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 نقش فضای سبسدر جامعه و فضای سبس شهری

، 1، آقائی1، حسینی 1، تنظیفیان1، اجل لوئیان1، نوروزی*1زهرا خیرالهی

 1و اسحاقی 1، مرادی1، حیدری1همدانیان

 دانشجوی کارشناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی  -1

 (اصفهان)واحد خوراسگان 

 

 چکیده

ٔجٕٛػٝ ای اص ػّٓ ٚ ٞٙش است وٝ دا٘طجٛی ایٗ سضتٝ تایذ ٞٓ تٝ ػّٓ وطاٚسصی 

دا٘طجٛی ایٗ سضتٝ تایذ تا تسّط تش ػّْٛ ٔختّف اص . ٚ ٞٓ ٞٙش طشاحی ٔسّط تاضذ

تتٛا٘ذ طشاحی فضای سثض ٔٙاسثی تشای ٔحٛطٝ ... ٚلثیُ طشاحی،٘مطٝ وطی،تاغثا٘ی 

ٕٞچٙیٗ دس طشاحی پاسن ٚ پاسوساصی . ا٘جاْ دٞذ... ٞای ٔسىٛ٘ی، اداسی ٚ تجاسی ٚ

، فضاٞای ضٟشی ٚ ٔحٛطٝ ٞای ٚیظٜ ٔخُ ٔحٛطٝ ٞای غٙؼتی،دا٘طٍاٞی،ضٟشن 

 .ٞای ٔسىٛ٘ی ٚ اتٛتاٟ٘ا ٟٔاست وافی سا داضتٝ تاضذ

 تعاریف فضای سبس

ضای سثض ، تٝ ٚسیّٝ تشخی اص دست ا٘ذس واساٖ تشای ٔفْٟٛ پٛضص اغطالح ف

 green)ٌاسی َٔٛ اغطالح ٔٙطمٝ سثض .ٌیاٞی ضٟشٞا تٝ واس ٌشفتٝ ضذٜ است

area ) سؼیذی آضتیا٘ی فضای . سا تشای تیاٖ پٛضص سثض ضٟشٞا تٝ واس ٔی ٌیشد

ٌٛیذ وٝ سثض سا تٝ ٔٙطمٝ ای پٛضیذٜ اص ٌیاٞاٖ دس داخُ ٚ اطشاف ضٟش ٞا ٔی 

تؼذیُ دٔا ٚ تّطیف ٞٛا ٚ :تیطتش داسای دٚ واسوشد ٟٔٓ تشای ضٟشٞا ٔی تاضٙذ 

 .صیثایی آفشیٙی

تؼشیف ٚ طثمٝ تٙذی فضای سثض، تٛسط ٌشٜٚ ٔطاِؼات تش٘أٝ سیضی ضٟشی 

ٚصاست وطٛس وٝ داسای دیذٌاٞی صیست ٔحیطی است ٘سثت تٝ تؼاسیف دیٍش وأّتش 

 :ٚ تٝ حاَ ضٟش ٔا سٛدٔٙذتش است

                                                   
*   Fazaye.sabz@gmail.com 

mailto:Fazaye.sabz@gmail.com
mailto:Fazaye.sabz@gmail.com
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ػثاست است اص تخطی اص سیٕای ضٟش وٝ اص  :فضای سبس از دیدگاه شهر سازی -

 .ا٘ٛاع ٌیاٞاٖ تطىیُ یافتٝ است

فضای تاصی است وٝ تاِمٜٛ تشای ٌستشش فضای سثض ضٟشی  :فضای آزاد شهری -

 .ٔٙاسة است

ػثاست است اص فضایی ٘سثتا تضسي ،  :فضای سبس از دیدگاه زیست محیغی  -

اٖ تا ساختی ضثٝ جٍّٙی ٚ تشخٛسداس اص تاصدٞی صیست ٔحیطی ٔتطىُ اص ٌیاٞ

 .اوِٛٛطیه ٔؼیٗ ٚ دس خٛس ضشایط صیست ٔحیطی حاوٓ تش ضٟش

ٚواسوشد آٖ سا تٝ   فضای سثض طثیؼت تی جاٖ ضٟشٞا سا اغالح ٚ تٟثٛدی ٔی تخطذ

ِٚی . سٛی ساصٌاسی طثیؼی ٕٞاٖ ٌٛ٘ٝ وٝ دس طثیؼت ٚجٛد داسد سٛق ٔی دٞذ

حضٛس جأؼٝ ا٘سا٘ی دس جشیاٖ تِٛیذ اجتٕاػی خاغی ٔؼٙی داس ٔی ضٛد  ضٟش تذٚا تا

اص ایٗ سٚ فضای سثض تایذ اص ٘ظش وٕی ٚویفی ٔتٙاسة تا حجٓ فیضیىی ضٟش .  

٘یاصٞای سٚا٘ی،ٌزساٖ فشاغت ٚ )ٚ ٘یاصٞای جأؼٝ(ساختٕاٖ ٞا، خیاتاٖ ٞا،جادٜ ٞا)

فضای -1:تمسیٓ ٔی وٙٙذ أشٚصٜ فضای سثض سا تٝ دٚ تخص.تاضذ(٘یاصٞای تٟذاضتی

 .فضای سثض غٙؼتی-2سثض ضٟشی 

 .وٝ دس ایٙجا ٔثحج ٔٛسد ٘ظش  فضای سثض ضٟشی ٔی تاضذ

 فضای سبس شهری 

آٖ تخص اص فضای سثض وٝ دس ٔحذٚدٜ ضٟش طشاحی ٚ تٙا ضذٜ ،فضای سثض ضٟشی 

 .٘أیذٜ ٔی ضٛد

: اَٚ: اص ٘ظش إٞیت فضای سثض ضٟشی داسای دٚ تخص ٔطتشن ٚ ٟٔٓ است 

ٔجٕٛػٝ ای اص پٛضص سثضیٙٝ ای ضأُ دسختاٖ ، دس ختچٝ ٞا ،ٌّٟا ، تٛتٝ ٞا ٚ 

: دْٚ. چٕٗ وٝ ٔفْٟٛ فضای سثض سا  اص ٘ظش فیضیٛ٘ٛٔی ٚ ضىُ ظاٞشی اِماء ٔی وٙذ 

تشآٚسدٖ ا٘تظاسات ٚ ٚظایفی ضأُ تٟثٛد ویفیت صیست ٔحیطی ا٘ساٖ ، تأیٗ 

ػٙٛاٖ ٞذف ٚ ٚظیفٝ دس احذاث فضاٞای صیثایی ٚ سایش ٘یاصٞای اوِٛٛطیه وٝ تٝ 

 .سثض ٔستتش ٔی تاضذ
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تا تٛجٝ تٝ إٞیت سٚص افضٖٚ فضاٞای سثض ضٟشی ٚ ٌستشش ٘مص وّیذی آٖ دس 

ػشغٝ ٞای ٔختّف ص٘ذٌی ضٟشی ، ٘یاص تٝ تؼشیف جأؼتش وٝ دس تشٌیش٘ذٜ ٔفاٞیٓ 

ٔسایُ صیش  ٔٛسد ٘یاص دس ضشایط وٙٛ٘ی تاضذ ٚجٛد داسد ، ایٗ ٔفاٞیٓ ضأُ ٔٛاسد ٚ

 :است 

 .٘مص ا٘ساٖ دس ساصٔا٘ذٞی ٚ ٔذیشیت فضای سثض

 .اػٕاَ خاللیتٟای ٟٔٙذسی ٔؼٕاسی دس طشاحی فضاٞای سثض

 مبانی مهندسی محیظ زیست

ِضْٚ اسائٝ ضٛاتط ٚ ٔمشسات ٚ تؼییٗ ٔحاسثات دلیك واسضٙاسی جٟت ٔطخع 

دس صٔیٙٝ وشدٖ سشا٘ٝ فضای سثض، تفىیه اساضی ٚ سػایت ٔثا٘ی ػّٕی تخػػی 

تاسیسات ( آب ٚ خان ٚ ٌیاٜ )ٞای ٔختّف ضأُ ٔىاٖ یاتی ، ٔٙاتغ ،ٔٙاتغ طثیؼی 

 .صیست ٔحیطی ، تٟذاضت ، التػاد ٚ جأؼٝ ضٙاسی

 
 

 نمودار تقسیم بندی فضای سبس شهری

 ضروریات فضای سبس

فضای سبس

پارکيای 
شيری

پارک در  
مقیاش ًاحد 

پارک در  
مقیاش حٌزه

پارک در  
مقیاش محلو

پارک در  
مقیاش شير

پارک در  
مقیاش ناحیو

پارک خطی

پارک در  
مقیاش منطقو

کمربندىای 
سیس

باغات

گردشگاه ىا

پارک ىای 
جنگلی

باغيای گیاه 
شناسی
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ٟٕٔتشیٗ احشات فضای سثض دس ضٟشٞا ، واسوشدٞای صیست ٔحیطی آٟ٘ا است وٝ 

ػٙٛاٖ ٔحیط صیست جأؼٝ ا٘سا٘ی ٔؼٙی داس وشدٜ ٚ تا ٔماتّٝ تا احشات  ضٟشٞا سا تٝ

سٛء ٌستشش غٙؼت ٚ واستشی ٘ادسست تىِٙٛٛطی اص یه سٛ ٚ تاال تشدٖ سطح 

ٟٕٔتشیٗ . صتیایی اص سٛی دیٍش ، سثة افضایص ویفیت صیستی ضٟشٞا ٔی ضٛ٘ذ 

یف ٞٛا ، جزب احشات فضای سثض دس ضٟشٞا تؼذیُ دٔا ،افضایص سطٛتت ٘سثی ، تّط

ٌشد ٚغثاس ،واٞص آِٛدٌی غذا ، تِٛیذ اوسیظٖ ٚ جزب دی اوسیذ وشتٗ ،وٙتشَ 

طثیؼت تی )تطؼطؼات ٚ تاصتاب ٘ٛس ،وٙتشَ تشافیه، صیثایی آفشیٙی ، جزب فٖٛ 

،وٙتشَ تاد ٚ ضىُ ٌیشی (جاٖ ضٟش ٞا سا تٝ سٛی سیستٕٟای طثیؼی سٛق دادٜ

،رخیشٜ ا٘شطی (ُ سً٘ سثض یا تغییشات فػّیتٝ دِی)تفشجٍاٟٞا ، تاحیش سٚا٘ی ٔطّٛب 

ٚتاد تشی یا (واٞص دٔا دس تاتستاٖ ٚ ٌشْ  ٕ٘ٛدٖ ساختٕاٟ٘ا تٝ ػٙٛاٖ تادٌیش)

 .است(حشوت ٚ جشیاٖ آب سا دس سطح غیش لاتُ ٘فٛر ضٟش وٙذ وشدٜ)تشٌاب 

 نقش های عمده

فضای سثض دس ضىُ چیشٜ دسختی تٝ ػّت  :کاهش دما و افسایش رعوبت نسبی -

ستشش سطح تشٌی لاتُ تٛجٝ خٛد ٘سثت تٝ سایش اضىاَ ٌیاٞی ٔی تٛا٘ذ اص طشیك ٌ

یه ته دسخت ، . تؼشیك سثة افضایص سطٛتت ٘سثی ،واٞص دٔا ٚ تّطیف ٞٛا ضٛد 

دسختاٖ دٔا سا واٞص دادٜ .تٝ تٟٙایی تٝ ا٘ذاصٜ دٜ وِٛش ٞٛا سا ٔطثٛع ٚ خٙه ٔی وٙذ

 .اص خطىی ٞٛا جٌّٛیشی ٔی وٙٙذ، ٞٛا سا تٝ جشیاٖ ٚ حشوت ٚا ٔی داس٘ذ ٚ 

ٟٕٔتشیٗ ٘مص فضای سثض ٚ دسختاٖ تاال تشدٖ سطح  :تغییر میکرو کلیما -

واٞص دٔا ٚ خٙه ضذٖ ضٟش .آسایص ضٟشٚ٘ذاٖ اص ساٜ تغییش دس ٔیىشٚ وّیٕا است

 .ٞا تٝ خٛدی خٛد سطح آسایص ٔشدْ سا تاال ٔی تشد

ا٘ثٜٛ ٚ ضاٞشاٟٞا دسختاٖ  دس ٔٙاطك پش تشافیه ، ضٟش ٞای: واٞص ٔیضاٖ سشب -

دس جزب ٔیضاٖ سشب ٞٛا وٝ اص اٌضٚص (  تشٌٟا ، ضاخٝ ٞا ٚ حتی تٙٝ دسختاٖ)

 .ٔاضیٟٙا پشاوٙذٜ ٔی ضٛد تسیاس داسای إٞیت ٞستٙذ

 :استاندارد های فضای سبس
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استا٘ذاسد یؼٙی سطحی اص اجشا وٝ تٛسط ٔؼیاسٞای سٙجص ، : تؼشیف استا٘ذاسد 

٘فش جٕؼیت ساوٗ  1111ٔمذاس فضای تاصی وٝ تشای ٞش ٔطخع ضذٜ تاضذ ٔا٘ٙذ 

 .دس ٘ظش ٌشفتٝ ٔی ضٛد

جٙثٝ ٞای ٔختّف ػّٕىشد فضای سثض دس ضشایط  :استانداردهای ارائه شده

ٔختّف إٞیتی ٔتفاٚت پیذا ٔی وٙٙذ ٚ حتی اضىاَ ٔختّف فضای سثض دس ضشایط 

دس . فشق ٔی وٙذ  جغشافیایی ٔتفاٚت ، اص ٘ظش چیشٌی ٘ٛع ٌیاٞاٖ ٚ ٘یاص جٛأغ

ٔٙطمٝ ای ٕٔىٗ است إٞیت احشات اوِٛٛطیىی یا تاحیشات صیست ٔحیطی فضای 

دس الّیٓ ٞای . سثض ٘سثت تٝ احشات سٚا٘ی ٚ صیثایی آٖ ضشٚست تیطتشی پیذا وٙذ 

ٔشطٛب وٝ أىاٖ سٚیص دسختاٖ تا سِٟٛت تیطتشی ٚجٛد داسد ٚ ٘یاصی تٝ تّطیف 

ٚجٛد ٘ذاسدٕٔىٗ است ٘یاص سٚا٘ی ... اوسیظٖ ٚ  ٞٛا یا واٞص دٔای ٔحیط ، تِٛیذ

جٛأغ تٝ سایش اضىاَ فضای سثض وٝ یىٙٛاختی ٔحیط سا تش ٞٓ ٔی ص٘ٙذ تیطتش تاضذ 

ٚ دس ایٗ غٛست ػأُ صیثا ضٙاسی دس ضىُ ٌیشی فضای سثض ضٟشی ٘مص ٘سثی 

ػالٜٚ تش ایٗ ،لاتّیت ٚ أىا٘ات ٔٙطمٝ ای دس ٌستشش یا . تیطتشی پیذا ٔی وٙذ

تفشجٍاٞای جٍّٙی ، پاسوٟای پیشأٖٛ ضٟشی ٚ )حذٚدیت سایش اضىاَ فضای سثض ٔ

 .٘یض وأال ٔٛحش است( تفشجٍاٞای خاسد اص ضٟش 

 :مفاهیم مربوط به فضای سبس شهری

٘ٛاس سثضی اص دسختاٖ ٚ دسخچٝ ٞا است وٝ تٝ دٚس ضٟش ٞا  :کمربند سبس

( green belt)ٕشتٙذ سثض و. وطیذٜ ٔی ضٛد ٚ داسای واسوشد چٙذ جا٘ثٝ ای است 

تیطتش تشای حفاظت ضٟش ٞا دس تشاتش اِٛدٌی ، تّطیف ٞٛا ، غشتاَ ٌشد ٚ غثاس ، 

تحذیذ حذٚد ضٟش ،ٌستشش تیشٚ٘ی آٖ ٚ جذا وشدٖ تخص دسٚ٘ی ضٟش اص اساضی 

 .تٝ واس ٔی سٚد(  buffer zone)پیشأٛ٘ی 

ش ضٟش، تشای تحذیذ حذٚد ضٟش ،وٙتشَ ٌستش :کمربند سبس محاط کننده 

جٌّٛیشی اص سضذ تی سٚیٝ ٚ تٝ ٞٓ خٛسدٖ تٙاسة ساخت ٔٛسفِٛٛطی ضٟش تٝ واس ٔی 

٘مص اغّی آٟ٘ا تٝ ػٙٛاٖ فضای سثض ، تؼادَ تخطیذٖ تٝ تفشجٍاٜ دسٖٚ ضٟشی . سٚد

 .ٚ ٘مص فشػی آٟ٘ا تٝ ػٙٛاٖ ضاخع ص٘ذٜ جٟت تطخیع سٚ٘ذ ضٟش است
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ٝ تشای ٟٔاس سضذ تی سٚیٝ وٕشتٙذ ٞای سثض ػشیػی ٔی تاضٙذ و :کمانهای سبس 

ضٟشٞا ٚ ٞذایت آٟ٘ا دس جٟت دِخٛاٜ ، تشلشاسی پیٛ٘ذ ٔیاٖ ٞستٝ اغّی ضٟش ٚ 

ضٟشوٟای الٕاسی اص یه سٛ ٚ جذا وشدٖ فضای سثض اغّی ضٟش اص فضای حٛٔٝ اص 

 .سٛی دیٍش تٝ واس ٔی سٚ٘ذ

فضای )ایٗ ٔحٛس ٞا ٔطتُٕ تش ٔحٛس ٞای سثض دسٖٚ ضٟش  :محور های سبس 

فضای سثض جادٜ ٞا یی وٝ تٝ طٛس )تشٖٚ ضٟش )ٚ ( أتذاد خیاتاٖ ٞای ضٟش سثض 

 (.ٔستمیٓ یا اص طشیك وٕشتٙذی تٝ دسٖٚ ضٟش ساٜ ٔی یاتٙذ

 (:  urban forestry) جنگلداری شهری 

ایٗ اغطالح جذیذا دس تشٔیِٙٛٛطی فضای سثض جای تاص وشدٜ است ٚ ٞذف آٖ 

ست وٝ دس آٖ دسختاٖ ٘مص تیطتشی سٛق دادٖ ضٟش ٞا تٝ سٛی فضای سثض ی ا

 .داضتٝ تاضٙذ ٚ تیٕاس ٔذیشیت آٟ٘ا تشاساع فٖٙٛ جٍّٙذاسی غٛست ٌیشد

جٍُٙ ضٟشی اص ٘ظش ٌاسی َٔٛ تٝ تٕأی پٛضص ٌیاٞی دسٖٚ  :جنگل شهری

جٍُٙ ضٟشی ضأُ دسختاٖ خیاتاٟ٘ا ، سستٙیٟا ی  . ٚ پیشأٖٛ ضٟشٞا ٌفتٝ ٔی ضٛد 

تشاوٓ جٍُٙ ضٟشی تٝ ٘ٛع . وٟا ٚ وٕشتٙذ ٞای سثض استٔٛجٛد دس الأتٍاٜ ٞا ، پاس

استفادٜ اص صٔیٗ دس ٔحیط ضٟشی تستٍی داسد وٝ تٝ چٟاس ٔٙطمٝ ٔیاٖ ضٟشی ، 

 :دسٖٚ ضٟشی ، تشٖٚ ضٟشی ٚ سٚستایی تخص ٔی ضٛد

 منغقه میان شهری:الف

ٔشاوض ػٕذٜ تاصسٌا٘ی ، ٔحُ غٙایغ لذیٕی ٚ الأتٍاٜ ٞا ی تا تشاوٓ صیاد ٚ 

دس ایٗ ٔٙطمٝ ٚسؼت وٕتشی اص صٔیٗ تٝ ٔٙظٛس تاال تخػیع دادٜ . ط است ٔتٛس

ٔی ضٛد ٚ دس ٘تیجٝ ٚاجذ تؼذاد وٕتشی دسخت است ٚ دس تسیاسی اص ٔٛاسد وٟٙساَ 

 .تشیٗ ٚ سٚ تٝ صٚاَ تشیٗ دسختاٖ دس آٖ دیذٜ ٔی ضٛ٘ذ

 منغقه درون شهری:ب

ستذ ، ػشضٝ غٙایغ ػٕٛٔا ٔختع سىٛ٘ت تا تشاوٓ وٓ ، ٔشاوض تجاسی ، داد ٚ 

دس ایٗ لسٕت دسختاٖ ، پاسوٟا ٚ فضای سثض . جذیذ ٚ دّٞیضٞای تشدد است 
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تیطتشی یافت ٔی ضٛد ٚ ٔؼٕٛال دسختاٖ جٛا٘تشی داسد وٝ تؼضا تا تاصٔا٘ذٜ جٍّٟٙا ٚ 

 .دسختىاسیٟای ٌزضتٝ ٕٞشاٜ است

 منغقه برون شهری:ج

ٟشی ٚالٝ ضذٜ ٚ ٔٙطمٝ تشٖٚ ضٟشی تخطی است وٝ دس حاضیٝ ٔٙطمٝ دسٖٚ ض

 .غاِثا تٝ فؼاِیتٟای وطاٚسصی تفٙٙی اختػاظ داسد

 منغقه روستایی:د

 .ٔٙطمٝ سٚستایی ٔجاٚس ضٟشٞا تٝ ٔشٚس تٝ غٛست ٔٙطمٝ تشٖٚ ضٟشی دس ٔی آیذ

  :منابع

 .ٞا ٔثاحخی پیشأٖٛ پاسوٟا ، فضای سثض ٚ تفشجٍاٜ -1

 .اغَٛ طشاحی فضای سثض دس ٔحیط ٞای ٔسىٛ٘ی -2

 . ضای سثضٔجٕٛػٝ سٕیٙاس ف -3

 . فضای سثض ضشٚست ٚ طشاحی -4

 .ٔجٕٛػٝ ٔماالت ػّٕی ٚ تخػػی فضای سثض -5
 


