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پودمان 5

 اصول طراحی فضای سبز
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اصول طراحی فضای سبزواحد یادگیری 6

هدف این کار )Task( بر اساس اهداف توانمندسازی عبارت اند از: 
1 کاربردها و تأثیرات زیست محیطی فضای سبز را توضیح دهد.
2 بتواند گیاهان فضای سبز را با روش های مختلف انتخاب کند.

( را در طراحی فضای سبز لحاظ  و...  3 ویژگی های بصری گیاهان )نقطه، خط 
نماید.

4 اصول زیبا شناختی در طراحی فضای سبز را لحاظ نماید.
5 بتواند نقشه فضای سبز مانند پارک ها را بخواند و تفسیر کند.

6 عملیات تراس بندی را با توجه به شیب موجود در زمین انجام دهد.
7 بتواند گیاهان را بر اساس کاربرد آنها در فضای سبز انتخاب نماید.

8 بتواند گیاهان را بر اساس پراکنش جغرافیایی آنها انتخاب نماید.
9 بتواند گیاهان را بر اساس نیازهای بیولوژیکی انتخاب نماید.

10 نکات ایمنی و بهداشتی را طی عملیات رعایت نماید.

دانسته های قبلی مورد نیاز هنر جویان

هنرجویان قبل از شروع کار یا واحد یادگیری اصول طراحی فضای سبز الزم است 
اطالعات زیر را داشته باشند.

1 بافت و ساختمان خاک
2 طبقه بندی کلی گیاهان )درخت و درختچه ها، گل های زینتی و..(

3 طبقه بندی گیاهان از نظر شرایط اقلیمی
4 نکات ایمنی و بهداشتی در حین انجام کار

واژه های کلیدی

 متابولیسم شهر
 تانژانت زاویه
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خالصه محتوا

نگهداری گیاهان  و  تولید  یادگیری اصول طراحی فضای سبز در درس  در واحد 
فضای سبز، در مورد کاربردهای زیست محیطی فضای )شامل کاهش آلودگی هوا، 
کاهش آلودگی صوتی، کنترل فرسایش و تثبیت خاک، کنترل انعکاس نور، کنترل 
انتخاب گیاهان سبز )ویژگی های بصری  راهنمای  فیتو نسید(،  تولید  باد،  جریان 
گیاهان شامل نقطه و خط، فرم، رنگ و...(، اصول زیباشناختی در طراحی فضای 
سبز )وحدت یا پیوستگی، تنوع یا سادگی، تأکید یا تمرکز، تعادل یا توازن، مقیاس 
و تناسب، ریتم یا توالی(، نقشه خوانی، جهات جغرافیایی، شیب، تراس بندی، عالئم 
شناسایی گیاهان در طراحی باغ و منظر، بنچ مارک یا نقطه معیار، انتخاب گیاهان 
بر اساس کاربرد آنها در فضای سبز )گیاهان مناسب برای حاشیه بزرگ راه ها و 
برابر  در  مقاوم  گیاهان  و سایه انداز،  پوششی  گیاهان  پرچینی،  گیاهان  خیابان ها، 
استفاده در  برای  با جلوه های خاص، گیاهان  باد شکن، گیاهان  آلودگی، گیاهان 
فضای سبز عمودی(، انتخاب گیاهان بر اساس پراکنش جغرافیایی، گیاهان بر اساس 

نیازهای بیولوژیک و...ـ مطالبی آمده است.

 مواد مصرفي:
لباس کار

آب
گلدان

بذر انواع گیاهان مربوط به فضای سبز
پیاز انواع گیاهان مربوط به فضای سبز

انواع نهال های درختان و درختچه ها
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  ابزار و تجهیزات:
اصول  یادگیری  واحد  یا  کار  این  برای  نیاز  مورد  ماشین های  و  تجهیزات  و  ابزار 

طراحی فضای سبزـ به شرح جدول ذیل می باشد:

تعداد برای 15 هنرجومشخصات فني نام ابزار و تجهیزات و ماشین هاردیف

15معمولي   ـ استیلبیلچه1

15استیل ضد زنگ نمره 2بیل2

15الستیکي چکمه3

1شیب سنج دستی4

15میخی شن کش5

3دسته بلند ماله چوبی6

3معمولی فرغون7

1چاله کن8

5خط کش9

1تراکتور10

2گاو آهن برگردان دار 11

فضا

برای طراحی فضای سبز برای هر هنرجو حداقل نیاز به 100 متر مربع زمین می باشد.

برای طراحی فضای سبز برای هر 15 هنرجو حداقل نیاز به 1/5 هکتار زمین می باشد.
در ضمن هنرآموزان گرامی می توانند برای آموزش های عملی و برای آنکه هنرجویان 
جنگل های  شهر،  استانداری  پارک های  از  شوند  آشنا  نیز  کار  واقعی  محیط  با 
مصنوعی و سایر فضاهای سبز در منطقه بازدید تا بدین وسیله در امر آموزش ها 

بخصوص آموزش های عملی کمک شود.
یک اتاق به اندازه 5×4×3 متر به عنوان محل نگهداری ابزار و تجهیزات و ماشین 

آالت و غیره 
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اجزای بسته آموزشی

این کار یا واحد یادگیری شامل کتاب درسی، کتاب هنرآموز، کتاب هنرجو، فیلم 
آموزشی، نرم افزار آموزشی، عکس به شرح ذیل می  باشد:

 فیلم:
1  انواع پارک ها و جنگل ها و سایر فضاهای سبز  

2  تأثیرات آلودگی های هوا و صوت در انسان و راه های کاهش آنها
3  تخریب و فرسایش خاک ها و کنترل آن به وسیله ایجاد فضای سبز

4  راهنمای انتخاب گیاهان فضای سبز از نظر ویژگی های بصری، فرم، رنگ و... 
5  اصول زیبا شناختی در طراحی فضای سبز )وحدت، تنوع، تأکید، تعادل مقیاس(

6  نقشه خوانی )جهات جغرافیایی، مقیاس، نحوه اندازه گیری شیب(
7  انواع گیاهان فضای سبز )گیاهان پرچینی، گیاهان پوششی، گیاهان سایه انداز، 

گیاهان مقاوم در برابر آلودگی و...(
8  ایجاد فضای سبز 

 نرم افزار:
1  ویژگی های بصری )نقطه، خط، فرم، بافت، رنگ( گیاهان در فضای سبز

2  نقشه خوانی )جهات جغرافیایی، مقیاس، شیب(
3  تراس بندی 

 عکس:
1  انواع گیاهان فضای سبز )درخت، درختچه، گل، چمن و...(

2  انواع پارک ها و فضای سبز
3  فرسایش خاک ها

4  فضای سبز در شیب ها

فرایند آموزش شایستگی های فنی و غیر فنی

1  هنرآموزان ارجمند ابتدا کالس درس را با یاد و نام خداوند بخشنده و مهربان 
شروع نمایند.
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2 برای آماده کردن و ایجاد انگیزه و ترغیب و همچنین مشارکت بیشتر هنرجویان 
در امر آموزش، هنرآموزان می توانند با روش های مختلف شامل:

و  آنها  در  موجود  گیاهان  و  سبز  فضاهای  سایر  و  پارک ها  فیلمی از  نمایش  الف( 
طراحی فضای سبز 

ب( حضور هنرجویان به اتفاق هنرآموز در پارک، حاشیه جاده ها و اتوبان ها و... که 
در آنها انواع گیاهان فضای سبز موجود می باشند.

ج( نشان دادن عکس ها یا پوستر هایی در خصوص طراحی فضای سبز
د( طرح سؤاالتی مانند:

طراحی فضای سبز چه نقشی در افزایش بهره وری دارد؟
چرا نمی توان هر گیاهی را به عنوان گیاه فضای سبز انتخاب کرد؟

انتخاب گیاه مناسب چه تأثیر یا تأثیراتی در حاشیه جاده ها و اتوبان ها، پارک ها و ... دارد؟
گل ها، درختان، درختچه ها و... در فضای سبز از جمله پارک ها باید چه ویژگی هایی 

داشته باشند؟
چرا باید در شیب های تند، تراس بندی انجام شود؟

هـ( طرح مسائل و مشکالتی مانند:
آیا می دانید اگر اصول طراحی فضای سبز در نظر گرفته نشود ؛ چه تأثیراتی بر 

انسان ها و محیط دارد؟
آیا می دانید اگر اصول طراحی فضای سبز به طور کامل و صحیح انجام نگیرد؛ چه 

مشکالتی در امر زیست محیطی و زیبا شناختی و غیره به وجود خواهد آمد؟
آیا می دانید اگر درختان و درختچه ها بر اساس پراکنش جغرافیایی انتخاب نشوند؛ 

چه خساراتی ببار خواهد آمد؟
آیا می دانید اگر درختان و درختچه ها بر اساس نیازهای بیولوژیکی به طور صحیح 

انتخاب نشوند؛ چه خسارات و مشکالتی به وجود خواهد آمد؟
یا هر روش دیگری که توجه هنرجویان را به موضوع آموزش بیشتر جلب نماید 
و آنها را برای بحث و گفتگوـ و مشارکت بیشتر آماده کند و در نتیجه یادگیری 

بیشتری صورت گیرد، آغاز نمائید. 
3 سپس هنرجویان را به چند گروه تقسیم نمایید و از هر گروه بخواهید تا پس از 
بحث و گفتگو در مورد اصول طرای فضای بحث و گفتگو کنند و نتایج را در کالس 

درس ارائه نمایند.
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4 از هنرجویان بخواهید تا در مورد نقش فضای سبز در افزایش کارآمدی محیط 
کار بحث و تبادل نظر نمایند و سپس نتایج را در کالس ارائه نمایند.

در  فضای سبز  زیست محیطی  کاربردهای  مورد  در  تا  بخواهید  از هنرجویان   5
کاهش آلودگی هوا تدبر کنند و نتایج را در کالس درس ارائه نمایند.

6 از هنرجویان بخواهید تا در مورد اثرات فضای سبز در کاهش آلودگی هوا در 
شهر ها بحث و تبادل نظر نمایند و سپس نتایج را درکالس درس ارائه کنند.

7 از هنرجویان بخواهید در مورد نقش گیاهان در کاهش آلودگی هوا عالوه بر 
تولید اکسیژن، بحث و گفتگو نمایند و نتایج را در کالس ارائه نمایند.

8 از هنرجویان بخواهید تا در مورد طراحی و انتخاب مناسب گیاهان در فضای 
سبز، بحث و گفتگو نمایند و نتایج را در کالس ارائه نمایند. 

9 از هنرجویان بخواهید تا در مورد نکاتی که باید در انتخاب گیاهانی که باعث 
کاهش آلودگی هوا می شوند ؛ بحث و تبادل نظر نمایند و نتایج را در کالس درس 

ارائه نمایند.
در  فضای سبز  زیست محیطی  کاربردهای  مورد  در  تا  بخواهید  از هنرجویان   10

کاهش آلودگی صوتی تدبر کنند و نتایج را در کالس درس ارائه نمایند.
11 از هنرجویان بخواهید تا در مورد اثرات فضای سبز در کاهش آلودگی صوتی 
در مراکز تجمع انسانی بحث و تبادل نظر نمایند و سپس نتایج را درکالس درس 

ارائه کنند.
12 از هنرجویان بخواهید تا در مورد نکاتی که در طراحی فضای سبز برای کاهش 
آلودگی صوتی باید در نظر گرفت ؛ بحث و تبادل نظر نمایند و نتایج را در کالس 

درس ارائه نمایند.
13 از هنرجویان بخواهید تا در مورد نحوه فرسایش خاک و کنترل فرسایش، بحث 

و تبادل نظر نمایند و نتایج را در کالس درس ارائه نمایند.
14 از هنرجویان بخواهید تا در مورد اثرات نور در رشد و نمو گیاهان بحث و تبادل 

نظر نمایند و نتایج را در کالس درس ارائه نمایند.
15 از هنرجویان بخواهید تا در مورد مشکالت نور زیاد در محیط فعالیت انسانی 

بحث و تبادل نظر نمایند و نتایج را در کالس درس ارائه نمایند.
16 از هنرجویان بخواهید تا در مورد کاهش اثرات نور زیاد بحث و تبادل نظر نمایند 

و نتایج را در کالس درس ارائه نمایند.
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17 از هنرجویان بخواهید تا در مورد اثرات جریان باد بحث و تبادل نظر نمایند و 
نتایج را در کالس درس ارائه نمایند.

18  از هنرجویان بخواهید تا در مورد اثرات جریان باد در خنکی احساس افراد تدبر 
کنند و نتایج را در کالس ارائه نمایند.

19 هنرآموزان ضمن هماهنگی های الزم به اتفاق هنرجویان به یکی از ایستگاه های 
را  آنها  بادها در منطقه،  تغییرات  هواشناسی مراجعه و ضمن دریافت نمودارهای 

تفسیر کرده و مناسب ترین گیاهان را برای منطقه انتخاب نمایند.
20 هنرآموزان می توانند در صورت عدم وجود ایستگاه هواشناسی در سطح منطقه 
و یا سایر مسائل، صرفا با آوردن نمودارهای تغییرات بادها در منطقه ـ به کالس 
درس، از هنرجویان بخواهد تا آنها را مانند بند 19 تفسیر کرده و مناسب ترین 

گیاهان را برای منطقه انتخاب نمایند. 
21 از هنرجویان بخواهید تا در مورد تولید فیتونسید از طریق درختان، با استفاده از 

اینترنت، کتاب و سایر منابع مطالبی را جمع آوری کرده و خالصه آن را در کالس 
درس ارائه نمایند.

22 از هنرجویان بخواهید تا در مورد تولید فیتو نسید و نقش آن در تعادل بین دو 

نیمکره مغز انسان ها، از منابع معتبر مختلف مطالبی را جمع آوری کرده و نتایج را 
در کالس ارائه نمایند.

23 از هنرجویان بخواهید تا در مورد اصول و قواعد برای استفاده از گیاهان در طراحی 

فضای سبز، بحث و تبادل نظر نموده و سپس نتایج را در کالس ارائه نمایند.
24 از هنرجویان بخواهید تا در مورد ویژگی های بصری )نقطه، خط، فرم، بافت و 

رنگ( گیاهان برای استفاده در طراحی فضای سبز بحث و تبادل نظر نمایند و نتایج 
را در کالس درس ارائه نمایند.

25 از هنرجویان بخواهید تا در مورد انواع فرم های گیاهان و خصوصیات هر یک از 

فرم های درختان بحث و تبادل نظر نموده و سپس نتایج را در کالس ارائه نمایند.
26 از هنرجویان بخواهید تا در مورد رنگ گیاهان و تأثیر آن در فضای سبز بحث و 

تبادل نظر نموده و سپس نتایج را در کالس ارائه نمایند.
27 از هنرجویان بخواهید تا در مورد عوامل مرتبط با اصول زیبا شناختی )وحدت، 

تنوع، تأکید، تعادل، مقیاس ریتم یا توالی( در طراحی فضای سبز بحث و تبادل نظر 
نمایند و سپس نتایج را درکالس درس ارائه کنند.
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28 از هنرجویان بخواهید تا در مورد تأثیر وجود نقشه در طرح های مربوط به فضای 

سبز بحث و تبادل نظر نموده و سپس نتایج را در کالس ارائه نمایند.
29 از هنرجویان بخواهید تا در مورد تأثیر دانستن جهات جغرافیایی در توجیه نقشه 

تدبر کرده و نتایج را در کالس ارائه نمایند.
از هنرجویان  )با مقیاس های مختلف(  نقشه های مختلف  آوردن  با  30 هنرآموزان 

بخواهد تا فواصل واقعی بین دو نقطه بر روی نقشه را در روی زمین تعیین نمایند.
آنها  از  هنرجویان  اتفاق  به  پارک  آن  نقشه  با  پارک  به  مراجعه  با  هنرآموزان   31

بخواهد تا جهت های پارک را تعیین و مقیاس نقشه را محاسبه کنند.
32 از هنرجویان بخواهید تا در مورد شیب و نحوه محاسبه شیب بحث و تبادل نظر 

نموده و سپس نتایج را در کالس ارائه نمایند.
33 هنرآموزان ضمن آشنا کردن هنرجویان با کاربرد و نحوه استفاده از شیب سنج 

دستی، از آنها بخواهد تا مقدار شیب بین دو نقطه را تعیین نمایند.
34 از هنرجویان بخواهید تا در مورد تراس بندی و مناطق و محل هایی که نیاز به 

تراس بندی دارند؛ بحث و تبادل نظر نموده و سپس نتایج را در کالس ارائه نمایند.
35 از هنرجویان بخواهید تا در مورد عالئم شناسایی گیاهان در طراحی باغ و منظر 

)فضای سبز( و دالیل استفاده از آنها بحث و گفتگو کرده و نتایج را در کالس ارائه نمایند.
36 از هنرجویان بخواهید تا در مورد نقطه معیار )بنچ مارک( و دالیل استفاده از این 

نقطه بحث و تبادل نظر نموده و سپس نتایج را در کالس ارائه نمایند.
37 از هنرجویان بخواهید تا در مورد انتخاب گیاهان برای فضای سبز بر اساس کاربرد 

خیابان ها،  حاشیه  و  راه ها  بزرگ  حاشیه  برای  مناسب  )گیاهان  آنها  طبقه بندی  و 
گیاهان پرچینی، گیاهان مناسب کاشت در چمن، گیاهان پوششی، گیاهان سایه انداز، 
گیاهان مقاوم در برابر آلودگی و فرسایش، گیاهان باد شکن، گیاهان با جلوه های خاص 

و...( بحث و تبادل نظر نموده و سپس نتایج را در کالس ارائه نمایند.
38 از هنرجویان بخواهید تا در مورد انتخاب گیاهان بر اساس پراکنش جغرافیایی 

بحث و تبادل نظر نموده و سپس نتایج را در کالس ارائه نمایند.
39 از هنرجویان بخواهید تا در مورد انتخاب گیاهان بر اساس نیاز های بیولوژیکی 

بحث و تبادل نظر نموده و سپس نتایج را در کالس ارائه نمایند.
از نظر  و  بوده  باید در کلیه موارد فوق در کنار هنرجویان  40 هنرآموزان محترم 

به  نظر  تبادل  و  را در زمان بحث  و...کمک های الزم  علمی و عملی و محاسبه ای 
آنها بنماید.
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نقش گیاهان در کاهش آلودگی هوا

1 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا با بررسی میدانی، ارزش امالک بدون فضای پژوهش
سبز را با امالک دارای فضای سبز را از نظر های مختلف بررسی کند و گزارش 

مربوطه را در کالس ارائه نمایند.

2 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا با بررسی میدانی، اثرات آلودگی های مختلف 
و  کرده  بررسی  خود  منطقه  در  را  یک  هر  کاهش  مختلف  روش های  و  راه ها  و 

گزارش مربوطه را تحویل نماید.

3 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا با بررسی میدانی، گیاهان مورد استفاده در 
پارک ها و سایر فضای سبز منطقه خود را شناسایی و گزارشی از آنها را در کالس 

ارائه نماید.

از ویژگی های  بررسی میدانی، گزارشی  با  تا  از هنرجویان بخواهد  4 هنرآموز 
بصری )نقطه، خط، فرم، بافت، رنگ( یکی از پارک ها را بررسی و گزارشی از آن 

را در کالس ارائه نماید.

5 هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا با بررسی میدانی، گزارشی از اجزای طراحی 
)وحدت یا پیوستگی، تنوع یا سادگی، تأکید یا تمرکز، تعادل و توازن، مقیاس و 

تناسب، ریتم یا توالی( تهیه و ضمن گزارش در کالس، آن را تحویل نماید.

هنرآموز براي فهم بیشتر هنرجویان مي تواند مطالب زیر را نیز عالوه بر مطالب 
درسي به هنرجویان آموزش دهد:

شرایط بد آب و هوایی که در مناطق شهری بسیار معمول است، با افزایش تعداد 
درختان در فضای شهرها که به صورت تصفیه کننده های طبیعی هوا عمل می کنند، 
بهبود خواهد یافت. گیاهان به کمک فرایندهای طبیعی مانند فتوسنتز و تنفس و 

تعرق هوا را تصفیه و خنک کرده و به فضای اطراف بر می گردانند.  
نظر  به  ولی  است،  یافته  دست  مختلفی  تکنولوژی های  به  امروزه  بشر،  چه  اگر 
می رسد برگ درختان و گیاهان می توانند بهترین وسیله جهت بهبود کیفیت هوای 
از هوا  محیط زیست بشری باشند. این جانداران قادرند گازها و ذرات آالینده را 
و  باعث کاهش دمای جو زمین شده  داده،  را کاهش  انرژی  خارج کرده، مصرف 

جوامع را در جهت زندگی هرچه مطلوب تر یاری کنند. 



فصل پنجم: اصول طراحی فضای سبز

171

تأثیر گیاهان بر آلودگی هوا

برگ درختان با جذب گرد و غبار و سایر ذرات معلق در هوا به کاهش آلودگی هوا 
کمک می کند. همچنین در زمان بارش این ذرات معلق از روی برگ آنها شسته 
انجام  با  گیاهان  دارد.  هوا  کیفیت  بهبود  در  سزایی  به  تأثیر  امر  این  و  می شود 
فرایند فتوسنتز دی اکسید کربن هوا را جذب و آن را به اکسیژن تبدیل می کنند، 
همچنین به طور طبیعی کربن اضافی هوا را جذب و به پاالیش هوا کمک می کنند. 
برگ درختان در فرایند فتوسنتز، سایر مواد شیمیایی مانند اکسیدهای نیتروژن و 
آمونیوم تولید شده در هوا و بخشی از دی اکسید گوگرد و ازون که مولد قسمتی از 

مشکالت آلودگی هوا و اثرات گلخانه ای است، از محیط خارج می کند.
میزان  می کند.  تولید  اکسیژن  کیلوگرم  دو  متوسط  به طور  سال  در  درخت  یک 
اکسیژن آزاد شده به وسیله درختان پهن برگ در یک هکتار بین 2500 تا 3000 
انسان را تأمین نماید؛ همین طور یک درخت  نیاز 10  کیلوگرم بوده و می تواند 
با انجام عمل تبخیر و تعرق به اندازه 250 تا 400 لیتر آب  در مدت یک سال 
را به صورت بخار از خود متصاعد می کند و این مقدار در گیاهان مختلف متفاوت 
افزایش  موجب  برگ ها  سوزنی  از  بیش  پهن  برگ  درختان  که  طوری  به  است؛ 
به طوری  دارند  نقش  نیز  منطقه  دمای  تعیین  در  درختان  می شوند.  هوا  رطوبت 
که هوای یک منطقه درختکاری شده می تواند تا 11 درجه سانتی گراد خنک تر از 

منطقه بی درخت مجاور باشد.
اگر چه بشر امروزه به تکنولوژی های مختلفی دست یافته است، ولی به نظر می رسد 
برگ درختان و گیاهان می توانند بهترین وسیله جهت بهبود کیفیت هوای محیط 
هوا خارج  از  را  آالینده  ذرات  و  گازها  قادرند  جانداران  این  باشند.  بشری  زیست 
کرده، مصرف انرژی را کاهش داده، باعث کاهش دمای جو زمین شده و جوامع را 

در جهت زندگی هرچه مطلوب تر یاری کنند.
همانطور که گفته شد گیاهان می توانند با آلودگی هوا مقابله کنند، تحقیقات انجام 
را  آلوده کننده هوا  ناسا نشان می دهد گیاهان می توانند مواد شیمیایی  شده در 

جذب کنند.
آلودگی هوا یکی از پنج تهدید مهم بهداشت عمومی در قرن بعدی می باشد، چگونه 

می توان با این آلودگی مقابله کرد؟
شاید در ذهن شما ماشین آالت با تکنولوژی باال نقش ببندد، اما جواب این سؤال 

ممکن است گیاهان خانگی باشند که تکنولوژی پایینی دارند.
تقریباً 20 سال در ناسا برای توسعه فناوری که انسان بتواند بر روی ماه یا مریخ 
زندگی کند، کار کرده اند. از طریق این تحقیقات دریافته اند که گیاهان سریع ترین 
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و  زایلن  بنزن،  فرمالدئید،  مانند  هوا  آالینده های خطرناک  فیلترهای  مؤثرترین  و 
مانند  بیماری هایی  ایجاد  باعث  آالینده ها می توانند  این  آمونیاک می باشند. همه 
آسم و آلرژی و »سندرم بیماری ساختمان« شوند. محققین دریافتند که چگونه 

گیاهان می توانند هوای داخل خانه را تمیز کنند.
گیاهان هوای خانه را از دو طریق تمیز می کنند. آنها آالینده های هوا را از طریق 
برگ ها جذب می کنند و سپس سموم را به ریشه های خود منتقل می کنند. سموم 
را  برای گیاهان تبدیل می شوند. گیاهان همچنین بخار آب  به یک منبع غذایی 
به خارج منتشر می کنند که به صورت یک عمل پمپاژ است که هوای کثیف را از 
طریق بخش های اطراف ریشه جذب کرده و در آن جا آن را به مواد غذایی برای 

خود تبدیل می کنند.
اداری که در آن  برای ساختمان های  به خصوص  داخلی  تمیز کردن هوای  توانایی 
کارگران از »سندرم بیماری ساختمان« رنج می برند مورد نیاز است. این بیماری به دلیل 

گازهای سمی منتشر شده توسط ماشین آالت اداری، مبلمان و دیگر وسایل می باشد.
باز  اتاق های  بهتر است. حتی در  باشد  تر  نزدیک  به شما  می گویند هر چه گیاه 
بزرگ، یک گیاه در منطقه تنفسی شخصی شما، واقعا هوایی که تنفس می کنید 

را بهبود می بخشد.
بسیاری از گیاهان معمولی می توانند هوای داخل خانه را تمیز کنند. گیاهان بزرگ 
مانند شامادورا یا نخل بامبو، گیاه الستیک، دراسینا و دیگر گیاهان آپارتمانی بزرگ 
پوتوس  فیلوم، گیاه  اسپاتی  بزرگ تصفیه کننده هوا هستند. گل  از سیستم های 
هوا هستند.  کننده  تصفیه  گیاهان کوچک  دیگر  از  و...  بوستون  طالیی، سرخس 
گیاهان حتی در فضای باز هم در یک زمان کوتاه، هوای پاک را به ارمغان می آورند. 

گیاهان مفید برای تصفیه هوا

آمده  به دست  نتایج  براساس  که  است  کرده  اعالم  )ناسا(  آمریکا  فضایی  سازمان 
با  تا 18 گیاه خانگی  از 15  برای فضای 170 مترمربعی  بهتر است  از تحقیقات 
اندازه های مناسب در گلدان های 15 تا 20 سانتی متری استفاده شود. این گیاهان 

هر چه انبوه تر رشد کنند بهتر هوا را تصفیه می کنند.
فضای تنفسی هر فرد محدوده 17 تا 23 متر مربعی اطراف او را در بر می گیرد. این 
معموالً فضایی است که هر فرد چندین ساعت برای کار کردن، تماشای تلویزیون 

یا خوابیدن در آن می ماند.
گیاهانی که در این فضا گذاشته می شوند قادر به اضافه کردن رطوبت، حذف بیو 
گازها و مواد شیمیایی و بی اثر کردن آلودگی های میکروبی هستند. اتاق هایی که 
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پر از گیاه هستند، نسبت به اتاق های با گیاه کم، آلودگی میکروبی و قارچی در آنها 
50 تا 60 درصد کمتر است.

 فرار از آلودگی هوا با 10 گیاه خانگی:
محققان ناسا با هدف بهبود کیفیت زندگی فضا نوردان در ایستگاه فضایی بین المللی 
)ISS(، گیاهان خانگی مختلف را در معرض مواد شیمیایی قرار داده و توانایی آنها 

برای حذف آلودگی هوا را بررسی کردند.
طی تحقیقات دوساله ناسا، فهرستی از گیاهان خانگی با توانایی تصفیه هوا و حذف 

آالینده های سمی از محیط منزل و محل کار تهیه شد.
محققان در این مطالعه از مواد شیمیایی شامل تری کلرواتیلن )TCE(، بنزن و 
فرمالدئید استفاده کردند؛ این مواد سرطان زا بوده و قرار گرفتن در معرض این 
مواد باعث سردرد، حالت تهوع، مشکالت پوستی و بروز آسم می شود. این مواد در 
تولید محصوالت مختلفی مانند رنگ، جوهر، چسب، پالستیک، فرش، فوم و مواد 

ضد حریق مورد استفاده قرار گرفته و به راحتی در هوا منتشر می شوند.
و  فیلتر کردن  به  قادر  گیاهان خانگی  برخی  نشان می دهد،  آمده  به دست  نتایج 
حذف چشمگیر آالینده های سمی هستند، به طوری که برخی گیاهان تنها در مدت 
24 ساعت می توانند تا 90 درصد مواد سمی موجود در هوا را به خود جذب کنند.

گیاهان مواد شیمیایی خطرناک در هوا را از طریق حفره های نازک بر روی برگ ها 
جذب می کنند؛ ریشه و باکتری موجود در خاک نیز در حذف مواد سمی دخالت 
دارند. براساس تحقیقات ناسا، یک گیاه در فضای 9 متر مربعی خانه یا محل کار 

دارای اثربخشی مناسب در پاکسازی و تصفیه هوا است.
تحقیقات بیشتر مشخص کرد که گیاهان آپارتمانی در پاک کردن هوای اطراف خود 
از ذرات بزرگتر و آالینده های آپارتمانی نظیر آزبست ها، حشره کش ها، دی اکسید 
کربن، منو اکسید کربن و سایر گازها، مواد شیمیایی حاصل از مواد شوینده، حالل ها 
و مایعات پاک کننده و همچنین الیاف پخش شده در هوا حاصل از پوشاک، مبلمان، 

پرده ها، زیراندازها و فرش ها و همچنین قارچ ها 
و باکتری ها و دود حاصل از توتون مؤثرند. امروزه 
بر  چاره ای  عنوان  به  گیاهان  به  بیشتری  توجه 

آلودگی هوا در شهرها، معطوف شده است.
با  کربن  فتوسنتز  فرایند  طی  گیاهان  که  چرا 
جذب دی اکسید کربن و تبدیل آن به اکسیژن 
جذب  را  هوا  اضافی  کربن  طبیعی  به طور 
برگ  فتوسنتز،  فرایند  طی  همچنین  می کنند. 
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درختان سایر مواد شیمیایی مانند اکسیدهای نیتروژن، آمونیم تولید شده در هوا، 
بخشی از دی اکسید گوگرد و ازن که مولد قسمتی از مشکالت مه آلودگی و اثرات 

گلخانه ای هستند را از محیط خارج می کند.
است  قادر  زیبا  گیاه  این  فیلودندرون:  گیاه  توسط  هوا  تصفیه کنندگی  اثر 
فرمالدئید و بسیاری مواد شیمیایی سمی دیگر از این نوع را حذف و از بین ببرد. 
نحوه نگهداری از این نوع گیاه ساده بوده و می  توانید آن را در مکان هایی که دارای 
نور کمتری هستند قرار دهید. تنها نکته مهم آن است که  برگ های این گیاه برای 
این  که  قرار دهید  در جایی  را  آن  باید  و  است  و حیوانات خانگی مضر  کودکان 

برگ ها توسط کودک و یا حیوان خانگی تان خورده نشود.
اثر  بامبوها  بدانید  است  جالب  بامبو:  گیاه  توسط  هوا  کنندگی  تصفیه   اثر 
اتیلن  کلرو  تری  بنزن،  از  ناشی  آالینده های  وجود  مقابل  در  هوا  تصفیه کنندگی 
جوهر  پالستیکی،  مواد  شیمیایی،  پاک کننده های  طریق  از  که  را  آلدهید  فرم  و 

پرینتر و فرش در هوای خانه پخش می  شود 
آالینده  ها  از  نوع  این  به  سادگی  و  دارند  را 
را جذب خود کرده و تجزیه می  کنند. گیاه 
فصل  در  موردنیاز  رطوبت  به  سادگی  بامبو 
زمستان را برای شما ایجاد کرده و منجر به 
زیبایی آرایه  گری نیز خواهد شد. چند برگ 
داخل  هوای  برای  الزم  رطوبت  بامبو  سبز 
خانه را به خصوص در فصل زمستان که هوا 

خشک است، تأمین می کند.
اثر تصفیه کنندگی هوا توسط گیاه لوتوس: 
لوتوس بهترین راه برای از بین بردن بنزن و 
فرمالدئید در خانه است. اما به یاد داشته باشید 
که این گیاه یک گیاه سمی است که باید از 
دسترس کودکان و حیوانات خانگی دور نگه 

داشته شود.
اثر تصفیه کنندگی هوا توسط گیاه خانگی 
آگلونما: آگلو نما یک گیاه چینی بوده و از 

دسته گیاهان همیشه  سبز به شمار می رود، که به نور فراوان نیاز ندارد. این گیاه به 
رطوبت نیاز داشته و بنزن و فرمالدئید موجود هوا را از بین می برد. توجه داشته باشید 

که شیره این گیاه به همراه دانه هایش سمی می باشند.
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اثر تصفیه کنندگی هوا توسط گیاه کلرو فیتوم )گل گندمی(: گل گندمی یک 
گیاه بسیار زیبا با شاخ و برگ ها و گل های 
انتخاب  بهترین  که  رنگ  سفید  کوچک 
به  سادگی  و  بوده  داخلی  دکوراسیون  برای 
می  تواند به از بین بردن سمومی چون بنزن، 
فرمالدئید، منو اکسید کردن و زایلن کمک 
کند. این گیاه نیز برای کودکان و حیوانات 

خانگی به  شدت مضر است.
گیاه  توسط  هوا  تصفیه کنندگی  اثر 

اگر  بنابراین  است؛  نور  کم  محیط های  برای  انتخاب  بهترین  گیاه  این  پیچک: 
بهترین  پیچک  دارید  نور  کم   محیطی 
جذب  در  پیچک  شماست؛  برای  انتخاب 
تری  و  کربن  اکسید  منو  فرمالدئید،  بنزن، 
اتیلن بسیار عالی عمل کرده و برخی  کلرو 
از  نیز  را  قارچی  آلرژن ها مثل کپک های  از 

بین خواهد برد. 
اثر تصفیه کنندگی هوا توسط گل سانسوریا: سانسوریا گیاه سختی است که 

رشد  مکان ها  و  محیط ها  انواع  در  می تواند 
کند. گیاهی است که در هر شرایط سختی 
و  می  دهد  نشان  خود  از  مقاومت  به خوبی 
تری  و  بنزن  فرمالدئید،  بردن  بین  از  برای 
این  می کند.  عمل  عالی  بسیار  اتیلن  کلرو 
را  کربن  دی اکسید  شب ها  همچنین  گیاه 

جذب و اکسیژن آزاد می کند.
اثر تصفیه کنندگی هوا توسط گیاه سرخس بوستونی: سرخس بوستونی برای 

مرطوب کردن هوا و از بین بردن فرمالدئید، 
این  است.  مفید  زایلن  و  کربن  اکسید  منو 

گیاه به آب رسانی کافی نیاز دارد. 
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گیاه  توسط  هوا  تصفیه کنندگی  اثر 
برگ های  با  زیبا  درختچه ای  بنجامین: 
و  اداره ها  راهرو  در  اغلب  که  است  ابلقی 
تری  بنجامین  می شود.  داده  قرار  خانه ها 
کلرو اتیلن ساطع شده از چسب ها و رنگ ها 

را جذب کرده و هوا را تصفیه می کند.
اثر تصفیه کنندگی هوا توسط گیاه ژربرا: 
بین بردن سمومی چون  از  در  زیبا  گیاه  این 
بسیار  اتیلن  کلرو  تری  و  فرمالدئید  بنزن 
روشن  و  گرم  مکانی  در  را  آن  است.  مفید 

قرار دهید. 

 نقش درختان سوزنی و پهن برگ در کاهش آلودگی هوا
یک هکتار جنگل درختان سوزنی برگ در سال، حدود 16 میلیون متر مکعب هوا 
به مواد آلی تبدیل می کند.  را  را جذب و معادل 5 هزار و 400 کیلوگرم کربن 
همچنین حدود 14 هزار و 400 کیلوگرم اکسیژن آزاد می کند و به طور غیرمستقیم 

از طریق ذخیره انرژی بر کیفیت هوا تأثیر دارد.
درختان پهن برگ سبزینه بیشتری دارند و بدون شک سهم بیشتری در کاهش 

آلودگی هوا دارند.
میزان  می کند،  تولید  اکسیژن  کیلوگرم   2 متوسط  به طور  سال  در  درخت  یک 
اکسیژن آزاد شده به وسیله درختان پهن برگ در یک هکتار بین 2 هزار و 500 تا 

3 هزار کیلوگرم است و می تواند نیاز 10 انسان را تأمین کند.
برگ درختان با جذب و حفظ گرد و غبار و سایر ذرات معلق هوا تا زمان شست و شو 
و بارندگی مقدار گرد و غبار و سایر ذرات معلق هوا را تا 75 درصد کاهش داده 
و تأثیر به  سزایی بر بهبود کیفیت هوا دارد.شرایط بد آب و هوایی که در مناطق 
شهری بسیار معمول است، با افزایش تعداد درختان در فضای شهرها که به صورت 

تصفیه کننده های طبیعی هوا عمل می کنند، بهبود خواهد یافت.
گیاهان به کمک فرایندهای طبیعی مانند فتوسنتز و تنفس و تعرق هوا را تصفیه و 
خنک کرده و به فضای اطراف بر می گردانند. میزان توانایی درختان در جذب کربن 
به ابعاد درخت، سن، سالمتی و پهنه چتر درخت بستگی دارد و به طور متوسط 

درختان بزرگ می توانند 2 تا 3 درصد میزان کربن هوا را کاهش دهند.
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یک درخت راش 80 فوتی می تواند روزانه دی اکسید کربنی را که معادل دی اکسید 
کربن ایجاد شده توسط دو خانواده دو نفره است حذف کند. درختان همچنین به 

طور غیرمستقیم، از طریق ذخیره انرژی بر کیفیت هوا تأثیر می گذارند.
درختانی که به منظور ایجاد سایه بر منازل کاشته شده اند، می توانند 10 تا 15 
درصد در هزینه خنک کردن و 4 تا 22 درصد در هزینه های تامین گرما از طریق 
مانع شدن در برابر جریان  های باد مؤثر واقع شوند که البته مقدار این صرفه جویی 

با توجه به نوع درخت، محل کاشت و فضاسازی متغیر خواهد بود.
اگر چه بشر امروزه به تکنولوژی های مختلفی دست یافته است، ولی به نظر می  رسد 
برگ درختان و گیاهان می توانند بهترین وسیله جهت بهبود کیفیت هوای محیط 

زیست بشری باشند.
این جانداران قادرند گازها و ذرات آالینده را از هوا خارج کرده، مصرف انرژی را 
کاهش داده، باعث کاهش دمای جو زمین شده و جوامع را در جهت زندگی هرچه 

مطلوب تر یاری کنند. 
برای  مهم تر  معنای  در  و  سیاره مان  بقای  برای  آلودگی،  بردن  بین  از  یا  کاهش 
سالمتی و سالم زیستن افراد در آن، بستگی دارد. هوایی که تنفس می کنیم، مملو 
با مواد  می کنیم،  استفاده  که  آبی  و  اقیانوس ها  و  خطرناک است  از آالینده های 
شیمیایی سمی شده اند. آلودگی، ما را با یک سیاره عاری از زیبایی، سرزندگی و 
گوناگونی مواجه می سازد. در این قسمت با چند راه که به کاهش آلودگی کمک 

می کند، آشنا می شویم.

 راه های کاهش آلودگی هوا:
1 هنگامی که در اتاق نیستید، المپ و وسایل الکترونیکی را خاموش کنید:

در  پریز  از  را  آنان  انرژی  بیشتر در مصرف  برای صرفه جویی  همچنین می توانید 
بیاورید. در آوردن پریز از برق همچنین کمک می کند که انرژی در وسیله ذخیره 

شود. در یک زمان تمامی وسایل را از برق بکشید.
2 تغییرات کوچک برای ذخیره کردن انرژی:

انرژی را تا جایی که می شود، می توان ذخیره کرد. برای مثال استفاده از المپ های 
کم مصرف، کم کردن انرژی بخاری و گرفتن درزهای پنجره ها برای جلوگیری از 

خروج انرژی از خانه 
3 مواد قابل مصرف بخرید

به جای اسراف در مصرف ظروف یکبار مصرف، از موادی استفاده کنید تا بتوانید 
چندین بار از آنها استفاده کنید.
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4 از کمترین بسته بندی استفاده کنید:
مواد  از  یکی  استیروفوم،  کنید.  از استیروفوم خودداری  بسته های ساخته شده  از 
رایج بسته بندی است، اما بخاطر تجزیه نشدن باعث آلودگی می شود. استیروفوم 

همچنین باعث رها شدن هیدروکربن و آلودگی می شود.
5 از مواد شیمیایی مناسب محیط زیست استفاده کنید:

موادی که برای شستشو در خانه استفاده می کنیم، بدن یا خودرو را می شوییم و آب 
می کشیم، به سمت فاضالب می روند، اما در آخر به منبع اصلی آب می رسند. این مواد 
برای گیاهان و حیوانات و اکوسیستم مناسب نیستند و برای مصرف انسانی نیز مضر 

می باشند. تا جایی که ممکن است، از مواد طبیعی و سالم استفاده کنید.
مثاًل: بجای مواد شوینده با کیفیت باال برای شستن حمام یا آشپزخانه، از ترکیب 
سرکه و آب و جوش شیرین و نمک استفاده کنید. این مواد طبیعی خانگی، به همان 
اندازه کارشان را خوب انجام می دهند، و باعث آلودگی آب هنگام شستن نمی شوند.

موادی بخرید که با مواد طبیعی درست شده باشند.
از کمترین حد  تا جایی که می توانید  بیابید،  مواد طبیعی  نتوانستید  هنگامی که 

درصد مواد استفاده کنید.
6 از حشره کش سموم گیاهی استفاده نکنید:

این مواد شیمیایی قدرتمند به صورت اسپری در محیط باقی می مانند و هنگامی که 
نفوذ کردند ، به آب وارد می شوند. مطمئنا شپش ها را که گوجه هایتان را می خورند 
برای آب  باغ باعث مشکالت بدتر  اما اسپری حشره کش در  از بین خواهید برد، 

آشامیدنی برای انسان ها و دیگر اکوسیستم ها خواهد داشت.
7 استفاده بی رویه از سموم را حذف کنید:

بعضی از محصوالت نباید در سطل زباله ریخته شوند، چراکه باعث نفوذ در طبیعت 
آن در سطل  انداختن  از  و  مواد شیمیایی سمی دارید  اگر  ایجاد سم می شوند.  و 
مطمئن نیستید، با مرکز فاضالب نزدیک منزل خود صحبت کنید تا راه ازبین بردن 

آن را یاد بگیرید. 
8 از آب نگهداری کنید

اهمیت زیادی دارد که از آب به نحو احسن نگهداری شود. هدر دادن آب، منبع 
قابل توجهی از تأثیرات بر محیط زیست را دارد. اندازه گیری میزان آب مصرفی 
در طول روز، باعث می شود که به اکوسیستم منطقه کمک شود. در اینجا چند راه 

صرفه در آب گفته شده است:
سریعاً نشت آب را درست کنید.

روی شیر آب و توالت های خود از دستگاه کنترل آب استفاده کنید. مانند: دوش 
دستی کوچک.

با آب جاری، ظرف ها را نشویید.
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مصرف  کمتری  آب  که  مدل های جدید  با  را  قدیمی خود  و سینک های  توالت ها 
می کنند، جایگزین کنید.

باغچه خود را زیاد آبیاری نکنید مخصوصاً اگر در مناطق خشک هستید.
9 آالینده های مهم محل خود را بشناسید

به کتابخانه بروید، در اینترنت جستجو کنید و با افرادی که می توانند به شما در 
مورد منابع مهم آلودگی اطالعات بدهند، صحبت کنید. 

گرچه کارهای فردی می تواند هوا و آب را تمیز نگه دارد، روش های جمعی برای 
و هوایی  از آب  براساس محافظت  دارند.  بهتری  تأثیر  از محیط زیست  محافظت 
که زندگی می کنید، خیلی اهمیت دارد که بدانید چه چیزی باعث خطر می شود.

10 به دیگران در مورد چیزی که می دانید بگویید:
اگر چه خیلی از مردم در مورد جلوگیری از آلودگی نگرانند، ممکن است در مورد 
سختگیری نسبت به مشکالت آن ندانند. هنگامی که تحقیقاتی در مورد آلودگی 
انجام دادید، از دانش خود برای هنرجویان استفاده کنید. هرچقدر تعداد افرادی که 
در مورد آلودگی می دانند، بیشتر شود، آسان تر می توان راهی یافت که از آلودگی 

جلوگیری کرد.
افراد در مورد آلودگی می تواند به مکالمه های جالب پیش  با  تنها صحبت کردن 
ببرد. برای سؤال های افرادی که عالقه ای به کمک به کاهش آلودگی ندارند، آماده 

باشید.
شود.  افراد  توجه  باعث جلب  که  باشد  موضوعی  می تواند  آن،  مضرات  و  آلودگی 
هنگامی که کسی به این موضوع عالقه مند شد، آگاه باشید و سعی کنید دیدگاه او 

را برای کمک به کاهش آلودگی تغییر دهید.
11 یک مقاله یا روزنامه دیواری برای هنرستان خود درست کنید:

نشر و چاپ اطالعاتی در مورد چگونگی جلوگیری از آلودگی، یکی از راه های عالی 
برای آگاه کردن دیگران برای کمک به کاهش است. نوشتن و توضیح دادن در مورد 

آلودگی هر دو، برای ساختن یک زندگی و محیط زیست سالم مناسب اند.
آیا کارخانه و کارگاهی در محل زندگی شما وجود دارد که باعث آلودگی می شوند؟ 
می توانید با افرادی که می خواهند از محیط زیست محافظت کنند، از آنها استفاده 
کنید. در اینترنت مکان هایی که باعث آلودگی می شوند را بیابید. شروع تغییرات را 
از هنرستان شروع کنید، تا هنرجویان نیز این اقدامات را به خانه منتقل نمایند، تا 

بدینوسیله بتوانید تأثیر گذار باشید.
12 به گروه های محیط زیست بپیوندید:

ممکن است یک گروه هیجان انگیز برای جلوگیری از آلودگی بیابید. اگر نمی توانید 
پیدا کنید، می توانید با هنرجویان خود گروهی را بسازید و هفته ای یک بار یا بیشتر 
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فعالیت خود را انجام دهید و حتی مکالماتی در جهت آگاه سازی دیگران داشته 
باشید تا به دیگران کمک کنید. 

چند راه برای در اشتراک گذاشتن ایده های خود:
رودخانه و نهر را پاکسازی کنید.

چند عکس در مورد آلودگی به اشتراک بگذارید.
به مدرسه ها بروید و با دانش آموزان و کمک هایی که به کاهش آلودگی می توانند 

بدهند، صحبت کنید.
درمورد  را  خود  نظرهای  تا  کنید  صحبت  خود  محل  نزدیک  تحقیقات  مرکز  با 

رهاسازی مواد شیمیایی از آب، با آنان در میان بگذارید.
به گروه هایی ملحق شوید که درخت و گیاه می کارند.

بر روی راه های سالمی کار کنید تا شهر خود را پاکیزه نگه دارید.

نقش گیاهان در کاهش آلودگی خاک

الف( آلودگی خاک در اثر سرب موجود در آن: برای مبارزه با سرب موجود 
در خاک، از قارچ ها استفاده می شود، زیرا در هم زیستی میان گیاهان و قارچ هایی 
چون »آربوسکوالرمیکوریزا« در جذب سرب، گزارش های بسیار خوبی دریافت شده 
است. کلونی زایی این قارچ بر روی ریشۀ گیاهان، باعث افزایش سطح ریشه، برای 
جذب سرب می گردد که منجر به جذب بیشتر عنصر سرب به گیاه میزبان می شود. 
این گزارش ها نشان می دهد که گیاهان به کمک این قارچ ها دوام آورده و آلودگی 
را بهتر تحمل می کنند. محققان، این بردباری را ناشی از محافظت ریشۀ آنها توسط 
قارچ ها در خاک آلوده می دانند. اثر حفاظتی قارچ ها برای گیاهان به این صورت 
است که کلونی »میکوریزا« بر روی ریشه و تمامی سطوح افزایش می یابد تا بتواند 
عناصر سنگینی مانند سرب را جذب کند. حتی اگر گیاه قادر به انباشت زیاد این 
عناصر  برای جذب  را  واسطه  نقش  قارچ،  این حالت  در  باز هم  ولی  باشد  عناصر 

سنگین بازی می کند. 
در معادن سرب نیز می توان از نوعی قارچ به نام آسپرز بلوس نیجر، استفاده کرد. این 
قارچ می تواند نسبت به دیگر قارچ ها سرب بیشتری را از محیط جذب نماید. بنابراین 
از اینگونه قارچ ها می توان در بهسازی خاک های آلوده به عناصر سنگینی مانند سرب 

کمک گرفت. قارچ ها این توانایی را دارند، بدون آنکه خود خسارتی ببیند.
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ب( آلودگی هوا در اثر آالینده ها: 
1 دوده ها: درختان در جذب دودۀ هوا نقش بسیار خوبی دارند، به طوری که در مساحت 
برابر یک مایل مربع، 28 درصد از تراکم دوده، کاهش پیدا می کند، در حالی که در یک 
منطقۀ بدون درخت در فضای شهری میزان گرد و غبار 850mg/m3ـ  در روزـ )متوسط 
سالیانه( و در حومۀ شهر به دلیل وجود فضای سبز، مقدار گرد و غبار کمتر از 100 

میلی گرم در روز بوده است.
2 سرب هوا: قسمت اعظم سرب ورودی به اتمسفر، ناشی از احتراق مواد سوختی 
است که در هر حال، در بدن انسان رسوب می کند و باعث مسمومیت، کم خونی، 
بیماری های تنفسی و اختالالت عصبی می گردد. گیاهان برای رشد خود به سرب نیاز 
ندارند، ولی با جذب آن از طریق شاخه و برگ و به خصوص ریشه، کمک مؤثری به 
کاهش آلودگی هوا می کنند. همۀ گیاهان این توانایی را دارند، ولی گیاهان و درختانی 
که دارای برگ های زبر و خشن هستند، 7 برابر بیشتر از برگ های صاف و نرم، سرب 
را جذب می کنند. همچنین هرچه سطح برگ بزرگ تر باشد، برای تجمع و جذب 
سرب هوا مناسب تر است تا برگ های سوزنی شکل، زیرا در اثر وزش باد یا شست وشو 
با آب باران، سرب کمتری را از دست می دهند. به این نتیجه می رسیم که کاشت 
درختان با برگ پهن، زبر و خشن بر کاشت درختان با برگ سوزنی ترجیح دارد، زیرا 

بدین ترتیب حجم بیشتری از سرب هوای آلوده، جذب می گردد. 
سبز  فضای  وسعت  هرچه  هوا:  ازون  نیتریک،  اکسید   )So2( آلودگی ها  سایر   3
اطراف کارخانجات بیشتر باشد، اثر آلودگی ها کمتر می گردد، به طوری که 500 
متر مربع فضای سبز می تواند 70% از گاز دی اکسید گوگرد و 27% اکسید نیتریک 
هوا را کاهش دهد. درختان بلند در جذب ازون هوا نسبت به درختان کوتاه، پاالیش 
بیشتری انجام می دهند، درضمن هرچه روزنه های گیاهان بزرگتر و در واحد سطح 
مؤثرترند. آلوده  هوای  اوزن  کردن  پاک  در  باشد،  بیشتر  تعدادشان  مربع(   )اینچ 

نوع  به  توجه  ضمن  است  الزم  درختان،  پاالیش  ظرفیت  محدودیت  به  توجه  با 
آلودگی ناشی از کارخانجات مختلف، فضای سبز مناسب در اطراف کارخانه ها ایجاد 

کنیم تا آلودگی کمتری به محیط زیست وارد گردد. 
اثر فضای سبز در جلوگیری از پخش مواد آالینده، به میزان زیادی بستگی به نوع 
گیاهان دارد و دلیل پاالیش هوا توسط فضای سبز، ایجاد انحراف در مسیر جریان 
هوا می باشد، همچنین هرچه فضای سبز، متراکم تر باشد، ضمن پاالیش بیشتر هوا، 
گازها و ذرات آلوده کنندۀ هوا را در مقیاس وسیع تری، در شاخ و برگ درختان 

جمع می کند و از انتشار آلودگی جلوگیری می نماید.
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نقش و اهمیت و جایگاه پوشش گیاهی در محیط زیست و کاهش 
آلودگی

در  که  و سبزی  و چمن  علوفه  و  بوته ها  درختان،  انواع  از  عبارت  گیاهی  پوشش 
سطح زمین استقرار می یابد به عبارتی هرگونه سر سبزی در سطح زمین را سطح 
پوشش گیاهی نامند ) جنگل، مرتع، زراعت( فقدان پوشش گیاهی در سطح زمین از 
عوامل عمده تخریب سطح خاک توسط باران می باشد. پوشش گیاهی مانعی است 
در مقابل باران که به سطح خاک برخورد می نماید. برخورد باران به سطح خاک 
باعث جابجایی خاک دانه ها و فرسایش خاک می شود. فرسایش خاک حاصلخیز 
فقر پوشش و نابودی آن را در پی دارد.عدم وجود پوشش گیاهی نیز نابودی خاک 
را در پی دارد. به عبارتی پوشش گیاهی و خاک برای حفظ خود مکمل یکدیگرند. 
عدم وجود یکی باعث نابودی دیگری می شود. این ارتباط حیاتی به حیات بشر و 
موجودات زنده ارتباط دارد. وقوع سیل آب ها، فرسایش آبی و بادی خاک، طوفان های 
شن و تغییرات سطح زمین با انباشته شدن شن های روان و تغییر در شرایط طبیعی 
زندگی انسان و مهاجرت همه حکایت از عدم مدیریت در استقرار پوشش گیاهی در 
حوزه های آب خیز دارد. ریزش باران بر روی خاک باعث فرسایش آن شده و خاک 
جابه جا شده و از محل خود حرکت می کند و در نهایت همراه با سیالب به مناطق 
پست انتقال یافته و بعد از خشک شدن خاک با حرکت باد جابه جا شده و باعث وقوع 
طوفان های شن و تخریب مناطق مسکونی و زراعتی و پیشروی بیابان می شود از 
طرفی با جابجایی از محل استقرار اولیه باعث فقر پوشش گیاهی شده و باعث کاهش 
ذخیره آب زیرزمینی در محل شده و آب به سرعت به سیالب تبدیل شده و از محل 
که باید نفوذ نماید؛ خارج می شود و پدیده وقوع سیل آب های مخرب را در پی دارد. 
در حوزه هایی که سد های مخزنی احداث شده اند فرایند فرسایش پدیده رسوب را در 
پی دارد و باعث کاهش حجم مفید سد های مخزنی می شود در حال حاضر در 36 
میلیون هکتار از مساحت حوضه های سد های مخزنی کشور بیش از 250 میلیون 
متر مکعب رسوب در هر سال وارد. سد های مخزنی می شود. و در هر سال این حجم 
از مخازن سد های کشور کاسته می شود. پس فقدان پوشش گیاهی در سطح خاک، 
باعث وقوع سیالب، خشکسالی، طوفان شن،کاهش حجم مخازن سدها، کاهش در 
تولید کشاورزی، درآمد، اشتغال شده و باعث فقر و مهاجرت می شود و فشارهای 

زیادی را به جامعه وارد می نماید.
به عبارتی اکوسیستم حوزه آب خیز را با بحران مواجه ساخته و منابع طبیعی را به 
نابودی می کشاند. همچنین هزینه های زیادی را برای جبران خسارت به ساکنین 
حوضه ها وارد می نماید. عوامل نابودی پوشش گیاهی در سطح حوضه های آب خیز 
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عبارت اند از استفاده چوب درختان جنگل برای سوخت و یا تولید محصوالت چوبی 
و بوته کنی برای سوخت، فشار دام بر مرتع که با عدم تعادل دام در مرتع انجام 
می شود و یا عدم وجود فرهنگ تأثیرات پوشش گیاهی بر منابع طبیعی و به تولید 
و به زندگی ساکنین حوضه آب خیز و عدم توجه به آن، همچنین ورود تکنولوژی 
بخصوص تراکتور در سطح حوضه ها که تشدید در تخریب منابع پوشش گیاهی و 
خاک می نماید و عدم فرهنگ نوع استفاده از تراکتور و یا شخم زدن در جهت شیب 
و یا تبدیل اراضی کم بازده به کشت دیم و یا ثبوت مالکیت اراضی برای خود و 
عدم مدیریت واحد در حوضه های آب خیز همه دست به دست هم داده و تخریب 
در حوضه های آب خیز را تشدید نموده است که نتایج آن فشار حوادث غیر مترقبه 
سیل و خشکسالی و کم آبی بر انسان شده است. وقوع سیل آب های گل آلود در 
مخازن باعث نابودی گونه های جانوری آب زی در منابع آب سطحی می شود. عالوه 
بر چرای بی رویه دام که نابودی مراتع و پوشش گیاهی را در برداشته است یکی 
دیگر از موارد مصرف بوته زار ها استفاده از آنها برای تهیه سوخت است. به طوری 
سوخت  تأمین  منظور  به  دنیا  سالیانه  شده  برداشت  چوب  نیمی از  حدود  در  که 
مورد استفاده قرار می گیرد. طبق گزارشی در سال 1975 در حدود 90% مردم 
میانگین مصرف  و  وابسته هستند  به هیزم  غذا  برای طبخ  فقیرترین کشورها  در 
سوخت سرانه در حدود یک تن در سال است. شدت این مسئله در شبه قاره هند، 
حواشی نیمه خشک صحرایی آفریقا و آمریکای التین شامل مناطق مرتفع آمریکای 
به دنبال  است.  دیگر  مناطق  از  بیشتر  کارآییب  دریای  در  واقع  جزایر  و  مرکزی، 
بهره برداری بیش از حد این منابع، تشدید خطر فرسایش، حرکت شن های روان، 

بیابانی شدن، سریعاً به صورت مشکالت منطقه ای خود نمایی می کنند.
استفاده از گیاهان بوته ای برای سوخت در کشورهای کمتر توسعه یافته، نشان دهنده 
پر زحمتی  بسیار  )بوته ها( کار  تطابق فرهنگی بی نظیر است. جمع آوری سوخت 
بوته  کیلوگرم  به 12  روزانه  برای سوخت  نفری عشایری  پنج  است. یک خانواده 
نیاز دارند. در فرهنگ این مردم جمع آوری سوخت یکی از وظایف کودکان است. 
در بسیاری از ملت ها و فرهنگ ها، گیاهان بوته ای و درختچه ها به عنوان سوخت 
در  ندارد.  نیاز  سنگین  ادوات  تبر  و  اره  به  آنها  جمع آوری  زیرا  شده اند،  انتخاب 
اقلیم های نیمه خشک گیاهان بوته ای تنها منبع انرژی سوختی محسوب می شوند 
و اغلب روی تپه ها یا خاک ریز های کوچکی رشد می کنند که در نتیجه حمل ذرات 
خاک حاصل از فرسایش، توسط باد به وجود می آیند. قسمت عمده بیو ماس چوبی 
بوته ای که در چنین وضعیتی رشد می کنند درست در زیر سطح خاک  گیاهان 
به شکل یک چوب ضخیم دیده می شوند. از نظر اشتغال زایی، استفاده از گیاهان 
گروه  معاش  امرار  وسیله  انرژی  تأمین  منابع  از  یکی  عنوان  به  مرتعی  و  جنگلی 
بزرگی از جمعیت دنیا است که در کشورهای کم توسعه یافته زندگی می کنند. 
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این امر به ویژه در مناطقی که در اقلیم های خشک و نیمه خشک واقع شده اند و 
جنگل های آن چنان گسترده گی ندارد صدق می کند. بهره برداری بیش از حد این 
منابع زمینه بیابانی شدن را فراهم می کند. در ایران در مناطقی که سوخت فسیلی 
بضاعت  خانواده ها  فسیلی  به سوخت  وجود دسترسی  با  یا  و  نیست  در دسترس 
کافی برای خرید آن را ندارند و یا از نظر فرهنگی و سلیقه ای سوخت هیزمی را 
برتر می دانند،  مقادیر زیادی از بوته زارهای طبیعی و یا دست کاشت سالیانه برای 

تأمین سوخت مورد استفاده قرار می گیرد.
پوشش گیاهی به عنوان زیستگاه حیات وحش از اهمیت ویژه ای برخوردار است از 
آن جایی که گیاهان بوته ای به منظور تأمین علوفه، استقرار و مخفی گاه و حفاظت 
حرارتی مورد استفاده وحوش قرار می گیرند. لذا یکی از اجزای مهم در حیات وحش 
محسوب می شوند. هریک از گونه های حیات وحش برای تغذیه ، بقا و تولید مثل 
در زیستگاه خود، نیازهای خاصی به گونه های گیاهی دارند. نیازمندی های زیستی 
وحوش اغلب هم پوشانی دارند. بنابراین برای تجمع گونه های حیوانی مختلف به 
تنوع یکی از عناصر مهم محسوب می گردد. در کشور ایران که در طی دهه های 
اخیر جمعیت انسانی بیش از دو برابر افزایش یافته در اثر اجرای طرحهای توسعه 
مراتع  به  وابسته  دام  تعداد  افزایش  همچنین  و  شهرسازی  و  صنعتی  کشاورزی، 
بسیاری از توده های طبیعی مورد هجوم واقع شده و از بین رفته اند. به همین خاطر 
جانوران که این محیط ها را به عنوان زیستگاه خود انتخاب کرده بودند به ناچار به 
سمت زیستگاه های دور دست تر مهاجرت کردند و یا به وسیله شکارچیانی اسیر 

شدند.
بیابان  با هدف  البته  بیابانی که  به خصوص جنگل های دست کاشت  و  بوته زارها 
زدایی به وجود آمدند. از این حیث کمک شایانی به ایجاد زیستگاه حیات وحش 
جانوری نموده است به طوری که در هریک از این توده های جنگلی بسته به اقلیم، 
گونه، تراکم، ارتفاع و پوشش زیر اشکوبی که به وجود آورده اند. طبف خاصی از 
جانوران اعم از پرندگان، پستانداران، خزندگان، حشرات و حتی میکروارگانیسم ها 
را در خود جای داده اند. به عنوان نمونه در جنگل های دست کاشت بیابانی واقع 
و حاشیه  ایران  مرکزی  کویر  یا حاشیه شرق  و  استان خوزستان  در غرب کرخه 
خرگوش،  جوجه  تیغی،  همچون  جانورانی  اصفهان  استان  در  گاوخونی  تاالب 
قمری،  دراج  تیهو، کبک،  پرندگانی همچون  و  گراز  و  کفتار  روباه، شغال، گرگ، 
کبوتر   چاهی، جغد صحرایی، باز، گنجشک، بلبل و سار و انواع خزندگان، بند پایان 
از  اثری  عملیات،  این  اجرای  از  قبل  سال های  در  که  می شوند  دیده  حشرات  و 
سبز  فضای  عنوان  به  می تواند  گیاهی  پوشش  نمی شد  دیده  مناطق  این  در  آنها 
به هر  مفهوم محیطی که  به  را  اگر منظره طبیعی  باشد  مناظر طبیعی مطرح  و 
صورت ایجاد شده باشد به هیچ گونه نهاده اضافی نظیر آب، کود، علف کش و غیره 
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باید بدانیم که بدون شک گیاهان بوته ای بومی با تنوع بسیار وسیعی  نیاز ندارد، 
که دارند، می توانند نقش مهمی در موفقیت برنامه احداث فضای سبز طبیعی ایفا 
کنند. علی رغم ارزش و اهمیت زیادی که گیاهان اهلی شده بومی دارند و به علت 
کافی نبودن گیاهان بوته ای بومی بهره برداری از آنها به عنوان گیاهان زینتی محدود 
گیاهان  به عنوان  که  است  شده  ثابت  اخیر  سال های  در طی  این  وجود  با  است. 
بومی سازگار به عالوه بر آن که محیط طبیعی زیبایی را به وجود می آورند. شرایط 
مناسبی را برای صرفه جویی هزینه مواد و نیروی انسانی برای نگهداری از پوشش 
گیاهی مهیا می سازند. سازگاری با درجه حرارت و شرایط اقلیمی، نیاز آبی کم و 
سازش با خاک های منطقه عوامل مهمی هستند که افزایش تقاضا برای استفاده از 
گیاهان بومی و سازگار را تحت تأثیر قرا داده اند. هم اکنون در بسیاری از مناطق 
اطراف شهرها که در ابتدا به منظور کنترل فرسایش بادی و بیابان زدایی با انجام 
عملیات نهال کاری احیا شده اند به دلیل فضای سبز مناسبی که ایجاد نموده اند و 
به خصوص به خاطر حداقل بودن هزینه های مراقبت و آبیاری آنها به عنوان پارک 
تفریحی،  تأسیسات  ایجاد  با  و  قرار گرفته اند  استفاده  بیابانی مورد  بوستان های  و 

ورزشی و استراحت گاه های مناسب جزء تفرجگاه های مردم محسوب می شوند.
در مناطق حفاظت شده می توان تولید بذر گیاهان را مورد توجه قرار داد که تقاضا 
برای بذر در آینده باال خواهد رفت و از این طریق می توان ضمن اشتغال در توسعه 
فضای سبز و پوشش گیاهی گام برداشت. در صورتی که براساس اقلیم منطقه پوشش 
گیاهی در حد کلیماکس خود بوسر )یعنی حداکثر پوشش( منطقه از نظر میکرو 
جنبه  است.  برخوردار  خاصی  اهمیت  از  رطوبت  و  خاک  و  آب  حفاظت  و  اقلیم 
در  بیوماس  درصد  حدود 90  جنگل:  مرتعی(  ) جنگلی،  گیاهی  پوشش  اقتصادی 
سطح کره زمین در جنگل ها انباشته شده است بیوماس به صورت تیر، شاخه، ساقه، 
درحقیقت  می شود.  شامل  را  میکروارگانسیم ها  و  جانوران  با  همراه  ریشه  و  برگ 
جنگل ها عمده در بر گیرنده، جرم و ماده آلی زنده و مرده می باشند. تولید بیوماس 
بیش  تولید  مقدار  این  می گردد.  بالغ  تن  میلیارد  در جنگل ها حدود 50  سالیانه 
توندرا و  اراضی  اراضی زراعی، مرغداری ها، مراتع، چراگاه ها، استپ ها،  تولیدات  از 
تولید  مقدار  این  برای  می باشد.  زمین  کره  روی  بر  گیاهی  تولیدات  سایر  باالخره 
عظیم سالیانه میلیونها لیتر گاز کربنیک مصرف و میلیون ها لیتر اکسیژن از طریق 
گیاه به هوا پس داده می شود. قسمت اعظم بیوماس جنگل به وسیله علف خوران، 
اکسیژن مصرف  این موجودات جانوری  میکروارگانیسم مصرف می شود.  حشرات، 
نموده و گاز کربنیک پس می دهند. پس یک سیکل بسته و منظم بین تولیدکننده ها 

و مصرف کننده ها از نظر تولید گاز کربنیک و اکسیژن بر قرار است.
و  برگ ها  متر   4 ارتفاع  به  سالیانه  نبودند،  میکروارگانیسم ها  و  حشرات  چنانچه 
مشاهده  امروزه  می ماندند.  باقی  جنگل  سطح  در  شده  ریخته  زمین  به  شاخه ها 
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می کنیم جنگل هایی که هزاران هزار سال به خزان رفته حجم خزان برگ ها فقط 
به وضع آب و هوا  اضافه کرده اند. نسبت  ارتفاع سطح جنگل  به  چند سانتی متر 
متفاوت  متر  ارتفاع 100  تا  متر  ارتفاع 2  از  مناطق مختلف  در  درختان جنگلی 
لذا  رفته  فرو  بهم  نقطه  باالترین  در  درختان  تاج  جنگل ها  از  بعضی  در  هستند. 
بنام جنگل بسته و در بعضی دیگر به علت نفوذ آفتاب به سطح جنگل، جنگل باز 
می گویند. در حال حاضر 44 میلیون کیلومتر مربع از سطح کره زمین را جنگل ها 
پوشانده اند و فقط 27 میلیون کیلومتر مربع از سطح کره زمین در کمر بند مناطق 
مرطوب و گرمسیری و بارانی استوایی و از مرکز قاره آمریکا شروع شده حتی در 
تا  آسیا  شرق  جنوب  آفریقا،  مرکزی  آمریکا،  شمال  و  جنوب  سردسیری  نواحی 
اقیانوسیه پیش می روند و در مناطق معتدله و سرد سیری شامل آالسکا، کانادا، 

اروپای غربی، اسکاندیناویا، روسیه، سیبری، شمال چین و ژاپن را شامل می شود.
انواع ترکیبات،  امروزه  بلکه  الوار نیست.  برای سوختن و تهیه تخته و  تنها  چوب 
مواد  الکل،  چوب،  خاکستر  چوب،  قطران  چوب،  قیر  الستیک،   کاغذ،  خمیرها، 
سلولزی و غیره تهیه می گردد. سهم سرانه جنگل در دنیا 0/5 متر مکعب و در 
ایران حدود 0/1 متر مکعب است. سطح جنگل های کشور حدود 11 میلیون هکتار 
است و سطح جنگل های استان اصفهان حدود 100 هزار هکتار است. در کشور 
سوئد بهره برداری از جنگل در سطح 24/4 میلیون هکتار به گونه ای است که هر 
30 سال یکبار گردش برداشت جنگل انجام می شود. یعنی جنگل های کشور را به 
30 قسمت تقسیم نموده اند که هر سال یک قسمت برداشت و فروخته می شود 
و در آمد سالیانه آن بیش از 15 میلیارد دالر است و در سال بعد قسمت برداشت 
برداشت می شود. مدیریت در  بعد  دوباره جنگل کاری می شود و 30 سال  شده 
کاشت، داشت و برداشت جنگل از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در جهان 
و  فعالیت  برداشت، مصرف در حال  از  نفر در صنعت چوب  میلیارد  از یک  بیش 

اشتغال می باشند.
جنگل های ایران با توجه به اینکه به جز نوار شمالی اکثراً در نواحی نیمه خشک و کم 
باران هستند باید مورد توجه، مراقبت و کشت دستی قرار گیرند تا نسل های آینده 
با کشت جنگل های دست  بنمایند. همچنین  برداری زیست محیطی  بهره  آن  از 
کاشت می توان در حد امکان مبارزه با بیابان زایی نمود و پیشروی کویر و بیابان را در 
حاشیه شهرها کنترل نمائیم و از خسارات بیشتر عوامل مخرب طبیعی پیشگیری 
نماییم مرتع: مرتع از نظر اقتصادی حائز اهمیت است چه از جنبه گیاهان دارویی و 
چه از جنبه تأمین علوفه دام. سطح کل مراتع ایران 90 میلیون هکتار برآورد شده 
که 60 میلیون هکتار آن را مراتع فقیر، 16 میلیون هکتار خیلی فقیر و 14 میلیون 
هکتار مراتع خوب و متوسط را شامل می شود. به نظر کارشناسان غنی ترین مراتع 
کشور حدود 450 کیلوگرم در هکتار و فقیرترین مراتع کمتر از 30 کیلوگرم ماده 
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خشک علوفه ای در سال تولید می کند. میزان تولید علوفه خشکی که از کل مراتع 
ایران به دست می آید. سالیانه بالغ بر 10 میلیون تن می باشند که حدود 17 میلیون 
واحد دامی را تعلیف می کند. در استان اصفهان حدود 6 میلیون هکتار مرتع وجود 
دارد که تولید علوفه خشک آن در هر هکتار حدود 50 کیلوگرم است و در هر سال 
300 میلیون کیلوگرم علوفه خشک تولید می شود که براساس قیمت 100 تومان 
برای هر کیلو 30 میلیارد تومان تولید علوفه خشک جهت تعلیف دام در استان 
اقتصادی مراتع در تولید علوفه و  از نظر  اصفهان مورد بهره برداری قرار می گیرد. 
تغذیه دام و تولید گوشت و لبنیات حائز اهمیت است و باید با مدیریت صحیح مراتع 
حفاظت شده و بهره برداری منطقی و صحیح از آنها انجام پذیرد. همچنان که ذکر 
شد پوشش گیاهی ) جنگل و مرتع( برای حفظ حیات بشر بسیار حائز اهمیت است و 
در تمامی ابعاد زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرد و خداوند این نعمت طبیعی 
را برای حیات انسان آفریده است و ما باید با روش های بهره برداری صحیح و درست 

این منابع حیاتی را برای خود و نسل های آینده حفظ نماییم.

آلودگی های صوتی

زمانی  و  مکانی  شرایط  در  که  است  خواسته ای  نا  از آلودگی صوتی امواج  منظور 
عوارض  می تواند  و  گذاشته  تأثیر  انسان  ویژه  به  زنده  موجودات  فعالیت  بر  ویژه 
متعدد جسمی و روحی و علی الخصوص اختالل در اعصاب شنوایی را حاصل شود. 
واحد اندازه گیری آلودگی صوتی »دسی بل« است و آستانه تحمل گوش انسان در 
حدود 130 دسی بل است. انتشار صدا بسته به اینکه در محیط باز یا بسته صورت 
امواج صوتی بدون برخورد به مانع  باز  پذیرد رفتار متفاوتی دارد. در یک محیط 
روند انتشار را تا مرز تباهی ادامه می دهند. شرایط محیطی تأثیر غیرقابل انکاری 
در چگونگی انتشار صدا دارد. گرچه انسان به سر و صدا عادت کرده ولی در حقیقت 



188

آلودگی صوتی یک عامل خستگی بوده و ظرفیت کار انسان را چه در مشاغل فکری 
و چه در شغل های بدنی و ساده کاهش می دهد آلودگی صوتی روی وضع روانی و 
روحی شخص اثر کرده، باعث اشکال در تطابق یافتن انسان با محیط کار و حتی 
اجتماعی و خانواده می  شود. که نتیجه آن کاهش بازده کار می  باشد. در صورتی 
که مدت در معرض آلودگی صوتی قرار گرفتن افزایش پیدا کند، می  تواند موجب 
را  عروقی  ـ  قلبی  امراض  به  ابتال  خطر  همچنین  و  شود  شنوایی  قدرت  کاهش 
افزایش دهد. به عنوان نمونه چنانچه فردی طی 8 ساعت به  طور مداوم در معرض 
سر و صدای باالی 70 دسی  بل قرار گیرد، فشار خون وی 5 تا 10 میلی متر جیوه 

افزایش می یابد.
آزمایش ها نشان می دهد که صداهای با شدت 160ـ150 دسی بل موجب رنگ 
و صداهای  بدن می  شوند  و کاهش درجه حرارت  فشار خون  رفتن  باال  پریدگی، 

مداوم نیز عکس العمل هایی را مانند انقباض رگ ها در بدن ایجاد می کند. 
انتشار  در  مؤثر  }displaystyle Leq=10log)vcar/d(-10log)q(+k\{عوامل 

صوت:
تأثیر دما و تأثیر باد دو عامل مهم در چگونگی انتشار صوت هستند.

 آثار آلودگی صوتی:
بعضی  برای  به شدت 160ـ150 دسی  بل  نشان می دهند که صدای  آزمایش ها 
حیوانات کشنده و مرگبار است. این حیوانات قبل از مرگ به تشنجات موضعی، 
فلج و رعشه دچار می  گردند. در انسان ها رنگ پریدگی و باال رفتن فشار خون از 
می یابد. صداهای  کاهش  نیز  بدن  درجه حرارت  است.  آلودگی  های صوتی  اثرات 
مداوم، عکس  العمل هایی را در بدن ایجاد می  نماید از جمله انقباض رگ ها بیشتر 
می گردد و این حالت پس از قطع صدا هنوز ادامه می  یابد. بدن انسان در خواب نیز 
به محرک  های صوتی پاسخ می دهد. بدون این که فرد از خواب بیدار شود. )ضربان 

قلب و حاالت ماهیچه ها تغییر می کند.(
بررسی ها نشان می دهد که کارگران کارخانجات چوب بری که با اره کار می کنند 
و صدای 125 د سی بل را تحمل می نمایند، شب ها وقتی به خانه بر می گردند، 
انگشتان آنها سبز رنگ و سپس سفید می  گردد که عالئم بیماری وازواسپاستیک 
می باشد که در نتیجه انقباض رگ  ها و نارسایی در جریان خون عارض می  شود ؛ که 

این ناراحتی به نام بیماری رینال یا انگشتان مرده معروف است.
راهکارهای کاهش صدا:

باتوجه به اینکه معموالًً صداها از تولیدکننده ای پخش، توسط گیرنده ای دریافت 
می شود. بنابراین جهت کنترل این آلودگی، کاهش شدت صدا، جلوگیری از انتشار 

و نفوذ صدا و محافظت از گیرنده )سیستم شنوایی( می تواند مؤثر باشد.
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یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش سرو صدای ناخواسته و آلودگی صوتی استفاده 
از گیاهان است. استفاده از گیاهان تنها برای کاهش تراز صدا در فرکانس های باال 
مؤثر می باشد. خاصیت پراکنده  سازی امواج صوتی توسط پوشش گیاهی به مراتب 
بیشتر از خاصیت جذب کردن آنها است. در نتیجه درختان بلند با کاهش دادن 
سرعت باد و موجب عدم هدایت امواج صوتی به طرف شنونده می  شوند و می  توانند 
آلودگی صوتی مورد استفاده قرار گیرند. کاشت  به عنوان عایق صوتی در مقابل 
گیاهان تنها به منظور کاهش آلودگی صوتی نمی  باشد بلکه به منظور رعایت مسائل 
اکولوژیکی و روانی نیز صورت می  گیرد. پوشش گیاهی می تواند در داخل فضای 
پوشش های  لبه ها،  همانند  دهد.  تشکیل  را  کوچک تر  محصورکننده های  اصلی، 
گیاهی نیز می توانند ترکیبی از جان پناه ها و چشم اندازها را که مشوق حضور و 

ماندگاری مردم در فضا هستند، پدیدآورند.

 صداهای شهری
و  هوا  آلودگی  درصد  بیست وپنج  عامل  بنزینی  موتورسیکلت های  تهران  در شهر 

پنجاه درصد آلودگی صوتی شهر می باشند. 

 واکنش به سرو صدا
یکی از حقوق های یک شهروند، آرامش صوتی وی است. صلب مسئولیت از این 
مهم موجب بروز عدم تمرکز، پرخاشگری و در نهایت اختالالت روحی شهروندان 
می شود. این امر در قانون بند 6 منشور حقوق شهروندی به این صورت آمده است: 
شهروندان حق دارند ضمن مشارکت در انجام مسئولیت های قانونی و تأمین منابع 
مالی مورد نیاز، از هوای پاک، فضای سبز عمومی و بوستان، معابر تمیز و عاری از 

پسماند و شهری بدون آلودگی های صوتی و زیست محیطی برخوردار باشند.
ساختمانی،  کارهای  کارخانجات،  شامل  شهری  صوتی  آلودگی  های  اصلی  منابع 
صداهای ناشی از سیستم تهویه منازل و صدای ناشی از حمل و نقل )صدای موتور 
هواپیما، بوق اتومبیل( هستند. سر و صدای داخل منازل مثل صدای تلویزیون و 

جارو برقی نیز حائز اهمیت اند.
سطح صداهای گوناگون بر پایه فاصله هر یک از منابع سر و صدا.

در زیر بعضی از صداهایی که به طور مکرر شنیده می شوند به همراه سطوح دسیبل 
تقریبی آنها در فاصله یکسان از منبع سر و صدا آمده است. همان طور که در جدول 
صفحۀ بعد می بینید، زمانی بر حسب ")dB)A" تعیین می شود که، اندازه گیری بر 

پایه مقیاس "A" انجام شود تا شنوایی انسان را شبیه سازی کند.
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سر و صداهای شهری

چمن زن )dB)A 90 ـ85 نجوا 30 dB)A(

قطار 100 dB)A( مکالمه عادی/ خنده )65dB)A ـ50

مته دستی سنگ/
ماشین خاک کش

110 dB)A( جارو برقی در فاصله 30 متری 70 dB)A(

رعد و برق 120 dB)A( ماشین لباس شویی/ ماشین 
ظرف شویی

78 dB)A(

در نزدیکی بلند 
شدن جت

130 dB)A( موتور سیکلت 88 dB)A(

 آلودگی صدا / آلودگی صوتی چیست؟ 
در محیط زیست و محیط کار آالینده هایی وجود دارند که می   توانند آسایش و سالمت 
و حتی ایمنی افراد را به مخاطره بیندازند. واژه صحیح در این خصوص »آلودگی صدا/ 
Noise Pollution« می باشد و واژه متداول »آلودگی صوتی« از نظر علمی صحیح 
نمی باشد زیرا اگر آن را بپذیریم باید در موارد مشابه باید بگوییم »آلودگی هوایی«، 

»آلودگی منظری« و مانند آن. 
امواج صوتی جزء الینفک زندگی انسان و سایر جانداران است اما همه انواع امواج صوتی 
مفید نیستند. امواجی که ناخواسته، ناخوشایند و قابلیت آسیب رسانی داشته باشند 
»صدا / Noise« نام دارد. واژه »سر و صدا« یک غلط مصطلح است. و سایر دسته امواج 
صوتی را »موسیقی Music« می نامند. همه اصوات طبیعی، مکالمه افراد و نواختن با 
ابزارهای مخصوص را موسیقی می گویند. موسیقی یک آوای از پیش طراحی شده است 
گه دارای نظم معینی در دامنه  ها، فرکانس ها و تناوب های خود می  باشد و اثر مخرب 
ندارد. بنابراین هر صوتی که خارج از این قاعده باشد نیز جزو صدا محسوب می گردد. 
به طور مثال فریاد زدن، نواختن موسیقی با آالت غیر متعارف و حتی موسیقی  های 
تفریحی و برخی استفاده های نامناسب از هد ست  ها نیز قابلیت آسیب رسانی به بدن را 

دارند و جزو صدا طبقه بندی می شوند. 
از دیدگاه علمی، »آلودگی صدا« به سطحی از وجود امواج صوتی اطالق می  شود 
که بتواند سبب اختالل در آسایش افراد گردد یا سبب آزار عصبی-روانی، اختالل 

فیزیولوژیک یا بیماری گردد.
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اثرات مواجهه با صدا شامل اثرات شنوایی و اثرات غیر شنوایی می  باشد عمده موارد 
اثراتی که برای آلودگی صدا اثبات شده است موارد زیر می  باشد:

بیماري هاي مرتبط. 
اثر روي الکترولیت ها:

1 صدمه به دستگاه شنوایي.
2 تداخل با مکالمه و اثرات ثانوی آن مانند اختالل در درک عالئم.

3 اثر روي بینایي به دلیل کاهش کنترل تطابق و تعقیب اشیاء و کاهش وضوح 
تصاویر.

4 اثر بر سیستم تعادلي شامل گیجي، تهوع، اختالل در راه رفتن.
اثر بر خواب و روابط اجتماعي و خانوادگي خصوصاً  ناراحتي اجتماعي: مانند   5

هنگامي که افت شنوایي به ناحیه مکالمه سرایت نموده باشد.
6 اثرات عصبي: اثر بر دستگاه گوارش شامل اختالالت و حتي درد هاي شکمي  و 
ترشح زیاد اسید معده و تشدید محدود کننده دارد. مواجهه با صدا در تطابق بدن 

با گرما نقش منفي دارد.
7 اثرات جانبي: شامل کاهش راندمان کار، افزایش ریسک حوادث.

داده  نشان  رواني، مطالعات  اختالالت  و  پذیري  رواني: هیجان، تحریک  اثرات   8
است که افرادي که با صدا مواجهه دارند بیشتر به اختالالت رواني دچار مي گردند.

باعث تحریک عصبي شده و ضربان  اثرات فیزیولوژیک عمومي: صدا مي تواند   9
قلب، فشار خون و مصرف اکسیژن و تعداد تنفس را افزایش دهد که این تغییرات 
بر عملکرد دستگاه هاي بدن اثر نامطلوب دارد. این عوارض براي کساني که داراي 

بیماري هاي قلب و عروق دارند و همچنین زنان باردار بسیار خطرناک است.
10 اثر ذهني صدا: براي همۀ افراد چه در محیط کار و چه در اجتماع اثر ذهني صدا 
یکسان نبوده و افراد مختلف از نظر اثرات رواني و عصبي آن یکسان تحت تأثیر قرار 
نمي گیرند لذا ممکن است یک صداي واحد براي بعضي افراد قابل تحمل و براي 

دیگران آزار دهنده باشد.
کارایی  آسایش،  عدم  احساس  ایجاد  بر  عالوه  می تواند  صدا  آلودگی  با  مواجهه 
 Cognitive /ذهنی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در این محدوده »اثرات شناختی
اثرات  محیط  صدای  مرحله  این  می شود  ایجاد   »Mental »ذهنی/  و   »Effects
خود را به صورت درجاتی از »استرس/ Stress« نشان می دهد که اغلب با احساس 
کاهش  و  حافظه  کاهش  تمرکز،  کاهش   ،»Noise Annoyance  / صدا  »آزار 
با صدا  مواجهه  می باشد.  همراه  و خستگی  مغزی، سردرد  فعالیت های  در  سرعت 
تعقیب  و  تطابق  کنترل  در  اختالل  باشد.  مؤثر  نیز  بینایی  اندام  روی  بر  می تواند 
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اشیا و کاهش عکس العمل به نور از این عوارض است. سیستم تعادلی نیز می تواند 
 متأثر از مواجهه با صدا باشد. گیجی، تهوع، اختالل در راه رفتن از این جمله است.
مواجهه با سطوح باالتر صدا می تواند اثرات قابل ردیابی یا اندازه گیری فیزیولوژیک بر 
بدن تحمیل نماید. این درجه از اثرات را »استرین/ Strain« یا تنش می گویند. در 
اینجا عالوه بر اثرات ذهنی تغییرات در امواج عصبی و مغزی، تغییرات در فشار خون 
و ضربان قلب، سخت شدن دیواره عروق و تغییرات برخی هورمون ها مانند آدرنالین 
و کورتیزول قابل سنجش خواهد بود. اثرات پیشگفت شامل استرس و استرین را 
مجموعاً »اثرات غیر شنیداری « مواجهه با صدا می گویند. این اثرات ممکن است 
از تراز فشار صوت 60 دسی بل شروع گردد. مواجهه با صدای بیش از 60 دسی بل 
می تواند ضربان قلب و فشار خون را باال ببرد. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، 
مواجهه با تراز فشار صوت 80 دسی بل می تواند سبب بروز رفتارهای پرخاشگرانه 
افراد به تحریکات صدا یکسان نیست. سن، جنس، نژاد  افراد شود. پاسخ همه  در 
اثرات  این  بیماری ها می تواند  برخی  پایه و حتی وجود  فیزیولوژیک  و خصوصیات 
را تشدید نماید. »حساسیت به صدا/ Noise Sensivity« یا پایین بودن بیش از 
حد صدای زمینه محیط برای برخی از افراد می تواند آستانه بروز برخی واکنش ها را 
کاهش دهد. برخی از افراد هنگام شب یا در محیط ساکت حتی از تیک تیک ساعت 
یا صدای فن کامپیوتر خود هم آزرده می شوند. اختالل در سیستم گوارشی و افزایش 

کلسترول و تری گلیسرید و تشدید دیابت از عوارض شایع مواجهه با صدا می باشد. 
واحد سنجش تراز فشار صوت دسی بل است. صفر دسی  بل آستانه شنوایی یک فرد 
سالم و جوان است. سطح صدای یک محیط طبیعی و ساکت حدود 25 دسی بل 
است. مکالمه معمولی در حدود 60-50 دسی  بل انجام می شود. صدای ترافیک 
نسبتاً شلوغ حدود 75 دسی  بل است. وقتی شما در یک محیط شلوغ و در یک 
فاصله نزدیک باید با فرد دیگر با فریاد صحبت کنید در اینجا تراز صدا از مرز 90 

دسی  بل نیز گذشته است. 
حد مجاز برای تراز  صدای محیط زیست توسط شورای عالی محیط زیست تعیین 
شده است. این معیار برای مناطق مسکونی شهری در روز )7 صبح تا 10 شب( 55 
دسی بل و در شب )10 شب تا 7 صبح( 45 دسی بل تعیین شده است. مقررات 
ملی ساختمان نیز حدود مجاز تراز فشار صوت داخل بناهای شهری را تعیین نموده 
است. به طور مثال این حد برای منازل مسکونی شامل اتاق خواب 35 و اتاق نشیمن 
بیمارستان 35  بستری  اتاق های  و  برای کالس درس 40 دسی بل  40 دسی بل، 
دسی بل تعیین شده است. هرچه آلودگی صدا در محیط بیرون ساختمان ها باالتر 
باشد، حفاظت صوتی دیوارها، درب ها و پنجره ها نیز باید باالتر باشد. استفاده از 
مصالح نامناسب و سبک سازی بی مورد بناها سبب شده که امروزه یکی از معضالت 
آپارتمان نشینی آزار ناشی از صدا باشد. خوشبختانه راه های علمی  و مصالح مناسبی 
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وجود دارد که بتوان به صورت پیشگیرانه در ساخت بناها و همچنین برای اصالح 
 آکوستیکی بناها به کار برده شود تا آسایش و سالمت ساکنین و شاغلین تأمین گردد.

آلودگی هوا و آب دو مشکل اساسی زیست محیطی می باشند، در حالي که امروزه 
با پر سر و صدا و شلوغ تر شدن محیط پیرامون ما آلودگی صوتی نیز به این موارد 
اضافه شده است. اکثر مردم از وجود سر و صداها در اطراف محل زندگی خود از 
قبیل رفت و آمد وسایل نقلیه موتوری، هلی کوپترها و هواپیماهایی که در باالی سر 
آنها به پرواز در می آیند، دریل و مته های فشاری که برای کندن کوچه و خیابان 
استفاده می شود، و همسایگانی که صدای رادیو، تلویزیون و یا ضبط خود را بیش 
از اندازه زیاد می کنند، همه و همه از نمونه های سر و صداهای مزاحم و ناخواسته 
پیرامون ما می باشند. این سر و صداها نه تنها ناخواسته بلکه غیر قابل پیش بینی و 

غیرقابل کنترل می باشند.

اثرات صداهای مزاحم بر بدن

اگرچه اثرات مستقیم گوش دادن به صداهای بلند، به  ویژه در یک دوره طوالنی 
می تواند سبب کاهش شنوایی افراد گردد، سر و صداهای مزاحم که همان آلودگی 
صوتی محیطی هستند حتی اگر با صدای کوتاه باشند می توانند در درازمدت به  
اثرات منفی داشته باشند. بنابراین  طور غیر مستقیم بر جسم، روح و روان افراد 

آلودگی صوتی می تواند خطری برای سالمت عمومی بدن باشد.
بدن انسان در برابر این سر و صداهای مزاحم و ناخواسته دچار نوعی استرس و 
فشار شده و تغییرات به وجود آمده در سیستم بدن می تواند سبب افزایش فشار 
از حد  یا ترشح بیش  افزایش میزان کلسترول خون، و  خون، تغییر ضربان قلب، 
هورمون های بدن می شود؛ در صورتی که این واکنش های استرسی بدن در قبال 
سر و صداهای مداوم، هم چنان ادامه یابد در نهایت می تواند سبب آسیب های جدی 
به سیستم گردش خون، سیسم قلبی عروقی و سیستم های شکمی ـ روده ای وارد 
کند. البته براساس تحقیقات انجام شده، مشکالت مربوط به سیستم قلبی عروقی 
اثر وجود آلودگی های صوتی می باشد. تحقیقات  از شایع ترین بیماری ها در  یکی 
نشان می دهد آلودگی صوتی می تواند بر سالمت و بهداشت فیزیکی کودکان نیز 
اثر منفی داشته باشد. محققان اظهار می دارند کودکانی که محل زندگی آنها در 
اطراف فرودگاه ها می باشد سیستم فشار خون آنها دچار نوسان شده و باال می رود، 
هم چنین ترشحات غدد درونی و گردش خون در بدن آنها دچار اختالل می گردد.

 آلودگي صوتی و اختالالت خواب:
طبق تحقیقات انجام شده، افرادی که در اثر سر و صداهای مزاحم دچار مشکل 
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بی خوابی شده بودند در مجموع از سالمت عمومی کمتری برخوردار بودند؛ افرادی 
که در اثر سر و صداهای مزاحم دچار کمبود خواب و یا بی خوابی می شوند کارهای 
روزانه آنها با ضعف و  اختالل انجام می شود و توجه و تمرکز این افراد در طول روز 
کاهش می یابد که می تواند به نوبه خود آنها را در معرض خطر حوادث و اتفاقات 

ناخوشایندی قرار دهد.

اثرات آلودگی صوتي بر مغز

و بحث های  اثر جر  در  ناگواری  تاکنون شنیده اید که چه حوادث  شاید شما هم 
صورت گرفته در مورد وجود سر و صداهای مزاحم از طرف همسایگان اتفاق افتاده 
است؛ وجود سر و صداهای زیاد از طرف برخی همسایگان به طور مثال بلند بودن 
صدای تلویزیون و یا ضبط آنها سبب بگو و مگو و رفتارهای پرخاشگرانه و تهاجمی 
بین همسایگان شده و حتی ممکن است این رفتارهای خشن منجر به قتل گردد. 
تحقیقات ثابت کرده میان سر و صداهای مزاحم و بروز رفتارهای تهاجمی ارتباط 
نزدیک  آنها  سکونت  محل  که  افرادی  مورد  در  شده  انجام  مطالعات  دارد.  وجود 
مکان های پر سر و صدا مانند فرودگاه، راه آهن و..... می باشد حاکی از آن است که 

مشکالت مغزی، سالمت این افراد را تهدید می کند.

اثرات آلودگی صوتی بر رشد کودکان

انجمن ملی تحقیقات در امریکا هشدار داده است که مادران باردار نباید در مراکز 
پر سر و صدا کار کنند. تحقیقات نشان داده میان سر و صداهای مزاحم و تولد 
کودکان کم وزن و یا دارای ناهنجاری های جنینی مانند: شکاف کام ارتباط وجود 
دارد. مادران بارداری که در محیط های پر سر و صدا هستند و این سر و صدا باعث 
آزار و اذیت آنها می گردد در بدن آنها هورمون هایی ترشح می شود که برای سالمت 

جنین مضر می باشد.
طبق نظر محققان، آلودگی صوتی و خانه های پر سر و صدا و شلوغ می تواند سبب 
به تأخیر افتادن رشد زبانی و شناختی کودک گردد. تحقیقات ثابت کرده کودکانی 
که مدارس آنها نزدیک مکان های شلوغ و پر سر و صدا مانند راه آهن، فرودگاه و یا 
اتوبان ها قرار دارد، از نمرات درسی )به ویژه خواندن( پایین تری برخوردارند. کودکان 
برای درس خواندن و مطالعه کردن به مکانی کاماًل آرام نیاز دارند، از طرفی والدین 
باید سعی کنند با کودکان خود با صدای مالیم صحبت کنند و از فریاد و یا جیغ 
کشیدن پرهیز کنند. حتی اسباب بازی هایی که برای کودکان خود می خرید نباید 

صداهای خیلی بلند داشته باشند.
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حال که با خطرات آلودگی های صوتی و اثرات آن بر سالمت افراد آشنا شدید، پس 
پیرامون خود چاره ای  برای کم کردن صداهای  تا جایی که می توانید  الزم است 
در  را  خود  و  برداریم  خود  خانه  کردن  آرام تر  برای  را  گام هایی  باید  بیندیشیم. 
قبال سر و صداهای مزاحم محافظت کنیم. تا جایی که امکان دارد صدای رادیو، 
از  می کنیم  خریداری  که  را  وسایلی  و  نمائیم  کم  را  خود  استریوی  و  تلویزیون 
کمترین سر و صدا برخوردار باشند. از رفتن و ماندن در مکان های پر سر و صدا در 

زمان های طوالنی، خودداری کنیم.

 نکاتی در مورد اثرات آلودگی صوتی بر شنوایی:
1 ناشنوایی یکی از عمده ترین معلولیت های جسمی  می باشد.

2 اکثر افراد مبتال به ناشنوایی، هرگز قباًل سنجش شنوایی انجام نداده اند.
3 در اکثر موارد از دست دادن شنوایی، بدون درد بوده و طی یک دوره زمانی 

اتفاق می افتد.
4 دالیل عمده ناشنوایی به ترتیب اهمیت عبارت اند از: سر و صداهای مزاحم، و سن
5 95% از ناشنوایی ها با دارو درمانی، جراحی و یا وسایل کمک شنوایی )سمعک( 

قابل درمانند.
6 ناشنوایی ممکن است در هر سنی به سراغ افراد بیاید.

7 افراد ناشنوا، به طور معمول بلندتر از دیگران صحبت می کنند.
8 افراد کم شنوا اغلب از افراد می خواهند که صحبت های خود را تکرار کنند.

9 33% از افراد در سن 65 سالگی دچار کاهش شنوایی می گردند.
10 ناشنوایی در اثر آلودگی های صوتی قابل پیشگیری می باشد.

اصوالً سر و صدای محیط پیرامون در درازمدت به ایجاد ضایعات فیزیولوژیک در 
انسان منجر شده و گاه آثارشان به صورت خستگی، خواب آلودگی، توهم و حتی 
عنوان  به  اما  تکنولوژی  عصر  در  آلودگی صوتی  می نماید.  تظاهر  حمالت عصبی 
شایع ترین علل کاهش شنوایی عصبی اکتسابی نیز مطرح است و البته هنگامی که 
این بیماری به گوش آسیب رساند، دیگر قابل درمان نبوده و متاسفانه افراد آلوده 
به صوت زمانی متوجه مرض خود می شوند که بیماریشان به مراحل حاد رسیده و 

غیرقابل بازگشت شده است.
اساساً شلوغی زیاد و آلودگی صوتی نوعی عامل استرس زای بیولوژیک و از عوامل 
تحریک و تخریب سلسله اعصاب است که نه تنها بر سیستم شنوایی که بر کل بدن 
آدمی و روان او تأثیرات مخرب خواهد گذاشت. اکثر افراد به نوعی به سر و صداهای 
ناهنجار محیط زندگی خود به مرور عادت کرده و از آنجا که پارادایم آلودگی صوتی 
را جزءالینفک زندگی شان می پندارند لکن ناراحتی ناشی از مضرات آن را چندان 
حس نمی کنند. در نهایت اختالالت هورمونی و عدم سالمت که یکی از نمادهای 
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عینی اش کاهش شنوایی است سبب شده تا شخص نتواند با مردم و جامعه اطرافش 
ارتباط مؤثر و کارآمد برقرار نموده که این به نوبه خود باعث کاهش کیفیت زندگی 
و سالمت روحی و بهداشت روانی او می شود و باری بر دوش اجتماع و افراد در 

واقع آن خواهد گذاشت.
امروزه در جوامع پست مدرن، آلودگی صوتی به دلیل ناملموس بودن و بی توجهی 
افکار عمومی و عادت به شنیدن صداهای غیراستاندارد در زندگی های به اصطالح 
و  خصایص  از  صوتی  مدارای  و  صوتی  آلودگی  تحمل  که  این  و  آوانگارد  و  نوآر 
به  صدا  پر  پدیده  این  لذا  می شود  محسوب  شهرها  کالن  در  زندگی  ویژگی های 
چالشی خاموش و اصطکاکی فرسایشی مبدل شده است. هرچند در جهان صنعتی 
امروز و بویژه در کشورهای توسعه یافته سر و صدای زیست محیطی شامل اصوات 
و  سازها  و  ساخت  صنایع،  قطارها،  و  هوایی  ترافیک  جاده ای،  ترافیک  از  ناشی 
فعالیت های معمول است لکن کارشناسان عوامل مؤثر در ایجاد آلودگی صوتی در 
ایران و بخصوص تهران را خودروها و موتورسیکلت ها دانسته و به عالوه بوق هایی 
با اصوات گوشخراش و متفاوت عاملی دیوانه کننده در میان عوامل ایجاد آلودگی 

صوتی به شمار می آیند.
از مضرات آلودگی صوتی همین بس که تحقیقات نشان می دهد حتی رشد گیاهان 
نیز بر اثر سر و صدای بلند بشدت کاسته شده و در مورد جانوران هم مهاجرت 
اشتهایی،  بی  گوش،  خونریزی  جنین،  سقط  پرندگان،  و  وحش  حیات  موقع  بی 
عمر  کوتاهی طول  و  شیرده  موجودات  در  شیر  کاهش  پرخاشگرانه،  بروز حاالت 
از جمله اثرات سر و صداهای ناهنجار بر جانوران است. آلودگی صوتی اجسام بی 
جان را نیز بی نصیب نگذاشته و لذا از اهم آثار آلودگی صوتی و ارتعاشات اجسام 
بی جان می توان به شکسته شدن شیشه ها و ایجاد شکاف در ساختمان ها اشاره 
نمود. با توجه به شاکله اصلی »اصل پنجاهم قانون اساسی« جمهوری اسالمی ایران، 
حفاظت محیط زیست که هم نسل امروز و هم نسل های بعدی می بایست در آن 
از این  حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه ای عمومی تلقی شده و 
رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل 
جبران آن مالزمه پیدا کند، جرم و لذا ممنوع است. هم اینک در شرایطی به سر 
می بریم که اخباری مبنی بر اعالم فهرست حدود 600 نقطه خارج از حد استاندارد 
آلودگی صوتی در تهران منتشر شده و نشانه هشداری جدی برای همه شهروندانی 

است که در شرایط نابسامان هشدار و فرابحرانی روزگار را سپری می کنند.
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ویژگی های بصری گیاهان

در این قسمت به بررسی عناصر بصری می پردازیم. اجزای طراحی شامل چیزهایی 
از قبیل نقطه، خط، فرم، رنگ و بافت می شود.اصول به معنی سازماندهی اجزاء است 
به طوری که بر وحدت، ریتم، تناسب، مقیاس، تعادل و غیره داللت نماید. هر یک از 

اجزای بصری دارای خصوصیاتی می باشند که طراح می تواند آنها را به کاربرد. 

 نقطه:
فاقد جهت  و  ندارد  و عمقی  است. هیچ طول، عرض  اجزاء  ابتدایی ترین  از  نقطه 
است. اما تأثیراتی را القاء می کند. چنین احساس می شود که نقطه در درون خود 
انرژی برای رشد دارد. بنابراین بر محیط اطراف خودش تأثیر می گذارد. وقتی که 
در یک میدان بصری قرار می گیرید، رابطه آن با میدان، شخصیت و انرژی جدیدی 
به نقطه می دهد. اگر در مرکز میدان قرار گیرد، به نظر ثابت و ساکن می رسد )در 
واقع به دلیل تأثیر جاذبه بصری، این نقطه کمی باالتر از مرکز میدان قرار می گیرد( 
عالوه بر نیروی رشد، نقطه با لبه ها و گوشه های میدان نیز روابطی دارد که این 
روابط نیز موجب وارد کردن نیرو می شود. اگر نقطه از این مرکز جاذبه ای حرکت 
کند، کشش ایجاد شده و نقطه نا پایدار می شود. نقطه ها می توانند مکانی خاص 
در یک ترکیب باشند. می توانند بر تقاطع داللت کنند، می توانند خطوط، دایره ها 

و کره ها را به وجود آورند.
دو نقطه، رابطه و کشش مشترکی را به وجود می آورند. هر نقطه بر تعداد بی نهایتی 
از خطوط داللت می کند و هر خطی که دو نقطه را به هم وصل می کند، به صورت 
خطی مخصوص در می آید. بخشی از خط که میان ـ دو نقطه واقع شده است ؛ 

مخصوص ترین خط در کل میدان است. 
چنانچه نقطه در مرکزیت میدان دید باشد، به نظر ساکن و ثابت مي آید؛ اما اگر از 

این مرکز جاذبه اي حرکت کند، کشش ایجاد شده و نقطه ناپایدار مي شود. 
در طراحي فضاي سبز، باید به نقاطي که در ترکیب کلي، نقاط خاص را به وجود 
مي آورند دقت کرد. با تأکید بر چنین نقاطي مي توان حس مکان را افزایش داد. این 
نقاط به سازماندهي ترکیب کمک مي کنند و بر خطوطي مانند خطوط دید، داللت 

کرده و از نظر بصري غالب مي شوند.

 خط:
یک خط نقطه ای امتداد یافته است، نقاط متعدی است که یکی به دیگری متصل 
و جهت  طول  مفهومی،  به صورت  است.  حرکت  حال  در  نقطه ای  مسیر  شده اند، 
دارد؛ اما فاقد عرض و عمق است. در واقعیت برای اینکه قابل رؤیت باشد باید دارای 
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خطوط  مثاًل  است.  احساس  بیان کننده  حدودی  تا  ضخامت  این  باشد.  ضخامت 
ضخیم، بر قدرت و خطوط نازک بر ظرافت داللت دارند. ویژگی خط نیز حاکی از 
احساس است. خطوط مستقیم صریح و پایدار به نظر می رسند، خطوط شکسته و 
زاویه دار پر تحرک و گاهی دیوانه وار می نمایند و منحنی ها ایجاد کننده تأثیرات 

احساسی هستند.
جهت خط بر انرژی های آن اثر می گذارد. خط عمودی نشان دهنده حالت تعادل 
با مهم ترین نیرو، یعنی جاذبه است. خط افقی نیز، که یادآور انسان دراز کشیده و 
همواری سطح زمین است، بر پایداری داللت می کند. این دو با هم، احساس ثبات 
را منتقل می کنند، همه نیرو ها در حالت تعادل هستند. زاویه ـ 90 درجه ای ـ که 

می سازند، زاویه راست، نیز همین احساس ثبات را بیان می کند. 
خطوطی که در جهت عمودی یا افقی قرار نگرفته اند، احساس عدم ثبات را منتقل 
می سازند؛ نیروهایشان یکدیگر را خنثی نمی کند و خطوط در حالت نا متعادل قرار 
گرفته اند. این خطوط از نظر بصری فعال و پویا هستند و احساس تنش و تغییرات 

غیر قابل اجتناب را بیان می کنند.
نیز هستند.  معماری ساختمان  فنون  از  راست، حاکی  زوایای  و  خطوط مستقیم 
خطوط  دیگر،  طرف  هستند.از  انرژی  بیان کننده  تند  زوایای  و  مستقیم  خطوط 
منحنی در همه جای طبیعت، در شاخه خمیده، در رودخانه پر پیچ و خم دیده 

می شوند؛ خط منحنی نرم، بیان کننده طبیعت، سکون و ثبات است.
بر فرم یا شکل نیز داللت کند. به صورت خط پیرامونی، فرم را به  خط می تواند 
وسیله تعریف کردن لبه هایش ارائه می کند و به صورت خطوط تراز، سطح فرم را 
بیان کند. خطوط موازی، مفهوم صفحه را منتقل می سازند. هر چه فاصله میان 
آنها کمتر باشد، این مفهوم قوی تر است. یک صفحه دارای طول و عرض، اما فاقد 

عمق است.
از خصوصیات خط ها مي توان در کنترل طرح استفاده کرد. از آنجایي که مهم ترین 
ساز وکارهاي نظم دهندگي فضاي سبز )شبکه راه ها(، هویت خطي دارند، مي توانند 
کلیت طرح را تعریف کنند. براساس خطوط موجود در طرح، سبک هاي گوناگون 
معماري فضاي سبز تشخیص داده مي شود. خطوط راه ها به خصوص وقتي که با 
ردیف درختان تعریف مي شوند، در هدایت دید، نقش عمده اي را برعهده مي گیرند. 
هدایت دید مي تواند به سمت یک نقطۀ حساس صورت بگیرد یا به نحوي باشد 
که دید را از یک عنصر نامطلوب منحرف سازد. در فضاهاي سبز، عالوه بر ردیف 

درختان، پرچین ها، لبه ها و...، نیز در هدایت دید تأثیر دارند.
خطوط موازي )مثاًل: تنه درختان( مي تواند مفهوم صفحه را منتقل کند. هر چه 
فاصلۀ میان آنها کمتر باشد، این مفهوم قوي تر است. در معماري، از صفحات براي 
محصور کردن فضا استفاده مي شود. صفحات عمودي )دیوار(، میزان محـدودیت 
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فـضا را تعیین مي کند و صفحات افقي )به خصوص در باالي سر(، بر مقدار محصور 
بودن فضا مي افزاید. 

 فرم:
فرم، عبارت است از نمود ظاهري یک جسم سه بعدي که در یک صفحۀ دو بعدي 
تصور مي شود. فرم درختان از مجموع تنه، شاخ و برگ هاي آنها تشکیل شده و به 
براي  فرم  مي شوند.  دیده  و...  هرمي  مجنوني،  گلداني،  مدور،  عمودي،  صورت هاي 
گیاهان، هم به صورت تکي و هم به صورت گروهي قابل بررسي است. هر فرم گیاهي، 

خصوصیات خاص خود را القا مي کند که در زیر به برخي از آنها اشاره مي شود:
1 گیاهان مخروطي شکل، بر جهت عمودي تأکید دارند و مي توان از آنها به عنوان 

نقاط کانوني در طرح ها استفاده کرد.
2 گیاهان مدور که معمولي ترین نوع گیاهان هستند و اغلب در مجموعۀ طراحي، 

بخش عمدۀ گیاهان را تشکیل مي دهند،
فاقد جهت هستند و به عنوان زمین هاي براي فرم هاي جهت دارتر به کار مي روند. 

همچنین، خصوصیت پیوند دهندگي بین سـایر اجزاي طراحي را بر عهده دارند.
3 گیاهان چتري، جهت افقي تأکید مي کنند.

مجموعه  به  و  دارند  شناسي  معماري  و  رسمي  ویژگي  شکل،  هرمي  گیاهان   4
استحکام مي بخشند.

5 درختان مجنون، توجه دید را به سمت زمین جلب مي کنند.
6 شاخه هاي رو به باال، توجه دید را به سمت باال جلب مي کنند و باعث مي شوند 

که ارتفاع، بیشتر احساس شود. 
خط پیرامونی که لبه یک صفحه را بیان می کند، به آن شکل خاصی می دهد. در 
تصاویر دو بعدی، شکل نقش و میدان را زمینه می نامند. بسیاری از تمرین های 
اولیه طراحی در مورد ایجاد رابطه هر چه متعامل تری میان نقش و زمینه هستند. 
معموالً نقش به عنوان شکل مثبت یا نیروی به وجود آورنده و زمینه به عنوان شکل 
منفی در نظر گرفته می شود. اما از طریق این مطالعات اولیه طراحی، نقش ها خود 

می توانند جنبه های مثبت یا منفی داشته باشند. 

بعدی،  دو  میدان  در  اشکال  نیروهای فضایی:  به عنوان  بعدی  شکل های دو 
مانند اجسام سه بعدی اثر می کنند. آنها خصوصیات فضایی یافته و به سطح دو 
بعدی، مفاهیم فضایی می دهند. نیروهای فضایی، توسط عمق، نقش را از زمینه آن 
جدا می کنند. اگر چند نقش در زمینه مطرح شود می توان با معکوس کردن نقش 
و زمینه، روابط خط، و اختالف اندازه، تیرگی و روشنی، بافت و رنگ، بر تفاوت های 

فضایی افزود.
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فرم سه بعدی: ما به صورت فضایی جهان اطرافمان را مشاهده می کنیم. ما در فضا 
حرکت می کنیم. درک ما در هر لحظه، درکی است که فضایی را اشغال می کنیم؛ 
می سازد. با حرکت ما از یک نقطه به نقطه دیگر، درک ما از جهان به صورت یک 
احساسی  معنی،  پر  و  جالب  پیاپی  مشاهدات  می آید.  در  پیاپی  فضایی  مشاهده 
قوی در تجربه ما از مکان به وجود می آورد. این احساس معموالً با واژگان طراحی 
مناسب که حس مورد نظر را بر انگیزد به وجود می آید. چنین احساسی از طریق 

گذار از یک واژگان طراحی به واژگان دیگر نیز ایجاد می شود. 

 رنگ:
طراح باید توجه داشته باشد که رنگ به نور بستگی دارد نه به شیئی. سطوح هیچ 
رنگی از خود ندارند؛ تنها قادرند طول موج های خاصی از نور را باز بتابانند. با تغییر 
براساس سه عامل: فضا، تضاد سایه ای رنگ و  تغییر می کند. رنگ  نیز  نور، رنگ 

شدت رنگ مي تواند تعریف شود. 
سه  در  تغییر  این  می کند.  تغییر  اطراف  محیط  به  توجه  با  نیز  شده  درک  رنگ 

خاصیت اصلی آن می تواند صورت بگیرد.
اول مایه رنگ )که مربوط به طول موج نور بازتابیده مثاًل قرمز یا نارنجی است(، دوم 

سایه رنگ )تیرگی و روشنی نسبی( و سوم شدت نور )درخشندگی(.
تقریباً همۀ  و  زیاد است  بسیار  تنوع رنگ در گیاهان  بر خالف عناصر معماري، 
در  متفاوتي  رویکردهاي  کرد.  مشاهده  مي توان  درگیاهان  را  رنگي  طیف هاي 
استفاده از رنگ براي توسعۀ فضایي مطرح است. برخي از طراحان محیط و منظر، 
اعتقاد دارند که درمحیط هاي شهري، نباید از رنگ هاي زیاد و متنوع در یک فضا 
رنگ هاي  و  مي شـود  خنثي  فضاي شهري  زمینۀ  این صورت،  در  کرد.  استفاده 
فصلي در آن نمود پیدا مي کنند. نظریۀ دیگر، بر استفاده از یک رنگ غالب در 
فضا داللت دارد؛ به نحوي که تضاد و یاهمخواني سایر رنگ ها باعث مي شود که 
عناصر؛ مشخص تر دیده شوند و یا در فضا محو شوند. رویکرد سوم، به کارگیري 
رنگ بـا کنترل دقیق روابط میان رنگ ها در کل فضا است. این روش، به طراح 
ممکن  بیشترین حد  بـه  را  فضاي سبز  نشانه هاي  میان  رابطۀ  تا  مي دهد  اجازه 
برساند. در دیدگاه چهارم، مي توان از رنگ براي افزایش آگاهي بیننده از فضا و 

حتي ایجاد تصورات فضایي استفاده کرد.
ذهني،  واکنش هاي  یعني  بیننده،  احساسات  برانگیختن  با  رنگ  صورت،  هر  در 
بر انسان اثر مي گذارد. رنگ ها توانایي تهیج، مضطرب ساختن و آرامش دادن به 
بیننده را دارا هستند. فضاها و عناصر موجود در آنها مفاهیم ذاتي هـستند. میزان 
انتقال این مفاهیم به بیننده، بستگي به میزان آگاهي او از فضا و عناصر آن دارد. 
که  مي دهند  را  فرصت  این  طراح  به  زرد،  و  نارنجي  قرمز،  چون:  گرم،  رنگ هاي 
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محیط را شادتر نشان دهد. رنگ هاي سرد، مانند: سبز و آبي، به طراح در بزرگ تر 
جلوه دادن فضا و القاي حس آرامش، کمک مي کنند. 

 عوامل فضایی:
در یک ترکیب دو بعدی، می توان با به کار بردن تضاد رنگ ها موجب شد که فضا 
احساس شود. این تضاد از چند طریق از جمله تضاد سایه رنگ، تضاد مایه رنگ، 

تضاد گرما و تضاد مکمل حاصل می شود.
تضاد سایه رنگ: هر رنگ دارای روشنی و تیرگی نسبی است. هر چه تضاد سایه 
رنگ میان دو رنگ مجاور بیشتر باشد، فاصله آنها در فضا بیشتر به نظر می رسد. هر 
چه سایه رنگ آنها به هم نزدیک تر باشد، در فضا به هم نزدیک تر به نظر می رسند. 
در ترکیب های دو بعدی، تضاد سایه رنگ می تواند سایر عوامل فضایی را شدت 
تقویت  را  فضایی  بخشد، موضوع  را شدت  آنها  تخفیف دهد. چنانچه  یا  و  بخشد 

می کند و اگر آنها را تخفیف دهد بر ابهام می افزاید. 
ارزش سایه رنگ  اشباع شده هر یک  و  مایه های رنگ خالص  تضاد مایه رنگ: 
متفاوتی دارند. اگر ارزش سایه رنگ را طوری درجه بندی کنیم که از 1 )سفید( 
تا 9 )سیاه( باشد، زرد خالص دارای ارزش 3، نارنجی 5، قرمز و سبز 6، آبی 7 و 
بنفش خالص 8 خواهد بود. در نتیجه مایه های رنگ خالص که در مجاورت یکدیگر 
قرار گیرند، عالوه بر تضاد دمایی، تضاد ارزش سایه رنگ را هم ایجاد خواهند کرد.

یا  سردی  دارای  زده،  یخ  آبی  تا  داغ  نارنجی  قرمز  از  رنگی،  هر  دمایی:  تضاد 
جزئی  حرکات  اثر  در  و  مختلف  رنگ های  به  کردن  نگاه  با  است.  گرمی خاصی 
عضالت چشم ما، به نظر می رسد رنگ های شدید گرم )قرمز، نارنجی و زرد( جلو 
می آیند و رنگ های سرد )آبی و سبز( عقب می روند. این حرکات عضالنی از این 
واقعیت سرچشمه می گیرند که پرسپکتیو اتمسفری )ذرات غبار معلق در هوا( نور 
رنگینی را که از اجسام دور دست به چشم ما می رسد کاهش می دهد و موجب 

می شود که به نظر آبی خاکستری سردی برسند. 
وقتی رنگی میان رنگ های دیگر محصور است، دمای درک شده آن تغییر می کند. 
اگر با رنگ هایی احاطه می شود که دارای دمای شبیه خودش باشند، خنثی تر به 
نظر می رسد: رنگ های سرد کمتر سرد به نظر می آیند و رنگ های گرم هم کمتر 
از فضا  گرم می نمایند. در این صورت به نظر می رسد که همه در عمق یکسانی 
قرار دارند. طراح می تواند با محصور کردن رنگ توسط رنگ هایی با دمای متضاد، 
حرارت آن را تشدید کرده و بخش های مجاور را از نظر فضایی از یکدیگر جدا کند.
بیامیزیم،  با هم  را  رنگ  دو  این  اگر  است.  دارای مکمل  رنگی  تضاد مکمل: هر 
رنگ خاکستری سیاه خنثی ای تولید خواهد شد. اگر آنها در کنار هم قرار بگیرند، 
حداکثر سر زندگی بصری در هر یک از این دو رنگ جلوه گر می شود. تضادهای 

مکمل، جدایی فضایی را به باالترین حد خود می رسانند.
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با سایر عوامل فضایی رنگ و  از متغیر های مذکور  باید به یاد داشت که هر یک 
عوامل نقش، زمینه، خط، اندازه، شکل و بافت متقاباًل عمل می کنند تا روابط فضایی 

درک شده در باال را تحت تأثیر قرار دهند.

 بافت:
هدف از بافت، ویژگی های سطح شکل یا جسم است. بافت، حس بینایی و المسه را 
به یکدیگر پیوند می دهد. حتی اگر سطح را لمس نکنیم، محرک های بصری ذهن را 
بر می انگیزاند تا حس لمس کردن را به یاد بیاورد و ما احساس آن را تصور می کنیم.

بافت، خصوصیت دیگري است که بیان کنندۀ زبري یا نرمي سطح است. بافت ها به 
سه دستۀ ظریف، متوسط و خشن تقسیم مي شوند. هرچه یک جسم، بافت خشن تري 
داشته باشد، در زمینۀ خود مشخص تر است. بافت درشت، به خوبي قابل رؤیت اسـت 
و در یک فضا زودتر از بقیۀ عناصر به چشم مي آید. بافت هاي درشت تر، جسور تر 

هستند ضمن اینکه باعث مي شوند که محیط،کوچک تر احساس شود.
بافت متوسط از نظر احساسي خنثي است. اصوالً اشیایي که بافت متوسط دارند، 
بر سایر اشیا غلبه نمي کنند. بسته به اینکه در ترکیب با بافت ریز یا بافت درشت 
بافت هاي  یا دورتر احساس شوند. چنانچه  استفاده مي شوند، مي توانند نزدیک تر 
متوسط در سـطح وسیعي استفاده شوند به فضا هویت یکپارچه مي دهند و کمک 

مي کنند که اجزاي مختلف فضا با یکدیگر وحدت پیدا کنند.
بافت ریز، در گیاهاني دیده مي شود که اجزاي کوچکي دارند )برگ ها و ساقه هاي 
کوچک(. این عناصر، ظریف و شکننده به نظر مي رسند. چنین عناصري در یک 
محیط، عموماً آخرین چیزهایي هستند که دیده مي شوند؛ اما به خاطر ظرافت و 
زیبایي خود، بر بیننده تأثیر مي گذارند. بافت هاي نرم، سایه روشن هاي مناسبي را 
ایجاد مي کنند. بافت هاي ریز را مي توان در بزرگ جلوه دادن فضاهاي کوچک به 

کار گرفت. 
در اینجا دو نوع بافت مطرح می شود: بافت لمسی و بافت بصری.

بافت لمسی بافتی است که با لمس کردن حس می شود. 
بافت بصری که به کار بردن رنگ و سایه بر روی سطح همواری است به طوری که 
از بافت حکایت کنند. این بیانی بصری است، و با لمس کردن حس نمی شود. بافت 

بصری اثر رقص نور بر سطح بافت دار را نشان می دهد. 
در ترکیب های دو بعدی، بافت بصری می تواند بر عمق داللت کند. بافت های بصری 
خشن یا زبر جلو می آیند و بافت های نرم تر پس می نشینند. بافت نیز به عنوان یک 
عامل فضایی می تواند با سایر عوامل فضایی از قبیل ارتباط نقش زمینه، تفاوت های 

اندازه، سایه یا رنگ یا روابط خط وابستگی داشته باشد.
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اصول طراحی و قوانین زیباشناختي

در هر طراحي، اجزاي بصري براساس اصول زیباشناختي در کنار یکدیگر طرح را 
تشکیل مي دهند. بنابراین، الزم است که اصول زیباشناختي در طراحي فضاي سبز 

نیز، مدنظر قرار گیرد. 
همه  ما  دارد.  وجود  عقیده  اختالف  طراحان  میان  طراحی  خاص  اصول  درباره 
ما  ترکیب ها توسط  ادراک  نحوه  بر  دارند که  اصولی سازمانی وجود  می دانیم که 
موثرند. ما به طور کلی نیز در مورد این اصول توافق نظر داریم. آنچه مورد اختالف 
است، جا دادن این اصول در دسته بندی ها و نام هایی است که ما به این دسته 
با توجه به موارد اختالف مذکور، ما اصول طراحی را وحدت،  بندی ها می دهیم. 

تأکید یا تمرکز، تعادل، مقیاس و تناسب، ریتم و سادگی تعریف می کنیم.

 وحدت:
آنها  هستند،  یکدیگر  به  متعلق  ترکیب  یک  در  اجزاء  یعنی  هماهنگی  یا  وحدت 
وابستگی  موجب  ترکیب  یک  در  وحدت  دارند.  بصری  ارتباط  و  پیوستگی  هم  با 
می شود و آن را قابل فهم و خوانا می سازد. طرح هایی که فاقد، وحدت هستند، 
به نظر می رسد که نظم نداشته و غالباً به صورت تکه تکه درک می شوند. وحدت، 
خود داراي مفاهیم گوناگوني است. نکتۀ اساسي در وحدت، این است که بر اجزاي 
طرح، مقدم است. هم چنانکه هر جزء داراي معني است ـ ممکن است هر کدام از 
اجزا داراي سلسله مراتبي هم باشند ـ الزم است که در کل، با پیوستگي، تکرار 
و مجاورت، این معاني افزایش پیدا کنند. نکتۀ دیگري کـه در ایجاد وحدت مؤثر 
است، پیوستگي در طرح است. نقاط، خطوط، فرم ها، رنگ ها یا بافت ها مي توانند 
در کل، طرح امتداد یابند و از این راه، وحدت در طرح را تقویت کنند. همچنین، 
با تکرار بعضي از اجزاي موجود در بخش هاي مختلف، ترکیب افزایش پیدا مي کند. 
اجزا مي توانند بسته به میزان مجاورتشان با یکدیگر، در یک ترکیب کلي تر شرکت 

کنند. این مجاورت، باعث ایجاد وحدت مي شود.
ایجاد وحدت: یک جنبه اساسی وحدت ترکیبی این است که کل بر اجزاء مقدم 
است. اگر چه هر جزء دارای معنی است و ممکن است اجزاء دارای سلسله مراتبی هم 
باشند، اما مضمون اصلی پیوستگی آنها با هم و ساختن کلی متشکل از اجزاء است. 

وحدت در یک ترکیب می تواند با پیوستگی، تکرار و مجاورت افزایش پیدا کند. 
پیوستگی: پیوستگی به معنی امتداد پیدا کردن بعضی از اجزاء طرح است. نقاط 
خطوط، فرم ها، رنگ ها یا بافت می توانند از یک قسمت ترکیب تا قسمت دیگر آن 

امتداد پیدا کرده به این ترتیب بر وحدت بیفزایند.
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تکرار = وحدت بصری با تکرار بعضی از اجزاء در بخش های مختلف ترکیب افزایش 
توجه  موضوع  سوی  آن  به  هنری  کارهای  موفق ترین  مطالعه  در  وقتی  می یابد. 
می کنیم، می بینیم که تکرار اجزاء طرح از قبیل نقطه، خط، فرم رنگ یا بافت، نظم 

زیر بنایی ترکیب را تشکیل می دهد.
با یکدیگر در یک ترکیب تشکیل  مجاورت: اجزاء می توانند بسته به مجاورتشان 
دسته بدهند. اجزایی که با هم تماس دارند یا روی یکدیگر می افتند، مانند اجزایی 
که در یک ترکیب از سایر اجزاء فاصله دارند قابلیت زیادی برای تشکیل دسته دارند.

ایجاد تنوع: اگرچه طراح به دنبال وحدت است ؛ اما ترکیبی که وحدت و هماهنگی 
کامل داشته باشد ؛ فاقد جذابیت بصری خواهد بود. بنابراین هدف طراحی غالباً 
این است که هر دو قطب رشته تسلسلی پیوستگی، یعنی وحدت با تنوع، موضوع 
اصلی با قالب های متنوع، یا نظم با نشان اندکی از خود جوشی از آن را در بر گیرد.

 تأکید یا تمرکز:
عناصر  به  نسبت  باغ  مهم  بسیار  عناصر  تمایز  و  تکامل  و  شدن  جابجا  از  تأکید 
بر دیگران  و عناصر  از عوامل  برخی  اهمیت تر حاصل می شود. و در طی آن  کم 
از  آسانی  به  عناصر سپس  و  عوامل  این  می گردند.  غالب  آنها  بر  و  گرفته  پیشی 
دیگران توسط بیننده متمایز می شوند. شکل ها، رنگ ها و بافت ها در حاالت خاص 
تأکید دهند. جمع شدن چند عامل و عرضه  از طرح حالت  به بخشی  می توانند 
شدن یکجای آنها و یا بکار رفتن عوامل غیر عادی و غیر منتظره و رنگ های تند و 
بافت های بسیار سنگین و یا بسیار سبک باعث چنین تأکیدی در طرح ها می گردد.
تأکید، به مفهوم منحصر بودن یا منحصر کردن یک بخش خاص در طرح است که 
طراح، آن را بهتر تعریف مي کند. تأکید، از یک کنتراست و تضاد قابل توجه بین 
دو جسم ایجاد مي شود. تأکید مي تواند به صورت تمرکز نیز مطرح شـود. وقتي 
یک جز ترکیب، اختالف قابل توجهی با اجرا داشته باشد، تمرکز شکل مي گیرد. 
این اختالفات ممکن است در اندازۀ مقیاس، شکل، جهت، رنگ، بافت و بسیاري 
متغیرهاي دیگر به چشم بیایند. همچنین، تمرکز را مي توان با استفاده از خطوط 
هستند.  متداول  منظر  و  محیط  درمعماري  شعاعي،  طرح هاي  نمود.  القاء  همگرا 
تأکید مي تواند به طور مستقیم بیان شود یا اینکه به طور غیرمستقیم با ایجاد تباین 
فـضایي مطرح شود؛ یعني به صورت سلسله مراتبي از فضاها به یک فضاي خاص 
هدایت شوند. در این صورت، تحرک ذهني ایجاد شده و برمطلوبیت فضا افزوده 

مي شود.
نقاط  ایجاد  نقاط خاص و  بر  تأکید  به دقت صورت گیرد.  باید  تأکید،  از  استفاده 
کانوني، ضمن اینکه مي تواند در طرح، تنوع ایجاد کند، ممکن است وحدت کل 

طرح را نیز، تحت شعاع خود قرار دهد.
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هنرمند می تواند توجه را به یک قسمت، یا به صورت توالی به قسمت های مختلف 
یک ترکیب جلب کند. تمرکز بخصوص از طریق سلسله مراتبی از نقاط، قدرت آن را 
دارد که ذهن را مشغول کند و بر تحریک بیفزاید. نقطه کانونی وقتی شکل می گیرد 
که یک جزء ترکیب اختالف قابل توجهی با سایرین دارد. این تفاوت ممکن است در 
اندازه، مقیاس، شکل، جهت، سایه رنگ، بافت یا بسیاری از متغیر های دیگر باشد. 

 ترتیب و تسلسل:
تغییراتی از نظر شکل بافت و رنگ است که این تغییرات و جابه جایی با نظم خاصی 

یکی بعد از دیگری به وقوع می پیوندد.

 تعادل:
معموالًً در یک منظره مي توان به سهولت، یک محور را پیدا کرد. اگر اجسام دو سوی 
محور کاماًل یکسان باشند ؛ یعنی چنانچه عناصر، دقیقاً مانند هم باشند، طرح را قرینه 
می گویند و اگر اجسام دو سوی طرح یکسان نباشند؛ طرح نا متقارن خوانده می شود. 
توزیع متناسب عناصر در دو طرف این محـور، تعادل نامیده مي شود. اما در مورد 

طرح هایي که قرینه نیستند، نیز باید تعادل بصري رعایت شود.
در هر صورت ضروری است تعادلی بین اجسام دو طرف محور وجود داشته باشد. 
به دو صورت تعادل منظم و تعادل نامنظم است. در تعادل نا منظم، اجزای طرح 
علیرغم غیر قرینه بودنشان در دو سوی محور اصلی، ایجاد تعادل می نمایند. اگر 
تقسیم  غربی  و  شرقی  بخش  یا  و  جنوبی  و  شمالی  بخش  به  را  باغ  محورهای 
باید تعادلی برقرار  از این قسمت ها نسبت به قسمت های دیگر  کنیم در هر یک 
باشد تا با هم نظیر کفه ترازو که در حال باال و پایین رفتن می باشند؛ هماهنگی 
نمایند. قرینه سازی که در باغ های قدیمی ایران متداول بوده است، شکل رسمی این 
تعادل است. ممکن است شکل رسمی قرینه سازی مد نظر ما نباشد لیکن تعادل در 
طرح های بی قرینه و غیررسمی نیز مطرح است. قرینه سازی به باغ حالت استحکام 
و ثبات می بخشد و نعادلی که در طرح های غیر رسمی حاصل می شود بر عکس 
حالت سکون را متزلزل و حرکت و سرعت به طرح می دهد و باعث کنجکاوی بیشتر 
تعادل  به حال  با عنصر دیگر  از یک طرح می تواند  بیننده می گردد. هر عنصری 
در آید. بخشی از باغ که به عللی رنگ کدر و تیره دارد می تواند با عنصری که به 
رنگ روشن شفاف و رنگین می باشند، حالت تعادل را حفظ کند. تعادل نیز با حفظ 
را تنظیم و  تنوع  بافت های مختلف موضوع  نسبت ها در مورد رنگ ها، شکل ها و 

تحت کنترل در می آورد. 
تقارن، یک فرمول طراحي است که شاید از هزاران سال پیش، در ابنیه و مناظر 
سبز به کار رفته است. اما با توجه به اینکه در طبیعت تقارن به این شکل دیده 
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نمي شود، طراحان منظر، عالقۀ بیشتري به طرح هاي نامتقارن با برقراري توازن در 
آن دارند.

برقراري توازن، به گونه اي است که مثاًل یک گیاه داراي بافت خشن که تأثیر زیادي 
بر دید دارد، در یک سمت محور و چندین گیاه داراي بافت ریز، در سمت دیگر 
محور فرضي چیده مي شوند. با وجود اینکه درختان داراي بافت ریز، به خودي خود 
تاثیر چنداني بردید ندارند، اما مجموعۀ آنها مي تواند تأثیر متناسبي با یک گیاه 

خشن به تنهایي داشته باشد.
تعادل به دو حالت اصلی امکان پذیر است: به صورت متقارن و به صورت نامتقارن.

تعادل متقارن: بدن ما به طور کلی دارای تقارن است. احتماالً به این دلیل است 
که طراح مبتدی برای ایجاد تعادل در ترکیب سعی می کند تصاویر قرینه در دو 
سوی محور مرکزی ایجاد کند. خلق و شناخت تعادل متقارن کار ساده ای است. 

چنین تعادلی، تعادل مطلق یا عالی است. 
وجود  به  را  هیجانی  رسمی بدون  احساس  تعادل  این  است.  ایستا  متقارن،  تعادل 
می آورد. در بعضی موارد، تعادل متقارن مطلوب است. چنین تعادلی به بنا های اداری 
یک احساس جاودانی بودن و به منازل اعیانی وقار با شکوهی عرضه می دارد. از طرف 
دیگر، ترکیب های متقارن به طور کلی کسل کننده هستند. این ترکیب ها می توانند 
کاماًل قابل پیش بینی باشند و معموالً نمی توانند ذهن را در رابطه دو  جانبه به خود 

مشغول سازند.
از طریق  برابر  بصری  ایجاد وزن  از  استفاده  با  نامتقارن  تعادل  نامتقارن:  تعادل 
برای متعادل کردن  به وجود می آید. تضاد رنگ  نا متشابه  به کارگیری متغیر های 
اندازه، سایه رنگ برای متعادل کردن مایه رنگ، و به همین ترتیب به کار می رود. 
نوع  این  می دهد.  نشان  را  تعادل  به  دستیابی  متغیر ها  این  میان  روابط  مجموع 
و  راحت تر  بسیار  نامیده می شود،  اسرارآمیز  تعادل غیررسمی  یا  غالباً  تعادل، که 

پویاتر از تعادل متقارن است.
اگرچه تعادل نا متقارن اتفاقی تر و برنامه ریزی نشده تر از تعادل متقارن به نظر 
می رسد، اما به کنترل و مهارت طراحی بسیار بیشتری نیاز دارد. تعادل نا متقارن، 
طرح را به صورت تطبیقی که بر اساس تفسیر و پاالیش شرایط واقع شده، کاوش 

می کند. اما تقارن از طریق فن تصویر معکوس به تعادل دست می یابد. 

 مقیاس و تناسب:
در طراحی باغ شناخت و کاربرد مقیاس و اندازه ها اهمیت به سزایی دارد. مقیاس، 
عبارت است از به کارگیري اندازۀ صحیح فواصل و ابعاد، که باعث ایجاد توازن و 
ترتیب در یک محیط مي شود. مقیاس و تناسب، دو وسیله براي تغییر اندازۀ نسبي 
یا هر واحد دیگر،  انساني  اندازه گیري  به واحد  را نسبت  اندازه  هستند. مقیاس، 
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مختلف  بخش هاي  میان  یا  بخش  یک  اندازۀ  میان  رابطۀ  تناسب،  مي کند.  بیان 
انسانی  فوق  مقیاسی  دارای  را  بیابان  منظره  دلیل،  این  به  مي دهد.  توضیح  را 

می دانیم، اما می گوییم که مربع دارای تناسب )ضلع به ضلع( 1: 1 است.
در درک مقیاس و تاثیر آن برحس آدمي، اندازۀ یک شیئي نسبت به اندازۀ انسان، 
بسیار اهمیت دارد. چنانچه، مقیاس یک مکان از اندازه هاي انساني بزرگ تر باشد، 
انسان در آن فضا احساس کوچکي مي کند و چنانچه، مقیاس یک مکان، کوچک تر 
از فضاي مورد نیاز براي انسان باشد، احساس محصوریت القا مي شود. فضاها در 
آن  در  )که  انساني  مقیـاس صمیمانۀ  از  مي تواننـد  انساني،  مقیاس هاي  با  رابطه 
قیافۀ افراد قابل شناسایي است( تا مقیاس ماوراي انساني )که بیشتر در طبیعت 

دیـده مي شوند( متغیر برخودار باشند. 
مقیاس در ترکیب های دو بعدی: مقیاس در ترکیب های دو بعدی اندازه اجزاء 
را نسبت به یکدیگر و نسبت به قطع شکل بیان می کند. می توان با انتخاب مقیاس 
مناسب بر یکی از اجزای ترکیب تأکید کرد. همچنین می توان از مقیاس برای نشان 

دادن وسعت زمینه استفاده کرد.
مقیاس در ساخت مکان، در محیط فیزیکی، اندازه یک شیئی نسبت به اندازه انسان 
 )Hans Blumenfeld( در ادراک مقیاس شیئی بسیار اهمیت دارد. هانس بلومنفلد
معتقد است که پنج نوع مقیاس وجود دارد. مقیاس صمیمانه انسانی، مقیاس فضایی 
است که در آن قیافه افراد قابل شناسایی است. این مقیاس فضاهایی با اندازه افقی 
تا 48 فوت و اندازه عمودی تا 21 فوت را در بر می گیرد. مقیاس انسانی به مقیاس 
فضاهایی با اندازه افقی 72 فوت و اندازه عمدی 30 فوت اطالق می شود. مقیاس 
عمومی انسانی به مقیاس فضاهایی گفته می شود که برای اجتماعات بزرگ در نظر 
گرفته شده اند. به ندرت اندازه این فضاها از 500 فوت بیشتر می شود. مقیاس فوق 
انسانی به فضاهای بسیار بزرگ و برجسته اطالق می شود. مقیاس ماورای انسانی، 
با انسان ارتباطی پیدا نمی کند بلکه بیشتر به طبیعت مربوط می شود. این مقیاس، 
نقش  که  مقیاسی، موجب می شود  است. چنین  اهرام  و  کوه ها، دشت ها  مقیاس 
انسان ها را در پهنه وسیع تر موجودات دوباره ارزیابی کنیم و مقیاس صمیمانه ما را 

به ارزیابی رابطه فرد با فرد یا فرد با خودش وا می دارد.

 تناسب:
تناسب نیز، به اندازۀ مقیاس اهمیت دارد. میزان تناسب، در پویایي طرح تأثیر دارد. 

همواره طراحان، به دنبال تناسباتي هستند.
که نه آنقدر ناپایدار باشند که آزاردهنده جلوه کنند و نه آنقدر آشکار باشند که 
خسته کننده به نظر برسند. زیبایي ها، هویت ها وکارکردهاي معماري ایراني، مدیون 

تناسباتي است که معماران قدیم به کار مي بسته اند.
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اندازه یک قسمت  یا  از اجزاء  یا عمق( یکی  یا عرض  اندازه )طول  تناسب، رابطه 
نسبت به کل را بیان می کند. 

سیستم های تناسبی: در طول تاریخ، طراحان به دنبال تناسباتی بوده اند که نه آنقدر 
آشکار باشند که خسته کننده بنظر برسند و نه آنقدر ناپایدار که آزار دهنده باشند. 

 ریتم: 
ریتم به معنی تکرار موزون ساده یا پیچیده یک عنصر یا پدیده در یک اثر هنری 
است. منظور از تکرار موزون پیچیده، تکرار چند عنصر یا مجموعه به نحوی است 
نیاز  که درک روابط ـ و قانونمندی های حاکم بر آنها به مشاهده دقیق و عمیق 
نیاز عملکردی می باشد همچون حجره های  این اصل در مواردی جوابگوی  دارد. 
یک مدرسه یا کاروانسرا و گاهی برآورده کننده نیاز زیبایی شناختی است از لحاظ 
بصری منظری ظریف و خوشایند پدید آورد. در باغ ایرانی این اصل را می توان در 
دیوارهای حاشیه باغ، دیوارهای صفحه بندی حاصل از زمین های شیب دار و حتی 
در کف سازی ها مشاهده کرد. ریتم شامل تکرار است و به وسیله تکرار اقالم مشابه، 
به ترکیب وحدت می بخشد. ریتم، کمک مي کند که یکنواختي در طرح غالب شود. 
ریـتم، ضمن اینکه ایجاد تنوع مي کند، سادگي طرح را نیز حفظ مي کند. ریتم، 

تعادل بصري را نیز حفظ مي کند.
ریتم در سایر هنرها از جمله موسیقي نیز، به کاربرده مي شود. ما ریتم های فضا را 
با ریتم های زمان می پیوندیم و بنابراین ریتم، بینایی را به شنوایی، یا بهتر بگوییم 
به وزن و موسیقی پیوند می دهد. در موسیقی نیز، ریتم ها می توانند پیوسته و پشت 
سر هم باشند که به آن لگاتو می گوییم. بر عکس، ریتم های منفصل و آشفته نیز 

وجود دارند که آنها را استاکاتو می نامیم.
ریتم در هنرهای بصری به حرکت چشم بستگی دارد. خط سیر چشم به دنبال 
شکل های تکرار شونده، احساس ریتم داری را ایجاد می کند. خط، فرم، رنگ، سایه 

رنگ، یا بافت می توانند کنایه از ریتم باشند.

 سادگی و تنوع:
دارای مفهوم بوده و هر رابطه ای به طور مؤثر سازمان یافته باشد. اگرچه دست یابی 
به این اصل ساده به نظر می رسد، اما در واقع به کار بردن این اصل، از سایر اصول 
مشکل تر است. مشغول کردن ذهن در مکالمه ای دو جانبه با طرح، جلب و حفظ 
توجه و تمام این ها همراه با اقتصاد روش ها، نیاز به دستیابی به روابط ایده آل دارد. 
این اصل است که ما را به جستجوی ابدی چیزهایی از قبیل تناسبات کامل، که 
در باال در یک باغ، سادگی به حذف جزئیاتی اطالق می شود که در ترکیب کلی 
آن دخالت چندانی ندارد و تأثیر چندانی در بهبود یک طرح نداشته باشد. از طرف 
دیگر سادگی بجای تغییرات فاحش در عوامل و عناصر آنها تکرار می کند. بدین 
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معنی که یک یا چند عنصر در باغ تکرار می شوند. اگر این تکرار بیش از اندازه واقع 
شود کسالت آور است. به عبارت دیگر توسط سادگی موضوع تنوع بیش می یابد ؛ 
لیکن نباید در این خصوص زیاده روی شود و تنوع باغ به کلی از بین برد. بر عکس 
تنوع باعث تغییرات و تضاد عمده ای ما بین عناصر باغ می گردد. شکل ها، بافت ها و 
رنگ ها در این تنوع به صورت یکنواخت و یا ناگهانی تغییر می یابند و بدین طریق 

یکنواختی و سادگی باغ تحت تأثیر مستقیم تنوع واقع می شوند. 
آخرین اصل زیر بنایی هنرهای بصری، سادگی است، که به معنی اقتصاد بصری در 
روش ها است. هدف آن، بیان حداکثر مفاهیم با استفاده از حداقل تعداد اجزاء است. 
برای اینکه به این هدف دست پیدا کنیم، هر جزء ترکیب باید بررسی شده وادار می کند.

کارگیري  به  از  هدف  است.  بصري  هنرهاي  اصول  اساسي ترین  از  یکي  سادگي، 
مقابل  در  است.  اجزا  تعداد  حداقل  از  استفاده  با  مفاهیم  حداکثر  بیان  سادگي، 
سادگي، تنوع وجود دارد. تنوع مي تواند در تعریف فضاهاي مختلف به کار گرفته 
هم  آورد.  عمل  به  جلوگیري  نیز،  بصري  خستگي  ایجاد  از  که  این  ضمن  شود، 
آمیزی بافت ها، فرم ها و رنگ های مختلف تنوع ایجاد می کند. تنوع کم باعث ایجاد 
تنوع زیاد سردرگمی پیش می آورد. در یک طرح خوب مسلماً  یکنواختی شده و 
تنوع باغ فزونی می یابد لیکن همیشه جای این سؤال باقی است که دامنه تنوع تا 
به کجا باید کشیده شود و حدود آن چگونه باید مشخص و محدود باشد. پاسخ به 
این سؤال را طراح باید بدهد و آن در ارتباط با منظور و مقصود طرح است. تنوع با 
چندین خط که به خوبی در باغ راه می یابد و یا چند شکل و بافت و رنگ که ماهرانه 
در هم تنظیم و مرتب می شوند؛ واقع می شود. رعایت میزان تنوع و میزان سادگي، 
میزان مهارت طراح را نشان مي دهد. یک طرح، باید در عین سادگي، داراي تنوع 
و پیچیدگي نیز باشد، تا ذهن بیننده را مشغول کند. همچنین، یک طرح، باید در 

عین تنوع، هویت یکسان و وحدت داشته باشد و سردرگمي ایجاد نکند.

هدف طراحی

از نظر بسیاری از مردم هدف هنر جلب و حفظ توجه است و میزان موفقیت آن بستگی 
به این دارد که تا چه حد بتواند ذهن را به خود مشغول سازد و بازتاب هایی را ایجاد کند. 
هنر موفق، هنری است که مکالمه ای دو جانبه با ذهن به وجود آورد. این رابطه 
معموالً از تجزیه و تحلیل ناپیدا یا ناکامل نیرو ها حاصل می شود. بر عکس، ترکیبی 
که کاماًل هماهنگ و وحدت یافته باشد، ترکیبی خسته کننده خواهد بود. معموالً 
الزمه جلب توجه این است که حداقل کمی چیزهای غیر منتظره را در بر بگیرد. 
این تجسم آشفتگی بخش اصلی شهود را تشکیل می دهد. حیات هنر و سر قدرتی 
است که می تواند ذهن را مشغول سازد. طراح موفق کسی است که احساس نظم و 
وابستگی را القا کند و در همان ـ حال چیزهایی غیر منتظره را در طرح وارد سازد.
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