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  ديباچه

 "امروزه آموزش نيروي انساني بعنوان گامي موثر در جهت بهسازي و نوسازي توانمندي كاركنان مورد تاييد سازمان ها خصوصا

ليتي حرفه اي به منظور افزايش كارايي و اثر بخشي سازمان ها و ارتقاء آموزش به عنوان فعا. سازمان هاي يادگيرنده و پوياست

كيفيت كار نيروي انساني و كسب مهارت هاي تخصصي به حساب مي آيد و از قلمرو هزينه ، به سرمايه گذاري براي توسعه سازماني 

سريع و روزافزون در حوزه هاي گوناگون با توجه به اينكه ما در عصري زندگي مي كنيم كه تغييرات و تحوالت . وارد شده است

  . وضع موجود را در هم مي نوردند و موقعيتي جديد را به منصه ظهور مي نشانند"اقتصادي ،اجتماعي ، فرهنگي  و سياسي، دائما

  .آموزش جوابگوي اين تغييرات  بوده و نياز سازمان ها را مرتفع خواهد ساخت

ها را فراهم  گردد و هم شرايط بهبود كيفيت اين سرمايه  سبب ايجاد سرمايه انساني ميبدون شك سرمايه گذاري هاي آموزشي، هم

نيروي  آموزشي اموربه ويژه كشورهاي در حال توسعه مقادير متنابهي از بودجه خود را به ن از اينجاست كه كشورهاي جها. آورد مي

  . دهند اختصاص ميانساني خود 

 شرح 16 و 12 بر اساس بند ت كاربردي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشوردفتر آموزش و مطالعادر اين راستا 

وظايف خود كه برنامه ريزي براي ارتقاء دانش شهرداري ها و دهيار يها براي رسيدن به شاخص هاي مديريتي و انتشار يافته هاي 

ها و دهياري ها بر اساس نياز آموزشي ايشان علمي و پژوهشي مي باشد اقدام به تهيه، تدوين و انتخاب كتب آموزشي شهرداري 

 كتاب و جزوه آموزشي به صورت فايل ديجيتال  قابل جستجو با همكاري دانشگاه علم و صنعت 80نموده است كه اكنون تعداد 

  ايران تهيه گرديده است، 

ا و دهياريها و ساير پژوهشگران اميد است كتب ديجيتال حاضر بتواند گامي موثر درجهت افزايش بهره وري كاركنان شهرداري ه

 "كتب ديجيتال خصوصادر پايان الزم است از تالش صميمانه همكاران دست اندر كار تهيه . علوم شهري  و روستايي داشته باشد

  .جناب آقاي دكتر مزيني و مهندس سيد عارف موسوي تقدير و تشكر به عمل آيد

 

 

 حسین رجب ص'حي

  کاربرديمدیر کل دفتر آموزش و مطالعات
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  پيشگفتار چاپ سوم

نگاهي نوين، ) شهرداري ها( گسترش روز افزون شهرها و واگذاري وظايف و فعاليت هاي جديد به مديريت هاي شهري

عالمانه، و جامع به اين مقوله را مي طلبد و بدون شك اين حوزه وسيع بدون استفاده از تجارب ديگران در زمينه هاي 

  . كامل دست نخواهد يافتنظري و عملي به موفقيت 

هدف اصلي مجموعه كتاب هاي سبز شهرداري، تدوين يك مرجع يك كامل شهرسازي براي شهرداري ها و مديران، با 

نگاه كالن به مجموعه اهداف اين سازمان مي باشد كه اين خود حساسيت نظارت بر چاپ هاي بعدي كتاب سبز را دو 

  . چندان مي نمايد

و مراكز ذي ربط از مجلدات چاپ شده اين سري كتاب ها، باعث شد تا انتشارات سازمان اقدام به استقبال شهرداري ها 

  . چاپ دوم و سوم آنها نمايد

بدون ترديد، چاپ تمامي اين مجموعه، منبعي غني در اختيار شهرسازان و مديران شهر قرار خواهد داد و راهنمايي شما 

  .مشوق ما در اين مسير خواهد بود

  ات سازمان شهرداريها و دهياريها كشورانتشار
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  پيش گفتار چاپ اول

اين كتاب ها به طور رسمي از .  خوانده مي شود" كتاب سبز"در اغلب كشورهاي جهان، كتاب راهنماي شهرداران 

 اصول و مباني برنامه ريزي "كتاب . طرف مؤسسه هاي برنامه ريزي و مديريت شهري آن كشورها تهيه مي شود

  .  كه مؤسسه بين المللي مديران شهري آن را تهيه كرده، در ميان اين گونه كتابها شهرتي جهاني دارد"شهري

هر چند مباحث . ، انطباق با قوانين و مقررات شهرسازي و مديريت شهري آن كشور است" كتاب سبز"از ويژگي هاي 

 مطالب اختصاصي آنها جنبه ضابطه و دستور عمومي اين كتاب ها جنبه آموزشي دارد و در همه جا مشترك است، ليكن

  .كار داشته و كامالً براي شهرداري هاي ايران كاربرد ندارد

. تاكنون جزوات و گزارش هاي موردي متعددي از طرف مركز مطالعات برنامه ريزي شهري اين دفتر انتشار يافته است

ولين شهرسازي شهرداري ها نيستند؛ بنابراين به اين نشريات به تنهايي جوابگوي نيازهاي گوناگون شهرداران و مسئ

منظور طرح مباحث و مفاهيم شهرسازي و از نظر كاربردي، كتابي جامع كه به طور يك جا و هماهنگ مباحث و 

موضوعات اصلي مديريت و برنامه ريزي شهري اين رشته ها را مطرح سازد تهيه شد تا به عنوان مرجع مورد استفاده 

  .قرار گيرد

ت وجود چنين كتابي در مباني شهرسازي و تدوين ديدگاه ها و موضوعات برنامه ريزي و مديريت شهري، با توجه ضرور

هدف از نگارش اين . به جديدترين پيشرفت ها در اين رشته براي نهادهاي برنامه ريزي و مديريت شهري آشكار است



 5 کتاب سبز راهنماي شهرداري ها

ي آن طرح ديدگاه ها و موضوعات برنامه ريزي، كتاب، تهيه يك دستور كار و يا كتاب درسي نيست؛ بلكه هدف اصل

  .طرح ريزي و مديريت شهري با توجه به نيازهاي واقعي شهرداران و اعضاي شوراهاي اسالمي شهرهاي كشور است

توالي فصل ها و قسمت هاي مختلف كتاب به گونه اي تنظيم شده است كه، در صورت  مطالعه منظم و اصولي، به 

. مي كند تا به تدريج از مسائل عام و كلي شهرسازي با مسائل خاص و علمي شهري آشنا شونداستفاده كنندگان كمك 

در عين حال هر بخش نيز به تنهايي داراي اين ويژگي مي باشد كه برخي از استفاده كنندگان بدون مطالعه 

 هر بخش و هر فصل در آن صورت نيز. سيستماتيك در مواقع ضروري به عنوان مرجع، به موضوع خاصي رجوع كنند

  .كتاب بايد پاسخگوي اين نياز باشد

  .جدول زير مجموعه مباحث مورد بررسي در كتاب سبز را در بر مي گيرد

  عنوان  جلد

  شهرسازي  1

  كاربري زمين شهري  2

  حمل و نقل شهري  3

  نظام مراكز شهري و فضاي مسكوني  4

  طرحهاي شهري  5
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  ساخت و سازهاي شهري  6

  امد شهريمواد زايد ج  7

  تأسيسات خدمات شهري  8

  فضاي سبز شهري   9

  فضاهاي فرهنگي، ورزشي و تفريحي  10

  مديريت شهري  11

  طراحي فضاها و مبلمان شهري  12

 است كه مركز مطالعات برنامه ريزي شهري آن را با " تدوين كتاب سبز"مجموعه كتاب سبز حاصل پروژه مطالعاتي 

  .اه تهران تهيه كرده استهمكاري معاونت پژوهشي دانشگ

در پايان از مجري اين پروژه مطالعاتي آقاي مهندس احمد سعيد نيا، استاد دانشگاه تهران، همچنين از كارشناسان مركز 

حميد جالليان، رجبعلي مختار پور و اسماعيل عاشري كه مسئول نظارت و هدايت : مطالعات برنامه ريزي شهري، آقايان

  . آقاي ابراهيم جمشيد زاده كه تنظيم نهائي آن را بر عهده داشته اند، سپاسگزاري مي شوداين پژوهش بوده اند و

                                                           علي نوذرپور

  مدير كل دفتر برنامه ريزي عمراني
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  مقدمه

 مي "  فضاي سبز شهري"ست كه ب موضوع ا" راهنماي شهذداريها"گزارش حاصل، جلد نهماز مجموعه كتا ب سبز 

حفاظت محيط زيست كه نسل امروز ونسلهاي بعدي بايد درآن   ... ":  قانون اساسي بيان مي كند50كه اص . پردازد

 هر كدام از شهرداريها نيز در محدوده قلمرو "...حيات اجتماعي روبه رو رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي گردد

از آنجايي كه شهرها بعنوان كانون مجتمع هاي زيستي واستقرار . نقش بسيار مهمي برخوردار هستندشهرهاي كشور از 

  . جمعيت تعبير شده اند، فضاي سبز شهري نيز از اهميت زيادي برخوردار است

ه هر شهرنشيني اگر چه باعث رفاه وراحتي انسان هاست ، ليكن گرفتاريهاي را نيز به دنبال داشته است ؛ به طوري ك

افزايش جمعيت به نوبه خود . چه جمعيت شهرها بيشر مي شود به همبن نسبت مشكالت شهري نيز بيشتر مي شود

مسايلي همجون ترافيك، افزايش كارگاههاي كوچك وبزرگ، افزايش حجم زباله، نابودي جنگل ها ودرختان وفضاي 

  .سبز رانيز به دنبال دارد

ايجاد انواع آلودگي هاي شهري، مثل آلودگي هوا، آب، صدا همجنين تخريب پيامد مشكات شهرنشيني وافزاش جمعيت 

  .محيط زيست مي باشد
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يكي از وظايف عمده شهرداريها اقدام جهت حل مسايل زيست محيطي و تبدي هر جه بهتر ساختن محيط شهري به 

 حفظ وگسترش "يحه قانوني ال1359به طوري كع بعداز انقالب اسالمي در سال . محلي قاب زيست براي ساكنان است

  . ه شرح زير به تصويب مي رسد"فضاههاي سبز در شهرها 

به منظور گسترش  فضاي سبز وجلوگيري از قطع بيرويه درختان ،قطع هر نوع درخت در معابر ، ميادين ،  ... "

حريم شهري بدون بزرگراهها وپاركها، باغ ها ومحل هايي كه به صورت باغ شناخته مي شوند ودر محدوده قانوني و

  . اعالم مي شود"...اجازه شهخرداري ممنوع

منظور از فضاي سبز شهري در واقع نوعي از سطوح كاربري زمين شهري با دپوشش هاي گياهي انسان ساخت است 

فضاي سيز شهري از ديدگاه شهرسازي در .  خستند" بازدهي اكولوژيكي" وهم واجد" بازدهي اجتماعي"كه همواجد

كه از نواع پوشش هي گياهي تشكيل شده است وه به عنوان يك عامل زنده . خشي از سيماي شهر است برگيرنده ب

  .وحياتي در كنار كابد بي جان شهر، تعيين كننده ساخت مرفولوژيك شهر است

كه درمتن به . فضاي سبز شهري به سه دسته فضا ي سبز عمومي و نيمه عمومي وفضاي سبز خياباني تقسيم مي شود

  . مفصل درباره آنها بحث شده استطور

همجنين در اين مجموعه به نقش واهميت فضاي سبز در زندگي شهري پرداخته شده است واز جنبه هاي مختلف مورد 

  ...برسسي قرار گرفته است، از جمه از ديد شهرسازي، زيست محيطي، اجتماعي ، رواني و
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اين كتاب است كه به كاربري هاي حاشيه شهر كه خود كاربري فضاههاي سبز نيز يكي از مقوالت حورد بحث در 

شامل كمربندهاي سبز حاشيه شهر، كمانهاي سبز، محورهاي سبز، پارك هاي ملي، پاركهاي جنگي، پاركهاي گياه 

در مقياس واحد همسايگي، محله، ( شناسي لست و نيز كاربري هاي درون شهري كه شامل انواع پاركهاي شهري 

  .ههاي سبز خياباني مي شود تقسيم ميشودوفضا) ناحيه منطقه

گونه شناسي گياهي فضاههاي سبز شهري نيز يكي از موضوعات مطرح شده در گزارش حاص مي باشد كه به دسته 

  .بندئي انواع گياهان و معرفغي آنها با توجه با منسب بودن براي اقليم هاي مختلف وانواع آلودگي مي پردازد

نامه ريزي فضاي سبز يكي از مباحث مهمي است كه به تفصيل به آن اشاره شده است وبا استانداغردها ومعيارهاي بر

  . تقسيم بندي معيارها به معيارهاي محيطي ومكاني مفصال درباره آنها بحث شده است

ضوابط ومقررات مربوط به كاربري فضاي سبز شهري از جمله مباحث عمده مورد بحث در كتاب حاضر است كه قوانين 

  .رات عام وخاص مربوط به فضاي سبز را مورد بررسي قرار داده استومقر

در بخش ديگري از كتاب، عناصر وعوامل فضاي سبز عمومي از جمله تجهيزات آبرساني و آبياري، كاشت ونظام گياهي 

 در فصل آخر. مورد بحث قرار گرفته است ومنظر سازي فضاي سبز وباز شهري در فصلي جداگانه تشريح شده است

كتاب تشريح اصول مديريت حفظ وبهسازي فضاههي سبز عمومي را مورد بررسي ققرار داده است، به تفصيل در اين 

  .باره بحث كرده است
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                                                                  مركز مطالعات برنامه ريزي شهري

                                                                              1379   

  چكيده

اهداف اصلي كتاب سبز ، تدوين بنيانها ي نظري وعملي برنامه ريزي شهري ومديريت شهري به عنوان راهنماي 

شهرسازي براي شهرداران بوده است؛ بنابراين از تعاريف پايه شهخرسازي ومباني واصول شهرسازي آغاز شده وبه 

 مختلف در زمينه هاي گوناگون مي انجامد وبه تناسب وظايف شهرداريها، موضوعات و مباحث ضوابط ومعيارهاي

  . مبحث است12اين كتاب شامل . متعددي مورد بحث وتحليل قرار مي گيرد

تعاريف شهرسازي، پيدايش علم شهرسازي در عصر حاضر، عواكمل موثر بر شهرسازي، رشته ها يا : جلد نخست شامل

 شهرسازي؛ يعني برنامه ريزي شهري، طزاحي شهري، برنامه ريزي محيط و برنامه ريزي منطقه اي شاخه هاي اصلي

فصل چهارم اين بخش . است ورابطه اين رشته ها را با مباني علمي برنامه ريزي فيزيكي وفضايي به بحث پرداخته است

  .به بحث در مباني برنامه ريزي شهري اختصاص دارد

موضوعات چهاگانه اين مجلد عبارتند . ه تشريح نظام هي بنيادي برنامه ريزي شهري مي پردازدمجلدات دوم تا چهارم ب

موضوع كاربري زمين شهري به عنوان بنيان برنامه ريزي شهري، نظام ارتباطات وحمل ونقل شهري كه از ديدگاه : از

  .د بحث و تحليل قرار گرفته استبرنامه ريزي شهري ودر رابطه با موضوع كاربري زمين شهري ومسايل انساني مور
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برنامه ريزي مراكز شهري، يكي از اساسي ترين مسايل برنامه ريزي وطرح ريزي شهري است كه هويت وشخصيت 

اين موضوع در بخش نخست كجلد چهارم مطرح . شهرها به چگونگي وكيفيت كاركردي وكالبدي  آنها مربوط مي شود

ني، كاربري مسكوني ومشخصات ومعيارهاي فضاي مسكوني در بخش شده است ونظام تشك هاي محله هاي مسكو

  .دوم مجلد چهارم مورد بحث قرار گرفته است

بدون . چهار محد اول كتاب، به عنوان اصول نظري وعملي شهرسازي، پايه ومبناي ساير بخش ها محسوب كمي شود

  .ندتوجه به مباني نخستين مباحث بعدي مفهوم شهرسازي خود رااز دست مي ده

تاريخچه برنامه ريزي شهري در ايران، مشخصات : د راين مبحث. طرحهاي شهري در ايران، موضوع جلد پنجم است

يكي از مباحث مهم ان . تهيه انواع طرحهاي شهري؛ مانند طرح جامع، طرح هادي و ساير طرحها بررسي شده است

ح هاست كه به جنبه رسمي وكاربردي هرسازي بخش ، چگونگي فرايند تهيه طرحهاي شهري ومراحل اباغ واجراي طر

  .در ايران پرداخته است

مراحل، ضوابط، آيين نامه هاي كنترل ساختمان، معيارهاي : د رجلد ششم، به نظام كنترل ساخت وساز كه شامل

  .حفاظت ، امني، تراكم، ارتفاع ونقش آنها در كنترل سيماي شهر وسالمت محيط است مي پردازد
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روش : در اين جلد وظايف شهرداريها در زمينه.  برنامه ريزي ومديريت بهداشت ونظافت شهري استشامل: جلد هعتم

يك از مباحث بسيار جديد دراين بخش، . ها، معيارها ومديريت جمع آوري، دفع وبازيافت مواد زايد مطرح شده است

  . شهري مشخص مي كندپاكيزگي ونظافت شهري است كه نقش شهرداريها را در چارچوب حفاظت محيط زيست

: كه شامل. مديريت تأسيسات خدمات شهري مطرح شده است.در جلد هشتم، مباني مكان يابي، برنامه ريزي و

  .گورستان، كشتارگاه، ميادين ميوه وتره بار و پايانه است ووظايف شهرداري در اين زمينه بيان شده است

شهري، جايگاهي قانوني شهرداريها در توسعه ، بهسازي در مجد نهم، مباني برنامه ريزي، مديريت فضاههي سبز 

ونگهداري فضاههي سبز ، چارك هاي شهر وپيرامون شهري با توجه به گونه شناسي گياهان دررابطه با شرايط اقليمي 

  .براساس منابع معتبر دراين زمينه مطرح و به روش هاي آبياري، كاشت ونگهداري نيز پرداخته مي شود

 تفريحي در زمينه كتابخانه هاي شهري، زمين  ـاريها در برنامه ريزي ومديريت فضاهي فرهنگي وظاف نوين شهرد

هاي ورزشي و تفرجگاههاي طبيعي پيامون شهرها در جلد دهم به تفصيل بيان شده است و ضوابط مكان يابي و 

  .معيارهاي برنامه ريزي آنها بحث شده است

در بخش اول، اصول نظري و :  شهري بحث مي كند و شامل دو بخش استجال يازدهم درابره اصول ومباني ومديريت

عمي مديريت شهري وفرايند تصميم گيري و ابعاد اجارئي آن بحث شده است ودر بحخش دوم ، مديريت مالي و اداري 
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يكي از مباحث مهم اين بخش ، طرح مسايل مديريت شهري بر اساس جديدترين . شهرداريها مطرح گرديده است 

  .وهش هاي علمي وارايه پيشنهادهاي اصالحي در اين زمينه استپژ

در اين مبحث با تأكيد بر طراحي فضاههاي . جلد دوازدهم اين مجموعه به وازم وتجهيزات فضاههاي شهري مي پردازد

  .شهري وبهبود كيفيت محيطي، ويژگيها ومعيارهاي زيباسازي شهري تبيين گرديده است

                                                              احمد سعيد نيا                       

   وظايف و جايگاه قانوني شهرداري در توسعه، بخسازي ونگهذداري فضاههاي سبز ـ1

 حفاظت محيط زيست كه نسل امروز ونسلهاي بعددي بايد در آن حيات اجتماعي " قاون اساسي ،50بر اساس اصل 

 ؛ از اين رو هر يك از شهرداريها حوزه شهرهاي كشور "....ته باشند ، وظيفه عمومي تلقي مي گرددروبه رشدي داش

از . اين در حالي است كه در شهر نشيني طي دهه هاي اخير داراي پويشي فراگير بوده است. نقش بسيار مهمي دارند

  .شده اند ، اهميت موضوع آشكار مي گرددآنجا كه شهرها به عنوان كانون مجتمع هاي زيستي استقرار جمعيت تعبير 

وهر چه ....  شهرنشيني اگر چه باعث رفاه وراحتي انسانها شده است يكن گرفتاري هايي رانيز به دنبال داشته است"

جمعيت شهرها افزون مي شود به همان نسبت ، مشكالت شهري نيز بيشتر مي شود؛ مشكالتي؛ كه در نهايت بهداشت 

 مردم را به طور مستقيم در معرض خطر قرار مي دهد؛ زيرا افزايش جمعيت از سويي موجب بروز و سالمت جان وروان
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مسائلي همچون؛ افزايش ترافيك، افزايش كارگاههي كوچك و بزرگ افزايش حجم زباله مي شود واز سوي ديگر 

  .انحدام جنگلها ودرختان وفضاي سبز را به منظور ايجاد واحدهاي مسكوني به دنبال دارد

مسايل دسته اول باعث ايجاد انواع آلودگي هوا، آب وصدا مي شود ومسايل دسته دوم ، به تخريب محيط زيست مي 

به اين سبب دست زدن به اقداماتي براي حل مسايل زيست محيطي وتبديل هر چه بهتر ساختن محيط شهري . انجامد

البته شهرداريها درانجام اين اقدامات نمي . اريهاستبه محيطي قابل زيست براي ساكنان آن ، از جمه وظايف مهم شهرد

  .توانند رأساً عمل كنند؛ بلكه براي اين منظور به مجوز قانوني نياز دارند

ولي اين قانون . در ايران مجوز الزم را در اين زمينه به شهرداري ها مي دهد) 1334مصوب سال (قانون شهرداري ها 

نيست، بلكه قوانين و مقررات ديگري نيز هستند كه مجموع آن ها وظايف و تنها مجوز شهرداري ها در اين مورد 

  : اين قوانين و مقررات عبارتند از. صالحيت شهرداري ها را در برخورد با مسائل محيط زيستي شهري تبيين مي كند

، اليحه )1363مصوب سال (، آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب)1347مصوب سال (  قانون نوسازي و عمران شهري"

  ... .، )1359مصوب سال (قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها 

 در برخي از بندها، ايجاد و نگهداري  ـ كه اختصاص به وظايف شهرداري ها دارد  ـ قانون شهرداري ها 55ماده 

  : پاره اي از اين بندها عبارتند از. فضاهاي سبز عمومي را از جمله وظايف شهرداري ها مي داند
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 ايجاد خيابان ها و كوچه ها و ميدان ها و باغ هاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين  ـ1بند 

  .موضوعه

سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غيرمجاز از ميدان ها و بوستان ) 1345اصالحي  ( ـ 2 بند 1تبصره 

نت و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن و باغ هاي عمومي براي كسب يا سكو) پارك(ها

  ...جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و مكان هاي نام برده فوق به وسيله مأمورين خود رأساً اقدام كند

ه اشخاص كه مورد  پيشنهاد اصالح نقشه شهر در صورت لزوم و تعيين قيمت عادله اراضي و ابنيه متعلق ب ـ 17بند 

احتياج شهر باشد، بر طبق قانون توسعه معابر و تأمين محل پرداخت آن و ايجاد توسعه معابر و خيابانها و ميدانها و 

  . باغهاي عمومي و تهيه اراضي مورد احتياج بر طبق قانون توسعه معابر

ضاهاي سبز شهري داراي بازدهي اجتماعي  كه مراد قانون گذار از آن، همان ف" باغ هاي عمومي"بر اين اساس، ايجاد 

  .و نيز حفظ و نگه داري و نظارت بر نحوه استفاده از فضاهاي ياد شده است بر عهده شهرداري هاست

 قانون شهرداري 56 از نظر حدود جغرافيايي و قلمرو طبق ماده  ـ همانند ساير وظايف شهرداري ها  ـالبته اين وظايف 

  .ي خارج از حدود مصوب شهر نمي گرددها محدود است و شامل اراض

، در كنار ساير فعاليت هاي )1347مصوب سال  ( " نوسازي و عمران شهري"افزون بر اين قانون گذار در ماده قانون 

  :موظف، به امر ايجاد بوستان ها وباغ هاي عمومي و نيز حفظ و نگهداري آن ها به شرح تأكيد مي ورزد
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اسي و تأمين نيازمنديهاي شهري و احداث و اصالح و توسعه معابر و ايجاد بوستان ها نوسازي و عمران و اصالحات اس

و ميدان ها و حفظ و نگهداري پارك ها و باغهاي عمومي موجود و تأمين ساير تأسيسات مورد ) پاركينگ(و توقفگاه ها

سي شهرداري هاست و نياز عمومي و نوسازي محالت و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظايف اسا

  .شهرداري ها در اجراي وظايف مذكور مكلف به تهيه برنامه هاي اساسي و نقشه هاي جامع هستند

از ) ...  قانون نوسازي و عمران شهري1 قانون شهرداري ها و ماده 55ماده ( به طور كلي بر اساس مفاد قوانين مزبور

در همين زمينه به شهرداري ها .ميدان ها و باغ هاي عمومي استجمله وظايف اوليه هر شهرداري، ايجاد خيابان ها و 

اين اختيار داده شده است تا براي ايجاد فضاي سبز و باغ هاي عمومي و غيره، تمام و يا قسمتي از اراضي يا امالك يا 

يجاد فضاي سبز، افزون بر ا).  قانون شهرداري96 ماده 3تبصره ( ابنيه واقع در محدوده شهر را به تصرف خود درآورند

حفظ و جلوگيري از تخريب فضاي سبز ايجاد شده نيز از وظايف شهرداري هاست و قانون گذار به آن توجه كرده است 

...".  

 به تصويب رسيد كه " حفظ و گسترش فضاهاي سبز در شهرها" اليحه قانوني 1359پس از انقالب اسالمي، در سال 

  : ان به شرح زير ممنوع اعالم گرديد قانون مزبور، قطع درخت1بر اساس ماده 
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 به منظور حفظ گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درختان، قطع هر نوع درخت در معابر، ميدان ها، "

بزرگراه ها و پارك ها، باغ ها و محلهايي كه به صورت باغ شناخته شوند در محدوده قانوني و حريم شهرها بدون اجازه 

  . اعالم مي شود"...شهرداري ممنوع 

طبق قانون، ماده مذكور از سوي .  از سوي وزارت كشور اعالم گرديده است1373ضوابط اجرايي ماده مذكور در سال 

  .كليه شهرداري ها قابل اجراست

اكنون هر يك از شهرداري ها به طور قانوني و عرفي به عنوان سرپرست اصلي فضاهاي سبز شهري شناخته مي شوند 

براي نمونه در شهرهاي بزرگ كشور از جمله تهران، . ر آن، سازمان و تشكيالت متناسبي ايجاد كرده اندو به فراخو

 سازمان " قانون شهرداري ها، تشكياتي تحت عنوان 84مشهد و اصفهان، براي اين منظور شهرداري ها به استناد ماده 

  . به وجود آورده اند"پارك ها و فضاي سبز

رك ها و فضاي سبز با توجه به اساس نامه آن، سرپرست فضاهاي سبز شهر تهران تعيين شده  در تهران سازمان پا"

. است و به لحاظ اين جايگاه قانوني، وظيفه حفظ و نگهداري و توسعه فضاي سبز در سطح شهر تهران را بر عهده دارد

ي سبز بيمارستان ها، پادگان هم چنين نسبت به فضاهاي سبزي كه خارج از مديريت شهرداري تهران است؛ مثل فضا

ها، دانشگاه ها، باغ ها و منازل شخصي مردم بايد به شكلي خود را مسئول بداند و در جهت حفظ و نگهداري و 

   ."...جلوگيري از تخريب آن ها عمل كند
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صوب سازمان  اساس نامه م3در واقع، نقش و جايگاه چنين سازمان هايي را در شهرداري ها بزرگ، با ا ستناد به ماده 

  : پارك ها و فضاي سبز شهر مشهد، مي توان به عنوان موضع و اهداف سازمان خالصه كرد

ايجاد و نگه داري و اداره كليه امور پارك ها، فضاي سبز، ميدان ها، وسايل تفريحي، انجام هر گونه پژوهش هاي  ... "

 جهت گسترش اين امر و ارايه خط مشي هاي علمي و كشاورزي درباره مسائل فضاي سبز و طرح و برنامه ريزي در

  . "...اساسي و بنيادي 

. افزون بر اين، شهرداري ها موظفند به مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري در زمينه هاي ذي ربط توجه كنند

وبان ها و  ضوابط تأمين فضاي سبز كنار ات" خود 17/2/69براي نمونه، شورايعالي شهرسازي و معماري، در جلسه مورخ 

 طرفين كليه اتوبان "، ) ضابطه مذكور1طبق بند ( را تصويب كرده است كه بر اساس آن 2 و 1بزرگراه ها و معابر درجه 

 متر و تا انتهاي محدوده ملكي و حداكثر 10ها و بزرگراه هاي داخل محدوده قانوني در كليه شهرهاي كشور به عمق 

 در كليه شهرهايي " همان ضابطه 2طبق بند .  يافته ايت"... اختصاص  متر به كاربري فضاي سبز عمومي شهري30

 هزار نفر جمعيت دارند، زمين ها، باغ ها و مزارع موجود در اطراف معابر 200 بيش از 65كه بر اساس سرشماري سال 

ل شدن به فضاي  براي تبدي"... متر30 شهري به عمق حداقل ده متر و تا انتهاي محدوده ملكي و حداكثر 2 و 1درجه 

تا  اتخاذ تصميم  ... ":  بند مذكور موظف شده اند4شهرداري ها طبق مفاد تبصره . سبز عمومي در نظر گرفته شده است
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 متر خودداري نمايند و در 18، از صدور پروانه ساختمان در كنار خيابان هاي باالتر از عرض 5 در كميسيون ماده "...

  ."امات، موضوع را به اطالع خريدار برساننداعالميه هاي مربوط به انجام مع

بنابراين، نقش و جايگاه شهرداري ها در زمينه فضاي سبز تنها به سازمان پارك ها و واحدهاي فضاي سبز يا معاونت 

  .هاي خدمات شهرداري محدود نمي شود

 كاشت و حفظ "، )1359مصوب سال ( اليحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها4به طور كلي، طبق تبصره 

  ."و آبياري درختان گذرگاه ها، ميدان ها، بزرگراه ها و پارك هاي عمومي از اهم وظايف شهرداري ها مي باشد

بنابراين، هر آنچه كه به كاشت و حفاظت و آبياري فضاهاي سبز در فضاهاي شهري مربوط مي شود، وظيفه قانوني 

  . داري فضاهاي سبز استشهرداري هاي ايران در توسعه بهسازي و نگه 

 منحصر به داخل محدوده هاي قانوني مصوب شهرهاست و حفظ فضاهاي سبز خارج  ـ طبق قانون  ـالبته اين وظيفه 

  .از محدوده هاي مذكور به عهده ساير دستگاه ها به ويژه سازمان حفاظت محيط زيست است

   مشخصات فضاهاي سبز شهري ـ2

   تعريف ـ2  ـ1

  ضاهاي سبز انواع ف ـ2  ـ2

   نقش و اهميت فضاهاي سبز در زندگي شهري ـ2 ـ3
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   عملكردهاي فضاهاي سبز ـ2  ـ4

   نقش هاي عمده فضاي سبز ـ2  ـ5

  مشخصات فضاهاي سبز شهري

   تعريف ـ2 ـ1

منظور از فضاهاي سبز شهري، نوعي از سطوح كاربري زمين شهري با پوشش هاي گياهي انسان ساخت است كه هم 

  . هستند" بازدهي اكولوژيكي" و هم واجد "ي اجتماعي بازده"واجد 

 " بازدهي اقتصادي" باشند و هم واجئ " بازدهي اكولوژيكي"در اين ميان باغ هاي ميوه در شهر مي توانند هم واجد 

  . باشند" بازدهي اجتماعي "اما به علت عدم امكان بهره برداري عمومي، فضاي خصوصي تلقي شده و نمي توانند واحد 

زيبا سازي بخش هاي شهري، كاهش دماي محيط، توليد اكسيژن، :  عبارت است از" بازدهي اكولوژيكي"منظور از 

 ديدگاه حفاظت محيط زيست، فضاي سبز شهري، "افزايس نفوذپذيري خاك در مقابل انواع بارش و مانند اينها و از 

   ."...بخش جاندار ساخت كالبدي شهر را تشكيل مي دهد

ز شهري از ديدگاه شهرسازي در برگيرنده بخشي از سيماي شهر است كه از انواع پوشش هاي گياهي  فضاي سب"

تشكيل شده است و به عنوان يك عامل زنده و حياتي در كنار كالبد بي جان شهر، تعيين كننده ساخت مرفولوژيك شهر 
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ي ديگر، به صورت فضاهايي بالقوه فضاهاي باز شهري از يك سو، در برگيرنده فضاهاي سبز موجود و از سو. است

  ."...جهت توسعه فضاهاي سبز شهري مطرح مي شوند

دارايي سبز يك شهر، صرف نظر از فضاهاي سبزي كه توسط شهرداري ... ":بنابراين، بايد بر اين موضوع تأكيد كرد كه

مين هاي متعلق به اداره مي شوند، از مجموع فضاهاي سبز خصوصي، فضاهاي كوچك داراي گياهان خودروي و ز

فضاهاي سبز عمومي تنها قسمت كوچكي از تمام پوشش گياهي شهري را تشكيل مي دهد . تشكيل مي شود... دولت 

..." .  

اما به همه تعاريفي كه تاكنون از مشخصات فضاهاي سبز ارايه شده است، براي دست يافتن به تعريفي دقيق تر بايد 

  . آغاز مي كنيم" فضا"كنيم و براي اين منظور از تبيين مفهوم درمقوله فضاي سبز شهري بيتشر تĤمل 

. فضا تمام جهان هستي را پر مي كند و ما را در تمام طول زندگي احاطه كرده است.  فضا مقوه اي بسيار عام است"

سه بعدي باشد فضا مي تواند چنان نازك و وسيع به نظر آيد كه احساس وجود بعد از بين برود و يا چنان مملو از وجود 

فضاي سه بعدي قابليت جالب توجهي در باال بردن كيفيت زندگي . كه به هر چيزي در حيطه خود مفهومي خاص بخشد

فضا به محيط زيست اطراف ما احساس راحتي و امنيت مي بخشد كه اهميت آن در يك زندگي لذت بخش، از . ما دارد

  ."...نور آفتاب و محلي براي آرامش كمتر نيست
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ليكن از آنجا كه اين نوع . ين ترتيب، فضا مي تواند چنان نازك و وسيع به نظر آيد كه احساس وجود بعد از بين برودبد

فضا در صورتي كه فضاي سبز باشد، نسبت به فضاهاي سبز سه بعدي انبوه، داراي بازدهي اكولوژيكي نسبتاً كمتري 

  .اع كاربري زمين از لحاظ پوشش هاي گياهي قابل شويمخواهد بود؛ بنابراين الزم است، اين تمايز را در انو

 سطوح "اختصاص دارد، مثل چمن و مراتع به عنوان ) نازك و كم حجم(زمين هايي كه به پوشش هاي گياهي كوتاه 

 فضاي "با عنوان ...  و زمينهايي كه به پوششهاي گياهي بلند يا نسبتاً بلند اختصاص دارند، نظير جنگل، باغ و "سبز

 تعبير مي كنيم، كه توسط درختان داراي بعد و حجم " فضاي سبز"در واقع سطوحي را .  دسته بندي مي شوند"زسب

در مقابل سطوحي كه عاري از درخت بوده و گياهان آن منحصر به سطوح .  گرديده اند" فضاي مثبت"شده و تبديل به 

  . تعريف مي شوند" سطح سبز"ارت بهتر  يا به عب" فضاي منفي"چمن و انواع گياهان پوششي باشند، يك 

   انواع فضاهاي سبز ـ2  ـ2

به عنوان مثال يك ( از نظر اكولوژيكي، از اين نظر اهميت دارد كه سطوح سبز " سطوح سبز" و " فضاي سبز"تمايز 

صوتي نقش نمي تواند عمل غبارگيري را مانند فضاي سبز شبه جنگلي انجام دهد و يا در كاهش آلودگي ) پارك تزئيني

  .مؤثري داشته باشد و يا به نحو مطلوبي موجبات كاهش دما گردد

  : در دياگرام زير، انواع فضاي سبز، از اين ديدگاه طبقه بندي شده اند

   فضاهاي سبزشهري ـ2  ـ2  ـ1
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  . تقسيم كرد" فضاههاي سبز غير شهري" و " فضاههاي سبز شهري"فضاههاي سبز را مي توان هر دو دسته 

  : بر آن فضاههاي سبز شهري، به سه دسته زير نيز تقسيم مي شودافزون

   فضاههاي سبز خياباني ـ3 فضاههاي سبز نيمه عمومي      ـ2 فضاههاي سبزعمومي     ـ1

اين فضاهها براي عموم . فضاههاي سبز شهري هستند كه واحد بازدهي اجتماعي مي باشند:  فضاههاي سبز عمومي ـ1

.  فراغت ، تفريح ومصاحبت با دوستان وگردهمايي اجتماعي و فرهنگي استفاده مي گرددمردم در گذران اوقات

وجود نيمت، وشنايي، آبخوري، دستشويي، كف . فضاههاي ياد شده اساسا براي اين منظور طراحي يا تجهيز شده اند 

از اين فضاههاي سبز، . به شمار مي رود) عمومي( سازي معابر و دسترسي ، از مولفه هاي فضاههاي سبز اجتماعي 

در واقع فضاههاي سبز اجتماعي شامل همه فضاههاي سبز عمومي مجهز .  نام برده مي شود" پارك"معموالً به عنوان 

  . به خدمات وتسهيالت مي شود

فضاههاي سبزي كه بازدهي اكووژيكي دارند ، ليكن استفاده كنندگان آنها ، نسبت به :  فضاههاي سبز نيمه عمومي ـ2

محوطه هاي باز بيمارستانها، پادگانها، . ضاههاي عمومي معدودتر هستند؛ بنابراين، واجد بازدهي تام اجتماعي نيستندف

  .در اين دسته قرار مي گيرند... وادارات دولتي و
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نوعي از فضاههاي سبز شهري هستند كه به طور معمول درختكاري حاشيه باريكي از حد :  فضاههاي سبز خياباني ـ3

ل مسيرهاي پياده رو وسواره رو را تشكي مي دهند ويا به صورت متمركز در فضاههاي نسبتا كوچك ميدانها و يا در فاص

  .زمينهاي پيرامون بزرگراهها وخيابانها شكل گرفته اند

   فضاههاي سبز غير شهري ـ2 ـ2 ـ2

ت توسعه هاي شهري در بافت هر چند به عل.  فضاههاي سبز غير شهري، فضاههاي هستند كه كاركرد شهري ندارند

هاي شهري قرار گرفته باشند؛ ليكن از آنجا كه كاركرد آنها خاص مراكر شهري نيست، در دسته بندي فضاههاي سبز 

اين فضاهها يا طبيعي هستند، نظير جنگلهاي طبيعي ويا مصنوعي هستند مانند باغها . غير شهري قرار مي گيرند

  .جنگلهاي مصنوعي.و

  طوح سبز س ـ2  ـ2  ـ3

سطوح سبز داراي كاركردهاي شهري را سطوح سبز . سطوح سبز نيز به دو دسته شهري وغير شهري تقسيم مي شوند

رمپ ها، لوپ ها و ( زمينهاي باز ورزشي چمن كاري شده، جزيره ها و لچكي هاي كوجك:  نظير. شهري مي ناميم

آن بخش از سطوح سبز . چمن يا گل پوشاننده مي شود: نظيركنار خيابانها و پلها كه با انواع گياهان پوششي، ) رفوژها

  ... بدون كاركردهاي شهري را سطوح سبز غير شهري مي نامند؛ مانند مراتع اطراف شهر و

   نقش واهميت فضاي سبز در زنذگي شهري ـ2  ـ3
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 و سازها به مسا اين ساخت. رشد صنعت وافزايش جمعيت در شهرها، به ساخت وساز هاس سودگرايانه منجر شده است

از سوي ديگر، ايجاد كاربري هاي . بهداشتي و تأمين حداقل نور وهوا در مناطق متراكم شهري توجهي نداشته است

جديد شهري ، براي پاسخگويي  به نيازهاي روز افزون و امكان جمعيت به تدريج باعث كاهش  سهم فضاههاي سبز و 

شايان ذكر است كه با افزايش روند . ودگي محيط زيست شده استباغهاي شهري گرديده است ودر نتيجه باعث آل

انهدام طبيعت ، توجه انسان به منابع طبيعي نيز فزوني يافته است، بهره وري از آن جايگزين احترام به طبيعت گرديده 

 افزايش تعريف طبيعت تا آنجا گسترش يافت كه حجم فضاي ساخته شده در مقايسه با فضاي آزاد در اين دوره. است

آنچه كه در اين باره مي تواند مطرح شود، همان مفهوم فضاي سبز يعني، رعايت تراكم هاي . چشمگيري  داشته است

 هر چند در محوطه هاي كوچكفضاي  ـتشويق مردم به درختكاري . ساختماني در قطعات مختلف زمينهاي شهري است

 از فضاههاي آزاد براي توسعه پاركهاي كوچك از جمله اقدامات 9 ، كاشتن نهال در كناره خيابانها، استفاده ـخانه ها 

  .مؤثر در توسعه فضاي سبز است

 در اهميت فضاي سبز شهري مي توان گفت كه امروزه اقليم شهري تحت تأثير فرايندهاي را كم و تمركز فعاليتها در "

رت مشخص وجداي از اقليم ناحيه اي شهرها، آن چنان دگرگون شده است كه در مطالعات ناحيه اي شهرها ، به صو

آثاري كه از طريق كاهش فضاي سبز شهري بر اكولوژي شهري به ويژه در زمينه ها يا اقليم ، هوا . بررسي مي شود
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خاك، ، آب هاي زيرزميني و جامعه حيواني گذاشته مي شود، آن چنان شديد است كه عناصر سازنده آن را در محيط 

  ".دشهري به كي دگرگون مي كن

 كه با آشكار شدن آثار سوء   ـدر بررسي روند تاريخي ضرورت يافتن فضاي سبز در شهرها ، به طور قطع قرن نوزدهم 

به طور كلي ، .  نقطه عطفي به شمار مي رود ـانقالب صنعتي، ضرورت تالش براي نجات شهرها را محسوس ساخت 

در .  بازسازي شهري بود در نيمه قرن نوزدهم افزايش يافت استفاده از گياهان در فضاههاي شهري كه نتيجه مستقيم"

اين باغها تا .  يا فضاههاي سبز ايجادد شدند" باغهاي كاربردي" ،19 و 18قرن بيستم بر خالف باغهاي تفريحي قرن 

   ".حدي به احتياجات جديد شهروندان ، ناشي از كثرت شهرنشيني، پاسخ مي دادند

   ضرورت فضاي سبز ـ2  ـ3 ـ 1

مهمترين اثر فضاي سبز در شهرها ، كاركردهاي زيست محيطي آنها ست كه شهرها را به عنوان محيط زيست جامعه 

انساني معني دار كرده است و با آثار سوء گسترش صنعت و كاربردي نادرست تكنولوژي مقابله نموده، سبب افزايش 

  .زيستي شهرها مي شوند

فضاي سبز مناسب . نظام زيستي شهرها را به شيوه هاي گوناگون مختل كنندمؤلفه هاي آثار توسعه شهري مي توانند 

در شهرها يكي از عوامل مؤثر در كاهش اين اثرها هستند و به ويژه دار ارتباط با گرد وغبار و آلنودگي هاي هوا، فضاي 

ا تعديل دما ، افزايش مهمترين تاثير فضاي سبز در شهره. سبز شبه جنگي، ريه هاي تنفسي شهرها به شمار مي روند
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به طور كلي . ديگر تاثيرات فضاي سبز، در شهرها نقش نسبي دارند. رطوبت نسبي ، لطافت هوا و جذب گرد وغبار است

به طوري كه بدون آن ممكن نيست شهرها پايدار باقي . وجود فضاههاي سبز و تاثير آنها در شهرها اجتناب ناپذير است

  .بمانند

سبز به عنوان جزيي از بافت شهرها و نيز بخشي از خدمات شهري ضرورت يافته باشد ، نمي تواند بنابراين، اگر فضاي 

 "جدا از نيازهاي جامعه شهري باشد؛ از اين رو؛ فضاي شبز بايد از نظر كمي وكيفي متناسب با حجم فيزيكي شهر 

با توجه به ) وقات فراغت و نيازهاي بهداشتياز حاظ رواني، گذران ا(  و نيازهاي جامعه "ساختمانها، خيابانها وجاده ها

شرايط اكولوژيكي شهر و روند گسترش آني آن ساخته شود، تا بتواند به عنوان فضاي سبز فعال ، بازدهي زيست 

  .محيطي مستمري داشته باشد

   آثار فضاي سبز در بيو كيماي شهري  ـ2  ـ3  ـ2

  : اين آثار را به دو گروه كلي مي توان تقسيم كرد"

   اثراتي كه صرفاً ناشي از وجود گياه است؛ مانند غبار گيري وپااليش هوا ـالف 

 دراين مورد  ـگياهان .  اثراتي كه ناشي از فعاليت حياتي گياه است ومحيط از حاصل اين فعاليتها منتفع مي شود ـب 

شهري موجبات بهبود  از دوطريق يكي كاهش آلودگي هوا و ديگري لطافت هواي  ـخاص درختان و درختچه ها

  ".بيوكليماي شهر را فراهم مي آورند
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   اهميت ونقش فضاي سبز از بعد شهرسازي و تكنيكي ـ2  ـ3  ـ 3

امروزه فضاي سبز واصوالً معماري و . كيفيت محيطزيست شهري با امكانات وتأسيسات فضاي سبز ارتباط مستقيم دارد

از همين ديدگاه اين گونه فضاهها جاي خود را در .  استطراحي فضاي سبز، به عنوان بخشي از شهرسازي مطرح

  .طراحي بزرگراهها و تفكيك كاربري ها وساير موارد طراحي شهري باز كرده است

شهر ، سيستم زنده پويايي است كه پاركها جزءي از آن هستند و به جهت نقش مؤثر آنها در كاهش تراكم شهري، 

 كاركرد تأسيسات آموزشي ، فرهنگي، مسكوني و ذخيره زمين براي گسترش ايجاد مسيرهاتي هدايتي ، تكميل وبهبود

  .آينده شهر با ارزش هستند

   نحوه تأثير گذاري فضاي سبز بر اقليم شهري ـ2 ـ3 ـ 4

اين امر سبب افزايش . در طي روز ، برگ درختان ودرختچه ها، موجب تبخير بخار آب هواي مجاور خود مي شود

براي تبديل آب به بخار .  از سوي ديگر، باعث خنك شدن هواي اطراف فضاي سبز مي شودرطوبت نسبي هوا شده و

به همين دليل به هنگام تابش .  كالري حرارت نياز است ك از انرژي خورشيدي كسب مي شود580  ـ 600آب بين 

  .آفتاب ، هواي اطراف فضاي درختكاري شده ، خنك تر از فضاي بدون درخت است
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بدين ترتيب ، .  درصد صرف عمل تراسپيراسيون مي گردد75 تا 60ي كه جذب وتبديل به گرما مي شود،از مقدار انرژ

مي توان مطمءن بود، در منطقه اي كه فاقد پوشش گياهي است و سطح خاك پوشيده از انواع ساختمانهاست ، بخش 

  .ا فراهممي اوردوسيعي از انرژي خورشيدي انعكاس مي يابد وبه طريق متف موجبات گرماي محيط ر

   عملكردهاي فضاي سبز ـ2  ـ 4

فضاهاي سبز شهري، افزون بر عملكردهاي زيبايي شناختي و اجتماعي ، داراي عملكردهاي اساسي تري به شرح زير 

  :هستند

   عملكردهاي فضاي سبز در ساخت كالبدي شهر ـ2  ـ4  ـ 1

البدي شهري تقي مي شود ودر هماهنگي با بخش از اين ديدگاه، فضاي سبز شهري به عنوان بخش جاندار ساخت ك

در اين حالت فضاي سبز مي تواند نقش لبه . بي جان كالبد شهر ، ساختار يا بافت و سيماي شهر راتشكيل مي دهد

  .شهر، تفكيك فضاههاي شهري وآرايش شبكه راهها را به عهده گيرد

   عملكردهاي زيست محيطي ـ2  ـ4  ـ 2

به طوري كه مي .  به بهبود شرايط اكولوژيكي و كاهش ميزان بار آلودگي آنها كمك مي كننداين نوع عملكردها عمدتاً

توان گفت ايجاد فضاي سبز يكي از راههايي است كه به شكل مؤثرآلودگي هاي محيط يست ، اعم از آلودگي هاي 

 آب وخاك را كنترل كرده ، گازي، ذره اي، صوتي، تشعشعي، بوههاي نامطبوع و ديگر آالينده هاي موجود در هوا و
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 واز اين روست كه پوششهاي گياهي انبوه، از مناسبترين و مؤثرترين شيوه ".محي سامتري براي انسان فراهم مي كند

افزون بر اين عملكردهاي زيست محيطي فضاي سبز، . هاي مقابله با آلودگي هاي زيست محيطي محسوب مي شوند

  . با آلودگي هاي زيست محيطي نمي گردددامنه متنوع دارد ومحدود به مقابله

 از ديدگاه زيست محيطي، فضاي سبز شهري، بتيد ارايه دهنده بازدهي هاي اكولوژيك زيست محيطي زير "به طور كلي

  :باشد

   بهبود شرايط بيوكيماتيك درشهر ـ1

   كاهش آلودگي هوا ـ2

  آبهاي زيرزميني تأ ثير مثبت بر چاخه آب در محيط زيست شهري و افزايش كيفيت  ـ3

   افزايش نفوذ پذيري خاك ، كاهش سطح ايستايي ـ4

   كاهش آلودگي صوتي ـ 5

فضاههاي سبز داخ شهر از آنچه گفته شد ، به نقش واهميت گياهان در فضاي شهر مي توان پي برد؛ به عنوان نمونه،

اندازه گيري است؛ بنابراين، در اين پديده حتي براي فضاههاي كوچك قابل . مي توانند درجه حرارت را كاهش دهند

محيط شهري هر يك از فضاهاي سبز نماينگر فضاههاي خنك وبهترين شيوه برخورد با جزاير حرارتي در شهرها 
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اين فضاهها خود نشانگر وجود جريان هوا در سطح زمين است كه با خنك شدن محيط توسط برگ درختان . هستند

  .ي هواي مناطق مسكوني نوعي تعادل به وجود مي آوردپديد مي آيد و ميان جريان نزولي وصعود

اين امر . همچنين اگر تعداد فضاههاي سبز زياد باشد ، از سرعت تشكيل كالهكĤلودگي برروي شهر كاسته خواهد شد

  .يكي از كاربردهاي مهم فضاي سبز شهري است

اي مركزي كه داراي فضاي سبز  به ويژه در بخش ه ـگياهان در بهبود آب وهواي يك شهر وپااليش گردوغبار

 ودر خيابانهاي 3000 نقش بسيار مهمي دارند؛ در خيابانهاي درختكاري شده تراكم ذرات گرد و غبار  ـمحدودي هستند

 درختكاري به ) (ALOys, bermatzty  1966.    كرنل در ليتر بوده است10000  ـ 12000عاري از درخت 

 درختان lands ) (berg, 1964 درصد تقليل دهد 75گرد وغبار را تا  فوت حتي قادر است كه مقدار 600فرض 

 28آزمايشهاي انجامگرفته نشان مي دهد كه مساحتي برابر يكمابل مربع . در جذب دوده هوانيز نقش مؤثري دارند

  .درصد از تراكم دوده كاهش پيدا كرده است

 ميلي گرم در 850ر فضاي شهري، ميزان گرد وغبار  دربررسي هاي انجام گرفته شده در يك منطقه عاري از درخت د"

 ميلي گرم 100ودر حومه شهر به دليل وجود فضاي سبز مقدار گرد وغبار كمتر از ) متوسط سايانه( متر مربع درروز 

  ). schueltze 1966  cralr . ( "درروز بوده است
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از آنجا كه وسيله . ح براي رسوب غبار هواستبرگهاي فراواني كه در تاج درختان ودرختچه ها وجود دارد ، بهترين م

اصلي درختان و درختچه ها جهت شانه زدن وغبارگيري هوا رگهاي درخت است، بنابراين شكل برگ ودر نهايت فرم 

  .تاجدرخت ، در غبارگيري اهميت بسيار دارد

برخي از درختان مانند . يد پهناي برگو وجود كرك يا چين خوردگي بر سطح آن مي تواند بر شدت غبارگيري بيافزا"

در مقاب غبار از خود صمغ ترشح مي كند واز اين طريق بر قدرت جذب غبار مي ) pinus   mugo( كاج مشهدي 

  . "افزايد

كه .  اين عمل از طرفي به صورت غير مستقيمانجاممي شود". فضاههاي سبز نيز توانايي ضدعفوني محيط را دارند

از طرفي ديگر . ن بوده ودر برگها، ميكروارگانيسم ها مخلوط با غبار ، پديد مي آورند همان خصوصيت غبارزدايي درختا

   ".اين عمل مستقيما ازطريق ترشح شديد عصاره هاي آنتي بيوتيك از برگها صورت مي گيرد

   نقش هاي عمده فضاي سبز  ـ2  ـ5

   افزايش رطوبت نسبي ـ2  ـ5  ـ1

سطح برگي خود نسبت به ساير اشكال گياهي، مي تواند از طريق تعريق، فضاي سبز در شكل درختي به علت گسترش 

بدين سان نواري از . عمل تعريق درختان با جذب كالري همراه است. سبب افزايش رطوبت نسبي ولطافت هوا شود 

صد بر  در50در عين حال .  درجه نسبت به مركز شهر كاهش مي دهد4 تا3متر، گرما را 100 تا 50گياهان به پهناي 
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تفاوت دمايي كه از اين راه حاصل مي شود ، موجب كاهش اندكي در فشار ، بادهايي به سرعت . رطوبت هوا مي افزايد 

 كيلومتر در ساعت را پديد مي آورد وهمين بادها كافي است تا هواي يك شهر بزرگ رادر ظرف يك ساعت به طور 12

  .كامل عوض وپاكيزه سازند

   جزاير گرما مقابله با ـ2  ـ5  ـ 2

 درجه 5 تا 3هم اكنون پژوهشگران ، نواحي شهري را جزاير گرما به شمار مي آورند؛ زيرا سطوح تيره زمين در شهرها 

 درصد از آلودگي هاي هوا 30واز اين راه در . سانتيگراد بيش از زمينهاي مجاور ، گرماي خورشيد راروزانه جذب مي كند

  .سهيم مي باشند

 چرخه هاي  ـ كه ساختمانها وسيستمهاي لوله كشي سطح بيشتر زمين را پوشانده انمد ـرخت شهردر بخشهاي فاقد د

طبيعي كوتاه هستند واختالل در جابه جايي انرژي ، آنها رابه جزاير گرما تبديل كرده است كه به نوبه خود باعث افزايش 

  .آلودگي شهر مي شود

   كاهش ميزان سرب ـ2  ـ5  ـ 3

مقايسه تطبيقي درختان .  نقش مؤثري دارند  ـ به ويژه در حاشيه جاده ها و شاهراه ها ـميزان سرب درختان در كاهش 

 2 برابر گياهان علفي و 20 تا 10با ساير اشكال گياهي ،نظير گياهان علفي وگياهان زراعي، نشان مي دهد كه درختان 
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تنه درختان در مناطق پرترافيك شهرهاي انبوه نقش برگ، شاخه وحتي . برابر گياهان زراعي توان سرب گيري دارند

  .وشاهراه ها ، در جذب ميزان سرب هواي ناشي از اگزوز ماشين ها اهميت بسيار دارد

   رواني فضاي سبز ـ عمكردهاي اجتماعي  ـ2  ـ5  ـ 4

ار اجتماعي ، دستيابي به آث) پاركهاي شهري، جزيره هاي سبز محلي و مانند آنها( هدف اصلي در راحتي فضاي سبز

 هر جند از كاركرد فضاي سبز در ساخت كابدي  ـورواني آن در هر چه نزديگتر كردن انسان وطبيعت به يكديگر است 

  .شهر و كاركرد زيست محيطي آن نيز مي توان انتظار بازدهي اجتماعي ورواني داشت

 با فشردگي جمعيت در محل مسكوني و اين نياز. انسان در هر شرايطي، روانه به چند ساعت سكوت وآرامش نياز دارد

زندگي آپارتمان نشيني در آينده بيشتر هم خواهد شد؛ بنابراين ؛ ازاين ديدگاه هم نيز ايجاد وتوسعه فضاههاي سبز 

شهري كه انسان بتواند دست كمر روزانه ساعتي رادرآرامش و دور از هياهوبگذراند ، به ضرورت واقعي خود نمايي مي 

  . كند

امعه شناسان، روان شناسان وپزشكان براين باورند كه فضاي سبز افزون بر تأمين بهداشت جو و محيط امروزه ج

افرادي كه به طور روزافزون بايد در فضاههاي . مكانهاي مسكوني ، نقش مثبتي در سامتي شهروندان به عهده دارند

ندگي كنند، پيش از پيش به استراحت در ز) ازقبيل خانه، محل كار ورفت وآمد وسايل حمل ونقل(مكانيزه و محدود

فضاهاي سبز در آن واحد ، . اين مسأله به ويژه در جوانان وافراد سالخورده صدق مي كند. محيط طبيعي نياز دارند
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 و همچنين تأثير زيادي ".محيطي است براي استراحت ، آشنايي با طبيعت ، انجام فعاليتهايي كه در شهر امكانپذير است

ار آن جمله مي توان به اهميت آنها در جذب پرتوهاي خورشيدي و هم چنين در تويد . و سالمت محيط داردبر بهداشت 

  .اكسيژن وجذب گازكربنيكهوا اشاره كرد

آرامشي كه انسان در سايه يك درخت احساس مي كند تا حدي به جذب پرتوهاي مادون قرمز خورشيد توسط درخت 

  .بنفش مربوط مي شودومقداري نيز به جذب پرتوهاي ماورا

درختاني مانند گردو، كاج .  اشاره كرد" فيتونسيد" رواني فضاسي سبز مي توان به توليد  ـاز ديگر عملكردهاي اجتماعي

در فضا رها مي كنند كه اين مواد روي "فيتونسيد"بلوط، فندق، بيد، اكاليپتوس وزبان گنجشك از خود ماده اي به نام 

؛ به گونهاي كه اين ماده مي تواند تعادل بين دو نيمكره مغز را بخوبي برقرار سازد وحالت انسان اثر فرح بخشي دارد

بنابراين نقش آرامش بخشي درختان وفضاي سبز به خوبي نمايان مي . طبيعي وآرامش بخشي را به انسان ارزاني كند 

  .شود

 باشد؛ ه اين ترتيب كه ارتعاش امواج صوتي ، تقليل صدا توسط گياهان در به وجود آوردن محيطي آرامتر مي تواند مؤثر

عواملي نظير نور، ديواره جداازهم وانعطاف پذيري در جذب صدا . به وسيله برگها وشاخه هاي درختان جذب مي شود

. به همين دليل است كه درختان در جذب صداههاي نا خوشايند باداشتن ويژگي هاي باال تأ ثير مي گذارند.مؤثرند
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درختان، چرمي بودن برگها خمش پذيري شاخه ها اجازه مي دهد كه صداهاي ناهنجار جذب درختان انبوهي بودن 

  .همچنين تيپ درختكاري در كنترل صداهاي ناهنجار وتراكم وعرض درختكاري در تقليل صدا مؤثرند. شوند

   استفاده عملي از گياهان  ـ2  ـ5  ـ 5

  :مي توان تقسيم كرد كه عبارتند ازاستفاده عملي از گياهان را به چهار دسته كلي 

  عناصر معماري، تقسيم فضا، كنترل وايجاد محوطه هاي خصوصي:  كاربرد گياهان در معماري ـ1

كنترل وتثبيت خاك، صدا، پاكيزه سازي هوا ، كنترل ترافيك، كنترل انعكاس ونورهاي :  كاربرد مهندسي گياهان ـ2

  مزاحم

  .كنترل اشعه نور خورشيد، كنترل باد، كنترل باران، كنترل درجه حرارت: يط اقليم كاربرد گياهان براي كنترل شرا ـ3

   كاربرد زيبايي گياهان ـ4

به همين داليل ضرورت . بدين ترتيب با ذكر عمكردهاي مهم فضاي سبز مي توان به نقش واهميت پاركها نيز پي برد

ه نيازهاي تفريحي افراد در سنين وگروههاي مختلف وجود معيارهايي براي برنامه ريزي فضاي سبز جهت پاسخگويي ب

  .به شد احساس مي شود

  :اهميت پاركها را در محيط شهري ميتوان به صورت زير خالصه كرد
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 پاركها، بسياري از نيازهاي ويژه انساني را كه پديده شهرنشيني به ميزان وسيعي محدود نموده است ، جبران مي  ـ1

  .كنند

  .شهرها رادرصورتي كه در وسعتي معقول انتخاب شوند ، بهبود مي بخشد پاركها آب وهواي  ـ2

  . پاركها به عنوان عنصر اساسي وشكل دهنده سيماي شهر ها به شمار مي آيند ـ3

  . پاركها، شاخص، سمب سالمت وبهداشت محيط به شمار مي روند ـ4

 ، تفريحگاههاي گوناگون، در مجموع بافت شهر پاركها همراه با ساير مراكز خدمات شهري ، نظير زمينهاي ورزشي  ـ5

  . كانونهاي حياتي شهرها را به وجود مي آورندـ

   گونه شناسي كاربري فضاي سبز شهري ـ3

  )برون شهري(  الگوههاي فضاي سبز حاشيه شهري ـ3  ـ1

  )پاركها(  الگوههاي فضاي سبز درون شهري ـ3  ـ2

   گونه شناسي كاربري فضاي سبز شهري ـ3

به طور كلي فضاههاي . اي سبز اشكال گوناگون دارند وبنابه كاربرد آنها به انواع مختلفي دسته بندي مي شوندفضاهه

  .يكي فضاههاي سبز برون شهري وديگري فضاههاي سبز درون شهري: سبز را مي توان به دوگروه تقسيم كرد
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اين نوع فضاههاي سبز از سويي نقش ): فضاهاي سبز برون شهري(  فضاههاي سبز پيرامون يا حاشيه شهر ـالف 

 زيست محيطي شان ، شامل كل محيط زيست  ـمهاركننده رشد بي رويه شهر رادارد واز سوي ديگر بازدهي اكولوژيك 

  .شهري مي گردد

 دارايي سبز يك شهر، صرف نظر از فضاههاي سبز عمومي كه توسط شهرداري اداره مي شود؛ از مجموع فضاههاي "

اشاره . اي كوجكداراي گياهان خودرو وزمينهاي متعلق به دولت ويا اداره اي خاص تشكيل مي شودخصوصي ، فضاهه

به اين موضوع مهم است كه فضاههاي سبز عمومي تنها قسمت كوچكي از تمام پوشش گياهي شهري را تشكيل مي 

در اين حالت بايد ، پس از . بنابراين مي توان از كليه فضاههاي سبز موجود در سطح شهر صورت برداري كرد . دهند

شمارش فضاههاي سبز، آنها را به صورتي روشن ومنطقي ، برحسب كاربرد ،طبيعت يا مساحت راي هر محله ومنطقه 

  .جغرافيايي طبقه بندي كرد

اين نوع فضاهها كه اغلب به صورت پارك احداث مي شوند ،از ديدگاه شهرسازي به :  فضاههاي سبز درون شهري ـب 

همچنين از نظر حفاظت محيط زيست ، پيراموان خودرا از بازدهي هاي .  محيط زيست شهري مي افزايندزيبايي

براين .  اجتماعي ارايه كنند ـو در صورت طراحي مناسب قادرند خدمات تفرجگاهي . اكولوژيك بهره مند مي سازند

 به صورت  ـ زيست محيطي  ـاكولوژيكي  چه دررابطه با جذب مهمان و چه از حيث بازدهي  ـاساس اين نوع پاركها 

  .موضعي عمل مي كنند
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 با وجود  ـافزون بر پاركهاي شهري، ميدانها ، مجموعه هاي ورزشي؛ پاركهاي تفريحي كودكان و باغهاي گياهي را نيز 

  .... بايد درزمره اين گروه به شمار آورد  ـاينكه هدف آنها آموزش است 

  فضاهاي سبز خصوصي 

خصوصي، شامل كليه فضاهاي سبز اعم از باغچه ها و باغ هاي موجود در سطح شهر مي شود كه استفاده فضاهاي سبز 

  .از آن ها اختصاصاً به مالكين آن ها محدود شود

 آن ها بسيار حايز اهميت " بازدهي اكولوژيكي"به رغم آنكه اين نوع فضاهاي سبز، فاقد كاركرد اجتماعي هستند، ليكن 

زل مسكوني حداقل يك باغچه كوچك وجود دارد و تقريباً به طور يكنواخت در سطح شهر پراكنده و در همه منا. است

  .فضاي سبز حياط هاي واحدهاي مسكوني بخش مهمي از پوشش سبز شهر را تشكيل مي دهند. توزيع شده اند

  فضاهاي سبز نيمه خصوصي

خدماتي و نظامي، آموزشي و درماني جزو فضاي سبز شهر كليه فضاهاي سبز سازمان ها، نهادها، ادارات و مراكز دولتي، 

هر چند اين فضاها داراي عملكرد عمومي نيستند، ليكن كاركنان و مراجعه كنندگان به مكان هاي ياد . به شمار مي روند

شده از آن فضاها بهره مند مي شوند و در عين جا جزو دارايي فضاي سبز درون شهري و برون شهري به شمار مي 

  .ندرو
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فضاي سبز نيمه عمومي به جهت محدوديت نسبي استفاده كنندگان فاقد بازدهي اجتماعي كامل است، ولي بازدهي 

  .اكولوژيكي آن ها غير قابل انكار است

بررسي گونه شناسي فضاهاي سبز خصوصي و نيمه عمومي براي برنامه ريزان و مديران شهري، به دليل اهميتي است 

در حالي كه هزينه نگهداري آن ها نيز بر . يش توان اكولوژيكي و زيست محيطي شهر دارندكه اين فضاها در افزا

از اين رو سياست گذاران و مديران شهري بايد توسعه و ترويج فضاهاي سبز . مديريت شهري تحميل نمي شود

  .خصوصي و نيمه عمومي را در اولويت قرار دهند

  )ن شهريبرو( الگوهاي فضاي سبز حاشيه شهري ـ3  ـ1

  :فضاهاي سبز حاشيه شهري و برون شهري به چند دسته تقسيم مي شوند

   كمربندهاي سبز احاطه كننده ـ3  ـ1  ـ1

كمربندهاي سبز، براي تعيين حدود شهر، كنترل گسترش شهر، جلوگيري از رشد بي رويه و به هم خوردن تناسب 

نقش اوليه خود را از دست . وند پويش شهر ممكن استكمربندهاي سبز در ر. ساخت مورفولوژي شهر، ايجاد مي شوند

بدهند، ولي نقش بالقوه آن ها به عنوان فضاي سبز تعادل بخش و تفرجگاه شهري و شاخص زنده جهت تشخيص روند 

  .شهر، پابرجا باقي مي ماند

   كمان هاي سبز ـ3  ـ1  ـ2
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ي رويه شهرها و هدايت آن ها در جهت دلخواه كمانهاي سبز، كمربندهاي سبز عريضي مي باشند كه براي مهار رشد ب

و هم چنين برقراري پيوند ميان هسته اصلي شهر و شهرك هاي اقماري و جداكردن فضاي اصلي شهر از فضاي حومه 

  .به كار مي روند

   محورهاي سبز ـ3  ـ1  ـ3

ن شهري به فضاهاي سبز محورهاي سبز درون شهريِ، به فضاهاي سبز امتداد خيابان هاي شهر و محورهاي سبز برو

  .حاشيه جاده هايي كه به طور مستقيم يا از طريق كمربندي به درون شهر راه مي يابند، گفته مي شود

   پارك هاي ملي ـ3  ـ1  ـ4

آن ها به طور طبيعي و دست نخورده نگه داري شده و در محدوده .  اين نوع پارك ها بسيار گسترده و بزرگ هستند"

 ها، آبشارها، كوه ها، حيوانات وحشي، محل هاي تاريخي مهم و احياناً خطوط ساحلي و غيره مي خود داراي رودخانه

چنين پارك هايي ضمن تطبيق با برنامه هاي آمايش سرزمين بايد به صورت مساوي و متعادل در سطح سرزمين . باشند

پارك هاي ملي بايد .  و لذت ببرندهاي يك كشور پخش شوند، تا عموم مردم از آن ها به طور مساوي استفاده كرده

  .قابليت دسترسي تعدادي از شهرها را داشته باشند

 رسالت اصلي اداره و ايجاد يك پارك ملي، اداره منظم، حفاظت مؤثر منابع طبيعي، استفاده علمي و آموزش مردم و "

  "...تفرج است 
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دياد جمعيت، احداث پارك هاي ملي خود پديده به موزات گسترش و پيشرفت در تمام خدمات شهري و از... "در واقع 

پارك هاي ملي يك اسم عام براي انواع . الزم و  ضروري در تكميل خدمات شهري و بهسازي محيط زيست مي باشد

پارك هاي شهري و خارج شهري است، كه ظاهراً در تحقق بخشيدن حفظ و حراست اكو سيستم ها و زيبايي هاي 

   "...طبيعي مي باشد

تعاريف زير را درباره پارك ملي ارايه مي ) 3/12/1354مصوب (نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست آيين 

  :دهد

 پارك ملي به محدوده اي از منابع طبيعي كشور اعم از جنگل و مرتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي و  ـ2ماده 

 هاي برجسته اي از مظاهر طبيعي ايران باشد و به منظور دشت و آب و كوهستان اطالق مي شود كه نمايانگر نمونه

حفظ هميشگي وضع زندگي و طبيعي آن و همچنين ايجاد محيط مناسب براي تكثير و پرورش جانوران وحشي و رشد 

  "رستنيها در شرايط كامالً طبيعي تحت حفاظت قرار مي گيرد

ي، عبارت است از پديده هاي نمونه و نادر گياهي يا حيواني با  آثار طبيعي مل" آيين نامه اجرايي قانون مزبور،  ـ3ماده 

اشكال يا مناظر كم نظير و كيفيات ويژه طبيعي زمين يا درختان كهنسال كه يادگار تاريخي مي باشد و به منظور داشتن 

  ."محدوده متناسبي تحت حفاظت قرار مي گيرد
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 تعاريف هر يك " منطقه حفاظت شده" و "اه حيات وحش پناهگ" از " پارك ملي"در اينجا ضروري است براي تميز 

  : نيز طبق آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست آورده شود

 پناهگاه حيات وحش به محدوده  اي از منابع طبيعي كشور اعم از جنگل و مرتع و دشت و آب و كوهستان  ـ4ماده 

 شرايط اقليمي خاص براي جانوران وحشي دارد و به منظور حفظ و اطالق مي شود كه زيستگاه هاي طبيعي نمونه و

  .احياي اين زيستگاه ها تحت حفاظت قرار مي گيرد

 منطقه حفاظت شده به محدوده اي از منابع طبيعي كشور اعم از جنگل و مرتع و دشت و آب و كوهستان  ـ5ماده 

حشي يا حفظ و احياي رستني ها، وضع طبيعي آن اطالق مي شود كه از لحاظ ضرورت حفظ و تكثير نسل جانوران و

  .اهميت خاص دارد و تحت حفاظت قرار مي گيرد

  ويژگي هاي پارك ملي

  :صاحب نظران براي پارك هاي ملي، ويژگي ها و امتيازهاي زير را بر مي شمارند

  . پناهگاه انسان براي داشتن طبيعتي دلپسند ـ1

  .اكولوژيكي انسانو ...  مكاني براي حفاظت سرمايه هاي  ـ2

  . مركزي براي پژوهش هاي علمي در محيط زيست دست نخورده و يا كمتر دست نخورده ـ3

  . به عنوان  الگويي جهت مقايسه تطبيقي با مناطقي كه مورد تخريب واقع شده اند ـ4
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  . كانوني جهت آموزش و تربيت ـ5

  .ي به عنوان آزمايشگاه هاي طبيعي براي بررسي هاي اكولوژيك ـ6

  . به منزله دانشگاهي براي باال بردن آگاهي مردم از محيط زيست ـ7

  . مفري هر چند كوتاه مدت براي گريز از زندگي شهري و تفرج در آن ـ8

   پارك هاي جنگلي ـ3  ـ1  ـ5

  : پارك هاي جنگلي به دو دسته تقسيم مي شوند

توسط كارشناسان در زميني كه به همين منظور اين پارك ها به صورت مصنوعي و با هدف ويژه : پارك هاي مصنوعي

  ... .در نظر گرفته مي شود، ايجاد مي گردند

در اين . حفظ مي شود... درباره پارك هاي طبيعي تالش بر آن است كه شكل حقيقي و طبيعي : پارك هاي طبيعي

  .رار گيرندپارك ها تنها تغييرات جزئي در طبيعت داده مي شود تا آن ها در اختيار عموم مردم ق

تأسيس پارك هاي جنگلي داراي ضوابط اختصاصي است كه با پارك هاي ملي متفاوت مي باشد و براي احداث آن ... "

  "...بايد نكات بسياري را در نظر گرفت

  .از مهم ترين اهداف جنگل داري مي توان در ايجاد تفرجگاه توليد چوب و بهبود شرايط اكولوژيكي محيط را نام برد
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رتي كه پارك هاي جنگلي به منظور تفرجگاه احداث شده باشد، ضروري است كه در آن امكانات و شرايط در صو

خانوادگي از قبيل آب آشاميدني و سرويس هاي بهداشتي فراهم شده ) تفرجگاه هاي( و پيك نيكهاي) اردوگاه(كمپينگ

  .باشد

   پارك هاي گياه شناسي ـ3  ـ1  ـ6

رك هاي گياه شناسي مجموعه اي از انواع گياهان، درختان و درختچه هاي موجود در  به طور عرف و معمول در پا"

سراسر دنيا جمع آوري مي شود؛ گياهان مزبور را با نام و ويژگي هاي گياهي مختص و اصلي حفظ و حراست مي 

طبيعي .  آموزشي دارداين گونه پارك ها بيشتر براي دانشجويان و كارشناسان گياه شناسي مفهوم خاصي از نظر. نمايند

است كه احداث اين نوع پارك ها داراي ضوابط و اصول صحيح درخت كاري و رعايت نكات الزم جنگل كاري مي 

در پارك . ضمناً عالقه مندان غيرحرفه اي در زمينه گياه شناسي نيز مي توانند از اين گونه پارك ها استفاده نمايند. باشد

هم چنين . راي نشستن و مطالعه كردن به صورت سالن با آالچيق در نظر مي گيرندها، معموالً فضاهاي مشخصي را ب

خيابان هاي اصلي و فرعي، راهروهاي تفكيكي بين دسته هاي مختلف از گياهان به منظور نوعي طبقه بندي گياهي 

ي و تحقيقي به همراه اين پارك ها كمتر به منظور تفريج و تفرج احداث مي شوند، بيشتر ديدگاه علم. ايجاد مي كنند

   . "...دارند

  )پارك ها( الگوهاي فضاهاي سبز درون شهري ـ3  ـ2
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اگر فضاهاي سبز شهري را از نظر نوع مالكيت به سه دسته عمومي، نيمه عمومي و خصوصي تقسيم نماييم، پارك هاي 

ه اي است كه تمام طبقات  اصوالً طبيعت اين فضاها به گون". شهري در طبقه فضاهاي سبز عمومي قرار مي گيرند

مردم مي توانند از آن استفاده كنند؛ به عبارت ديگر، اين پارك ها به منظور گردشگاه و محل استراحت عموم مردم مي 

در پارك هاي عمومي سعي مي شود كه تمام وسايل سرگرمي و رفاهي، تقريباً براي هر گونه سليقه، فكر و سن ... باشد

  ."...وجود داشته باشد

   پارك هاي شهري در مقياس واحد همسايگي ـ3  ـ2 ـ 1

 قرار گرفته و مساحتي " همسايگي"پارك شهري در مقياس واحد همايسگي عبارت است، از پاركي كه در يك واحد 

 ساله از دورترين نقطه واحد همسايگي تا پارك با پاي 9طبق استاندارد، براي كودك . كمتر از نيم هكتار داشته باشد

  .قدور باشد و طي مسير از خيابان سريع شرياني و بزرگراه ها عبور نكندپياده م

   پارك شهري در مقياس محله ها ـ3  ـ2  ـ2

است، ) يك هكتار( قرار دارد و مساحت آن حدود دو برابر مساحت پارك در مقياس همسايگي " محله اي"به پاركي در

از دورترين نقطه محله تا پارك بايد به حدود دو برابر معيار  ساله 9همچنين ارتباط پياده براي كودك . گفته مي شود

  .واحد همسايگي برسد و طي مسير بتواند از خيابان كندرو، شبكه دسترسي محلي عبور كند

   پارك شهري در مقياس ناحيه ـ3  ـ2  ـ3
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ابر مساحت پارك در  قرار داشته باشد و مساحت آن دو تا چهار بر" ناحيه مسكوني"به پاركي گفته مي شود كه در 

باشد و دسترسي با پاي پياده طبق مشخصات براي ساكنان از دورترين نقطه تا پارك از نيم )  هكتار4( مقياس محله

  .ساعت تجاوز نكند

   پارك شهري در مقياس منطقه ـ3  ـ2  ـ4

ازه حداكثر در مقياس  قرار داشته، مساحت آن حداقل دو برابر اند" مسكوني"پاركي گفته مي شود كه در يك منطقه 

هم چنين طبق استاندارد، مراجعه كننده مي تواند از دورترين منطقه با وسيله نقليه در . در نظر گرفته شود)  هكتار8(ناحيه

  .مدت زماني از يك چهارم ساعت يا بيشتر، خود را به پارك ياد شده برساند

   فضاهاي سبز خياباني ـ3  ـ2  ـ5

فضاي سبز ميدان ها، حاشيه بزرگراه ها، حاشيه پياده روها، جزاير مياني، تقاطع هاي : فضاهاي سبز خياباني، شامل

  .و كنار خيابان ها مي باشد) رفيوژ( غيرهمسطح، باندهاي مياني راه ها

فضاهاي سبز خياباني، بخشي از ساخت شبكه هاي دسترسي هستند كه داراي عملكردي هاي اكولوژيكي، اجتماعي، 

  . ك و زيبا سازي فضاهاي شهري مي باشدايمن سازي ترافي
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اين نوع از فضاهاي سبز شهري مي توانند در . عملكرد اكولوژيكي فضاهاي سبز خياباني نقش بسيار ارزنده اي دارند

كاهش آلودگي هاي شنيداري و آلودگي هوا مؤثر باشند و از نظر عملكرد اجتماعي، فضاهاي سبز خطي، مطلوبيت 

  .دم براي پياده روي را افزايش مي دهندمسيرهاي پياده جذب مر

 مسيرهاي 12هم چنين فضاهاي سبز خياباني از آنجا كه همواره به عنوان عاملي براي تفكيك ترافيك و نيز تفكيك 

پياده و سواره مورد استفاده مهندسان ترافيك و شهرسازي قرار مي گيرد، نقش بسيار ارزنده اي در ايمن سازي گذرگاه 

افزون بر اين ها فضاهاي سبز خياباني با تنوع بخشيدن به ساخت كالبدي شبكه هاي دسترسي،به . نندها ايفا مي ك

  .فضاهاي شهري، زيبايي و جلوه هاي خاصي مي بخشند

   گونه شناسي گياهي فضاهاي سبز شهري ـ4

   نكاتي در مورد انتخاب گونه ـ4  ـ1

   دسته بندي گياهان ـ4  ـ2

  ي گياهان گونه شناسي كاربرد ـ4  ـ3

   انتخاب گونه گياهي منطبق با آب و هوا و خاك ـ4  ـ4

   گونه شناسي گياهي فضاهاي سبز شهري  ـ4
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مشاهدات و .  پوشش گياهي يك منطقه در حقيقت از يكايك گونه هاي گياهي موجود در آن تشكيل مي شود"

فيايي گياهي تنها متوجه تك تك تحقيقات الزم درباره تيپ بنديِ، موقعيت هاي مختلف زيستي و تقسيمات جغرا

بدين ترتيب، تمام . موجودات نمي شود؛ بلكه بايد واحدهاي سيستماتيك گياهي را به طور كلي  مد نظر قرار داد

 مي " تاكسون"موجودات يكسان را كه در اين زمينه قرابتي نيز با يكديگر دارند، در يك واحد خالصه كرد كه به آن 

  . گويند

 مي تواند يك گونه، زيرگونه، جهش يا حتي يك تيره را  ـ واحدي از رده بندي گياه شناسي است  كه ـيك تاكسون 

  . شامل شود

اين زماني .  محدود بودن دايمي تعداد بي شماري از تاكسون ها نشان گر محدوديت قدرت گسترش هر گياه مي باشد"

تگاه ها موجود باشد تا بذرها، جوانه ها و نهال ها به  اكولوژيكي در زيس ـامكان پذير است كه امكانات مساعد اقليمي 

در اين صورت، موجوديت امروزي گونه ها در يك منطقه و پراكندگي آن ها، در اثر يك . راحتي بتوانند رشد و نمو كنند

ايط تنها در صورتي مي توان آن را كامالً درك كرد كه افزون بر شناخت موقعيت و شر. تكامل تدريجي ايجاد مي شود

زيستي و تقاضاي حاصل از ايستگاه هاي مختلف به وسيله گياهان زمان حال، شرايط وضعيت ديرينه آن ها نيز مورد 

  ."مطالعه و تحقيق قرار گيرد
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براي اينكه انسان بتواند با آن ها ارتباط برقرار كند، برخي روش . بيش از پانصد هزارگونه مختلف گياه وجود دارد... "

  ."...و نام گذاري براي آن ها متداول شده استهاي طبقه بندي 

 تنوع محيط جغرافيايي ايران و حاكم بودن وضعيت آب و هوايي گوناگون منطقه اي به منطقه ديگر در پهنه وسيع "

اين تنوع كه سيماي جغرافيايي گياهي و به دنبا آن . كشور، سبب رويش جامعه گياهي و رويش متنوعي شده است

هر . حيط را جان مي بخشد؛ چه از نظر اقتصادي و چه از نظر اكولوژيكي اهميت شايان توجهي داردجغرافيا زيستي م

چند كه تاكنون تعداد گونه هاي گياهي در ايران به طور كامل شناسايي نشده اند؛ ليكن براساس برخي مطالعات كلي، 

  ." نوع برآورد مي شود8000گونه هاي جوامع گياهي ايران به بيش از 

   نكاتي در مورد انتخاب گونه ـ4  ـ1

بررسي قاعده كاشت بازديد از پارك ها، باغ ها و آشنايي كلي .  در مورد گونه انتخاب شده نبايد عجوالنه تصميم گرفت"

  ."با گونه ها، مواردي هستند كه براي تصميم گيري در انتخاب گونه مفيدند

 موجود باشند كه به اندازه درختان تازه كاشت جلب نظر نكته ديگر اينكه در برخي مكان ها، ممكن است درختاني

به عنوان مثال در محل هايي كه توليد مثل طبيعي گونه هاي مختلف درختان و درختچه ها وجود دارد، حداكثر . نمايند

  . "استفاده از آن ها مفيدتر از نابودي آن ها و كاشت درختان و درختچه هاي جديد در محل خواهد بود
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اولين پرسشي كه بايد مطرح شود . تب بيش از هزار گونه مناسب براي كاشت در جنگل هاي شهري وجود دارند به مرا"

اين است كه هدف از كاشت چيست؟ پس از آن شخص مي تواند تصميم بگيرد، كدام يك از درختاني كهمتناسب با اين 

 اين دو مرحله به گونه اي كه درختان كاشته انجام صحيح. نياز مي باشند، براي كاشت در مح مورد نظر مناسب هستند

اگر چه ممكن ذكر اين موضوع از . شده اهداف مورد نظر را تأمين كنند و با قدرت معقولي رشد نمايند، حايز اهميت است

  .بديهيات باشد، اما درختان كاشته شده در شهرها با داشتن وضع بيمار گونه، اقدامات خراب كارانه را تشويق مي نمايند

بر خالف پوشش هاي علفي و درختچه اي كه اغلب در مدت چند هفته و با ظهور شاخ و برگ ترميم مي شوند، يك در 

خت بيمار سالها سرپا مي ماند و به صورت نشانه اي از عملي ناراحت و به هدر دادن هزينه ها، توجه را به خود جلب مي 

  . نمايد

طور معمول بخشي از يك برنامه كلي را در توسعه محل مربوط طرح هاي كاشت درختان در مكان هاي شهري به 

  . در مرحله تهيه برنامه بايد امكان تعيين هدف كاشت درختان ميسر باشد. تشكيل مي دهد

در نظر گرفتن اندازه تقريبي، سرعت رشد، شكل، رنگ، ميزان سايه اندازي و ساير ويژگي هاي كليدي ظاهري از دامنه 

  ."بدين ترتيب، فهرست كوچكي از درختان مناسب به دست مي آيد. اسب مورد نظر مي كاهدانتخاب گونه هاي من

   دسته بندي گياهان ـ4  ـ2

   درختان ـ4  ـ2  ـ1
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. درختان به عنوان عناصري از فضاي سبز، داراي ويژگيهاي هستند كه بر اساس آن ها به آساني طبقه بندي مي شوند

به طور كلي براي طبقه بندي درختان . ثو نگهداري فضاي سبز نقش مؤثري دارنداين طبقه بندي ها در چگونگي احدا

  :چهار معيار را مي توان در نظر گرفت

   برگ ـ4 شكل                               ـ3 تراكم                          ـ2 اندازه                       ـ1

  اندازه درختان و بوته ها

  :ها از نظر رشد سه گروهند درختان و بوته "

اين رستني ها به عنوان حصار مورد استفاده . گروه اول بوته هايي هستند كه ارتفاع آن ها حداكثر يك و نيم متر است

از اين بوته ها در زمين هاي غير . قرار نمي گيرند، زيرا به لحاظ ارتفاع كم، هميشه پايين تر از سطح ديد قرار مي گيرند

كاري نشده، براي مجزا كردن باغچه هاي گل و همچنين زمينهاي معدني يا چمنكاري شده حتي گاهي معدني يا چمن 

  .براي ايجاد تركيب مختلطي از رنگ و شكل استفاده مي شود

گروه دوم درختاني هستند كه ارتفاع آن ها گاه تا چهار متر مي رسد و براي ايجاد حصارهاي طبيعي و انبوه استفاده مي 

  . ن عمل براي ايجاد هماهنگي بين بنا و محيط اطراف آن صورت مي گيرداي. گردند

  .گروه سوم درختاني هستند كه ارتفاع آن ها به پانزده متر مي رسد و شاخ و برگش كامالً از سطح زمين جداست
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سه دوره به طور كلي مي توان اين . عمر درختي كه از سه دوره تشكيل شده، بر حسب نوع آن كم و بيش طوالني است

  : را با ويژگي هاي زير مشخص كرد

  . دوره جواني درخت، كه با انبوه زياد برگ ها و رشد عمودي تنه درخت مشخص مي شود ـ

  . دوره بلوغ، كه رشد طولي درخت براي ظهور و رشد شاخ و برگ متوقف مي شود ـ

  . دوره پيري، كه طي آن شاخه ها ضعيف مي شوند ـ

  تراكم شاخ و برگ درختان

. تراكم و انبوهي شاخه هاي درختان دومين معيار براي تفكيك انواع آن ها و تأثيري است كه بر محيط وارد مي كنند

تراكم برگ ها مانعي نسبتاً بزرگ در مقابل نور و صدا به شمار مي روند؛ بدين سان كه برگ هاي انبوه درخت، پرده اي 

 تراكم شاخ و برگ، بر حسب نوع و گونه درخت، رشد آن و فصل .سبز در مقابل باد يا عناصر ديگر تشكيل مي دهند

  .سال متفاوت است

  شكل

: نماي درختان را مي توان به شش نوع گوناگون تقسيم كرد. شكل هر درخت، نماي كلي و تركيب شاخه هاي آن است

دارند؛ مانند بلوط، شاه درختاني كه نماي مدور، مربع يا عريض . پهن، هرمي، تخم مرغي، استوانه اي، مجنون و كروي

درختاني كه . بلوط، چنار و نارون ، غالباً برگهاي شكسته دارند و از آن ها در كاشت رديفي درختان استفاده مي شود
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داراي نماي نوك تيز، مخروطي يا استوانه اي هستند در فضاهاي شهري، به ويژه خيابان ها و ميدان ها بسيار نادر مي 

  .باشند

  برگ

  :ي در علوم جنگل به دو گروه تقسيم مي شوندگياهان چوب

   سوزني برگان ـالف 

، )Resinevr(، رزين داران)Coniferos(مخروط داران: مي شود؛ مانند) Gymnospevns(كه شامل بازدانگان 

 Needle Leared(و درختان سوزني برگ) Evergrees(، درختان هميشه سبز)Doft Wood(درختان نرم چوب

tress .(كاج تهران، كاج سياه، كاج نوئل، سدروس، سرو نقره اي، سرو : رگان شامل ده گونه مختلف هستندسوزني ب

  .كوهي، نوش، ارس خزنده، پيرو، ژونيپرس چيني

   پهن برگان ـب 

گياهان سخت چوب، درختان خزان كننده و : شامل كليه گياهان دو لپه اي چوبده است كه معادل هاي آن عبارتند از

هيچ يك اصطالحات فوق به طور اعم شامل همه گونه ها نمي شوند و ). Brood Ieared trees(پهن برگان

  . اصطالح مخروطه داران كه به معني داشتن ميوه مخروطي است شامل همه تيره ها نمي گردد
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ميوه هاي خانواده .  اغلب كامالً كروي شكل است"Cuprssaceae"ميوه هاي درختان خانواده 

"Taxodiaceae,Taxaceae, Podocorposeae"فقط درختان      .  به هيچ وجه مخروطي شكل نيستند

Pinaceaeداراي ميوه هاي مخروطي شكل است .  

 داراي برگهاي ريزان " Metosejuia,Segvia,Larix, Pseudacorix, Taxodiaceae"پنج جنس 

عنوان سوزني برگان نيز از اين اشكال . دهستند و از سوي ديگر، بسياري از پهن برگان نيز داراي برگهاي دايمي هستن

از .  داراي پهن برگ هستند" Podocarpus Ginleo"مستثنا نيست؛ زيرا در بين سوزني برگان، درختاني نظير

 برگ هاي فلسي شكل دارند و " Podocalpaceae, Cuprssaceae"طرفي درختان بسيار زيادي ازخانواده

  .پهن برگان شامل همه گونه هاي پهن برگ نمي شودسوزني برگ نيستند؛ بنابراين، اصطالح 

با در نظر گرفتن اشكاالت اخير، كنگره چوب شناسي اصطالح همگن چوب براي سوزني برگان و ناهمگن چوب براي 

  .سوزني برگان و ناهمگن چوب را براي پهن برگان تصويب نموده است

  معرفي برخي از انواع درختان و كاربرد آن ها 

   اولن ـ

برگ .  است" كريپتوويا"نوع ديگر اين درخت .  درخت انواع گوناگون دارد كه اولن چسبناك يكي از آن ها استاين

  .هاي اين درخت، كه در پاييز حنايي رنگ مي شود، بسيار مقاومند
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   اَفرا ـ

در برابر اوضاع اين درخت در زمستان بي شاخ  و برگ بوده، در پاييز برگ هايش رنگ هايي زيبايي به خود مي گيرد و 

 با برگهاي " افراي پاتونويد"، " افراي پالهاتم"، " افراي ژاپني": انواع ديگر آن عبارتند از. نامساعد محيط مقاوم است

  ).افراي سياه مقاوم به خشكي مي باشد( طاليي وافراي سياه

   آلش مجنون ـ

  .كاري رديفي در پارك هاستبرگ هاي اين درخت، سبز يا ارغواني است و كاربرد آن جنگلي و درخت 

   تبريزي  ـ

  .اين درخت رشد سريعي دارد و كاربرد اصلي آن درختكاري رديفي در پارك هاست

   بيد مجنون ـ

اين درخت يكي از قديمي ترين انواع گياهي است كه در كنار آب مي رويند و شاخه هاي آن، تا سطح آب پايين مي 

  .لي آن تزييني استآيد؛ رشد بسيار سريعي دارد و كاربرد اص

   سرو عريان يا الكديوم ـ
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با توجه به اقليم خشك اغلب نقاط ايران و . رنگ برگ هاي اين درخت در پاييز تغيير مي كند و كاربرد آن تزييني است

محدوديت فوق العاده منابع آب، كاشت گونه اي همچون چنار، بيد و صنوبر كه به آب نسبتاً زيادي نيازمندند، خالي از 

  .ضروري است كه به گونه هاي مقاوم به خشكي بيشتر توجه شود. شكال نيستا

  )Robinia qseud oacacia( اقاقيا ـ

  .در اواخر فصل بهار و اوايل تابستان گل هاي سفيد خوشه اي زيبايي توليد مي كند كه فضا را عطر آگين مي سازد

  )Merus aiba( توت سفيد ـ

ني انتشار درخت به وسيله پرندگان، كه از ميوه آن تغذيه مي كنند، از ويژگيهاي اين زيبايي و چند گونگي برگ ها و آسا

  .درخت است

  )Celtis cavcasica( داغداغان  ـ

  .شكل زيباي برگ ها و پوست صاف تنه، از ويژگي هاي اين درخت است

 )Elagnus angustifolia( سنجد ـ

  .نجد استزيبايي برگ و عطر زياد گل ها از ويژگي هاي درخت س

   عرعر ـ
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زيبايي درخت به ويژه پس از گل دادن به واسطه اختالف رنگ برگها به . اين درخت در برابر آلودگي هوا مقاوم است

كاربرد اصلي آن به صورت تك درختي يا . از مشخصه هاي آن است) Ailanthvi alligina(رنگ گلها و ميوه ها

  .رديفي است

   )Pinus eldarica( كاج الوار ـ

  .كاربرد اصلي آن، تزيين است

  )Cupressv Senpervilens( سرو يا زربين ـ

  .سرسبزي هميشگي برگ ها و شكل گرزن و ميوه آن از ويژگي هاي اين درخت است

   سرو آريزونا ـ

رنگ نقره اي برگ ها، شكل هرمي درخت و ميوه ): Cupressus Arizonicas سرو نقره اي  ـسرو سيمين (

كاربرد اصلي آن تزييني است و از مقاومترين سروهاي جهان در برابر اوضاع . هاي اين درخت استهاي آن از نشانه 

  .سخت محيطي به شمار مي رود

.  سرو شيرازي با شاخه هاي ايستاده بيشتر در جنگل كاري كاربرد دارد؛ چون حفاظت خاك را بهتر تأمين مي نمايد"

  ."رطوبت نيز سازگاري نشان مي دهدسرو، گونه اي خشكي پسند است؛ اما در برابر 
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. درخت سرو هم از جهت كيفيت خوب و هم از نظر تحمل موقعيت نامساعد آب و هوايي، گونه جالبي به شمار مي آيد

.  سال اخير از اين گونه براي جنگل كاري استفاده نسبتاً زيادي شده است15  ـ10به همين دليل در ايران نيز طي 

مناطق بادخيز، به سبب رشد سريع، نسبت به محالت برفگير مقاومت نشان نداده است؛ اما درخاك هاي مرطوب عميق 

در نقاط ديگر كه شرايط محيطي آن با طبيعت اكولوژيك درخت هماهنگي داشته، از رشد مناسب و رضايت بخشي 

  .برخوردار بوده و در برابر باد و برف مقاوم بوده است

  ششي بوته ها و گياهان پو ـ4  ـ2  ـ2

در برخي از واريته هاي . اين گياهان اغلب كوتاه و رشد سريع دارند و حداكثر رشد طولي آن ها  به يك متر مي رسد

گياهان پوششي مشاهده شده است كه در مدت زمان بسيار كوتاهي، سطح خاك را فرا مي گيرند كه به علت سبزي و 

 اين نوع گياهان نسبت به موادغذايي پر توقع نبوده و آب بسيار معموالً. يا كوتاهي شان زيبايي خاصي را پديد مي آورند

همچنين برخي از آن ها در برابر شوري خاك مقاومت مانند فرانكينا، برخي ديگر در خاك هاي شني . زيادي نياز ندارند

  .و ضعيف، مانند سانترالينا بخوبي رشد و نمود مي نمايند

  گل ها

حتي اگر گل ها، به خودي خود جنبه تزييني نداشته . ايي فضاهاي شهري افزود با آرايش گل ها مي توان به زيب"

به طور كلي گل هاي . "باشند، مي تواند آن ها را در تركيب با درختان و بوته ها و روي چمن ها، بيشتر به رخ كشيد
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ياس پرپر و كم پر، الله، : توانايران از لحاظ درخشندگي، رنگ و بو از گل هاي اروپايي زيباتر و بهترند؛ از آن جمله مي 

  .شقايق، آالله سرخ، تاج خروس، سوسن، بنفشه، ميخك، نرگس، گل هميشه بهار و زنبق را نام برد

   گياهان خزنده باال رونده  ـ

از جمله گياهان باال گلداري كه در محيط شهري پرورش داده مي شوند، مي توان به گياهان خزنده باال رونده و چسبنده 

پوشاندن ديوارهاي سنگي يا سطوحي : معموالً براي اين نوع گياهان سه نوع كاربرد در نظر گرفته مي شود. ه كرداشار

كه نماي جالبي ندارند، پوشانندن داربست ها در پارك ها، باغ ها يا ميدان هاي كوچك و استفاده براي پوشش زمين به 

  .ي گيردجاي چمن در مناطقي كه عبور از آن ها به سختي صورت م

درخت تاك و پيچك از مشهورترين گياهان باال رونده هستند؛ البته باال رونده هاي ديگري نيز هستند كه گل هاي 

  .پيچك كوچك، بگونيا، ياس چمپا، پيچ اقاقيا و گل ساعتي: مورد توجهي دارند مثل

شكل و رنگ برگ ها گل هاي .  داردانتخاب گياه باال رونده در درجه اول به روش چسبندگي يا باال روندگي آن بستگي

دوام و استقامت اين . گياهاي مانند اقاقيا و پيچك و هم چنين فصل گلدهي اين گياهان، در انتخاب آن ها نقش دارند

برخي از اين گياهان از گونه علفي اند و هر سال بايد بذر آن ها . گياهان در مقابل سرما نيز بايد در نظر گرفته شود

  . برخي ديگر نيز از گونه چربي اند و دهها سال عمر مي كنند.افشانده شود

   پرچين ها ـ
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شكل هاي منظم با انتخاب گونه اي هم شكل داراي ابعاد يكنواخت و با .  پرچين داراي دو شكل منظم و نامنظم است"

شكل هاي . ي گيرنداستفاده از هرس به وجود مي آيند كه به طور معمول در پارك هاي جنگلي مورد استفاده قرار نم

نامنظم از انواع درختان فاقد هندسه منظم و بدون اجراي هرس به دست مي آيند كه داراي موارد استفاده محدودي در 

زرشك زينتي، دم موشي، ارغوان، شيرخشت، : از گونه هاي موجود مي توان  از انواع زير نام برد. پارك هاي جنگلي اند

 اقطي ابلق، طاووسي، اسپيره "رز ماري، ترون، برگ نو، خرزهره، چنار، انار، بيد سرخ شمشاد رسمي، شمشاد ابلق، توري 

  ."سفيد، مرواريد سفيد و ارغواني

زررشگ زينتي، اغون، شيرخشت، توري، خرزهره، : برخي از گونه هاي فوق داراي قابيت ايجاد رنگ فصلي هستند، مانند

  .طاووسي،اسپيره سفيد

   چمن ـ

گياهي پر دردسر، پر توقع از نظر رشد و نمود و نگهداري و آماده سازي بستر . انواده گندمان است چمن گياهي از خ"

در هر حا در انتخاب اين گياهان خصوصياتي از قبيل رنگ، فرم، شكل، نوع سازگاري با آب و هواي . اصلي مي باشد

  ."د توجه قرار گيردمحيط و توجه و هماهنگي بين ديگر گياهان در طراحي باغ و پارك بايد مور
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 انواع مختلف چمن كه در دنيا كشت آن ها مرسوم مي باشد حدود پنجاه نوع هستند كه هر كدام از آن ها با ويژگي ها "

و امتيازهاي مخصوص خود در مناطق و شرايط معيني رشد و نمو مي يابند كه برخي از متخصصان در اين زمينه طبقه 

  : داده اندبندي خاصي را به شرح زير ارايه 

   چمن هاي مقاوم در برابر شوري و امالح زمين ـ1

   چمن هاي مقاوم و مناسب براي مناطق دريايي ـ2

   چمن هاي مناسب براي مناطق معتدل كوهستاني  ـ3

   چمن هاي مناسب براي مناطق سايه دار ـ4

   چمن هاي مناسب براي مناطق گرمسير ـ5

  :امتيازهاي يك چمن خوب عبارتند از 

   شادابي و سرسبزي ـ1

   دوام و عمر طوالني ـ2

   سازگاري با اوضاع آب و خاك ـ3

   قابليت پا خوري و استقامت خوب ـ4

   چهار فصل بودن چمن انتخابي ـ5
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   داشتن ساقه كوتاه ـ6

   قدرت تحمل به پيچيده شدن در دفعات مختلف و روييدن مجدد ـ7

   گونه شناسي كاربردي گياهاي ـ4  ـ3

لف گياهان به طربق متفاوت مي توانند در برابر فضاي سبز خود ايفاي نقش كنند كه از اين ميان گونه گونه هاي مخت

  .را مي توان نام برد... هاي مناسب براي آلودگي هوا، آلودگي صوتي و 

   گونه هاي مناسب براي آلودگي هوا ـ4  ـ3  ـ1

  :بارتند ازاسامي گونه هاي مقاوم و خوب درختان در برابر آلودگي هوا، ع

  )Ailanthus allissina( درخت عرعر ـ1

  )Albizzia julibrissin( درخت ابريشم شب نسب سرخ ـ2

  )Celis avstrulis( درخت داغداغان ـ3

 )Gimcy biloba( درخت ژينگو ـ4

 )Magholia grandiflota( درخت ماگنولياي سفيد ـ5

  )Morus alba( درخت توت ـ6

   هاي مناسب براي آلودگي صدا ويژگي هاي گونه ـ4  ـ3  ـ2
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 جهت كاهش بار آلودگي صوتي و جلوگيري از انتشار آن به كمك فضاي سبز، بايد در انتخاب گونه هاي مناسب "

  :در انتخاب گونه ها نكات زير بايد مد نظر قرار گيرند. نهايت دقت را به عمل آورد

  .ين تنه اي تنومند دارند استفاده از گونه هاي درختاني كه برگ پهن و ضخيم هم چن ـ1

  . برگ ها تا حد امكان عمود بر جهت انتشار صوت قرار گيرند ـ2

  . برگ ها پس از خشك شدن روي شاخه بمانند ـ3

  .استفاده شود...  حتي المقدور از پهن برگان هميشه سبز، همچون بلوط سياه، خرزهره، عشقه، ماگنوليا و  ـ4

  اسب براي بازسازي انبارهاي زباله ويژگي هاي گونه هاي من ـ4  ـ3  ـ3

با توجه به موقعيت خاص زمين و اوضاع هوازي خاك . هر طرح انبار زباله بايد برنامه بازسازي آن را نيز در برداشته باشد

  .در انبارهاي زباله، گياهان خاص براي بازسازي مناسب مي باشند

   انتخاب گونه گياهاي منطبق با آب و هوا و خاك ـ4 ـ4

ور كلي، بررسي ويژگي هاي دما و بارش در كشور حاكي از آن است كه بخشهاي وسيعي از ايران مشخصات به ط

  .اقليمي خشك دارند و در بسياري از نقاط، ميزان تبخير به مراتب بيش از ميزان بارش است
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ي توسعه فضاهاي شناخت اين واقعيت بايد در سر لوحه همه خط مشي ها، سياست گذاري ها و مديريت و برنامه ريز

انطباق سياست گذاري هاي فضاهاي سبز با ويژگي هاي مزبور مي تواند زمينه هاي دستيابي به . سبز شهري قرار گيرد

  .توسعه هاي پايدار در فضاهاي سبز شهري را فراهم كند

و روي آوري ) ننظير چم(با اين شرايط در مناطق مزبور روي آوري به پوشش گياهي كه مستلزم آبياري زياد مي باشد

توجه به اوضاع آب و هوايي در انتخاب گونه هاي . افراط آميز به كاربرد گياهان و گل هاي فصلي، توجيه پذير نيست

تهران در منطقه استپي خشك دامه هاي كوههاي البرز قرار ... "گياهي كاربرد علمي و عملي دارد؛ به عنوان نمونه 

از سوي ديگر، رطوبت و بارندگي آن .  شبانه روزي و فصلي نسبتاً زيادي استگرفته است و داراي اختالف درجه حرارت

به طور طبيعي چنين وضع آب و هوايي ايجاب مي كند در درون شهر، . بسيار اندك و در فصول مختلف نامنظم است

 نياز چنداني به درختاني كاشته شود كه در عين زيبايي وسبزي، تحمل تغييرات دامنه درجه حرارت و رطوبت را داشته،

  ."...آبياري زياد نداشته باشد

هم چنين از آنجا كه خاك زيستگاه اصلي ريشه گياهان؛ يعني اندام تأمين كننده مواد غذايي گياهان است، استقرار 

  .گياهان به ويژه درختان، ارتباط مستقيمي با عمق خاك، كيفيت فيزيكي و تركيب شيميايي خاك دارد

   عمق خاك ـ



 66 کتاب سبز راهنماي شهرداري ها

البته اين عامل حالت الزامي در تمام . درختان در خاك هاي عمق تر بهتر مي توانند ريشه دوانيده، استقرار يابندمعموالً 

گونه هاي گياهي ندارد و بعضي درختان مانند ارس و زربين مي توانند در مناطق سنگالخي شكاف سنگ ها، استقرار 

در جنگل كاري رخ مي دهد، برور باد افتادگي است كه يكي از مشكالت عمده كه در خاك هاي كم عمق . پيدا كنند

به هر صورت اطالع از ميزان عمق خاك جهت پيش بيني . ممكن است بر اثر انتخاب گونه هاي نامناسب روي دهد

  .وضعيت ريشه دواني كامالً ضروري است

   تركيب خاك ـ

ريشه . ابليت نگهداري آب، طلب مي كنندهر يك از درختان خواص فيزيگي ويژه اي را از نظر تركيب بافت خاك و ق

بر عكس، بعضي ديگر از . بعضي درختان در خاك هاي عميق و دانه ريز رشد مي كنند، مانند انواع گونه هاي صنوبر

درختان به شدت نسبت به آبگيري خاك حساسيت دارند و به محض نزديك شدن خاك به مرحله اشباع، خطر مرگ 

  ."...ند، مانند گونه هاي مختلف پالونيادرختان مزبور را تهديد مي ك

دماي هوا، ميزان . وضعيت آب و هوايي بر اساس دما و بارندگي، حدود گونه اي خاص را تعيين مي كند... "بنابراين، 

مقاومت درخت را تحت تأثير قرار مي دهد و از طرف ديگر، حدود يك گونه خاص درخت به كمك زنده ماندن آن 

. بارندگي، درختان را بر اساس شرايط رطوبت و خشكي از يكديگر جدا مي كند. حدود مي شوددرخت در هواي سرد م

.  عوامل طبيعي مهمي براي تعيين محدوديت هاي اقليم رشد طبيعي براي گونه ها هستند ـ هر دو  ـدما و بارندگي 
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عموماً با افزايش طول . ر مي دهدعوارض زمين و ارتفاع از سطح دريا چگونگي درختان را در يك مكان تحت تأثير قرا

جهت شيب در شدت نور خورشيد و باد مؤثر است و در مناطق . جغرافيايي گونه هاي درختان بيشتر محدود مي شود

  .كوهستاني اقليم محلي را تحت تأثير قرار مي دهد

ت، گياه در جايي كه در طبيع. نوع خاك عامل طبيعي است كه پراكندگي موضعي درختان را تحت تأثير قرار مي دهد

  .ولي در شهرها، خاك طبق گونه انتخابي درخت تنظيم و رونق داده شود. خاك شرايط مناسبي دارد، رشد مي كند

   معيارهاي برنامه ريزي فضاهاي سبز شهري ـ5

   استانداردهاي فضاي سبز ـ5  ـ1

   معيارهاي محيطي فضاي سبز ـ5  ـ2

   معيارهاي مكاني فضاي سبز شهري ـ5  ـ3

   معيارهاي برنامه ريزي فضاهاي سبز شهري ـ5

پيش از هر نوع برنامه ريزي براي توسعه سبز شهري، بايد معيارها و استانداردهاي توسعه فضاي سبز معين و مشخص 

هر را تشكيل مي  از ديدگاه حفاظت محيط زيست، از آنجا كه فضاي سبز شهري بخش جاندار ساخت كالبدي ش". شود

دهد؛ از اين رو، منطق طراحي حكم مي كند كه ميان بخشهاي بي جان و جاندار  ساخت كالبدي نوعي تعادل برقرار 

  .شود
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وضعيت موجود شهرها نه تنها بر ايجاد فضاهاي سبز وسيع و مهمتر از همه برنامه ريزي شده و حساب شده حكم مي 

فضاهاي سبز وسيع به منظور برقراري موازنه اكولوژيكي در مقابل محيط هاي كند،بلكه بيش از هر زمان ديگر خواهان 

  .ساخته شده است

روش معمول در طرح هاي شهري دادن عنوان فضاي سبز در نقشه كاربري زمين به قطعه زمين هايي كه در طول 

له فضاي سبز، فاقد هر گونه اين نوع برخورد با مقو. فرآيند برنامه ريزي كاربردي زمين بي استفاده مي مانند، است

  ."پشتوانه علمي و منطق برنامه ريزي است

   استانداردهاي فضاي سبز ـ5  ـ1

 امروزه برنامه ريزي و طراحي فضاي سبز شهري به ظنّ صاحب نظران بدون توجه به مسائل و معيارها و "

بارت ديگر، برنامه ريزي و طراحي به ع. استانداردهاي بهينه در بهسازي، توسعه و طراحي هاي شهري غيرممكن است

فضاي سبز شهري يكي از موارد مهم دخالت در زندگي و سازمان شهري است كه بر اساس شناخت و تجزيه و تحليل 

. نيازهاي جامعه شهري از يك طرف و امكانات و محدوديتها و نيازهاي محيطي از طرف ديگر، سازمان داده مي شود

  .انداردهاي مربوط از اهميت فوق العاده اي برخوردار استبنابراين معيارها و ضوابط است
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تاكنون به طور معمول در برنامه زيزي فضاهاي باز و سبز، چه در سطح محله و چه در مقياس شهري، از استاندردهاي 

در برخي موارد تنها از ضوابط كمي سايرطرح هاي شهري . كشورهاي ديگر بدون تعديل و تطبيق استفاده شده است

  .تفاده گرديده است و در اكثر طرح هاي شهري، استاندارد مشخص درباره فضاي سبز ارايه نشده استاس

استاندارد فضاهاي باز و سبز، .  استاندارد، بيانگر وضعيتي بهينه است كه در نظريه ها و سليقه هاي گوناگون دخالت دارد

 موقعيت اقليمي و فرهنگ خاص ساكنان محل مورد داراي بعد اجتماعي، رفاهي و تكنيك است كه با توجه به مكان و

  .نظر، هم چنين نيازها و ارزش هاي آنان، فراهمي مي شود و ابعاد خاص خود را مي طلبد

 " واحدي را براي ايجاد فضاي سبز ارايه كرد؛ "  استاندارد"با اين شرايط نمي توان براي سراسر ايران، سطح يا حجم 

 هر منطقه  ـ خصوصاً بيوكليماتيك  ـنتخاب گونه و امثال هو، دقيقاً به شرايط اقليمي زيرا كميت فضاي سبز، ساخت، ا

به عنوان مثال،مقدار فضاي سبزي كه براي شهري چون يزد در نظر گرفته مي شود، با همان در ساري . بستگي دارد

ر مقياسي ايستا است، استفاده از آن  كه بيانگ" استاندارد"بنابر آنچه كه گذشت و با توجه به معناي واژه . متفاوت است

جهت تعيين وسعت و حجم فضاي سبز مورد نياز، از نظر گاه زيست . در رابطه با فضاي سبز عاري از اشكال نخواهد بود

محيطي نخست مي بايد شرايط زيست محيطي در شهر بررسي گردد و سپس بر اساس نيازهاي معين و مشخص داده 

  ."... ارائه نمود ـ تا آنجا كه فضاي سبز چاره ساز باشد  ـناهنجارشده به منظور تعديل شرايط 
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بنابراين، تعيين استانداردي قابل قبول و قابل تعميم به همه كشورها و مناطق، وجود ندارد؛ حتي در گستره يك كشور 

 به منظور يك سطح نيز نمي توان استاندارد يكساني ارايه داد، ليكن اطالع از استانداردهاي فضاي سبزا مي توانيم

  .هدايتگر فعاليت و خط مشي ها به شما آوريم

 بر اساس مطالعات و بررسي ها وزارت مسكن و شهرسازي، سرانه متعارف و قابل قبول فضاهاي سبز "درهمين راستا، 

 متر مربع است كه در مقايسه با شاخص تعيين شده از سوي محيط زيست 12 تا 7شهري در شهرهاي ايران بين 

  .، رقم كمتري است) متر مربع براي هر نفر25 تا 20(مان ملل متحدساز

با وجود اين، در شهرهاي مختلف كشور نيز اين رقم، با توجه به ويژگي هاي متفاوت جغرافيايي و اقليمي آن ها، با 

  ."...اختالفاتي همراه است كه ميزان آ را طرح هاي مصوب هر يك از شهرها تعيين مي نمايد

 آنچه كه از ديدگاه محيط  اجتماعي در ارتباط با فضاي سبز شهري اهميت دارد، ميزان فضاي سبز عمومي "در مجموع،

بديهي ]. به تعبير ديگر فضاي سبز اجتماعي[ است؛ يعني فضاي سبزي كه رفت و آمد عموم در آن ها بدون مانع باشد

ضاهاي سبز عمومي مطرح كرد؛ زيرا فضاهاي است كه بحث سرانه هاي فضاي سبز را صرفاً مي توان در ارتباط با ف

هر چند در بازدهي اكولوژيكي ...) فضاي سبز بيمارستانها، آموزشگاهها و (سبز خصوصي و فضاهاي سبز نيمه عمومي 

حال آنكه در طراحي فضاي . فضاي سبز نقش مؤثري را ايفا مي كنند؛ اما بنا بر ماهيتشان فاقد بازدهي اجتماعي هستند

  ."...هدف اصلي بايد ساختن فضاهاي سبز عمومي باشدسبز شهري، 
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مفهوم سرانه فضاي سبز تنها مي تواند در مورد فضاي سبز به كار رود كه براي گذراندن اوقات فراغت، ... "بنابراين، 

  .بازي و تفريح تدارك شده است

را شامل ) فضاهاي سبز عمومي(عيبه تعبير بهتر، مفهوم سرانه فضاي سبز بايد صرفاً مساحت كليه فضاهاي سبز اجتما

شود و در صورت ضرورت هاي مطالعاتي، مساحت ساير انواع سطوح فضاهاي سبز اعم از فضاهاي سبز نيمه عمومي و 

اين امر كمك شاياني به اتخاذ سياست گذاري هاي درست و واقع . خصوصي به صورت متمايز حساب و اعالم گردد

  .ان شهري خواهد كردبينانه از سوي مديران و برنامه ريز

   معيارهاي محيطي فضاي سبز ـ5  ـ2

بي ترديد، مهمترين مرحله در برنامه ريزي و معماري فضاي سبز تعيين الگوي فضاي سبز مناسب براي يك شهر 

آيا بايد طراحي و توسعه فضاي سبز را به سمت زيباسازي محيط، بهسازي :  در اين مرحله بايد مشخص شود".است

آيا با موقعيت زيست محيطي شهرهاي . محيطي، ترميم سيماي شهر و تلفيقي از همه اهداف هدايت كردشرايط زيست 

ايران، درست است كه با صرف هزينه هاي كالن، سطح شهر با گلدان هاي گل پر شود و صرفاً هدف زيباسازي 

  ."...پيگيري شود
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طي و  اجتماعي شهر و نيز امكانات و قابليت توسعه فضاي سبز بايد بر اساس نگرشي صحيح به نيازهاي زيست محي

، بايد همواره سرلوحه سياست "ارتقاي بهره وري منابع" و "توسعه پايدار"در اين باره، دو مقوله . هاي شهر صورت گيرد

  .گذاري هاي توسعه فضاي سبز قرار گيرد

  : ه خاص به موارد زير است با توج ـ نكته مهم در اينجا، شناخت ساختار اكولوژيكي و وضعيت كيفي محيط "

  . تعيين ميزان نياز اكولوژيكي محيط به فضاي سبز، به منظور برقراري موازنه اكولوژيكي ميان شهر و بستر طبيعي آن ـ

  . شناخت امكانات آب و تعيين مقدار آبي كه مي تواند در اختيار فضاي سبز و توسعه آن قرار گيرد ـ

  . شناخت كيفيت خاك ـ

ه هاي گياهي بومي كه مي توانند در طراحي فضاي سبز به كار آيند؛ با توجه به كمبود منابع آب و كيفيت  شناخت گون ـ

  ... .نامساعد خاك در اكثر نقاط كشور، استفاده از گونه هاي بومي به صورت ضرورتي اجتناب ناپذير در مي آيد

  ... .حسوب مي شود بار آلودگي محيط در شمار عوامل محدود كننده توسعه فضاي سبز م ـ

افزون بر آن، بايد ميزان جمعيت شهر و گروه هاي سني و جنسي و تراكم جمعيت قسمت هاي مختلف شهر را مشخص 

هم چنين . نمود و اطالعات دقيقي از كميت و كيفيت و نيز توزيع فضايي كاربري فضاي سبز را در شهر كسب كرد

 ايجاد فضاي سبز در مكان هايي كه از نظر "يد محاسبه كرد، سپس ميزان نياز اجتماعي هر محله و ناحيه شهر را با

  .مشخص نمود. "...به حداكثر تأثير بر محيط شهر منجر مي شوند) زيست محيطي(بيوكليماتيك
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   معيارهاي مكاني فضاي سبز شهري ـ5  ـ3

از  اين روست كه، جين نكته بسيار مهم در مكان يابي فضاهاي سبز عمومي ضرورت هاي اجتماعي ايجاد پارك است؛ 

 پارك بايد در جايي باشد كه زندگي در آن موج مي ":منتقد شهرسازي معاصر، معتقد است كه) Jane Jacobs(جكوب

تعدادي از بخش هاي شهري داراي چنين ... زند، جايي كه در آن كار، فرهنگ و فعاليت هاي بازرگاني و مسكوني است

  ".د كه براي ايجاد پارك هاي محلي يا ميادين عمومي، مناسب به نظر مي رسندنقاط كانوني ارزشمندي از زندگي هستن

، اين )با تعداد معدودي استفاده كننده(و باز از اين روست كه، جين جكوب پس از توصيف چند پارك خالي از جمعيت 

ك نيست و پارك ها در براستي چرا اين چنين است كه مردم اغلب در جايي هستند كه پار ... ":سوال را مطرح مي كند

  ."...جايي هستند كه مردم نيستند؟

بدترين پارك هاي داراي مشكل، آن هايي هستند كه در مكانهايي كه مردم از كنار آن ها نمي گذرند و تمايل به ... "

مناسب، مانند يك پارك شهري كه در چنين مصيبتي گرفتار آمده با زمينهايي با اندازه . چنين كاري نيز ندارند، قرار دارند

اگر يك پارك عمومي نتواند از راه : به طور خالصه بايد گفت... . يك فروشگاه بزرگ در يك موقعيت بد اقتصادي است

استفاده هاي طبيعي و گوناگونيهاي مجاور خود پشتيباني و حمايت شود، از يك پارك عمومي تبديل به يك پارك 

ارد استفاده نتيجه اس گوناگوني استفاده كنندگان است كه به صورت گوناگوني و تنوع كارآمدي مو. خصوصي مي گردد

  ."...انديشيده در پارك ها ديده مي شود
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  :با توجه به اين شرايط، معيارهاي مكان يابي فضاهاي سبز عمومي، به شرح زير است

  مركزيت

اكز ناحيه و مناطق شهري كاربري فضاي سبز عمومي حتي المقدور بايد در مراكز شهري، اعم از مراكز محالت، مر

  .مكان يابي شوند

  سلسله مراتب

فضاهاي سبز عمومي بايد متناسب : انطباق سلسله مراتب ساختار كاركردي فضاهاي سبز عمومي با ساختار فضايي شهر

از جانمايي پارك هاي با . با موقعيت كاركردي خود بر حسب واحد همسايگي، محله، ناحيه و منطقه، مكان يابي شوند

  .قايسه فرامحله اي در داخل محالت بايد در حد امكان جلوگيري شودم

  دسترسي

هر يك از پارك هاي شهري بايد از چهار سو به شبكه ارتباطي دسترسي داشته باشد؛ تا بدن طريق هم امكان جذب 

 بهره برداري "ن درع ين حال امكا. جمعيت بيشتر فراهم گردد و هم امكان نظارت اجتماعي و امنيت پارك افزايش يابد

  . از جلوه هاي زيباي پارك براي رهگذران از چهار سو فراهم باشد"ديداري
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افزون بر اين، جانمايي و مكان يابي فضاهاي سبز عمومي بايد متناسب با بررسي مطلوبيت زمني از نظر خاك و آب قرار 

ه اهداف توسعه برنامه هاي فضاي سبز گيرد؛ چرا كه غفلت از اين موضوع، سبب افزايش هزينه ها و مانع از نيل ب

  .خواهد شد

   ضوابط و مقررات مربوط به كاربري فضاهاي سبز شهري ـ6

   ضوابط و مقررات عام ـ6  ـ1

   ضوابط و مقررات خاص ـ6  ـ2

   ضوابط و مقررات مربوط به كاربري فضاهاي سبز شهري ـ6

.  در توسعه و بهسازي و نگه داري فضاي سبز مطرح شدهمان طور كه در تبيين وظيفه و جايگاه قانوني شهرداري ايران

 در جمهوري اسالمي حفاظت محيط زيست، كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن ": قانون اساسي50به موجب اصل 

از اين رو، فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با . حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي شود

  ."ودگي محيط زيست يا تخريب جبران ناپذير آن مالزمه پيدا كند، ممنوع استآل

 انفال و ثروت هاي عمومي از قبيل زمين هاي موات يا ": قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران45همچنين در اصل 

در اختيار ...  نيزارها و رها شده، معادن، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي، كوهها، دره ها، جنگلها،

  ."حكومت اسالمي است تا طبق مصالح عمومي نسبت به آنها عمل نمايد
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 افزون بر قانون اساسي، در قوانين ديگر نيز مقررات چندي درباره محيط زيست وضع شده ات كه هر كدام يكي از "

.  گذاري از ثروت هاي عمومي استويژگي هاي حقوق محيط زيست را بيان مي كند و در حقيقت نوعي شناسايي قانون

  :براي نمونه مي توان به قوانين زير اشاره كرد

  .1346 قانون شكار و صيد مصوب  ـ1

به موضع جلوگيري از آلودگي )  قانون مزبور58 تا 55در موارد ( 1347 قانون آب و نحوه ملي شدن آن، مصوب  ـ2

  .منابع آب پرداخته است

حفاظت و بهبود و بهسازي محيط :  مقرر مي دارد1 در ماده 1353ط زيست، مصوب  قانون حفاظت و بهسازي محي ـ3

زيست و پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي و هر اقدام مخربي كه موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محيط 

فاظت محيط زيست مي شود، همچنين كليه امور مربوط به جانوران وحشي و آبزيان آبهاي داخلي از وظايف سازمان ح

  .زيست است

 آيين نامه هاي چندي نيز براي به اجرا گذاشتن اين قانون تصويب رسيده است كه نحوه برخورد "افزون بر اين قوانين، 

  ."با موضوع حفاظت و بهبود محيط زيست را به نحو دقيقتري مورد بررسي قرار مي دهند

ر رسيدگي موارد تخريب محيط زيست عام است؛  صالحيت سازمان حفاظت محيط زيست د"البته در اين خصوص، 

بدين معني كه، هم صالحيت دارد كه با تخريب درختان و گياهان در مناطق حفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش و 
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پارك هاي ملي مقابله كند و هم  صالحيت دارد كه از نابود كردن گونه هاي خاصي از حيوانات و آبزيان جلوگيري 

  ."...كند

ها، ضمن اين كه از سازمان حفاظت محيط زيست سلب مسؤوليت نمي شود، ليكن در داخل محدوده هاي در شهر

  .مصوب شهرداري ها نظارت مستقيمي بر حفظ فضاهاي سبز شهري دارند

 حقوق محيط زيست، تنظيم كننده قواعد و فعاليت هاست تا بتواند صدماتي را پيش "به طور كلي از نظر صاحب نظران، 

؛ بنابراين، ضوابط و مقررات مربوط به "... جلوگيري كند كه انسانها ممكن است به كيفيت محيطي وارد سازندبيني و

  .كاربري فضاهاي سبز نيز از اين قاعده مستثنا نمي باشند

  :به طور كلي، ضوابط مربوط به كاربري هاي فضاي سبز در شهرها را مي توان به دو دسته تقسيم كرد

  قررات عام ضوابط و م ـالف 

شامل مقررات و ضوابطي مي شود كه به صورت قانون و آيين نامه در سطح كليه شهرهاي كشور الزم االجراست؛ مثل 

قانون شهرداري ها، اليحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها، مصوبات شوراي عالي شهر سازي و معماري 

  ... .ايران و 

   ضوابط و مقررات خاص ـب 
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 و مقرراتي مي شود كه همراه با كليه اسناد طرح هاي جامع و هدايتگر به تصويب مراجع ذي ربط رسيده و شامل ضوابط

همچنين مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها نيز در اين باره جزء ضوابط و مقررات خاص . به شهرداري ابالغ شده باشد

  .طبقه بندي مي شوند

   ضوابط و مقررات عام ـ6  ـ1

  رش فضاي سبز در شهرهاقانون حفظ و گست

 اليحه قانوني حفظ و گسترش فضاي "يكي از مهمترين احكام قانون در خصوص كاربري هاي فضاي سبز، مربوط به 

به جهت اهميت اليحه قانون مزبور، در اينجا مفاد .  به تصويب رسيده است1359 مي باشد كه در سال "سبز در شهرها

  :آن به شرح زير ارايه مي شود

 به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درختان، قطع هر نوع درخت در معابر، ـ 1ماده 

ميدان ها، بزرگراه ها و پارك ها، باغ ها و مخل هايي كه به صورت باغ شناخته شوند در محدوده قانوني و حريم شهرها 

  .بدون اجازه شهرداري ممنوع است

  .اين ماده پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب شوراي شهر قابل اجرا استضوابط مربوط به چگونگي اجراي 
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 شهرداري ها در محدوده قانوني و حريم شهرها مكلفند ظرف مدت يك سال شناسنامه اي شامل تعداد، نوع،  ـ2ماده 

 بار قابل اين شناسنامه هر پنج سال يك. محيط و سن تقريبي درختان محل هاي مشمول اين قانون را تنظيم كنند

  .تجديد و سند اجراي اين قانون مي باشد

 مي توانند براي تنظيم يا تطبيق برگ شناسايي درختان با در دست  ـ بر حسب مورد ـ مأموران شهرداري ها  ـ3ماده 

  .داشتن معرفي نامه و نمايندگي دادستاني وارد محلهاي مشمول اين قانون بشوند

 تنظيم و ابالغ شده باشد يا نه، قطع درختان 2، اعم از اينكه شناسنامه موضوع ماده  از تاريخ اجراي اين قانون ـ4ماده 

  .مشمول قانون ممنوع است؛ مگر با تحصيل اجازه از شهرداري طبق مقررات و ضوابط مربوط

 اراضي درخت كاري شده، مكان هاي مسكوني، محل هاي كسب و پيشه و تجارت كه مساحت آن از پانصد  ـ1تبصره 

  . مربع تجاوز نكند، از شمول  اين قانون مستثنا استمتر

تفكيك قطعات اراضي مشجر و باغ هاي بزرگتر از پانصد متر مربع با رعايت مقررات شهرسازي مجاز است، ولي قطع 

  .درخت در قطعات تفكيك شده به هر مساحت كه باشد بدون تحصيل اجازه طبق مقررات اين قانون ممنوع است

روانه هاي ساختماني كه بر اساس طرح جامع و يا هادي شهرها از طرف شهرداري ها صادر مي شود،  در پ ـ2تبصره 

در صورتي كه پس از دريافت پروانه و قطع . تعداد درختي كه در اثر ساختمان بايد قطع شود تعيين و قيد خواهد شد
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مرتكب مشمول مجازات هاي مقرر در اين درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر مواجه اقدام به ساختمان نشود، 

  .قانون خواهد شد

 مالكين باغ ها و محل هايي كه به صورت باغ شناخته شوند، به ازاي درختهايي كه اجازه قطع آنان از طرف  ـ3تبصره 

بق شهرداري صادر مي شود، مكلفند به تعداد دو برابر در همان محل و يا هر محلي كه شهرداري تعيين خواهد كرد؛ ط

  .ضوابط و دستورالعمل هاي موجود در فصل مناسب نهال بكارند

 كاشت، داشت و آبياري درختان معابر، ميدان ها، بزرگراه ها و پارك هاي عمومي از اهم وظايف شهرداري  ـ4تبصره 

  .هاست

 برداري از  ضوابط مربوط به خزانه، جابه جا كردن، جانشين ساختن و قطع درختان كه پيوستگي با بهره ـ5ماده 

  .نهالستان، قلمستان ها و باغ ها و موارد ديگر دارد، به موجب آيين نامه هاي اجرايي اين قانون تعيين خواهد گرديد

 هر كس دانسته و به عمد برخالف مقررات اين قانون مرتكب قطع درختان شود و يا موجبات از بين رفتن  ـ6ماده 

و پرداخت جزاي نقدي بر حسب نوع، ) تا سه سال( به حبس كوتاه مدتدرختان مشمول قانون مزبور را فراهم سازد

  .محيط، سن درخت و موقعيت آن، از يكهزار ريال تا يكصد هزار ريال، محكوم خواهد شد
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 در صورتي كه قطع درخت از طرف مالكين به نحوي باشد كه باغي را از بين ببرد و از زمين آن به صورت  ـ1تبصره 

 استفاده كند، همه زمين به نفع شهرداري  ضبط مي شود و به مصرف خدمات عمومي شهر و تفكيك و خانه سازي

  .محرومان مي رسد

 مجازات هاي مذكور در اين ماده قابل تعليق و يا تبديل به جزاي نقدي نيست و احكام صادره فقط قابل  ـ2تبصره 

  .پژوهش خواهد بود

راي اين قانون كه قبالً با وظايف ضابطين دادگستري آشنا شده اند،  گزارش مأموران شهرداري هاي مأمور اج ـ7ماده 

  .به منزله گزارش ضابطين دادگستري است

 هر كس، اعم از مأموران مجري اين قانون و يا ساير اشخاص، دانسته  جرايم مذكور در اين قانون را به "  ـ8ماده 

محكوم مي شود، ) تا سه سال(ازات حبس كوتاه مدتخالف حقيقت به كسي نسبت، يا گزارش خالف واقع بدهد، به مج

مگر اينكه در قوانين جزايي مجازات شديدتري پيش بيني شده باشد كه در اين صورت به مجازات اشد محكوم خواهد 

  ". در اين مورد نيز الزم الرعايه است6مقررات تبصره ذيل ماده . شد

  مصوبات شوراي عالي شهرسازي
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ي شهرسازي و معماري نيز در خصوص كاربري فضاهاي سبز شهري الزم االجرا مي همچنين مصوبات شوراي عال

 شوراي مذكور درخصوص ضوابط تأمين فضاي سبز كنار اتوبان 17/2/1369به عنوان نمونه مي توان به مصوبه . باشد

  .ها و بزرگراه ها اشاره كرد

   ضوابط و مقررات خاص ـ6 ـ2

، مي توان مواردي از ضوابط )جامع يا تفصيلي و هادي(هر يك از طرحهاي شهريافزون بر اينها، در ضوابط و مقررات 

  .مقرر حفظ و يا توسعه فضاي سبز كه الزم االجرا هستند را مورد توجه قرار داد

  :به عنوان نمونه، در ضوابط مربوط به تفكيك زمين در طرح جامع شهر تهران آمده است

  .سبز و پارك، اعم از موجود يا پيشنهادي، هر گونه تفكيك ممنوع است در اراضي مشخص به عنوان فضاي  ـ6ماده 

 متر مربع و در 5000 حداقل مساحت قطعه زمين پارك و فضاي سبز در رده محله، در محدوده حوزه مركزي ـ7ماده 

  .محله هاي ساير حوزه ها، يك هكتار مي باشد

 هكتار و در محدوده 5 ناحيه، در محدوده حوزه مركزي  حداقل مساحت قطعه زمين پارك و فضاي سبز در رده ـ8ماده 

  . هكتار مي باشد10ساير حوزه ها، 

  . هكتار مي باشد20 حداقل مساحت قطعه زمين پارك و فضاي سبز در رده منطقه،  ـ9ماده 

  . هكتار مي باشد50 حداقل مساحت قطعه زمين پارك و فضاي سبز در رده حوزه،  ـ10ماده
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 هكتار با كاربري فضاي سبز جزو فضاهاي سبز رده شهر و فراتر بوده، استفاده از آنها 50ن بزرگتر از  قطعه زمي ـ11ماده 

  .به صورت پارك هاي جنگلي مجاز مي باشد

 75ليكن حداقل در .  به طور كلي شكل قطعه زمين جهت كاربري فضاي سبز داراي محدوديتي نمي باشد ـ12ماده 

  . درصد طول آن باشد30ايد كمتر از درصد از سطح، عرض قطعه زمين نب

 در سلسله مراتب خدمات شهري به شرح زير  ـ بسته به محل قرارگيري  ـ دسترسي مجاز براي انواع پارك ها ـ13ماده

  :مي باشد

  . در مراكز محالت و نواحي، از خيابان هاي درجه سه و دسترسي ـ1بند

  .جه دو و درجه سه در مراكز مناطق و حوزه ها، از خيابانهاي در ـ2بند

  . در رده شهر، از خيابانهاي درجه يك، درجه دو و درجه سه ـ3بند

  :همچنين موارد استفاده از زمين در طرح جامع تهران به شرح زير ارايه شده است

 در محل هايي كه به صورت كاربري، فضاي سبز در نقشه كاربري اراضي مشخص شده اند، استفاده از اراضي به "

ك، فضاي سبز عمومي به همراه خدمات وابسته مربوط، كاربري ورزشي و استقرار كاركردهاي خدماتي نظير عنوان پار

  :فرهنگي، مذهبي، تأسيسات و تجهيزات شهري، پذيرايي و تفريحي مشروط به رعايت موارد زير مجاز مي باشد

  . درصد سطح به عنوان سطح مجاز احداث10 رعايت حداكثر  ـ1بند 
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  . درصد سطح جهت كاربري ورزشي درفضاي باز20ت حداكثر  رعاي ـ2بند

  :ضوابط احداث ساختمان در كاربري فضاي سبز نيز در طرح جامع تهران به صورت زير پيش بيني شده است

  . فقط احداث كاركردهاي فهرست زير در كاربري پارك ها و فضاي سبز مجاز مي باشد ـ14ماده 

، كتابخانه و كتاب فروشي، موزه، نمايشگاه، رستوران و چاپ خانه و مشابه، گل  مكان هاي فرهنگي و اجتماعي ـ1بند

خانه، ساختمان اداري و نگهباني پارك، مسجد، سرويس هاي بهداشتي، ساختمان تأسيسات و تجهيزات فني، فضاهاي 

  .تفريحي كودكان، فضاهاي ورزشي تئاتر و سينماي كودكان و آتليه هاي هنري

  . درصد مي باشد10 درصد سطح زمين با تراكم ساختماني 10ضريب اشغال،  حداكثر  ـ15ماده 

مگر به عنوان دسترسي فرعي به خيابن هاي .  دسترسي ساختمان هايي كه داخل پارك ها مجاز نمي باشد ـ16ماده 

  .درجه سه و دسترسي

ها اختصاص دارد، تأمين حداقل  عالوه بر اينكه پاركينگ هاي پيرامون پارك ها به استفاده كنندگان آن  ـ17ماده 

  . متر مربع يك پاركينگ، الزم مي باشند1000فضاي سبز پاركينگ اضافي، در اراضي پارك به ازاي هر 

  . احداث ديوار و حصار به دور اراضي پارك ها و فضاي سبز عمومي ممنوع است ـ18ماده 

   عناصر و عوامل فضاي سبز عمومي ـ7

  مومي تجهيزات فضاهاي سبز ع ـ7 ـ1
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   آبرساني و آبياري ـ7  ـ2

   اصول كاشت و نظام گياهي ـ7  ـ3

   عناصر و عوامل فضاي سبز عمومي ـ7

   تجهيزات فضاهاي سبز عمومي  ـ7 ـ1

  .قبل از پرداختن به تجهيزات فضاهاي سبز عمومي، ضروري است مفهوم تجهيزات شهري را مورد بررسي قرار دهيم

وسايل متحرك يا نيمه متحرك و كاربردي يا تزييني اطالق مي شود كه با اجازه  تجهيزات شهري به مجموعه اي از "

  ."يا اطالع مقامات دولتي به طور دايم يا فصلي در فضاي عمومي شهر در اختيار ساكنان آن قرار گرفته است

ر مي تجهيزات شهري جزء جدانشدني محيط زيست يك شهر است و هويت و شناخت كامل شهر را امكان پذي... "

  :افزون بر اين، تجهيزات شهري وظايف ديگري نيز دارند كه عبارتند از. سازند

تابلوهاي راهنما، پالك، نام معابر، اطالعات، ساعت، تابلوي تبليغات و ( تعيين جهت و ارايه اطالعات به شهروندان ـ

  )غيره

  ...)تابلوهاي توقف، ممنوعيت توقف، مقررات الزامي( ارائه مقررات  ـ

  .مراقبت از تجهيزات مخصوص به خدمات زاهداري  ـ

  ...).نرده، حصار( حفاظت ـ
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  ...)نيمكت،( استراحت يا پناهگاه ـ

  ...)مجسمه و ( بازي كودكان، روشنايي، وسايل فرهنگي ـ

  "...تصويري كه نحوه استقرار تجهيزات به دست مي دهد، بايد چيزي غير از انبوه اشيا و وسايل درهم و برهم باشد ...  ـ

تعريف مزبور به صورت خاص در محدوده فضاهاي سبز شهري نيز مصداق مي يابد، ليكن در طراحي و جانمايي اين 

 در پارك هاي "تأسيسات و تجهيزات بايد آن را متناسب با شرايط خاص فضاهاي سبز در نظر گرفت؛ به عنوان نمونه؛

به شمار مي روند، با ايجاد برخي تجهيزات براي تفريجاتي محلي كه مكاني براي استراحت و انجام فعاليتهاي تفريحي 

پارك هاي مركزي فضاهاي بسياز . و درياچه اي با ابعاد كوچك، ايجاد كرد) گياه(گسترده تر از قبيل تئاتر، باغ گل

 از در اين پارك ها تأسيسات مخصوص، حداكثر نيمي. كه ويژگي گياهي بارزي دارند)  هكتار20حداقل ( بزرگتر هستند

رستوران، مزرعه كودكان، فضاي پيك : هم چنين مي توان در آنها تجهيزاتي مانند. زمين موجود را اشغال مي كنند

  ."نيك، قلمستان، زمين هاي ورزشي، باغ گياهان، تئاتر رو باز و پيست دو چرخه سواري را يافت

  .دهد فهرست برخي از نيازهاي عمده يك پارك شهري را ارايه مي 1جدول شماره 

   فهرست نيازهاي يك پارك شهري بزرگ1:جدول شماره 

  مالحظات  نيازها

نميكت، زباله دان، تابلوهاي راهنمايي، تابلوهاي اعالنات، پايه هاي مخصوص روشنايي،   مبلمان پارك
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 خروجي،حصار، مكان پيك نيك،فضا هاي خصوصي وخلوت،سايبان  ـدروازه هاي ورودي

                        ...      

  ...كتابخانه، نمايشگاه،گالري امفي تئاتر، آب نما، كيوست هاي فروش مجالت و  ابنيه پارك

   توالت ، دستشويي، كافه تريا، ورستوران ، خدمات درماني وكمكهاي اوليه ، آبخوري  تأسيسات رفاهي

ه كود و انبار نگهداري وسايل، گلخانه، نهالستان، محل تهي) آب وبرق(  موتور خانه  تجهيزات

  كمپوست ، استراحتگاه مستخدمان پارك

تغير مي ) كودكان ونوجوانان(  اين نوع وسايل تنوع زيادي داشته ومتناسب با طبقات سني   وسايل بازي

  .كنند وبا توجه به فرهنگ وسنن هر جامعه اين نوع وسايل متفاوت است

  ...نيس روي ميز و زمين بازي واليبال، بسكتبال، تنيس ، بدمينتون، ت  زمين بازي

  نشانه هاي تجسمي

  )و زيباشناسي(

اساطير، مشاهير ، بزرگان وشخصيتهاي مورد عالقه جوامع، كتيبه ) تنديس(  مجسمه هاي

  ...ها ، نقشهاي برجسته ، يادبود احداث پارك، سردرهاي ويژه و

  

مان پارك ها و فضا ي سبز شهر  ساز"مباحثي پيرامون پارك ها و فضا هاي سبز تفرجگاهها"هنريك مجونيان،:ماخذ

  .31،ص1374تهران،
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  Ĥبرساني و آبياري ـ7 ـ2

چون آب وسيله اساسي ايجاد ... ".منظور از آبرساني، تامين منابع آبي مطمئن و كافي براي آبياريوشش هاي گياهي است

 36 مقدار باران در سال ازدر برخي نقاط فالت ايران.باغ در ايران است، منبع آن در اين زمينه حائر اهميت حياتي است

  "...سانتي متر نيز كمتر است لذا ايرانيان براي رفع احتياج خود از كاريز يا قنات استفاده مي كردند

منابع آب يك سايت ". امروزه نيز در طراحي فضاي سبز شهري،تامين منابع آب بيش از طراحي آن حائز اهميت است

در صورتي كه سايت انتخاب شده براي پارك از . بهاي زير زميني باشدمي تواند شامل آب هاي سطحي و سفره هاي آ

امكانات عبور آبهاي سطحي برخوردار باشد، به طور طبيعي استفاده از مسير و موقعيت آن در طراحي مي تواند خود 

راهم ضمن اين كه چنين امكاني،پتانسيل چشم گيري را نيز براي طراحي كاشت ف. امتيازي براي طرح محسوب شود

  .مي آورد

افزون بر اين، مطالعه و بررسي روي امكانات سفره هاي آبدار زير زميني، به منظور تامين آب مورد نياز فضاي سبز و 

در اين راستا،مطالعات طرح در عين حال الزم است .همچنين تعيين فضا هاي مختلف در طرح پارك سازي الزامي است

  "...،جهت جريان آنها و كيفيت آبĤنها نيز پاسخگو باشدكه در ارتباط با ميزان آبد هي سفره ها

نياز به آبياري در ماه هايي از سال ".منظور از آبياري تامين رطوبت كافي در اطراف ريشه درخت يا درختچه مي باشد

اغلب نقاط  در  ـبا توجه به اينكه نزوالت آسماني. بيشتر ميشود كه نزوالت آسماني كافي در اختيار ريشه قرار نمي گيرد
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فقط بخشي از نياز آبي بسياري از درختان و درختچه هاي فضاي سبز را تامين مي نمايد از اين روآبياري با ... ـايران

  .يكي از روش هاي معمول اجتناب ناپذير است

  :روش مختلف آبيري عبارتنداز

  Ĥبياري كرتي و طشتكي ـ

  Ĥبياري نشتي ـ

  Ĥبياري قطره اي ـ

   آبياري باراني ـ

ام آبياري و شيوه فني آن بر حسب انواع پوشش گياهي و گونه هاي مختلف متفاوت است در هنگام طراحي سيستم نظ

عالوه .آبياري و آبرساني ضروري است،الگو هاي ارايه شده،متناسب با نوع پوشش گياهي و گونه شناسي آنها باشد

اطراف گودال كاشت درخت . امري ضروري استپس از كاشت گياهان جوان،پيش بيني نحوه نگه داري آنها ..."برآن

نبايد مسدود شود بنا براين توصيه مي شود كه در اطراف كنده درخت دايره اي به  قطر سه متر آزاد بماند و با پنجره 

  "...جهت جذب آب پوشانده شود) آهني،فوالدي يا بتني(اي

  ر پاي گياهان ريخت به سن درخت،ميزان آبي كه بايد د... "به طور كلي كارشناسان اعتقاد دارند كه
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گونه گياه، شدت تبخير، ميزان دما ،با فت خاك و برخي عوامل ديگر بستگي دارد و نمي توان نسخه واحدي باري همه 

تنها بر اساس تجربه طوالني و ممتد مي توان . گونه ها،آن هم در شرايطي سني، خاك و اقليمي متفاوت، تجويز كرد

در شرايط محيطي مثل تهران،آبياري . مختلف حيات درختي از هر گونه، در محل معيني دريافتاين نياز را طي ادوار 

فاصله زماني آبياري به مرور كه بر شدت گرما . درختان بايد به مدت هشت ماهي كه خشكي حكم فرماست عملي گردد

ين فاصله را مي توان تا حدودي طوالني اما در اوايل بهار و نيز در طول پاييز ا. و تبخير افزوده مي شود،كاهش مي يابد

  "...تر كرد

  :افزون بر اين، كارشناسان در طراحي شبكه آبياري فضا هاي سبز شهري موارد زير را توصيه مي كنند

نزديكي منابع آب مناسب آبياري فضا ي سبز به محل هاي مصرف،موجبات كاهش هرينه انتقال آب را فراهم مي ..."

رداري از شبكه مستقل آبياري فضاي سبز به دليل همسازي شبكه فوق با وضعيت فضاي سبز از طرفي بهره ب. سازد

با احداث اين . بنابراين، جدا سازي شبكه آبياري وفضاي سبز از شبكه توزيع آب شرب توصيه مي گردد. بسيار ساده است

تامين و توزيع آب به سهولت امكان شبكه،آبياري فضاي سبز تابع نو سانات تامين آب كلي شهر نبوده و كنترل سيستم 

فعال نبوده و ) حدود نيمي از سال(مضاف بر اين كه شبكه مستقل آبياري فضاي سبز در فصل غير آبياري.پذير است

  "...امكان تعمير و توسعه آن فراهم ميگردد

  اصول كاشت و نظام گياهي ـ7 ـ3
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ل مي گيرد و طي دوران شكل گيري خود،با تغيير و در طول زمان شك) فضا(به طور كلي، بايد توجه داشت كه منظر"

تحوالت متعددي مواجه ميشود، بنابراين، طراح منظر بايد تركيب درختان و درختچه ها  را به نحوي انتخاب نمايد تا 

  "...ضمن دستيابي به آثار و عناصر منظر را تامين نمايد

ا توجه به ليست گونه هاي مناسب صورت گيرد و در مرحله طراحي، انتخاب درختان ب"در درجه اول ضروري است،

آيا درختان به سهولت و با كمترين مراقبت پس از كاشت در محل .(تصميات بر پايه نيازهاي مكاني درختان انجام پذيرد

قيمت و سهولت دسترسي به گونه هاي مناسب بايد به مشكالت آتي در نظر گرفته شوند به )انتخاب شده رشد مي كند؟

ثال،درخت نمدار معمولي ظاهرا براي كاشت در محل توقف خودروها مناسب مي باشد، اما شيرابه اي كه از اين عنوان م

درخت در اثر حمله ذشته ها ترشح ميگردد، براي اتومبيل هاي سواري ايجاد مشكل مي كند زيرا ترشحات چسبناك آنها 

در اين مرحله مشورت طراحان با .  رسوب مي نمايدبر روي ماشين ها يي كه زير سايه اين درختان توقف كرده اند،

متخصصان جنگل و باغباني به منظور حصول اطمينان از رشد قطعي درختان انتخاب شده،نه تنها آثار جانبي نامطلوبي 

  "...ندارد، بلكه حائز اهميت ويژه نيز مي باشد

ختان در مجاورت ونزديكي ساختمان بدون رعايت تجنت شرايط معيني ، كاشت در ... "افزون بر اينها بايد توجه كرد كه 

اين صدمات ناشي از ريشه دواني درختان وتأثير آنها بر . فاصله مناسب كاشت، صدمات قابل توجهي به آنها وارد مي كند

به هكمن دليل استفاده از درختنا مناسب جهت كاشت وآشنايي با ميدان نفوذ ريشه هاي آنها مي . پي ساختمان مي باشد
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به ويژه . اند ضمن حفظ ارزشهاي غير قاب جانشين آنها از ايجاد صدمه به ساختمان نيز جلوگيري به عمل آوردتو

  .بسيار مفيد خواهد بود... اطالعات موجود در زمينه سيستم ريشه دواني وفاصله مناسب وبي خطر كاشت در درختكاريها 

فاده از درختان در اشكال بسيار پيشرفته خود ، الهام بخش در ساخت فضاههاي شخهري روند است... به همه اين احوال ،

اين نوع درختان همچون واژه ها مي توانند طوري ترتيب داده شوند تا . درخاتان شهري نشانه هاي خوبي هستند . است

   "....مثل يك شعر و. موجب حيرت شوند

برگ ، شاخه ( هريك از اجزاي درختان. تنداجزاي تشكيل دهنده درختان گوناگون از نظر شكل با يكديگر متفاوت هس

شكل نهايي درختان ، فرم درختان را مشخص . در ارتباط با يكديگر در نهايت با شكل مشخصي دست مي يابند) وتنه

باتوجه به تفاواهاي موجود بين اجزاي تشكيل دهنده درختان ، آميختگي آنها با يگديگر فرمهاي مختلفي را به . مي كند

در طراحي پاركها وچشم اندازها با استفاغده متناسب از فرم درختان مي توان به هدفهاي مختلفي دست . دوجود مي آور

ولي جون . به جزء فرم طبيعي درختان ، بسياري از گو نه ها از طريق هرس نيز به فرم دلخواه قابل تبديل هساتند. يافت

، معموال سعي مي شود از فرمهاي طبيعي درختان با انتخاب نگهداري فرم مطلوب نياز به مراقبت وهزينه هاي زياد دارد 

  .مناسب استفاده شود

 اجزاي تشكي دهنده درختان از نظر اندازه، آرايش ورنگ نيز با يكديگر متفاوت هستند ، رنگبرگها، رنگ تنه، نوع "

يا، بسته به خصوصيات اجزاي  درختان به همين دليلر). برگها ، طول برگها، آرايش برگها ، اندازه برگها، اندازه تنه و غيره
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با توجه به نوع رنمگ برگ وديگر اجزا، در فصول مختلف . مي توان افتهاي فشرده، باز ، تيره يا روشني به وجود آورد

  .مي توان با به كارگيري وآرايش مناسب از نظر فرم، باف ورنگ تنوع دلخواه را در پاركها به وجود آورد

  ...ان مصالح معماري ضروري است.خشي از اجزاي درختان در استفاده از آنها به عنوبنابراين، آشنايي با ب

مجموعه اي از گياهان منتخب، يك منظره را تشكي نمي دهند ، همان طور كه يك سري واژه هاي انتخابي  ... "اما

ن طرحها را همچون بهتري. شايستگي در ذات طرح است؛ نه در مصابلحي كه در آن ظاهر مي شوند. شعر نخواهد شد

 از مهمترين مؤلفه هاي اين مقوله ، "...بهترين شعرها، مصالح معمولي اما با اهميت از راه مرتب كردن آنها مي سارند

  . فاصه بندي درختان از يكديگر ونيز جانمايي صحيح درختان در فضاههاست

به جز در جايي كه نيازها كاركردي . ت فاصه بندي درختان در طراحي شهر عمدتا يك موضوع زيبا شناختي اس ... "

بدين ترتيب فاصله بدي در، ارتباط با نيازهاي طراحي خاص در هر شرايط جداگانه اي تغيير خواهد . طرح حاكم باشد

  "...كرد

متوسط مساحت مورد نياز براي رشد سام يك درخت با  ... "از نظر فني وزيست محيطي اين نظر نيز وجوددارد كه 

 7اين مساحت برابر .  متر كه درخت در مركز آن قرار گرفته است، بهد دست آيد5/1حت دايره اي به شعاع محاسبه مسا

آزاد بماند نا ) آسفالت، سنگفرش، سيمان وغيره( در اين محدوده سطح خاك بايد از هر نوع ساخت وساز. متر مربع است 

  ".شوداز اين طريق از بروز هر نوع اختالل در فعاليت ريشه ممانعت 
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اما در خصوص جانمايي درختان در فضاهها به ويژه فضاههاي شهري بايد توجه كرد كه درختان را مي توان در تركيب 

 بيشتر فضاههاي مهم در شهر وروستاهها به وسيله "از آنجا كه. فضاهها وساختمانهاي مجاور تنظيم وهماهنگ ساخت

كاربردشان اين فضاهها را تقويت مي كنند، مشخص مي درختان در مطلوب ترين ... ساختمان ها مشخص مي شود

ودر جايي كه فضاههاي گسترده وجود دارد ، درختان . كنند، ايجاد مقياس مي كنند وبه اجزاي كوچكترقسيم مي كنند 

  "...به خوبي مي توانند جلوه گر مصالح باشند

نظم افقي از طريق . ور افقي و به طور عمودي به ط: درختان از دوطريق متفاوت ومجزا به فضاهها نظم مي دهند  ... "

درختان از طريق عمودي فضا را به . محصور كردن بصري ويا كامل يا مشخص كردن يكمكان از فضاي باز ، مي باشد

كامل كردن فضا با درختان در واقع يعني، . وسيله ايجاد يك سقف هواگير به كمك شاخه ها مشخص مي سازند

   "...ز شاخه ها وبرگها ، فراتر از آنكه فقط يك فضاي خالي را از بين ببرندپوشاندن فضا يا چتري ا

نقشه يك كارانتزاعي عقالني است؛ به .  اما بزرگترين عيب طراحي منظر، برنامه ريزي بيش از حد روي كاغذ است"

ما پرنده نيستيم كه از مگر مائ قصد داشته باشيم طوري زندگي كنيم كه در هوا معلق باشيم؛ اما . توصيف بصري منظر 

را مثل يك سيني مسطح كه روي آن قالب ريزي شده باشد ، يا درختان را ) فضا( مامنظر . باال به صحنه نگاه كنيم 

ما موجودات سطح زمين . حلقه هاي تاريكتر روي چمن، يا مسيرهاي پرپيچ و خم را مثل منجنيهاي دقيق، نمي بينيم 

درختان ما تنه دارند وشكل خطوط الصلي . مانما را مي بينيم؛ نه نقشه را. ه مي كنيم رااز جونگا) فضا(هستيم كه منظر
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ما خط ديد و خط افق داريم، مسيرهاي پيچ وخم دار كوچكتر نمايان مي . آنها در مقابل آسمان است؛ در مقابل چمن

  .دي استزمين ما سطح همواري نيست بلكه داراي پستي وبلن. شوند يا اصال نمايان نمي شوند 

ما عادت كرده ايم كه نما را به نقشه تبديل كنيم؛ چرا كه همه ما با نقشه ها آشنا هستيم وهر كسي مي تواند نقشه يك 

تعداد معدودي از . خيابان را پشت پاكت نامه ي بكشد، در حالي كه ما مهارت خيلي كمي در برگردان نقشه به نام داريم

   "... ودار ويا حتي نقشه بكشندما ميتوانيم خيابانها را از روي نم

 " حس فضايي"بنابراين ضروري است، هر طرح الگوي كه ارايه مي شود، صرف نظر از الگوههاي دوبعدي نقشه ها، 

كه در فضاههاي شهري پس از اجراي طرحها ي منظر به وجود مي آيند را نيز در معيارهاي ارزيابي طرحها بگنجانيم؛ 

   ".ماري، مثل طراحي شهر، مثل حقيقت اغلب طرحها، تركيبي از توده ها وفضاهها است طراحي منظر مثل مع"چرا كه

ويژگي بنيادي يك منظر بستگي به اين دارد كه چطوراين فضاههاي پر وخالي تعادلشان را حفظ مي كنند ودسته  ... "

وده درختان و چمن فضاههاي باز ، به وسيله تزئينات ويژه اي از ت18به طور مثال، ويژگي پارك قرن ... بندي مي شوند

   "...به وجود آمده است

  : به طور كي آنچه كه بيش از همه در نظام كاشت گياهي مهم است، توجه به مؤلفه هاي زير است

جهت سازماندهي ) از نظر توزيع عمودي  ( " توده ها" طراح بايد بتواند به نحو مطلوبي از مصالح گياهي به عنوان ـاف 

توده ها، به عبارت بهتر مصالح گياهي ، مي تواند در اليه ها . ده شايان و پيش انديشيده اي داشته باشدفضاهه، استفا
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در يك منظر طبيعي جنگل معموال تمام . واندازه هاي مختلف گياهان يك ساله، دوساله، درختچه ها و درختان باشد

تفاوت و ضروري، امكان حذف يك يا دو نمونه را اما در طرح، براي رسيدن به نتايج م. اليه هاي گياهي وجود دارد

گلها، ( خواهيم داشت در ضمن براي فراهم ساختن فضاي كامال باز، پمن كوتاه شده فرض ظريفي براي تمام اليه ها، 

  .است) درختچه ها و درختان

. به وجود آورد) زيع افقياز نظر تو(  طراح بايد بتواند ، نظم فضايي مطلوب وپيش انديشيده اي از گياهان در فضا  ـب 

در نظم دهي به درختان در چمنزار، سازمان هدايت كننده  ... "توزيع فضايي گياهان بايد هدفمند باشد با عنوان نمونه ،

   ."از حركت توسط درختان ايجاد مي گردد كه ارزش بينهايت زيادي در تركيب منظر دارد

جايي كه انجام يك عمل .  مانند موقعيتهاي ساختمانها هدفمند باشددر تمام نمونه ها موقعيت هاي درختان بايد ... "

منطقي است، الگوي درخت مي تواند از الگوي تثبيت شده در محيط پيشي بگيرد، همچنين پنجره بندي ساختمانها با 

اس راحتي به طور كلي هر چه قدر الگوي توزيع فضايي كمتر تصادفي باشد ،ما بيشتر در فضا احس. فاصله بندي سطوح 

در هر يك از اين الگوهها تنه درختان به عنوان ستوني طراحي مي شود كه نگه دارنده ي چتر بزرگ . خواهيم كرد

فاصله زير درختان با ستونها به عنوان يك .  فوتي باالي سطح زمين آغاز مي شود15پخش شده اي از كه از ابتداي 

ن دهنده فضا نيز ؛ چراكه همچون ترتيب درخت مي تواند براي وسعت نشا. زمينه ي محصور تنظيم شده تلقي مي شود

اين درختان هميشه يك مقياس راحت انساني . يك رديف گسترده از اندازه ي فاصله ها به شكل متفاوت استفاده شود
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 شده را البته اين امكان وجوددارد كه درختان رادرالگويي ترتيب داد كه معيارهاي رياضي از پيش تعيين. ايجاد مي كند

، يكي از راههاي از 1رديف ترتيب دهد ، الگوي شكل 15 درخت را در 16براي مثال ، اگر طراحي بخواهد .برآورد كرد

بهره گيري مناسب از اين .  راه حل اين گونه مشكالت رياضي است2 و1ترتيب شكل . پيش تعيين شده اين حات است

ساختمان خواهد بود، در جايي كه معماري وكاشت توأم مشكالت براساس معيارهاي هندسي در طراحي يك حياط 

  .صورت مي گيرد وساختار ساختماني نشانگر موقعيت درخت است

 فوت فضا با 200 تا 16 نشان داده شده به حدود 11 تا4همچنين ترتيب درختان در يك فضاي شهري كه در شكلهاي 

اقل فاصله افزايش پيداكند، ترتيب كمتري ممكن خواهد اگر اين حد.  فوتي درختان امكان پذير است18فاصله كمتر از 

. فاصله بين درختان در طراحي به دليل محدوديتهايي كه فاصله بندي عريض تحميل ميكند، داراي اهميت است. بود 

عيف طراحي شهري كه براي انسجام خود نياز به درختان دارد، به دليل اينكه درختان بسيار دور از همقرار گرفته اند ، تض

   "...شده است

گياهان رشد مي .  زمان ، بعد چهارم است وبرخالف معماران ديگر، معماران منظر به طراحي موجود زنده مي پردازد ـپ 

اغلب . منظر به طور مستمر در حال تغيير به طرف اوج گونه گياه خواهد بود. كنند و مي ميرند؛ مگر اينكه كنترل شوند

ر طراحي منظر بهتر پيش مي روند تا در منظر نا منظم، آنها عادت كرده اند كه گياه را به معماران به طور قابل دركي د

معماران به طور طبيعي گياه را به عنوان ماده ي خام ساكن مي نگرند وهمچون سايرين . شرط آنكه بميرد، استفاده كنند
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چينها حكم ديواررادارند ، چمنحكمسطح سبز را از آن استفاد مي كنند گر چه براي توسعه معماري از آن بهره مي برند پر

كه در . ودرختان اجرام تزئيني ثابت هستند آنها در واقع گياهان را خيلي مهار شدني تر از اسفنج سبز بريده شده مي دانند

  . مدل سازي از آن استفاده مي شود

ن طور كه طرح اصلي احتياج دارد ، آ. اما گياهان به اشكال معماري رشد نمي كنند وبا دقت ترتيب داده نمي شوند

سطوح صاف ، . گياهان شكل هندسي ندارند ، بلكه به طور ظريفي متفاوت هستند و ساختارچند بعدي در فضا دارند

اشكال متقارن وتقاطع هاي يكسان براي گياهان به همان اندازه، غير طبيعي هستند كه براي معماري طبيعي به نظر 

در ... ت لبه ها ودرختچه هاي به سختي هرس شده و قطع دوره اي درختان فراهم مي شوندمي آيند وتنها با برش سخ

چرا كه . چنين طرحي مبتني بر روشهاي معماري هيچگونه احساسي براي گياهان به عنوان واحدهاي زنده وجود ندارد

  ـها ، فضاهها، الگوهها وبافت ها در محيط سبز هاچي ايستا نيست ، توده ... يكگياه قواعد ذاتي خود را براي رشد دارد

طراحي منظر يك برنامه ريزي روان با مصالح زنده همراه با زمان به .  در يك دگرگوني پيوسته است ـتمامي تركيب 

   "...عنوان بعد چهارم است

  .دبنابراين، هر عمل در اصول كاشت ونظام گياهي، بايد مبتين بر توجه به مؤلفه هاي گفته شده ، انجام گير

   معيارهاي منظر سازي فضاههاي سبز وباز شهري ـ 8

   انسجام فضايي ـ8  ـ1
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   فضاسازي ـ8  ـ2

   نظم وتنوع ـ8  ـ3

   تكرار ـ8  ـ4

   سازگاري ـ8  ـ5

   مردم داري  ـ8  ـ6

   حداقل دخالت وتجاوز به شرايط طبيعي ـ8  ـ7

   راحتي دسترسي و حركت ـ8  ـ8

   اصول زيبا شناسي ـ8  ـ9

   معيارهاي منظر سازي فضاههاي سبز وباز شهري ـ 8          

... ". پيش از هر اقدامي در طراحي و معماري  فضاي سبز بايد معيارهاي عمل را بدرستي مشخص كرد وارايه داد 

گياهان به خاطر اندازه، رنگ، وتغييرات فصلي از مهمترين عوامل مرئي زنده وطبيعي بافت شهرها به شمار مي آيد كه 

   "...حياتي آنها درفضا سازي و معماري شهرها غير قابل ترديد استنقش 
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 عبارت لست از كاربرد گياهان در طراحي به نحو و " زمين آرايي"يا به عبارت بهتر ) Iand scape( منظر سازي 

رايي در از اين ديدگاه برخي از مهمترين معيارهاي زمين آ. صورتي كه موجبات ارتقاي جلوه هاي ديداري محيط گردد

  .عرصه هاي شهري را به شرح زير معرفي مي نماييم

  انسجام فضايي  ـ8  ـ 1

 انسجام "سازماندهي موزون محيط ازراه زمين آرايي با پوشش هاي گياهي ، يكي از مناسب ترين شيوه هاي ايجاد 

  . تعبير مي شود"فضايي

اي جدا افتاده ، شامل فضاههاي باز تكه شده ، به صورت بخش ه... آشفتگي ديداري گيج كننده در اغلب شهرها ... "

رديفهاي درختان خزان پذير سايه وار مي تواند اين انسجام را از راه برقراري نظم مداوم با . نياز به ساماندهي دوباره دارد

خش درختان ، شاخص ترين عنصر طراحي هستند كه قادرند تمام ب. فضا سازي تنه ها و بافت شاخه ها به وجود آورند

   "هاي يك شهر را به هم پيوسته سازند

   فضاسازي ـ8  ـ2

. وقتي ما در طراحي منظر از فضا صحبت مي كنيم ، منظور ما دو گونه ي مختلف فضاههاي باز و فضاههاي بسته است

 اين دونوع مختلف فضا از نظر طرح منظر ... "كاربرد درست اين دو نوع فضا در منظر سازي اهميت دارد؛ چرا كه، 

... فضاي باز نشاط بخش است، به ويژه اگر بالفاصله از ميان يك زمين محدود باريك باز بشود: وظايف متفاوتي دارند
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در آن جا ] شخص[خلوتگاهي است براي پناه بردن در تنهايي،براي اين كه.فضاي بسته براي روحيه هاي مختلف است

در چنين فضا هاي بسته اي، هيجاني مثل كمي . رار كندرهايي پيدا كند و يا معمولي تر آن كه براحتي از باد ف

گر چه اين مسأله مهم است كه مشخص كنيم ، . گياهان،تركيب و كمي حركت برگ ها در درختان تشديد مي شود

طرح مااز چه نوعي ) بدون هيچ منظوري وساده تر از آنكه به نظر بيايد( جهنوع فضاههي مورد نظر ماست و همجنين

در نظر گرفته ايم كه ) تپه ها، ساختمانهاي بند( آيا ما يك فضا را بدون در نظر گرفتن توده مرتفع فعلي تويد مي شود 

تناسبشان تغيير خواهد كرد؟ آيا به اندازه كافي آنرا بزرگساخته ايم، تا اجازه به افزايش ارتفاع گياه داده باشيم؟ يا با رشد 

؟ يا در واقع فضاي  دنج ما ، بارشد بيش از حد گياهان محو خواهد شد؟ گياهان مفهوم فراخي محيط از بين خواهد رفت 

وآيا فضا بسته را در وضعيت زمستاني در نظر گرفته ايم ؟ يا مفهوم سر پناه بودن از بين خواهد رفت، هنگامي كه شاخه 

   "... ها بزرگ مي شند، درست وقتي احتياج مبرم به آن داريم ؟

ور كردن فضاهها ومكانها و تأثيرويژگي ها و حالتها مي توان فضاههاي مطلوب انساني را به با اصول محص ... "در واقع 

وجود آورد در حالي كه اين تأثيرات ساخته طبيعت هستند بايد با دست ساختهاي انساني در تناسب و توافق كامل قرار 

  .گيرد

ي باغ ايراني ، عناصر فيزيكي بايد نوعي بنابراين، در فضاههاي كه طبيعت نقش مسلط پيدا مي كند ، مانند فضا

و به صورت خطوط و بافتها با سطوح سبز درختان و . سازگاري ايجاد كنند گذرها و حوضها به اندازه كافي ساخته شوند
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زمين هماهنگ گردد به ويژه با فرم زمين در جاههاي گود استخرها آمفي تئاترها ، در زمينهاي مسطح راهها و برفراز 

   "...، درختان اين نوع سازگاري وهماهنگي را به وجود مي آورندبلندي ها

   نظم وتنوع ـ8  ـ3

هردو كانر هم ، معرف يك تعادل ظريف وتركيبي متناسب در طراحي ) شباهت ها و بي شباهت ها (  نظموتنوع "

نظم وتنوع در حالت محسوب مي شوند در طراحي منظر نيز الزم است كه به منظور تجلي زيبايي بصري آن ، توجه به 

  .تعادل خود معطوف گردد

به طور كي ، از نظر زيبا شناسي نظم بيش از اندازه در هر طرحي باعث يكنواختي و تنوع افراط آميز نيز موجب 

پس در اين زمينه الزم است كه به ايجاد يكحالت تعادل بين حداكثرهعا وحداقل ها در تنوع ونظم . سردرگمي مي شود

   ".ههي مختلف طرح توجه شود تا امكان احياي يك وحدت حسي فراهم آيدالمان هاي فضا

    تكرار ـ8 ـ 4

 معني ومقصود مي بخشد وبين المان ها و فضاههاي مختلف ايجاد وحدت " نظم وتنوع "تكرار در طراحي، به عنصر 

وانند به ايجاد چنين وحدتي در طرح پاركها نيز تكرار برخي از المانهاي طبيعي يا مصنوعي و فضاهها، مي ت. مي كند

  .منجر شود واز نظر جنبه هاي بصري ، زيبا يي طرح را فزوني بخشد

   سازگاري ـ8  ـ5
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همچنين . منظر سازي در هر مكاني كه انجام مي گيرد، بايد با شرايط اقليمي و جغرافيايي آن نقطه سازگاري داشته باشد

  .كيفيت هاي ديداري مي گرددسازگاري با كاربري هاي مجاور نيز موجبات افزايش 

   مردم مداري ـ8  ـ6

به . منظور، پرهيز از منظر سازي هاي وسيع دكوراتيو و كاربردي كردن و تلفيق كاركردهاي عمومي در طراحي هاست

 پاسخ گويي به نيازهاي مثبت انساني براي گروههاي مختف استفاده كننده در طراحي پارك، يكي از "عنوان نمونه 

هر چند اين هدف به طور كلي در مضمون هر طرحي وجوددارد، يكن به موارد حساس آن . صول بنيادي استاهداف و ا

  .بايد توجه داشت

تأمين نيازهاي جسمي، مانند حركت ، جست وخيز ورزشي ، بازي، هواخوري،ا ستراحت وتمدد اعصاب، احتياج به فضاي 

در حالي كه فضاههاي قدم زدن . پياده روي ودويدن داردمناسب خود، مانند زمينهاي ورزشي ، بازي  ، مسيرهاي 

  .وتفريح نيز به همان اندازه حائز اهميت است

   حداقل دخالت وتجاوز به شرايط طبيعي ـ8  ـ7

با شرايط تپوگرافي، هيدور گرافي، پوشش گياهي و اقليم محل در انطباق بوده و با آن  ... "هر نوع فعاليت طراحان بايد 

  ".. .هماهنگ باشد

   راحتي دسترسي و حركت ـ8  ـ8
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ضمن اينكه طراحي فضاههاي سبز عمومي بايد به شيوه اي عملي گردد كه دسترسي به آن به راحتي صورت گيرد، در 

حركت آزاد ، رفتار راحت، نشستن و برخاستن آزاد ، انتخاب آزاد فضاهها ومسيرها ، نيازمند ... "داخل محوطه ها نيز 

پيروي از . طرحهاي هندسي و سيمتريك مغاير با حس آزادي ات .  طراحي آزاد برآورد مي شودفضاههاي است كه با

   "...خطوط زمين وجريان طبيعي آب اين حس را ارضا مي كند

   اصول زيباشناسي ـ8  ـ9

افت، خط، فرم،ب(به رغم آنكه به زحمت مي توان زيبايي را تعريف كرد، ولي قطعا تركيب هنرمندانه ي عناصر طراحي 

  . براي نيل به زيبايي در متظر ، نقش غير قابل انكاري دارد) رنگ

نود درجه ( مثال ، خطوط عمودي.  انواع خطوط از لحاظ تأثيرات بصري، نتايج حسي گوناگوني به بار مي آورند  ـخط 

خاطررادر بيننده خطوط قطري و زيگزاگي ، نرمي ووآرامش . و حركت را قويتر بيان مي كند. كيفيت ديناميكي دارد)

اين ويژگي ها از عوامل عمده ي طراحي هستند و در طرح يك پارك استفاده مطلوب از آن ، به ... سبب مي گردد و

  . طبيعت را به گونه اي دلپذير آشكار سازد الزامي است.نحوي كه آميختگي معماري و

د، فرم ناميده مي شود؛ به طور مثال ، توده  شكل خارجي اشياء كه يالها ي آن از خطوط متعددي تشكيل مي گرد ـفرم 

فرم در طراحي منظر از پتانسيل ها و محدوديت . ي كلي يك درخت مانند شاخه ها برگهاي آن فرم درخت مي آورند

  .سايت تأثير مي پذيرد و تابعي از شكل سايت است
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به طور . ن ناميده مي شود رابطه و همبستگي بين مجموعه بخش هاي مختلف هر شي ء و جسمي، بافت آ ـبافت 

تقسيم مي شود كه هر ) مصالح و كف سازي(و مصنوعي) گياهان(كلي، در طراحي منظر، بافت به دو دسته بافت طبيعي 

اصوالً بافت نرم، بيانگر سر زندگي و كمي آشفتگي . يك از آنها نيز سه نوع بافت نرم، متوسط و خش را در بر مي گيرد

در حالي كه بافت خشن با خشونت و تحكم خود به ايجاد  . در بيننده ايجاد مي نمايداست و تأثير غير جدي تري 

با استفاده از چنين كنتراستي، طراح مي تواند تغيير فضا و موقعيت آن را بيان . تأثيرات جدي  تر در بيننده مي انجامد

  .رك ايجاد نمايددارد و يا با بهره گيري از بافت هاي مختلف گياهي، تنوع دلپذيري در طرح پا

 رنگ حاصل بازتاب فيزيگي نور از سطح اشيا است كه توسط چشم دريافت مي شود و تأثيرات حسي گوناگوني  ـرنگ 

چنان كه رنگهاي روشن و پررنگ، نشاط آور، سرزنده و روح بخش هستند؛ اما رنگ هاي . را در افراد به وجود مي آورد

  . قلمداد مي شوندتيره و كم رنگ، عاري از نشاط و سرزندگي

مانند فتلتره شدن نور خورشيد به ياري ( كيفيت بازتابي رنگ را در روشنايي طبيعي، مي توان با تغيير شدت منبع نور

  .و تغيير نوع سطح نورگير و همچنين بهره گيري از تضاد رنگ ها تنظيم كرد) برگ ها

مي كنند؛ چرا كه، تنوع گسترده اي در برگ ها و گل درباره فضاي سبز، رنگ ها هيجانات روحي و آرامش دروني ايجاد 

با بهره گيري از اين تنوع گسترده در طراحي پارك ها، ضمن ايجاد جلوه هاي ديداري خوشايند، . هاي آن نهفته است

در عين حال، طراح بايد توجه داشته باشد كه  تفكيك . مي توان تفكيك فضاها و نوع كاركرد آنها را نيز مشخص ساخت
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در عين حال، طراح بايد توجه داشته باشد كه تفكيك فضاها و مشخص . اها و نوع كاركرد آنها را نيز مشخص سازدفض

  .ساختن كاركرد آن ها در ارتباط با فضاهاي سازه اي، از طريق تنوع رنگ هاي مصالح انتخاب شده نيز مقدور خواهد بود

   اصول مديريت حفظ و بهسازي فضاهاي سبز عمومي ـ9

   ارتقاي نقش مردم ـ9  ـ1

   ارتقاي بهره وري اكولوژيكي فضاي سبز شهري ـ9  ـ2

   ارتقاي بهره وري اجتماعي فضاهاي سبز شهري ـ9  ـ3

   معيارهاي مديريت پارك ها ـ9  ـ4

   معيارهاي حفاظت ـ9  ـ5

   اصول مديريت حفظ و بهسازي فضاهاي سبز عمومي ـ9

الزمه حفظ و توسعه مطلوب . ي امري بسيار ظريف، مهم و حياتي استامروزه ساز و كار مديريت فضاهاي سبز شهر

  .فضاهاي سبز شهري، داشتن برنامه ها و خط مشي هاي صحيح است

استمرار . فرايند حفظ و نگه داري درختان در شهر بايد به گونه اي مستمر باشد و مشاركت همه شهروندان را مي طلبد

فصل زمستان مشكالت گوناگوني براي درختان و  ... " نمي شود؛ زيرا،اين مهم حتي در طول زمستان نيز گسسته
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اغلب تصور مي كنند كه گياهان در فصل زمستان به رسيدگي نياز ندارند، در صورتي كه . درختچه ها به وجود مي آورد

  ."...پيشگيري و مبارزه با آسيب هاي زمستاني كاري دقيق و دشوار است

ايجاد فضاي سبز در شهرها را نبايد درچارچوب ... " آن، سبب مي گردد كه تأكيد شود، لزوم استمرار حفاظت و اهميت

مشاركت مردم و اقدامات انفرادي و جمعي آنها، ضروري و . مسئوليتهاي شهرداري و يا مديريت هاي شهري محدود كرد

ه مشاركت مردم در زمينه ايجاد آثاري كه در نتيج. مردم هر شهر در اين زمينه سهم بزرگي بر عهده دارند. الزم است

  ."...فضاي سبز به وجود مي آيد، به مراتب مي تواند گسترده تر از اقدامات رسمي و دولتي باشد

عدم توجه و مراقبت موجب . درختان به عنوان بخش جاندار ساخت كالبدي شهر، همواره نياز به مراقبت دائم دارند

  .رف هزينه و زمان خواهد بودزيانهاي خواهد شد كه جبران آنها مستلزم ص

  :به طور كلي موفقيت ساز و كار مديريت فضاهاي سبز شهري مستلزم رعايت اصول معيارهاي زير است

  . ارتقاي نقش مردم ـ

  . ارتقاي بهره وري اكولوژيكي فضاي سبز شهري ـ

  . ارتقاي بهره وري اجتماعي فضاهاي سبز شهري ـ

   ارتقاي نقش مردم ـ9 ـ1
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اساساً هدف از ايجاد فضاهاي سبز عمومي، . فضاهاي سبز عمومي آن شهر هستند) Users(، كاربرانمردم هر شهر

بنا به اظهار نظر يكي از صاحب نظران و دست اندركاران مديريت . ارتقاي شرايط سالمت جسمي و روحي مردم است

زماني امكان پذير خواهد رشد و گسترش فضاي سبز به طور مطلوب ... "، )UNEP("يونپ"زيست محيطي سازمان 

  ."بود كه سطح زندگي و آموزش عمومي به نحو چشم  گيري ارتقا پيدا كند

  :بنابراين، مديران شهري بايد به منظور حفظ دستاوردها از دو طريق نقش مردم را ارتقا دهند

نسي و سني در  ارايه آموزش غيررسمي به كاربران فضاي سبز بر حسب شرايط خاص هر يك از گروه هاي ج ـالف 

  .خصوص اهميت فضاي سبز و توقعات مسئولين از مردم

بازنشستگان، زنان خانه دار، :  تقويت احساس مسئولت در مردم، با مشاركت دادن گروه هاي مختلف مردم نظير ـب 

  .در حفظ و نگهداري فضاي سبز... دانش آموزان و 

   ارتقاي بهره وري اكولوژيكي فضاي سبز شهري ـ9 ـ2

از تبيين بهره وري اكولوژيكي فضاي سبز، ضروري است توضيحي پيرامون مفهوم بهره وري  ارايه شود؛ بهره وري قبل 

نسبت ستاده به داده، در واقع بهره وري، نوعي نگرش و فرهنگ برنامه ريزي، : در يك مفهوم ساده عبارت است از

از اين رو مفهوم بهره وري دو جزء . انات به عمل آيدسياست گذاري و اجراست كه در آن حداكثر استفاده از حداقل امك

  : شاخص دارد
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   كارايي ـ1

   اثربخشي ـ2

  . مي باشد" انجام كارهاي درست" و  اثر بخشي" انجام درست كارها":كارايي عبارت است از

ل استفاده از نيروي  بنابراين، مديران و دست انداركاران فضاي سبز شهري بايد به گونه اي برنامه ريزي كنند كه با حداق

  .به وجود آورند) ستاده(، حداكثر استفاده را در ايجاد بازدهي اكولوژيكي)داده...(انساني، هزينه و 

  :براي اين منظور، برخي از اقدامات را مي توان در اين راستا انجام داد، به صورت نمونه پيشنهاد مي شود

ر به منظور حفظ و توسعه فضاهاي سبز خصوصي و نيمه خصوصي  مديران و دست اندركاران شهري به اتخاذ تدابي ـ1

اقدام كنند و از تخريب آنها با جديت جلوگيري كنند و مردم و نهادهاي اداري شهر را در حفظ و نگه داري فضاهاي سبز 

 حال چرا كه اين دسته از فضاهاي سبز هزينه هاي عمومي را دارد و در عين. خصوصي شان راهنمايي و ياري نمايند

  .توزيع آن  در سطح شهر معموالً يكنواخت و بازدهي اكولوژيكي آن مطلوب است

 مديران و سياست گذاران فضاي سبز شهري بايد از كاربرد بي رويه گونه هاي گياهي كم بازده به ويژه گلهاي  ـ2

يكي باالتر، هزينه نگاهداري چرا كه درختان با طول عمر نسبتاً پايدار با بازدهي اكولوژ. فصلي و چمن خودداري كنند

  .كمتري بر جامعه تحميل مي نمايند
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آشنايي با . يك درخت معموالً دهها سال عمر مي كند...  عمر يك درخت به نوع آن بستگي دارد"گفتني است كه 

 " سطوح سبز"در واقع، با تبديل. "...چگونگي رشد طولي و عرضي درخت، انتخاب نوع مناسب درخت را سبب مي شود

  . از طريق كاربرد بيشتر درختان مي توان به ارتقاي بهره وري اكولوژيكي دست يافت" فضاي سبز"به 

  :افزون بر اينها، توجه به چند موضوع ديگر در افزايش ارتقاي بهره وري اكولوژيكي فضاهاي سبز حايز اهميت است

  . انتخاب گونه هاي مناسب و سازگار با شرايط اقليمي و جغرافيايي ـ

مهمترين بخش پارك ها و ... " انبوه سازي درختان و حتي المقدور پرهيز از تك درخت سازي محوطه ها؛ چرا كه ـ 

و بيشترين اثر بخشي پارك ها در آب و هواي شهر، مربوطه به بخش ... محيطهاي سبز، بخش درختان آن مي باشد

) سطح سبز(تر شود و بر عكس وسعت چمنزاربيش) فضاي سبز(هر چقدر وسعت درختزار. درختزار هر يك از آنهاست

 Bernatzk ؛ Sperber 1974؛ Brache 1975 كاهش يابد، اثرات مفيد اكولوژيكي پارك ها، افزايش مي يابد

1970   

اثر درختان در كاهش آلودگي ... " اختصاص مساحت كافي براي هر يك از پروژه هاي توسعه فضاي سبز؛ چرا كه،  ـ

كارخانجات براي اينكه آثار ناگواري در منطقه نگذارند، بايد به . ه از وسعت كافي برخوردار باشندفقط زماني مؤثر است ك

 درصد از 70 متر قادر است 500برآوردها نشان مي دهد كه فضاي سبز به عرض . وسيله فضاي سبز محصور شوند

  )Kaluzhniyietal.(را كاهش دهد ... SO2گاز
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و هوا و ساير شرايط ويژه شهرها، از پارك هاي كوچك با وسعت كمتر ثمر بخشي  پارك هاي وسيع در آب "در واقع 

 1  ـ2/1حداقل وسعتي را كه يك پارك مي تواند اثرات ملموس خود را در آب و هواي يك منطقه بگذارد، . بيشتر دارند

  "...هكتار مي باشد

Sperber 1974  

ر محله هاي پرتراكم و خالي از مناطق سبز واقع شده باشند، فضاهاي سبز  كوچكي كه د ... ":صاحب نظران معتقدند كه

اين فضاها نه تنها در بهبود وضعيت هوا بدون تأثيرند، بلكه با مكيدن غبار از محيط . فضاهاي آلوده محسوب مي شوند

 توده هاي در واقع، اين فضا در مقابل جريان نزولي به صورت قيفي در آمده و با جذب. اطراف خود آلوده تر مي شوند

. هواي مجاور، اگر جاي اين فضاهاي سبز كوچك را چمن و درختچه هاي كوچك بگيرند، وضع وخيم تر خواهد شد

براي زدودن غبار به طور مؤثر، به يك حداقل مساحت و يك ميزان خاص از فضاهاي سبز در قبال فضاهاي ساخته 

  ."...اهاي سبز مشخص گردندپس الزم است كه حدود كاربرد زيست محيطي فض. شده نياز است

از سوي ديگر، .  در اينجا كامالً مصداق مي يابد" انجام كارهاي درست" كه عبارت بود از "اثر بخشي"بنابراين ، بحث 

يكي از (اين را نيز بايد در نظر داشت كه توزيع فضاهاي سبز در قطعات كوچك و پراكنده، هزينه هاي حفظ و نگهداري 

  .را افزايش مي دهد)  وري فضاي سبز در بهره"داده"اقالم
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البته ناگفته نماند، اثربخشي درختان در شهرها منوط به استفاده صحيح، مراقبت و نگهداري و رسيدگي به موقع  ... "

در غيراين صورت نيازي به گفتن نيست كه ممكن است حتي نارسايي هايي را براي شهروندان فراهم كند؛ . آنها دارد

براي حفظ هدفهاي تفرجي . ن نور به منازل شود و يا در فصل خزان محيط خود را انباشته از برگ نمايدمثالً مانع رسيد

به اين دليل و به داليل بسيار ديگري حفظ . پارك ها در داخل شهرها، نظارت و كنترل مداوم و شديد آنها الزامي است

شهري به عنوان يك واحد خدماتي بيش از حد و نگه داري يك مجموعه از درختان شاداب و سودمند در يك ناحيه 

  ."...تصور هزينه در بر دارد

   ارتقاي بهره وري اجتماعي فضاهاي سبز شهري ـ9  ـ3

آنچه  كه از ديدگاه محيط اجتماعي در ارتباط با فضاي سبز شهري ... "همان گونه كه پيش از اين مطرح شد، اساساً 

است؛ يعني فضاي سبزي كه رفت و آمد عموم در آنها ) سبز اجتماعيفضاي (اهميت دارد، ميزان فضاي سبز عمومي

  ."...بدون مانع باشد

بنابراين، هر چه فضاي سبز عمومي درجذب جمعيت و خدمات رساني به مردم موفق تر باشد، بهره وري اجتماعي 

  .فضاهاي سبز نيز ارتقا بيشتري خواهد يافت

انند از طريق اتخاذ تمهيدات مختلف،  اطمينان مردم را براي گذران در صورتي كه مديران و فضاهاي سبز شهري، بتو

اوقات فراغت در پارك ها جلب نمايند و مردم در ساعات مختلف مردم اجتماعي، نظير ورزش، مصاحبت و معاشرت 
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سبز بهره وري اجتماعي فضاهاي . به محوطه فضاهاي سبز عمومي جذب نمايند... دوستان و خانواده، امور فرهنگي و

  .براي اين منظور ضروري است اين مكانها، واجد شرايط و معيارهاي مديريت پارك ها باشند. شهري ارتقا مي يابد

   معيارهاي مديريت پارك ها ـ9  ـ4

   ايمني ـ

تأسيسات برق و . بايد نكات ايمني در پارك ها و تجهيزات و خدمات عرضه شده در آنها به طور كامل ملحوظ شود

 برق با تير چراغ هاي روشنايي دراثر آبياري ، ورود غير مجاز موتور سواران امكان خطرات احتمالي وسايل امكان اتصال

تفريحي چون انواع چرخ وفلك هاي برقي ، تابها و سرسره هاي كودكان وجود اختالف سطهاي خطرناك در مسيرهاي 

ه بايد از سوي مديران فضاههاي سبز عمومي با هموار... پياده پارك، كيفيت بهداشتي مواد غذايي بوفه هاي پارك و

  .دقت و وسواس بسيار مورد نظارت وكنترل قرار بگيرد

   امنيت ـ

.  در پاركها جلوگيري كرد" فضاههاي غير قابل دفاع"با اتخاذ تدابير مختلف طراحي ويا مديريتي بايد از ايجاد

مكانيابي صحيح . ت محيط پاركها كمكخواهد كردسيستمرونايي در شهر واتخاذ سيستماي نظارتي و انتظامي وامني

فضاي سبز عمومي به گونه اي از چهار سو براي رهگذران امكان چشم انداز به پارك راتإمين مي نمايد وهمجنين 
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مي تواند از جمله اقداماتي باشد تا از بزهكاري اجتماعي در پاركها جوگيري ... ممانعت از احداث فضاهاي سبز بيكران و

  .و محيط امن براي گذران اوقات فراغت خانواده ها بوجود اوردنموده 

   تجهيزات ـ

با كيفيت مناسب ايجاد و در .. در پاركهاي شهر الزم است تأسيسات وتجهيزات ضروري از جمله آبخوري، دستشويي و

  . اختيار  كاربران فضاي سبز قرار گيرد 

   تسهيالت ـ

در جذب ... يل ، ورزش ، كتابخواني، نمايش و فيلم ، آموزشهاي هنري و عرضه خدمات متنوع اجتماعي وفرهنگي از قب

اساسا هر چه قدر فضاههاي . مردم و ارتقائ بهره بري اجتماعي فضاههاي سبز عمومي نقش ارزنده اي خواهد داشت

اين امر  خدماتي كوچك تلفيق وتركيب گردد ، ـسبز عمومي با عرضه خدمات فرهنگي واجتماعي حتي واحدهاي اداري 

  .با موفقيت بيشتري توام خواهد شد

   دسترسي راحت ـ

 10برخي زمان دسترسي را . آساني صورت گيرد توزيع مكاني فضصاي سبز بايد با گونه اي باشد كه دستيابي به آن به "

تاندارد  متر از نواحي مسكوني است، مي دانند البته اين را نمي توان به عناون يك اس500 تا 400دقيقه كه معادل 

پذيرفت، ليكن اصل بر اين است كه مكان يابي و توزيع فضايي فضاي سبز عمومي بر حسب سلسله مراتب متناسب با 
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ساختار فضايي شهر باشد در آن صورت مي توان اميدوار بود كه شعاع دسترسي هر يك از فضاههاي سبز متناسب و 

  .مطلوب است

   سازگاري وهماهنگي ـ

يد متناسب با محيط و هماهنگ با محله ، ناحيه و منطقه اي كه در آن مستقر ميشوند،طراحي  كانونهاي تفريحي با"

به طور كي برنامه ريزي خدمات تفريحي بايد بر اساس نيازه ها،عاليق،امكانات و نظام ارزش ها و گرايش هاي . شوند

  "...مشترك مردم صورت گيرد

  )پويايي اداره امور(مديريت فعال ـ

با باال رفتن تعداد افراد استفاده كننده، به موازات آن تفرجگاهها نيز "ها، اين موضوع را بايد در نظر گرفت كهافزون بر اين

طبيعتا اين گونه مناطق نياز به مديريت فعالي دارند تا هماهنگي الزم بين خواسته هاي مردم و . گسترش مي يابند

افزايش ميزان تقاضا، يك مديريت فعال مي تواند از از سوي ديگر براي .امكانات تفريحگاهي را فراهم آورد

ويژه اي جهت جذب بيشتر مردم استفاده كند و به طور كلي مديريت پارك ها بايد در انتخاب نوع }ابتكاري{روشهاي

  ".عرضه و امكانات،خواسته مردم را در نظر بگيرد

  معيارهاي حفاظت ـ9 ـ5
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ي فضا هاي سبز عمومي، توجه و رعايت معيارهاي حفاظت فني زير نيز افزون بر لزوم رعايت اصول مديريت بهره بردار

  .حايز اهميت خواهد بود

بررسي شرايط اقليمي و جغرافيايي فالت ايران حاكي از حاكم بودن خشكي و كمبود ريزشهاي جوي است از اين رو،  ـ1

. ر اولويت همه اقدامات خود قرار دهدساز و كار مديريت فضاهاي سبز شهري بايد ارتقاي بهره وري از منابع آب را د

از جمه ... اتخاذ تدابير مختلف از جمله دقت در انتخاب گونه هاي گياهي، بهره مندي از سيستم هاي مناسب آبياري و

  .مواردي است كه در اين زمينه مورد تاكيد قرار دارد

 متر از 2 الي1ب و اكسيژن حداقل به شعاع خاك پيرامون بن درختان بايد به منظور فراهم شدن امكان مناسب نفوذآ ـ2

هر نوع پوششهاي سخت،نظيرآسفالت،سيمان،سنگفروش و فشردگي خاك آزاد باشد و در بهسازي شبكه هاي معابر 

  .شهري نيز به دقت از سوي مسوالن فضاي سبز بر اين امر نظارت گردد

شي،آب،گاز،مخابرات وفاضالبها صورت در حفاري شهري كه براي تاسيسات و تجهيزات شهري از قبيل لوله ك ـ3

  .ميگيرد، بايد حداكثر تالش در جهت جلواگيري از آسيب رساني به ريشه درختان از مسوالن فضاي سبز، انجام گيرد

 با اتخاذ تدابير تشويقي، هر يك از واحد هاي مسكوني حاشيه خيا بان ها را به حفظ و نگهداري فضا هاي سبز  ـ4

  .دمقابلشان كوشا نماين
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اگر افرادي كه با درختان زندگي مي كنند،آنها را به عنوان بخشي از محيط مطلوب خود ندانند،درختان مورد بي ..."

  "...توجهي واقع شده و قطعا در اثر اين غفلت آسيب مي بينند و بدترين حالت آن زماني خواهد بود كه عمدتا نابود شوند

عاينه كنند و هر اينگونه آسيب ديدگي ساقه هاي درختان ، به منظور درختان شهري را همواره گروه هاي سيار م ـ5

، توسط مواد مخصوص التيام و ترميم شود وهر گونه خطر احتماي تاج ...جلوگيري از آفت زدگي ويا گسترش جراحت 

  .پس از شناسايي ، رفع خطر گردد... وشاخ هاي درختان از قبيل آفات، سيمهاي برق و خطر آتش سوزي و

افرادي كه به اين .  هرس درختان به كارگران غير ماهر سپرده نشود، زيرا هرس عملي بسيار مهم وفني مي باشدـ  6

به طوري كه به درختان آسيبي وارد نكنند و در . كار گمارده مي شوند، بايد به اصول هرس درختان آشنايي داشته باشند

  . ضمن درختان را از حالت تعادل طبيعي خارج نسازند

  :  همواره به چهار نياز اساسي درختان بايد توجه نمود ـ 7

   استوار ماندن در محل ـ تأمين مواد غذايي   پ  ـ تأمين اكسيژن ج  ـ تأمين آب   ب  ـالف 

 در انتخاب گياهان براي كاشت در فضاههاي شهري و پاركها نهايت دقت انجام گرديده، از انتخاب و كاشت گونه  ـ 8

از سوي كارشناسان فضا سبز سمي و خطرناك ... ند جرء آن از جمله ميوه، جوانه، برگ، شيره وهاي كه يك يا چ

  .تشخيص داده مي شود، خودداري گردد

  .و پاركها خودداري شود) خيابانها وميدانها( از كاشت درختان ميوه در فضاههاي سبز  ـ 9
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د، اين گياهان از نظر آفات و بيماريها آسيب پذير هستند زيرا عالوه بر مسايل جنبي كه به فرهنگ عامه بستگي دار ... "

وچنانچه به سم پاشي آنها اقدام گردد، بكاربردن سموم حشره كش محيط را آلوده تر خواهد كرد،كه اين خود نقض 

   "...غرض از

تخاب شوند كه  از نظر اقتصادي، گياهاني كه براي فضاي سبز استفادده مي گردند ، حتي االمكان بايد طوري ان ـ 10

  ...تهيه و به خصوص نگهداري آنها حداقل هزينه رادربرداشته باشد

   "...هر چه گياهان با محيط سازگارتر باشند، هزينه نگهداري آنها كمتر است... "

 در سالهاي پس از كاشت بايد عوامل متعددي كه مي تواند موفقيت سرمايه گذاري اوليه را تهديد نمايند، مورد "  ـ 11

  :سه عامل از مشكالت مهم نگهداري فضاي سبز عبارتند از. وجه قرار گيردت

   عمل هرس ـ محافظت از درختان      پ  ـ علفهاي هرز ناخواسته    ب  ـالف 

امور .  مراقبت از درختان، امري تخصصي وپيچيده است ؛ بنابراين، مستلزم همكاري كارشناسان خبره مي باشد"  ـ 12

به طور تئوري يك درخت . حفظ ، هرس به موقع و قطع و گاه جراحي درخت است: ، عمدتا شاملمربوط به درختان 

 محيطي كه معموال با  ـدرختان در محيط شهري . مخصوصا در محيطي طبيعي و مطلوب به مراقبت زياد نياز ندارد

   "...  شديدا نياز به مراقبت دارند ـگياهان ناسازگار است 
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تفريحي عمومي وبناههاي مربوط بايد به مناسب ترين شكل استقرار يابند ، به طوري كه تأسيسات  ... "  ـ 13

اين مكانها بايد طوري انتخاب شوند كه . فرصتهاي انتخاب يكسان افراد براي بهره گيري از اين تأسيسات فراهم آيد 

ري، بهترين كاربرد راداشته براي ايجاد رفاه، ايمني گروههاي مختلف سني، سهولت اداره ، نظارت وچذابيت ظاه

   "...باشند

 خاكي كه براي كاشت درختچه ها يا درختان به كار مي رود، بايد داراي خصوصياتي باشد كه درختچه يا درخت "  ـ 14

بعضي از درختان ، خاكهاي سنگين وداراي رس بيشتر را ترجيح مي . مورد نظر براي رشد مطلوب به آن خصوصيات دارد

از اين جهت با توجه به نوع درخت ، گودالي كه . هاي سبك وحاصلخيز وغني از مواد آلي را مي پسندددهند ورخي خاك

   ".براي كاشت درخت ايجاد مي شود، بايد از مخلوط مورد نظر انباشته شده سپس اقدام به كاشت شود

هي ،فصل پاييز يا اوايل  يكي از كارهاي مهم براي حفظ سالمت درختان ، كوددهي است بهترين زمان كودد"  ـ 15

كود عالوه بر فراهم نمودن مواد غذايي مورد نياز . فصل بهار است ، هر چند كوددهي در مواقع ديگر نيز ضرري ندارد 

  "..  مي افزايدN, P ,K)(درخت بر مقدار سه ماده غذايي مهم خاك ؛ يعني ، نيتروژن ، فسفر و پتاسيم 

 وباافزايش دما دفعات آبياري بايد  ـ درختان حداقل هفته اي يكبار  ـ شوند  گياهان به طور منظم آبياري مي ـ 16

  . ريخته شود" مالچ "افزايش يابد وبراي حفظ رطوبت وسالمت گياه ، پاي درختان 
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كوشش براي تنشويق مردمدر مشاركت هر چه كاملتر آنها ، بدون آموزش وآگاهي دادن در مقياس گسترده  ... "  ـ 17

افراد وارگانهاي كه به امور مربوط به درختان عالقه مكند هستند ، مايلند كه . ه نتايج محدودي انجامدممكن است ب

براي حصول مشاركت گسترده . نسبت به برنامه ها تسلط يابند ، در صورتي كه اغلب ساكنان منفعل باقي مي مانند

مسلما تمركز منابع در . مدت طوالني تالش كردمردم حامعه به ويژه افرادي كه آگاهي وتجربه كمي دارن ، بايد به 

مناطق مسكوني عيان نشين كه داراي امكانت زيادي هستند ، نتيجه بهتر وسريعتري خواهد داشت ؛ اما بايد توجه 

   ".داشت كه اين اقدام در نواحي محروم كه تعدادي محدودي درخت يا باعهاي خصوصي وجود دارد، مفيدتر خواهد بود

 روش سودمندي است كه هر نوع تغيير ناهنجار در وضعيت درخت را قبل ازپيش روي وحاد "نه درختان  معاي"  ـ 18

مي توان به شدت بيماري ، آفات ومشكالت ) حداقل سالي يك مرتبه( شدن را مشخص مي سازد با معاينه مرتب درخت

برگها يا جوانه هاي جوان ، اندازه :  شوددر حين معاينه به چهار نكته توجه. محيطي درخت پي برد ودر جهت آنها كوشيد

   "برگ، رشد شاخه ها و خشكيدن برگها و شاخه هاي فوقاني

 در جهت برنامه ريزي صحيح عمليات نگهداري درختان ، بهتر است براي هر درخت يك شناسنامه ي عمليات "  ـ 19

وضعيت : اين شناسنامه ، ضروري استذكر چند ويژگي در . همانند شناسنامه ي عمليات در فضاي سبز، تنظيم كرد

درخت ، نوع ضايعات بررسي شده واقدامات انجام گرفته ؛ به اين ترتيب مي توان وضعيت ساالنه انواع گياهان راارزيابي 

   ".كرده ، نوع اقدامات الزم براي هر كدام را به دقت تعيين نمود
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  پيوست                                                       

                             ضوابط اجرايي مربوط به چگونگي اجراي ماده يك اليحه قانوني

   شوراي انقالب1395 / 3 / 11حفظ وكسترش فضاي سبز در شهرها ، مصوب 

   وزارت كشور ـ 1373 شهريور 29مصوب 

   تعاريف ـ 1ماده 

تاكستان از اين حكم (  سانتيمتر نباشد 15تر از عبارت است از هر اصله كه محيط بن آن كم:  درخت  ـ1  ـ 1

  )مستثناست 

  زميني است كه برابر ضوابط در آن درختان مثمر وغير مثمر موجود باشد :  باغ  ـ1  ـ 2

  .زميني است كه در آن درخان غير مثمر بوسيله اشخاص كاشته شده باشد:  قلمستان ـ1  ـ 3

 زمين است ودر صورتي كه درخت در سطح زمين به چند شاخه منشعب محل تالقي درخت با سطح:  بن درخت  ـ1 ـ 4

  .و بقيه ساقه ها شاخه محسوب مي شوند. شده باشد، بن قطورترين ساقه مالكعمل خواهد بود

  . سانتيمتر باشد15درخت جواني كه محيط بن ان كمتر از :  نهال  ـ1  ـ 5

 مقامك قانوني متصرفان و مستأجران مسؤل رعايت اين ضوابط  درباره موقوفات، متوليان، متصديان يا قائم ـ 2ماده 

  .خواهد بود
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 كيه امالك و اراضي غير از باغ سبز كه در محدوده ي قانوني و حريم شهرها مي باشد و مساحت ان بيش از  ـ 3 ماده 

  . متر مربع است ، مشمول اين ضوابط خواهد بود500

  :ته مي شوند كه داراي مشخصات ذي باشنداز نظراين ضوابط  محلهاي باغ شناخ: تبصره 

  . متر مربع باشد 500 مساحت محل بيش از  ـ1

  . متر مربع يك اصله درخت مثمر كاشته شده باشد16 در هر متر مربع حداقل يك اصله درخت غير مثمر ويادر هر  ـ 2

  . دارا بودن سند ماكيت به عنوان باغ ـ 3

 شهرها و حريم قانوني آنها، بنا به تقاضاي مالك ، مباشر يا قائم مقام قانوني  شهرداري در محدوده ي قانوني ـ 4ماده 

آنها ، راجع به درختان مشمول قانون ، در موارد ذيل مكلف به صدور مجوز قطع درخت با رعايت ساير مقررات مربوط 

  .مي باشد

 قطع شوند ، بديهي است چنانچه  درختان غير مثمري كه به سن بهره وري رسيده باشند وبه قصد سود از چوب ـ 1

  .شهرداري بهاي چوب درختان را به مالك بپردازد ، درخت قطع نخواهد شد

 قطع درخت به آفت ويا بيماري مبتال شده و ميزان ابتال به حدي باشد كه به بعضي يا تمام درختان ناحيه آسيب  ـ 2

  .برساند يا ادامه حيات درخت مقدور نباشد
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نظور احداث يا تعويض ، حفر كانال و مجاري آب يا خطوط برق لوله كشي نفت و گاز وتلفن و  قطع درخت به م ـ 3

  .غيره ويا به علت خطر سقوط آن ضروري باشد

  . زميني كه در آن درخت وجود دارد براي اجراي طرحهاي عمومي و نظاير آن مورد نياز باشد  ـ 4

  .شد قطع درخت به منظور كاشت مجدد در همان محل با ـ 5

 قطع درخت در مواردي كه درختان واقع در معابر و ميدانها مانع تردد بوده ، يا مزاحمتي براي مالكان مجاور  ـ 6

  .فراهمكرده باشد 

  . خشكسالي و حوادث غير مترقبه كه موجب خشك شدن درخت شده باشد ـ 7

  . اصالح يا احياي موارد پيش بيني نشده كه قطع درخت ضرورت پيدا كند ـ 8

درخواست خود را طبق فرم نمونه اي كه توسط شهرداري . متقاضيان قطع درخت بايد به شهرداري مراجعه و ـ 5ماده 

  .تهيه مي شود ، تنظيم و به همان مرجع تسليم نمايد 

 ماه از تاريخ تسليم تقاضا ، تكليف متقاضي را با ذكر دليل كافي ، روشن 2 شهرداري مكف است حداكثر ظرف  ـ 6ماده 

در غير اين صورت عمل شهرداري تخلف محسوب مي شود ومتخلفان به تخفات اداري معرفي و از آن طريق با . نمايد

  .فرد متخف رفتار خواهد شد

  .عدم وصول پاسخ در مهلت مقرر از سوي شهرداري به منزه موافقت تلقي مي گردد: تبصره 
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  .ري از آنها با كسب مجوز از شهرداري بالمانع مي باشد عدم فعاليت خزانه يا نهاستان پس از بهره بردا ـ 7ماده 

 در كليه مواردي كه قطع درخت ضروري باشد، شهرداري موظف است مالكان و متصرفان محل را ملزم نمايد  ـ 8ماده 

  .تا اقدام به كاشت مجدد درخت نمايند

سته به دولت وسايرمؤسسات و نهادهاي  حفاظت و آبياري درختان واقع در محوطه ي سازمانهاي دولتي و واب ـ 9ماده 

  .انقاب اسالمي به عهده سازمان مربوط مي باشد

 كاشت ، حفاظت و آبياري درختان معابر ، ميدانها ، پاركهاي عمومي و بزرگراهها در محدوده قانوني وحريم  ـ 10ماده 

  .شهر به استثناء پاركهاي محيط زيست با شهرداري است

مشمول قانون ، اعم از مكانهاي مسكوني ، كسب وپيشه و امالك تحت تصرف ، برعهده در ساير محلهاي : تبصره 

  .مالكان ومتصرفان مي باشد

 قانون ، شهرداري موظف است شناسنامه ي درختان مشمول قانون را با مشخصات 1 در اجراي ماده  ـ 11ماده 

  :مشروحه ذيل تهيه نمايد

 ي پالك مشمول شماره پالك ثبتي يا شماره نوع ساز ـالف 

   مساحت ملك  ـب 

   نماينده ي شهرداري ـ 3
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  . تصميمات گرفته شده توسط كميسيون به عنوان يك ضابطه به شهرداري ارايه مي گردد:  تبصره 

 ماه از تاريخ ابالغ ، در صورت اعتراض مالك يا ذي نفع ، قابل تجديد نظر در 2 تصميم شهرداري ظرف  ـ 15ماده 

   مقام قانوني آن مي باشد شوراي شهر يا قائم

 در صورتي كه شخص يا اشخاص موجبات اتالف وامحاي درختان موضوع ماده يك قانون را فراهم نمايند ،  ـ 16ماده 

  .شهرداري موظف است نسبت به تعقيب جزايي و اخذ خسارات وارده توسط مراجع قضايي اقدام نمايد

  ب توسط شهرداري اخذ مي گردد  عوارض قطع ذدرخت ، حسب تعرفه ي مصو ـ 17ماده 

............  تبصره در تاريخ 4ماده و 18 ضوابط اجرايي ماده يك ايحه ي قانوني حفظ وگسترش فضاي سبز در  ـ 18ماده 

  . مورد تصويب قرار گرفت

   علي محمد بشارتي ـ                                                              وزير كشور 

  و مĤخذمنابع 

 فصل نامه علمي محيط زيست ، " نگرشي به مسايل فضاي سبز شهري در كشورهاي فقير وغني،". ج.  البمبو ، د  ـ 1

   . 1367دوره دوم ، شماره اول، سال 

 فصل نامه ي علمي فضاي سبز ، " جنگل كاري ضرورت اجتناب ناپذير محيط زيست ،".  ايماني ، محمد رضا  ـ 2

  .1373  ، تابستان7شماره 
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 فصل نامه ي علمي فضاي " تا به امروز در غرب ، 15 سير تغيير تفصيل مفهومپاركهاي شهري از قرن " بهبهاني ، ـ 3

  2 ، سال 6 و 5سبز ، شماره 

 فصل نامه علمي سازمان حفاظت محيط زيست ، ".  آثار فضاي سبز بر بيوكليماي شهر ".  بهرام سلطاني ، كامبيز  ـ 4

   1369 اول ، سال جد سوم ، شماره

  .17 ، شماره 5 مجله آبادي ، سال " پيشنهاد روش محاسبه سرانه فضاي سبز شهري ، ".  بهرام سلطاني ، كامبيز ـ 5

  1367 سازمان حفاظت محيط زيست ، " شناخت محيط زيست ، ".  بهرام سلطاني ، كامبيز ـ  ـ 6

   1363ر فضاي سبز تهران ، دفتر تحقيقات زيست محيطي ،  طرح بررسي آثار توسعه ب".  بهرام سلطاني ، كامبيز ـ 7

   " كاربرد فضاي سبز شهري در طرحهاي جامع واصول طراحي پاركها ".  بهرام سلطاني ، كامبيز ـ 8

 ، مركز مطالعات وتحقيقات ") محيط زيست (  مجموعه مباحث وروشهاي شهرسازي ".  بهرام سلطاني ، كامبيز ـ 9

  .1371 سال معماري و شهرسازي ،

 ، فصلنامه ي " گياهان مناسب واصول احداث فضاي سبز در مناطق نيمه گرمسيري جنوب ".  پازوكي ، علي  ـ 10

  10 و 9علمي فضاي سبز ، شماره 

   1374 ، انتشارات سنمت ، " حقوق محيط زيست در ايران ".  تقي زاده انصاري ، مصطفي ـ 11
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 ، ترجمه بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب "مفاهيم اساسي بهره وري " جامعه ملي بهره وري سنگاپور ،  ـ 12

  1374اسالمي ، 

 ، از مجموعه مقاالت سمينار فضاي سبز ، شهرداري تهران سال " جايگاه جنگل كاري در طراحي فضاي سبز "  ـ 13

1371  

 ، 28 ، مجله سنبله ، شماره "هران   درختكاري در خيابان ، بزرگراهها و پاركهاي ت". جزايري ، محمد حسين  ـ 14

  1370سال 

   .1374 ، گنج دانش ، سال " مجموعه قوانين شهرداريها و شوراهاي اسالمي ".  حجتي اشرفي ، غالمرضا  ـ 15

 ، 2 ، فصل نامه علمي فضاي سبز ، سال " نقش فضاي سبز واهميت آن در زندگي انسان ". حكمتي ، جمشيد  ـ 16

   6 و 5شماره 

  1369 ، ناشر سياه تيري ، سال " طراحي باغ و پارك ".  حكمتي ، جمشيد ـ 17

  1369 ، سال 247 ، ترجمه ناهيد فروغايي ، پيام يونسكو ، شماره " رمز زيبايي "  ـ 18

  .1365 ، انتشارات پارت ، سال " طراحي باغ و احداث فضاي سبز ".  روحاني ، غزاله  ـ 19

 ، مركزمطالعات وتحقيقات شهرسازي و معماري ايران ، سال "توانهاي محيطي ايران  ".  رهنمايي ، محمد تقي  ـ 20

1371  
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، مركزمطالعات وتحقيقات شهرسازي و ) جغرافيا(  ، " مجموعه مباحث وروشهاي شهرسازي ".  رهنمايي ، محمد تقي  ـ 21

  1371معماري ايران ، سال 

 از مجموعه مقاالت سمينار ". ستقل آبياري فضاي سبز شهر  طرح احداث شبكه م" سعيدي وزيري وهمكاران ،  ـ 22

  .فضاي سبز ، شهرداري تهران

  .7 فصلنامه علمي فضاي سبز، سال دوم ، شماره " نگرشي به تقسيمات فلور سيتيكي ايران ".  شاهسواري ، عباس  ـ 23

  .8ي فضاي سبز، شماره  ، فصلنامه علم" طراحي كاشت وتقاطع هاي غير هم سطح ".  شريفي ، گلنوش  ـ 24

 ،  از مجموعه مقاالت سمينار فضاي سبز ، " مباني طراحي فضاي سبز از نظر نحوه انتخاب گياهان " صانعي ،  ـ 25

  . 1371سال .شهرداري تهران

سال .  ، از مجموعه مقاالت سمينار فضاي سبز ، شهرداري تهران"مسأله درختكاري شهر تهران " طباطبايي ، محمد  ـ 26

1371.  

  . 1371 ، سازمان پاركهاوفضاي سبز شهر تهران ، " درختكاري ومراقبت از درختان ".  عزيز يانس ، هرمينيا  ـ 27

  .1370 ، سازمان پاركهاوفضاي سبز شهر تهران ، " آلودگي هواي تهران وراهنماي جلوگيري از آن ". فروهر ، فرشاد  ـ 28

  . 1372 ، انتشارات فردوسي ، سال "ل قوانين ومقررات شهرداري وخدمات عمومي  مجموعه كام".   قرباني ، فرج اهللا  ـ 29

  .1372 ، شهرداري مشهد ، سال " طرح جامع خودگرداني سازمان پاركها و فضاي سبز " گل آرا ، رضا ،  ـ 30
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 5 ، شماره 2ال  ، فصل نامه علمي فضاي سبز ، س" برنامه ريزي و طراحي فضاي سبز شهري ".  لقايي ، حسن عي  ـ 31

   .6و 

 مركزمطالعات وتحقيقات شهرسازي و معماري ايران ، " مجموعه مصوبات شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران "  ـ 32

   .1370سال

   .1370، مؤسسه انتشارات جهادانشگاهي ، سال " مدني  ـ مجموعه قوانين اساسي "  ـ 33

   .1369 ، انتشارات دفتر آموزش زيست محيطي ، سال "يست  درختان و محيط ز".  مجنونيان ، هرنيك  ـ 34

 ، سازمان پاركها و فضا سبز شهر تهران ، " مباحث پيرامون پاركها ، فضاي سبز و تفرجگاهها ".  مجنونيان ، هرنيك  ـ 35

1374 .   

داري ، پاركهاي ملي سرخه طرح جامع پرك (  فراهم آوري الگويي براي مديريت پاركها در ايران ، ". مخدوم ، مجيد  ـ 36

  .، فصل نامه علمي محيط زيست ، دور دوم شماره اول ) حصار وفجير 

 ، ترجمه حسين رضايي و ديگران ، " طراحي ، اجرا ومديريت  ـفصل نامه هاي شهري " موره ، ؤان پير وديگران ،  ـ 37

   .1373اداره كل روابط عمومي وبين الملل شهرداري تهران ، 

 ، سازمان پاركها و فضاي سبز شهر " اصول وضوابط طراحي پاركهاي شهري ".سين مشاوران آمايش محيط  مهند ـ 38

   .1372تهران ، سال 
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  . ، گزارش مقدماتي ")  خدماتي  ـپارك ومجتمع فرهنگي (  پرديس سال " مهندسان مشاور بافت شهر ،  ـ 39

   ."ي كابدي فضاي پيرامون بزرگراه شهيد چمران  طرح ايمن سازي وطراح" مهندسان مشاور بافت شهر،  ـ 40

دانشگاه علم وصنعت .   ، ترجمه راضيه رضا زاده و عباس زادگان " مباحث طراحي شهري " هد من و يازوسكي ،  ـ 41

   .1370ايران ، سال 

   .1374ان ، سال  واحد انتشارات سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهر" جنگل داري شهري ، " هيبرو ،بي ، جي ،  ـ 42
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