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 چکيده 

آن بخش   بوده است.اهمیت فضای سبز شهری بر کیفیت زندگی    یبررسهدف از انجام این تحقیق  

نسبتاً    شود؛ فضایاز فضای سبز که در محدوده شهر طراحی و بنا شده، فضای سبز شهری نامیده می

ک معین  گیاهان با ساختی جنگلی و برخوردار از بازدهی زیست محیطی و اکولوژی  گ، متشکل ازبزر

فضاهای سبز در وهله نخست به فضاهای سبز و  .و در خور شرایط زیست محیطی حاکم بر شهر

طبیعت و   نتایج نشان داد کهشوند.  سطوح سبز، و در مرحله بعد به شهری و غیرشهری تقسیم می

گاه های بشری هستند. فطرت انسان به گونه ای آفریده شده است که  تپنده زیستب  قلضای سبز،  ف

توانایی های بسیاری دارد و این توانایی ها بدون ارتباط با زیبایی های طبیعی که در زندگی شهری  

از  که همان فضاهای سبز می باشند به افسردگی و خمودی می گراید و بالطبع در پرتو بهره مندی  

شهر ها به عنوان کانون های تمرکز فعالیت و زندگی   انسان شکوفا می گردد.  خالقیت های  فضای سبز

انسان ها برای اینکه بتوانند پایداری خود را تنظیم کنند چاره ای جز پذیرش ساختار و کارکردی  

وری پیکره  متاثر از سیستم های طبیعی ندارند. در این میان فضاهای سبز شهری به عنوان جزء ضر

ساسی را دارا می باشد که کمبود آنها می تواند اختالالت جدی در حیات شهرها به  هر ها نقس اش

و   اجتماعی  بازدهی  دارای  شهری  سبز  فضاهای  که  دهد  می  نشان  ها  بررسی  آورد.نتایج  وجود 

اثر فضای سبز در شهرها  مهمترین  بازد  ،کارکردهای محیط زیستی  ،اکولوژیکی هستند که  هی یا 

شهر ها را برای زیست مساعد می سازد و با آثار مخرب گسترش صنعت و    ی آنهاست کهاکولوژیک

مطالعات نشان داده  حمل و نقل مقابله می کند و موجب ارتقای کیفی در زندگی شهروندان می شود.

ایت از زندگی  است که شهرهایی که در ان شهرداری به فضای سبز اهمیت دهد،کیفیت زندگی و رض

 تری است. لوب  ری در حد مطشع

 . ،کیفیت زندگیفضای سبز شهری،شهرداری  :واژگان کليدي
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 .کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی 2
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 مقدمه 
  ،ایدئولیژیکی-یسیاس  ، دیاقتصا  –، شرایط اجنماعی  های او، نیاز ها و خواسته  ، با توجه به دانش و علم بشرر هر دوره و زمانید

به نوعی در خدمت رفع نیازهای بشری قرار می گیرند. اولین سکونتگاه ها به شکل  سکو نتگاه های مرتبطی بوجود می آیند و 

ن کره خاکی ایجاد شده  میلیون نفر جمعیت در پهنه ای  10روستاهای سنتی بودند و جدیدترین آنها یعنی ابر شهر ها با بیش از  

ایجاد شده با طبیعت فاصله ی زیادی پیدا کرده اند. الودگی های ناشی از صنایع و تکنولوژی    که در آنهاتغیراتی    شهر ها با اند. این  

شهر ها را به جهنمی برای ساکنان آن تبدیل کرده است. همچنین توسعه بی رویه شهر ها به صورت افقی و عمودی باعث تخریب 

ده ی زیست گاه های بشری ایفای نقش می کرد و  ان قلب تپنها به عنوه که سال  عت شده است. طبیعت و فضای سبز کطبی

بهترین محل و موقعیت ایجاد شهر های نخستین بود. با بی توجهی به ساکنان شهر رو به افول و نابودی گذاشته است. با توجه به 

ی روانی که در  ی، و فشاهاها ی هوای، آلودگی  د می کند مانند آلودگی های صوتیاین بحران ها که روز به روز شهر ها را تهدی

نتیجه زندگی در میان ازدحام ساختمان های سنگی و ترافیک های شدید و تردد انواع وسایل حمل و نقل لزوم توجه به نیاز های  

  ای اثرات مستقیم بر کیفیت محیط   این جمعیت عظیم شهری احساس می گردد. افزایش جمعیت و تمرکز آن در سطح منطقه

ت، فقر و فرسایش محیط زیست در کشور های رو به رشد دوری باطل را ایجاد کرده است. این  ه رشد جمعید. بطوریکزیست دار

دور باطل کیفیت زندگی مردم را به شدت تحت تاثیر قرار داده و تالش های کشور های جهان سوم را برای دستیابی به توسعه  

اشتن رفاه و آسایش در زندگی جامعه می باشد که امروزه  ه پایدار دن به توسعهای رسید  بی تیجه گذارده است. یکی از راهپایدار  

تالش همه مسوولین و دست اندرکاران امور جامعه تامین رفاه و آسایش مردم می باشد. آسایش و رفاه زندگی به دو قسمت مادی  

بیرونی تامین آسایش  از عوامل    باشد یکی   عوامل می  ایش روحی و معنوی مهمتر از بقیهو معنوی یا روحی تقسیم می شود. که آس

آسایش   بر  را  آن  تاثیر  زیادی  پژوهش های  به حال  تا  باشد که  ازدحام شهری فضاهای سبز شهری می  پر  رفاه در فضاهای  و 

ت حفظ  طراحی و برنامه ریزی شهری در جهشهروندان به اثبات رسانده است. از این رو امروزه بر نقش حساس و تعیین کننده  

 .با فضای سبز و طبیعت تاکید می شود ط های شهریباط و محیارت

 

 تاریخچه احداث فضاي سبز

تاریخ معماری و  .  بخشی از سیمای شهر که از انواع گیاهان تشکیل یافته استفضای سبز از دیدگاه شهرسازی: عبارت است  

های اگرچه ابتدایی آن زمان  ر شهرضای سبز دث باغ و فادوار گذشته بشر به ضرورت احدا شهرسازی نمایانگر این مهم است که از

های معلق بابل  ای از این طرز تفکر، به حدایق معلقه باغبرای بیان نمونه  خویش جدا نمانده است. پی برده بود تا از طبیعت و اصل

اغ بزرگ  ید. این باحداث گردری کاخ عظیمی در مرکز شهر بابل  اشاره کرد که پانصد سال پیش از میالد در محوطه چهارده هکتا

گیاهان نادر آویخته بود. در قرن پنجم پیش از  هایی از  هایی استتار شده در هفت طبقه، باغهایی بود که بر ستون عبارت از سطح

ساختند.  ها را به صورت پیچک میها را به شکل سبد گل و ستونهای ساختمانمیالد یونانیان به سبک معماری )کرنت( سر ستون 

اپیروس و نخل،  ها را به شکل باقالی قبطی، پکردند. معماران مصری نیز ستون دیدالتأسیس را درختکاری میز محالت جدر آتن نی

  های ملی بزرگ بوده و در آتن باغ گیاه شناسی، موزه و ساختند. شهر اسکندریه دارای باغهماهنگ با محیط اطراف و طبیعت می

کردند و گوجه و هلو  های میوه احداث مین در اطراف شهرهای خویش، باغهخامنشیا  یز از عصرباغ وحش وجود داشت. ایرانیان ن

هایی از آن دوران به هایی از زمان شاه عباس صفوی داریم و باغهای تفریحی هم گزارش ده است. البته از پارکاز درختان رایج بو

یافت به شکل نهر ی که آب در آن جریان میانال مرکزار کلی، ک های قدیم ایران شامل یک حصباغ  یادگار مانده است. سبک کلی

ها چهارباغ اصفهان، فین کاشان و ارم هایی از این باغجای استراحت بود. نمونه  و عمارت کاله فرنگی که معموالً در مرکز باغ و 

و نیازهای روحی بشر حیط زیست  ز افزون مهای روردیم: با توجه به آلودگیگتوان نام برد. حال به دنیای امروز برمیشیراز را می 

نیست. نمونه آن، شهر جدید برازیلیا در برزیل است که  گذشته از عالیق ذاتی و تاریخی طراحی شهرهای جدی، جدا از فضای سبز  

 .هماهنگ و مکمل طبیعی پیرامون خود طراحی و ایجاد شده است
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 م فضاي سبزشهرياهميت و کارکردهاي مه

شهر مفهوم  فامروز  بدون  سبها  و ضای  شهری  توسعه  پیامدهای  نیست.  تصور  قابل  دیگر  آن  گوناگون  اشکال  در  مؤثر  ز 

اند. شهرها به  ناپذیر کردهت زیست محیطی آنها موجودیت فضای سبز و گسترش آن را برای همیشه اجتنابهای معضالپیچیدگی

ها در  تضمین کنند چاره پیکره یگانه شهر  ری خود رانند پایداها برای اینکه بتوازندگی انسانهای تمرکز فعالیت و  عنوان کانون

تواند اختالالت جدی در حیات شهری به وجود آورد. توجه به فضای سبز به می  متابولیسم آنها نقش اساسی دارند که کمبود آنها 

ل کارکرد آن  ننده حداقکیه بیاناز کارکرد آن نیست. بلکه این شبهای تنفسی شهرها تعریف اغراق آمیزی  طور عام به عنوان ریه 

های زیست محیطی شهرنشینان و هم از نظر تأمین  ازاین فضاها هم از دیدگاه تأمین نی.روددر مفهوم اکولوژیک شهرها به شمار می

ی سبز های فضاهاجا به مهمترین کارکردفضاهای فراغتی و بستر ارتباط و تعامل اجتماعی آن جایگاهی در خور اهمیت دارد. در این

 .شوداره میها اششهر در 

ها و فضای سبز  زه کارکرد تفریحی پارکها بهترین محل برای آرامش و رفع خستگی هستند. امروپارک :کارکرد تفریحی.1

 .است شده ...جایگزین بخشی از کارکردهای تفریحی خانواده روابط همسایگی و محلی، بازار و

کننده بهداشت و جان و روان افراد دانست. نقش مراکز تأمین  ن در زمرهتوارا میها و فضای سبز  پارک:  اشتید بهدکارکر .2

 .عصاب بر کسی پوشیده استگسترده فضای سبز در تمرکز ا

مختلف اجتماعی  های اقشار  ای هستند که با توجه به نیازساز روابط نانوشته سازمان یافتهها زمینهپارک:  کارکرد ارتباطی .٣

 . د یابام میگیرد و دوشکل می

ها هرچند وسایل  بازی و سرگرمی در آموزش و پرورش جسم و ذهن کودکان سهم مؤثری دارد. پارک :کارکرد آموزشی .4

 .سازندهارت و خالقیت را برای کودکان فراهم میبازی اندکی دارند، زمینه کسب م

رده مردم در آنها جای  حضور گست   د به دلیلدش و آرامش هستنها جایگاه گررکبه رغم اینکه پا:  کارکرد خرید و فروش .5

 .و پررونقی برای عرضه کاالهای مختلف مورد نیاز گردشگران هستندمناسب 

 .دسته کلی تقسیم کرد توان به چهارهای فضای سبز را میعملکرد

عموم اها برای  های اجتماعی دارند. این فضلکردها هستند که عماینها فضاهای سبز شهری و پارک:  فضای سبز عمومی .1

 .گیردگی مورد استفاده قرار میهای اجتماعی و فرهن در گذران اوقات فراغت تفریح گردهمایی مردم

ها، ادارات دولت  های باز بیمارستانفضاهای عمومی محدودترند. مانند محوطه  این فضاها نسبت به: فضای سبز نیمه نیمه .2

 و نظایر آن 

اند که به طور معمول درختکاری حاشیه باریکی از حد فاصل  شهری   ضاهای سبزاز جمله ف :هافضای سبز معابر و خیابان .٣

 .دهد رو و سواره را تشکیل میپیاده

های موجود در شهر است که استفاده آن محدود به مالکان  ها و باغشامل کلیه فضاها از جمله باغچه :فضای سبز خصوصی .4

 .باشدآن می

 

 کيفيت زندگی شهري 

(  کمی)  عینی  وجه  دو  در   … های اجتماعی فرهنگی، اقتصادی و محیطی روانی وگی توجه به شاخصندز  ز کیفیتمنظور ا

ریزی شهری است. مثل شرایط تحصیل بهتر کیفیت دسترسی کیفیت مسکن کیفیت فضاهای گذران د برنامهرون  در (  کیفی)  ذهنی 

  جوهره (  و... غال رفاه مشارکت اجتماعی  ماعی )اشتهای اجتتبرای کنش متقابل اجتماعی و فرص  هایی اوقات فراغت ایجاد فرصت

ی شهروندان مثل نیاز به امنیت زیبایی، آرامش خاطر تعلق  اجتماع   و  عاطفی  و  روانی  هاینیاز  تأمین  شهری  زندگی  کیفیت  اصلی

  رضایت  ونهمچ  ی هایشاخص  که  است  روانی  ابعاد   گیرنده  بر  در  شهری  زندگی  کیفیت. بود  خواهد  ناقص  ... اجتماعی شادی تفریح و 

های دسترسی به  ن با شاخصآ اساس بر  و  نامندمی نیز اجتماعی  رضایت را آن منظر این  از لذا. گیردمی بر در  را امنیت و شادی  و

ای دیگر آن را بیانی از  عدهشود برخی این واژه را مترادف با رفاه و های اجتماعی مثل شغل، ثروت و اوقات فراغت توجه میفرصت

http://www.rassjournal.ir/


 50 -57 ص، 1401 پاییز، 31شماره ، رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی 
ISSN: 2476-3675 

http://www. RassJournal. ir 

 

های ارزیابی کیفیت زندگی شهری  شود. یکی از معیارها مشخص مییزان کاالهای عمومی و نحوه توزیع آند که با مداننه میرفا

 .باشدهای اصلی شاخص اجتماعی کیفیت زندگی میباشد که از زیر معیارها فضای باز و سبز عمومی میدر شهر 

 

 يفيت زندگی شهري نقش فضاي سبز در ک

های زیستی به طور چشمگیری رو به  ز و سبز در محیط زیست و کیفیت زندگی مجتمعای باهمیت فضاهامروزه نقش و ا

آیند.  ریزی کاربری زمین به شمار میها، فضای باز و سبز جزء الینفک تصمیمات برنامهدر اکثر کشورافزایش است. به همین جهت،  

  بازدهی   و  شهرسازی  –ستی، بازدهی کالبدی  و محیط زیاکولوژیک  ای سبز شهری در سه گروه بازدهی  )به طور کلی بازدهی فضاه 

 شرایطی  هر  در  انسان،  که  گفت  باید  سبز  فضای  اجتماعی  –روانی    اثرات  بررسی  در.  باشد می  بندیتقسیم  قابل  روانی  –  اجتماعی

 اثرهای   مهمترین  از  نهمچنی.  یدنما   تأمین  را  فضا   این   تواندمی  سبز   فضای  که  دارد  نیاز  آرام  و  ساکت  فضای  ساعت  چند  به  روزانه

انسانی معنی دار کرده است و    جامعه  زیست  محیط  عنوان  به  را  هاشهر   که  آنهاست  محیطی  زیست  کارکرد  ها،شهر   در  سبز  فضای

شود. همچنین به  ها میبا آثار سوء گسترش صنعت و کاربردی نادرست فناوری مقابله کرده، سبب افزایش کیفیت زیستی شهر 

های شهری ها تبدیل شده است به طوری که هر ساله مساحت زیادی از زمین ربردی در دیگر کشور مهم و کا  از مباحث  عنوان یکی

های شهری، کاهش دمای  شود. منظور از بازدهی اکولوژیکی نیز زیباسازی بخشین کاربری بسیار مهم اختصاص داده میآنها به ا

در واقع فضای سبز عمومی )اجتماعی(  .باشدو مانند اینها میواع بارش مقابل ان اکسیژن افزایش نفوذپذیری خاک درمحیط، تولید 

می دارای بازدهی اکولوژیکی هستند، اما  گردد. فضای سبز نیمه عموشامل فضای سبز عمومی مجهز به خدمات و تسهیالت می

است. محوطه  محدود  آنها  کنندگان  استفاده  پادگانهاتعداد  ادارات،  باز  بیمای  و  فضاها نمونه  ها،رستانها  این  از  باشد.  ها مییی 

پیاده یا زمینرو و همرو و سواره فضاهای سبز خیابانی، درختکاری حد فاصل مسیرهای  میادین و  پیرامون هچنین فضاهای  ای 

ور شند. به طبایکی میتا حدی نیز واحد بازدهی اکولوژ  شناختی دارد وشود که عمدتاً جنبه زیباییهارا شامل میها و خیابانبزرگراه 

که به دلیل    دهدهای شهری را فضای سبز عمومی تشکیل میتوان گفت که بخش قابل توجهی از فضای سبز در طرحکلی می

از اهمیت باالتری برخوردار استبازدهی اجتماعی و ا ه  ده است کآفریده شای  فطرت انسان به گونه.کولوژیکی به طور همزمان 

باشند  های طبیعی که در زندگی شهری که همان فضاهای سبز میباییها بدون ارتباط با زیتوانایی  ارد و این های بسیارس دتوانایی

گردد و انسان راه تکامل  های انسان شکوفه میمندی از فضای سبز خالقیت گراید و بالطبع در پرتو بهرهبه افسردگی و خمودی می

مستقیم فضاهای سبز بر زندگی خود آگاه  مزایا و تأثیرات غیر یم شهر از روندان مقیماید. اگرچه بیشضتر شه پ خود میر زندگی را د

های  ها توسط پژوهشنیستند اما این تأثیر و کنش متقابل میان برخورداری از فضای سبز و عدم برخورداری از آن بر زندگی آن

اشاره شده   و قرآن کریم نیز به این موضوع  های علما و احادیثدر میان نوشتهان مثال  . به عنوباشد گوناگونی به اثبات رسیده می

 :آید کهاست از مجموعه آیات و احادیث چنین به دست می

 .کند زداید. به او آرامش بخشیده و او را شاد و خوشحال میهای انسان را مینگاه به فضای سبز غم . 1

 .کندمی و امیدی در او ایجاد و یا تقویت میدی را از انسان دور کرده و شوریاس و نوبز حالت مندی از فضای سبهره . 2

های روحی و روانی دارد به طوری که این مشکالت با نگاه کردن به فضا  فضای سبز تأثیری قابل توجه در درمان بیماری . ٣

 .رودو مناظر سرسبز و قدم زدن و نفس کشیدن در فضای سبز از میان می

 .تگیزه برای حرکت به سوی تعالی و تکامل اسارتباط با فضای سبز موجب نشاط و موجد ان  . 4

 

 ميزان سرانه فضاي سبز و تأثير آن رفاه زندگی شهروندان

سرانه عبارت است از مساحت، تقسیم بر جمعیت، در واقع سرانه عبارت است از مقدار زمینی که به طور متوسط از هر کدام 

وع درآمد، امکانات گسترش شهر،  انه عواملی از قبیل قیمت زمین، نرسد. در تعیین سرز جمعیت شهر میهر نفر اها به  یاز کاربر

نیاز اجتماعی، آداب و رسوم،  اقلیمی و طبیعی شهر مسائل  نوع معیشت، تکنولوژی موقعیت  رفاهی،  تأسیسات  به  های جمعیت 

میزان رفاه و کیفیت زندگی  دهنده  هر یک از خدمات شهری نشان ن سرانه  ها میزاکشور   بیشتر  در   امروزه.  است  مؤثر  ...ساختمان و

باشد.  های مهم افزایش سطح زندگی در شهرها میباشد. در این میان سرانه فضاهای سبز نیز به عنوان یکی از فاکتور ها میدر شهر
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  م و زیبایی شهر بایستی استاندارد فریح مردهوا و ت  ها به منظور لطافت همچنین با توجه به اهمیت فضاها و لزوم ایجاد در شهر

ود داشته باشد زیرا هر اندازه که فضای سبز در سطح شهر توسعه یابند کافی نخواهند بود.  مشخصی برای ایجاد فضاهای سبز وج

نیمه عمومی و    توان در مورد فضاهای سبز عمومی مطرح کرد. زیرا فضاهای سبز خصوصیمقوله سطوح و سرانه سبز را صرفاً می

اند. در دنیای  ما بنا بر ماهیتشان فاقد عملکرد اجتماعیای سبز حاشیه معابر هرچند در بازدهی اکولوژیکی نقش مؤثری دارند افض

 در   و  یافته  توسعه  کشورهای  هایدغدغه  مهمترین  از  یکی  به  …های مختلف صنعت، تکنولوژی وصنعتی امروز پیشرفت در زمینه 

مترمربع برای هر فرد است. شاخص تعیین شده از محیط زیست   ٣0ده است . متوسط  جهان سوم تبدیل ش  حتی  و  توسعه  حال

متر مرع به ازای هر فرد است. این در حالی است که بر    75مترمربع و در جایی مانند ایالت متحده    5تا    20سازمان ملل متحد  

  12تا    7سبزی شهری در ایران حدود    ارف و مناسب فضایهای وزارت مسکن و شهرسازی، سرانه متع اساس مطالعات و بررسی

مترمربع برای هر فرد ایرانی است و شهر همدان تنها دارای یک بیستم فضای سبزی است که ) طبق نظر کارشناسان مسکن و  

نقل قول آمده    ریزی شهری وزارت کشور اینمترمربع برای هر فرد ( بدان نیاز دارد.در گزارش مطالعات گروه برنامه  ٩شهرسازی  

مترمربع کمتر   50تا    ٣0ت که زندگی سالم در جایی امکانپذیر است که سهم سرانه هر فرد از فضای سبز در منطقه مسکونی از  اس

متر  1۶نباشد. و برای رسیدن به پارک بیش از یک ربع ساعت وقت نگیرد . سرانه فضای سبز در شهرهای مهم جهان مثل آمستردام  

باشد.که اینها نشاندهنده اهمیت این  متر می  ۶در شهر رم نیز    ،74/7، پاریس  10کپنهاگ    ،٩، لندن  11یورک  ، نیو20در شیکاگو  

هرداری ها در سطح جهانی از جمله سازمان هایی هستند که نقش مهمی در توسعه کشورها و  ش  .باشدفضاها برای شهروندان می

خود که برنامه ریزی و مدیریت امور شهری است، دور   ، از جایگاه اصلیمدنی دارند. این سازمان ها در ایرانگسترش عرصه های  

ت نه چندان با کیفیت، بویژه در شهرهای متوسط و کوچک مانده اند و تبدیل به سازمان هایی با نیروی انسانی ناکارآمد و خدما

فزایش انتظارات و نیازهای  ها از نظر مدیریتی و برنامه ریزی با شرایطی متغییر روبه رو هستند. ا  شهرداری شده اند. امروزه شهرها و

پیچیدگی های اجتماعی و کالبدی شهر از جمله مشکالتی است که امروزه   مردم، کاهش منابع مالی و تخریب محیط زیست، 

ها مبنی بر امر برنامه ریزی توسعه شهری و عمدتا راه حل هایی در ارتباط  شهرداری آن مواجه اند. رویکرد کنونیمدیران شهری با  

ز اعتبار برخوردار بودند، به طور نسبی اهمیت خود را از دست داده و به دنبال این  حل ها که زمانی ابا مسائل گذشته اند. این راه 

و تک بعدی نیز به دنبال آن ناپدید می شود. در کشور   و سلسله مراتب تک ساختاری  تغییرات، شیوه های اداره شهری متمرکز

و همچنین با شکل گیر شوراهای اسالمی شهر،    اجرا گذاشته شده  ایران نیز با روش های نوین مدیریتی و غیر متمرکزی که به

و   مدیریت شهری است از این رو ارتقا شرایطموضوع مدیریت شهرها در راس بحث ها و گفتارهای سیاسی و اجتماعی قرار گرفته 

مورد  شهرداری ردها باید با عنوان یکی از اهداف برنامه ها و از عوامل موثر در بهبود اداره شهر و عملک شهرداری بهبود وضعیت

ها می تواند از مهمترین عوامل موثر در بهبود اداره یک شهر   شهرداری ه قرار گیرد و انتخاب مدیر واجد شرایط و مجرب برایتوج

یده های جاری در آن به حدی است که مدیریت این مجموعه در هم تنیده نیازمند  محسوب شود. پیچیدگی مسائل شهری و پد 

ن گسترده متشکل از تمام عناصر و  به عبارتی یک سازما مدیریت شهری .برنامه ریزی و تشکیل سازمان های مسئول می باشد

هدف اداره، هدایت و کنترل  بدی حیات شهر با اجزای رسمی و غیر رسمی ذیربط و موثر در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و کال

 .ودو توسعه همه جانبه و پایدار شهر مربوطه است که از بخش ها و نهادهای مختلفی تشکیل می ش
 

 نتایج

شد سریع شهرنشینی و به دنبال آن افزایش مشکالت زیست محیطی اهمیت مفاهیمی چون کیفیت زندگی، برای مطلوبتر ر

ت. در این میان، فضاهای سبز شهری دارای ویژگیهایی است که آنها را به فضاهای  نمایان نموده اس  مصنوع رامحیطهای  نمودن  

. مکانهایی مانند پارکها، درختان و آبها در شهر، خدمات زیست محیطی،  سان تبدیل می کندان کیفیت زندگی مناسبی برای ارتقای

اجتماعی و فیزیولوژیکی را فراهم می کند که در زیست پذیر نمودن شهرها اهمیت بسیاری دارند.در این پژوهش ضمن تعریف  

از  زندگیکیفیت   در ارتقای فضای سبز به بررسی تاثیر کیفیت زندگی و فضای سبز  ،جایگاه محیط زیست در برنامه ریزی شهری

ی این فضا در چهار گروه اکولوژیکی، اقتصادی،  طریق بررسی ابعاد عملکردی فضاهای سبز شهری پرداخته شده است. ابعاد عملکرد

اجتماعی و کالبدی تقسیم بندی شده و بر اساس این ابعاد، شاخصهایی در سه گروه کمی،کیفی و مکانی تدوین شده است. انتظار  
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ر کلی فضاهای سبز به ساختا  ها از طریق معیارها، سنجه ها و روشهای ارایه شده و ارزیابی هرکدام از آنهاا بررسی این شاخصاست ب

و برنامه ریزی اصولی بر مبنای آن دست یافت. در این تحقیق از ابزارهایی چون پرسش نامه استفاده شده تا با سنجش  شهری  

نقش شده  تدوین  سبز شاخصهای  افزایش فضای  زندگیکی در  هرندارزیا فیت  شهر  شهروندان  که  آن  نتیجه  شود.  فضای    ،بی 

و در راستای تبدیل به شهری پایدار و   کیفیت زندگی تجهیز شده را به عنوان جزء جدایی ناپذیر زندگی خود، ارتقا دهنده سبز

البدی شهر،  فضای سبز شهری به عنوان بخش جاندار محیط شهری مکمل بخش بی جان شهر، یعنی ساختار ک.سبز می دانند

های مسکونی، نقش  شناسان و پزشکان بر این باورند عالوه بر تأمین بهداشت جو و محیط مکانشد. امروزه جامعه شناسان، روانبامی

باشد که روزانه توان به تأثیرات آن بر زندگی شهروندان میمثبتی در سالمتی شهروندان، بر عهده دارند که از مهمترین آن می

توان به اهمیت و نقش مهم  گذرانند. با توجه به مطالب باال میمیها  فراغت خود در این گونه فضای گذراندن اوقات  ساعاتی را برا

ها در کیفیت زندگی شهر و سالمت روحی و روانی شهروندان پی برد. سالمت شهروندان و پایداری شهری و کمیت و  این فضا

باشد که  مناسب شهری می  ریزیی از آثار طراحی و برنامهاهای سبز شهری یککیفیت و بازدهی روانی اجتماعی و اکولوژیکی فض

های  ریزی برای احداث شهر باید تمام تالش مسئولین و دست اندرکاران امور شهری برای برآورد آن باشد. به ویژه در طراحی و برنامه

ضای سبز،  طبیعت و ف  نشان داد که  تایج  .نیابی گرددهای هریک از شهروندان طراحی و مکاجدید باید این کاربری باتوجه به نیاز

شده است که توانایی های بسیاری دارد و این توانایی ها    گاه های بشری هستند. فطرت انسان به گونه ای آفریدهقلب تپنده زیست

ی می گراید و  بدون ارتباط با زیبایی های طبیعی که در زندگی شهری که همان فضاهای سبز می باشند به افسردگی و خمود

شهر ها به عنوان کانون های تمرکز فعالیت و زندگی    انسان شکوفا می گردد. از فضای سبز خالقیت های  طبع در پرتو بهره مندی  بال

انسان ها برای اینکه بتوانند پایداری خود را تنظیم کنند چاره ای جز پذیرش ساختار و کارکردی متاثر از سیستم های طبیعی  

ساسی را دارا می باشد که کمبود آنها می  وری پیکره شهر ها نقس از شهری به عنوان جزء ضرن میان فضاهای سبندارند. در ای

تواند اختالالت جدی در حیات شهرها به وجود آورد.نتایج بررسی ها نشان می دهد که فضاهای سبز شهری دارای بازدهی اجتماعی  

شهر ها    هی اکولوژیکی آنهاست که، یا بازد ی محیط زیستی، کارکردهاشهرها و اکولوژیکی هستند که مهمترین اثر فضای سبز در  

را برای زیست مساعد می سازد و با آثار مخرب گسترش صنعت و حمل و نقل مقابله می کند و موجب ارتقای کیفی در زندگی  

ایت  گی و رضیت دهد،کیفیت زندمطالعات نشان داده است که شهرهایی که در ان شهرداری به فضای سبز اهمشهروندان می شود.

 .از زندگی شعری در حد مطلوب تری است
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