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چكيده
قرارگرفتن در فضای مدرن و افزایش جمعیت و رش��د شهرنشینی ،شهرها را به کانون
تجمعهای زیستی و فعالیتهای مختلف و متنوع تبدیل كرده و آنها را با کمبود فضاهای
سبز عمومی روبرو نموده است .این در حالی است که با گذر از فضای مدرنیته و قرارگرفتن
در جهان پستمدرن و بهوجود آمدن حس نوستالژیک در این فضا ،نیاز شهروندان را برای
گذران اوقات فراغت افزایش داده و بازگشت به فضاهای سبز در شهرهای مدرن را باعث
شده است که این خود آثار اجتماعی ،روانی و فرهنگی زیادی را بر شهرنشینان واقع در این
فضاها بر جای میگذارد .در این مقاله كه بر اساس روش تحقيقي توصيفي– تحليلي (با
تأكيدبرتحليلثانويه)تهيهگشته،سعیبرآنشدهاستکهضمنبیاناهمیتفضایسبز
در شهرهای مدرن امروزی و تحلیل آثار اجتماعی ،فرهنگی و روانی ناشی از گسترش این
فضاها ،توصیهها و راهکارهایی در جهت بهبود عملکرد مدیریت شهری در ارتباط با ارتقاي
آثار اجتماعی ،فرهنگی و روانی فضاهای سبز شهری در کالنشهرها ارائه شود.
يافتههاي اين مقاله بيانگر آن است كه:
 فضاهاي سبز در شهرها صرفنظر از بازده اكولوژيك ،داراي آثار و تبعات مطلوببسياريدرزمينههاياجتماعيوروانشاختيهستند؛امااينفضاهادرصورتعمكرد
ضعيف مديريت شهري ميتواند زمينهساز برخي از كاركردهاي نامطلوب باشد.
 ارتقاي بهرهوري فضاهاي سبز ميبايست بيش از ارتقاي اكولوژيك آنها موردتوجه مديريت شهري (و به تبع مديريت پاركها و فضاهاي سبز شهرداريها)
قرارگيرد.
 فضاهای سبز شهری و مديريت شهري هر دو بر يكديگر تأثیر میگذارند ،بهطوري كه ميتوان گفت فضای سبز شهري بدون مديريت فعال و پايدار شهري
عملكرد و كاركرد مطلوبی نخواهد داشت.
واژگان كليدي:
فضای سبز ،آثار جامعهشناختی ،آثار فرهنگی ،آثار روانی ،امنیت و مدیریت شهری.

An investigation of social and psychological dimensions of
)urban green spaces (with an urban management approach

Abstract
Living in modern environment whit increasing population and
the growth of urbanism, has turned cities into a locus of human
collections with various activities and simultaneously made
them face the lack of public green spaces in this way moving
from modernized environment toward post – modern life and
the emergence of nostalgia feelings among people in these areas,
has increased the need to expend more luxury time and returning
to green spaces in modern cities this transition has many social,
psychological and cultural effects on citizens who live there.
In this paper, adopting the descriptive-analytic research method, an
attempt has been made to present recommendation and solutions
to enhance the performance of urban management in connection
to promotion of social, cultural, and mental effects of urban green
spaces in metropolises while expressing the importance of green
space in modern cities and analysis of social, cultural and mental
effects caused by the development of such spaces. The findings of
this study suggest that:
- Green spaces in cities have highly desirable social and
psychological effects and consequences besides ecologic yield.
But in case of weak performance of urban management, these
spaces can cause some undesirable functions.
- Promoting exploitation of green space should be paid
more attention than their ecologic promotion by the urban
management (and, consequently, management of parks and
green spaces of the municipalities).
- Urban green spaces and urban management affect each other
in such a way that it can be said urban green space will not
function and perform desirably without active, sustainable
urban management.
Keywords: city, green space, social effects, cultural affects
psychological effects, safety and urban management.
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مقدمه
افزايش ش��تاب زندگي مدرن شهري و فرهنگ «بيتفاوتي
مدن��ي» شهرنش��ينان ،منجر ب��ه كاهش ارتب��اط و تعامل
اجتماعي ش��هروندان با يكديگر و غفل��ت از اهميت فضاي
عمومي بسترس��از براي اين تعاملهاي اجتماعي شده است.
بهطوری که امروزه در آبادیهای شهری ،بویژه در مادرشهرها،
ارتباط مستقیم با محیط طبیعی ،یا بسیار ناچیز است ،یا اینکه
اص ً
ال وج��ود ندارد( .)Norberg,1980: 166از س��وی
دیگر با استقرار دولت رفاه و به رسمیت شناختهشدن حقوق
ش��هروندی و نوع زندگی ام��روزی ،نیاز افراد جامعه را برای
گذران اوق��ات فراغت افزایش داده و ای��ن امر تقاضا برای
گسترش فضای سبز و ایجاد پارکها را در شهرها به دنبال
دارد( .)Oski,1988: 8بنابر اين اگر شهر ،مهد و گهواره
انسان امروزی است ،هر چه این گهواره شادابتر ،سرسبزتر
و شکوفاتر باشد ،امنيت و آرامش در آن بيشتر و رشد بهنجار
و موزون انس��اني بيشتر اس��ت (ميكائيلي و كيازاده:1386 ،
 .)116بر اين اس��اس ميتوان گفت فضاي س��بز ش��هري،
بخش��ي از فضاي باز شهري اس��ت كه عرصههاي طبيعي
يا اغل��ب مصنوعي آن زير پوش��ش درخت��ان ،درختچهها،
بوتهها ،گلها ،چمنها و س��اير گياهان اس��ت كه بر اساس
نظارت و مديريت انس��ان با در نظ��ر گرفتن ضوابط ،قوانين
و تخصصهاي مرتبط با آن ،براي بهبود ش��رايط زيس��تي،
زيس��تگاهي و رفاه��ي ش��هروندان و مراك��ز جمعيتي غير
روس��تايي ،حفظ ،نگهداري و يا احداث ميشوند(نخعيمقدم
و سرگزي و ملك .)199 :1386 ،این نظر که فضاهای سبز
شهری بر رفتار شهروندان تأثیر میگذارند و میتوانند برای
تنظیم رفتار به کار برده شوند امری پذیرفتنی است و اصو ًال
چنین امکانی وجود دارد که از طریق برنامهریزی و طراحی
فضاهای سبز شهری و از راه ترکیب این گونه طرحها با نوع
نظام انتظامدهن��ده ،مراتب ارتقای اخالقی و اجتماعی افراد
جامعه را فراهم س��اخت به طوری که تنها تماس با طبیعت
قادر به جبران صدماتوارده به هویت و فراهم آوردن رش��د
موزون شخصیت باشد( .)Choay,1986: 255از دیگر
سو ،یکی از معیارهای ارزیابی کیفیت محیط هر شهر ،وجود
فضاهای س��بز عمومی اس��ت ،فضاهایی که شهروندان در
آنه��ا بتوانن��د با ایمنی و آس��ایش خاطر با هم ب��ه تعامل و
گفتگو بپردازند .اهمیت این مس��أله تا حدی است که امروزه

توج��ه به فضاهای س��بز ش��هری و اعمال سیاس��تهایی
که مردم ش��هرها را از مش��کالتی مانند ی��أس و ناامیدی
برهانن��د و باع��ث ارتباط با فضاهای س��بز و محیط گردد،
از مهمترین وظايف نهادهای ش��هری محس��وب میشود
(.)Wright,2000: 34
بر این اس��اس میتوان گفت ،همان گونه که فضاهای سبز
ش��هری میتوانند با برنامهریزی و طرحریزی ،محل بروز و
نمود فضايل انس��انی باش��ند؛ از جهت دیگر نیز میتوانند از
طریق رهاشدگی و برنامهریزیها و طرحریزیهای نادرست
و سادهانگارانه ،به مکان بروز انواع جرائم شهری تبدیل شده
و آثار اجتماعی ،فرهنگی و روانی زیانباری بر شهرنش��ینان
داشته باشند.
از این رو در این مقاله سعی بر آن شده است که آثار مطلوب
و نامطلوب فضاهای سبز شهری از سه منظر جامعهشناسی،
فرهنگی و روانشناختي بر روی شهروندان بررسي شود( .در
اين زمينه به چند نمونه از مطالعات موردي در ايران و ساير
كشورها اشاره ميشود).
رويک�رد جهانی در خصوص س�اختار اجتماعی و
روانشناختی فضاهای سبز شهری
در گذش��ته تصوی��ری محدود از فضاهای باز و س��بز وجود
داش��ت؛ بهطوری که این فضاها محدود به باریکهای از آب،
فواره ،چند بوته گل و باغچه میشد(.)Crisp,1979:11
نداش��تن چارچوب و رویکردی جامع در این خصوص باعث
میشد که موضوع فضاهای باز و سبز شهری و تأثیرات آنها بر
سازوکار آدمی بهندرت مورد توجه قرار بگیرد(امیریاراحمدی،
 .)116 :1378ولی امروزه در جهان رویکرد به فضای س��بز
ش��هری به عنوان یک الگوی فضایی دامنه وس��یعی یافته
اس��ت .فضای سبز شهری در کنار دیگر کارکردهای فضای
ش��هری در کالنشهرهای کشورهای مختلف ،پراکنشهایی
را در این فضاها شکل میدهد؛ بهطوری که این نوع فضاها
در این کش��ورها در کن��ار دیگر کارکردها توانس��ته پویايی
اجتماعی ،فرهنگی و روانی شهروندان را سبب شود.
ام��روزه رویکرد به فضای س��بز در کالنش��هرهای اروپایی،
رویک��ردی تلفیقی از س��اختارهای م��درن و بهوجود آوردن
حس نوس��تالژیک در این محیطهاس��ت .ساخت و طراحی
فضای سبز ،از فضای کالبدی محض دور شده بهطوری که

امروزه بر این فضا به عنوان مکانی مناسب که میتواند آثار
اجتماعی ،فرهنگی و روانشناختی مثبتی داشته باشد تأکید
میشود(مدنیپور.)46-88 :1379 ،
میزان تأثیر روانش��ناختی و اجتماعی فضاهای سبز شهری
بر ش��هروندان به یکی از مباح��ث مهم و کاربردی در دیگر
کشورها تبدیل شده ،بهطوری که هر ساله مساحت زیادی از
زمینهای شهری آنها به این کاربری بسیار مهم اختصاص
داده میش��ود .مث ً
ال در کشور شیلی هر ساله 20هزار هکتار
زمین زیر پوش��ش فضای سبز قرار میگیرد؛ زيرا به اهمیت
آن و تأثیرات مطلوبی که بر اجتماع و فرهنگ مردم دارد پی
بردهاند(ش��اهوردیان .)14 :1383 ،بنابر این امروزه میتوان
فضاهای سبز ش��هری در کش��ورهای مختلف را به عنوان
یک��ی از موضوعات اصلی در تکام��ل و پویایی اجتماعی و
روانشناختی شهروندان در قرن حاضر بازشناخت.
مديريت شهري و فضاهای سبز شهری
اصطالح مديريت ش��هري تنوع ِمفهومي ِگس��تردهاي دارد،
اما در جمعبندي كلي تعاريف ارائه ش��ده از مديريت شهري
ميت��وان گفت كه نظام مديريت ش��هری عبارت اس��ت از
س��ازماني گسترده متش��كل از نظام عناصر و اجزا رسمي و
غيررس��مي ذيربط و مؤثر در حيطههاي مختلف اجتماعي،
اقتص��ادي و كالبدي حيات ش��هري با ه��دف ِاداره ،هدايت
و كنت��رل توس��عه همهجانبه و پايدار ِش��هر(جوادي:1381 ،
 .)47امروزه این نظام با چالشهای زیادی روبرو است اما با
وجود چالشهاي پیش روی مديريت شهري ميتوان گفت
كه اكنون ش��هروندان بيش از پيش خواستار ارتقاي كيفيت
زندگ��ي در همه ابعاد آن هس��تند .جامع��ه فراگير با اقتصاد
پويا ،رعاي��ت عدالت اجتماعي ،فرهنگي اس��توار و در عين
حال متنوع ،توسعه پايدار و محيط شهري امن براي همه از
خواستههاي عمومي شهروندان است .در واقع آنان خواستار
نظام مديريت ش��هري بازتر ،فراگيرتر و كارآمدتري هستند.
بنابراين بايد با نوانديش��ي و ايجاد موازنه ميان ش��يوههاي
سنتي و رويكردهاي نوين به مقابله با چالشها رفت.
با ورود و گذر از شيوههاي سنتي ،امروزه مديريت شهري در
جهان تحول اساسي يافته است و شهرها براي آن مديريت
ميش��وند كه بتوانند رفاه و آسايش س��اكنان خود را تأمين
نمايند .مديريت شهري امروز جهان داراي تشكيالتي وسيع

بوده و مهمترين نقش را در موفقيت انواع برنامهها و طرحهاي
توسعه شهري و ...برعهده دارد(ش��يعه ،شهريور.)1380:24
بنابراين ب��راي رويارويي با چالشه��ا وتضادهاي گوناگون
مديريت��ي از جمله در زمینه فضای س��بز ،مديران ش��هري
ناگزيرند كه تفكر منطقگرايي را در خود و كاركنان سازمان
پدي��د آورده ،پ��رورش داده و كاربردي نمايند ت��ا بتوانند در
جهت توليد ك ّمي و كيفي بيش��تر با مجموعه عوامل شهري
گام بردارند .مديران ش��هري با مجهزشدن به منطقگرايي
ميتوانند باورهاي مش��ترك و فرهنگ ش��هري را برمبناي
آن ش��كل دهند؛ به گونهاي كه كل آن منطقگرا ش��ود .بر
اين اس��اس ميتوان گفت كه توس��عه فضاي سبز در سطح
ش��هرها نياز به مديريت فعال و پويا دارد ،اين مديريت،خود
نيازمند پيشنيازهايي است؛ بهطوري كه اين پيشنيازها در
زنجيرهاي قرار دارند كه از يكديگر تأثير ميپذيرند و در عين
حال برهم تأثير ميگذارند(شاديطلب.)196 :1381،
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(نمودار شماره )1فرايند مديريت توسعه پايدار در فضاهاي سبز
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فضای سبز شهری و اثرات آن
پیدایش احساس بیگانگی یکی از سرچشمههای مشکالتی
اس��ت که ام��روزه گریبانگیر مردم جهان گش��ته اس��ت و
این مس��أله بیشاز همه بین مردم و محی��ط مصنوع آنها
ظاه��ر میگ��ردد()Hanna,1958:148؛ در حالی که
فضاهای سبز عمومی هم از ديدگاه تأمين نيازهاي زيست
محيطي شهرنش��ينان و هم از نظ��ر تأمين فضاي فراغتي
و بس��تر ارتباط و تعامل اجتماع��ي آنان جايگاهي درخور
اهمي��ت دارد .بناب��ر اين منظور از فضاي س��بز ش��هري
نوعي از س��طوح كاربري زمين شهري با پوشش گياهي
انسانس��اخت اس��ت كه هم داراي بازده��ي اجتماعي و
هم در بر دارنده بازدهي اكولوژيكي ميباشد(س��وزنچی،
)5 :1383؛ بهطوری که فضاهای س��بز شهری به عنوان
بخش��ی از فضاهای باز ش��هری ،عامل اصلی در ساختار
س��یمای شهری ،بهبود ش��رایط اکولوژیکی ،گذران اوقات
فراغت و تفریح محس��وب میش��وند ،ت��ا از این طریق بر
کیفی��ت محی��ط زیس��ت ش��هری بیفزایند(خلیلیانعادل،
 .)854 :1385از س��وي ديگر ميت��وان گفت هدف اصلي

در طراحي فضاي س��بز ،دستيابي به آثار اجتماعي و رواني
آن در هر چه نزديكتر كردن انس��ان و طبيعت به يكديگر
اس��ت .هر چند از كاركرد فضاي س��بز در ساخت كالبدي
ش��هر و كارك��رد زيس��تمحيطي آن نيز ميت��وان انتظار
بازدهي اجتماعي و رواني داشت(تقوايی .)41 :1382 ،بنابر
اين يكي از كاركردهاي بس��يار مهم فضاي س��بز ،كاركرد
اجتماعي -رواني آن ميباش��د كه رس��يدن به اين كاركرد
مس��تلزم تغيير س��اختار تفكري نس��بت به فضاي كالبدي
و س��اختاری آن فض��ا در جهت برطرف ك��ردن نيازهاي
اجتماعي -رواني شهرنش��ینان ميباش��د.
در يك تقس��يمبندي كلي ميتوان آثار اجتماعي ناش��ي از
ايجاد گسترش فضاي سبز شهر را به صورت زير ارائه كرد:
 -1آثار جامعهشناختي؛
 -2آثار فرهنگي؛
 -3آثار روانشناختي(روحي و رواني).
ب��ا نظ��ر به مطالب ارائه ش��ده ،ب��ه معرفی آث��ار مطلوب و
نامطلوب فضاهای ش��هری از منظر جامعهشناسی ،فرهنگی
و روانشناختي بر روی شهروندان میپردازیم.

ال�ف) آث�ار و پیامده�ای مطلوب ناش�ی از گس�ترش
فضاه�ای س�بز ش�هری ب�ر س�اختارهای اجتماعی،
فرهنگی و...
 اثرات جامعهش�ناختی ناش�ی از گس�ترش فضای س�بزشهری بر شهروندان

رابط��ه اجتماعي در فض��ا و زمان اتف��اق ميافتد ،مجاورت
ميتواند علت ش��روع رابطه اجتماعي باشد اما شرايط كافي
آن نيس��ت و ميزاني از تجانس ب��راي حفظ اين روابط الزم
اس��ت .ساختار فيزيكي و تقس��يمات عملكردي فضا ممكن
اس��ت گش��اينده يا محدودكنن��ده فرصتها ب��راي ارتباط
باشند(طالبي .)161 :1384 ،فضاهاي سبز از جمله فضاهايي
هس��تند كه حس مکان اجتماعی را الق��ا میکنند؛ به آدمی
اجازه میدهند که از دیگران بیاموزد؛ فرصتی پدید میآورند
ک��ه ارزشهای ف��ردی و اجتماعی خود را بروز دهد ،رش��د
معن��وی خ��ود را ارتقا بخش��د؛ بهطور کلی فضای س��بز به
اس��تفادهکنندگانش این امکان را میدهد که احساس آزادی
و اس��تقالل کنند؛ بهطوری که در فضای خانه و محیط کار
چنین چیزی امکان ندارد.
فضاهای س��بز محیط طبیع��ی را به داخل محیط ش��هری
میبرند و فضاهای خشن و بافت مصنوعی شهر ساختهشده
را ب��ه محیطی آرامبخش و نش��اطآور تبدی��ل میکنند و با
رنگهای چش��منواز ،نواهای گوشنواز و هوای پاکیزه ،روح
آدمی را برای مقابله با دش��واریهای زندگی ش��هری آماده
میکند(بهرامسلطانی .)211-13 :1381 ،فضاهای سبز بین
اعضای اجتماع و محیط طبیعی پیرامون رابطه مس��تحکمی
برق��رار میکنند؛ به این ترتیب ش��هر را قابل س��کونتتر و
تحملپذیرت��ر میکند(اش��رفی .)361 :1377 ،این امر برای
اجتماعی که میخواهد پایدار باشد اساسی است.
اجتم��اع و جامعه متش��کل از تع��داد اف��رادی تحت عنوان
جمعیت اس��ت ک��ه در مکانهای خاص و ب��ا ویژگیهای
جغرافیاي��ی خاص زندگ��ی میکنند .اما ش��هرها ،امروزه به
ص��ورت اجتماعی مصنوع که جمعیت یا ش��هروندان آن به
صورت مکانیکی و روزمرگی در ارتباط با هم هستند در آمده
اس��ت .در این میان عامل و مکانی که میتواند این محیط
مکانیک��ی و دلگی��ر را از این حالت خارج کند ،فضای س��بز
است(رهنمايی .)169-170 :1382 ،بهطور نمونه نتايج يك
بررس��ي بر روي پاركهاي ش��هركرد نيز نشان ميدهد كه

31درصد از شهروندان مراجعهكننده به پاركها و بوستانها،
اس��تفاده از پ��ارك را عاملي براي راحتي خ��ود و 28درصد
اس��تفاده از پارك را به منظور آزادي (ب��ه مفهوم رهايي) از
مش��كالت و تنشهاي زندگي ش��هري ميدانند .همچنين
بر اس��اس اين پژوهش مهمترين عامل انگيزش استفاده از
پاركها عامل اس��تراحت (25درصد مراجع��ان) پس از آن،
احس��اس حضور در طبيعت (18درصد) و سپس فعاليتهاي
ورزشي (16درصد) عنوان شده است(محمدي ،و همكاران،
 .)1386بنابر این میتوان آثار جامعهش��ناختی فضای سبز را
بر شهروندان به صورت زیر بیان کرد:
 -1ایجاد تعامالت اجتماعی بهتر میان ش��هروندان در
مناطق مختلف شهری(سعیدنیا)44 :1379 ،؛
 -2ایجاد زمینههای کاری یا شغلی جدید؛
 -3کس��ب و شناخت برخی از ش��اخصهای اجتماعی
(هنجارها ،ارزشها ،خرده فرهنگها و)...؛
 -4اجتماعیش��دن افراد و پیداکردن دوس��تان جدید
و پرک��ردن خلوت و تنهایی(مهندس��ین مش��اور آمود،
)11 :1382؛
-5شکلگیریتعدادیازتشکلهایغیردولتی(NGOها)؛
 -6انتشار عقاید و افکار ارزشی؛
 -7افزایش احساس خویشاوندی و یا منافع واحد؛
 -8ایج��اد محیط��ی مناس��ب جهت تفری��ح در اوقات
بیکاری و فراغت( باباپور)63 :1378 ،؛
 -9س��ایر آثار اجتماعی(تقویت روحیه ،شخصیتسازی
و)...؛
 اثرات فرهنگی ناش�ی از گسترش فضای سبز شهری برشهروندان:

هر پدیدهای به عنوان یک سیستم باز ،دارای محیطی است
ک��ه با آن محیط ارتباط تعاملی دارد .محیط بر سیس��تم اثر
میگذارد و سیستم نیز متقاب ً
ال محیط خود را متأثر میسازد.
این فرایند ،در طول حیات هر سیستمی ادامه دارد و هیچگاه
قطع نمیش��ود .اگر محیط بر سیس��تم غالب و مسلط شود.
آن را متحول میس��ازد و به ش��کلی که مورد نظر است در
میآورد و اگر سیس��تم بر محیط مؤث��ر افتد آن را دگرگون
میسازد و به دلخواه خود به آن شکل میدهد.
بنابر این رابطه هر سیس��تمی با محیط خ��ود ،رابطه کنش
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و واکن��ش اس��ت ک��ه در آن ،ضم��ن اثرگ��ذاری متقابل،
یک��ی میتواند بر دیگر غالب ش��ود ،بنابر این فضای س��بز
و ش��هروندان به عنوان یک سیس��تم باز عمل میکنند .در
این میان تأثیر فضای سبز بر ارتقاي فرهنگ و فعالیتهای
فرهنگی ش��هروندان چشمگیر اس��ت .از مهمترین تأثیرات
فرهنگی فضای س��بز بر روی ش��هروندان میتوان به موارد
زیر اشاره کرد:
 -1گسترش فرهنگ شهری و حقوق شهروندی؛
-2آش��نايی اف��راد ب��ا مفاخ��ر مل��ی و مفاهی��م
ارزشی(انسانی)؛
 -3ش��کلگیری انجمنهای هنری ،ورزشی ،فرهنگی
و ...در قالب NGOها یا س��ایر انجمنها مثل انجمن
طرفداران محیط زیست و...؛
 -4برگزاری دورههای آموزشی ،تحقیقاتی ،جشنوارهها،
ش��ب شعرها ،مسابقات نقاشی کودکان و ...در فضاهای
سبز؛
 -5انتش��ار افکار و عقاید ارزشی (ارزشهای فرهنگی،
خردهفرهنگها و)...؛
 -6س��ایر پیامدهای فرهنگی (فرهنگسازی تدریجی،
بسترس��ازی جهت آش��نایی مهاجران ب��ا فرهنگهای
شهری و)...؛
آثار روانش�ناختي(روحي و رواني) گسترش فضاي سبز بر
شهروندان

تأثی��ر منظر و فضای س��بز بر س�لامت روح��ی و روانی در
دهههای اخیر بس��ط یافته و نظریهه��ای متفاوتی در مورد
آن مطرح شده است؛ از جمله نظریه بهبود استرس اولریک،
ک��ه معتقد اس��ت مناظر طبیع��ی ،بالقوه تمایل به کاس��تن
میزان اس��ترس دارند در حالی که مناظر ساختهشده موجود
(بالفع��ل) نه تنها از بهبود اس��ترس ممانعت نمیکنند ،بلکه
خود میتوانند س��بب استرس ش��وند(.)Ulrich,2002
اصو ًال فضاي س��بز مناس��ب در ش��هرها ،افزون بر سالمت
جس��ماني موجب آرامش روان ،بازده كاري بيشتر و كيفيت
زندگي برتر ميگ��ردد (ابراهيمزاده ،عبادي جوكندال،
 .)39 :1387ام��ا اي��ن در حالي اس��ت كه در بس��ياري از
ش��هرهاي ما ،عدمتوجه به جنبههاي انس��اني در طراحي و
معماري فضاهاي ش��هري باعث ش��ده كه در شهرها بيش

از روستاها سالمت رواني ،اجتماعي در معرض آسيب باشد.
يك��ي از عواملي كه باعث بهوجود آمدن چنين مش��كالتي
ش��ده است ،عدمتوجه به فضاي سبز شهري و اينكه ساختار
موجود در فضاهاي س��بز در راس��تاي س��اختارهاي تفكري
مدرن قرار گرفته و يك نوع تضاد در س��اختار كالبدي تقريب ًا
سنتي با س��اختار تفكر مدرن استفادهكنندگان بهوجود آمده
اس��ت .بنابر این نحوه ساخت و ش��کلگیری فضاهای سبز
میتواند اثرات مس��تقیمی ب��ر روح و روان مراجعهکنندگان
داش��ته باشد بهطوری که تحقیقات نشان میدهد که بخش
مهمی از اهداف شفابخش��ی منظر در مشاهده مناظر طبیعی
و نه الزام ًا در انجام فعالیت در مناظر طبیعی و فضاهای سبز
است( .)Kaplan,1992:125-133
در خصوص نقش مهم فضاهاي س��بز در ارتقاي س�لامت
جس��مي و بويژه روحي– رواني شهروندان ميتوان به نتايج
مطالعات صورت گرفته زير اشاره كرد:
1 .1مطالعات  van den bergنشان ميدهد كه درختان
و مناظر جنگلي پاركمانند سبب كاهش استرس ،لذت
از منظ��ر ،كاهش عصبانيت و تن��ش و افزايش تمركز
ميشود (.)van den berg,2003:135-146
2 .2بـر اسـاس بــررسـيهــايNakamuraand
و  fujiوج��ود پـرچيـ��ن در تـمــ��دد اعصـاب و
آرامش جامعـه انس��ـاني تأثيرات ش��ـگرفـي دارد
(.)Nakamurand and fuji,1992:139-144
3 .3مطالع��ات Lumannنش��ان ميدهد ك��ه پارك با
گونههاي گياهي گوناگون تأثيرات ترميمي مستقيمي
داش��ته و باعث تجديد ق��وا در ش��هروندان ميگردد
(.)Lumann,2001:31-44
4 .4تأثيرات ديد به درختان و منابع طبيعي ،همانند تقليل
استرس ،سرحال شدن ،كاهشي فشار خون ،افزايشي
تأثيرات مثبت و كاهش��ي عصبانيت و پرخاشگري از
نتايجي ميباش��د كه  Hartigبه آن دس��ت يافت
(.)Hartig,2003:109-123
 5 .بررس��يهاي  Ottossonو  Grahnنش��ان
ميده��د كه باغ قديم��ي با درختان مي��وه و تنوعي
از گله��ا باع��ث افزاي��ش ق��درت تمركز ميش��ود
(.)ottossond and Grahn, 2005: 23-55
6 .6نتايج يك بررس��ي در ش��هر سيستان نشان داد كه در

توس��عه فضاي سبز شهري از طريق تغيير ميكروكليما
با كاهش دما و خنكش��دن هوا ،خود به خود س��طح
آرام��ش ش��هروندان را ب��اال ميبرد(نخعيمق��دم و
همكاران.)204-198 :1386 ،
بهطور كلي ميتوان تأثيرات روانش��ناختي فضاي سبز را بر
شهروندان به صورت زير بيان كرد:
 -1ايجاد آرامش روحي و رواني:
ع�لاوه ب��ر آثار روح��ي و روان��ي و آرامش ك��ه در اثر
قرارگيري در طبيعت و نظارهگري فضاي س��بز حاصل
ميش��ود ،از نظر علمی میتوان به یک مورد اشاره کرد
و آن هم تولید فیتونس��ید اس��ت .درختانی مانند گردو،
کاج و ...از خود مادهای به نام «فیتونس��ید» در فضا رها
میکنند که این مواد روی انسان اثر فرحبخشی دارد؛ به
گونهای که این ماده میتواند تعادل بین دو نیمکره مغز
را به خوبی برقرار س��ازد و حالت طبیعی و آرامبخشی را
به انسان ارزانی کند(علیزاده.)9-10 :1381 ،
 -2تأثیرات مثبت در سالمتی جسمی و بدنی افراد:
مردم در جوامع صنعتی خیلی کم ورزش میکنند؛ برای
بس��یاری فعالیته��ای بدنی جايی در کاره��ای روزانه
ن��دارد ،در نتیجه برای این که این افراد به فعالیت بدنی
بپردازن��د باید بی��شاز پیش آنها را ب��ه این کار ترغیب
ک��رد .محیطهای جذاب از جمله فضای س��بز میتواند
مردم را تشویق به شرکت در چنین فعالیتهايی کند .از
پژوهشهای انجام شده چنین بر میآید که محیطهای
سرسبز به عنوان مکانی برای این فعالیتهای تفریحی
بر مکانهای ساختهش��ده رجحان دارند(گروه توس��عه،
 .)1382:11به عن��وان مثال راجراولریخ در تحقیقی که
در زمینه اثرات روانی درختان و فضای س��بز روی دوره
بهبود بیماران در یک بیمارستان انجام داد به این نتیجه
رسید که فضای س��بز میتواند دوره بستری بیماران را
کوتاه کند(مجنونیان.)213 :1374 ،
 -3ارتقاي کارايی و راندم��ان عملکردی افراد(افزایش
بهرهوری):
زندگی در ش��هرها و بهطور کلی در دنیای مدرن باعث
مکانیکیشدن زندگی انس��انها گردیده است و اوقات
فراغت را برای انسانها کم کرده است و با این فرصت
کم فراغت از کار ،نمیتوان رفتن به س��فرهای طوالنی

و چندروزه را در برنامه زندگی قرار داد .بنابر این مجبور
به اس��تفاده بهینه از فرصت کم فراغت از کار و زندگی
روزمره میش��ود و بهترین مکان ب��رای انجام این کار
فضاهای س��بز شهری اس��ت؛ زيرا با قرارگیری در این
گونه فضاها ،انگیزه زندگیکردن افزایش و متعاقب آن
کارايی و راندمان عملکردی افراد نیز افزایش مییابد.
 -4ح��ل چالشه��ا و تنگناهای اف��راد از طریق تبادل
افکار ،مشورتهای دوستانه و ...در کانونهای رسمی و
غیررسمی مستقر در پارکها و فضاهای سبز؛
 -5تأثی��ر ب��ر روی رفتار انس��انها و پویاي��ی ذهنی و
رفتاری آنها؛
 -6مان��دن افراد در وضعیت فیزیکی و روحی مناس��ب
از طریق حضور مس��تمر در فضاهای سبز مثل نرمش،
ورزش و ...در این فضاها؛
آثار مطلوب جامعهشناختی ،فرهنگی و روانشناختی گسترش
فضاهای س��بز ش��هری بر روی ش��هروندان را میتوان به
صورت شکل زیر نشان داد.
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(شکل شماره )1آثار و پیامدهای مطلوب ناشی از گسترش فضاهای سبز در شهرها بر ساختارهای اجتماعی،
فرهنگی و...

ب) آث�ار و پیامده�ای نامطل�وب ناش�ی از گس�ترش
فضاهای س�بز در ش�هرها بر س�اختارهای اجتماعی،
فرهنگی و...

پارکها و فضاهای سبز شهری به عنوان یکی از مهمترین
عرصهها و فضاهای عمومی شهرهای معاصر ،در صورتی که
همهگونه ش��رایط آسایش محیطی در آنها فراهم شده باشد،
نقش بس��یار عمدهای در برطرفک��ردن نیازهای گوناگون
اجتماعی ،فرهنگی و روانشناختی شهروندان خواهد داشت.
ای��ن در حالی اس��ت که این ن��وع فضاه��ا در صورت عدم
اتخاذ تمهیدات مختلف ،بس��یار مستعد رفتارهای ناهنجار و
مجرمانه نیز هستند(صالحی .)1386:22 ،بنابر این عالوه بر
آثار مطلوب فضای سبز و مزیتهای آن ،عواملی نامطلوبی
وجود دارد که باعث خدشهدارش��دن آث��ار مطلوب فضاهای
سبز شهری میش��ود .یکی از مهمترین مباحث مطرحشده
در این زمینه بحث امنیت اجتماعی فضاهای س��بز ش��هری
اس��ت .بر اس��اس نظریههای کالس��یک ،از خودبیگانگی،

تنهايی ،سازمانشکنی و فشارهای روانی که جامعه شهری
به شهروندان خود تحمیل میکند ،باعث افزایش افسردگی،
خودکشی ،اعتیاد ،فرار از خانه ،پرخاشگری ،انحرافات اخالقی
و انواع جرم و جنایت در جامعه ش��هری میش��ود (شکويی،
)51 :1371؛ و چون وقوع هر نوع جرم عالوه بر لزوم شرایط
مختلف ،مستلزم شرایط مستعد مکانی است ،برخی مکانها
بوی��ژه پارکها و فضاهای س��بز عمومی در ش��هرها واجد
ویژگیهايی میشوند که با شرایط مورد نیاز برای وقوع جرم
مطابقت مینماید .بنابر این با وجود س��اختارهای نامناس��ب
حاکم بر ش��هرها و مش��کالت اقتصادی و بی��کاری و ...در
جامعه ،نمیتوان انتظار داشت که این معضالت در فضاهای
عمومی ش��هری بروز نیاب��د()Osear, 1996: 25-29
و س��ادهانگاری اس��ت که با وجود چنین شرایطی در جامعه،
خواستار امنیت کامل اجتماعی در محیطهایی نظیر پارکها
و فضاهای س��بز ش��هری باش��یم؛ بهطوري كه مطالعه سه
پارك ناامن شهرتهران نش��ان ميدهد كه 37درصد مردها

و 51درصد زنه��ا (از نمونههاي تحقيق ) ،عوامل محيطي
شهر را در مقايسه با عوامل اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي،
عام��ل اصلي ايجاد احس��اس ناامني در پاركهاي ش��هري
گ��زارش نمودند(صالحي .)26 :1386 ،به عبارت ديگر نتايج
اي��ن تحقيق وجود رابطه «احتمال��ي» و «امكاني» برخي از
ويژگيهاي فضايي و كالبدي -عملكردي پاركهاي شهري
را در وق��وع جرائم و ناهنجاريه��اي اجتماعي و در نهايت
عدم احساس امنيت را مورد تأثير قرار ميدهد.
بر اين اس��اس مهمترین آثار پیدا و پنهان ناش��ی از ناامنی
در پارکها و فضاهای س��بز را ميتوان به صورت زير بيان
كرد :
 کاه��ش مراجعه زن��ان و دختران بوی��ژه به صورتانف��رادی به پارکه��ا به خصوص در برخ��ی از نواحی
شهری؛
 آزار و اذیت مداوم روحی یا جس��می کودکان و زناندر پارکها؛
 تبدی��ل پارک ب��ه محلی برای خری��د و فروش موادمخدر ،مشروبات الکلی ،قرصهای شادیآور و...؛
 بروز جرایمی نظیر قتل ،تجاوز و سرقت در پارکها؛ عدمتوجه به حقوق کاربران مانند حقوق آزادی.راهکاره��ای عملی جه��ت افزای��ش امنی��ت اجتماعی در
پارکها:
 توجه به طراحی باز فضا ،بدین معنی که طراحی پارکب��ه گونهای انجام پذیرد که حداکثر نظارت اجتماعی را
در محیط فراهم آورد.
 دموکراتیزهک��ردن فضا یعنی توج��ه به ایجاد فضاییکه منجر ب��ه افزایش تعامالت ،به ج��ای برخوردهای
اجتماعی گ��ردد؛ میتواند به کاهش ش��دید معضالت
اجتماع��ی در پارک بیانجامد .در چنین فضایی مانند هر
سیس��تم دموکراتیک دیگر حفظ حقوق اقلیت در مقابل
اس��تبداد اکثریت نبای��د منجر ب��ه نادیدهگرفتن اقلیت
گردد.
 تمرکززدای��ی در طراح��ی پارکه��ا ،پخشک��ردنکاربریها در کل س��ایت و اس��تفاده از پوشش گیاهی
پراکن��ده ،نقش بس��یار مهم��ی در افزای��ش امنیت در
پارکها ایفا مینماید .عدم تمرکزگرایی در طرح ،باعث
افزای��ش پویای��ی و فعالیت در کل مجموع��ه و به تبع

آن افزایش س��طح نظارت اجتماعی در آن خواهد ش��د
(.)Harris,1988
 پرهیز از ایجاد فضاهای مساعد جهت ارتکاب جرایم(بوی��ژه جلوگیری از ش��کلگیری فضاهای بدون دفاع
شهری)
 مدیری��ت پنهان :مدیریت پنهان مدیریتی اس��ت کهبا بهرهگیری از فنون و روشهای طراحی ،س��عی در از
بینب��ردن زمینههای بروز بزه��کاری و جرم در فضای
پارک مینماید(مطلبی.)1382 ،
 متناس��ببودن ک ّمی و کیفی ساخت فضاهای سبز باحجم فیزیکی شهر و نیازهای جامعه با توجه به شرایط
اکولوژیک��ی و روند گس��ترش آتی ش��هر(صالحیفرد،
.)14 :1381
 توج��ه به اصول��ی همچون آس��ایش و رفاه عمومی،معم��اری و طراح��ی ،روانش��ناختی– اجتماع��ی
و ...در مکانیاب��ی و مکانگزین��ی فضاه��ای س��بز
شهری(صالحیفرد.)123-26 :1382 ،
ع�لاوه بر بحث امنیت در پارکه��ا ،آثار نامطلوب فضاهای
سبز شهری را میتوان به صورت زیر بیان کرد:
 )1از دس��تدادن بیهوده فرصتها (اتالف س��رمایهای
ارزشمند به نام زمان)؛
 )2ش��کلگیری دوستیهای نامش��روع (بویژه در میان
نوجوانان و جوانان)؛
 )3آس��یبهای جس��می یا بدن��ی اس��تفادهکنندگان از
خدمات فضای سبز (بویژه کودکان در فضاهای بازی)؛
 )4تبدیلشدن بخشی از فضای سبز به محل جمعشدن
و تلنبارشدن زبالههای شهری؛
 )5تبدیلش��دن بخش��ی از فضای سبز به کانون تجمع
افراد ناهنجار و بزهکار؛
 )6از دس��ترفتن هزین��ه زیاد ب��رای نظافت فضاهای
سبز؛
 )7گسترش فرهنگ ابتذال؛
 )8رواج برخی افکار و عقاید ناپس��ند و ش��کلگیری و
توسعه برخی ناهنجاریهای اجتماعی؛
 )9ایجاد ترس ،اضطراب و دلهره در س��اکنان فضاهای
مجاور فضاهای سبز شهری (ناامنی)؛
 )10گسترش فضاهای بدون دفاع شهری؛
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 - 1موارد فوقالذكر به
استناد مطالعات پيمايشي
و ميداني طرح مطالعاتي

(بررسي اثرات اجتماعي–
اقتصادي گسترش فضاي
سبز شهري و ارتباط آن
با مديريت شهري) است

كه به دليل حجم گسترده
نتايج آماري ،يافتههاي
تحقيق در مجالي ديگر و
طي مقالهاي جداگانه ارائه
خواهد شد .بنابر اين به
ذكر عناوين كلي بسنده
ميشود.
 - 2همان توضيح

آثار نامطلوب جامعهشناختی ،فرهنگی و روانشناختی گسترش فضاهای سبز شهری بر روی شهروندان را میتوان به صورت
شکل زیر نشان داد.
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(شکل شماره )2آثار و پیامدهای نامطلوب ناشی از گسترش فضاهای سبز شهری بر ساختارهای اجتماعی ،فرهنگی و...

مديريت ش��هری و بهبود عملکرد اجتماعی و روانشناختی فضاهای سبز شهری با عنایت به نقشها و عملکردهای اجتماعی
و روانش��ناختی ایجاد و گس��ترش فضاهای سبز ش��هری ،توصیهها و راهکارهای مدیریت ش��هری جهت بهبود عملکردهای
فوقالذکر به صورت شکل زیر ارائه میشود.

(شکل شماره )3مدیریت شهری و ارتقای شاخصهای اجتماعی و روانشناختی فضاهای سبز
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نتيجهگيري:
ا اگر ش��هر مهد گهواره انسان امروزي است ،هر چه اين
گهواره ش��ادابتر ،سرس��بزتر و شكوفاتر باش��د امنيت و
آرامش در آن بيش��تر و رش��د بهنجار و موزون انس��اني،
بیش��تر تأمين ش��ده اس��ت .در اين ميان فضاهاي س��بز،
نق��ش مهم��ي در ايجاد ش��هرهاي س��بز ،ش��اديآفرين
و خاطرهانگي��ز دارن��د .ام��روزه تأثي��ر و نق��ش اجتماعي
و روانش��ناختي فضاهاي س��بز در كل ش��هرها بيش از
گذش��ته اهمي��ت يافته اس��ت؛ زیرا اين فضاه��ا در غالب
موارد تنها مناطق هس��تند كه امكان آرامش شهرنشينان
در اوق��ات فراغ��ت را بدون خارجش��دن از ش��هر فراهم
ميكنن��د .فضاه��اي س��بز ش��هري تأثي��رات اجتماعي،
روانش��ناختي زيادي بر شهرنش��ينان دارند .از مهمترين
اين آثار ميتوان به مواردي چون ،ايجاد ارتباط متقابل و
پيوند اجتماعي ،لذتبردن از تماش��اي زيباييهاي طبيعي
فضاهاي س��بز ،كاهش استرس و ايجاد آرامش و آسايش
در شهروندان اش��اره كرد .در اين ميان بايد توجه داشت
ك��ه فضاهاي س��بز کالنش��هرها در ش��رايط كنوني تنها
محل انتش��ار آثار مثبت اجتماعي و روانشناختي نبوده و
در صورت عملكرد ضعيف مديريت شهري (در هر يك از
مراحل طراحي ،ساخت و بهرهبرداري) ميتواند زمينهساز
برخي از كاركردهاي نامطل��وب مثل (وقوع جرائم متعدد
در پاركه��ا ،رواج دوس��تيهاي نامش��روع ،ايجاد ناامني
در اس��تفاده كنندگان و )...باش��د .بنابر اين ميتوان گفت
فضاي سبز ش��هري و مديريتي شهري هر دو بر يكديگر
تأثير ميگذارند؛ بهطوري كه ميتوان گفت فضاي س��بز
ش��هري بدون مديري��ت فعال و پايه ش��هري ،عملكرد و
كاركرد مطلوب نخواهد داش��ت.
در راستاي بهبود عملكرد فضاهاي شهري ميتوان راهكارها
و پيشنهادهای زير را طرح كرد:
 -1در سالهاي اخير رشد سريع جمعيت و شهرنشيني،
باعث كمبود فضاي س��بز در شهرها شده است .بنابر
اين مديران ش��هري ميبايس��ت عالوه بر توجه به
جنبههاي كيفي ،نس��بت ب��ه افزايش ك ّمي فضاهاي
س��بز در ش��هرها در راس��تاي عملك��رد اجتماعي و
روانشناختي اين فضاها اقدام كنند؛
 -2توج��ه به طراحي باز فض��ا ،دموكراتيزه كردن فضا،

تمركززدای��ي در طراحي پاركه��ا و پرهيز از ايجاد
فضاهاي مس��اعد جهت ارتكاب جرائم و ...ميتواند
در جهت بهبود عملكرد فضاهاي س��بز و عدم ايجاد
ناامني مؤثر باشد؛
 -3متناس��ب بودن ك ّمي و كيفي س��اخت فضاهاي سبز
با حجم فيزيكي ش��هر و نيازه��اي جامعه با توجه به
شرايط اكولوژيكي و روند گسترش آتي شهر؛
 -4توجه ب��ه اصولي همچون آس��ايش و رفاه عمومي،
معم��اري و طراحي ،روانشناس��ي -اجتماعي و ...در
مكانيابي و مكانگزيني فضاهاي سبز شهري؛
 -5ارتقاي نقش مردم از طريق ايجاد تشكل پلیس سبز
(مشاركت افتخاري و داوطلبانه شهروندان) در جهت
حفاظت و نگهداري فضاي س��بز شهري ،تشكيل و
حمايت از انجمنها و جمعيتهاي حمايت از فضاي
س��بز (بويژه حمايت قانوني ،اداري ،مالي و ،)...ايجاد
انجمن سبز دانشآموزان (در مقاطع مختلف تحصيلي
بوي��ژه مقطع ابتدايي) و آموزش اين افراد ،حمايت از
انجمنهاي محلي( )NGOو تقويت آنها در سطوح
منطقهاي و ناحيهاي شهري؛
 -6افزايش به��رهوري اجتماعي و اکولوژیکی فضاهاي
س��بز ش��هري از طريق توجه عميق ب��ه جنبههاي
س��اختاري فرهنگي اجتماعي فضاهاي سبز شهري
و ارائه طرحه��ا و برنامههاي دقيق و اصولي در اين
زمينه ،استفاده از طرحهاي راهبردي ساير سازمانها
و نهادها(مثل سازمان ارش��اد اسالمي ،ايرانگردي و
جهانگردي ،محيط زيست و )...در زمينه فعاليتهاي
فرهنگ��ي ،اجتماعي در فضاهاي س��بز ،اس��تفاده از
كارشناس��ان امور فرهنگي و جامعهشناسي در فضاي
س��بز بوي��ژه پاركهاي وس��يع و ايج��اد واحدهاي
س��اختماني جهت انجام مطلوبتر فعاليتهاي آنان،
در نظ��ر گرفتن ش��رايط زيس��تمحيطي در ش��هر،
شفافس��ازي و ح��ل معض�لات حاكم ب��ر قوانين،
آیيننامهه��ا و مق��ررات و ضوابط اداري ،س��ازماني،
مديريتي و ...در زمينه مديريت خرد و كالن فضاهاي
سبز شهري ،بهينهسازي فرايند استانداردسازي سطح
خدمات ،تأسيسات و تجهيزات ،بازنگري طرح جامع
ش��هري و تغيير نگرش در اين طرحها از محاسبات

ك ّم��ي و آماري فضاهاي س��بز ب��ه جنبههاي كيفي
مرغوبيت و مطلوبيت فضاهاي سبز شهري ميتواند
كارساز باشد.

فهرست منابع:
 -1ابراهي��مزاده ،عيس��ي ،عب��ادي جوكندال ،اس��ماعيل،
تحليلي بر توزيع فضایي -مكاني كاربري فضاي س��بز در
منطقه سه شهري زاهدان ،فصلنامه جغرافيا و توسعه ،بهار
و تابس��تان.1387 ،
 -2امیر یاراحمدی ،محمود ،به سوی شهرسازی انسانگرا،
ش��رکت پردازش و برنامهریزی شهری ،شهرداری تهران،
.1377
 -3باباپور ،هومن ،بررس��ی راههای نگهداش��ت و توس��عه
باغها و فضاهای س��بز شهری ،مجله ش��هرداریها ،سال
اول ،ش��ماره پنجم ،تهران.
 -4بهرامس��لطانی ،کامبی��ز ،مجموعه مباحث و روشهای
شهرس��ازی ،محیط زیس��ت ،مرکز مطالع��ات و تحقیقات
شهرس��ازی و معماری ایران ،چاپ اول ،تهران.1371 :
 -5تقوایی ،مسعود و ش��اهوردیان ،مرضیه ،برنامهریزی و
طراحی فضای س��بز شهری و تأثیرات متقابل آن بر انسان
و محی��ط ،دوره دوازدهم ،ش��ماره  ،47تهران ،انتش��ارات
ش��هرداریها.1382،
 -6خلیلیان ع��ادل ،احمد ،طراحی ،برنامهریزی و مدیریت
فضاهای سبز شهری متناس��ب با نیاز ناتوانان و کمتوانان
جسمی-حرکتی ،مجموعه مقاالت کنفرانس برنامهریزی و
مدیریتش��هری،مش��هد.1385:
 -7جوادي ،اردشير ،مديريت شهري در ايران فراز و فرود،
مجله ش��هرداريها ،س��ال چهارم ،ش��ماره.1381 ،47
 -8رهنمای��ی ،محمدتقی ،مجموع��ه مباحث و روشهای
شهرس��ازی ،مرک��ز مطالع��ات و تحقیقات شهرس��ازی و
معماری ایران ،چاپ س��وم ،تهران.1382 :
 -9ژان باس��تیه ،برناردزر ،ترجمه علی اشرفی ،چاپ اول،
تهران :انتش��ارات دانش��گاه هنر.1377 ،
 -10س��عیدنیا ،احمد ،کتاب سبز ش��هرداریها ،جلد نهم،
فضاهای سبز ش��هری ،تهران :مرکز مطالعات برنامهریزی
ش��هری تهران.1379 ،

 -11س��وزنچی ،کیان��وش ،فضاهای س��بز بس��تر تعامل
اجتماعی ،مجله ش��هرداریها ،س��ال شش��م ،ش��ماره،67
تهران :انتش��ارات ش��هرداریها.1383 ،
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