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چکـیده
فضای سبز شهری ،مانند پارکها ،جنگلها ،پشتبامهای سبز ،باغهای عمومی ،خدمات اکوسیستم متفاوتی را فراهم
میکند .فضای سبز همچنین فعالیتهای فیزیکی ،سالمتی روانی و سالمت عمومی در ساکنان شهری را فراهم میکند.
مطالعات نشان میدهند که توزیع فضاهای سبز معموالً بیشتر موجب منفعت گروههای خاصی از شهروندان میشود.
دسترسی به فضای سبز ازاینرو بهعنوان یکی از موضوعات عدالت اجتماعی مطرح میشود .بهعنوان نمونه موردی
برنامههای راهبردی مشابه نیز در شهرهای چین مورد استفاده قرار گرفته است که کنترل دولتی بیشتری در تأمین زمین
در این کشور در نظر گرفته شده است اما انگیزشهای بازاری مشابه برای سبز سازی محیط شهری در نظر گرفته شده
است .اما در هر دو زمینه ،برنامههای راهبردی سبز سازی شهری ممکن است متناقض باشد :درحالیکه معیار جدید فضای
سبز برای مشکالت موضوعات عدالت زیستمحیطی ،میتوانند جذابیت شهری و سالمت زیستمحیطی را ایجاد کرده و
همچنین ممکن است هزینههای مسکنسازی و ارزش مالکیت را نیز افزایش دهد .در نهایت ،این موضوع میتواند موجب
به نوسازی و جابجایی در بسیاری از سکونتگاهها در مکانهایی شود که برنامههای سبز سازی فضای شهری در آنجا
اجراشدهاند .ازاینرو باید بر روی برنامههای راهبردی فضای سبز شهری متمرکز شوند که بهاندازه کافی فضای سبز ایجاد
کرده و ازاینرو بتواند به صورت شفاف از پایداری های اجتماعی و زیستمحیطی پشتیبانی کند.

واژگـان کلـیدی :فضای سبز شهری ،سالمتی انسان ،عدالت زیستمحیطی ،استراتژیهای برنامهریزی
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شهرهای دنیا به صورت روزافزون در حال شلوغ شدن و آلوده شدن هستند .فضای سبز شهری گستره ای از خدمات
اکوسیستمها را فراهم میکنند که میتوانند بسیاری از مشکالت سالمتی در شهر ها را رفع کرده و زندگی را برای شهروندان بهتر
کند -مخصوصا در زمینه سالمت آنها .این چنین فضاهای سبز متنوع بوده و سایز آن ها ،پوشش گیاهی ،غنی بودن از نظر گونهها،
کیفیت زیستمحیطی و نزدیک بودن به وسیلههای حمل و نقل عمومی ،امکانات و خدمات متفاوت هستند .فضا های سبز عمومی
شامل پارک ها و فضا های طبیعی ،زمین های ورزشی ،مناطقی ساحلی و یا نواحی کنار رودخانه ها ،مسیر های سبز و مسیر های
پیاده روی ،باغات عمومی ،درخت های خیابان ها ،و نواحی محافظت از محیط زیست در کنار محیط های متداول مانند دیوار های
سبز ،کوچه های سبز و قبرستان ها میباشد .فضا های سبز خصوصی شامل حیاط پشتی ها ،زمین های مشترک آپارتمان ها و
شرکت ها را شامل میشود.
خدمات اکوسیستمی فراهم شده توسط فضا های سبز شهرینه تنها از یکپارچگی اکوزیستی شهر ها پشیبانی میکند ،بلکه از
سالمت شهر ها نیز پشتیبانی میکند  .فضای سبز ممکن است هوا را پاک کرده ،آلودگی را از بین برده و میزان سر و صدا را کاهش
دهد و موجب کاهش دما شود و هوای طوفان را فیلتر کرده و آب های زیر زمینی را تغذیه کند؛ عالوه بر این ،این فضای سبز
میتواند غذا فراهم کند .بهعنوان مثال ،درخت هایی که در مناطق شهری قرار دارند میتوانند موجب کاهش آلودگی هوا با جذب آلوده
کننده های خاص از جو ،شود .پوشش های سبز و جنگل های شهری نیز میتوانند با فراهم کردن سایه و خنک سازی مناطق،
موجب کاهش دما شوند و ازین رو ریسک مشکالت مرتبط با سالمتی برای شهروندان را کاهش میدهد.
اما درون شهر ها ،فضای های سبز همیشه به صورت متوازن توزیع نشده است .دسترسی به فضا های سبز معموال بر اسا در
آمد ،ویژگی های اقتصادی و اجتماعی شهروندان ،سن ،جنس و توانایی ها و دیگر محورهای مختلف ،بستگی دارد .در طول دو دهه
گذشته ،دسترسی نا متعادل به فضای سبز شهری یکی از مشکالت مهم در زمینه عدالت زیستمحیطی بوده است که بهعنوان
یکی از موضوعات مهم شناخته شده است  .مقاالت در این زمینه به بررسی نحوه اندازه گیری میزان دسترسی به فضای سبز
شهری و در اصل پارک ها پرداخته اند .دسترسی نسبی به قسمت های مختلف جامعه به این فضا ها ،و این که عدم دسترسی به
این فضا ها چگونه میتواند بر سالمت جامعه تاثیر بگذارد ،از جمله موارد بررسی شده در این مطالعات است .بیشتر این مطالعات در
ایاالت متحده و انگلستان و استرالیا انجام شده است.
دلیل این که فضای شهری به صورت متفاوت در فضا های شعری توزیع شده است ،متفاوت میباشد ،از جمله فلسفه طراحی
پارک ها ،تاریخچه کاربری زمین ها شامل ایده ها در مورد تفریح و بازسازی ،و پیش زمینه طبقات اجتماعی و نا برابری های
قومیتی میتوانند از جمله دالیل باشند .معموال توضیحات در این مورد به هم مرتبط هستند و به صورت متقابل یکدیگر را تکمیل
میکنند .بهعنوان مثال ،تاریخچه توسعه در آمد در ایاالت متحده مرتبط با بیداد های اجتماعی قومیتی  ،فلسفه طراحی پارک ها و
سیستم های استفاده از زمین میباشد.
در ایاالت متحده ،مردم با رنگ پوست متفاوت و درآمد کم معموال در هسته شهر ساکن هستند و در حلقه های کم در آمد
شهری زندگی میکنند .افراد مرفه تر نیز معموال در نواحی حومه شهر زندگی میکنند که فضای سبز بسیار زیادی داشته و به خوبی
خدمات دریافت میکنند و نگهداری از آن ها بسیار مناسب است .این بی عدالتی زیستمحیطی تبدیل به اولویت های برنامه ریزی
شده است که موجب میشود برنامه های راهبردی و برنامه ریزی مختلفی برای فضا های سبز شهری شده که موجب میشود از
زمین های بدون استفاده شهری برای ایجاد فضای شهر استفاده شود.
رفع شکل کمبود پارک ها در جوامعی که از نظر رنگ پوست و یا وضع در آمد متفاوت هستند ،میتوانند نوعی تناقض در فضای
سبز شهری ایجاد کند .زمانی که یک فضای سبز شهری در یک محیط ایجاد میشود ،این فضای سبز میتواند جذابیت و سالمت
عمومی را افزایش داده و موجب شود که محله ای مطلوب تر شود .به نوبه خودش این تغییرات موجب افزایش هزینههای اسکان
در آن محل شود .این افزایش در هزینههای اسکان میتواند به نوبه خودش موجب به نو سازی شود  :جابجایی و یا محرومیت در
بعضی از مناطق باید با استفاده از فضای سبز بهبود پیدا کند .به نوبه خود ،در اثر این برنامه ها ممکن است ساکنین یک منطقه با
اجاره بهای باالتر رو به رو شوند و ازین رو به سختی بتوانند اسکان پیدا کنند و در عین حال ممکن است مجبور شوند که محل
زندگی خودشان را عوض کرده و به جای ارزانتری برند که در نتیجه همان محله های بدون فضای سبز با مشکالت مشابه دوباره
در جای دیگر پدید می آید .این پارادوکس تاثیر بدی بر روی سالمت عمومی دارد نه تنها به این علت که موجب محرومیت از
پارک ها میشود بلکه موجب جابجایی و مشکالت در زمینه اسکان برای ساکنین میشود.
این مقاله تعدادی از تحقیقات ایاالت متحده آمریکا و انگلستان مبتنی بر نقش فضای سبز شهری بر شکل گیری سالمت
عمومی و عدالت اجتماعی را بررسی میکند .تمرکز بیشتر مقاله بر پارکهای شهری و تا حدی نیز پوشش گیاهی ،میباشد .دیگر
انواع فضای سبز (مانند پشت بامهای سبز و دیوارهای سبز) .خست تحقیقات در مورد فضای سبز شهری و سالمت عمومی مورد

بررسی قرار گرفته است؛ سپس مطالعات در مورد فضای سبز شهری و عدالت اجتماعی پرداخته میشود .به عتوان مطالعه موردی در
ارتباط با شهرهای رو به توسعه مانند هانگژو چین مطالعه میشود.

 -2روش تحقیق
موضوع مقاله شناسایی رابطه فضای سبز شهری با سالمت عمومی و عدالت زیستمحیطی است .از اینرو تحقیق از حیث
روش توصیفی تحلیلی است .گردآوری دادهها به صورت کتابخانه ای صورت گرفته است .تجزیه و تحلیل داده ها نیز به صورت
توصیفی انجام شده است.

 -3ادبیات نظری
 -1-3سالمتی و فضای سبز شهری
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قرار گرفتن در فضای مدرن و افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی ،شهرها را به کانون تجمعهای زیستی و فعالیت های مختلف
و متنوع تبدیل کرده و آنها را با کمبود فضاهای سبز عمومی روبرو نموده است .این در حالی است که با گذر از فضای مدرنیته و
قرار گرفتن در جهان پست مدرن و به وجود 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 می گذارد( .صالحیفرد و علیزاده )04 :0061 ،بیشتر تحقیقات در زمینه سالمت و فضای
سبز شهری متمرکز بر پارک ها بوده است و بعضی از مطالعهها نیز به بررسی پوشش های گیاهی پرداخته اند .کمبود پارک ها نیز
میتواند با میزان مرگ و میز مرتبط باشد .پوشش گیاهی میتواند از سالمت انسان مراقبت کند .به عالوه ،پارک ها معموال بهعنوان
مرکز های فعالیت فیزیکی در نظر گرفته میشود که منجر به بهبود وضعیت سالمتی در افراد میشود و خطرات بسیاری از بیماری
ها و مشکالت مزمن را کاهش میدهد .در واقع ،تعداد بسیار زیادی اط مالعه ها نشان میدهند که ارتباطی بین نزدیکی به پارک و
سالمتی وجود دارد.
مطالعات نشان داده است کودکانی که دسترسی بیشتری به پارکها و تسهیالت تفریحی دارند ،نسبت به کودکانی که از این
دسترسیها محروم هستند فعالیت بیشتری را انجام میدهند؛ این نتایج برای بزرگساالن نیز صادق است .بهعنوان مثال گایل و
همکاران ( )5331نشان دادند که جذابیت و سایز فضای باز اهمیت بسیار زیادی دارد ( .)Giles-Corti et al. 2005مطالعات در
استرالیا نیز با استفاده از تحقیقات مقطعی و دادههای جمع آوری شده به صورت محیطی نشان داد که پارک ها میتوانند در صورت
زیبایی کافی ،موجب تحریک فعالیتهای فیزیکی شود ( ویژگی هایی مانند کم ترافیک بودن ،پیاده رو داشتن ،درخت و مغازه
داشتن) همچنین ایشان به مطالعه فعالیتهای فیزیکی در استرالیا قبل و بعد از بهبود فضای سبز پرداختند و متوجه شدند که با
بهبود وضعیت فضای سبز ،میزان فعالیت فیزیکی نیز افزایش یافته است (.)Veitch. et.al. 2012
ولچ و همکاران ( 5303و  )5300عوامل محیطی زیادی را تحت کنترل مطالعاتی گرفتند ،از جمله مصرف مواد غذایی ،میزان
تاثیر آلودگی های محیطی و تراکم ترافیک و شرایط اجتماعی مانند فقر ،بیکاری ،و جرم و سپس با کنترل کردن این موارد به
بررسی رابطه نزدیکی با پارک ها و تاثیر آن بر توسعه چاقی در دوران کودکی پرداختند .آنها متوجه شدند که میزان نزدیکی به پارک
ها به صورت موثر میتواند بر کاهش گسترش چاقی در کودکان تاثیر بگذارد .به عالوه ،سالمت روانی نیز به صورت تجربی با فضای
سبز و پارک ها مرتبط شده است و فضای سبز میتواند فرصت هایی برای شهروندان ایجاد کند تا با گیاهان و حیوانات رو به رو
شوند و تجربه هایی بکر به دست بیاورند .رفتن به پارک میتواند موجب سر زنده شدن ساکنان شده و به طور کلی موجب بهبود
شرایط روانی آن ها شود و نوعی آرامش و آسودگی را برای آن ها به ارمغان آورد)Wolch et.al,2010-2011( .
فعالیتهای فیزیکی در فضای سبز و یا تمرین سبز نیز برای سالمت روانی بسیار اهمیت دارد .بهعنوان مثال مطالعات بارتون و
پرتی ( )5303نشان میدهد تاثیر جدی تمرین سبز بر روی اندازهگیریهای روانی و خویشتن داری ،وجود دارد .یک تحلیل جامع
دیگر نیز نشان داد که رابطه بسیار مهمی بین اندازه گیری سالمت فیزیولوژیک و فضای سبز شهری وجود داردBarton,2010( .
&  .)Prettyفولر و همکاران ( 5331و  )5303نیز در شفیلد انگلستان متوجه شدند که رابطه مثبتی بین غنی بودن از نظر گونه ها
و سالمت فیزیولوژیک افراد در یک اکوسیستم وجود دارد)Fuller et.al, 2007-2010( .
در حالی که تحقیقات به صورت عمومی متمرکز بر فواید سالمتی پارکها و دیگر فضاهای عمومی بوده اند ،ممکن است
خطرات سالمتی زیادی نیز وجود داشته باشد .این خطرات شامل آلودگی های زیاد هوا در نزدیی پارک ها و یا ترافیک های سنگین
در اطراف پارک های بزرگ باشد .انتقال فعال مانند رفت و آمد و دوچرخه ،ممکن است موجب ایجاد فعالیتهای فیزیکی برای طی
مسیر های روزانه شود و ازین رو باعث کاهش چاقی شود و میزان ازدحام اتومبیل ها و آلودگی های مرتبط با آن را کاهش دهد.
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یک مطالعه توسط دی.نازل ( )5303و ولچ ( )5300نشان داد که محله هایی که نزدیک به پارک ها در لس آنجلس هستند  ،غلظت
آلودگی باالتری دارند ،به خصوص در قسمت های کم در آمدتر هستند)de Nazelle et.al,2010, Wolch et.al,2011( .

 -2-3نا عدالتیهای زیستمحیطی در دسترسی به فضای سبز شهری
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آنچه در برنامهریزی شهری اهمیت دارد ،ایجاد برابری بین نواحی مدنظر در برخورداری از مواهب توسعه است .این امر به
تحققپذیری عدالت شهری کمک میکند .در این میان ،برنامهریزی در راستای برقراری تعادل زیستمحیطی در شهرها ،یکی از
ضروریات رویکرد عدالت فضایی است .فضای سبز شهری با ایجاد تعادل در ارکان توسعۀ پایدار و عدالت اجتماعی ،ما را در رسیدن
به شهری عدالتمحور یاری میکند (محمودزاده و همکاران .)040 :0041 ،دسترسی عادالنه به فضاهای سبز شهری و حفظ و
نگهداری آن ،از مؤلفههای اساسی توسعۀ پایدار و عدالت اجتماعی است .امروزه با افزایش جمعیت شهری و روند رو به رشد ساخت
وسازهای شهری ،شاهد کاهش سرانههای فضای سبز و بروز مشکالت ناشی از آن هستیم (حیدری بخش.)1 :0061 ،
با وجود افزایش مقاالت در این زمینه ،هیچ اجماع مشخصی در میان مقاالت در مورد روش اندازهگیری دسترسی افراد به
فضای سبز وجود ندارد .بیشتر مطالعه ها به بررسی سیستم های اطالعات جغرافیایی پرداخته اند ( )GiSتا بتوانند میزان دسترسی
افراد به فضای های سبز را بررسی کنند .این معیارها شامل حضور و یا غیاب فضاهای سبز و یا تسهیالت بازسازی نزدیک به
مسکن های افراد ،تراکم تسهیالت ،و یا کل تراکم پارکهای موجود در شعاع مشخصی از منزل فرد میباشد .دسترسی جغرافیایی به
تنهای نمیتواند تاثیر های پارک ها را بر روی فعالیت فیزیکی و یا چاقی افراد ،نشان دهد .استفاده از این فضا های سبز ممکن است
مبتنی بر ویژگی های پارک ها و یا برنامه های ارائه شده در این پارک ها باشد .تنها با استفاده از اطالعات  GISما دیگر
موضوعات مرتبط با فضای پارک ها که میتواند منجر به استفاده یا عدم استفاده از پارکها شود را نادیده میگیرین .بهعنوان مثال،
سیستر و همکاران ( )5334تمام ساکنان را به پارک های مجاور اختصاص دادند و نواحی خدمات رسانی پارک ها را ایجاد کردند که
میتوانستیم آن ها را از نظر پتانسیل های شلوغی ،شکلی و ویژگیهای اجتماعی اقتصادی مقایسه کنیم .شلوغی پارکها در مناطق
کم در آمد و اقلیت بسیار شدید تر بود )Sister et.al,2009( .در کنار هم ،این یافته ها در مورد نا عدالتیهای زیستمحیطی در
ارتباط با دسترسی به فضای سبز شهری ،نشان دهنده نیاز به مداخله میباشد .ابعاد این چالش عدالت نیز در هر مکان متفاوت است
اما همه آنها در طوالنی مدت تاثیراتی را بر روی سالمت ساکنین خواهند داشت.

 -4نمونه موردی :هانگژو ،چین
دسترسی به فضای سبز یکی از موضوعات عدالت اجتماعی در چین است زیرا به دلیل الگو های تاریخی در توسعه شهری،
مناطق شهری با تراکم باال و نرخ بسیار باالیی شهری سازی وجود دارد .حالت های ایده آل غربی برای پارک ها نسبتا ایده جدیدی
در چین است .در طول اوایل قرن بیست ،پارک های عمومی در پکن و شانگهای ساخته شد اما بسیاری از این پارک ها در اختیار
اروپایی ها ،افراد ثروتمند و مقامات بود و افراد عادی از این پارک ها استفاده نمیکردند.
هانگژو مرکز استان ژجیانگ است که تقریبا در  533کیلومتری جنوبی شانگهای قرار دارد (شکل  .)0با تعداد ساکن حدود 0
میلیون نفر ،این شهر یکی از قدیمیترین شهرهای چین میباشد .توسعه شهری سریع موجب شده که زمینهای کشاورزی این
شهر به مناطق شهرش تبدیل شود و همین موضوع بر روی کیفیت زیستمحیطی این شهر تاثیر گذاشته است .بیشتر روز های
سال این شهر با آلودگی هوا رو به رو است .میانگین ساالنه دما در این شهر ،این شهر را دومین شهر گرم چین کرده است که این
موضوع در اثر توسعه سریع شهری سازی در این منطقه ایجاد شده است.
با این وجود چیزی که هانگژو را نسبت به دیگر شهرهای چینی متمایز میسازد این است که تالشهای بسیار زیادی برای حل
مشکل برابری زیستمحیطی با ایجاد فضای سبز ،در این شر انجام شده است .این تالشها شامل از بین بردن کارخانه ها برای
ساخت پارک ،بازسازی فضای سبز در کنار ایجاد جوی های آب ،مسیر های اصلی زیر زمینی و ایجاد خط راه آن و کاشت درختان
به صورت گسترده در شهر میباشد .هانگژو در تمام چین بهعنوان یک شهر سبز شناخته میشود و به دلیل خیابانهای پر از درخت
خودش مشهور است ،همچنین پارک ملی علمی در دریاجه غربی و نواحی مرطوب این شهر (حدود سه برابر پارک مرکزی
نیویورک) میباشد .شهر سبز یکی از نام هایی است که به این شهر در چین گفته میشود و این موضوع نشان میدهد که این شهر
مطابق استاندارد های خاص میلی از نظر پوشش جنگل ها ،و فضای های سبز و فراهم کردن پارک ها بر اسا معیار های مختلف
میباشد .از سال  ،0445بیش از  033شهر این استاندارد ها را فراهم کرده اند اما هانگژو یک استثنا به شمار می آید.
پارک ها در هانگژو عموما مطابق با تعریف غربی از باغهای زیبا هستند و بسیاری از آن ها تنها برای بازسازی های منفعل در
نظر گرفته شده است .میاو ( )5300این گونه پارکها را مانند تزئین پنجره توصیف میکند که به ندرت امکان استفاده فعال از آن ها
را فراهم میکند .بسیاری از آن ها سنگ فرش های گرانی دارند که برای استفاده زیاد مناسب میباشد .تراکم ساکنین در هسته

شهر بین  00333تا 04333فرد در هر کیلومتر مربع میباشد .معموال ،فضای سبز در این ناحیه نزدیک به مسیر های اصلی قرار
گرفته است مه این موضوع موجب میشود که افراد بیشتر در معرض آلودگی هوا قرار گیرند و همین موضوع فرار کردن از ترافیک
شهر را سخت میکند .همچنین شواهد نشان میدهد که تفاوت های در دسترسی به فضای سبز مرتبط با ویژگی های اجتماعی
اقتصادی در میان جمعیت وجود دارد)Miao,2011( .
انگیزه هانگژو در محور های شهری بر اسا فعال سازی فضا نادیده گرفته شده مانند زمینهای مجاور آزادراهها ،در کنار
مسیرهای ریلی (شکل  )0و در کنار جویهای آب که نواحی قدیمی تر شهر را برش میدهند ،موجب بهبود فضاهای سبز شهری
شده است .هدف این برنامهها کاهش تاثیرات گرمایی ،کاهش و آرام سازی آب ایجاد شده از طوفان از طریق تبخیر ،کاهش
آلودگی ،و کاهش سرعت باید میباشد .تحقیقات اولیه در مورد این شهر نشان میدهند که سبزسازی محیط شهری نقش بسیار
مهمی را در کاهش دما بین  0تا  0درجه در برخی از قسمتهای شهر داشته است .اما ،با وجود این که فواید سالمتی فضای سبز
شهری هنوز به صورت دقیق برای هانگژو بررسی نشده است ،برخی از تالشهای جدید برای بررسی سبز سازی فضای شهری با
مشکل رو به رو شده است .پارک هایی که در نزدیک بزرگراهها و مسیرهای ریل قرار دارند ممکن است موجب شود کاربران در
معرض هوای آلوده قرار داشته باشند.

(ماخذ)Wolch et.al,2014:17 :

(ماخذ)Wolch et.al,2014:18 :

به عالوه مطالعه های جدید نشان میدهد که تالش هایی که برای سبزسازی شهرها انجام شده است ممکن است موجب به
آسیب به دارایی ها و ارزش عمومی شود و در نتیجه موجب طبقه سازی و از این رو جابجایی افراد کم در آمد شود .حتی تزئینات
کوچک سبز سازی در شهر ها ممکن است موجب افزایش قیمت مال در هسته شهر شود که در این قسمت تراکم باال بوده و مقدار
پارک ها کم است و دما در بیشترین حالت قرار دارد .هانگژو ازین رو ممکن است با مشکالت عدالت اجتماعی از نظر زیستمحیطی
و دسترسی به پارک ها رو به رو باشد .البته هنوز تالش هایی برای ایجاد فضای سبز بیشتر  ،میتواند نتایج نامطلوبی را از نظر
تناقض ایجاد فضای سبز در این شهر ایجاد کند (.)Wolch et.al,2014:17-18
برای بهبود برنامه ریز های شهری تمرکز خودشان را برای
برنامه های بازسازی پارک های قدیمی و برنامه هایی برا
گسترش پارک های جدید ،قرار داده اند .به عالوه برنامه های
راهبردی برای سازمان دهی این پارکها در نظر گرفته شده
است که معموال با کمک گروه های فعال زیستمحیطی این ار
انجام میشود تا بتوان در زمینه فضا های سبز ،سالمت عمومی
و عدالت زیستمحیطی را تضمین کرد .این برنامه های
راهبردی نشان دهنده ایجاد گرایش ها به سمت فضای سبز
مشکل آفرین نیستند (مثال پارک ها در کنار بزرگراه ها) بلکه
شکل  - 3مقاوم سازی فضای سبز شهری در هانگژو
بیشتر این برنامه ها به دنبال استفاده مجدد از زیرساختارهایی
(ماخذ)Wolch et.al,2014:19 :
هستند که استانداردهای مناسبی را برای فضای سبز فراهم
کنند.
احتماالت مختلفی برای استفاده از مناطق متروکه و یا بدون استفاده برای ایجاد فضای سبز شهری وجود دارد ،مثال میتوان از
پیادهروها ،راهروهای بدون استفاده ،ایستگاههای حمل و نقل متروکه و دیگر موارد برای این زمینه استفاده کرد .برنامهریزهای
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شکل  -1مکان هانگژو در چین

شکل  -2توزیع فضای سبز در شهر هانگژو
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شهری بهعنوان مثال در ایاالت متحده در حال تالش برای تبدیل کوچه های پشتی خیابان ها به زیر ساختار های سبز برای پیاده
روی و دوچرخه سواری و تمرینهای معمولی و تعامل های اجتماعی هستند در حالی که با این کار توزیع فضای سبز شهری نیز
بهبود پیدا میکند و به نوعی فواید فیلترسازی هوا و ایجاد زیست بوم نیز دیده میشود .این فضا های سبز خیلی فعالیتهای
بازسازی محسوسی را ایجاد نمیکنند اما میتوان از آنها با استفاده از وسایل بدن سازی ،موجب افزایش فعالیت فیزیکی و مصرف
انرژی در افراد شد .با این وجود دیگر روش های پایداری فضای شعری مانند برنامه های راهبردی ایجاد فضای سبز شهری ممکن
است نتایج متناقض ایجاد کنند.
در صورتی که این برنامه ها از نظر ایجاد فضای سبز
شهری و تجاری موقف باشند ،موجب میشود که کسانی که
نیاز به دسترسی به این امکانات دارند با مشکل بیشتری رو به
رو شوند .اما در عین حال موجب میشود که مناطق قدیمی و
کم در آمد شهر زیبایی بیشتری پیدا کنند که همین موضوع
یعنی گسترش فضای سبز میتواند موجب تغییر در فرصت های
اسکان بشود و ممکن است مشکالتی را برای قشر کم درآمد
ساکن در این منطقه ایجاد کند .این تاثیر متناقض را طبقه
سازی اکولوژیکی ف طبقه سازی سبز و یا طبقه سازی
شکل  -4خط باال ،خیابان بیستم،مرکز شهر،2212 ،
زیستمحیطی و یا اکو طبقه سازی میگویند.
(ماخذ)Wolch et.al,2014:18 :

به طور مشابه ،با وجود این که میتوان بدون تغییر در ارزش مالکیت کار های خوبی در زمینه رفع آلودگی انجام داد ،توسعه
فضاهای شهری به صورت فضای سبز میتواند موجب افزایش ارزش مالکیت شود و ساکنین ضعیف را از منطقه دور کند و تنها
جوامعی توانایی زندگی در این فضای سبز را داشته باشند که موجب به نابرابری اجتماعی شوند Dooling .به صورت موثر بیان
میکند که تالشهای بازگو شده برای بهبود عملکرد اکولوژیکی در مناطق ساحلی در سیاتل ،که همراه با کنار رفتن افراد
بیخانمان که در این نواحی زندگی میکردند شد ،همراه با خدماتی که برای کمک به آن ها طراحی شده بود ،پیش رفتن .روندهای
طبیعی برتر و سالمت اکولوژیکی و موضوعات زیستمحیطی موجب شده است که عدالت اجتماعی کمی نادیده گرفته شود.
یکی از روشهای امید بخش این است که سبزسازی مناطق شهری به اندازه کافی انجام شود .در مطالعهای که در بروکلین
انجام شد ،کاران و همیلتون ( )5305متوجه شدند که ساکنین طبقه کارگر و عوامل ایجادکننده طبقه اجتماعی در برنامههای
راهبردی رفع آلودگی های زیستمحیطی همکاری کردند که این وضوع امکان کاربری موثر صنعتی و حفاظت از طبقه کارگری را
ایجاد کرد و مانع ایجاد پارکها و کافهها در شهرهای سبز شد .این برنامه برای سبز سازی شهرها به اندازه کافی برای پاک سازی
آلودگیها و توسعه فضای سبز در نزدیکی نهرهای آب در نزدیکی مسکنهای کارگران به منظور توسعه عدالت اجتماعی انجام شده
است (.)Curran&Hamilton,2012
به صورت مشابه ،پیرسال ( )5303سه محله مختلف در نیویورک را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که ایجاد طبقه های
اجتماعی در اثر تغییرات زیستمحیطی چند بعدی ،مبتنی بر زمینه و در مقیا های مختلف میباشد؛ در برخی از مناطق خاص،
ساکنین میتوانند انعطاف پذیر بوده و در مقابل جابجایی مقاومت کنند و در جوامع خودشان که از نظر سرمایه گذاریهای عمومی و
خصوصی بهبود یافته ،باقی بمانند ( .)Pearsal,2010سبزسازی فضای شهری به صورت موثر نیازمند تعادل خاصی است .این
تعادل شامل همکاری بین دولت محلی و گروه های اجتماعی مختلف ،و تمایل سهام داران محلی برای رقابت در سهام امالک و
حفاظت از محیط زیست می باشد .اما درگیری فعال برنامه ریزان شهری ،طراحان و اکولوژیست ها نیز بسیار مهم است تا بتوان
برنامه هایی را برای توسعه فضای سبز شهری ایجاد کرد که سالمت عمومی ،برابری زیستمحیطی و عدالت را در محیط های
شهری گسترش دهد.

نتیجه گیری
این مقاله به بررسی و تاکید بر اهمیت فضای سبز شهری بر سالمت عمومی پرداخته است .پارک ها و فضای های باز و
دیگر انواع فضای سبز میتوانند خدمات بسیار زیادی را ایجاد کنند که برای عملکرد اکوزیستی و یکپارچگی شهر نیز بسیار مهم
است .فضای سبز شهری همچنین یکی از موضوعات عدالت اجتماعی را ایجاد میکند زیرا در بسیاری از شهر ها ،محله های کم در
آمد و جوامعی که از نظر رنگ پوست در اقلیت هستند ممکن است با چالش های سالمتی رو به رو باشند که به دلیل عدم دسترسی
مناسب و امن به پارک ها به وجود آمده است.
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(مطالعۀ موردی :شهر اردبیل) .پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری.101-040 ,)0(0 ,
حیدری بخش ،مرضی ( )0061بررسی تطبیقی استاندارد پارک ها و فضای سبز شهر اصفهان با استانداردهای موجود؛ نمونۀ
موردی :فضای سبز حاشیۀ زاینده رود ،پایان نامۀ کارشناسی ارشد جغرافیا (برنامهریزی شهری) ،دانشکدۀ ادبیات و علوم
انسانی ،دانشگاه اصفهان.
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برنامه های راهبردی شهرهای سبز مبتنی بر خواسته برنامه ریزان محلی برای طراحی پروژه های سبز است که بیشتر با
محوریت جامعه صورت بگیرند و خیلی نگرانی اش ایجاد روش های زیستمحیطی نباشد .جایگزین کردن این روش های بازار
محور و یا روش های زیستمحیطی با روش شهر سبز میتواند چالش بر انگیز باشد  ،معموال موجب میشود که جوامع نیاز به
فعالیت داشته باشند .اما این تالش ها میتواند به حفظ محله های کم در آمد کمک کند .بهعنوان مثال ،نیومن ( )5300متوجه شد
که فعالیتهای غیر انتفاعی در تورنتو موجب شد که برخی از مناطق کابردی خودشان را بهعنوان زمین کشاورزی و باغ به دست
بیاورند و همین موضوع از تهیه غذا ،حفاظت از جامعه کارگری و اییجاد شغل پشتیبانی میکرد.)Newman,2011( .
به عالوه ،برنامه ریزان برای طرح های شهر سبز میتوانند مداخله های ایجاد فضای سبز را که در مقیا کوچک اجرا میشوند
را بهبود بخشند زیرا پروژه های که در مقیا بزرگ اجرا میشوند میتوانند به نوبه خود تاثیر بیشتری در ایجاد طبقه سازی های
متناقض داشته باشند .بهعنوان مثال شاومن و سالیسبری ( )0446به بررسی تاریخچه کاربری مجدد شهری با تمرکز بر
سایت های پیچیده ،بزرگ پرداخته اند و به پیگیری معدن های رها شده و یا تصفیه خانه های رها شده ،برای ایجاد زمین ها و
فضا های عمومی پرداخته اند .با تمرکز بر مداخله ها در مقیا کوچک ،آن ها معتقد هستند که این روش میتوان فواید بیشتری در
زمینه ایجاد دسترسی متعادل تر به فضای شهری ایجاد کرد زیرا توسعه های عظیم کانونی و متمرکز میتواند منجر به تناقض
توسعه فضای شهری شود )Schauman& Salisbury,1998( .سبزسازی فضای شهری به صورت موثر نیازمند تعادل خاصی
است .این تعادل شامل همکاری بین دولت محلی و گروه های اجتماعی مختلف ،و تمایل سهام داران محلی برای رقابت در سهام
امالک و حفاظت از محیط زیست میباشد .اما درگیری فعال برنامه ریزان شهری ،طراحان و اکولوژیست ها نیز بسیار مهم است تا
بتوان برنامه هایی را برای توسعه فضای سبز شهری ایجاد کرد که سالمت عمومی ،برابری زیستمحیطی و عدالت را در
محیطهای شهری گسترش دهد.
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