزي 89ز كه در سال جمهوري تدوين شده است نشريه ظوابط طراحي فضاي سب

نحوه احداث فضاي سز شهري صحبت شده است كه استاندارد هاي را  درباره يفضاي سبز توجه شده است كه به صورت ريز 

   فعاليت كنند و به طراحي بپردازند. آن تعيين كردند و توصيه شده كه مهندسان و مشاوران براساس

        كنوانسيون فضاي سبز اروپاكنوانسيون فضاي سبز اروپاكنوانسيون فضاي سبز اروپاكنوانسيون فضاي سبز اروپا        

و تاثير گذار بر كيفيت جامعه دانسته و به تعريف برخي از اصول پايه  ضاي سبز به عنوان يك عنصر مهم در اين كنوانسيون از ف

اجرا اين  كنوانسيون را تمام سرزمين ها يا   پرداخته مانند خود فضاي سبز و مديريت فضاي سبز و ... . قلمرو در فضاي سبز

، مناطق روستايي ،مناطق نيمه روستايي و حتي مكان دريايي را  مثل مناطق پوشيده شده طبيعي ، مناطق شهري هاي قلمرو

ادغام  سياست هاي فضاي سبز با برنامه ريزي شهري ، فرهنگي ، زيست محيطي ، كشاورزي ، اجتماعي ، شامل مي شود.

هميت آموزش در اين كنوانسيون به اسياست هاي اقتصادي چون به طور مستقيم و غير مستقيم  بر روي فضاي سبز اثر دارد.

متخصصين فضاي سبز به منظور ارزيابي و عملكرد فضاي سبز هم اشاره شده است. شناسايي و ارزيابي روش هايي به منظور 

د از تصويب ع. بايد نظارت هاي در خصوص اجراي اين كنوانسيون هم وجود داشته باشد اين قوانين بتبادل تجربيات  و ارزيابي

  د.و موافقت آن به كار گرفته شو

        فضاي سبز  ايرانفضاي سبز  ايرانفضاي سبز  ايرانفضاي سبز  ايران



 

در دوره هاي مختلف شاهد افول و بعضي از دوره ها  .همان  طور كه مي دانيم فضاي سبز در ايران قدمت چند هزار ساله دارد 

اگر  در مورد فضاي سبز هر روز توجه هاي بيشتري را به سمت خود جلب مي كند. امروزه شاهد اعتالي  فضاي سبز بوده ايم.

ت زيادي در مورد فضاي سبز  ايران وجود دارد اما كا رهاي خوب زيادي هم انجام شده كه نبايد  آن را چه ضعف ها و مشكال

نمي توان همه را خوب يا بد ديد بلكه بايد در كنا ر مشكالت  ، نكات مثبت  را هم ديد . چون  چشم پوشي كرد. اگر چه 

موارد ديگر مثل شهر سازي ، ساختمان سازي و غيره ديد چون اين فضاي سبز را به تنهايي نمي توان ديد بلكه در ارتباط  با 

امروزه بر خالف گذشته بيشتر از از سبك هاي غربي الهام گرفته مي موارد بر ميزان و كيفيت يك فضاي سبز تا ثير مي گذارد. 

انهايي  كه متولي فضاي سبز ايجاد سازم شود. اگر چه محاسني هم دارد مثل زيبايي اما هزينه نگهداري را افزايش مي دهد .

پيگير امور مربوط به فضاي سبز مثل ايجاد كه  به حفظ  فضاي سبز كرده است باشند و هم چنين تصويب قوانين كمك شاياني

هم چنين بايد به تنوع گياهي در طراحي فضاي سبز توجه شود و بخصوص توجه به قوانين مناسب  ، استاندارد سازي آن باشد.

. ايران داراي تنوع گياهي مناسبي است  كه گياهان مناسب  جهت ر منطقه كه با آن محيط تطبيق داشته باشدگياهان بومي ه

  .ه فضاي سبز را دارد استفاد

        هاهاهاهاه ه ه ه دانشگادانشگادانشگادانشگا

رشته هاي مرتبط به فضاي سبز در ايران  رشته اي تا زه تاسيس است. اگرچه ما ايرانيان در زمينه فضاي سبز قدمت زيادي 

ه هاي دانشگاهي آن كه به طور اكادميك به آموزش آن بپردازد زمان كوتاهي است كه تاسيس شده است. اولين داريم اما رشت

به تاسيس رشته فضاي سبز با موافقت وزارت علوم پرداخته ( سايت وزارت  1373دانشگاه دانشگاه تبريز بوده كه در سال 

شگاه تهران تشكيل شده است. از نظر متخصص فضاي سبز در در دان 79علوم) ودر مقطع كارشناسي بوده است. و در سال  

كشور ما محدوديت هاي زيادي وجود دارد.بيشتر  متخصصين كه در اين زمينه فعاليت مي كنند از رشته هاي مرتبط و نزديك 

ي سبز يكي از فضا به طور محدود وجود دارد. ي به فضاي سبز گرايش پيدا كرده اند. در زمينه تحصيالت تكميلي مثل باغبان

دروس  ميان رشته اي است كه ارتباط نزديكي با دوروس معماري و شهر سازي .. و دروس كشاورزي مثل علوم باغباني ،خاك 

خي رشته بر.تجربه داشتن متخصصين در اين رشته ها و شناسي  ،گياه پزشكي ، آبياري وديگر رشته ها مثل هواشناسي دارد

  آورد.تاندارد و مناسب را به وجود هاي ديگر مهم است تا يك طرح اس

        آينده شغلي متخصصين فضاي سبزآينده شغلي متخصصين فضاي سبزآينده شغلي متخصصين فضاي سبزآينده شغلي متخصصين فضاي سبز

با توجه به كمبود متخصصين فضاي سبز كه به طور  امروزه يكي از دغد غه هاي متخصصين فضاي سبز ،اشتغال است

بازار كار  به فضاي سبز مي تواند و مراكز خصوصي ونيمه خصوصي كادميك تحصيالت داشته باشند ونياز روز افزون شهرها آ

مناسبي براي اين متخصصين داشته باشد. البته يكي از عوامل تاثير گذار در جذب شدن به بازار كار داشتن تخصص كافي است 

.يكي از مشكالت بزرگ امروز رشته هاي كشاورزي و فضاي سبز داشتن تخصص و انجام فعاليت هاي عملي تا بتواند جذب شود

ر جذب بازار كار شود.امروزه با توجه به عالقه روز افزون مردم به داشتن فضاي سبز در  به منظور كسب تجربه است تا بهت



 

منازل ،ويال،رستوران ،هتل و ..  يا طراحي در وسعت زياد مثل پارك ها و مناطق شهري مثل بلوارها ،ميادين  و غيره مي تواند 

        يكي از عوامل جذب اين متخصصين باشد. 

        بحثبحثبحثبحث

اي علمي و كارشناسي باعث شده كه بسياري  از طرح هاي فضاي سبز دوام زيادي نداشته باشد و عالوه عدم استفاده از طرح ه

بر هزينه زياد يك طرح ماندگار نباشد كه بتوانيم ساليان از آن استفاده كنيم.مثال عدم انتخاب صحيح گياه كه بر حسب شرايط 

ه به سرما و يخبندان حساس نباشد باعث شده بسياري از محيطي باعث آسيب گياه مي شود..عدم انتخاب گياه مناسب ك

گياهان بر اثر يخبندان خشك يا آسيب ببيند.انتخاب گياهان بر حسب نياز آبي   كه به علت عدم تناسب باعث آسيب گياه و 

 عدم رشد صحيح و فرم خوب مي شود.مصرف آب را هم زياد مي كند كه با توجه به مشكالت كم آبي مقرون به صرفه

نيست.امروزه با توجه به مشكالت غذايي بايد كاركرد فضاي سبز را افزايش دهيم و به استفاده چند گانه برسيم و اگر تر كيب 

)باعث افزايش كارايي مي شود.بايد بقه edible landscapeبين قوانين فضاي سبز و كاربري گياهان خوراكي صورت گيرد(

) و كاركرد 1388:9ا هم سطح وسيع را تشكيل داد(تايلور و جانسونفضاي سبز خانگي و كوچك توجه كنيم چون ب

اكولوژيكي  دارند براي ساخت و ايجاد فضاي سبز بايد به فرهنگ ،اداب رسوم توجه كرد چون با احترام به افراد ،افكار عقايد مي 

حسب شرايط موجود و شرايط توان شهروندان را در ساخت و نگهداري فضاي سبز مشاركت داد. قوانين فضاي سبز بايد بر 

  محيطي باشد تا قابل اجرا و تطبيق باشد.

        پيشنهاداتپيشنهاداتپيشنهاداتپيشنهادات

  .استفاده  از اصول علمي براي ايجاد فضاي سبز زير نظر متخصصين فضاي سبز تا طرح ايجاد شده  براساس اصول باشد -1

ضاي سبز مي شود وبا توجه به امروزه يكي از مشكالت مهم فضاي سبز مشكل كمبود آب است كه باعث تخريب  ونابودي ف-2

 طور به .كاهش منابع آب، آبياري با روش سنتي  ديگر امكان پذير نيست و بايد از روش هاي نوين در آبياري استفاده كنيم

 در سبز فضاي مجموعه آبياري براي آب مصرف در جويي صرفه و بهينه گيري بهره در تواند مي زير موارد به توجه كلي،

 چمن واريته صحيح انتخاب - بببب .سبز فضاي قطعات براي مناسب طرح تهيه -لفلفلفلفا:باشد سودمند خشك مهني و خشك مناطق

 بر استفاده مورد گياهان گروهبندي -  دددد. مالچها از مناسب گيري بهره با زمين سطح از تبخير ميزان كاهش -جججج .)سبز پوشش(

 طرح- هههه. آلي مواد از استفاده با خاك در آب سازي رها و نگهداري شرايط بهبود-ذذذذ. نياز مورد آب و اقليمي نيازهاي اساس

 از مناسب نگهداري و آبياري برنامه كارگيري به و تهيه - خخخخب.مناس وتوزيع كاربردمناسب ، راندمان با آبياري سيستم

  .)6 : آقابابايي و  بروجني(سيستم

ري را كاهش داد و در مصرف بي رويه  آب استفاده از گياهان بومي و مناسب شرايط هر منطقه كه بتوان  هزينه نگهدا-3

  .جلوگيري كنيم



 

  استفاده از ايده هاي جديد در افزايش راندمان فضاي سبز مثل كاربرد سبزي ها و ميوه ها در فضاي سبز. -4

  هم چنين در احداث فضاي سبزبايد  شهروندان در آن مشاركت كنند-5

  الزم است. دت و بلند مدت براي توسعه و گسترش فضاي سبزهم چنين داشتن  چشم انداز هاي كوتاه مدت ،ميان م- 6

        نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري

اهميت فضاي سبز بر همگان روشن است و هر روز هم بيشتر مي شود و ما انسان ها و مخصوصا در مناطق شهري  قدر امروزه 

ايد در ساخت فضاي سبز به و منزلت آن را بيشتر مي دانيم وبايد به آن اهميت دهيم تا بتوانيم شهري زيبا داشته باشيم.ب

اصول فني وعلمي توجه كنيم.به قوانين شهري و شرايط خاص هر منطقه توجه كنيم تا طرح ايجاد شده با شرايط محيطي وفق 

سبز به خصوص در فضاي سبز شهري مي تواند  داشته باشد. استفاده از روش هاي نوين و فناوري هاي مدرن در زمينه فضاي

. همان طور كه كه فضاي سبز هم پيشرفت مي كند بايد فرهنگ استفاده از آن هم را كاهش دهدهزينه ها و مصرف آب 

  .سيب به فضاي سبز ايجاد شده كاهش يابد آپيشرفت كند تا 

        منابعمنابعمنابعمنابع

  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  - 1

  ،1359 مصوب شهرها در سبز فضاي گسترش و حفظ قانوني اليحه اصالح ، قانون 1388 مجموعه روزنامه رسمي كشور-2

  ،تهرانشهري سبز فضاهاي طراحي ، نشريه ضوابط1389راهبردي نظارت معاونت-3

 الگوي از استفاده با شهري زندگي كيفيت ارتقاي در شهري هاي پارك نقش بر ،تحليلي 1389اضيه ،تيموري.رسولقرباني.ر-4

Seeking-Escapingتابستان ، 72 شماره انساني، جغرافياي هاي تبريز، پژوهش شهري هاي پارك: موردي نمونه 

  62 -47 صص،1389

  شهري معابر در سبز فضاي ايجاد نحوه فني ، مالحظاتزايرزاده عليسعود،،نادر نژاد.مضا نقوي.ر-5

 خشكو مناطق در سبز فضاي ايجاد جهت بزرگراهها و ها جاده سطح از آب آوري جمع امكان ، بررسيحمد تقي دستوراني.م- 6

  خشك نيمه

 ،مجلهمسكوني كاربري ارزش روي شهري سبز فضاي تأثير ، تعيين ميزان 1389حمد عليرجبي.م ،هرداد .م كمالي كوهي  -7

  13 89پاييز ،1 شماره اول، سال ، فصلنامه ريزي دربرنامه GIS . RS كاربرد



 

  شهري پايدار توسعه در سبز فضاي ، اهميتنصور بهادري.م-8

  سبز در كاهش الودگي صوتي،ويژه نامه اولين كنگره صدا ،نقش فضاي 1391سيمصابر معاش.ن-9

 كارايي افزايش جهت راهبردي سبز فضاي مجموعه آبي نياز و آبياري ، مطالعاتيرينآقابابايي.ش ،  امرانبروجني.ك پروانك -10

  آب مصرف

Council of Europe2000, The European Landscape Convention,Florence -11  

12-Lovell, S. T. and D. M. Johnston. 2009. Designing landscapes for performance based on 

emerging principles in landscape ecology. Ecology and Society 14(1): 44  

13- Burden.Dan2006, Urban Street Trees  

14-no name,sep2007, Benefits of Green Space for Childrens  

15- Heinze john2011, Benefits of Green Space – Recent Research, ENVIRONMENTAL 
HEALTH RESEARCH FOUNDATION,   

  

  

  

  

  

  


