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مادرم جويبار جاري مهرباني، الهه محبـت ، بردبـاري گذشـت و زيبـاترين معنـاي      

  هستي

  ، تكيه گاه استوار، اسطوره صداقت، ايثار و تالش پدرم خورشيد بي پايان كرامت

همسرم آنكه فروغ نگاهش ، گرمي كالمـش و روشـني رويـش، سـرمايه جـاوداني      

  م هست. زندگي

  زنينشان زانوي ادب بر زمين مي نهم در برابر وجود نا

  و تقديم به 

  خواهر و برادران مهربان و عزيزم 
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و كمال را در وجـود انسـان بـه     منان كه توانايي صعود به قله موفقيتو سپاس ايزدحمد 

لسـوزانه در  كـه د  ..............................................نثـار  بـي كـران   و سپاس  گذاشت وديعه

آموزش علم و ارائه اين تحقيق اينجانـب را يـاري فرمودنـد همچنـين از خـانواده ام كـه       
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همواره باعث دلگرمي و مشوق من در امر تحصيل بوده اند تشكر و سپاس گـذاري مـي   

  كنم. 

  و با سپاس فراوان از تمام كساني كه مرا در انجام اين تحقيق ياري نمودند از جمله:  

  ابخانه سازمان مديريت و برنامه ريزي يزد. مديريت كت1

  . آقاي چراغ زاده مسئول بايگاني استانداري يزد2

  . مسئول فضاي سبز استانداري يزد3

  . مسئول آمار سازمان مديريت و برنامه ريزي يزد4

  . مهندس دره زرشكي مسئول جهاد كشاورزي زراچ5

  مهندس اسدي مسئول فضاي سبز زارچ. 6

  ي كارگر نمونة فضاي سبز زارچ. محمد علي كريم7

  . مسئول نشريات دانشگاه يزد8

  

  

����� 

                                                                                                                             ���ان

���� 

  موضوع: بررسي وصفيت فضاي سبز شهري بخش زارچ

  چكيده

 



 ٤

  1  ..........................................................................................................................  مهمقد

  فصل اول: طرح تحقيق

  4  ...........................................................................  معرفي موضوع و بيان ابعاد آن 1-1

  4  ..................................................................................  اهميت و ضرورت تحقيق 2-1

  5  .....................................................................................................  اهداف تحقيق 3-1

  6  .............................................................................................  هاي تحقيق فرضيه 4-1

  6  .................................................................................................  لوژي تحقيقدمت 5-1

  7  .....................................................................................................  ه تحقيقينپيش 6-1

  11  .....................................................................  امكانات و محدوديت هاي تحقيق 7-1

    فصل دوم: خالصه اي بر شرايط جغرافيايي بخش زارچ

    ژگي هاي طبيعي بخشي زارچبخش اول: وي

  14  ..........................................................  موقع جغرافيايي، حدود، وسعت زارچ 1-1-2

  16  ...........................................  خالصه اي بر زمين شناسي و توپوگرافي منطقه 2-1-2

  17  ...........................................................................................  آب و هوا (اقليم) 3-1-2

  18  .........................................................................  مطالعه درجه حرارت هوا 1-3-1-2

  19  ......................................................................................  بارش هاي جوي 2-3-1-2

  20  ...............................................................................  باد و طوفانهاي فصلي 3-3-1-2

 



 ٥

  21  ....................................  ثير آن بر رطوبت نسبي هواتابش خورشيدي و تا 4-3-1-2

  21  ........................................................................  ي منطقهگيرسيل  ضعيتو 5-3-1-2

  22  ........................................................................................................  منابع آب 4-1-2

  23  ................................................................................................  پوشش گياهي 5-1-2

  24  ............................................................................................  نخاك و انواع آ 6-1-2

  25  ............................................  طبيعي منطقه ضعيتجمع بندي و بيان نهايي و 7-1-2

    بخش دوم: ويژگي هاي انساني بخش زارچ

  26  .........................................................................................  وجه تسميه زارچ   1-2-2

  27  ..........)رالنه و بعد خانواسادد، تراكم نسبي، رشد خصوصيات جمعيتي ( ع 2-2-2

  32  .................................................................................................  نسبت جنسي 3-2-2

  33  ...................................................................................................  تركيب سني 4-2-2

  36  ..............................................................................................  سواد و آموزش 5-2-2

  37  ...................................................................................................  مهاجرت ها 6-2-2

    بخش سوم: اوضاع اقتصادي

  39  .............................................................................  مشخصات اقتصادي زارچ 1-3-2

  40  ......................................................................................................  كشاورزي 2-3-2

  42  ........................................................................................................  باغداري  3-3-2

 



 ٦

  42  .........................................................................................................  دامداري 4-3-2

  43  ...........................................................................................................  صنعت 5-3-2

  45  ..................................................................................................  ستيصنايع د 6-3-2

  46  .......................................................................................................  خدمات -7-3-2

  46  ...........................................................................................  اشتغال و بيكاري 8-3-2

    و سابقة آن در ايرانمباني فضاي سبز فصل سوم: مفهوم و 

  50  ................................................................  فضاي سبز شهري و مفهوم علمي آن 1-3

  52  .................................................................................................  انواع فضاي سبز 2-3

  54  .................................................................  فضاي سبز در زندگي شهري اهميت 3-3

  57  ...............................................................................  نقش هاي عمده فضاي سبز 4-3

  59  .....................................................................................  عملكردهاي فضاي سبز 5-3

  63  ................................................................  رورت ايجاد فضاي سبز در شهرهاض 6-3

  64  ...............................................................................  اثرات فضاي سبز بر شهرها 7-3

  65  ....................................  ويژگي هاي انساني موثر در طراحي فضاي سبز شهري 8-3

  67  ...................................................................................مبلمان فضاي سبز شهري 9-3

  68  ............................................................  تاريخچة فضاي سبز و پاركها در ايران 10-3

  70  .............................................................  تاريخچة طراحي فضاي سبز در ايران 11-3

 



 ٧

    چفصل چهارم: بررسي فضاي سبز زار

  73  ..........................  فضاي سبز در زارچ گونه هاي گياهي و مشخصات آنها انواع 1-4

  73  ................................................................................  تعريف پارك و انواع آن 1-1-4

  77  ....................................................................  تعريف پارك شهري و انواع آن 2-1-4

  79  ............................................................................................  پارك هاي زارچ 3-1-4

  82  ...................................................  سرانه آنها در زارچ مساحت پاركها و سهم 4-1-4

  84  ............................................................................   ميادين فضاي سبز تعريف 5-1-4

  84  .....................................................  و سهم سرانه زارچميادين زارچ موقعيت  6-1-4

  88  ..................................  فضاي سبز معابر مساحت و سهم سرانه آن در زارچ   7-1-4

  92  .....................................................  موقعيت و سهم آن در زارچتعريف باغها. 8-1-4

  96  ..............................................  استانداردهاي فضاي سبز و موقعيت آن در زارچ 2-4

  101  .... ................................ ................................ ................................   انواع گونه هاي گياهي به كار رفته در زارچ 4- 3

  105  .............................................................  چگونگي گسترش فضاي سبز در زارچ 4-4

    فصل پنچم: آزمون فرضيات و نتايج آن

  107  .......................................................  1تجزيه و تحليل فرضيه ها و اثبات فرضيه 1-5

  108  ......................................................  2تجزيه و تحليل فرضيه ها و اثبات فرضيه  2-5

  109  .......................................................  3تجزيه و تحليل فرضيه ها و اثبات فرضيه 3-5

 



 ٨

  110  ........................................................................................................  نتيجه گيري 4-5

  112  ....................................  پيشنهادها و راهكارها براي افزايش و بهبود فضاي سبز 5-5

  114  ..............................................................................................................  و ماخذ منابع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 "�اول  �����

���ان                                                                                                                        

���� 

  30  ......................................................  1355-80: رشد جمعيت از سال 1جدول شماره

  31  ..............................................................  55-85: بعد خانوار از سال 2جدول شماره 

 



 ٩

  33  .......................................................................  مقايسه نسبت جنسي :3جدول شماره 

  35  ..................................................................  1385تركيب سني سال : 4جدول شماره 

  48  ..................................................  1355-75ال از سال : تغييرات اشتغ5جدول شماره 

  86  ..................................................................  فضاي سبز ميادين زارچ: 6جدول شماره 

  84  ....................................................................  زارچ بر: فضاي سبز معا7جدول شماره 

  100  ...........................  : استانداردهاي پيشنهادي براي فضاهاي باز و سبز8جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

� ه$   �����	& 

���ان                                                                                                                        

���� 

  13  ...................................  موقعيت بخش زارچ در كشور و استان و شهرستان : 1نقشه 

  15  .....................................................................................  موقعيت بخش زارچ :2نقشه 

  106  ............................................................  عيت كاربري اراضي بخش زارچوض :3نقشه 

  

  

 



 ١٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(�)�* 

ي و اكولـوژيكي بخـش زارچ شـده و    در اين تحقيق ابتدا يك اشاره كلي به ساختار طبيع

  صورت ساختار اجتماعي و اقتصادي بخش زارچ مورد بررسي قرار گرفته است.ب

كـه  در قسمت بعدي تعريف فضاي سبز و انواع و هم چنـين عملكردهـاي فضـاي سـبز     

مهمترين آن عملكرد زيست محيطي مي باشد كه در تعديل دما. افزايش رطوبـت نسـبي.   

فضـاي سـبز   لطيف هوا و جذب گرد و غبار نقش مؤثري دارد و هم چنـين بـه مبلمـان    ت

  شهري و تاريخچه فضاي سبز و پاركها اشاره شده است.

 



 ١١

پـارك   8راي پرداخته شده است كه بخشي زارچ دا در فصل بعدي به بررسي بخش زارچ

متر مربـع مـي    7/4هكتار است كه سرانه پاركها  7/4شهري است كه مساحت مجموع آن 

  باشد. 

متر مربـع بـراي هـر     3/1متر مربع است كه سرانه آن  21500فضاي سبز ميادين كه برابر 

متر مربع براي هر نفر مـي   8هكتار است و سرانه آن  12نفر است و فضاي سبز معابر كه 

متر مربع بـراي هـر    135هكتار است كه سرانه آن  2050سبز باغها ي زارچ  باشد. فضاي

  نفر مي باشد.

هكتار است كه سرانه فضـاي سـبز در    7/49كه در مجموع كل مساحت فضاي سبز زارچ 

  متر مربع براي هر نفر است كه در اين زمينه كمبود فضاي سبز نداريم. 7/49بخش زارچ 

هاي فضاي سبز و موقعيت آن در بخش زارچ ه استاندارددر اين فصل به مقايس هم چنين

پرداخته شده است و به انواع گونه هاي گياهي بخش زارچ و چگونگي گسترش فضـاي  

ش زارچ نارون، بخ درست. كه گونه هاي گياهي غالب سبز در بخش زارچ بررسي شده ا

زارچ  خـاك شني كاج، سروخمرهاي، توت و انار است كه با اقليم گرم و خشك و بافت 

وجـود  سازگار است و در پايان موانع و مشكالتي كه براي افزايش فضاي سـبز در زارچ  

  :دارد ذكر شده كه عبارتند از

  كمبود آب )1

 كمبود نيروي متخصص و كارشناس در زمينه فضاي سبز  )2
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 مناسب نبودن خاك زراعي   )3

 پايين بودن فرهنگ مردم در نگهداري از فضاي سبز و مبلمان فضاي سبز  )4

  پيشنهاداتي براي افزايش بهبود فضاي سبز و بخش زارچ شده است كه عبارتند از : و

  افزايش نيروي متخصص و با تجربه در امور فضاي سبز بخش زارچ -1

  توجه به مبلمان روشنايي.وسايل بازي كودكان -2

  هاي گياهي زيبا و سازگار با اقليم منطقه و .....استفاده از گونه  -3

  

  

 



 ١

�+�	+ 

ويژه گسترش شهرنشيني و گرايش به زنـدگي ماشـيني اثـرات تخريبـي     جمعيت ب رشد

تباهي منابع و پوشـش گيـاهي،    محيط زيست گذاشته است از جمله:زيادي را بر روي 

ضي كشاورزي به ساختمانها، آلودگي محيط زيست كه منجر به كمبود فضـاي  اتبديل ار

  سبز در شهرها گرديده است.

دليل لوژي و فرسايش طبيعت شده بلكه بـ ث بي ثباتي سيستم اكواين شرايط نه تنها باع

بـا شـهر   تحمل شرايط سخت زندگي بر انسان شهرنشين و اثرات رواني ناشي از مقابله 

از نشـانه هـاي    رفتار نموده اسـت. و مشكالت آدمي را تندخو، عصباني وتا حدودي بد

كشت كاهش اي زيرهبي رويه اجتماعات شهري و كاهش درصد زمينثار گسترش اين آ

  ، باغات و باغچه ها گرديده است.پوشش سبز جنگلي

باز به لحاظ وابستگي خاص انسان با طبيعت مورد  ربدون ترديد ايجاد فضاي سبز از دي

عنوان ريه هـاي تنفسـي شـهري جـزء نيازهـاي      ي سبز بو فضا عالقه انسان بوده است،

گذرانـدن اوغـات فراغـت     ضروري شهري است كه عالوه بر فراهم كردن مكاني براي

، افـزايش  يبـايي شـناختي، تعـديل و تلطيـف هـوا     زجون  شهروندان جنبه هاي ديگري

رطوبت نسبي و كاهش آلودگي صوتي و جذب گرد و غبارهاي شهر دارد و نبـود آنهـا   

به معني نبود سالمت و تندرستي در شهرها مي باشد و وضعيت شهرهاي امروزي ما به 

نمي كند بلكه بـيش از   ايجاد فضاي سبز وسيع و بدون برنامه اي است كه حكم برگونه

كه با عاليـق و خواسـته   همه طالب آن نوع طراحي و معماري فضاي سبز شهري است 
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ايش و طبقات مختلف اجتماعي هماهنگ باشد و بتواند آرامـش و آسـ  سليقه هاي  ها و

  زيبايي را بر همه طبقات شهري فراهم نمايد.

شهر ، فضاي سبز، استانداردهاي فضاي سبز، مبلمان فضـاي  ند از : ي عبارتواژگان كليد

  سبز.
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  بررسي وضعيت فضاي سبز شهري در بخش زارچموضوع: 

  آيا پاركهاي موجود در بخش زارچ براي جمعيت زارچ كافي است؟ -1

 ز زارچ با فضاي سبز استاندارد مطابقت دارد؟آيا ميزان فضاي سب -2
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 پراكندگي فضاي سبز زارچ چگونه است؟ -3

 آيا توده هاي گياهي زارچ با شرايط اقليمي آن سازگار است؟ -4

 آيا با توسعه فيزيكي بخش زارچ، فضاي سبز افزايش يافته است؟ -5

١-٢ .)	�
 اه:(� و 6�ورت 

ـ  ز فـداي توسـعه بـرهم زدن تعـادل     يكي از نتايج انقالب صنعتي با شعار غلط همه چي

محيط زيست بود. نابودي روستاها، تخريب و انهدام جنگلها و فضاي سـبز بـه منظـور    

ايجاد كارخانه ها و مناطق مسكوني و افزايش كارگاههـاي كوچـك و بـزرگ، افـزايش     

شهرها و تراكم جمعيت در شهرها و آلـودگي صـوتي و آلـودگي آبهـا و شـيوع انـواع       

ـ رواني و در كل دور شدن از طبيعت كه منشأ آرامـش انسانهاسـت     بيماريهاي جسمي

  ارمغان انقالب صنعتي براي بشريت بود.

طبق تحقيقات انجام شده اثرات آلودگيها بر انسان، گيـاه و حتـي حيـات وحـش روبـه      

افزايش است اين پيامدها و آثار سوء انسان عصرصنعتي را به تفكر واداشت تا راه حلي 

فضاي سبز مي تواند يكي از عوامـل مـؤثر در    ن دستاوردهاي خود بيابدبراي كاهش اي

ي اگرچه باعث رفاه و راحتي انسـانها شـده   كاهش اين آثار رشد صنعت باشد. شهرنشين

ولي گرفتاريهايي نيز به همراه داشته است و هر چه به شهرها افزوده مي شود مشكالت 

مسائلي چـون افـزايش زبالـه هـا.      شهري بيشتر مي شود. افزايش جمعيت به نوبه خود

  كارگاههاي كوچك و بزرگ و نابودي جنگلها و درختان و فضاي سبز را بدنبال دارد.
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فضاي سبز بعنوان ريه هاي تنفسي شهر مي باشد و نبود آنها به معنـي نبـود سـالمت و    

تندرستي در شهرسات. بنابراين فضاي سبز بعنوان بخـش مهمـي در مـديريت شـهري     

است. فضاي سبز شهرها عالوه بر فراهم كردن مكاني براي گذراندن اوقات مورد توجه 

فراغت شهروندان و جنبه هاي زيباشناختي در تعديل و تلطيف هوا، افزايش ارتعاشات 

صوتي مؤثر است بنابراين فضاي سبز در عصر حاضر با توجه بـه گسـترش صـنعت و    

  جامعه شهري است.شرايط اكولوژيكي شهرها بعنوان جزء الينفك نيازهاي 

١-٣ .)	�
 اه�اف 

  دستيابي به اين كه آيا پاركهاي موجود در بخش زارچ براي جمعيت آن كافي است. -1
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  استفاده شده است.
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  پاركهاي موجود براي جمعيت شهر زارچ كافي نمي باشد. -1

  يط اقليمي آن سازگار است.گونه هاي گياهي به كار رفته در زارچ با شرا -2

  با توسعه فيزيكي بخش زارچ فضاي سبز نيز افزايش يافته است. -3
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روش تحقيق توصيفي ـ تحليلي اسـت. جامعـه آمـاري     نوع تحقيق كاربردي و از لحاظ 

فضاي سبز شهري از جمله پاركهاي آن اسـت در   موردنظر جمعيت بخش زارچ و قطعاً

  تحقيقات توصيفي بدنبال چگونه بودن موضوع است.

را بررسي مي كند و به توصيف منظم و نظامدار وضـعيت  اين نوع تحقيق وضع موجود 

آن مي پردازدويژگيهـا و صـفات آن را مطالعـه و در صـورت لـزوم ارتبـاط بـين         فعلي

اخت بـراي شـن   ◌ً متغيرها را بررسي مي نمايد اجراي تحقيقات توصيفي مي تواند صرفا

  بيشتر شرايط موجود يا كمك به فرآيند تصميم گيري باشد.

براي جمع آوري اطالعات استفاده شده است و از  1در اين تحقيق از روش كتابخانه اي

ي مديريت و برنامه ريـزي و هواشناسـي و اسـتانداري يـزد و بخشـداري و      اسازمانده

شده است و در آخـر بـا   شهرداري و جهادكشاورزي زارچ آمارهاي مورد نياز استخراج 

          شده است.در رابطه با اطالعات مورد نياز به مصاحبه پرداخته  بطمسئولين زير
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مطالعـات زيـادي بـر روي    بعلت اهميت فضاي سبز در زندگي انسان و شهرها تاكنون 

شـده و راه  اين موضوع انجام گرفته است. كتابها و مقاالت زيادي در اين زمينه نوشـته  

  كارهايي جهت ايجاد و حفظ و طراحي فضاي سبز ارائه گرديده است از جمله:

                                                 
1- Bibo  logical Approach  
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احمد هاشم زاده در كتاب طراحي و نگهـداري فضـاي سـبز در مـورد فضـاي سـبز        -

شهري چنين مي نويسد امروزه فضـاي سـبز شـهري بعنـوان ابـزار توانمنـد در جهـت        

ون شهرنشـيني انسـان را   بهسازي محـيط زيسـت مطـرح اسـت زيـرا توسـعه روز افـز       

دستخوش انواع تنشهاي رواني و جسـمي نمـوده اسـت بنـابراين هـر اقـدام مثبتـي در        

  جلوگيري از آلودگي محيط زيست، ارتقاء فرهنگ جامعه و استقالل كشور ميداند.

  هاشم زاده عوامل متعددي در طراحي فضاي سبز و سامان به ترتيب زير بيان مي كند.

  ن با توجه به سازگاري با محيط كاشتكاشت انواع گياها -1

 رعايت ترتيب و سلسله  -2

 رعايت مسائل اقتصادي -3

رعايت فرم گياهان در تيمهاي مختلـف (هاشـم زاده، طراحـي و نگهـداري فضـاي       -4

 سبز)

مهدي آريا در كتاب پارك و فضاي سبز ضرورت ايجاد فضـاي سـبز را چنـين بيـان        -

و تكنولوژي براي جلوگيري از آلودگي آب و خاك مي كند: همگام با پيشرفت صنعت 

آلودگي مواد غذايي ايجاد فضـاي سـبز و جنگلهـاي مصـنوعي در اطـراف      و در نتيجه 

شهرها ضروري است و البته هرمنطقه بعلـت دارا بـودن شـرايط اقليمـي خـاص خـود       

نيازمند پرورش گونه هاي مختلف درختي و درختچه اي و گياهـان متناسـب بـا آب و    

  )10آن منطقه است. (آريا، پارك فضاي سبز: صفحه  هواي
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احمد سعيدنيا در كتاب سبز شهرداريها جلد نهم در مورد فضـاي سـبز چنـين آورده     -

است. بطوركلي فضاي سبز را مي توان به دو گروه تقسيم كرد يكي فضاي سـبز بـرون   

قـش  شهري و ديگري فضاي سبز دون شهري، فضاي سبز برون شهري يا حاشيه شهر ن

مهاركننده رشد بي رويه شهر را دارد و از سـويي ديگـر بـازدهي اكولوژيـك ـ زيسـت       

محيطيشان شامل كل محيط زيست شهري مي گردد. فضاي سبز درون شهري كه اغلب 

بصورت پارك احداث مي شود از ديدگاه شهرسازي به زيبايي محـيط زيسـت شـهري    

ه و انـواع درختـان را معرفـي و    مي افزايد همچنين به گونه شناسي فضاي سبز پرداختـ 

كاربرد آنها را بيان نموده است. به نقـش اهميـت و ضـرورت فضـاي سـبز پرداختـه و       

بيـان نمـوده.    عملكردهاي فضاي سبز را در سـاخت كالبـدي شـهر و زيسـت محيطـي     

ضوابط و مقرارت مربوط به كاربري فضاي سبز شـهري را چنـين عنـوان كـرده اسـت      

حفظ و گسترش فضاي سـبز و جلـوگيري از قطـع بـي رويـه      مقرارت عام مانند قانون 

درختان. قطع هر نوع درخـت در معـابر. ميـدانها، بزرگراههـا و ... در حـريم قـانوني و       

محدوده شهرها بدون اجازه شهرداري ممنوع است. در قوانين خاص حـداقل مسـاحت   

هكتـار   20هكتـار و در رده منطقـه    50قطعه زمين پارك و فضاي سـبز در رده حـوزه   

  ).2ميداند. (سعيدنيا، سبز شهرداريها: صفحه 

زنگي آبادي و رضا مختاري ملك آبادي در ماهنامه تخصصي طراحي منظـره فضـاي    -

و محيط زيست مقالـه اي را بعنـوان نهرهـا، فضـاي سـبز و       42سبز (پيام سبز) شماره 
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آن چنـين  رويكردي نوگرايانه به ابعاد انساني طراحي نوشـته انـد كـه محتـواي مطلـب      

  است.

ايشان مشاركت مردمي در فضاي سبز را مؤثر مي دادند زيرا هرگونه عمل و اقـدامي در  

صورت مي گيرد و از طـرف ديگـر مهمتـرين    نهرها در درجه اول براي رفاه شهروندان 

شـهر بـدون مـردم تعريـف      ◌ً منابع درآمدي سازمانهاي شهري نيز مردم هستند و اصال

طراحيهاي فضاي سبز در محيط شهري در تمـام مراحـل از    نشده است و بايد در زمينه

ماهنامـه طراحـي منظـره شـماره      _رضامختارينظرات مردم استفاده كرد (زنگي آبادي، 

42(  

نقش فرهنگ در طراحي مبلمان فضاي سبز را مهم مي داند و در زمينه طراحـي فضـاي   

ت و اعتبـار هـر منطقـه    سبز بايد با نهايت فكر، هنر انديشه انساني بهره گرفت زيرا قـو 

شهري در سنن فرهنگي و رابطه خاصي كه ساكنان آن با يكـديگر و بـا محـيط برقـرار       

مي كنند نهفته است كه متأسفانه طراحي فضاي سبز در كشور ما بخصوص در سـالهاي  

اخير بيشتر تقليدي بوده و به تفاوتهاي فرهنگي و نگرشهاي مردمي كمتـر توجـه شـده    

  است.

مشيدزاده در طراحي فضـاي سـبز شـهري، فضـاي سـبز شـهري را چنـين        ابراهيم ج -

تعريف كرده است. بطوركلي مي توان فضاي سبز شهري را به دو گـروه تقسـيم بنـدي    

  كرد:
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  فضاي سبز طبيعي مانند جنگلها و مراتع كه بطور طبيعي وجود دارند. -1

سبز مصـنوع   فضاي سبز مصنوع كه خود به دو دسته تقسيم مي شوند: الف) فضاي -2

كه انسان جهت برآوردن نيازهاي روزمره خود آن را بوجود آورده است مانند مـزارع و  

بخاطر ارتقاء كفيت و زيباسازي محيط  ◌ً باغات ب) فضاي سبز مصنوع كه انسان صرفا

زيست به طراحي و احـداث آن پرداختـه اسـت ماننـد پاركهـا، كمربنـد سبزشـهري و        

ي و در پايان تعريف جامعي از فضاي سبز ارائه كـرده  درختكاريهاي پراكنده درون شهر

است. فضاي سبز شهري بخشي از فضاي بـاز شـهري اسـت كـه محيطهـاي طبيعـي و       

مصنوعي آن تحت پوشش درختان، درختچه ها، گلها، چمنهـا و ... كـه مـورد نظـارت     

انسان قرار گرفته و براساس ضوابط و تخصصهاي مـرتبط بـه آن بـراي بهبـود شـرايط      

تي و رفاهي شهروندان و مراكز جمعيتي غير روسـتائي ايجـاد، حفـظ و نگهـداري        زيس

  مي شود.

كامبيز بهرام سلطاني در نقش معماري فضاي سبز شهري در دوران جديد شهرنشيني  -

معتقد است در انبوه سازيهاي كنوني حتي بيرون از ساختمان نيز به سازماندهي فضـاي  

شرايط عادي بخاطر امنيت و كاهش خسارت ناشـي از  سبز واقعي گذارده نمي شود در 

زلزله بناها معادل دو برابر ارتفاعشان از يكديگر فاصله مي گيرند در اين صورت زمـين  

آزاد بدست آمده را مي توان به فضاي سـبز تبـديل نمـود. بسـاز و بفروشـهاي ايرانـي       
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ن را فضـاي آزاد  حاضر نيستند حتي بخاطر امنيت در برابر زلزلـه چنـد متـر از زمينشـا    

  اختصاص مي دهند.
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تحقيق مانند ساير تحقيقهـاي ديگـر از يكسـري محـدوديتهايي برخـوردار بـود از       اين 

هاي گونـاگوني كـه    امكانات و حسن اين تحقيق منابع زياد و مقاله ها و كتابها و طراح

به روز و جزء موضوعات شهري در مورد فضاي سبز نوشته شده است كه اين موضوع 

است كه در هر برهه از زمان كار شده است و ديگر همكاري مسئولين محترم كتابخانه، 

مديريت و برنامه ريزي و استانداري يزد در دادن آمار و طرح ها و مجالت فضاي سبز 

  به همراه داشت مانند و اما محدوديتهايي نيز 

  ن اطالعات  همكاري نكردن برخي ارگانها در داد -1

   1385نفوس و مسكن سال نبود آمار دقيقي از سرشماري عمومي  -2

 نكردن  الزم ندادن اطالعات مورد نياز از سوي شهرداري زارچ و همكاري  -3

  بدي آب و هوا: سرماي بيش از حد هوا -4

 نبود نقشه ها و تصاوير فضاي سبز زارچ در شهرداري زارچ -5
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  عنوان نقشه : موفقعيت شهر زارچ در استان شهرستان كشور
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دقيقـه   59درجـه و   31كيلومترمربع مسـاحت بـا مختصـات     23بخش زارچ با وسعت 

دقيقه طول شرقي واقع گرديده است و ارتفـاع متوسـط    4درجه و  54عرض شمالي و 

متر مي باشد (فرهنگ آباديها و مكانهاي مـذهبي كشورــ دكتـر     1210آن از سطح دريا 

  )1300محمدحسين بابلي يزدي ـ 

اقع گرديده است. زارچ از شـمال  وكان ر موقعيت طبيعي در مركز دشت يزد ـ ارد  از نظ

به شهر اشكذر و از جنوب به شهر شاهديه، از شرق به بزرگـراه تهـران ـ جنـوب و از     

غرب به دهستان كذاب از شهرستان صدوق قرار گرفته است. (طرح هادي زارچ ـ پاييز  

  . مهندسين يزد بنا)1380
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ر استان يزد ـ سيستان و بلوچستان ـ هرمزگان و كرمان مي باشد.و از   زارچ گلوگاه چها

لحاظ قرار گرفتن در مسير جاده ترانزيت تهران ـ بندرعباس، مسـيرهاي راه آهـن گـاز     

شهري و انتقال آب زاينده رود به يزد از موقعيت و جايگاه ويـژه اي برخـوردار اسـت       

. سيده معصـومه  1385ـ آذر ماه   1ه (گزارش عملكرد شوراي اسالمي شهر زارچ، صفح

  حيدرپور)

بـه عنـوان يـك منطقـه شـهري شـناخته شـد و داراي شـهرداري          1342زارچ در سال 

با تصويب هيئت وزيران به بخـش ارتقـاء يافـت و داراي يـك      1378گرديد.و در سال 

  شهر زارچ و دودهستان اله آباد و محمدآباد مي باشد.  
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  موقعيت بخش زارچ عنوان نقشه :

   350000/1مقياس :                                                     
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در شـرق زارچ در   از نظر ناهمواري عارضـة مهمـي در زارچ ديـده نمـي شـود تنهـا       -

هـم چنـين در اطـراف زارچ     تپه هايي به نام دخمه وجود دارد و مجاورت كارخانه گچ

تپه هاي شني و ماسه اي ديده مي شود. هم چنين در قسمت شمال زارچ تپه هـاي كـم   

ارتفاعي در اراضي پست واقع شده است كه مرتفع ترين آنها زارچكوه مـي باشـد و در   

حوالي زارچكوه محدوده اي به نام كوثر ريز وجود دارد كه گفته مي شود محـل آبريـز   

) 1383ه بوده است ( زارچ شهري بركرانه كـوير جعفـر شـمس الـديي     رودي در گذشت

درصد است و جهـت آن   2سطح آن داراي شيب يكنواخت مي باشد شيب آن كمتر از 

  جنوب به شمال مي باشد.
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از نظر زمين شناسي: زارچ به دليل فاصلة كم تا شهرستان يزد از نظر زمين شناسي به  -

برفتهاي دوران چهارم قرار گرفته كه به طرف شرق يزد نزديك است شهر يزد بر روي آ

سنگهاي شني مارني ، شني توام با گـچ و نمـك مربـوط بـه تشـكيالت       و شمال شرق

ميليون سال است مي باشد. در طرف جنوب غرب آن سـنگهاي   25نئوژن كه متعلق به 

 ژوراسـيك اسـت وجـود دارد   آهكي شيل، كواترني، آذرين گنگلومرا كه متعلق به دوره 

  .)1380هاي زارچ (طرح

هايي كه وضع تكتونيكي تعدادي از گسيل آسيب شناسي):از نظر زلزله و تكتونيك ( -

جـز نـواحي   قه واقع شـده ولـي در اسـتان يـزد ب    منطقه را دگرگون مي كند در اين منط

جنوب شرقي آن بقيه نقاط استان جزء نقاط كم فعال لرزه خيـزي اسـت كـه زارچ نيـز     

از نظر زلزله خيزي كم فعال بـوده ولـي بـا توجـه بـه گسـيلهاي        شامل مي شود. زارچ

كواترنري و رويدادهاي كم لرزه اي كه در استان اتفاق افتاده نمي توان اظهار نمـود كـه   

در آينده از گزند زمين لرزه در امتداد گسله ها بماند (طرح هادي زارچ. مهندسـين يـزد   

اي در نزديكي يزد اتفاق افتاده زارچ نيـز  اخير اگر زلزله  سالچند ). چون در 1380بنا. 

رسـد و شـدت آن   ت هرچند كه شمار آن به دو يا سه بار بيشـتر نمي به لرزه در آمده اس

هم زياد نبوده است در نتيجه نمي توان از مصونيت زارچ در مقابل لرزه خيزي اطمينان 

  كامل را داشت.

٢-١-٣ (�)\Y2ب و ه�ا (ا 
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رژه بياباني خشك معتدل قرار دارد كه اين اقليم مرز اقلـيم  آب زارچ بر اساس اقليم نمايي

بياباني معتدل با سرد و خشك است. اقليم خشك معتدل در نـوار ارتفـاعي بـاريكي از    

درصـد   9/4كيلومتر مربـع يعنـي    3226متر را شامل مي شود. اين اقليم  1210تا  1140

  استان را پوشش مي دهد.

شكوب اقليم خشك بياباني قرار دارد كه اين اشـكوب  زارچ در ا تناز نظر تقسيم دومار

  درصد استان را مي پوشاند كه بين اقليمهاي كويري تا كوهپايه اي استان مي باشد. 60

از نظر كليماتولوژي تحت تأثير دو سيستم فشاري دوره پايدار زمستانه و تابستانه است 

آب و هـوايي منطقـه   در فصل زمستان سيستمهاي پرفشار سيبري و آزورس بر شـرايط  

حاكم است و در فصل تابستان يك سيستم كم فشـار گسـترده متمركـز بـر پاكسـتان و      

ايران كه داراي فشار حرارتي است در منطقه شكل مي گيرد هم چنين نفـوذ جريانهـاي   

خشك و گرم با درجه ناپايداري باال كه منشأ آن افغانستان و صـحراي عربسـتان اسـت    

ي در اطراف شهر يـزد مـي گـردد كـه شـهر زارچ نيـز بـدليل        باعث بروز طوفانهاي شن

  )1380نزديكي و كمي بعد مسافت با يزد را نيز در بر مي گيرد (طرح هادي زارچ 

 +�4E$Z در"� C�ارت ه�ا ٢-١->-١

 8/18مهمترين شاخص اقليمي دما ميانگين دما است و مقدار ساالنه آن در ايستگاه يزد 

را ثبـت كـرده   و آمار ايستگاه اشكذر نيز همين آمـار   درجه سانتي گراد و گزارش شده

درجـه و   75/17است براساس آمار ايسـتگاه اشـكذر متوسـط سـاالنه درجـه حـرارت       
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درجه سانتي گراد گزارش شده كه اخـتالف   5/45و حداكثر آن  5/11حداقل مطلق آن 

  درجه سانتيگراد بوده است. 57درجه حرارت ساليانه 

واشناسي فرودگاه يزد كه در فاصله بسـيار كمـي از زارچ واقـع    بر اساس آمار ايستگاه ه

درجـه ثبـت    -16درجـه سـانتي گـراد و حـداقل آن      45است حداكثر درجه حـرارت  

درجه سـانتيگراد   20گرديده است. گاهي اختالف دما در طول يك شبانه روز به حدود 

در تعريـف  ميرسد گرمترين ماه سال تير ماه و سردترين مـاه سـال دي مـاه اسـت كـه      

درجه باشـد و ماههـاي    20ماههاي گرم ماههايي هستند كه ميانگين روزانه اما بيشتر از 

درجه سانتيگراد تعريف  5درجه سانتيگراد و ماههاي خيلي سرد از  5-10سرد با دماي 

شده است يخبندان از اوايل دي مـاه شـروع و تـا پايـان بهمـن مـاه ادامـه دارد و بقيـه         

  است (اداره جهاد كشاورزي زارچ. مهندس دره زرشكي)روزهاي سال آفتابي 

٢-١->-٢ =�" =$�Iر$� 

ميانگين ساالنه بارندگي بعنوان مهمترين شـاخص اقليمـي هـر منطقـه اسـت كـه آمـار        

 3/23ميليمتــر و حــداقل  1/126ميليمتــر گــزارش شــده (حــداكثر  5/64ايســتگاه يــزد 

  موده است.ميليمتر) كه ايستگاه اشكذر هم همين مقدار را ثبت ن

زارچ بعلت قرارگيري در منطقه كويري و خشك از حداقل بارندگي بهـره مـي بـرد. از    

درصـد و   18درصد و بهار  52بارندگي بيشتر در سه فصل زمستان با نظر توزيع فصلي 

اسـت و   4/13درصد صورت مي گيرد حداكثر بارندگي مربوط به مـاه اسـفند    19پاييز 

در تابسـتان بارنـدگي خيلـي كـم و      شهريورماه مي باشد. كمترين آن متعلق به مهرماه و
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متوسـط رطوبـت نسـبي    «گيـرد.  تنها يك درصد از كل بارندگيهاي ساالنه را دربر مـي  

 34برابـر   45/12% و سـاعت  57حـدود   5/6براساس گزارش ايستگاه يـزد در سـاعت   

دي زارچ. (طرح هـا  »درصد مي باشد. 5/38برابر با  5/18برابر با  5/18درصد و ساعت 

  )1380مهندسين يزد بنا، 

درصـد مـي باشـد.     7تـا   6درصد رطوبت نسبي هوا در زارچ بسيار پـايين و در حـد    

ميليمتـر) همـراه بـا تبخيـر بسـيار       16(جهاد كشاورزي زارچ) بارش بسيار كم (حدود 

شديد و نوسانات شديد درجه حرارت باعث شده كه زارچ مانند اسـتان يـزد بصـورت    

. جعفـر شـمس الـديني.    طق ايران در آيد (زارچ شـهري بـر كرانـه كـوير    خشكترين منا

1383(  

ميليمتر مربوط به دي ماه و حداكثر  6/5حداقل تبخير بالقوه براساس ايستگاه محمدآباد 

  ميليمتر متعلق به تيرماه است. 5/61آن با 

 �$د و $��0&�$= �-\7 ٢-١->-٣

سينوپتيك يزد انجام مي گيـرد. شـهر   اندازه گيري منظم سرعت و جهت باد در ايستگاه 

 درزارچ در منطقه بادخيز شهرستان يزد واقع شده است. بدليل اختالف درجه حـرارت  

ـ      ايش جريانهـاي فروبـار و فرابـار           ددشت يزد ـ اردكان و كوههاي غربـي كـه باعـث پي

شـمال  باعث بروز باد در منطقه مي گردد. باد غالب منطقه بادهاي غربي بويژه  مي شود

غربي است كه بيشتر ايام سال جريان دارد كه در محل به آن بـاد اصـفهان مـي گوينـد،     

  و در شهر زارچ مصطلح است عبارتند از: بادهايي كه در منطقه مي وزد
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  ) باد اصفهان كه در جهت آن غربي است.1

  ) باد سياه كوه كه در جهت آن از شمال است.2

  رقي است.) باد كرماني كه جهت وزش آن جنوب ش3

) (جغرافيايي زارچ و شيوه هاي آبياري زراعت علي اكبـر رحيمـي   1) باد سياه غربي (4

  . پايان نامه كارشناسي)1370زارچ 

روز در سال است. زمـان وزش ايـن بادهـا بيشـتر اواخـر       58ميانگين روزهاي بادخيز 

ـ     وده اسفند تا اوايل خرداد است كه در اين مدت فرسايش بادي سـبب بوجـود آمـدن ت

در حال حركتند. جريان بادهاي شديد و طوفان ها  ◌ً هاي عظيم شن مي گردد كه دائما

اين توده هاي شن را به حركت در مي آورد و آنها را جابجا مي كنند. اخـتالف درجـه   

حرارت بين شب و روز، شب هنگام باعث وزش بادهاي خفيف بويژه در تابستان مـي  

رچ جريان دارد كه باد صبا را چون در سـمت سـمت   شود. باد صبا و باد دبور نيز در زا

قبله مي وزد باد قبله گويند و جهت باد دبور عكس صبا است.( زارچ شهري بـر كرانـه   

  .)كوير. شمس الديني
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ه در بافـت  طبق بررسي هاي انجام گرفته در مورد تابش خورشـيد در شـهر زارچ بـويژ   

درجـه   15تا  40مسكوني نشان دهنده اين مطلب است كه جهت مناسب ساختمان بين 



 ٢١

جنوب شرقي مي باشد در محدوده اين زوايا باعث كاهش گرما در مواقع گـرم سـال و   

  افزايش گرما در مواقع سرد سال مي گردد.

>-<-٢-١ :�	Z�+ =�)T ,)� 

و جهت شيب كه از جنوب به شـمال  درصد)  2منطقه ( حدود به دليل شيب بسيار كم 

است و ميزان كم بارندگي و نفوذ پذيري زمين تا حدودي مسئله سيل گيري و خطرات 

ناشي از آن منتفي است ولي در برخي سال ها به دليل رگبارهاي شديد باعث شده كـه  

كيلـومتر بـه مـوازات جـاده      40جهت مهار و هدايت سيالب طرح سيل بندي به طول 

حوالي جاده بافق اجرا گردد كه تـا حـوالي آب انبـار نـو در پشـت ناحيـه        كنارگذار از

چرخاب ادامه يافته است البته اين طرح جهت جلوگيري از جاري شدن سيالب در كل 

  منطقه يزد، رحمت آباد، اراضي حاشيه كوير يزد بويژه شهر زارچ بوده است.

 +�$�X 2ب: ٢-١-<

كوير و نزوالت جوي كم منطقـه فاقـد هـر    منطقه و نزديكي با  به علت موقعيت خاص

آب سطحي است و منابع آبي منحصر به آبهاي زيرزميني اسـت بطوريكـه   گونه جريان 

  امروزه مهمترين مشكل، مشكل كمبود آب و چگونگي تأمين آن مي باشد.

زارچ به دليل اينكه در دشت يزد ـ اردكان قرار گرفتـه و بـه تبعيـت از شـرايط منطقـه       

  نابع آب بخصوص در بخش كشاورزي است.دچار كمبود م
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ي شـود  دشت يزد ـ اردكان مهمترين و بزرگترين سفره آب زيرزميني استان محسوب م 

ت، شرب مراكز جمعيتي استان يـزد اعـم از شـهري و    و آب مورد نياز كشاورزي. صنع

  و.... روستايي را تأمين مي كند و شهرهاي زارچ. اردكان، ميبد و اشكذر

از  ◌ً فره آب زيرزميني قرار گرفته اند. تهيه آب مـورد نيـاز زارچ عمـدتا   در مسير اين س

حفر چاههاي عميق و نيمه عميق كه در گذشته با اسـتفاده از قنـات بـوده اسـت      طريق

البته در گذشته آب مورد نياز زارچ از قنات بزرگ زارچ تأمين مـي شـده كـه متأسـفانه     

له امروزه كارايي خـود را از دسـت   سا 2500بعلت عدم توجه و رسيدگي به اين قنات 

داده و رو به خشكي است در اين اواخر زارچ از آب زاينده رود و از اصـفهان بـه يـزد    

  انتقال يافته نيز استفاده مي كنند.

ليتر در ثانيه كـه در   115آب شرب مورد نياز شهر زارچ توسط سه حلقه چاه با آبدهي 

 ◌ً ههاي موجود درون دو مخزن جمعاچرخاب واقع شده است تأمين مي گردد. آب چا

كيلـومتري در سـطح    116متر مربع پمپاژ گرديده و سپس توسط مسير  3000با ظرفيت 

  شهر توزيع مي گردد.

مهندسـين يـزد    -ي زارچمناسب است (طرح هاد ◌ً كيفيت آب شرب منطقه زارچ نسبتا

  )1383بنا 

F-٢-١ :7ه$)T QI�H 

  اقليمي آن منطقه است. پوشش گياهي هر منطقه متأثر از شرايط خاص
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در منطقه كويري گياهان از گونه هاي مقاوم به خشـكي هسـتند در ايـن منطقـه      ◌ً طبعا

به صورت درختچه هاي خـاص منـاطق خشـك مـي      ◌ً مجموعه پوشش گياهي اصوال

اين وضعيت ناشي از نارسـائي   .باشد كه بصورت پراكنده و تراكم بسيار ناچيز مي باشد

  است. ت كم و نزديكي به كوير مركزيهاي طبيعي، كمي آب، رطوب

البته در زارچ با هدف تثبيت شن هاي روان كه در فصل بادخيز باعث حركت به سـوي  

مزارع و شهر مي شده اقدام به احداث جنگل هـاي دسـت كاشـت در اطـراف زارچ و     

محدوده زارچ گرديده است كه گونه هاي مورد استفاده شـامل: گـز، اكـاليپتوس، پـيچ،     

ده است و گياهان شور و سازگار با خشكي اسـت. پوشـش مرتعـي بيشـترين     درمنه بو

  درصد زارچ را شامل مي شود (جهاد كشاورزي زارچ) 40درصد پوشش گياهي (

كيلومتري جنوب غربي زارچ كه كوهستاني است جنگـل كـم درختـي از     30در فاصله 

ه هـايي ماننـد   بادام تلخ اسكنجبيل و گاهي تك درختي از انجير كوهي و زرشك و بوت

درمنه و گون و گياهان ديگري كه خاصيت طبي دارند وجود داشـته كـه اكنـون مقـدار     

  كمي از آن باقي اشت (زارچ شهري بر كرانه كوير جعفر شمس الديني)

ها و گياهان علفي تشكيل مي ونهپوشش مرتعي منطقه را نيز بوته هاي مختلف، انواع گ

  دهند.

 a$K و ا&�اع 2ن ٢-١-٧

  راضي موجود در يك منطقه را منابع اراضي آن منطقه مي گويند.كليه ا
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شيرين تا شور ضعيف مي باشـد و   ◌ً اراضي موجود در غرب و شمال غرب شهر نسبتا

  در صورت تأمين آب براي فعاليت هاي كشاورزي مستعد مي باشد.

اراضي حاشيه جاده موسوم به جاده سنتو از نظر كيفيت شور ضعيف تـا شـور متوسـط    

باشد كه اراضه آن به صورت تپه هـاي نئـوژن پيـدا مـي كنـد. (طـرح هـادي زارچ        مي 

1380(  

انواع خاك هاي زارچ عبارتند از رسي، شني، رسي ـ شـني و شـني بـه روسـتا كـه در       

  سراسر منطقه زارچ وجود دارد. (جهاد كشاورزي زارچ. مهندس دره زرشكي)

٢-١-٨ �	Z�+ 74)S0 �)46و �($ن &�$�7 و =��� X:" 

كيلومتر مربع در مركز دشت يزد ـ اردكان واقع گرديده است   23خش زارچ با وسعت ب

و ار نظر ناهمواري عارضه خاصي در زارچ ديده نمي شود تنها در مجـاورت كارخانـه   

ه هاي وجود دارد هم چنين در حوالي زارچكوه محدوده اي بنام كوثر ريـز قابـل   پگچ ت

كم فعال بوده است. در اقليم خشك بياباني قرار  توجه مي باشد. از نظر زلزله جزء نقاط

درجـه گـزارش شـده     -16درجـه و حـداقل آن    45دارد كه حداكثر درجـه هـواي آن   

ميليمتر گزارش شـده كـه ايـن مقـدار در تابسـتان       64است.ميانگين بارش در اين شهر 

ـ    ابع بسيار كم و تنها يك درصد از كل بارندگي ساالنه را تشكيل مي دهـد و از نظـر من

هرگونه جريان سطحي است و منابع آب آن منحصر به آبهاي زيرزميني اسـت  آب فاقد 

و مشكل كمبود آب دارد و از نظر پوشـش گيـاهي غالـب آن درختچـه هـاي پراكنـده       



 ٢٥

، كـم بـاران و   خاص مناطق خشك است در مجموع داراي آب و هواي گرم و خشك 

  پوشش گياهي ضعيف مي باشد.

  

  

  

  

  

 �QR دوم 

 QRزارچ: �٢ ��I 7&$`&7 ه$= اTUو� 

  وجه تسميه و پيشينه تاريخي زارچ

وجه تسميه زارچ را به طور دقيق نمي توان تعيين كرد ولي زارچ در كتاب هاي فرهنگ 

      به فضاي زرشك است. به نقـل اسـتاد جعفـر شـمس الـديني در كتـاب زارچ شـهري        

گفتند. و چنانچه بـه ايـن    كرانه كوير در حوالي شهر بابك هنوز به زرشك، زارچ ميبر

حرف آخر (ج) فارسي نوشته شود در حاليكه در مكتوبـات قـديمي   معني باشد بايستي 

زارچ بـه زارج پـس از سـلطه اعـراب در ايـران       همه جا جيم است. شايد علت تبـديل 

ترويج زبان عربي اين تبديل صورت گرفته كه قابل توجيه است، يا شايد زارچ نام باني 

ست به قول تاريخ آيتي زارچ بعد از ميبد قـديمي تـرين دهـات يـزد بـوده      آبادي بوده ا

  است.
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در شمال زارچ كوه كم ارتفاعي قرار دارد كه آن را زارچكوه مي گويند كه ممكن است 

اسم زارچ از آن گرفته شده باشد چون هنگام بناي اوليه عالمـت مشـخص ديگـري در    

بـه تنهـا   ه شده و كم كم بر اثر مرور زمان اين حوالي نبوده است لذا برابر زارچكوه گفت

كلمه زارچ اكتفا نشده است. به تناسب حروف نامش قديمي ها نام ايـن محـل را ابتـدا    

زائيده به رنج بوده كه به زارچ تبديل شده است كه البتـه ايـن بـه افسـانه اي كـه نقـل       

زر ( پـدر رسـتم    گرديده نسبت  داده مي شود. بنابر اقوال عامه بناي آبادي زارچ به زال

به معناي با شهامت نسبت داده شـده اسـت قـديمي تـرين اطالعـات      قهرمان شاهنامه) 

صحيحي كه در مورد زارچ بدست آمده است كتاب جامع مفيدي بـه ايـن نكتـه اشـاره     

دارد كه محمد مظفر باروي قلعه آنجا را ساخته است.از قديمي ترين بناهاي زارچ قلعه 

 60به ابعاد  مربع شكل بوده ◌ً روزه تخريب شده است. كه تقريبااي بوده كه متأسفانه ام

مترارتفـاع داشـته    6زرع كه در ابتدا بر روي زمين بنا شده است. ديوار اوليه نزديك بـه  

است و بدون برح و بارد. كه به دست محمد مظفر باروي آن ساخته شده اسـت تعـداد   

وشـه از ديـوار اصـلي قلعـه     عدد بوده كـه چهـار بـرح آن در چهـار گ     6برحماي قلعه 

      بصورت مجزا ساخته شده است كه نشان دهنـده احـداث آن بعـد از قلعـه مـي باشـد.       

  .)1380( زارچ شهري بر كرانه كوير ـ جعفر شمس الديني ـ طرح هادي زارچ 

٢-٢-١  �I7، رS`& �@ا�
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هـر برنامـه ريـزي اقتصـادي، اجتمـاعي و شـهري مطالعـات        يكي از عناصر اصـلي در  

جمعيتي است لذا آگاهي بر ويژگي هاي يك جمعيت مانند توزيع، تراكم، ميـزان مـرگ   

و مير و مهاجرت و سواد و آموزش و ..... در طراحي ها و برنامه ريزي هاي اقتصـادي،  

   اي اسـت.   اجتماعي به منظور جهت گيري سياست هـا و اهـداف داراي اهميـت ويـژه    

مي توان گفت مهم ترين متغيري كه برنامه ريزان مي بايستي در محاسبات خـود بـه آن   

در گذشته، حال و آينده است. بنـابراين   توجه داشته باشند جمعيت و تغييرات جمعيتي

دستيابي به اين تغييرات و نوسانات جمعيت و علـل آنهـا در برنامـه ريـزي هـا الزم و      

  ضروري است.

نفر است كه در چهار محله اصلي زارچ بـه   15243، 1385عيت زارچ در سال عدد: جم

و تـوده زارچ پراكنـده هسـتند كـه بيشـتر آنـان        چشـمه باد، سرله آنام هاي محمدآباد، ا

مسلمان هستند و شماري هم زرتشتي كه در محله زرتشتي نشين اله آبـاد زارچ سـكني   

نفـر روسـتايي        5259شـهري و   نفـر  9984نفـري،   15243گزيدند.كه از اين جمعيـت  

  مي باشند. (سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد.)

  تراكم نسبي:

تــراكم شاخصــي اســت كــه رابطــه بــين وســعت منطقــه و تعــداد جمعيــت را تعيــين            

هكتـار مـي باشـد و جمعيـت آن در حـال       8/882بـر   لغمي كند.وسعت بخش زارچ با



 ٢٨

نفـر مـي باشـد. بنـابراين تـراكم ناخالصـي        1385،15243طبق سرشماري آمـار  حاضر 

  نفر در هكتار است. 26/17جمعيت آن برابر با 

چنانچه سطح باغات و زمين هاي كشاورزي و اراضي افتـاده را از مسـاحت كـل كسـر     

هكتار سـاكن هسـتند. كـه در ايـن      2/501نماييم جمعيت زارچ در فضايي به مساحت 

در هكتار بدست آيد البته اين نكته در نظر داشت كه نفر  41/30تراكمي معادل صورت 

تراكم در همه سطح شهر يكسان نيست تراكم در محالت مختلف شهر ناشي از عوامـل  

گوناگون چون نحوه توسعه محلـه و اشـتغال افـراد سـاكن محـل متفـاوت مـي باشـد           

اريخي آن پرتراكم ترين منطقه محله زمان مي باشد كه آن هم به علت بافت متراكم و تـ 

  مي باشد.

  رشد ساالنه:

ميزان رشد جمعيت يعني مقدار افزايش جمعيت يك منطقه در مدتي معين و نسبت بـه  

  صد يا هزار نفر از جمعيت مي باشد.

رشد جمعيت در كشورهاي در حال توسعه نسبت به كشـورهاي توسـعه يافتـه بـاالتر       

ه به جمعيت كشورهاي در حال نفري كه ساالن 10مي باشد به عنوان مثال در مقابل هر 

توسعه اضافه مي شود تنها يك نفر به كشورهاي توسعه يافته و صنعتي اضافه مي شود. 

و باالترين ميزان آن مربوط به  3/100پايين ترين نرخ رشد جمعيت مربوط به آسمان ( 

  )68درصد مي باشد (جمعيت و تنظيم خانواده نعمت اهللا فتوي صفحه  1/4كينيا 
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رشد جمعيت عبارتست از كاهش يا افزايش نسبي جمعيت در زمان معـين كـه    در واقع

يك سال مي باشد عواملي كه بر رشـد جمعيـت موثرنـد: تولـد، مهـاجرت و       ◌ً معموال

  مرگ ومير مي باشد.

درصد  8/1درصد به  1/5از  55ـ65درصد رشد متوسط ساليانه جمعيت زارچ طي دهه 

كاهش دانسته است.و اين كاهش نـرخ رشـد در   به تبعيت از كشور  65ـ75در يال هاي 

طول ده ساله اخير يكسان نبوده است. بطوريكه نرخ رشد جمعيت در فاصله سال هـاي  

% بوده است كه مي توان ناشي از عوامل كنتـرل مواليـب و يـا مهـاجرت     7تنها  70ـ75

درصد افزايش يافتـه ات كـه    43/1نرخ رشد جمعيت به  ◌ً مجددا 75ـ80باشد در سال 

ين وصفيت مي تواند ناشي از زاد و ولد و ازدواج افرادي است كه در طي سـال هـاي   ا

ـ آمـار سـازمان     1380متولد شده باشد.( طرح هـادي زارچ.مهندسـين يـزد بنـا      55ـ65

  مديريت و برنامه ريزي يزد)

، 1385نفر بوده است كه اين جمعيـت در سـال    139/13، 1380جمعيت زارچ در سال 

  است. كه نشان دهنده افزايش جمعيت مي باشد.نفر بوده  15243

  55ـ  80ـ نرخ رشد جمعيت بخش زارچ از سال 1جدول شماره

  75ـ80  70ـ75  65ـ75  55ـ65  سال

  43/1  %7  8/1  1/5  نرخ رشد
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در معيار بين المللي خانوار شامل افرادي است كـه در امـرار معـاش و خـوراك اصـلي      

  )3صفحه 1354شند (اماني، روزانه سهيم با

از نظر جمعيت شناسان: خانوار يك واحد آماري اسـت بـا ويژگـي هـاي اقتصـادي و      

اجتماعي معين مركب از افرادي كه در يـك كـانون زنـدگي مـي كننـد وحـدت محـل        

  )53، صفحه 1378سكونت دارند،هم خرج هستند و با هم غذا مي خورند (تقوي،

نفـر ، در سـال    5، 45نفـر، در يـال    8/4، 1335ر سال ميانگين بعد خانوارهاي ايراني د

، 75نفر تغيير يافته است. (سرشـماري عمـومي    85/4، 1375نفر و در سال  1/5، 1365

  )35صفحه 

بـه   85تـا   35بعد خانوار و خانوار و تحـول جمعيـت زارچ كلـي مقـاطع سرشـماري      

استان يزد. مركز صورت جدول نشان داده شده است.( سازمان مديريت و برنامه ريزي 

  بهداشت زارچ)

  55ـ  85ـ جدول مربوط به بعد خانوار زارچ از سال 2جدول شماره

  1385  1380  1375  1370  1365  1355  سال

  شهر
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  4  3810  15243  508  2586  13139  1/5  2424  12334  2/5  2285  11025  1/5  2044  10438  2/5  1302  6268  زارچ

  

 4و بعـد خـانوار    3810نفر، تعداد خانوار  15243، 1385جمعيت بخش زارچ در سال 

  زد، مركز بهداشت زارچ)ينفر مي باشد. (سازمان مديريت و برنامه ريزي استان 
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بـدين ترتيـب    1385،1380،1375،1370،1365،55د خانوار در زارچ طي سال هاي بع  

  بوده است.

  بوده است. 4، 1385) و سال 08/5(  80) ، 1/5( 75) ، 2/5( 70) ، 1/5( 65) ، 2/5( 55

تغيير محسوسي نبوده اسـت در   55نسبت به  65بدين ترتيب تغيير بعد خانوار در سال 

بعد خانوار كاهش يافته كـه   85تا  75بوده و از سال  55ال بعد خانوار مانند س 70سال 

نفر تنزل  4به  08/5بسيار محسوس بوده يعني از  1385اين كاهش بعد خانوار در سال 

، سـازمان مـديريت و برنامـه    1385و آمـار   83، ساالنه آمـاري   1375يافته است.(آمار 

  ريزي استان يزد.)

  نسبت جنسي

ن و ابـزار  يايط اجتماعي و اقتصادي حاكم بر هر سـرزم نسبت جنسي منعكس كننده شر

مفيدي از نظر تجزيه و تحليل هر منطقه است نسبت جنسي به عنـوان يكـي از عوامـل    

  مي باشد شناخته مي شد. جمعيتطبيعي  نامرئي كه تعيين كننده رشد

معيـت يـا در سـن و    تنظيم و بررسي تعداد مردان و زنان به تفكيك جنسـي در كـل ج  

را توزيع جنسي مي نامند منظور از توزيع جنسي جمعيت ايـن اسـت   ني معين گروه س

كه جمعيت بر حسب تعداد مردان و رنان در كل جمعيت مشخص كنيم نسبت جنسـي  

عمر انسان بدست آورد. (جمعيـت و تنظـيم خـانواده،    را مي توان براي مقاطع مختلف 

  )37نعمت اهللا تقوي. چاپ سيزدهم صفحه 
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اسـت. نسـبت جنسـي در     105تـا   103ظه تولد براي كليه جوامـع  نسبت جنسي در لح

مي رسد كه علت آن فزوني مرگ و مير مردان اسـت نسـبت    100سنين جواني مساوي 

 101و براي كـل جهـان    105، كشورهاي توسعه يافته 97جنسي در يك جامعه بهنجار 

جنسـي از  بوده است. نسبت  3/103، 75مي باشد. نسبت جنسي جمعيت ايران در سال 

  فرمول زير بدست مي آيد:

  نسبت جنسي ×                           = 100

نفر مرد و بقيه زن بوده  5562، تعداد 1365نفر بخش زارچ در سال  10438از جمعيت 

نفر مرد در شـهر زارچ وجـود    114اند كه با توجه به اين ارقام در مقابل هر يكصد زن 

نفر زن بوده است.  100نفر مرد در برابر  105كل كشور  داشته در حاليكه اين نسبت در

 جمعيـت  1375گزارش شده.كه در سـال  نفر  12403جمعيت بخش زارچ  75در سال 

مي تواند تصادفات و  نفر كاهش يافته است كه يكي از علت آن 109به  114مذكور از 

  فوت مردان و يا مهاجرت مردان به شهر مي باشد.

نفـر بـوده اسـت. كـه از ايـن       15243جمعيـت بخـش زارچ    1385 در سرشماري سال

نفر زن بوده است.( سازمان مديريت و برنامه ريزي سـتان   7096مرد و  8147جمعيت 

  )1386يزد 

  تعداد مردان

 تعداد زنان



 ٣٣

نفر ارتقاء پيدا كرد اين وضـعيت مـي توانـد ناشـي از      114،  85نسبت جنسي در سال 

كودكـان پسـر بـه     كاهش مهاجرت مردان به شهرها و از سوي ديگر كاهش مرگ و مير

  دليل باال رفتن سطح بهداشت در سنين كودكي باشد.

  85و  75و  65ـ جدول مربوط به مقايسه نسبت جنسي در زارچ در طي سه دوره آماري 3جدول شماره 

  1385سال   1375سال   1365سال   جنس

  243/15  403/12  438/10  مرد و زن آمل جمعيت

  8147  6481  5562  مرد

  7096  5922  4876  زن

  114  109  114  نسبت جنسي
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بررسي و طبقه بندي جمعيت يك جامعه به تفكيك سن كـه از روي سـال تولـد افـراد     

  صورت مي گيرد توزيع سني جامعه ناميده مي شود.

ويژگي هـاي جمعيتـي ماننـد: جـواني سـالخوردگي، فعاليـت و        ساخت سني جمعيت

عي و افزايش و كاهش نسلها را به خوبي منعكس       اشتغال. بحران هاي اقتصادي و اجتما

  )69مي كند. (تنظيم خانواده نعمت اهللا تقوي صفحه 

اطالع و آگاهي ز تركيب سني اساس برنامه ريزي اجتماعي و اقتصادي بوده است زيـرا  

هر برنامه ريزي بايستي با نيازهاي آموزشي، بهداشتي، شغلي... و كساني كـه در سـنين   

  ).1380ند هماهنگ باشد.(طرح هادي زارچ مهندسين يزد بنا مختلف هست

  85گروههاي جمعيتي زارچ در سال 



 ٣٤

نفـر كـه    933نفر جمعيت سالمندان  6453سال  15ـ30نفر ،  1500سال  6كودكان زير 

% از 6جمعيـت بخـش زارچ و گـروه سـالمندان     % 40سـال   15تـا   30گروه جمعيتـي  

  ارچ).جمعيت را تشكيل مي دهند.( بخشداري ز

  1385گروههاي سني جمعيت بخشي زارچ در سال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  85ـ جدول مربوط به گروههاي سني جمعيت زارچ 4جدول شماره 

  جمعيت  گروههاي سني

4-0  1372  
9-5  1151  
14-10  1165  
19-15  1866  
24-20  2456  

2925  2131  
34-30  1338  
39-35  1114  
44-40  923  
49-45  771  
54-50  478  
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59-55  212  
64-60  230  
69-65  201  
74-70  247  
79-75  136  

80+  119  
  مأخذ: بخشداري زارچ ـ شهرداري زارچ ـ بهزيستي زارچ.

  سال مي باشد كه نشان دهنده 24تا  20سني  الف) بيشترين تمركز جمعيت در گروه

مي باشد و هـر   1365جمعيت و تولد در سال  باال بودن درصد رشد جمعيت و افزايش

  از گروههاي سني كاسته مي شود يعني:چه 

كمتر است كه نشـان دهنـده    20-24سال جمعيت نسبت به گروه  20گروههاي قبل از 

مي باشد و رعايت ساسيت كنترل جمعيـت   65كمتر نشدن رشد جمعيت زارچ به سال 

  و تنظيم خانواده مي باشد. 

ترين تعـداد را  سال بيش 0-4ب) اين جدول جواني جمعيت نيز نشان مي دهد جمعيت 

تشكيل مي دهند و با افزايش سن تعداد جمعيت واقع در آن گـروه سـني كـاهش مـي     

  يابد. 

 ��اد 2+�زش ٢-٢-٧

از ميان متغيرهاي كيفي جمعيت سطح سواد آموزشي بـه دليـل همـاهنگي متناسـب بـا      

  پيشرفت اقتصادي و اجتماعي جايگاه بسيار مهمي دارد.

ي وجود داشته كه در آنها قرآن و خواندن و نوشتن در گذشته در زارچ مكتب خانه هاي

  و .... تدريس مي شد. در حال حاضر مدارس عهده دار آموزش و يادگيري افراد شدند.
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تعـداد  مـرد و بقيـه زن مـي باشـند.      170پرسنل داردكه  330آموزش و پرورش زارچ  

ـ    27واحد بوده كه در  31آموزشگاههاي شهر زارچ  د. و در ايـن  مكان اسـتقرار يافتـه ان

نفر دانش آموز در مقاطع ابتدايي، راهنمايي، متوسـطه و پـيش دانشـگاهي     4000مراكز 

سـال هسـتند كـه             3تـا   6كـودك   1000مشغول به تحصيل هسـتند كـه در ايـن ميـان     

نفــر از آنهــا در            220مــي تواننــد از مهــد كــودك اســتفاده كننــد كــه در حــال حاضــر 

  مي بينند.(بخشداري زارچ) مهدكودك ها آموزش

  (سطح) وضعيت سواد و آموزش در زارچ -

بـي سـواد    3513نفـر بـا سـواد و     1385، 11730نفر زارج در سال  15243از جمعيت 

% بـي سـواد   23% جمعيـت زارچ بـا سـواد و تنهـا     77هستند كه گـواه ايـن اسـت كـه     

  ). 86هستند.(سازمان مديريت و برنامه ريزي يزد ـ

مترمربع از شهر زارچ را به خود اختصـاص داده انـد كـه بـا      129123ي مراكز آموزش -

  متر مربع مي باشد. 5/8نفري زارچ سرانه آموزشي  15243توجه به جمعيت 

 +�$"�ت ه$ ٢-٢-٨

مهاجرت يعني جابجايي انسان از مكاني به مكان ديگر به منظور تأمين معـاش تحصـيل   

  بارهايي از فشارهاي سياسي و طبيعي و...

در جمعيت جامعـه آمـاري    مهمييك جامعه مطالعه پديده مهاجرت به عنوان عامل  در

كه نشانگر وضع اقتصادي جمعيت است پي به برخي از ويژگي هاي اجتماعي جمعيت 

شاهد افزايش روند مهاجرت هسـتيم يعنـي    55ـ   65مي بريم. در بررسي كلي طي دهه 
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اين رونـد در اسـتان يـزد هـم      ماندگاري جمعيت طي زمان در محل كاهش يافته است

كـاهش يافتـه ميـزان     65% در 7/84به  55% در سال 6/92صادق بوده است بطوريكه از

% بوده است اين مسئله بيانگر پايين بـودن  94بيش از  65پايبندي در شهر زارچ در سال 

فرصت هـاي شـغلي    يري شهر زارچ مي باشد. در حال حاضر به علت افزايشذمهاجرپ

تحصيل براي دانش آموزان مهـاجرت افـراد بـه خـارج از شـهر و       امكان و فراهم شدن

استان به حداقل رسيده و مهاجرت قابل توجه و مالحظه اي وجود ندارد و افرادي كـه  

 ◌ً براي تحصيل دانشگاهي به استان هاي ديگري مي روند پس از پايان تحصيل مجـددا 

ند و نتيجه اينكـه ميـزان پـاي    به شهر خود بازمي گردند و در استان مشغول كار مي شو

بندي به شهر زارچ در ميان مردم بسيار باالست. (نتيجه مطالعات مهندسين يـزد بنـا بـر    

  )1380روي مهاجرت افراد زارچ ـ 
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، نسـاجي صـنايع دسـتي    شغل اصلي و اوليه مردم زارچ كشاورزي تـوأم بـا دامپـروري   

قاليبافي است. پيدايش سكونتگاهها و تشكيل هسـته اي اوليـه زنـدگي بـر      ◌ً مخصوصا

كه مبنـاي آن پـرورش دام بـوده اسـت. ولـي      مبناي آب و زمين مناسب جهت زراعت 

بدليل افزايش جمعيت كه ناشي از باال رفتن سطح بهداشت و كاهش مـرگ و ميـر مـي    

ه كشـاورزي اسـت كـه نتيجـه آن كـاهش درآمـد       باشد. محدوديت آب و عـدم توسـع  

كشاورزان و عدم تأمين هزينه زندگي بدنبال داشته است، هم چنين به دليل نزديكي بـا  

شهر يزد و وجود امكان سزيع جابجايي ساكنان به تدريج زمينه هـاي شـغلي جديـدي    

جوانان و تحصيل كـرده، در واحـدهاي تجـاري، اداري و     ◌ً براي مردم زارچ مخصوصا

و به علت فاصله كم زارچ به يزد نيازي به مهاجرت بـه يـزد نبـود و     نعتي فراهم شدص

  نمايند.مراجهت مي افراد پس از پايان ساعت كاري در كوتاهترين مدت زمان به زارچ 
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بخش هاي مختلـف فعاليـت اقتصـادي زارچ شـامل كشـاورزي، باغـداري، دامـداري         

  صنعت و صنايع دستي و خدمات مي باشد.

با وجود شـهرك صـنعتي وليعصـر و كارخانجـات متنـوع تعـداد زيـادي از افـراد          البته

جوانان در اين كارخانجات و شركت هاي توليدي مشغول به كـار هسـتند    ◌ً مخصوصا

همچنين با افزايش مراكز اداري در زارچ نيز تعدادي از افـراد در ايـن مراكـز جـذب و     

  شاره مي گردد.مشغول كار هستند كه در بخش هاي مختلف به آنها ا

$ورز= ٢-٣-٢@ 

درصد از مردم زارچ مشغول كشاورزي هستند  30طبق آمار اداره جهاد كشاورزي زارچ 

  هكتار بوده است. 2/780و اراضي زير كشت و باغات 

خانوار زارچي مي تواننـد   300چنانچه حداكثر بهره برداري از آب و زمين به عمل آيد 

آب مهمتـرين نقـش را در   تـأمين كننـد در زارچ   نيازهاي خود را از طريـق كشـاورزي   

كشاورزي دارد بطوريكه در نحوه معشيت. ستوه زراعت، آبياري و ... به خوبي مشـهود  

است و آب و گردش و انتقـال آب در هـر دوره آبيـاري بـين كشـاورزان داراي ارزش      

است بدين معني كه زمين بدون كشاورزي آب فاقـد ارزش اسـت و ميـزان آب نقـش     

دامـداري دارد. كشـاورزي در زارچ بيشـتر     ◌ً ن كننده اي را در كشاورزي و متعاقباتعيي

  شيوه خود مصرفي دارد و براي تأمين نيازهاي خود كشاورزي مي كنند.

(محصوالت زراعي منطقه شامل گندم، جو، يونجه، شلغم و چغندر، پياز و محصـوالت  

ادمجان مي باشد و محصـوالت  جاليزي نظير هندوانه، خربزه، خيارسبز، گوجه فرنگي، ب
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جاليزي به دو صورت گلخانه اي و معمولي كشت مي شود. زارچ هـم چنـين يكـي از    

مراكز توليدي بذر گياهان بويژه بذر يونجه و سـبزيجات و صـيفي جـات مـي باشـد.)      

  )1380(طرح هادي زارچ 

  مهمترين مشكالت كشاورزي بخش زارچ

كثر زمينهاي داخل محدوده زارچ بعلت در وهله نخست كمبود آب است بطوريكه ا -1

  كمبود آب بالاستفاده مانده و نمي توان از آنها استفاده كشاورزي نمود.

  غرقابي است كه باعث هدر رفتن آب مي گردد. ◌ً عمدتا شيوه آبياري: -2

كوچكي و پراكندگي مزارع و باغات و بكار بردن شيوه هاي سنتي است كـه باعـث    -3

سنتي  ◌ً ز ماشين آالت كشاورزي مي گردد و شيوه كشت عمدتامحدوديت در استفاده ا

  است.

وجود تپه هاي شن روان در حاشيه و كنار مزارع و پيشـروي آنهاسـت كـه تهديـد      -4

  باغات و مزارع مي باشد. كننده

  كشاورزي مي كرد.افزايش هزينه هاي توليد  -5

رفتن محصـوالت و  ـ نوسانات شديد و درجه حرارت ك در اكثر مواقع باعث از بين 6

در تابستان گرماي بيش از حد هـوا باعـث از بـين رفـتن محصـوالت جـاليزي ماننـد،        

هندوانه و... مي شود و در زمستان سـرمازدگي محصـوالت درختـي ماننـد انـار، هلـو،       
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زردآلو، سيب و... مي گردد كه از اين راه هر ساله خسارات زيادي بـه كشـاورزان وارد   

  مي گردد.

  

  

 ر=�$�eا ٢-٣-٣

%) اراضي زير كشت زارچ به باغداري و محصوالت كشـت  5/14هكتار ( 2/115حدود 

  باغي اختصاص دارد (طرح هادي زارچ)

مهمترين محصوالت باغي زارچ شامل انار، انگور، پسته كه بيشترين درصد را محصـول  

% كه عالوه بر تـأمين نيـاز منطقـه بـه سـاير      60انار به خود اختصاص داده است حدود 

طق به ويژه استان هاي مجاور حتي توسط شركت هاي صـادراتي ميـوه در زارچ بـه    منا

خارج از كشور صادر مي گردد.شيوه كاشت و برداشت محصوالت باغي سنتي اسـت و  

شيوه آبياري هم مانند اراضي كشاورزي غرقابي است. سطح تحـت پوشـش باغـات در    

  متر مربع است. 788822شهر زارچ 

متر مربع مي باشد و اراضي مزروعـي در شـهر    60زارچي بالغ بر كه سرانه هر شهروند 

متـر از اراضـي    5/233متر مربع است كـه سـرانه هـر زارچـي      3068287زارچ برابر با 

  مزروعي مي باشد.(طرح هادي زارچ)

 دا+�ار= ٢-٣->
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% از مـردم زارچ مشـغول بـه    30، 86بنابر داده هاي اداره جهاد كشاورزي زارچ در سال 

در كنار فعاليت هاي زراعـي بـه صـورت سـنتي و بـا       ◌ً هستند و افراد معموال دامداري

        استفاده از علوفـه اي كـه در مـزارع و باغـات و محصـوالت كشـاورزي كـه برداشـت        

  مي دهند.مي كنند چند رأس دام مانند گاو و گوسفند و ماكيان پرورش 

چنـدين مرغـداري خـود    زارچ از نظرتوليد شير و ماست و مرغ گوشتي بدليل وجـود   

كفاست و شير گاو مازاد بر مصرف افراد منطقه بوده كه توسط شركت شير جمع آوري 

  و به شير پاستوريزه يزد تحويل داده مي شود.

الزم بذكر است كه زارچ بدليل شرايط نامساعد طبيعي و نبود پوشـش گيـاهي مناسـب    

نداني ندارد و نگهـداري و  جهت تغذيه دامها از نظر كيفيت و كميت دامپروري رونق ج

پرورش دام درجه چند رأس مي باشد البته تعدادي از گاوداريهـاي بـزرگ از ايـن امـر     

مستثني هستند كه براي علوفه مورد نياز را خريداري مي نمايند و گرنه پوشش گيـاهي  

  زارچ جوابگوي آنها نمي باشد.

>-٢-٣ �4�� 

ايط مثبـت از نظـر صـنعتي مكـان     زارچ بدليل نزديكي به يزد و هم چنـين داشـتن شـر   

  مناسبي جهت استقرار صنايع مي باشد.

  مهمترين علل و پارامترهاي مثبت صنعتي زارچ به شرح زير مي باشد:

هاي تهيه مواد اوليه و توليـد  رفه هاي ناشي از تجمع كه باعث مي گردد و هزينه ص -1

  كاهش يابد.
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هـت ورود مـواد اوليـه و خـروج     قرار گرفتن در سر راه ارتباطي تهران ـ جنـوب ج   -2

  كاالهاي ساخته شده و هم چنين قرار گرفتن در مسير راه آهن سراسري

  وجود زير بناها نظير برق و گاز و دسترسي راحت به آنها -3

وجود آب مورد نياز جهت صنايع كه عليرغم كمبود آب در استان بدليل قرارگيـري   -4

يعني سفره آب زير زميني يزد ـ اردكان با   زارچ در بزرگترين سفره آب زيرزميني استان

  مشكالت كمتري مواجه است.

نزديك بودن به مركز سياسي اداري استان يعني شهر يـزد بـه منظـور دسترسـي بـه       -5

  خدمات مورد نياز  

  زارچ و هم چنين باال بودن امنيت اجتماعي ◌ً سخت كوشي مردم كوير مخصوصا -6

واد اوليه بويژه مواد معـدني كـه در اسـتان يـزد     دسترسي سريع و آسان و ارزان به م -7

  )1380وجود دارد (طرح هادي زارچ 

تمام اين عوامل و قرارگيري آنها در كنار هم باعث شده كه شهرك صـنعتي وليعصـر و   

زارچ احداث گردد كه يكي از شهركهاي صنعتي بسيار فعـال بـا توليـد بـاال مسـتقر در      

ـ جنوب با موقعيت عالي و خوب سـرمايه هـاي   ن  ين مكان يعني راه ترانزيتي تهرابهتر

منطقه اي و استاني با كارآمد باال و بسيار فعال بعنوان يكي از بهترين شهركهاي صنعتي 

  استان تبديل گردد.
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البته صنعت در ديرباز در زارچ وجود داشته است مانند نساجي كوره هاي آجرپزي. كه 

ري بصورت صنعتي و مدرن تبديل گرديده امروزه با پيشرفتهاي تكنولوژي و سرمايه دا

صنايع و كارگاههاي موجود در شهر زارچ پراكنده شده انـد يكسـري صـنايع در     است.

شهرك زارچ احداث گرديده و در محدوده قانوني زارچ قـرار گرفتـه و بقيـه صـنايع و     

دامـداريها داخـل مـزارع و باغـات زارچ     سنتو و يـا  كارگاهها بصورت پراكنده كنار راه 

  استقرار يافتند.

از صنايع موجود در زارچ كارخانه هاي فرش مانند گلچين، ياسمن، كارخانه هاي رنگ 

سازي، دستمال كاغذي، كارخانجات نساجي، نايلون، پالسـتيك اشـاره كـرد كـه تمـام      

توليدات آنها صادر مي شود. و بسياري از جوانان زارچ و يزد در ايـن شـهرك مشـغول    

  كار هستند.

است كه كارخانه گچ زارچ واقع در انتهاي زارچ كوه قديمي تـرين كارخانـه    الزم بذكر

در زارچ بوده و هم اكنون نيز به امر توليد و صادرات مشغول است. البته در داخل شهر 

نيز كارگاههاي فرش بافي، نساجي و ... وجود دارد كه تعدادي افـراد در آنجـا مشـغول    

متــر از سـطح شــهر را بــه خــود   889/540 ◌ً كـار هســتند. صــنايع و كارگاههـا جمعــا  

  مترمربع مي باشد. 41اختصاص داده اند كه سرانه هر شهروند زارچي 
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در گذشته فعاليت كشاورزي به تنها نمي توانست نياز معيشت سـاكنان را   با توجه اينكه

عنـوان  در محـل وجـود داشـت. ب    ◌ً ي كه مواد اوليه آن عمدتاصنايع دستبرآورده سازد 
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 صنايع دسـتي يكي از راههاي درآمد و كمك اقتصادي در زارچ نقش مؤثر داشته است. 

در گذشته زارچ شعربافي، چادر شب بافي و ... بوده كه هم اكنون ديگر آثاري از آنها و 

موجـود در زارچ   صنايع دستيكارخانه هاي كوچك نساجي نيست. هم اكنون مهمترين 

أمين قسمتي از نياز خانوارها موجب رونق اشـتغال در ايـن   قاليبافي است كه عالوه بر ت

منطقه نيز شده است (بايد گفت وجود روحانيون متعدد و ارتباط زياد مردم زارچ با هم 

صنعت قاليبافي را متأثر نموده است كه به نحوي كه بافت قالي ابريشـم قـم جـايگزين    

  عفر شمس الديني)قالي پشمي يزدي شده است. (زارچ شهري بر كرانة كوير. ج
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با توجه به قرارگيري زارچ در مسير راه ارتباطي تهران ـ بنـدرعباس تعـداد واحـدهاي      

خدماتي در اطراف جاده تهران ـ بندرعباس كه به جـاده سـنتو مشـهور اسـت احـداث       

گرديده است و مسافران در اين مسير خدماتي ارائه مي دهند ايـن واحـدهاي در مسـير    

  و عبارتند از:جاده سنت

تعميرگاهها، فروشندگان لوازم يدكي اتومبيل، فروشگاههاي مواد غـذايي، رسـتورانها و   

  چندين باب مغازه ديگر.

هم چنين در داخل شهر نيز واحدهايي تجاري مانند موزاييك سازي، سـنگبري، پمـپ   

  بنزين و ... وجود دارد.
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را دارا باشـد و بـه ايـن كـار بعنـوان يـك حرفـه و         شاغل كسي است كه كار يا شغلي

  تخصص آگاهي دارد و صنعت داشتن شغل معين را اشتغال گويند.

بيكار كسي است كه در همه سن معين و زمان مشخص هيچ درآمدي ندارد و در عـين  

تقـوي.   حاآلماده كار و مايل به داشتن كار است. (جمعيت تنظـيم خـانواده. نعمـت اهللا   

1384(  

درصــد جمعيــت زارچ را شــاغلين تشــكيل           2/30حــدود  1355س آمــار ســال براســا

درصد رسيده است كه كمترين نسبت را در شـهرهاي   9/19به  1365مي دادند در سال 

   55-65درصـدي در فاصـله سـالهاي     3/10استان يزد تشكيل مي دهد. كه اين كـاهش  

ي اقتصـادي بـدليل ادامـه تحصـيل     مي تواند نمايانگر كاهش مشاركت زنان در فعاليتها

رسيده اسـت. (طـرح هـادي     65% در سال  5/64% به  38باشد زيرا نسبت باسوادي از 

  )1380زارچ 

افزايش يافتـه   65% در سال  5/22به  5/20همچنين نسبت محصلين ده ساله و بيشتر از 

  است.

ت و درصد شاغلين در بخش كشاورزي روبه كـاهش بـوده اسـ    1385تا  1355از سال 

اين روند تغييرات شاغلين بصورت كاهش در بخشـهاي كشـاورزي و صـنعت بـوده و     

  بيشتر شاغالن در بخش خدمات مشغول بوده اند.
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  50-75تغييرات اشتغال در شهر زارچ طي  : مربوط به5جدول شماره 

  خدمات  صنعت  كشاورزي  گروه عمده فعاليت

1355  1/26  8/47  5  

1365  5/14  26  3/49  

1375  88/12  5/35  89/50  

  

  مركز آمار سرشماري نفر سر و مسكن

نفر بيكار بودند كه نرخ بيكاري در  294، 1385نفري زارچ در سال  15243از جمعيت 

  بوده است. (سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد) 5/5زارچ 
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فضاي سبز يعني منطقه اي پوشيده از گياهان در داخل و اطراف شهرها كـه دو كـاركرد   

  زيبايي آفريني مي باشد -2تعديل و تلطيف هوا و  -1مهم 

  فضاي سبز شهري تعاريف

ي عبارتند از تمام عرصه هاي طبيعي يا مصنوعي پوشيده از گياهان كه فضاي سبز شهر

  ه وري از موهبتهاي طبيعي آنهامورد توجه و مدنظر انسان است.بهر

است كـه عرصـه هـاي     شهريبخشي از فضاي باز  فضاي سبز شهريدرتعريف ديگر: 

طبيعي يا اغلب مصنوعي آن زير پوششي درختان، درختچه ها، بوته هـا، گلهـا و سـاير    

قوانين مربـوط بـه   گياهاني است كه براساس نظارت و مديريت انسان با در نظر گرفتن 

آن براي بهبود شرايط زيستي و رفاهي حفظ و نگهداري يا احداث مـي شـود (ضـوابط    

  )24صفحه  1380. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور فضاي سبز شهريطراحي 

نوعي از سطوح  كاربري زمين شـهري بـا پوشـش گيـاهي      فضاي سبز شهريمنظور از 

و هم بازدهي اكولوژيكي باشد منظور از بازده انسان ساخت است كه هم واجد بازدهي 

اكولوژيكي عبارتست از زيباسازي بخشهاي شهري، كاهش دماي محيط، توليد اكسـيژن  

  و ...

سـاخت كالبـدي   بخش جانـدار   فضاي سبز شهرياز ديدگاه حفاظت محيط زيست،  -

هي شهر است و از ديدگاه شهرسازي، آن بخشي از سيماي شهر كه از انواع پوشش گيـا 
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تشكيل شده باشد و بعنوان يك عامل زنده و حياتي در كنار كالبدي جـان شـهر تعيـين    

كتـاب سـبز   فضـاي سـبز   كننده ساختار مورفولوژيك يك شهر است. (احمد سـعيدنيا.  

  )29شهرداريها صفحه 

است كه عرصه هاي مصنوعي يا طبيعـي   شهريبخشي از فضاي باز  فضاي سبز شهري

درختچه ها، گلها، چمنها، و ساير گياهاني است كه براسـاس  آن تحت استقرار درختان، 

نظارت و مديريت انسان با در نظر گرفتن ضـوابط و تخصصـهاي مـرتبط بـه آن بـراي      

بهبود شرايط رفاهي شهروندان و مراكز جمعيتي غيرروستايي نگهداري و حفظ و يا بنـا  

  )40مي شود. (هنريك مجنونيان، مباحثي پيرامون پارك صفحه 

  ي سبز شهريفضا

به مجموعه اي از فضاهاي آزاد و سبزي كـه در داخـل محيطهـاي شـهري بـا اهـداف       

فضـاي  مشخص برنامه ريزي شده و عملكردهاي معيني بر عهده آنها نهاده شـده باشـد   

 1371مـي گوينـد (ماهنامـه پيـام سـبز بـه نقـل بهـرام سـلطاني ـ كـامبيز            سبز شـهري 

  )207صفحه

بارتست از نوعي كـاربري زمـين در داخـل شـهر كـه      ع فضاي سبز شهريمعنا ومفهوم 

داراي پوشش مصنوعي است (توسط انسان سـاخته مـي شـود) كـه هـم بـازده        ◌ً غالبا

اجتماعي دارد هم بازده اكولوژيكي و از ديدگاه شهرسازي در برگيرنـده سـيماي شـهر    

بوده است و از انواع درختان و پوشش گياهي گوناگون تشـكيل شـده اسـت و بعنـوان     
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عامل زنده حياتي در كنار كالبدي جان شهر تعيين كننده ساخت مورفولوژيكي يك  يك

  )84ـ آبان  1383شهر مي باشد (سالنامه آماري استان يزد 

نوعي از سطوح كاربري زمين شهري با پوشـش   فضاي سبز شهريمنظور از بطوركلي: 

ي مـي باشـند   گياهي انسان ساخت است كه واجد بازدهي اجتماعي و بازدهي اكولوژيك

ــزايش    ــوژيكي، زيباســازي بخشــهاي شــهري، كــاهش دمــا اف ــازدهي اكول منظــور از ب

نفوذپذيري خاك در مقابل انواع بـارش و ماننـد اينهـا مـي باشـند. (گـروه شهرسـازي        

  )47صفحه  ماب مهندسين،

٣-٢ gS� =$f� ا&�اع 

ضاي فدر وهله نخست به فضاهاي سبز و سطوح سبز و در مرحله بعدي به فضاي سبز 

  تقسيم مي شوند. شهريغير فضاي سبز و  سبز شهري

تفاوت فضاي سبز و سطوح سبز از نظر اكولوژيكي در اين است كه سطوح سـبز مثـل   

زمين ورزشي چمن كاري شده نمي تواند مانند فضاي سـبز بيشـه چنگلـي در كـاهش     

  آلودگي صوتي موثر باشد و يا به نحو مطلوبي سبب كاهش دما شود.

زمين هايي با پوشش گياهي مانند چمـن و مراتـع گفتـه مـي شـود كـه        سطوح سبز به

سطوح سبز خود به دو دسته سطوح سبز شـهري و سـطوح سـبز غيـر شـهري تقسـيم            

  مي شوند.

كه داراي كاركرد سبز شهري هستند مانند زمينهاي چمنكاري  ،الف) سطوح سبز شهري

انواع پوشش گيـاهي ماننـدگل و    هاي كنار خيابان كه باچكيلها و هجزيرورزشي شده 
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جنبه زيبايي شناختي دارند و تاحدي واجد بـازدهي   ◌ً چمن پوشيده شده اند كه عمدتا

  اكولوژيكي هستند.

اين سطوح سبز داراي كـاركرد شـهري نمـي باشـند ماننـد       ،سطوح سبز غيرشهريب) 

  )12مراتع اطراف شهرها (احمد سعيدنيا. كتاب شهرداريها جلد نهم صفحه 

و غيرشـهري تقسـيم           فضـاي سـبز شـهري   بـه دو دسـته    فضاي سـبز رحله بعدي در م

  مي شوند.

، فضاهايي هسـتند كـه كـاركرد شـهري     شهريغيري سبز هافضا: شهريغيرفضاي سبز 

ندارند هرچند بعلت توسعه هاي شهري دريافتهاي شهري قـرار گرفتـه باشـند ولـي از     

 شـهري غيرفضاي سـبز  در دسته بندي آنجا كه كاركرد آنها خاص مراكز شهري نيست، 

قرار مي گيرند اين فضاهاي سبز غيرشهري يا طبيعي هستند مانند جنگلهاي طبيعي و يا 

  مصنوعي هستند مانند باغها و جنگلهاي مصنوعي.

  به سه دستة زير تقسيم مي شوند: فضاي سبز شهري

  خيابانيبز ي سهافضا -3نيمه عمومي       فضاي سبز -2عمومي      فضاي سبز  -1

فضـاهاي سـبز شـهري هسـتند كـه واجـد بـازدهي اجتمـاعي                فضاي سبز عمومي:  -1

مي باشند. اين فضاها براي عموم مردم در گذراندن اوقات فراغت و تفريح و ديـدار بـا   

پـارك   ◌ً استفاده مي گـردد كـه معمـوال   دوستان و گردهمايي هاي اجتماعي و فرهنگي 

عمـومي  فضـاي سـبز   عمومي (اجتماعي) شـامل  اي سبز فضناميده مي شود و در واقع 
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مجهز به خدمات و تسهيالت مي شود. وجود نيمكت، روشنايي، آبخوري، دستشـوبي،  

عمومي (اجتماعي) مي باشد. بطـوركلي  فضاي سبز كف سازي معابر و... از مؤلفه هاي 

توجهي از فضاي سبز در طرحهاي شهري را فضاي سـبز  مي توان گفت كه بخش قابل 

عمومي تنشكيل مي دهند. كه بدليل بازدهي اجتماعي و اكولـوژيكي بطـور همزمـان از    

  اهميت باالتري برخوردار است.

فضاي سبز نيمه عمومي: فضاهاي سبزي كه بازدهي اكولوژيكي دارند ولي اسـتفاده   -2

كنندگان آنها نسبت به فضاهاي سبز عمومي كمتر اسـت بنـابراين واجـد بـازدهي تـام      

يستند كه اين فضاي سبز نيمه عمومي شامل محوطه هاي باز بيمارسـتان هـا،   اجتماعي ن

  ي باشند.پادگانها، ادارات دولتي و ... م

نـوعي از فضـاهاي سـبز شـهري هسـتند كـه بطـور معمـول         فضاي سبز خيابـاني:   -3

درختكاري حد فاصل مسيرهاي پياده رو و سـواره رو و همچنـين فضـاهاي ميـادين و     

  بزرگراهها و خيابانها را شامل مي شود.   زمين هاي پيرامون
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در اهميت فضاي سبز شهري مي تـوان گفـت كـه امـروزه اقلـيم شـهري تحـت تـاثير         

فرايندهاي تراكم و تمركز فعاليت ها در شهر ها آنچنـان دگرگـون شـده اسـت كـه در      

ناحيه اي بررسـي مـي   ز اقليم مطالعات ناحيه اي شهرها، به صورت مشخص و جداي ا

شود. آثاري كه از طريق كاهش فضاي سبز شهري بر اكولوژي شـهري بـويژه در زمينـه    

هاي اقليم، هوا، خاك، آبهاي زيرزميني و ... جامعه حيواني گذاشته مـي شـود، آنچنـان    



 ٥٤

ـ  كلـي دگرگـون مـي كنـد     ه شديد است كه عنصرهاي سازنده آن را در محيط شهري ب

) رشـد صـنعت افـزايش جمعيـت در      1371رهنمايي، توانهاي ايران، (دكتر محمد تقي

شهرها، به ساخت و ساز هايي سودگرايانه منجر شده است. اين سـاخت و سـازها بـه    

مسائل بهداشتي و تامين حداقل نور و هوا در منـاطق متـراكم شـهري تـوجهي نداشـته      

اسـخگويي بـه   است. از سوي ديگر ضرورت ايجاد كاربري هاي جديد شهري، بـراي پ 

سـهم فضـاهاي سـبز و    نيازهاي روز افزون اسكان جمعيت بـه تـدريج باعـث كـاهش     

  هايي شهري گرديده است و در نتيجه موجب آلودگي محيط زيست شده است.  باغ

طبيعت توجه انسان به منابع طبيعي نيز بيشـتر شـده اسـت.    روند انهدام  البته با افزايش

حجم فضـاهاي سـاخته شـده در مقايسـه بـا       تعريف طبيعت تا آنجا گسترش يافت كه

نامه علمـي   است (فصلفضاهاي آزاد در شهر هاي اين دوره افزايش چشمگيري داشته 

تـوان مطـرح شـود همـان      آنچه كه در اين بـاره مـي   ، سال دوم)يناهفضاي سبز همابه

هـاي  اي سـاختماني در قطعـات مختلـف زمين   هـ مفهوم فضاي سبز يعني رعايـت تراكم 

از فضاهاي آزاد براي توسعه پاركهاي كوچك از جمله اقـدامات   شهري است و استفاده

مؤثر در توسعة فضاي سبز اسـت. اسـتفاده از گياهـان در فضـاهاي شـهري كـه نتيجـه        

برخالف  20افزايش يافت. در قرن  19مستقيم بازسازي هاي شهري است در نيمه قرن 

ربردي يا فضاهاي سـبز ايجـاد شـده انـد ايـن      باغهاي كا 19و  18باغهاي تفريحي قرن 

باغها تا حـدي بـه احتياجـات جديـد شـهروندان، ناشـي از كثـرت شهرنشـيني پاسـخ                 
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مي دادند. (فضاهاي شهري ـ طراحي و اجـراي مـديريت ـ ترجمـه حسـين رضـايي و        

  )73همكاران، روابط عمومي شهرداري تهران 

  شهرسازياز بعد اهميت و نقش فضاي سبز 

فيت محيط زيست شهري با امكانات و تأسيسات فضـاي سـبز ارتبـاط مسـتقيم دارد     كي

معماري و طراحي فضـاي سـبز بعنـوان بخشـي از شـهر سـازي        ◌ً فضاي سبز و اصوال

مطرح است اينگونه فضاها جاي خود را در طراحـي بزرگراههـا و تفكيـك كاربريهـا و     

  ساير موارد طراحي شهري باز كرده است.

پويايي است كه پاركها جزئي از آن هستند و به جهت نقش مؤثر آنها  شهر سيستم زنده

در كاهش تراكم شهري، ايجاد مسيرهاي هوايي، تكميل و بهبودي تأسيسات آموزشـي،  

فرهنگي، مسكوني و ذخيره زمين براي گسترش آينده شهر با ارزش هسـتند. (فصـلنامة   

  )6علمي فضاي سبز ـ حسنعلي لقايي شمارة 

معنا  انساني هفضاهاي سبز هستند كه شهرها را بعنوان محيط زيست جامع بطوركلي اين

كاربري نادرست تكنولوژي از يكسـو  كرده و با مقابله با اثرات سوء گسترش صنعت و 

در باال بردن سطح زيبايي شهرها مفيد بـوده و از سـوي ديگـر سـبب افـزايش كيفيـت       

اهميـت آن در شـهرهاي   زيستي شهرها مي شـوند. هرگـاه صـحبت از فضـاي سـبز و      

امروزي به ميان مي آيد، مسئله توان پااليندگي گياهان و تلطيف شرايط زيست اقليمـي  

بعنوان مهمترين كاربرد فضاهاي سبز مورد توجه قرار مي گيرد در حاليكه با توجـه بـه   
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شرايط شهرهاي ايران تنها توجه به اين نكته كافي نيست بلكه نبايد از نقشـهاي متنـوع   

سبز در شهرها غافل شد. از جمله ايـن نقشـها مـي تـوان بـه كـاهش آسـيبهاي        فضاي 

  نشاط و شادابي شهروندان زيباسازي شهري و ... اشاره كرد. يهيححفظ رواجتماعي، 

در فرهنگ و جامعه سنتي ايران به فضاي سبز اهميـت زيـادي مـي دادنـد و بـا اينكـه       

در بوجود آوردن باغها دريغ نمـي  در نواحي خشك و بياباني زندگي مي كردند  ◌ً اكثرا

در حياط خانه خود چند درخت و يا بوته گل مـي كاشـتند و محيطـي     ◌ً كردند و حتما

متفاوت با اطراف خود را خلق مي كردنـد امـا امـروزه در سـاخت و سـازهاي       ◌ً كامال

شهري كمترين توجه به كاشتن درخت و بوجود آوردن فضـاهاي تنفسـي نمـي شـود.     

شها تمام لطافتها و زيبايي ها را از بين برده و مردم فراموش كرده اند منافع بساز و بفرو

كه در گذشته درخت به فضـاي زنـدگي بـوده اسـت و اهميـت زيـادي داشـته اسـت.         

  )68، صفحه  1370(حسنعلي لقايي. 
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برگـي  افزايش رطوبت نسبي: فضاي سبز در شكل درختي بعلـت گسـترش سـطح     -1

نسبت به ساير اشكال گياهي مي تواند از طريـق تعريـق سـبب افـزايش رطوبـت       خور

. عمل تعريق درختان با جذب كالري همراه است. بـدين سـان   نسبي و لطافت هوا شود

درجـه نسـبت، مركـز شـهر      4تـا   3گرمـا را   متـر  100تا  50نواري از گياهان به پهناي 

ا مي افزايد. تفاوت دمايي كه از در صد بر رطوبت هو 50كاهش مد دهد. در عين حال 

اين راه حاصل مي شود موجب كاهش اندكي در فشار هوا مي شـود، كـاهش در فشـار    
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كيلو متر در ساعت را پديد مي آورد و همـين بادهـا كـافي     12هوا، با دمايي به سرعت 

است تا هواي يك شهر بزرگ را در ظرف يك ساعت بطور كامل عوض و پاكيزه سازد 

  )  51نونيان، فضلنامه محيط زيست، ص مج(هنر يك 

       مقابله با جزيره گرمـايي: پژوهشـگران، نـواحي شـهري را جزايـر گرمـا بـه شـمار         -2

درجه سانتي گـراد بيشـتر از زمـين     5تا  3مي آورند، زيرا سطوح تيره زمين در شهر ها 

د از در صـ  30هاي مجاور گرماي خورشيد را روزانه جذب مي كننـد و از ايـن راه در   

  آلودگي هاي هوا سهيم مي باشند.

در بخش هاي فاقد درخت شهر كه ساختمانها و سيستم هاي لوله كشي سطح بيشـتري  

از زمين را پوشيده اند چرخه هاي طبيعي كوتاه هستند و اختالل در جابه جـاي انـرژي   

ي گرمايي تبديل كرده است كه نوبه خود باعث افزايش آلودگي شهر مـ آنها را به جزاير 

شود در شهرهايي كه داراي فضاي سبز بيشتري هستند اين فضاهاي سبز و درختـان بـا   

  جزاير گرمايي مقابله نموده و شهر از آلودگي كمتري رنج مي برد.

شهر: مهمترين نقـش فضـاي سـبز بـاال بـردن سـطح آسـايش        كليماي  تغيير ميكرو -3

ما و خشك شدن شـهرها  شهر است.، كه كاهش دكليماي شهروندان از راه تغيير ميكرو

  موجب آرامش مردم شهر را فراهم مي كند. 

كاهش ميزان سرب: درختان در كاهش سرب، بويژه در حاشيه جاده ها و شاهراهها  -4

نقش موثري دارند، درختان در مقايسه با گياهان علفـي و زراعـي تـوان سـرب گيـري      



 ٥٨

برابـر گياهـان زراعـي     2و برابر گياهان علفي  20تا  10بيشتري دارند بطوريكه درختان 

توان سرب گيري دارند. نقش بـرگ درخـت، شـاخه و حتـي تنـه درختـان در منـاطق        

جذب ميزان سرب هواي ناشي از اگزوز ماشين هـا  پرترافيك شهرها بزرگ و انبوه، در 

  )51اهميت بسيار دارد. (هنريك مجنونيان فصلنامه محيط زيست صفحه 
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فضاي سبز در شهرها بويژه در شهرهاي بزرگ و صنعتي داراي عملكردهـاي گونـاگون   

مي باشند فضاي سـبز از يـك سـو موجـب بهبـود وضـعيت زيسـت محيطـي شـهرها                 

مي شوند و از سوي ديگر شرايط مناسبي بـراي گذرانـدن اوقـات فراغـت شـهروندان      

  به شرح زير مي باشد: فراهم مي كنند. عملكردهاي فضاي سبز در شهرها

عملكردهاي فضاي سبز در ساخت كالبد شهري از يك ديدگاه فضاي سـبز شـهري    -1

بعنوان بخش جاندار ساخت كالبد شهر تلقي مي گردد و در هماهنگي با بخش بي جان 

كالبد شهر ما بافت وسيماي شـهر را تشـكيل مـي دهـد. در ايـن حالـت فضـاي سـبز                

، تفكيك فضاي شهري و آرايش شبكه راههـا را برعهـده گيـرد    مي تواند نقش لبة شهر

  (احمد سعيدنيا. كتاب سبز شهرداريها ـ جلد نهم)  

و فضاي سبز مي تواند جايگزين مناسبي براي ساير مصالح مـورد اسـتفاده در معمـاري    

جهت تقسيم و ايجاد فضاهايي مانند فضاهاي خصوصي و... باشد. آرايش فضـاي سـبز   

ون شهري عامل مؤثري در كنترل ترافيـك مـي باشـد كاشـت اصـولي      در محورهاي در

درختان در مكانهاي مناسب بعنوان نشانه هاي آشـنا در هـدايت رفـت و آمـدها مـؤثر      
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است، نقش درختان در مصرف انرژي در ساختمانها نيز قابل مالحظه مي باشـد. هزينـه   

ن كاهش مي يابـد  خنك كردن ساختمانها در صورت كاربرد درست درختا گرم كردن يا

% انرژي خورشيدي در تابستان مي شود كه مـي تواننـد گرمـاي    9جذب درختان باعث 

  )44داخلي ساختمانها را كاهش دهند. (سازمان پاركها و فضاي سبز تهران. صفحه 

عملكردهاي اجتماعي ـ رواني فضاي سبز: هـدف اصـلي در طراحـي فضـاي سـبز        -2

ابي بـه آثـار اجتمـاعي و روانـي آن در هـر چـه       پاركها، جزيره هاي سبز محلي و دستي

نزديكتر كردن انسان و طبيعت به يكديگر است. انسان در هر شرايطي روزانه بـه چنـد   

در محل ساعت سكوت و آرامش نياز دارد كه اين نياز با زندگي آپارتمان نشيني جهت 

نـد كـه   مسكوني بيشتر احساس خواهد شد امروزه روانشناسان و جامعه شناسـان معتقد 

فضاي سبز عالوه بر تأمين بهداشت جو و محيط مكانهـاي مسـكوني، نقـش مثبتـي در     

سالمتي شهروندان بعهده دارد و افرادي كه فضاهاي محدود مانند خانه، محل كـار و ...  

يش به استراحت در يك محيط طبيعي نياز دارند. فضاي سـبز  پزندگي مي كنند بيش از 

دارد. از آن جمله مي توان به اهميت آنهـا در  ت محيط تأثير زيادي در بهداشت و سالم

جذب پرتوهاي خورشيدي و توليد اكسيژن و جذب گازكربينيـك هـوا اشـاره كـرد. از     

مي باشد درختاني مانند  فيتونسيدديگر عملكردهاي اجتماعي ـ رواني فضاي سبز توليد  

در فضا پخش مي  تونسيدفيكاج، گردو، بلوط، بيد، اكاليپتوس و ... از خود ماده اي بنام 

كنند كه اين ماده روي انسان اثر فرح بخش مي گذارد بگونه اي كه اين ماده مـي توانـد   
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تعادل بين دو نيمكرة مغز را بخوبي برقرار سازد و آرامش خاصي به انسان مـي بخشـد   

كه اين نفس آرامبخشي درختـان فضـاي سـبز را نشـان مـي دهـد (جمشـيد حكمتـي،         

  )6سبز شماره  فصلنامه علمي فضاي

بـه بهبـود شـرايط     ◌ً عملكرد زيست محيطي فضاي سبز: اين نوع عملكردها عمدتا -3

اكولوژيكي و كاهش ميزان آلودگي محيط كمك مي كنند بطوريكه مي توان گفت ايجاد 

فضاي سبز يكي از راههايي اسـت كـه آلودگيهـاي محـيط زيسـت اعـم از آلودگيهـاي        

بوع را بطور مؤثر كاهش داده و محيط سـالمتري  گازهاي صوتي، تشعشعي، بوهاي نامط

مـؤثرترين و  را براي انسان فراهم مي سازد از اين روست كه پوشـش گيـاهي انبـوه از    

مناسبترين شيوه هاي مقابله با آلودگيهـاي زيسـت محيطـي محسـوب مـي شـود البتـه        

عملكردهاي زيسـت محيطـي فضـاي سـبز دامنـه متنـوعي دارد و فقـط بـه مقابلـه بـا           

  گيهاي زيست محيطي محدود نمي گردد.آلود

بــازدهي هــاي  هبطـوركلي از ديــدگاه زيسـت محيطــي فضـاي ســبز بايـد ارائــه دهنـد     

  اكولوژيكي زيست محيطي زير باشد:

، بهبود شرايط بيوكليماتيك در شهر: كنتـرل بـاد، كنتـرل تشعشـعات و كنتـرل نـور       -1

دگي صدا مؤثر هستند كاهش آلودگيهاي صوتي فضاي سبز بويژه درختان در كاهش آلو

و در صورت كاشت اصولي و برخورداري از گونه هاي مناسب تا چهار دسيبل صدا را 

  كاهش ميدهد.
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آلودگي هوا: فضاي سبز بويژه درختان در كاهش آلودگيهـاي شـيميايي هـوا مـؤثر مـي      

  باشند.

  تأثير مثبت بر چرخة آب بر محيط زيست و افزايش كيفيت آبهاي زيرزميني -2

  ايش نفوذپذيري خاك و كاهش سطخ ايستاييافز -3

همچنين فضاي سبز داخل شهر مي تواند درجـه حـرارت را كـاهش دهـد بنـابراين در      

محيط شهري هر يك از فضاي سبز نمايانگر يك فضاي خنك و بهترين شيوه برخـورد  

با جزيره حرارتي در شهرها هستند اين فضاها خود نشانگر وجود جريان هوا در سـطح  

ست كه با خنك شدن محيط توسط برگ درختان پديد مي آيـد و ميـان جريـان    زمين ا

صعودي و نزولي هواي مناطق مسكوني نوعي تعادل بوجود مي آيد همچنين اگر تعداد 

فضاي سبز زياد باشد از سرعت تشكيل كالهك آلودگي بر روي شهر كاسته مـي شـود   

هان در بهبود آب و هـواي  كه اين يكي از كاربردهاي مهم فضاي سبز شهري است. گيا

يك شهر و پااليش گرد و غبار نقش بسيار مهمي دارند بطوريكه در خيابانهاي درخـت  

تـا   12000و در خيابانهـايي بـدون درخـت     3000كاري شده تراكم ذرات گرد و غبار 

كرنل در ليتر بوده است فضاي سبز نيز توانايي ضدعفوني كردن محيط را دارند  10000

رفي بصورت غيرمستقيم انجام مي شود كه همان خصوصيت غبـارزدايي  اين عمل از ط

از طريق ترشح شـديد عصـارة آنتـي     ◌ً درختان بوده و از طرف ديگر اين عمل مستقيما

  بيوتيك از برگها صورت مي گيرد.
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از ديگر عملكردهاي فضاي سبز در شهرها كنتـرل ترافيـك، زيبـايي آفرينـي، معمـاري      

  شد.شهرها و تفريحگاهها مي با
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مهمترين اثر فضاي سبز در شهرها كاركرد زيسـت محيطـي آنهـا اسـت كـه شـهرها را       

بعنوان محيط زيست جامعه انساني معني دار كرده است و با آثـار گسـترش صـنعت و    

كاربرد نادرست تكنولوژي به مقابله برخاسته و سبب افـزايش كيفيـت زيسـتي شـهرها     

ت. مؤلفه هاي آثار توسعة شهري مي تواند نظام زيستي شهرها را به شيوه هاي شده اس

مختلف مختل نمايند. فضاي سبز مناسب در شهرها يكي از عوامل مؤثر در كاهش ايـن  

با گرد وغبار و آلودگيهاي هواي فضـاي سـبز بعنـوان ريـه     اثرهاست و بويژه در ارتباط 

تأثير فضاي سـبز بـر شـهرها تعـديل دمـا،       هاي تنفسي شهرها بشمار مي آيند مهمترين

افزايش رطوبت نسبي، لطافت هوا و جذب گرد و غبار است ديگر تأثيرات فضاي سـبز  

در شهرها نقش نسبي دارد و بطوركلي وجـود فضـاهاي سـبز و تـأثير آنهـا در شـهرها       

پايدار نمي ماننـد بنـابراين اگـر فضـاي     اجتناب ناپذير است و شهرها بدون فضاي سبز 

ز بعنوان جزئـي از بافـت شـهرها و بخشـي از خـدمات شـهري ضـروري هسـتند،               سب

نمي توانند جدا از نيازهاي جامعه شهري باشند از اين رو فضاي سبز بايد از نظر كمـي  

و كيفي متناسب بـا حجـم فيزيكـي شـهر و نيازهـاي جامعـه و بـا توجـه بـه شـرايط           

بتوانـد بعنـوان فضـاي سـبز فعـال،      اكولوژيكي شهروند كسترش آتي آن ساخته شود تا 

تمري داشته باشد (هنريك مجنونيان، مباحثي پيرامون پاركها بازدهي زيست محيطي مس
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) بنابراين نقش فضاي سبز در شهرها به حدي مهم و حياتي است 45فضاي سبز صفحه

كه شهر بدون فضاي سبز پايدار نمي ماند و فضاي سبز بعنوان عنصر حياتي و ريه هاي 

  شهرها از ضروريات هر شهري مي باشند. تنفسي

 ا^�ات �gS� =$f در �I�ه$ ٣-٧

رها مي توان به تأثير فضاي سبز بر بيوكليمـاي شـهري اشـاره    از آثار فضاي سبز در شه

  كرد كه اين آثار به دو صورت قابل بررسي است:

يش ناشي از وجود گياه يا درختان است مانند غبـارگري و پـاال   ◌ً الف) اثراتي كه صرفا

  هوا

حياتي گياه است كه از دو طريق كاهش آلـودگي هـوا و   ب) اثراتي كه ناشي از فعاليت 

ديگري لطافت هواي شهر و حيات بهبود كليماي شهر را فراهم مي سازد. (كامبيز بهرام 

  سلطاني. فصلنامه علمي سازمان حفاظت محيط زيست جلد سوم)
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: دسترسي همگاني به خدمات شهري و عدالت اجتماعي و فضاي سبز شهري -1

عدالت اجتماعي حكم مي كند كه همه طبقات شهري بتوانند به يكسان از فضاهاي باز 

و سبز شهري ، پارك ها و مكان هاي اوقات فراغت استفاده كنند نه اينكه طبقات مرفه 

بهره مند باشند بنابراين در طراحي فضاهاي  جامعه از زيباترين چشم اندازهاي شهر
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سبز و پارك ها بايد اهميت بيشتري به دسترس بودن آن براي همه مردم قائل شد چرا 

كه همه مردم ساكن شهر به هواي پارك ، چشم اندازهاي زيبا ، نور خورشيد پياده 

گي روهاي راحت گردش روزانه نيازمندند و تنها در اين صورت است كه فضاي زند

 ) 90، صفحه  1358سالمي در محالت شهري به وجود خواهد آمد . (حسين شكوهي .

   هاي اخير در شهرهاي ما كمتر به اين مسئله توجه مي شود و بعضي از   متأسفانه در سال

هاي شهر از فضاهاي سبز و امكانات شهري در حد بسيار بااليي قرار دارند و در قسمت

بهره اند. پس از كمترين ميزان فضاي سبز شهري بي  مقابل محالتي وجود دارد كه

هاي ايد براي برقراري موازنه بين بخشبرنامه ريزي شهري بايد بهدف اصلي در 

مختلف شهر باشد زيرا امروزه امكان گذراندن اوقات فراغت در فضاي سبز بهره ببرند 

اركهاي توجه است بحث طراحي و ساخت پ البته نكته مهمي كه در اين مورد قابل

ولگردان شهرها تبديل شده است و يا مكاني براي مكاني براي تجمع معتادان و 

د در چنين بزهكاران اجتماعي و كمتر خانواده هاي سالم به فرزندان خود اجازه دهن

ه و بي هويت ها از كاربري اصلي خود خارج شدمكانهايي را مي دهند چرا كه پارك

ها را آنگونه طراحي و برنامه ريزيث كرد كه با يد پاركبرآنها چيره شده است. بنابراين با

  روحيات همه اقشار جامعه با گروه هاي سني مختلف سازگار باشد . 
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اعضاي يك  : مشاركت يعني دخالت مؤثر و آگاهانهمشاركت مردم و فضاي سبز -2

هايي كه به كل جامعه مربوط مي شود (حسن جامعه در تمامي فعاليتها و تصميم گيري

 ) 1381مجله معماري فضاي سبز تير  1379مدي . دانشگاه تهران اح

هاي رفاهي مانند طراحي فضاي همه زمينه هاي تصميم گيري بخصوص در طرح در

سبز شهري بايد با مشاركت مردمي همراه باشد چرا كه هرگونه عمل و اقدامي در 

ديگر مهمترين شهرها ، در درجه اول براي رفاه شهروندان صورت مي گيرد و از طرف 

درآمد سازمانهاي شهري مردم هستند و شهر بدون مردم تعريف نشده است حذف 

ي به مشابه حذف پتانسيلهاي شهري است از طرفي ديگر مردم         مشاركت مردم

مي توانند در حفظ و نگهداري فضاي سبز شهري نظافت و بسياري ديگر از وظايف 

ري باشند يك برنامه ريزي از پايين به باال يعني شهرداريها را يار و ياور مسئولين شه

تواند چنين استفاده از حداكثر مشاركت مردم در زمينه طراحيهاي فضاي سبز شهري مي

پاركها و يادمان ها داالنهاي شهري طراحي امري را تحقق بخشد حتي در زمينه طراحي 

و نام آوران محل  ميدانهاي شهر بايد از نظرات مردم بهره گرفت نصب تنديس بزرگان

شهروندان ساكن آن محل بيشتر مؤثر است تا اينكه تنديسي از براي ايجاد نشاط روي 

يك كشور بيگانه انتخاب شود و در همين فضاي سبز شهر نصب گردد بنابراين در اين 

عظمت فكر و خالقيت انسانها غافل ماند چراكه با همكاريها و راستا نبايد از توان باال، 



 ٦٦

مه جانبه مردم برنامه ريزيهاي شهر بهتر انجام مي گيرد و براي شهرنشينان مشاركت ه

  زندگي آرام و پر اميدي را بوجود مي آورد.
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به مجموعه اي از وسايل متحرك و نيمه متحرك يا ثابت كاربرد را تزئيني گفته       

دائم يا فصلي در اختيار شهروندان و  مي شود كه با اجازه و اطالع مقامهاي دولتي بطور

استفاده كنندگان فضاي سبز شهري قرار مي گيرد گفته مي شود (زهره خوشنمك. 

  )113صفحه 

تجهيزات شهري جزء جدانشدني محيط زيست يك شهر است و هويت شناخت كامل 

يك شهر را امكان پذير مي سازد البته تجهيزات شهري وظايفي دارند كه به شرح زير 

  ت:اس

بازي كودكان، روشنائي  -3حفاظت مانندنرده  -2استراحت يا پناهگاه مانند نيمكت  -1

تعيين جهت و ارائه اطالعات به شهروندان  -5ارائه مقرارت مانند تابلوهاي توقف  -4

مانند ساعت، تابلوي تبليغات، تابلوهاي راهنما، نام معابر و... كه در طراحي و جانمايي 

و  آن را متناسب با شرايط خاص فضاي سبز در نظر گرفت.اين تأسيسات بايد 

يد چيزي غير از انبوه وسايل تصويري كه نحوه استقرار تجهيزات بدست مي دهد با

بازي، كيوسك فروش مجالت، گلخانه، دروازه هاي ورودي ـ خروجي، نمايشگاه، 

وري كتابخانه، توالت، دستشويي، رستوران، خدمات درماني و كمكهاي اوليه آبخ

نقشهاي برجسته و مجسمه هاي مشاهير و بزرگان مورد نياز است (هنريك مجنونيان، 
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 1374ـ سازمان پارك و فضاي سبز تهران  مباحثي پيرامون پاركها و فضاي سبز

  )31صفحه
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ن بوده است و كشور ادوار كهن مورد توجه ايرانياايجاد فضاي سبز به فضاي خاص آن از 

با ايران بدليل اقليم نيمه خشك، هواي گرم و فواصل زياد بين شهرها و آباديها بعنوان مكاني 

درختان سايه گستر، گل وگياه و رستني ها براي افراد خسته راه و حتي كساني كه از هواي 

ايجاد گرم شهرها به سوي اين فضاي سبز و خنك مي آمدند مورد توجه بوده است. سابقه 

قرن قبل از ميالد مسيح      مي رد و باغ كروسن درسارد  5/4باغ در ايران باستان به حدود 

از قديمي ترين باغ هاي ايران است. مادها كاخ هاي خود را در نزديكي جنگل و رودخانه 

باغ هايي به نام پرديس مورد           در زمان خشايار شاه احداث  به وجود مي آوردند.

كه  وده است آريايي ها نيز معتقد بودندكه دنيا به چهار قسمت تقسيم شده استتوجه ب

بري و اطراف آن درخت زندگي كاشته اند اين طرح از زمان ساسانيان لوسط آن انگ

بصورت طرح باغ هايي به نام چهار باغ درآمد و بخش عمده اي از اين باغ ها به غرس 

سالم و حملة اعراب به ايران سنت زيباي باغ درختان ميوه اختصاص داشت. پس از ظهور ا

سازي در ايران وارد مرحلة جديدي شد. در دوره تيموريان در اطراف سمرقند كمربندي از 

باغ ها و تفرجگاهها ساخته شد كه عبارت بودند از باغ شمال، باغ بهشت، باغ خيار، باغ 

چون: قاهره، دمشق، شيراز،  قره تپه و باغ هايي با نام شهرهاي معروف اسالميدلگشا، باغ 

ل نيز هنر باغ سازي ادامه يافت و در دوره صفويه باغسازي وبغداد و سلطانيه. در دوره مغ



 ٦٨

وارد محله جديدي شد و احداث باغ به عنوان تفرجگاه عمومي مورد توجه قرار گرفت. باغ 

باغ چشمه از تپه، چهل ستون، باغ صاحب الزمان، باغ هزارجريب و باغ خلوت، باغ زيتون و 

باغ هاي احداثي عصر صفويه مي باشد كه متأسفانه همة آنها از بين رفتن، در          جمله 

دوران قاجار براي نخستين بار باغ هايي به سبك اروپا در تهران بنا گرديد در دوره پهلوي 

يا بسياري از باغها و فضاهاي سبز قاجار از جمله باغ فردوس، باغ جنت گلشن، باغ چالي 

و ساير كاخ ها، انگوري، سبزيكار امين الملك، درختستان سنگلخ باغچه چالي، باغچه 

سفارتخانه ها و باغ هاي بزرگ خصوصي موجود بودند. امروزه بدليل رشد شهرنشيني و 

افزايش بيرويه جمعيت و مسائل و مشكالت زيست محيطي ناشي از رشد شهرنشيني توجه 

حياتي محسوب شده و مسئولين و مديران شهري نيز توجه به فضاي سبز و ايجاد آن امري 

جمشيدزاده، طراحي خاصي به اين موضوع و احداث پاركها و فضاي سبز دارند.(ابراهيم 

  ).13صفحه  1381ماهنامه پيام سبز زمستان فضاي سبز شهري (
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رايي و طراحي منظره فضاي سبز به ايرانيان مبدأ زمين آ بنابر اسناد علمي و تاريخي

نسبت داده شده است بطوريكه اكثر دانشمندان معمار غربي بر اين امر صحه گذاشته 

اند. سابقه پرديس هاي ايران به اواسط قرن چهارم ميالدي بر مي گردد اين عنوان به 

باغهاي باغهايي اطالق مي شد كه براي تفرج عموم احداث مي گرديد. احداث چهار 
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ساسانيان متداول گرديد در واقع نوع تكامل يافته پرديس معروف ايران كه در زمان 

بود.چهار باغها نمونه پيشرفت امر طراحي در بين ايرانيان است در طول تاريخ نيز به 

تدريج باغها و شكارگاههاي اختصاصي توسعه يافته و همزمان با گسترش شهرها اقدام 

ميادين و پاركهاي عمومي با شكل و مشخصات متفاوت گرديد به ايجاد باغهاي ملي، 

بطوريكه بخش هايي از منابع طبيعي تجديد شونده بويژه منابع جنگلي نادر با ارزشهاي 

حفاظتي و تفرجي با طراحي منظره تحت مديريت درآمدند. اولين قطعه جنگلي ويژه 

اقع در بين گنبد و كه براي اين منظور در نظر گرفته شد بخشهاي از جنگل هاي و

بعنوان پارك ملي در نظر  1336و معروف به جنگل گلستان بود كه در سال  دبجنور

اولين پارك جنگلي طبيعي بوسيله بنيان گذار  1336گرفته شد در همين سال يعني 

جنگلي دست  پاركهاي جنگلي ايران در هراز ، آمل طراحي و احداث گرديد و پارك

همين سال احداث شد. امروزه سازمان جنگلها، سازمان  كاشت خرگوش دره تهران در

حفاظت محيط زيست و... در جهت پارك سازي فعاليت دارند و تعداد پاركهاي 

جنگلي كشور نيز افزايش يافته است. طراحي فضاي سبز با توجه به شرايط اكولوژيكي 

گاري گياهان درختان و ساير رستنيها و با در نظر گرفتن دامنه بردباري و ميزان ساز

بصورت جنگل كاريهاي مصنوعي در مي آيد  ◌ً بدست انسان انجام مي گيرد و نهايتا

بنابراين الزم است كه طراح فضاي سبز با مسائل و اصول جنگلكاري آشنا 

  )1381. خرداد 14باشد.(ابراهيم جمشيدزاده. پيام سبز صفحه 
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پاركها عبارتند از فضاهاي سبز طراحي شده با كاربري هاي مختلف براي استفاده هاي 

  عموم مردم براي مثال: تفريح و تفرج. آموزش و پرورش. حفظ سالمت محيط و مردم
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ي بين المللي: اين پاركها داراي عناصر داخلي ويژه اي هستند كه حفاظت از ـ پاركها1

  آنها اهميت و ارزش بين المللي دارد و از مرزهاي يك كشور فراتر است.

ـ پاركهاي ملي: اين نوع پاركها بسيار گسترده و بزرگ هستند آنها بطور طبيعي و 2

ودخانه ها، آبشارها، كوهها، دست نخورده نگه داري شده و در محدوده خود داراي ر

خطوط ساحلي و غيره مي باشند.  ◌ً حيوانات وحشي. محلهاي تاريخي مهم و احيانا

چنين پاركها ضمن تطبيق با برنامه هاي آماشي سرزمين بايد بصورت مساوي و متعادل 

در سطح سرزمينهاي يك كشور پخش شوند تا عموم مردم از آنها بطور مساوي استفاده 

ببرند. پاركهاي ملي بايد قابليت دسترسي تعدادي از شهرها را داشته باشد  كنند و لذت

(كامبيز بهرام سلطاني، كاربرد فضاي سبز شهري در طرحهاي جامع و اصول طراحي 

رسالت اصلي اداره و ايجاد يك پارك ملي، اداره منظم، حفاظت  )12پاركها صفحه 

و تفرج است (مجيد مخدوم،  مؤثر، منابع طبيعي، استفاده علمي و آموزش مردم

  فصلنامه علمي محيط زيست. دوره دوم ، شماره اول) 

با ازدياد جمعيت و گسترش و پيشرفت تمام خدمات شهري احداث پاركهاي ملي 

بهسازي محيط زيست الزم و ضروري است پاركهاي براي تكميل خدمات شهري و 

در  ◌ً است كه ظاهراملي يك اسم عام براي انواع پاركهاي شهري و خارج شهري 

اكوسيستمها و زيبايي هاي طبيعي مي باشد. (مباحثي تحقق بخشيدن حفظ حرارت 

  )74پيرامون پاركها. فضاي سبز و تفرجگاهها، سازمان پاركها و فضاي سبز تهران، 
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  صاحبنظران به پاركهاي ملي ويژگيهايي را برشمردن از جمله:

  پناهگاه انسان براي داشتن محيطي دلپسند -1

  كانوني جهت آموزش و تربيت -2

  آزمايشگاههاي طبيعي براي بررسيهاي اكولوژيكي -3

  بعنوان دانشگاهي براي باال بردن آگاهي هاي مردم از محيط زيست -4

مركزي براي پژوهشهاي علمي در محيط زيست دست نخورده يا كمتر دست  -5

  اول)خورده يا.... (مجيد مخدوم، فصل نامه علمي فضاي سبز. شماره 

پاركهاي جنگلي به دو دسته تقسيم مي شوند: پاركهاي مصنوعي پاركهاي جنگلي:  -3

  و پاركهاي طبيعي

پاركهاي مصنوعي: بصورت مصنوعي و با هدف ويژه توسط كارشناسان در زميني كه 

  به همين منظور در نظر گرفته مي شود، ايجاد مي گردد.

ي شود كه شكل حقيقي يا طبيعي پاركهاي طبيعي: در مورد پاركهاي طبيعي سعي م

حفظ شود و تنها تغييرات جزئي در طبيعت داده مي شود تا آنها در اختيار عموم قرار 

  گيرد. 

، ايجاد تفرجگاه، توليد چوب و بهبود شرايط از مهمترين اهداف پاركهاي جنگلي

اكولوژيكي محيط است و اگر پاركهاي جنگلي با هدف تفرجگاه احداث گردد امكانات 
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و سرويسهاي و شرايط اردوگاه و تفرجگاههاي خانوادگي از قبيل آب آشاميدني 

  بهداشتي ضروري است.

  پارك گياه شناسي -4

بطور عرف و معمول در پاركهاي گياهشناسي مجموعه از انواع گياهان، درختچه هاي 

موجود در سراسر دنيا جمع آوري مي شود.و گياهان را با نام و ويژگي هاي گياهي 

و حراست مي نمايند اينگونه پاركها بيشتر براي دانشجويان و كارشناسان گياه  حفظ

شناسي مفهوم خاصي را از نظر آموزش دارد احداث اين نوع پاركها داراي ظوابط و 

اصول صحيح درختكاري و رعايت نكات الزم جنگلكاري مي باشد و عالقمندان غير 

از اينگونه پاركها استفاده كنند در اين  حرفه اي در زمينه گياه شناسي نيز مي توانند

فضاهاي مشخصي را براي نشستن و مطالعه كردن بصورت سالن يا  ً◌◌ً پاركها معموال

آالچيق در نظر گرفته مي شود.همچنين خيابان هاي اصلي و فرعي، راهروهاي تفكيكي 

نند. بين دسته هاي مختلف از گياهان به منظور نوعي از طبقه بندي گياهي ايجاد مي ك

اين پاركها كمتر براي تفريح و تفرج احداث مي شونند و بيشتر جنبه علمي و تحقيق 

، كتاب سيز 53دارد. (احمد سعيدنيا.گونه شناسي كاربري فضاي سبز شهري صفحه 

  شهرداري)

ـ پارك تجاري: پاركهاي تجاري پارك هايي هستند كه عملكرد داخلي آنها بطور 5

  ي دهدند.عمده، فضاهاي تجاري تشكيل م
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  پاركهاي صنعتي: -6

پاركهايي هستندكه در محدوده آنها بيشتر تأسيسات صنعتي و كارگاههاي توليد بنا شده 

و جنبه تفريحي و تفرجگاهي را براي عموم مردم ندارد، بلكه هدف اصلي از احداث 

  آنها مبارزه با آلودگي محيط ناشي از فعاليت واحدهاي صنعتي است.

: پاركهايي هستند كه در درجه اول فعاليتهاي تفريحي و وقت پاركهاي تفريحي -7

اب تانواع بازيهاي مكانيكي، چرخ و فلك ، گذراني سالم در آنها وجود دارد. مانند 

  هاي هوايي و آبي و... هاي بزرگ ، باري

پارك ورزشي: پاركي است كه به منظور زيبا سازي و باال بردن قابليتهاي ورزشي  -8

ورزشي ايجاد مي شود مانند زمين هاي چمن، تنيس، گلف، مجموعه  در محوطه هاي

  ورزشي اطراف استخرهاي شناي عمومي

  

  


4��H k$ر�I a�= و ا&�اع 2ن ٢-١-> 

پارك شهري پاركي است كه داراي جنبه هاي تفريحي، تفرجي ، فرهنگي، زيست 

  محيطي است و جنبه سرويس دهي به مناطق مختلف را دارد.

ز شهري را از نظر نوع مالكيت به سه دستة عمومي، نيمه عمومي و اگر فضاهاي سب

خصوصي تقسيم نماييم. پاركهاي شهري جزء دستة فضاي سبز عمومي هستند. 

طبيعت اين فضاها بگونه اي است كه تمام طبقات مردم مي توانند از آن  ◌ً اصوال
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راحت عموم مردم استفاده كنند.بعبارت ديگر اين پاركها به منظور گردشگاه و محل است

و رفاهي را براي  مي باشد در پاركهاي عمومي سعي مي شود تمام وسايل سرگرمي

وجود داشته باشد. (جمشيد حكمتي. طرح باغ و  نيسنهمه گونه سليقه، فكر و تمام 

). پاركهاي شهري به چهار گروه تقسيم مي شود كه داراي تعاريف و 324پارك صفحه 

  مشخصات زير مي باشد:

  رك شهري در مقياس واحد همسايگيپا -1

به پاركي كه در مقياس واحد همسايگي قرار گرفته و مساحتي كمتر از نيم هكتار داشته 

باشد پارك شهري در مقياس همسايگي مي گويند كه طبق استاندارد براي كودك نه 

ساله از دورترين نقطه واحد همسايگي تا پارك با پاي پياده امكان پذير باشد و طي 

سير از خيابان سريع شرياني و بزرگراه عبور نكند. (احمد سعيدنيا. كتاب سبز م

  )54شهرداريها صفحه 

  در مقياس محله ها پارك شهري -2

به پاركي كه در محله اي قرار دارد و مساحت آن حدود دو برابر مساحت پارك در 

 9ك مقياس همسايگي است گفته مي شود (حدود يك هكتار) و براي عبور يك كود

ساله از دورترين نقطه در محله تا پارك نيز مسافت حدود دو برابر پارك در مقياس 

همسايگي است و طي مسير بتواند از خيابانهاي كندرو، شبكه دسترسي محلي عبور 

  )54كند. (سعيدنيا، كتاب سبز شهرداريها صفحه 
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  پارك شهري در مقياس ناحيه -3

قرار داشته باشد و مساحت آن دو حيه مسكوني به پاركي گفته مي شود كه در مقياس نا

هكتار و دسترسي با  4تا چهار برابر مساحت پارك در مقياس محله باشد يعني حدود 

  پاي پياده در ساكنان از دورترين نقطه تا پارك بيشتر از نيم ساعت نباشد.

  پارك شهري در مقياس منطقه -4

طقه از آن استفاده مي كند مساحت به پاركي گفته مي شود كه بيشترين ساكنان يك من

آن حداقل دو برابر پارك در مقياس ناحيه است و بطور معمول از دورترين نقطه تا 

دقيقه زمان مي برد. (دفتر فني و تدوين  15پارك با وسايل نقليه موتوري بيش از 

  )30معيارها صفحه 

ك منطقه همچنين در تعريف ديگر پارك منطقه به پاركي گفته مي شود كه در ي

مسكوني قرار داشته باشد و مساحت آن حداقل در برابر اندازه حداكثر در مقياس ناحيه 

هكتار در نظر گرفته شود و مراجعه كننده بتواند از دورترين نقطه با وسيله  8حدود

نقليه در مدت زماني يك چهارم ساعت يا بيشتر خود را به پارك برساند. (هنريك 

  )72و  73ون پاركها و فضاي سبز صفحه مجنونيان. مباحثي پيرام

 H$ر@�$= زارچ ١-٣-١->

شهرهاي قديم ايران تا سده هاي اخير فضاهايي چون پارك نداشتند جهت گيري 

مناسب بافتهاي شهري و وجود باغات متعدد زياد در داخل و خارج شهرها تناسب 

نموده است در  الزم را براي ايجاد يك آب و هواي معتدل براي زندگي انسانها فراهم
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سالهاي اخير با توجه به گسترش شهرها  و رشد شهرنشيني و افزايش ساخت و سازها 

فضاي سبز عمومي و پاركها براي انسان ها بعنوان يك امر ضروري و مورد نياز بوجود 

آمد. شهر زارچ نيز از اين امر استثنا نيست زارچ كه در گذشته هاي دور يك روستا 

مزارع كشاورزي اطراف شهر به فضاي سبز و هواي سالم اهالي بيش نبوده باغات و 

وجود خود را تأمين مي نموده ولي با گذشت زمان و تبديل زارچ به شهر و بخش 

پاركها و فضاهاي سبز عمومي ولي با گذشت زمان و تبديل زارچ به شهر و بخش 

 8ر داراي وجود پاركها و فضاهاي سبز نيز افزايش يافته است و زارچ در حال حاض

  پارك مي باشد كه به شرح زير مي باشد:

مترمربع در سرچشمه زارچ  10000با مساحت  1356پارك انقالب: در سال  -1

آبياري آن از طريق آب لوله كشي  اصله درخت مي باشد 350احداث گرديد داراي 

  شهري و روش آبياري غرقابي مي باشد

  ، زبان گنجشك، توتگونه هاي گياهي: درختان نارون، كاج، اقاقيا

مترمربع در توده زارچ  4000با مساحت  1356پارك بسيج: اين پارك در سال  -2

اصله درختان مي باشد آبياري آن از طريق لوله كشي آب  150احداث گرديد كه داراي 

  شهري و روش آبياري غرقابي است. گونه هاي گياهي موجود در آن: كاج، نارون
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مترمربع در فلكه ورودي  12200با مساحت  1364رك در سال پارك اله آباد: اين پا -3

اصله درخت است و آبياري آن از طريق  200اله آباد زارچ احداث گرديد كه داراي 

  لوله كشي آب شهري و روش آبياري غرقابي است.

  گونه هاي گياهي موجود در آن: درخت نارون، كاج، سرو

 3500با مساحت  1374ر سال : اين پارك د)1( پارك شهيد مصطفي خميني -4

اصله  100) احداث گرديد داراي 1مترمربع در شهرك شهيد مصطفي خميني فاز (

  درخت مي باشد آبياري آن از طريق تانكر آب، روش آبياري غرقابي است.

  درختان موجود در پارك شامل : كاج، سرو، نارون

در شهرك مترمربع  7500با مساحت  1374پارك شهيد بهشتي: اين پارك در سال  -5

اصله درخت مي باشد آبياري آن از طريق  300شهيد بهشتي احداث گرديد كه داراي 

آب لوله كشي شهري و روش آبياري قطره اي است. درختان موجود در پارك شامل: 

  نارون، اكاليپتوس، كاج، سرو، زبان گنجشك، اقاقيا

متر  5000با مساحت  1380): اين پارك در سال 2پارك شهيد مصطفي خميني ( - -6

اصله درخت       50) احداث گرديد داراي 2در شهرك شهيد مصطفي خميني فاز (

مي باشد آبياري آن از طريق لوله كشي آب شهري و روش آبياري بصورت غرقابي 

  است.

  ي، شاه پسند، رزدر پارك شامل : گل پياز درختان موجود
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متر مربع در داخل اله آباد  3000با مساحت  13پارك الله: اين پارك در سال  -7

اصله درخت مي باشد. آبياري آن از طريق لوله كشي آب  80احداث گرديد كه داراي 

  شهري و روش آبياري بصورت غرقابي است.

  درختان : كاج، سنجد، سرو، نارون و اقاقيا

  درختچه: گل پيازي، شاه پسند، رز

هكتار احداث گرديد كه شامل  30با مساحت  73پارك جنگلي: اين پارك در سال  -8

چهار طرف پل الغدير، پارك روبروي رودخانه پشم درختكاريهايي حاشيه جاده سنتو. 

غرب و روبروي شهر زارچ و شهرك صنعتي وليعصر مي باشد. آبياري پارك از طريق 

اصله  12000 ◌ً آب لوله كشي شهري و به صورت قطره اي مي باشد و داراي حدودا

  درخت مي باشد.

  رختان پارك: سرو، اكاليپتوس، نارون، زيتوند

البته طبق اظهار نظر كارشناس فضاي سبز زارچ با توجه به كمبود آب و همچنين هزينه 

هاي سنگين قبوض آب امكان درختكاري بيشتر در حاشيه جاده سنتو وجود ندارد كه 

كتار ه 120در صورت تأمين آب مورد نياز مي توان فضاي سبز حاشيه سنتو را تا 

افزايش داد و از گلهاي زيبا و فصلي كه نياز دو روز يكدفعه به آب دارند مي توان 

استفاده نمود مانند گل اطلسي، شاه پسند، انواع گل رز، پيازه زنبق (عليرضا اسدي، 

  مسئول فضاي سبز شهرداري زارچ)
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 7/4هكتار است كه سرانه هر نفر شعر و در زارچي  7/4مساحت پارك هاي زارچ 

 7/1مترمربع است كه زارچ  5/6مترمربع است كه سرانه استاندارد و پاركهاي شهري 

درون شهري دارد (گزارشي كميته ارزيابي فضاي سبز شهرهاي هكتار كمبود پارك 

  )4، ص 86استان يزد، دفتر فني استانداري يزد، پاييز 
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 : پارك هاي زارچ و گونه هاي گياهي به كار رفته در آن 1تصوير شماره 
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  پارك امام حسين 

  

 

 

 

 

  امام  خيابان پارك

 �f$ي �gS +($د�]  ->-١->

فضاي سبز ميادين به عرضه هاي هندسي پيش بيني شده در تقاطع هاي مهم و چند 

راهه گفته مي شود كه هدف از احداث آنها ايجاد زيبايي و جلوگيري از برخي 

معيارها پيامدهاي منفي ترافيك و كنترل اين گونه پيامدهاست (دفتر امور فني و تدوين 

  ) 32ص 

  ميدان مي باشد كه به شرح زير است :  5شهر زارچ داراي 

  ميدان امام حسين (ع) -1

ميدان امام حسين در تقاطع خيابان هاي امام خمين، وسعمير ، پاسداران و شهيد 

مترمربع احداث  5500با مساحت  1383صدوقي زارچ واقع گرديده است كه در سال 

لوله كشي آب شهري و روش آبياري غرقابي است داراي  گرديد. آبياري آن از طريق

  درختان كاج، توت، سرو، اكاليپتوس، زردآلو، توت مجنون. 

  و درختچه هاي گل رز، شاه پسند، شمشاد، گل بياريو چمن كاري مي باشد. 
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  ميدان امام علي (ع) -2

است. مترمربع درسرچشمه زارچ واقع گرديده  4000با مساحت  80اين ميدان درسال 

آبياري آن از طريق آب لولهكشي شهري و روش آبياري آن غرقابي است. اين ميدان 

چمنكاري شده داراي درختان اكاليپتوس، سرو،توت و درختچه هاي گلرز و شمشاد 

  مي باشد. 

  ميدان شهدا -3

مترمربع احداث گرديد ميدان چمنكاري  4000با مساحت  1383اين ميدان در سال 

تچه هاي گل رز و شمشاد و گل پيازي، شاه پسند، رزماري، كاج و شده و داراي درخ

  سرو مي باشد آبياري ميدان از طريق آب لوله كشي شهري و به روش غرقابي است.

  ميدان وليعصر: -4

مترمربع در انتهاي خيابان وليعصر قرار دارد ميدان با آب  6000اين ميدان با مساحت 

قابي  آبياري مي شود. اين ميدان چمن كاري لوله كشي شهري آبياري و به روش غر

شده و داراي درختان توت، كاج، سرو خمره اي، اكاليپتوس و زيتون مي باشد همچنين 

  درختچه هاي شمشاد و گل پيازي هميشه بهار، رز

  گونه هاي گياهي ميدان وليعصر را تشكيل مي دهند.

   ميدان معراج: -5
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خيابان باغ رضوان واقع گرديده است. آبياري مترمربع در  2000اين ميدان با مساحت 

ميدان بوسيله آب لوله كشي و روش آبياري غرقابي است. ميدان چمنكاري شده و 

  داراي درختان نارون، كاج و سرو مي باشد.

  

  

  

  

  1385آمار فضاي سبز ميادين زارچ در سال  6جدول شماره 

  طريقآبياري از   روش آبياري  مساحت(مترمربع)  نام ميدان  رديف

  آب لوله كشي شهري  غرقابي  5500  امام حسين (ع)  1

  آب لوله كشي شهري  غرقابي  4000  امام علي (ع)  2

  آب لوله كشي شهري  غرقابي  4000  شهدا  3

  آب لوله كشي شهري  غرقابي  6000  وليعصر  4

  آب لوله كشي شهري  غرقابي  2000  معراج  5
  

كه سرانه فضاي ميادين براي  مترمربع است 21500مساحت فضاي سبز ميادين زارچ 

مترمربع مي باشد (گزارش كميته ارزيابي فضاي سبز شهرها استان يزد.  3/1هر نفر 

  ، استانداري يزد) 86پاييز 

  ين زارچ: مياد 2شماره تصوير 
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  شهدا ميدان 

 

 

 

 

 

 

  امام علي (ع) ميدان 
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از عرض معابر قرار مي گيرد كه در اثر رشد گياه فضاي سبز معابر پيوسته در قسمتي 

آيني به ساختمانها، پياده روها، سواره روها و جويها وارد نشود همچنين فضاي 

هكتار فضاي سبز خيابانهاست  12ساختمانها نيز كنترل شود در مجموع زارچ داراي 

متر مربع  8) كه سرانه فضاي سبز معابر و خيابانها 86يز (فضاي سبز استاندارد يزد، پاي

براي هر نفر مي باشد كه زارچ اولين رتبه در استان يزد دارد (همان) البته سه بلوار 

پيامبر اعظم و شهيد باقيان و بلوار امام رضا (ع) در دست اقدام است كه با پايان يافتن 

  چ افزوده مي شود.هكتار به فضاي سبز معابر زار 2طرح احداث آن 

تمام بلوارها و خيابانهاي زارچ درختكاري شده است كه درختان آن شامل كاج، سرو، 

تمام بلوارها و خيابانها از گونه هاي  ◌ً اكاليپتوس، زبان گنجشك مي باشد كه تقريبا

  درختي يكنواختي برخوردار هستند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  (شهرداري زارچ) 86ارچ در سال آمار فضاي سبز خيابانها و بلوارهاي ز 7جدول شماره 
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  روش آبياري   مساحت به مترمربع  نام خيابان، بلوار  رديف
تانكر، غرقابي    نارون، كاج،   10000  بلوار دانشجو  1

  اكاليپتوس
تانكر و لوله كشي آب شهري،   10000  بلوار شهيدصدوقي  2

  غرقابي 
  نارون، كاج، سرو   

  انكرو غرقابيت  15000  بلوار جهاد (خيابان مجلسي)  3
  كاج، سرو، نارون،

  تانكرو غرقابي  10000  )2خيابان شهيد مصطفي خميني فاز (  4
  كاج، سرو، نارون،

   لوله كشي آب شهري، غرقابي  15000  خيابان امام اله آباد  5
  نارون، كاج، سرو، زبان گنجشك

  لوله كشي آب شهري، غرقابي  10000  خيابان باهنر سرچشمه  6
  نارون، كاج، سرو

لوله كشي آب شهري و تانكر،   10000  خيابان پاسداران  7
  غرقابي

  نارون، كاج، سرو، اكاليپتوس
  تانكر، غرقابي  10000  فلكه معراج  8

  نارون، كاج، سرو
  لوله كشي آب شهري و تانكر،   10000  بلوار دعايي(خيابان صاحب الزمان)  9

  نارون، كاج، سرو،سنجد
    تارهك 10 =مترمربع  100000  مجموع  10
  

توضيح: همانگونه كه اشاره شد دو هكتار هم فضاي سبز در بلوارهاي جديد اما رضا و 

  ... در حال احداث است كه به فضاي سبز معابر اضافه مي شود.

  

  

  

  

  

  : فضاي معابر و خيابانهاي زارچ 3ر شماره تصوي
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  خيابان امام خيمني

  

  

  

  

  

  ورودي سرچشمه   

  

  

  

  

    

  خيابان پاسداران 

  

  زارچ  : فضاي سبز معابر برون شهري 4تصوير شماره 
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  فضاي سبز معابر شهرك صنعتي ولي عصر 
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تعريف باغ: شكلهاي از درختان، درختچه ها، گياهان مثمره و غير مثمره و زينتي كه با 

ه اي در مكاني محصور و مجزا احداث شده است و بدليل ابعاد نظم هندسي ويژ

محدود آن مي توان از يك سو به سوي ديگر رفت را باغ گويند. در مناطق جنگلي باغ 

  به محلي گفته مي شود كه داراي سه شرط زير باشد:



 ٩٠

  حدود آن به نحوي از انحنا مشخص باشد -1

  مكعب در هر هكتار تجاوز نكند.متر  50جمع درختان جنگلي خودرو در آن از  -2

اصله موجود  200ه درخت با رده يا در مجموع حداقل در هر هكتار آن صد اصل -3

  باشد (آيين نامه سازمان جنگلي)

  قانون تأمين شهري باغ اينگونه آمده است: 14در آيين نامه اجراي مادة 

ي چاي بوسيلة الف) باغ ميوه و چاي زميني است كه در آن درختان ميوه و گونه ها

طبق عرف محل مناسب با اشخاص غرس شده باشد و در ختان و نحو استقرار آنها 

  مساحت باغ باشد.

اصله  6متر مربع آن  100ب) باغ مشجر اعم از مثمر و غيرمثمر زميني است كه در هر 

خيابان ساله كاشته شده موجود باشد. و مشروط بر اينكه با در نظر گرفتن  3درخت 

أسيسات مورد نياز حداقل سه چهارم از مساحت زمين مشجر باشد (دفتر عرضي و ت

  )25فني و تدوين معيارها صفحه 

   مساحت و سرانه باغات در زارچ

هكتار مي رسد كه در منطقه در بيد، چرخ آب، كهنه مساحت باغهاي زارچ به هزار 

د شامل: انار، حوزه شهري زارچ پراكنده هستند. درختاني كه در باغهاي زارچ وجود دار

انگور، پسته، زردآلو، سيب، هلو و شفت آلو و گوجه سبز و ... مي باشد كه در اين بيان 

انار سهم بيشتري از درختان ديگر دارد كه اين باغها بوسيله آب چاههاي عميق و نيمه 
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عميق و به روش غرقابي آبياري مي شوند و با توجه به مدت هر نوبت آبياري و كمبود 

  ختان كم آب و مقاوم در برابر گرما استفاده مي شود. آب از در

در كنار باغات زمينهاي زراعي زيادي نيز وجود دارد كه مساحت اين زمينهاي زراعي 

هكتار مي رسد كه بيشتر محصول آن گندم، جو ، شلغم و چغندر مي باشد كه  1000به 

هستند كه آبياري آنها در حوزة شهري زارچ، روستاي محمدآباد و دهقان دربيد پراكنده 

كهنه از آبهاي عميق و نيمه عميق و به روش غرقابي است. در منطقه چرخ آب 

هكتار        50محصوالت گلخانه اي كشت مي شود كه مساحت گلخانه هاي آن به 

مي رسد كه محصوالت آنها خيارسبز و كمي هم گوجه فرنگي است. و آبياري آن به 

مترمربع     65 ◌ً سرانه هر شهروند زارچي از باغات تقريباشكل قطره اي است. بنابراين 

  مي باشد.

هكتار مساحت دارند  2050اراضي مختلط زارچ: كشت گلخلنه اي و زمينهاي زراعي 

  مترمربع است.  135 ◌ً كه سرانه هر نفر تقريبا

 ا�?$&�ارده$= �gS� =$f و +�4Y(� 2ن در زارچ >-٢

كه در نظريه ها و سليقه هاي گوناگون دخالت استاندارد بيانگر و صنعتي بهينه است 

دارد كالرسون معتقد است كه استاندارد فقط يك راهنماي كلي است و نه يك 

دستورالعمل صريح و سودمندي آن نيز فقط در اين مفهوم قابل ارزيابي است زيرا 

ويژگيهاي فيزيكي، طراحي عمومي اقتصادي و اجتماعي و موقعيت يك منطقه، 
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. فضاي سبز الزم مؤثر است.(هنريك مجنونيان، مباحث پيرامون پاركها و فرهنگي و..

  )52تفرجگاهها، صفحه 

استاندارد فضاهاي باز و سبز داراي بعد اجتماعي، رفاهي و تكنيكي است كه با توجه 

به مكان و موقعيت اقليمي و فرهنگي خاص ساكنان محل مورد نظر و همچنين نيازها 

ي شود و ابعاد خاص خود را مي طلبد. (حسنعلي لقايي. و ارزشهاي آنان فراهم م

  )5فصلنامه فضاي سبز. شماره

بنابراين تعيين استاندارد قابل قبول و قابل تصميم براي همه كشورها و مناطق وجود 

ندارد و حتي در يك كشور هم نمي توان استانداردهاي يكساني را ارائه نمود ولي با 

بز مي توان بعنوان يك عامل هدايتگر در فعاليتها و اطالع از استانداردهاي فضاي س

خط مشيها استفاده نمود و امروزه طراحي فضاي سبز شهري بدون توجه به معيارها و 

استانداردهاي كهنه در توسعه، بهسازي و طراحي شهري غيرممكن است بنابراين 

  ر است.معيارها و ضوابط استانداردهاي موجود از اهميت فوق العاده اي برخوردا

با اين شرايط نمي توان براي سراسر ايران حجم استاندارد واحدي را براي ايجاد فضاي 

 ◌ً ها به شرايطي اقليمي مخصوصانهسبز ارائه نمود زيرا كميت فضاي سبز، انتخاب گو

بيوكليمياتيك هر منطقه بستگي دارد بعنوان مثال نمي توان مقدار فضاي سبزي كه براي 

ه مي شود براي ساري در نظر گرفت و جهت تعيين وسعت و شهر يزد درنظر گرفت

حجم فضاي سبز موردنياز از ديدگاه زيست محيطي نخست بايد شرايط محيطي آن 



 ٩٣

شهر را بررسي كرد و سپس براساس نيازهاي معين و تشخيص داده شده به منظور 

ت توسعه به تعديل شرايط نابهنجار ارائه نمود. (كامبيز بهرام سلطاني، طرح بررسي اثرا

  )6فضاي سبز تهران صفحه 

در ايران در برنامه ريزيهاي فضاي سبز چه در سطح محله و چه در مقياس تاكنون 

شهري از استانداردهاي كشورهاي ديگر بدون تعديل و تطبيق استفاده شده است در 

برخي موارد تنها از ضوابط كمي ساير طرحهاي شهري استفاده گرديده است و در اكثر 

هاي شهري استاندارد مشخصي درباره فضاي سبز ارائه نشده است. (احمد طرح

  )82سعيدنيا، كتاب سبز شهرداريها صفحه 

استاندارد بين المللي فضاي سبز براي انسانهايي كه در شهرهاي پرجمعيت زندگي     

  مترمربع است. 30مترمربع مي باشد كه بطور متوسط  50تا  15مي كنند بين 

ردهاي تعيين سرانه فضاي سبز در كشورهاي در حال توسعه پايينتر از اروپا البته استاندا

مترمربع است در حاليكه  4/1مترمربع، در بغدا  2/1و آمريكا است براي مثال در كلكته 

مترمربع است و سرانه  16استاندارد پيشنهادي براي كشورهاي در حال توسعه 

  وپا به شرح زير است:اختصاص مي يافته به فضاي سبز در چند شهر ار

مترمربع براي هر نفر  25مترمربع، وين  13مترمربع، برلين  9مترمربع، رم  9لندن 

مترمربع براي هر نفر در نوسان است  40-56اختصاص زمين براي فضاي سبز از 



 ٩٤

بنابراين اين رقم مي تواند مالك خوبي براي ارزيابي نياز آتي به فضاي سبز باشد 

  )38برنامه ريزي كاربري اراضي شهري صفحه  –(محمدرضا پورمحمدي 

و شهرسازي سرانه استاندارد فضاي براساس مطالعات و بررسيهايي وزارت مسكن 

مترمربع است كه اين رقم نسبت به شاخص  12تا  7سبز شهري در نهرهاي ايران بين 

  تعيين شده محيط زيست سازمان ملل متحد رقم كمتري است.

<-٢  =$f� =$4(� 2ن در زارچ ا�?$&�اردهY�+ و gS� 

استاندارد بيانگر وضعيتي بهينه است كه در نظريه ها و سليقه هاي گوناگون دخالت 

و نه يك دستور دارد كالرسون معتقد است كه استاندارد فقط يك راهنماي كلي است 

اين مفهوم تعامل ارزيابي است زيرا موقعيت يك عمل صريح سودمندي آن نيز فقط در 

گيهاي فيزيكي، طراحي عوامل اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و ... در ويژمنطقه 

  )52گسترش فضاي سبز الزم مؤثر است. (هنريك مجنونيان صفحه 

استاندارد فضاي باز و سبز، داراي بعد اجتماعي، رفاهي و تكنيكي است كه با توجه به 

ارزشهاي آنها  مكان و موقعيت اقليمي خاص ساكنان محل مورد نظر، همچنين نيازها و

فراهم مي شود و ابعاد خاص خود را مي طلبد. (حسنعلي لقايي. فصلنامه فضاي سبز 

  )5شماره 

را براي با اين شرايط نمي توان برابر سراسر ايران سطح يا حجم استاندارد واحدي 

ايجاد فضاي سبز ارائه كرد زيرا كميت فضاي سبز، مساحت انتخاب گونه به شرايط 

كليماتيك هر منطقه بستگي دارد بعنوان مثال نمي توان مقدار  ◌ً اقليمي مخصوصا
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براي شهر سازي كه در نظر گرفت و فضاي سبز كه براي يزد در نظر گرفته مي شود.

جهت تعيين وسعت و حجم فضاي سبز مورد نياز از ديدگاه زيست محيطي نخست 

هاي معيين و بايد شرايط زيست محيطي آن شهر را بررسي كرد و سپس بر اساس نياز

–مشخص داده شده به منظور تعديل شرايط ناهنجار ارائه نمود. ( كامبيز بهرام سلطاني 

  )6طرح بررسي اثرات توسعه بر فضاي سبزتهران .صفحه 

بنابراين تعيين استانداردي قابل قبول و قابل تعميم بر همه كشورها و. مناطق وجود 

ني را ارائه داد اما با اطالع از ندارد حتي درهم نمي توان استانداردهاي يكسا

استانداردهاي فضاي سبز مي توان بعنوان يك عامل هدايتگر در فعاليتها و خط مشيها 

استفاده نمود و امروزه برنامه ريزي و طراحي فضاي سبز شهري بدون توجه به معيارها 

اين و استانداردهاي بهينه در توسعه بهسازي و طراحي هاي شهري غيرممكن است بنابر

  موجود از اهميت فوق العلده اي برخوردار است.معيارها و ضوابط استانداردهاي 

در ايران در برنامه ريزيهاي فضاي سبز چه در سطح محله و چه در مقياس تاكنون 

شهري از استانداردهاي كشورهاي ديگر بدون تعديل و تطبيق استفاده شده است. در 

رحهاي شهري استفاده گرديده است و در اكثر برخي موارد تنها از ضوابط كمي ساير ط

طرحهاي شهري استاندارد مشخص درباره فضاي سبز ارائه نشده است. (احمد 

  )82سعيدنيا. كتاب سبز شهرداريها صفحه 
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استاندارد بين المللي فضاي سبز براي انسانهايي كه در شهرهاي پرجمعيت زندگي    

مترمربع مي باشد. براساس  30ر متوسط مترمربع است كه بطو 50تا  15مي كنند بين 

  وشهرسازيمطالعات و بررسيهاي وزارت مسكن 

سرانه استاندارد فضاي سبز براساس مطالعات و بررسي وزارت مسكن و شهرسازي 

نسبت به شاخص مترمربع است كه اين رقم  12تا  7شهري در شهرهاي ايران بين 

  ي است. زيست سازمان ملل متحد رقم كمترتعيين شده محيط 

متر مربع براي هر نفر است كه اين رقم به  7/49سرانه فضاي سبز در شهر زارچ 

متر مربع براي هر نفر بسيار  50بيشترين ميزان استاندارد بين المللي فضاي سبز يعني 

نزديك است و كمبود فضاي سبز در زارچ وجود ندارد. البته به اين نكته نيز بايد توجه 

هاي كم جمعيت ممكن است با افزايش يك هكتار فضاي داشت كه در بعضي شهر

سبز چندين متر مربع بر سرانه فضاي سبز براي هر نفر و افزايش يابد سرانه استاندارد 

است و  7/49متر مربع است كه در زارچ سرانه فضاي سبز آن  15فضاي سبز در ايران 

صاص داده است ( كميته در استان يزد نيز دومين رتبه را از نظر فضاي سبز به خود اخت

  )86پاييز  -شهرهاي استان يزدارزيابي فضاي سبز 

در مجموع آنچه از ديدگاه محيط اجتماعي در رابطه با فضاي سبز شهري اهميت دارد 

ميزان فضاي سبز عمومي است يعني فضاي سبز كه رفت و آمد عموم بالمانع باشد يا 

و بزرگي وپراكندگي و گسترش  به عبارت ديگر فضاي سبز اجتماعي: تعيين مساحت
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فضايهاي سبز در داخل و اطراف شهرها متناسب با جمعيت شهروندي رشد شهر، 

فرهنگ مردم ، وجود اراضي بالمعارض، زمينهاي آزادشهري، امكانات مالي دولتها، 

  ) 48شيوة زندگي شهرنشينان مي باشد. (گروه شهرسازي مهندسين ماب صفحه

مترمربع است كه با استفاده از فرمولهاي زير  15ر ايران بطوركلي سرانه فضاي سبز د

  بدست مي آيد:

  سرانة فضاي سبز =مساحت كل فضاي سبز شهر  :جمعيت شهر 

  سرانة پاركها =مجموع مساحت پاركها  :جمعيت شهر  

  كمبود فضاي سبز =فضاي سبز مورد نياز  -فضاي سبز موجود 

مترمربع            12فضاي سبز معبر _ بع مترمر 3/1سرانه فضاي سبز ميادين در زارچ 

  )12. صفحه  86(گزارش كميته ارزيابي فضاي سبز شهرهاي استان يزد پاييز  مي باشد

به  1386مترمربع بوده است كه در سال  2/4.  84سرانه پاركهاي شهري زارچ در سال 

اي سبز مترمربع رسيده است كه در حال حاضر با توجه به سرانه استاندارد فض 7/4

داريم (گزارش متر مربع كمبود فضاي سبز در زارچ  8/1مترمربع است  5/6پاركها كه 

  )12. صفحه86كميته ارزيابي فضاي سبز شهرهاي استان يزد. پاييز 

مترمربع براي هر نفر بوده است  4/47برابر با  84سرانه كل فضاي سبز زارچ در سال 

براي هر نفر رسيده است كه در زارچ مترمربع  7/49به  1385كه اين رقم در سال 

كمبود فضاي سبز وجود ندارد كه اين رقم به بيشترين ميزان استاندارد بين المللي 
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بسيار نزديك است و زارچ بعد از نيد دومين مترمربع براي هر نفر  50فضاي سبز يعني 

  رتبه را از نظر فضاي سبز در استان به خود اختصاص داده است .

كاريهاي  ه را نبايد ناديده گرفت كه قسمت زيادي از فضاي سبز به جنگلالبته اين نكت

حاشيه جاده سنتو اختصاص يافته است و اينكه در شهرهاي كم خارجي از شهر و 

ممكن است چندين متر مربع بر سرانه جمعيت با افزايش حتي يك هكتار فضاي سبز 

  فضاي سبز افزوده گردد. 

  شنهادي براي انواع فضاهاي باز و تفريحي در سطح كشوراستانداردهاي پي 8جدول شماره 

  سرانه  مساحت به هكتار  محيط تحت پوشش  جمعيت تحت پوشش  نوع پارك

  -  %3-%30  قسمت از محله  100-500  زمين بازي

  %75  % 15-% 5  قسمت از محله  500-2000  پارك كوچك

  2 – 5/2  2% تا  5  محله  2000-10000  پارك محله

  4  2  400-800  5000  زمين ورزشي محله

  5/2  5تا  5/2  1000-3000  10000-20000  پارك ناحيه شهري

زمين ورزشي ناحيه 

  شهري
  5  و بيشتر 10  6000-4000  20000-50000

پاركهاي شهرهاي 

  بزرگ و ابر شهرها
200000  

دقيقه  30درفاصله 

  رانندگي
5 - 100  5/2 – 5  

  10 - 5  و بيشتر 100  يك ساعت رانندگي  نفر 4000بيشتر از   پارك منطقه

  44محمدرضا پورمحمدي صفحه  –كاربرد اراضي  
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پوشش گياهي يك منطقه از يكايك گونه هاي گياهي موجود در آن تشكيل مي شود. 

مشاهدات و تحقيقات الزم در تيپ بندي و تقسيمات جغرافيايي گياهي تنها متوجه 

وجود است نمي شود بلكه بايد واحدهاي سيستماتيك گياهي را بطوركلي تك تك م

در نظر گرفت و در يك واحد خالصه كرد كه به آن تاكسون مي گويد. تاكسون 

  ايران)واحدي از رده بندي گياه شناسي است. (محمدتقي رهنمايي. توانهاي محيطي 

گوناگون از منطقه اي  تنوع محيط جغرافيايي ايران و حاكم بودن وضعيت آب و هوايي

به منطقه ديگر در پهنه وسيع كشور سبب رويش جامع گياهي متنوعي شده است اين 

جغرافياي زيستي محيط را جان مي تنوع كه سيماي جغرافيايي گياهي و به دنبال آن 

بخشد چه از نظر اقتصادي و چه از نظر اكولوژيكي اهميت قابل توجهي دارد هرچند 

ونه هاي گياهي در ايران بطور كامل شناسايي نشده اند اما براساس كه تاكنون تعداد گ

  نوع مي رسد. 800مطالعات كلي گونه هاي جوامع گياهي ايران به بيش از 

طرحهاي كاشت درختان در مكانهاي شهري بخشي از يك برنامه كلي را در توسعة 

ه درختان و بوته محل مربوط تشكيل مي دهد. در دسته بندي گياهان آنها را به دو گرو

درختان بعنوان عناصري از فضاي سبز الف) ها و گياهان پوششي طبقه بندي مي كنند. 

  داراي اهميت زيادي هستند و براساس اندازه تراكم شكل و برگ تقسيم مي شود.

ب) گياهان پوششي: اين گونه گياهان اغلب كوتاه هستند و رشد سريعي دارند و 

ك متر مي رسد كه گلها جزئي از اين بوته ها و گياهان حداكثر رشد طولي آنها به ي
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پوششي هستند. با آرايش گلها مي توان به زيبايي فضاهاي شهري افزود. گلهاي ايران 

از لحاظ درخشندگي و رنگ و بو از گلهاي اروپايي بهتر و زيباتر هستن.  (غزاله 

  )28طراحي باغ و احداث فضاي سبز. صفحه  –روحاني 

سرو و حمزه اي، اهي اغلب قالب در شهر زارچ شامل درختان كاج، گونه هاي گي

  نارون و صنوبر، توت، انار و اقاقيا و سنجد، زيتون، اكاليپتوس مي باشد. 

درختچه ها: گلهاي زرشك، رز، رزماري، ترون، شمشاد، ابريشم، انار گل زينتي و 

  طاووسي مي باشد.

ر مي كند و با بافت شني زارچ كاج: درختي بسيار مقاوم است حدود صد سال عم

سازگاري كامل دارد اين درخت كم آب و بطوركلي بهترين درخت براي اقليم استان 

  يزد مي باشد.

  ه اي: درختي است بسيار مقاوم و كم آب و با بافت شني زارچ سازگار است.خمرسرو 

اين ه اي است و از لحاظ پوشش دادن نياز آبي آن بيشتر از كاج و سروخمر نارون:

  درخت سايه انداز بسيار خوبي است.

توت: درختي است كه با شرايط آب وهوايي و خاك زارچ سازگار است ولي مشكلي 

  كه دارد اين است كه هنگام رسيدن ميوه توت باعث آلودگي پاركها و معابر مي گردد.
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 انار: درختچه اي است بسيار مقاوم، كم اب و آفت خاصي ندارد و از ساليان دور جزء

گياهي غالب زارچ بوده است و بيشترين پوشش باغات را به خود اختصاص داده گونه 

  است.

اقاقيا: درختي كم آب و سازگار است با بافت شني زارچ و داراي يك فصل گلهاي 

خوشه اي سفيد رنگ كه بسيار خوشبو است داراي رشد خوبي است و جايگزين 

  مناسبي براي نارون مي باشد.

است مقاوم و نياز آبي آن متوسط است در فصل پاييز برگ هاي آن بـه  صنوبر : درختي 

رنگ زرد درمي آيد كه زيبايي خاصي دارد سازگاري آن با آب و هـواي زارچ متوسـط   

  است .

سنجد : درختي مقاوم ، كم آب و داراي برگهاي بيضي شكل نقره اي رنـگ اسـت و از   

  ساليان دراز در اين شهر كاشته شده است .

نجشك : درختي سازگار با آب وهواي زارچ و بسيار مناسب در اين اقليم است. زبان گ

بسيار مقاوم ، كم آب و تقريبا شبيه بادام است داراي ريشه اي بسيار قوي است و براي 

  كاشت جلوي منازل بسيار مناسب مي باشد و داراي چوب محكمي است .

فضاهاي سبز زارچ اسـت . بـه    توس : جزء گونه هاي گياهي غالب در پارك ها وپاكالي

سرعت رشد مي كند ، نياز كمي به آب دارد و درختي مقاوم است ولي متاسفانه امسـال  



 ١٠٢

درجه تمـام درختـان    -15رچ اسال اخير ز 50) به علت سرمايه بي سابقه اي در 1386(

  درجه تحمل دارد . -8توس تا دماي پتوس سرمازده است چون اكاليپاكالي

  گلهاي زارچ:

درخچه اي مقاوم ، كم آب ، داراي مدت گل دهي يك ماه اسـت و گـل   :  طاووس

  هاي بسيار خوشبو دارد و با آب و هواي زارچ سازگار است .

: كم آب است و نسبت به شوري خاك مقاوم مي باشـد و جـايگزين مناسـبي    رزماري 

  براي شمشادها مي باشد . 

هر سازگار است مي توان از آن ترون ، از لحاظ نياز آبي متوسط است با آب و هواي ش

  براي    برچين ها استفاده كرد و نسبت به شمشاد پوشش گسترده تري دارد .

در مجموع تمام گونه هاي گياهي كشت شده در زارچ با آب و هـواي منطقـه سـازگار    

  است .
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شهر است و بـه عنـوان ريـه    هركجا كه شهري برپا شد فضاي سبز از نيازهاي ضروري 

هاي تنفسي شهر مي باشد . زارچ نيز مانند ديگر شهرها از فضاي سبز شهري برخوردار 

است . از همان ابتداي شهر شدن زارچ دو پـارك در دو محلـه اصـلي و محـل تجمـع      

زارچ احداث گرديد . يكي پـارك بسـيج در تـوده زارچ و ديگـري پـارك انقـالب در       
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) با گسترش شهر فضاي سبز نيـز گسـترش يافـت . بـا     1356 سرچشمه زارچ (در سال

 1در سال پارك شهيد مصطفي خميني فـاز   1احداث شهرك شهيد مصطفي خميني فاز 

احداث گرديـد و بـه همـراه آن خيابـان پاسـداران و فضـاي سـبز معـابر آن كـه همـه           

 نيز پارك مصطفي خمينـي  2درختكاري شد به همراه شهرك شهيد مصطفي خميني فاز 

احداث گرديد . معابر و بلوارهاي آن درختكاري و فضاي سـبز خيابـان هـاي آن     2فاز 

هكتـار   1درختكاري شد . با احداث شهرك صنعتي وليعصر نيز فضاي سبز به مساحت 

احداث گرديد . دو محله محمدآباد و اله آباد نيـز از فضـاي سـبز برخـوردار هسـتند .      

  هاي اخير پارك الله احداث گرديد  ه آباد و در سال محله اله آباد از قديم داراي پارك ال

  محله محمدآباد در كنار باغات و اراضي كشاورزي صحراي ريگ واقع است .

در مجموع فضاي سبز در زارچ به طور موزون و مناسب در تمام زارچ پراكنده گرديده 

  و نياز فضاي سبز مردم را برطرف مي نمايد . 
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  فرضيه اول

  پارك هاي موجود براي جمعيت بخش زارچ كافي نمي باشد .

هكتار مي باشـد   7/4پارك است كه مجموع مساحت اين پارك ها  8بخش زارچ داراي 

نفـر   ه ازاي هرنفر بوده است سرانه پاركها ب 15243كه برابر با  1385و با توجه به سال 
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مي باشد . بنابراين زارچ از نظر دارا بودن پارك در سطح استاندارد نيسـت  مترمربع  1/3

و در زارچ كمبود پارك مشاهده مي گردد البته ناگفته نماند كه زارچ ، هـم در روسـتاها   

و هم در حوالي شهر زارچ باغاتي مي باشد كه بنا به فرهنگ مردم ، باغ ها را به پـارك  

براي گذراندن اوقات فراغت خود به باغ ها مـي رفتنـد و در چنـد سـال     ترجيح داده و 

اخير مردم گرايش بيشتري به پارك پيدا كردند بنابراين پارك ها براي نسل جديد يـك  

نياز ضروري است و نكته ديگـر اينكـه پـارك هـاي زارچ كمتـر قابـل اسـتفاده بـراي         

ارايي الزم در زارچ را نـدارد  گذراندن اوقات فراغت خانواده ها و شهروندان است و كـ 

زيرا اكثر پارك ها در اختيار جوانان و مردان است و خـانواده هـا نمـي تواننـد از آنهـا      

استفاده كنند و اين آمار فقط به عنوان فضاي سبز شهر تلقي مي شود نه استفاده و بهـره  

نبـودن  خانواده هاي شهري و همه مردم براين مورد نظر دارنـد و از   وري شهروندان و

محلي براي گذراندن اوقات فراغت گاليه دارند مخصوصا بانوان و يا حتي همه پـارك  

است كه محل تجمـع   ها به مكان هايي براي افراد بزهكار معتاد و سيگاري تبديل شده

بنابراين درست است كه زارچ از نظر وسعت پارك ها در سطح بـااليي   اين افراد است.

ن براي رفاه شهروندان نيست پارك ها هم باال بـرد .  است ولي وقتي حتي يك درصد آ

اگر از اين ديد به موضوع نگـاه كنـيم كيفيـت پـارك هـاي زارچ از نظـر بهـره وري و        

مي باشد چون طبيعي است كه هيچ كس در جمـع معتـادان و   بسيار پايين استفاده مفيد 
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در ايـن مـورد   جوانان سيگاري با خانواده اش اوقات فراغتش را نمي گذراند در ضمن 

  تمام پاركهاي زارچ صدق مي كند. 
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گونه هاي گياهي غالب در فضاي سـبز زارچ عبارتنـد از كـاج ، سـرو ، انـار ، تـوت .       

وا و هم با بافت خاك زارچ سازگاري دارنـد  توس كه همه اين گونه ها با آب و هپاكالي

واب داده اسـت و نمـي   جو اين گونه ها از ساليان دراز نيز در اين منطقه كاشته شده و 

توان با توجه به كم آبي وشدت گرما و سرماي هوا از گونه هاي گياهي ديگـر اسـتفاده   

  ي شود .  كرد و براي فضاهاي سبز جديد نيز همين گونه ها پيشنهاد و استفاده م
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اين مورد كامال در زارچ صدق مي كند در گذشته كه زارچ روستايي بيش نبـوده اسـت   

باغات و اراضي كشاورزي فضاي سبز را تشكيل مي دادند با رشد شهر و شهر شدن در 

ن ها پارك ها احداث گرديـده اسـت و هرجـا كـه     محله هاي اصلي و محل تجمع انسا

شهرك جديدي شكل گرفته در آن شهرك پارك و فضاي سبز ميادين ، معابر و خيابـان  

ها احداث گرديده و درختكاري شده است . با گسـترش شـهر زارچ در اطـراف جـاده     

پارك هاي جنگلي احداث گرديده است تمام معابر و خيابان ها درختكاري شده .  وسنت
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ميادين چمن كاري و و پارك ها از انواع گونه هاي گياهي درختـان و درخچـه هـاي و    

  گلها شكل گرفته است در مجموع توسعه فيزيك شهر به شرح زير مي باشد :

جنوب به طرف يزد كه كمربند سبز و پارك هاي جنگلي اطراف كارخانه پشم غـرب و  

  شهرك صنعتي وليعصر زارچ است . 

بندرعباس كه اين محدوده سرچشـمه و الـه    –نتو يا جاده تهران از طرف شرق جاده س

آباد قرار دارد كه آن ها نيز از فضاي سـبز الزم برخـوردار هسـتند از طـرف غـرب بـه       

دهستان كذاب اشكدر مي رسد كه در آن محدوده دهستان اله آباد و بـاغ هـا و اراضـي    

  ز وجود دارد مانند :وجود دارد . كه عالوه بر اينها فضاهاي در دست احداث ني

بلوار امام رضا . بلوار شهيد باقيان كه هنوز در ابتداي انجـام طـرح    –وار پيامبر اعظم لب

  است و قرار شده كه در بلوار شهيد باقيان از انار براي فضاي سبز بلوار استفاده شود.

بـه   هكتار 30در صورت تامين آب مورد نياز در انتداد حاشيه جاده سنتو فضاي سبز از 

هكتار افزايش يلبد و در چهار طرف پل الغـدير چمـن كـاري شـود و از گلهـاي       120

اطلسي ، شاه پسند پياز ، زنبق و انواع گل زرد در ايـن محـدوده فضـاي سـبز اسـتفاده      

  نمود.
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همانطور كه اشاره شد مهم ترين اثرات فضاي سبز در شهرها كـاركرد زيسـت محيطـي    

واند محيط شهري را به عنوان يك محيط زيست انساني معني دار كند آنهاست كه مي ت

و با مقابله با اثرات گسترش صفت دفن آمدن و باال بردن سـطح زيبـاي شـهر و ايجـاد     
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مكاني براي تفريح و سالمت روحي رواني شهرنشينان سـبب افـزايش كيفيـت زيسـتي     

مـراه  . آب كـه بـه ه   دگي هاي صوتي و هـوا شهرها مي شود . با گسترش شهرها و آلو

خود دارد و نظام زيستي شهرها را مختل مي كند . فضاهاي سبز مناسب در شهرها مـي  

توانند يكي از عوامل مؤثر در كاهش اين اثـرات رشـد شـهري مـي باشـد و اينكـه در       

كاهش گردو غبار آلودگي هاي شيميايي و آلودگي هاي هوا و صوتي ناشي از ترافيـك  

ه عنوان ريه هاي تنفسي شهر محسوب مـي گردنـد در كـل مهـم     بسيار مؤثر هستند و ب

ترين اثرات فضاي سبز در شهرها تعديل دما ، افزايش رطوبت نسـبي ، تلطيـف هـوا و    

جذب گرد و غبارها مي باشد و فضاي سبز نقش مؤثر در شهرها را ايفا مي كند بطوري 

  نمي مانند .كه بدون وجود فضاي سبز شهرها قابل زيست نمي باشند و پايدار 

بنابراين با توجه به اهميت زيادي كه فضاي سبز در زنـدگي شـهري دارد بايـد در ايـن     

زمينه سرمايه گذاري هايي صورت گيرد و دقت و توجه بيشتري به آنهـا نمـود فضـاي    

هكتار مي باشد كه شامل پارك ها ، فضاي سبز ميـادين ، بلوارهـا    7/49سبز شهر زارچ 

نفـر سـرانه    15243،  1385ه با توجه به جمعيت شهر در سـال  و خيابان ها مي باشد ك

 15متر مربع مي باشد كه نسبت به سرانه استانداردو فضاي سبز در ايران كه  33هر نفر 

متر مربع براي هر نفر است رقم بااليي است و شهر زارچ از نظر فضاي سـبز كمبـودي   

حاشيه جاده سنتو تشكيل  ندارد ولي قسمت اعظم اين فضاي سبز را پارك هاي جنگلي

مي دهد كه خارج از شهر مي باشد و جنبه حفـاظتي و كمربنـد سـبز شـهري را دارد و     
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نقشي در تأمين نياز شهروندان ندارد و از آنجا كه از نظر كترشناسـان محـيط اجتمـاعي    

مترمربـع   7/4منظور از سرانه فضاي سبز عمومي و پاركهاست . در زارچ سرانه پاركهـا  

هكتـار كمبـود    7/1مترمربع اسـت كـه    5/6رانه استاندارد پارك هاي شهري است كه س

  پارك درون شهري داريم .

ولي يكسري موانع و مشـكالتي بـراي افـزايش فضـاي سـبز در زارچ وجـود دارد كـه        

  عبارتند از :

 كمبود آب •

 كم بودن افراد متخصص در زمينه فضاي سبز  •

سبز و مبلمان هاي شهري (تأسيسات  پايين بودن فرهنگ مردم در نگهداري از فضاي •

 برق پارك ها ، نيمكت ها و ...)

 مناسب نبودن خاك زراعي •

  پيشنهادها و راهكارها براي افزايش و بهبود فضاي سبز 5-5

 افزايش نيروي متخصص و با تجربه در امر فضاي سبز شهر زارچ •

 استفاده از ابزار آالت جديد در امر فضاي سبز •

ايي و وسايل بازي كودكان در پاركهـاي شـهري و اسـتفاده از    توجه به مبلمان، روشن •

 مبلمان هاي جديد 

 توجه بيشتر به پارك هاي شهري و افزايش كيفيت آنها •
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 استفاده از گونه هاي گياهي زيبا و سازگاري با محيط در سطح شهر   •

آموزش كارگران مشغول به كـار در فضـاي سـبز شـهرداري در مـورد نگـه داري از        •

 وجود  و مسئوليت پذيري بيشتر آنهافضاي سبز م

 استفاده از مشاورين فضاي سبز در مديريت نگهداري و توسعه فضاي سبز شهرها •

  بنابراين

هرچند كه شهر زارچ از لحاظ دارا بودن فضاي سبز در سطح استاندارد است و كمبـود  

فضاي سبز ندارد ولي از نظر پارك هاي درون شـهري كمبـود دارد كـه اميـد اسـت بـا       

  برنامه ريزي ها و سرمايه گذاري هاي شهرداري زارچ اين كمبود جبران شود .
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دفتر امور فني و تودين ومعيارها ، ضوابط طراحـي فضـاي سـبز شـهري ، انتشـارات       •

 1381سازمان مديريت و برنامه ريزي ، تهران 
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ازمان شهرداري ها سازمان شهرداري هاي كشور ، كتاب سبز شهرداريها ، انتشارات س •

   13790جلد 

 1380گروه شهرسازي مهندسين ،آب ، سازمان نقشه برداري كشور ، تهران ،  •

 1385سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد ، سرشماري عمومي و مسكن  •

 1384سالنامه آماري استان يزد  •

ضاي سبز مجنونيان هنريك ، مباحثي پيرامون پارك ها انتشارات سازمان پارك ها و ف •

   1374تهران ، 

 1371سازمان پاركها و فضاي سبز تهران ، طراحي پاركهاي شهري و جنگلي تهران  •

مطلبي حسين ، نقش درخـت و فضـاي سـبز در محـيط زيسـت ، ماهنامـه سـازمان         •

   1374حفاظت محيط زيست شماره نوزدهم 

هفـتم  جمشيدزاده ابراهيم ، طراحي فضاي سبز شـهري ، ماهنامـه پيـام سـبز شـماره       •

 81خرداد 

   1382رحمانيا حميده ، بررسي فضاي سبز تفت ، پايان نامه كارشناسي ، خرداد  •

 –دفتـر فنـي اسـتان يـزد     -گزارش كميته ارزيابي فضاي سـبز شـهرهاي اسـتان يـزد     •

 1386پاييز

   207صفحة 42شماره  –ماهنامه پيام سبز -كامبيز-بهرام سلطاني •

   1383مه ريزي كشورضوابط طراحي شهري سازمان مديريت و برنا •
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  6فصل نامه علمي فضاي سبزشماره-جمشيد-حكمتي •

   1379مجله معماري فضاي سبز دانشگاه تهران  –احمدي حسن  •

   1فصل نامه علمي محيط زيست شماره  -مجيد-مخدوم •

 جمشيد طرح باغ و پارك   –حكمتي  •

 برنامه ريزي كاربري اراضي شهري –پورمحمدي محمدرضا  •

  5نامه فضاي سبز شماره فصل  –لقايي حسنعلي  •

 رهنمايي محمدتقي توانهاي محيطي ايران   •

 1300فرهنگ آباديها و مكان هاي مذهبي كشور –محمد حسين بابلي يزدي  •

 1383زارچ شهري برتر از كوير  –جعفر شمس الديني  •

   1380مهندسين يزد بنا  –طرح هاي زارچ  •

 1385عملكرد شوراي اسالمي زارچ  •

   1374پايان نامه كارشناسان  –آبياري و كشاورزي در زارچ  علي اكبر رحيمي وضعيت •


