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 چکيده

  از هاآالینده.  هستند روبرو آن با مختلف جوامع که است مهمی مسائل از زیستمحیط آلودگی امروزه

  مهم اجزاي عنوانبه هوا و خاك آب، و روندمی شمار به زیستمحیط اختالل در ایجاد عوامل

  عمودي سبز فضاي.  هستند صنعتی هايفعالیت ناشی از هاي آلودگی مستقیم معرض در زیستمحیط
  هايآلودگی  آورزیان اثرات کاهش باعث علمی قواعد و اصول رعایت با صنعتی و شهري مناطق در مناسب

  گیاهان مناسب مورد استفاده در فضاي سبز عمودي عسلویه شامل درختان و درختچه  .شودمی محیطی

و گل    هاي کنوکارپوس، کهور ایرانی، نخیالت، تی وي تیا، آکاسیا، تکاما، درمان عقرب، ابریشم، استبرق 

 به  مقاوم هايدرختچه و درختان از استفاده سبز، فضاي ایجاد در مهم عناصر از است. یکی  کاغذي
  پراکندگی از جلوگیري وخاك( باعث گاهأ آب)  هوا تصفیه پدیده بر عالوه که محیطی است هايآالینده

  باعث تواندمی خود این که شودمی صنعتی و شهري مناطق چه بیشتر هر زیبایی و ناهنجار صداهاي

  گیاهان مختلفی با طبیعت هر،  علیرغم تنوع محیطی  .گردد مختلف هايمحیط در افراد روحیه شادابی

  منطقهدر هر   عمودي  فضاي سبز .  منطقه سازگار شده اند که می بایست به حفظ و حراست آنها پرداخت 

  در مباحث اکولوژي شهري می توان تا حدودي تمامی. برخوردار می باشد یصنعتی از اهمیت خاص
  مشکالتی را که یک شهر صنعتی براي خود ایجاد می نماید حل کرده و راهکارهاي مناسب را براي تک

  است که می تواند در تعدیل شرایط عمودي فضاي سبز،  یکی از راه کارهاي مؤثر. تک موارد ارائه نمود

  هدف از این بررسی شناخت چگونگی.  سخت منطقه اعم از محیط طبیعی یا مصنوعی مؤثر واقع گردد

فته شده از مطالعات  ر این پژوهش برگ.  در کنترل این آلودگی ها می باشد عموديسبز   هايفضااثر بخشی  
 .صنعتی دارد  ي ها کنترل آلودگیو   فضاي سبزسعی در بیان رابطه  ،  کتابخانه اي

 .شهري، عسلویهفضاهاي سبز عمودي، آلودگی مناطق صنعتی، توسعه پایدار    :يديکل واژگان
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محمد رضا نيک منش1سلمان فرزین متقی2،   3، علی خردمند 
   ، واحد ارسنجان،ي، گروه کشاورززسب  يفضا یارشد، رشته مهندس یکارشناس دانشجوي 1

  .رانی، ارسنجان، ایآزاد اسالم دانشگاه
 .رانی، ارسنجان، ای، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسالميگروه عمران و معمار اریاستاد 2
 .هیپارس عسلو يانرژ ياقتصاد ژهیسبز منطقه و يکارشناس فضا 3
 

 نام نویسنده مسئول:

 محمد رضا نيک منش

هاي مناطق صنعتی بررسی جایگاه فضاهاي سبز عمودي در کنترل آلودگی

 با رویکرد توسعه پایدار شهري  

 )مطالعه موردي: منطقه صنعتی عسلویه(

 

 14/07/1400تاریخ دریافت:  

 24/09/1400تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه
اعماق  از چرا که رودمی شمار به امروز جهان در انسانی تمدن از ناشی مسائل حادترین و ترینمهم از یکی آلودگی مسئله

جو  و بلندپرواز هواپیماهاي داخل در حتی و تروپوسفر بیوسفر االرضی،تحت هايآب معادن، تا گرفته زمین متري هزار چند
 میلیارد  1800حدود   در بشر تاکنون صنعتی انقالب شروع از  .است داده قرار تهدید مورد را حیات سیستم و چرخه زمین، خارجی

دبیر سیاقی، )  دارد وجود زمین جو در امروزه مقدار این از نیمی از بیش که نموده پخش فسیلی سوخت کارگیريبه اثر در تن

1383.) 
 سبز فضاي گرفتن نظر در با صنایع استقرار  .است همراه اطراف محیط بر تنش ایجاد با همواره صنایع گسترش و توسعه

 با مختلفی گیاهان تنوع محیطی، علیرغم .گذارد تأثیر جوارهم مناطق زیستمحیط بر وارده هايتنش تقلیل در تواندمی مناسب

 اهمیت از صنعتی منطقه در هر سبز فضاي پرداخت. هاآن حراست و حفظ به بایستمی که اندشده سازگار منطقه هر طبیعت

 ایجاد خود براي صنعتی شهر که یک را مشکالتی تمامی حدودي تا توانمی شهري اکولوژي مباحث در  .هست برخوردار خاص

 تواندمی که است سبز فضاي راهکارهاي مؤثر، از یکی .نمود ارائه موارد تکتک براي را مناسب راهکارهاي و کرد حل نمایدمی

بصیري،گردد ) واقع مؤثر مصنوعی یا طبیعی محیط از اعم منطقه سخت شرایط تعدیل در  (. 1393محمدزاده و 

لحاظ   هايفعالیتو مشوق   کنندهحمایتکه   هاییفعالیتو   وکارهاکسبکارکرد و حمایت کردن از   اقتصادي هستند که از 
 .کنندنمیآلودگی، ضایعات و استفاده و تولید مواد خطرناك را تشویق و حمایت   حالدرعینو   باشندمیاکولوژیکی سالم و ایمن 

 هاآنقلب تپنده شهرها دانست.    مثابهبهشهري را در جهان شهري شده معاصر باید    هايپارك  ویژهبهفضاهاي سبز عمومی و 

بلکه   هايآلودگی کاهنده وهواي شهرها    کنندهتعدیل هاتننه بویایی و. .. در فضاهاي شهري هستند،  گوناگون شنیداري، دیداري، 

اقتصادي    غیرمستقیمکارکردهاي   و  فرهنگی  و  روانی  بر    هاآناجتماعی،  زندگی شهروندان  کیفیت  ارتقاي  در  اساسی  نقشی 
میدارندعهده نظر  به  اساس  بر این  ضر.  توجه  رسد  و    زمانهمورت  ضرورتی   هايمؤلفهبه معیارها  این فضاها  کیفی  و  کمی 

که   ناپذیراجتناب است  واقعیت  گویاي این  شهري  این فضاهاي  متخصصان از  و  شهروندان  هرروزه  متأسفانه مشاهدات  است. 

برجسته برتري چشمگیر و  باشند و ز عمومی شهرها مییابی و طراحی فضاهاي سباي در مکانمعیارهاي کمی و کالبدي داراي 
  رفیعی؛ حسینی)  شودمحورانه محوریت اصلی طراحی و ایجاد چنین فضاهایی را شامل می هاي مردساالرانه، قیم مآبانه و فننگاه

بیوکلماتیک در شهر،  (.  1395، جوادیان  و بر چرخه آب در    تأثیرآلودگی هوا،   کاهشبهبود شرایط  شهري و  تزیسمحیطمثبت 

نفوذپذیري خاك و کاهش آلودگی صوتی )محمدي،  هايآبافزایش کیفیت   .(1381زیرزمینی، افزایش 

اختالل  ایجاد عوامل از هاآالینده و هستند روبرو آن با مختلف جوامع که است مهمی مسائل از زیستمحیط آلودگی امروزه
 ناشی از هايآلودگی مستقیم معرض در زیستمحیط مهم اجزاي عنوانبه هوا و خاك آب، و روندمی شمار به زیستمحیط در

 هستند. صنعتی هايفعالیت

 هاي محیطیآلودگی آورزیان اثرات کاهش باعث علمی قواعد و اصول رعایت با صنعتی و شهري مناطق در مناسب سبز فضاي

 که محیطی هست هايآالینده به مقاوم هايدرختچه و درختان از استفاده سبز، فضاي ایجاد در مهم عناصر از یکی  .شودمی

 شهري مناطق چه بیشتر هر زیبایی و ناهنجار صداهاي پراکندگی از جلوگیري وخاك( باعثآب گاها) هوا تصفیه پدیده بر عالوه

 (.2009،  1)فارکوگردد  مختلف هايمحیط در افراد روحیه شادابی باعث تواندمی خود این که شودمی صنعتی و

هاي  گونه میان این از که کنند نقش ایفاي خود سبز فضاي برابر در توانندمی مختلف طریق به گیاهان مختلف هايگونه
 .برد نام توانمی را...و خاك آلودگی  و صوتی آلودگی و هوا آلودگی براي مناسب

صنعتی یکی از مسائل مهمی است که در صورت عدم ارائه راهکار مناسب صدمات جانی، نابودي    شهرهايموضوع آلودگی در 

یکی از  هايزیانزیست و محیط فضاي  استفاده مناسب از   هاآلودگیکنترل انواع    هايحلراه  ترینمهممالی در پی خواهد داشت 
صنایع با در نظر گرفتن   سبز است استقرار  بر محیط اطراف همراه  با ایجاد تنش  فضاي  هست توسعه و گسترش صنایع همواره 

گذارد علیرغم تنوع محیطی گیاهان مختلفی   تأثیر  جوارهمزیست مناطق  وارده بر محیط  هايتنشدر تقلیل   تواندمیمناسب  سبز

در هر منطقه صنعتی از اهمیت  فضاي سبزپرداخت  هاآنبه حفظ و حراست   بایستمیکه  اندشدهبا طبیعت هر منطقه سازگار 

 
1 Fargkou, 
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اي خود ایجاد  تا حدودي تمامی مشکالتی را که یک شهر صنعتی بر  توانمیخاص برخوردار هست در مباحث اکولوژي شهري  

در  تواندمیاست که  فضاي سبز مؤثر  کارهايراهموارد ارائه نمود یکی از   تکتکحل کرده و راهکارهاي مناسب را براي   نمایدمی

 (.2011، 2)ونگ و ینگ  واقع گردد  مؤثرتعدیل شرایط سخت منطقه اعم از محیط طبیعی یا مصنوعی  
بررسی جایگاه فضاهاي سبز عمودي در کنترل آلودگیهدف از این  هاي مناطق صنعتی با رویکرد به توسعه پایدار  پژوهش 

و عمودي  فضاي سبزسعی در بیان رابطه   ايکتابخانهاز مطالعات    شده گرفته براین پژوهش است.   شهري منطقه صنعتی عسلویه

 .داردبا رویکرد به توسعه پایدار شهري  صنعتی ي ها کنترل آلودگی

 

 آلودگی زیست محيطی صنایع پتروشيمی عسلویه

بزرگترین پا نفتی و صنایع شهرستان عسلویه، قلب تپنده ي اقتصاد ایران و قطب استقرار  به عنوان   پتروشیمیالیشگاه هاي 
نام آورترین شهر، تولید گاز کشور شناخته می شود که دیدن آن افتخار را بر هر ایرانی ارزانی می دارد. با این وجود، مشعل هاي 

نیز به شمار می آید، باعث   شدید محیط زیست در منطقه  آلودگیپاالیشگاه هاي منطقه که یکی از درآمدهاي اصلی براي کشور 

برخی کارشناسان و سازمان ها،   است. تولید مواد و پسماندهاي   100 عسلویههواي   آلودگیشده است. به گفته ي  برابر تهران 

قد برافراشته اند، خطر ابتالء به بیماري   عسلویهن شیمیایی و هدایت این مواد آلوده کننده به سمت مشعل هایی که رو به آسما
این  به بررسی تأثیرات  و آالینده هاي شیمیایی و  آلودگیهاي تنفسی را افزایش داده است. اکثر تحقیقات قبلی در این منطقه، 

 آلودگیصنعتی بر تخریب سواحل، زمین هاي کشاورزي و فرسایش خاك، انقراض گونه هاي جانوري و گیاهی در جنگل حرا،  

خلیج فارس و کاهش آبزیان به علت دفع پسامدهاي شیمیایی پرداخته اند؛ حال آنه مطالعه حاضر، ضمن تأیید این تأثیرات زیست  
هوا و صوتی بر بهداشت جسمی و روانشناختی، مردم  آلودگیین االینده هاي شیمیایی و محیطی در منطقه، در صدد بررسی آثار ا

و نخل تقی می باشد. به جرأت می توان گفت این اولین مطالعه اي است که در صدد بررسی   عسلویهبومی ساکن در دو شهر بزرگ  

بر سالمت جسمانی و   عوامل آالینده زیست محیطی  این  که حدود   روانشناختیتأثیرات  جمعیت بومی، در  36دو شهري  هزار 

تحلیلی و با استناد به داده هاي  -فاصله کمتر از یک کیلومتر این پاالیشگاه ها، قرار دارند. روش تحقیق در مطالعه حاضر؛ توصیفی
باشد. ب نظري می  اسناد و مدارك  کالن و  هاي  به داده  که مسلماً این  کالن و استناد  نشان داد  پیشین،  نتایج تحقیقات  ررسی 

به ویژه ذرات معلق ) آلودگی به تنگی در احتمال ابت NH, SO(X), NO(X), (2)O, (2)CO, CO(3هاي شیمیایی و  ال 

پوستی، برونشیت مزمن و سرطان،   نفس، سردردهاي میگرنی، کم هوشی کودکان، سقط جنین مادران باردار، ابتال به بیماري هاي 
است کودکان، مؤثر  در  نشانگان بیماري اوتیسم  ظهور  و عصبانیت و  حالی، خشم  بی  افسردگی،  افزایش  غلظت خون،   مشکل 

عالی پور،    .(1393)محمدي و 

 

 شهري  پایدار هتوسع

 شهر باشد، نظر مورد پدیده اگر بویژه شناخت ضرورت است، پدیده آن از کافی شناخت مستلزم اي پدیده هر با اصلی برخورد

 ظرفیت باید این سیستم یک مانند و است انسان هاي پیچیدگی واجد انسان، مظروف بعنوان شهر که چرا است بسیار اهمیت حائز

) و سامان کند کنترل را رفتارها که باشد داشته را  توسعه اصول رعایت مستلزم سیستم این ( و1396  و قریشی، محمديدهد 

 .باشد می پایدار

اقتصادي،  و اجتماعی نهادي، سیاسی، فرهنگی، شناختی، بوم ابعاد در شهري زندگی ارتقاء براي تالش شهري، پایدار توسعه

بحران   از پس پایدار، معماري مورد در و کارشناسانه جدي بحث است. طبیعی سرمایه کاهش از ناشی هاي هزینه تحمیل بدون
اجالس "به   معروف پایدار، توسعه جهانی کنفرانس به 1992 سال در ها، بحث این اوج نقطه که شد آغاز ،1973 سال نفتی

متوجه   و کیفی است اي توسعه پایدار؛ توسعه .شد مشهور ریو اجالس به بعدها که برزیل انجامید ریودوژانیرو شهر در "زمین

داراي  حیطه سه در پایدار توسعه .باشد می آیندگان براي زندگی کیفیت سطح بردن باال آن از هدف و است زندگی کیفیات
 است: عمیقی مضامین

 
2 Wong&Yuen  
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 محیطی پایداري -1

 اقتصادي پایداري-2

 (.1389قمري،   و اجتماعی )وفامهر پایداري  -3
 

 سبزعمودي  فضاي 

با آلودگی هاي زیست   یکسو  با کالن شهرها که از  شده است و در رابطه  بخش عمده کشور ما در اقلیم گرم و خشک واقع 
ناشی از فاضالب شهري،  محیطی همچون آلودگی هوا آلودگی صوتی و آلودگی  ، آلودگی هاي کارخانه هاي صنعتی،  آلودگی هاي 

به دلیل رشد   آب هاي سطحی مواجه هستند و از سوي دیگر به دلیل وجود جزایر گرمایی شهري و افزایش دما در مراکز شهري 

نامحدود بافت هاي شهري که باافزایش مصرف بی رویه انرژي هاي فسیلی است ضاي سبز عمودي می تواند از ف. غیر استاندارد و 
نماید  .  به عنوان راهکاري مناسب براي ارتقاکیفیت زیست محیطی و پایداري هر چه بیشتر معماري و شهرسازي استفاده 

 است ساخت انسان گیاهی پوشش هاي با شهري زمین کاربري سطوح از نوعی،  عمودي و بام سبز سبز فضاهاي از منظور

 بخش زیباسازي از: است عبارت اکولوژیکی بازدهی از منظور هستند. اکولوژیکی بازدهی واجد هم و اجتماعی واجد بازدهی هم که

حفاظت   دیدگاه از و اینها مانند و بارش انواع مقابل در خاك نفوذپذیري افزایش اکسیژن، تولید محیط، دماي کاهش هاي شهري،
 (.1383نیا،   دهد )سعید می تشکیل را شهر کالبدي ساخت جاندار بخش شهري سبز فضاي زیست، محیط

 مسایلی نخستین از واقعی هاي پدیده از یکی عنوان به دهد، می تشکیل را شهر سیماي از بخشی که سبز عمودي فضاي

 اقتصادي فرهنگی، اجتماعی، محیطی، زیست ابعاد داراي مقوله این .بود خواهد و بوده تماس در آن با همواره که انسان است

 جوامع یافتگی توسعه هاي از شاخص یکی بعنوان که است حد آن تا شهري محیط در سبز فضاهاي اهمیت .باشد وکالبدي می

 اکسید دي جذب نمود: خالصه زیر موارد در می توان را شهرها برون و درون سبز فضاي کارکردهاي مهمترین  .باشد مطرح می

افراد،   روحیه بهبود صدا، آلودگی شهرها، کاهش هوایی و آب شرایط بهبود و تعدیل اکسیژن، تولید و سمی گازهاي و سایر کربن

 و جلوگیري منظر سازي سیل، زیبا شدن جاري از ناشی خطرات کاهش فاضالب، تصفیه خاك، بادي و آبی فرسایش از جلوگیري

 (.1386نژاد،  محرم  پور، نشینی )بهمن حاشیه و شهري رویه بی توسعه و رشد از

 ضرورت هرگاه پس .است شهر کالبدي ساخت جاندار بخش ي دهنده تشکیل عمودي سبز فضاي زیست محیط دیدگاه از

 ظاهر از و شوند یافته توسعه و داده پرورش خود در را یافتگی توسعه و فرهنگ مایلند، که شهرهایی در شهري سبز وجود فضاي

ساخت   جاندار و بیجان بخش میان که میکند حکم چنین طراحی منطق شود، ادراك درستی به برسند، عمق به و گذشته و نما

شهري،  هاي محیط نابسامان وضعیت و سرزمین محیطی زیست شرایط به توجه با امروز، اما باشد؛ برقرار تعادل نوعی کالبدي

یکی   فعلی شرایط در  .می کند طلب را این از بیش موجود وضعیت و نبوده کافی اصلی هدف عنوان به تعادل این به رسیدن دیگر

دماي  افزایش پدیده از میزانی چه تا ایران سرزمین اوال که است پرسش این براي مناسب پاسخ یافتن اقدامات، ترین عاجالنه از
پذیرد، تاثیر اتمسفر و  آورد می همرا به را پیامدهایی چه اتمسفر دماي افزایش و ها شهر دماي افزایش متقابل کنش ثانیا می 

سطوح  و باغچه به نه امروز هاي شهر شوند؟  واقع مفید قادرند میزانی چه تا میان این در شهري برون و درون سبز فضاهاي ثالثا

 موازنه اکولوژیک بر گذاري تاثیر عین در که سبزي فضاهاي یعنی نیازمندند؛ منظوره چند اکولوژیک موازنه فضاهاي به که چمن

به محیط در  (.1387سلطانی،  )  گیرند قرار استفاده مورد نیز فراغت اوقات گذران فضاهاي عنوان شهري، 

سبز و  عنوان سطوح به مراتع و چمن مثل دارد، اختصاص حجم( کم و )نازك کوتاه گیاهی هاي پوشش به که هایی زمین

دسته    "فضاي سبز  " عنوان با ...  و جنگل، باغ نظیر دارند، اختصاص بلند نسبتا یا بلند گیاهی هاي پوشش به که هایی زمین

 پوششی باشند گیاهان انواع و چمن سطوح به منحصر آن گیاهان و بوده درخت از عاري که سطوحی مقابل در  .اند گردیده مثبت

 نظر از این اکولوژیکی نظر از سبز سطوح و سبز فضاي تمایز .شوند می تعریف "سبز سطح" بهتر عبارت به یا منفی فضاي یک

 انجام شبه جنگلی سبز فضاي مانند را گیري غبار عمل تواند نمی تزیینی( پارك یک مثال عنوان سبز )به سطوح که دارد اهیت

 (. 1383گردد )سعیدنیا،   دما کاهش موجبات مطلوبی نحو به یا و باشد داشته مؤثري نقش صوتی آلودگی کاهش در یا دهد و
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 آلودگی انواع

اختالل  ایجاد عوامل از ها آالینده و هستند روبرو آن با مختلف جوامع که است مهمی مسائل از زیست محیط آلودگی امروزه
ناشی   آلودگی هاي مستقیم معرض در زیست محیط مهم اجزاي عنوان به هوا و خاك آب، و روند می شمار به زیست محیط در

 (.1395همکاران،   و کوپایی) هستند صنعتی فعالیت هاي از

داشته  ها آلودگی انواع با رابطه در کلی هرچند شناختی باید ابتدا ها آلودگی کنترل بر سبز قضاي تاثیر به پراختن از قبل

 اشارهزیر   موارد به توان می دارد، قرار آلودگی معرض در آنچه حسب بر آن بندي نقسیم در که دارد مختلفی انواع باشیم، آلودگی

 کرد:

 هوا آلودگی

به   هوا در آالینده مواد از اي مجموعه یا آالینده ي ماده چند یا یک حضور هرگاه  WHO بهداشت جهانی سازمان دیدگاه از

 به نحوي را اشخاص مالکیت و مردم آسایش و یا بوده آور زیان ابنیه و گیاهان جانوران، انسان، براي که یابد دوام مدتی و مقدار

 (.1387سلطانی، ) شود می محسوب آلوده هوا آن سازد دار خدشه جدي

 خاك آلودگی

 می نامیده خاك آلودگی شود، ناممکن خاك از استفاده که طوري به خاك دهنده تشکیل اجزاي ویژگی در تغییر هرگونه

 شود.

 آب آلودگی

 که حدي تا شود حاصل تغییراتی مستقیم غیر یا مستقیم طور به آن خواص یا ترکیب در انسانی هاي فعالیت اثر بر که آبی

 (.1387سلطانی،  نامطلوب گردد ) رفت می به کار طبیعی حالت در قبال که مصارفی براي آب تغییر این بر اثر

 صوتی آلودگی

بر   که نمایند می اطالق اصواتی به تنها را صوتی آلودگی موارد برخی در .نیست آن شنیدن به مایل انسان که را صدایی هر

 (.1387می شود ) سلطانی،  ناشنوایی باعث و شده واقع مضر شنوایی دستگاه سالمت

صنعتی   آلودگی آن انواع از یکی می شوند تقسیم آن منشا و آلودگی نوع حسب ها، بر آلودگی که دیگري بندي تقسیم در

 .برگیرد در را آب و هوا خاك، آلودگی می تواند که می باشد

 صنعتی هايآلودگی

هاي  فعالیت اثر در که است آلودگی اصلی منبع صنایع، از ناشی آلودگی  .باشدمی صنعتی هايآلودگی آلودگی، انواع از یکی
 کاغذسازي، نساجی، سازي، سیمان شیمیایی، مواد تولید هايکارخانه حرارتی، هاينیروگاه صنایع میان در شود.می ایجاد مصنوعی

 منابع، کمک آلودگی کاهش در آلودگی کنترل مناسب هايروش کارگیريبه هستند. هوا آلودگی اصلی منابع غیره و دباغی

 .کرد خواهد

 و آلودگی سبز فضاي

 صوتی، بازسازي آلودگی هوا، )آلودگی زیستمحیط هايآلودگی با مقابله در که شهري سبز فضاي عملکردهاي از بخش آن به

 شهري هايمحیط در طبیعی اندازهايچشم بهسازي و مرمت همچنین و محیط( سیماي آلوده، آلودگی و شدهتخریب فضاهاي

 (.1391و همکاران،   شود )صالحیمی گفته شهري سبز فضاي محیطیزیست عملکردهاي کنندمی ایفا را نقشی

موردنظر  هايبررسی درنتیجه است سبز فضاي زیستی محیط عملکردهاي جزو ها،آلودگی کنترل شد گفته که طورهمان

 .گیرد صورت عملکردها این يحیطه در باید

هاي آلودگی آورزیان اثرات کاهش باعث علمی قواعد و اصول رعایت با صنعتی و شهري مناطق در مناسب سبز عمودي فضاي

 محیطی هست هايآالینده به مقاوم هايدرختچه و درختان از استفاده سبز، فضاي ایجاد در مهم عناصر از یکی .شودمی محیطی

 مناطق چه بیشتر هر زیبایی و ناهنجار صداهاي پراکندگی از جلوگیري باعث وخاك(آب )گاها هوا تصفیه پدیده بر عالوه که

 (.1389)نوري،   گردد مختلف هايمحیط در افراد روحیه شادابی باعث تواندمی خود این که شودمی صنعتی و شهري
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هاي  گونه میان این از که کنند نقش ایفاي خود سبز فضاي برابر در توانندمی مختلف طریق به گیاهان مختلف هايگونه

 .برد نام توانمی را...و خاك آلودگی  و صوتی آلودگی و هوا آلودگی براي مناسب

 هوا آلودگی

 که کیفیت متفاوت مدتی و مقدار به آزاد هواي در کنندهآلوده ماده چند یا یک وجود از است عبارت هوا آلودگی تعریف طبق

 باشد )زارع و همکاران، مضر شهري هايسازه و گیاهان خصوصبه دیگر زنده موجودات و انسان براي کهطوريبه دهد تغییر آن را

1390.) 

 نزدیکی در کارخانجات نامناسب ساماندهی و ماشینی وسایل وجود و جمعیت تراکم علت به جهان بزرگ شهرهاي در امروزه

 سازترمشکل هرروز بزرگ، این مسئله شهرهاي در ویژهبه و ایران ما کشور در .است گردیده بغرنج بسیار هوا آلودگی مسأله شهرها،

باد،   اند سایهقرارگرفته هادامنه کوه هايشیب روي و خشک مناطق در کشور بزرگ شهرهاي اکثر که نکته این به توجه  با و شده
کند  می ایفا را مهمی بسیار نقش آلودگی هوا با مبارزه در سبز فضاي ایجاد بنابراین باشد؛می ترجدي و خطرناك بسیار هوا آلودگی

 (.1384 )سهرابی،

 بدون که محدوده همان در خیابان یک در و 3000 پردرخت حدود خیابان در معلق ذرات مقدار شدهانجام هايآزمایش طبق

 (.1389میرزایی،  است )ترابی 12000 تا 10000 بود درخت

مقایسه  در گیاهان کهشد، ازآنجایی یادآور باید گردد،برمی شهر هواي آلودگی کاهش در سبز فضاي کارکرد به که جایی تا

  .شوند می متحمل را بیشتري آسیب انسان با مقایسه در هوا، آلودگی شرایط در دهند،می انجام بیشتري هواي تبادل انسان، با

 بلکه مقاومت کامل، مقاومت عنوانبه نباید هرگز شود،می ذکر هوا آلودگی برابر در گیاهی هايگونه برخی بردباري مورد در آنچه

 (.1387سلطانی،  شود ) ادراك نسبی

اشاره  وتوت سفید و مگنولیا ژینکو ابریشم، داغداغان، عرعر، مانند درختانی به توانمی هوا آلودگی براي مناسب هايگونه از

 (. 1383کرد )سعیدنیا،  
دقیق  شناخت و تجربیات يپایه بر وبیشکم که هوا آلودگی مقوله با ارتباط در شهرسازي کالسیک هايسیاست ازجمله

 حال بهدرعین و اندگردیده استوار هوا در هاآالینده پخش و جاییجابه مکانیسم همچنین و هوا آالینده مواد مضر اثرات درباره

 :به توانمی کنندمی کمک شهري هايکاربري دهیسازمان و نظم

 هوا آلودگی به نسبت حساس هايکاربري و آالینده بالقوه واحدهاي میان سبز حفاظتی حریم یک بینیپیش •
 به شرایط توجه با بایستمی سبز فضاهاي نوع این .شهري هواي تهویه جهت باال بیوکلماتیک بازدهی با سبز فضاي احداث •

 چمن سطوح صورتبه تواندنمی سبزي فضاي چنین یک که است بدیهی  .شوند طراحی و یابیمکان باد سرعت و جهت اقلیمی،

 در فراوان دقت ضمن - بایستمی که است سبزي فضاي شهري درختزار و جنگل  شود، احداث طراحی زینتی هايباغچه و

 (.1387سلطانی،  شود ) طراحی منظور بدین - گیاهی هايگونه انتخاب

 غبارگيري

 وسیله اصلی ازآنجاکه  .هواست غبار رسوب براي محل بهترین دارد، وجود هادرختچه و درختان تاج در که فراوانی هايبرگ

 در تاج درخت فرم درنهایت و برگ شکل بنابراین است، درخت هايرگ هوا غبارگیري و زدن شانه جهت هادرختچه و درختان

 برخی .غبارگیري بیفزاید برشدت تواندمی آن سطح بر خوردگیچین یا کرك وجود و برگ پهناي .دارد بسیار اهمیت غبارگیري

نیا،   )سعید افزایدمی غبار جذب قدرت بر طریق این از و کندمی ترشح صمغ خود از غبار مقابل در مشهدي کاج مانند درختان از
1383.) 

 سرب جذب

است،  شدهاستفاده وفوربه نیز ایران شهرهاي اکثر و تهران رفیوژهاي در که  Ligustrumبرگ نو یا   مانند -گیاهان بعضی

یا   خود در را ذرات این ببینند، آسیبی خود آنکه بدون کند،می رسوب هایشانبرگ روي بر سرب ذرات که زمانی قادرند تجمیع 

Accumulation  ( 1387سلطانی،   نمایند.) 
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 ها دیگرآلودگی جذب

و  سبز موانع ایجاد با درختان .کنندمی ایفا ازن ازجمله هاآلودگی دیگر جذب در مؤثري نقش  سرب، برجذب عالوه درختان
 وزش هواي از مانع و سازندمی ترمطلوب را محیط هواي نمایندمی غربال آن در موجود ذرات از را هوا باد، وزش مقابل در زنده

 باوجوداینکه .دارند مؤثري نقش نیز هوا رادیواکتیویته مواد کاهش  در هاجنگل  و درختان .شوندمی شهر مرکز به وگرم آلوده

 حدودي تا هاآن تأثیر از محیط در هاآن پراکندگی و پخش و تنظیم و تقلیل با ولی  ببرند، بین از را مواد این کامالً توانندنمی

 (.1389 صدر، کند )سیدمی مؤثري بسیار کمک زیستمحیط سالمت و حفظ به درنتیجه و کرده جلوگیري

 اکسيژن توليد

گیاهان   توسط تولید اکسیژن اصل در  .دارد وجود مشابهی هايسوءتفاهم شهري سبز فضاي توسط اکسیژن تولید مورد در
 هاروزانه میلیون آن در که غیره و اهواز اصفهان، اراك، تهران، مانند شهرهایی در نمود، محاسبه باید لیکن ندارد، وجود تردیدي

 مقابله آن مقدار مصرف با تواندمی شهر این سبز فضاي توسط اکسیژن تولید مقدار رسد،می مصرف به فسیل هايسوخت لیتر

 (.1387سلطانی،  کند؟)
 هذامع  نمایند، تولید اکسیژن کرده جذب محیط را در حاصل کربنیک گاز قادرند فتوسنتز اثر بر سبز گیاهان تمام اگرچه

 داشت. باشد ملحوظ مؤثر محیط سازيسالم در را دیگري هايهدف سبز فضاي ایجاد در توانمی

 هايبینیپیش بر عالوه  نمایند،می تولید شیمیایی مواد و سمی گازهاي که هاییکارخانه اطراف در مثالً 

 .کرد جلوگیري حدي تا گازها این انتشار از مناسب سبز فضاي ایجاد با توانمی هوا آلودگی از جلوگیري براي و فنی علمی

اطراف  کیلومتري 20 عمق  تا حاصل فلوئورهاي که است داده نشان آمدهعملبه اراك آلومینیوم کارخانه در که مطالعاتی

 (.1389صدر،  اند )سیدکرده جلوگیري آن انتشار و از جذب را مواد این زیادي درختان و رودمی پیش کارخانه

 صوتی آلودگی

  .شوند صوتی می آلودگی بروز باعث بیشتر تند شیب با و سبز فضاي از عاري مناطق که دانست باید صوتی آلودگی مورد در

همکاران،  و امامی راد) اندازدمی مخاطره به را گیاه رشد صدا اگرچه باشند مؤثر آلودگی کاهش در توانندمی هادرختچه و درختان
1390.) 

 پاالییگياه

 (.1390همکاران،   و راد امامی) شودمی نامیده پاالییگیاه گیاهان، وسیلهبه وهواآب خاك، از آالینده مواد سازيپاك
در  خطرترکم مواد تولید یا تجزیه حذف، در سعی گیاهی فرآیندهاي و گیاهان از استفاده با که است تکنیکی پاالییگیاه

سازي  براي پاك علفی هايگونه و هادرختچه درختان، مانند ايویژه گیاهان از فناوري این در دارد. را هوا و آب، رسوبات خاك،

 (.1390همکاران،  و )مللیشود  می استفاده خاك در خطرناك و مضر شیمیایی مواد تثبیت( یا تجزیه )حذف،
در   پاالییگیاه فرایند موفقیت عدم یا موفقیت در آلودگی سطح و مناسب گیاه نوع انتخاب باالي اهمیت به توجه بنابراین با

 (.1390همکاران،   و پور )بسالت است الزامی امري ممکن هايانتخاب فضاي در بهینه انتخاب یک انجام وسیع، سطح

باالیی   جذب قدرت که فلزات اندوز بیش گیاهان هستند مناسب خاك از آلودگی پاالیش براي گیاهان از دسته دو عموماً

 کهازجمله این دارند هاییکاستی پاالییگیاه در استفاده براي دودسته این از یک هر باال تودهزیست داراي گیاهان دیگري و دارند

 به عموماً کنندمی تولید باال تودهزیست که گیاهانی دیگر سوي از دارند. کمی تودهزیست و کوتاه رشد يدوره اندوز بیش گیاهان

همکاران،  و خوددارند )متشرع زاده هوایی هاياندام به ریشه از فلز انتقال در کمی توانایی و بوده حساس فلز باالي هايغلظت

1387.) 

 اهداف فضاي سبز عمودي در منطقه عسلویه 

کاهش مصرف  ، .. (. هوا و،  کاهش آلودگی هاي محیط زیست ) صوتی،  افزایش منابع اکولوژیکی و حفظ زیبایی هاي طبیعی 
بیماري هاي ناشی از  ،  ... محوطه هاي کارگاهی و،  تامین سالمت روحی و جسمی افراد درون ساختمان ها،  انرژي آالینده  کاهش 

حفظ سالمت ساکنین بومی و غیر بومی از اهداف ایجاد فضاي سبز عمودي در منطقه عسلویه می  ، هاي شیمیایی پتروشیمی ها
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به سالمت روحی کارمندان.  باشد ،  کارکنان و کارگران و همه ساکنین عسلویه ،  همچنین از مزایاي فضاي سبز عمودي می توان 

 .  ه به دلیل آلودگی هوا منطقه را ترك کرده اندایجاد محیط مناسب براي پرندگانی ک

 
 

 

 

 

 

 

  

 موقعيت عسلویه در حاشيه شمالی  – 2تصویر شماره          خليج فارس آلودگی شدید منطقه عسلویه  - 1تصویر شماره  

 

 گيري نتيجه
بر روي آبزیان ..درجه آلودگی در منطقه بسیار باال بوده  . دانش آموزان و، درختان،  همانگونه که اشاره شد در مطالعات موردي 

فضاي سبز عمودي بهترین و مؤثرترین نقش را . و این موضوع باید به صورت جدي مورد توجه مسئوالن منطقه عسلویه قرار گیرد
جهت گسترش فضاي سبز عمودي در .  در کاهش آالینده هاي صنعتی در مناطق صنعتی کشور همچون عسلویه ایفا می نماید

با همکاري این سازمانها در ، ه عسلویهمنطق بودجه الزم از طرف سازمانها و نهادهاي مربوط  قوانین و مقررات خاص و همچنین 

زیبایی طبیعی.  نظر گرفته شود محیط زیست،  حفظ  آلودگی هاي  روحی و ،  کاهش  کاهش مصرف انرژي ریال تامین سالمت 
جهت افزایش .  .. از اهداف فضاي سبز عمودي در منطقه عسلویه می باشد. کاهش بیماري ناشی از آالینده ها و، جسمی ساکنین

استفاده کرد بام سبز  فضاي سبز عمودي و  در فضاي سبز .  سرانه فضاي سبز عسلویه میتوان از  گیاهان مناسب مورد استفاده 

، ابریشم،  درمان عقرب، تکاما،  اسیاآک،  تی وي تیا،  نخیالت،  کهور ایرانی،  عمودي عسلویه شامل درختان و درختچه هاي کنوکارپوس

 . است  استبرق و گل کاغذي
ناپذیري به محیط  پایان ذکر این نکته ضروري است که تاخیر در گسترش فضاي سبز عمودي می تواند صدمات جبران  در 

 .  زیست منطقه وارد کرده و اجراي این طرح ها را در سال هاي آینده کم اثر کند
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 منابع و مراجع

 جهاد انتشارات آن، کنترل راهکارهاي و محیطیزیست هايآلودگی (. 1390.)همکاران و امیرمحمد امامی [1]

 اول. چاپ امیرکبیر، واحد صنعتی دانشگاهی

) و اصغرعلی پور، بسالت [2]  گیاه انتخاب براي ژنتیک الگوریتم اساس بر گیريتصمیم (. 1390همکاران. 

 آب(، جلد و خاك علوم) خاك هايپژوهش مجله  نفت، هب آلوده هايپاالیی خاكگیاه منظوربه مناسب

 .170-61 شماره ،25
سلطانی، [3] ) بهرام   مرکز نشر زیست، محیط-سازي شهر هايروش و مباحث مجموعه (.1387کامبیز. 

 دوم. جلد اول، چاپ ایران، و معماري شهرسازي تحقیقات و مطالعات

 تهران تحلیلی شهر در شهري سبز فضاهاي پایدار توسعه (. 1398.)ناصر نژاد، محرم و هومن پور، بهمن [4]

 نیمه.  و خشک مناطق در صوتی آلودگی کاهش در ايگونه تنوع کاربرد بر

 زیست خشک.محیط تخصصی همایش (. چهارمین1389.)همکاران و میرزایی، فرزاد ترابی [5]

  548 : 12شماره  . دانشنامه جهان اسالم. ار افراد البشرحبیب السیر فی اخب (. 1386.)دبیرسیاقی، محمد [6]
   549تا 

 هايدهیاري و هاشهرداري سازمان انتشارات ها،شهرداري راهنماي سبز کتاب (.1385احمد. ) نیا، سعید [7]

 نهم. جلد کشور،

)محوطه فضاي معماري (.1395ابولقاسم. ) سید صدر، سید [8]  چاپ دانش، سیماي انتشارات سازي(،سبز 

 دوم.

 دانش، سیماي انتشارات شهري، هايپارك طراحی ضوابط و اصول (. 1391همکاران. ) و اسماعیل صالحی، [9]

 اول. چاپ

) و جهانگیر کوپایی، عابدي [10]  پسماندهاي آالیندگی کاهش براي روشی پاالییگیاه (.1395همکاران. 

 ایران. متالوژي انجمن مهندسین ساالنه کنگره یازدهمین صنعتی،

 به آلوده هايخاك پاالییگیاه در عملیاتی بهینه شرایط (. بررسی1391.)همکاران و عبداالیمان عمویی،  [11]

 . 119-102:  93کردستان  پزشکی علوم دانشگاه علمی مجله ایران، گیاهان بومی توسط کادمیوم و سرب

 دانشگاه کاشت، طراحی در زیستمحیط هاي(. پاالینده1395زهرا. ) زاده، .ا فرج و محمدعلی گلستانی، [12]

 چالوس. واحد اسالمی آزاد

شناسی طراحی فضاهاي سبز تحلیلی بر آسیب  (.1395. )سید حمید جوادیان ،غزاله رفیعی؛  سید هادي [13]
شماره پیاپی   -طراحی ومدیریت شهري   (.عمومی در مناطق شهري )مطالعه موردي: پارك ارم شهر سبزوار

 .183-149:  1395  (3شماره    نامهژهی، )و18دوره  ،4

پدرام [14] فضاي سبز در   گاهیجا(.  1393. )زارعی، سمانه و ضرابی، محمدمهدي و محتشم، آرزو و حصاري، 

مناطق صنعتی با رویکرد به توسعه پایدار شهري، کنفرانس ملی معماري و منظر شهري    يهایکنترل آلودگ
 .https://civilica.com/doc/290256پایدار، مشهد،

طراحی تحلیلی بر آسیب(. 1395) .سید حمید جوادیانو   غزاله رفیعی،  سید هادي  حسینی  [15] شناسی 

، )ویژه نامه شماره 18دوره .)فضاهاي سبز عمومی در مناطق شهري )مطالعه موردي: پارك ارم شهر سبزوار
 . 149-171  :4شماره پیاپی   -طراحی ومدیریت شهري   3

، تبریز شهر  2فضاي سبز شهري در منطقة    یابیمکانتحلیل پراکندگی فضایی و  (.  1381. )محمدي، جواد [16]

 .ریزي شهري، دانشگاه شهید بهشتیکارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه  نامهپایان
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