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  عنوان به سبز فضاي
 ساخت جاندار بخش

 در و شهر کالبدي
 بخش با هماهنگی

 ، شهر  جان بی 
  و بافت ، ساختار
 فضاي حالت، این در. دهد می تشکیل را شهر سیماي

 فضاهاي کننده تفکیک شهر، لبه نقش تواند می سبز
  ایجاد. گیرد عهده بر را راهها شبکه آرایش و شهري
 در هم با که کاربریهاي میان سبز عریض هاي حریم

 را حرکت روانی و ایمنی ، نظم برقراري و هستند تعارض
 دنبال به را شهر آلودگی بار کاهش و بخشد می سهولت

 .دارد
 محیطی زیست عملکرد

 و اکولوژیکی شرایط بهبود به عمدتا عملکردها نوع این
 این در .کنند می کمک آن در آلودگی بار میزان کاهش
 کیفیت بر سبز فضاي تاثیر باید چیز هر از بیش بخش
 تاثیر که کرد توجه باید و ورزید تاکید شهر اقلیم زیست
  حداکثر به زمانی شهر، اقلیم زیست بر سبز فضاي

 باشد، شده طراحی و یابی مکان سبز، فضاي که رسد می
 میزان از توان می شهري سبز فضاي گسترش با طرفی از

  کاست. آن مصرف و فاضالب
  سبز فضاي روانی ـ اجتماعی هاي عملکرد

 روانی و اجتماعی بازدهی انتظار توان می باال مقوله دو از
 به دستیابی منظور به سبز، فضاي طراحی در اما داشت، را

 هاي جزیره شهري پارکهاي در آن روانی و اجتماعی آثار
 هر اصلی هدف وسیع، طبیعی شبه پارکهاي و محلی سبز
 هر. است یکدیگر به طبیعت و انسان کردن تر نزدیک چه

 به نیاز این و دارد آرامش به نیاز شرایطی هر در انسانی
. است شده هم بیشتر نشینی آپارتمان و جمعیت فشردگی

 یک شهري سبز فضاهاي ایجاد و توسعه به توجه لذا
 در شهري پارکهاي ارزش. است ناپذیر اجتناب ضرورت

 بودن مسیر در و جمعیت تراکم به توجه با زمان این
 .یابد می کاهش هوا، آلودگی و اصلی خیابانهاي

 شهر کالبدي ساخت در سبز فضاي عملکرد
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 شما هم دعوتید :
  اسفند_جمعه_سومین# 

 است حرکت در زیبایی به آنها در تاریخ
 دارد عمر چیز همه

 دارد برکت، ددار حرف
 نکرده له را ها آن تکنولوژي

 نداده تغییرشان مدرن هاي گري یاغی
 هست کوزه،است حوض، هست حیاط هنوز

 کند می شنا ماهی،خواند می قناري
 کوچک هاي اتاق دیوارهاي

 است زیاد جمعیتی مهمان
 اند گسترده ها سفره

 نفره چهار نه،  نفره دو نه
 شود می شنیده پیرها صداي

 است خانه برکت حضورشان
 ترشی از مملو ها کوزه
 ندارد مفهومی کوچک دیگ
 راه به پزان نذري

 دارد گردن به حق همسایه
 دارد صدا ها دست

 کشند می نفس درختان
 نشده آرزو هنوز باغچه

 نیست انباري زیرزمین
 خوانند نمی بالکن را حیاط
 نیست ها نقاشی در فقط پنجره
 بارد می خانه در باران
 حصیر زیر ایوان
 قوري توي،سماور روي، است دم همیشه چایی

 است باز همیشه خانه در
 خواهد نمی برهان و دلیل ها مهمانی

 است خانگی و ساده غذاها
 ندارد هود به نیازي بویش

 رود می خانه هفت تا عطرش
 ندارد خشکه نان کسی

 است سفره برکت نان
 کند می زیاد را خورشت آب ناخوانده مهمان

 خواهد نمی مشاوره ها دلخوري
 ندارد کتاب و حساب ها دوستی

 ندارد معنا اینقدر ها سالم
 ندارد وجود گرگی سالم

 است نایابی بیماري افسردگی
 نیستند اسیر خانه در ها گلدان
 هست هنوز یاس درخت

 آید نمی عطر هاي شیشه از یاس بوي
 است پر همیشه پدر دست
 ماند نمی اینجا خاك، شسته همیشه خانه
 است زنده چیز همه
 خانه آن اگر حتی
 ...باشد مانده متروکه سال هاي سال

 صداي پاي بهار

 دارم دوست  را قدیمی هاي خانه

 پارك آن، انشعابات و قصردشت ولیعصر خیابان در درختان هرس-
 و انقالب خیابان ابیوردي، بلوار هنر، باغ خان، ستار باغ -بعثت

 پادگان تا بعثت حدفاصل استقالل بلوار شمالی ضلع شوریده،
 گذر زیر استقالل، بلوار پاسداران، بلوار در فصلی گل زنی داس-

 شهرداري، محوطه خلدبرین، خلدبرین،پارك راه چهار امام، یادگار
 محالتی، غربی، قدوسی نیایش، بلوار ابتداي زند، بلوار وسط رفوژ

 هنر باغ بعثت، بلوار ابیوردي، بلوار مطهري، میدان زرگري، مطهري
 پارك ،پاسداران بلوار ،آموز دانش خیابان در درخت کاشت-

 زند بلوار حاشیه،خلدبرین
 قطار محوطه مهر، درخیابان چمن و درختان پاکنی و دهی کود-

 ستار بلوار ،کوثر پارك آموز، دانش ،آوینی خبرنگار، ، شهري،متین
 انصار خیابان ،نمازي پارك الحاقی خان،

 غربی قدوسی پارك ابیوردي، پارك بعثت، پارك :آمیزي رنگ-
  ابیوردي بلوارو   باران فرهنگسراي در درخت گیري خشکه-
 شهري قطار محوطه ارم، بلوار مالصدرا، خیاباندر کاشت گل-
 .سطح منطقه در سبز فضاي ضایعات آوري جمع-
 کوچه ،پردیسان خبرنگار،پارك خیابان ،نارنج مثلث :آبخور اصالح-

 غربی قدوسی 13 کوچه زرگري، 13 و 12
 انقالب خیابان در نو برگ آوري جمع-
 و آي آر ام چوگیا، ،پردیسان آبخوري در شیرآالت نصب و تعویض-

 محمودیه
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