
استانداردهاي فضاي سبز و تعیین سرانه فضاي سبز در ایران 

تعیین سطح و سرانه کاربري فضاي سبز در ایران، تاکنون عمدتاً بر اساس استانداردهاي مورد استفاده در کشورهاي دیگر بوده 
است.

بر ایـن مبنـا بایـد گفـت سـرانه      تعیین سرانه فضاي سبز تا حد زیادي بستگی به خصوصیات بیوکلماتیک منطقه و شهر دارد، 
فضاي سبز در یک شهر کویري و یا یک شهر بزرگ مانند تهران نمی تواند شرایطی هماننـد بـا یـک شـهر سـاحلی در اسـتان       
مازندران داشته باشد. با وجود این، اطالع از استانداردهاي فضاي سبز می تواند به عنوان هدایتگر فعالیتها و خط مشی هـا بـه   

شمار آید.

ر اساس مطالعات و بررسی هاي وزارت مسکن و شهرسازي، سرانه متعارف و قابل قبول فضاي سبز شهري در شهرهاي ایـران  ب
متر مربع براي هر نفر است که در مقایسه با شاخص تعیین شده از سوي محـیط زیسـت سـازمان ملـل متحـد (      12تا 7بین 
در شـهرهاي مختلـف کشـور نیـز ایـن رقـم، بـا توجـه بـه          این،باوجود. استکمتريرقم،) نفرهربرايمربعمتر25تا20

ویژگیهاي متفاوت جغرافیایی و اقلیمی آنها، با اختالفاتی همراه است که میزان آنرا طرحهاي مصوب هر یک از شـهرها تعیـین   
می کنند.

زان فضـاي سـبز عمـومی اسـت،     آنچه از دیدگاه محیط اجتماعی در ارتباط با فضاي سبز شهري اهمیت دارد، میـ "در مجموع 
"یعنی فضاي سبزي که رفت و آمد عموم مردم درآنها بدون مانع باشد، یا به تعبیر دیگر فضاي سبز اجتماعی

بنابراین مفهوم سرانه فضاي سبز تنها می تواند براي آن نوع فضاي سبز به کار رود که بـراي گـذران اوقـات فراغـت ، بـازي و      
تفریح مهیا شده است. 

ن یابی فضاي سبزمکا

نکته اي که در خصوص فضاي سبز از اهمیت باالیی برخوردار است، مکان یابی آن می باشد. جین جکوب، منتقد شهرسازي 
فعالیتهايوفرهنگآن،درکهجاییزند،موج میآندرزندگیکهباشدجاییدربایدپارك"معاصر معتقد است که 

ي، داراي چنین نقاط کانونی ارزشمندي از زندگی هستند که براي ایجاد شهربخشهايازتعدادي. استمسکونیوبازرگانی
پارکهاي محلی یا میادین عمومی، مناسب به نظر می رسند.

تبعیت کند: "مرکزیت، سلسه مراتب و دسترسی "بر این اساس مکان یابی فضاي سبز باید از اصولی چون

ضاي سبز حتی المقدور درمرکز محله، ناحیه و یا منطقه شـهري مکانیـابی شـود.    مرکزیت فضاي سبز به این مفهوم است که ف
همچنین فضاهاي سبز در مقیاسهاي متفاوت اعم از پارکهاي محله اي، منطقه اي و امثال آنها، باید با ساختار کالبدي متنـاظر  

شود.خود انطباق داشته باشد، به عنوان مثال پارك منطقه اي در محدوده منطقه پیشنهاد



است. به این مفهوم کـه پارکهـاي   "دسترسی"یکی از معیارهاي دیگر که در مکانیابی فضاي سبز باید به آن توجه شود، معیار
شهري باید از چهار جهت به شبکه ارتباطی دسترسی داشته باشند تا بدین طریق هم جمعیت بیشتري از آن اسـتفاده کنـد و   

پارك افزایش یابد. بدین ترتیب امکان بهره برداري دیداري از جلوه هاي زیباي پارك براي هم امکان نظارت اجتماعی و امنیت 
رهگذران از چهار جهت فراهم می شود.

معموالً شهرها از چهار نوع فضاي اصلی پوشیده شده اند و در واقع کل سطح زمین موجود در شهر ها به این فضاها اختصـاص  
ي مسکونی، فضاهاي سواره و پیاده، فضاهاي سبز و اماکن ورزشی و سایر فضـاهاي خـدماتی   یافته است، که عبارتند از: فضاها

درصد سطح زمین می باشد.50،25،15،10که به ترتیب و به طور معمول حدود آنها در تراکم هاي متوسط شهري ، 

سرانه فضاي سبز موجود در تهران

متر مربع است و در ایـران بـراي   25در دنیا براي هر فرد -اي تفریحیجدا از استانداردهاي فضاه-استاندارد سرانه فضاي سبز
متر مربع از این فضا در تهران تامین شده است کـه پراکنـدگی ایـن    4/6متر مربع ؛ در حالی که در حال حاضر تنها 9هر فرد 

متر نیز از توازن درستی برخوردار نیست. 4/6

روش پیشنهادي براي تعیین سرانه فضاي سبز  

یعنـی ،فراغـت اوقاتگذرانخاصسبزفضايسرانهتعیینمنظوربهعمدتاًسبز،فضايسرانهتعیینبرايپیشنهاديروش
هاراهشبکهها،میدانسبزفضايمانندعمومیسبزفضاهايسایرواستشدهطراحیشهري،سبزهايگردشگاهوهاپارك

ها و جز اینها را در بر نمی گیرد؛ زیرا در یک محیط شهري هر یک از عناصر سبز باید متناسب بـا عملکـردي کـه بـر     لچکی،
عهده گرفته اند، ارزیابی شوند.

براي مثال، هر چند ممکن است فضاي سبز متعلق به شبکه راهها آثار اکولوژیکی زیست محیطی داشته باشـد، ولـی عملکـرد    
جریان ترافیک ارتباط می یابد و از همین لحاظ سایر اثرات آن از اهمیت کمتري برخوردار است. بنـابراین،  اصلی آن با شبکه و 

براي عناصر سبز شهري نیز همانند سایر کاربري هاي شهري باید هویت مستقلی در نظر گرفت.

روش پیشنهادي براي محاسبه سرانه فضاي سبز

شهرهاي ایران چهار پارامتر زیر استفاده شده است.براي محاسبه فضاي سبز درون شهري براي 
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