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 استقبال از بهار و  منطقهآماده سازی 

  افزايش و شهرنشيني رشد 

 اخير هاي سال در جمعيت 

 با  شهرها که  شده باعث 

 و شده مواجه فضا کمبود 

  نشيني آپارتمان  نتيجه در 

 . باشد داشته اي فزاينده رشد 

  واسطه به ديگر طرف از      

 شهري سبز فضاي فضا، کمبود

 . است کرده پيدا کاهش نيز 

 عرصه که است شهري باز فضاي از بخشي  شهري سبز فضاي ،تعريف طبق
 بوته و ها درختچه درختان، پوشش زير آن مصنوعي اغلب يا طبيعي هاي
 مديريت و نظارت براساس که است گياهان ساير و ها چمن ها، گل ها،

 براي آن با مرتبط هاي تخصص و قوانين ضوابط، گرفتن درنظر با انسان
 است درحالي اين. شوند مي احداث شهروندان رفاهي و زيستي شرايط بهبود

 لحاظ از سبز فضاي وجود که دهند مي نشان مختلف مطالعات نتايج که
 فضاها اين ساکنين روي بر مثبتي تأثيرات تواند مي فيزيولوژيکي و رواني
 سالمت بر افزون  شهرها در مناسب  سبز ي فضا اصوالً. باشد داشته

  برتر زندگي کيفيت  و بيشتر کاري بازده روان، آرامش موجب جسماني

 توجه ها جنبه اين به شهرها طراحي در که است حالي در اين و شود مي
 و رواني سالمت روستاها از بيشتر شهرها در نتيجه در و شود نمي چنداني
 زندگي از ناشي تأثيرات جمله از. است آسيب معرض در اجتماعي سالمت

 به امروزه که است استرسي از ناشي منفي تأثيرات کاهش سبز، فضاي در
 هاي چالش با جامعه اخير هاي سال در. است يافته افزايش زيادي ميزان
 بيماري اين و  شده مواجه استرس با مرتبط هاي بيماري زمينه در زيادي

 . اند شده تبديل جهاني بزرگ مشکل يک به ها
  ۲۰۲۰سال تا که رسد مي نظر به جهاني بهداشت سازمان آمار طبق   

 علت ترين مهم عروقي قلبي هاي بيماري و ذهني هاي اختالل ميالدي،
 طوالني استرس. باشند سني گروه هر در و جنس دو هر افراد در بيماري

 عروق و قلب مانند حياتي اعضاي همه بر جدي و خطرناک تأثيرات مدت
  نيابند استرس کاهش براي راهي مردم اگر بنابراين. گذارد مي جاي بر خوني

 که است درحالي اين. افتد مي خطر به مختلفي طرق از آنها سالمتي
 رابطه انسان سالمتي و اطراف محيط ادراک بين که اند داده نشان تحقيقات

  دارد، وجود

 روان سالمت و شهری منظر

https://zone1.shiraz.ir/ 

 ویک  منطقه معاونین حضور با "سومین جمعه اسفند"پویش  هماهنگی جلسه برگزاری
  و شهری سبز فضای و منظر سیما پسماند، مدیریت های سازمان نمایندگان

 قصردشت باغات آبادگری ستاد

 روز تا نوروز17 
 

 شما هم دعوتید :
  اسفند_جمعه_سومین# 

 (:السالم هی)عل علی نیرالمؤمنیام

 یجَعَلَ اللَّهُ سُبحانَهُ حُقُوقَ عِبادِهِ مُقَدّمَةً عَل»

حُقُوقِهِ، فَمَن قامَ بِحُقُوقِ عِباد اللَّه کانَ ذلِکَ 

  «بِحُقُوقِ اللَّه امِیالقِ یاِل اًیمُؤدّ

حق مردم و بندگانش را مقدم  خداوند»

برحق خود قرار داده و هر کس که حقوق 

را  یکند، حقوق اله تیخدا را رعا یبنده ها

 «کرده است. رعایت

 طبيعت و ديداري مناظر که راهي زمينه در موجود دانش بنابراين
 کاهش به تواند مي دهد مي قرار تأثير تحت را افراد رفاه و سالمتي
 دانش افزايش. کند کمک بازسازي و ترميم افزايش و استرس
 گردد سالمتي ارتقاي موجب تواند مي طبيعت چگونه اينکه درباره

 نياز انسان سالمتي براي سودمند هاي حل راه  ايجاد جهت در
 .است
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مطهری بلوار شهید        سازی پیاده راه         شروع طرح پالزای عفیف آباد

 شمالی
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