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 دهيچک
هاي  گونه با رشتهتر دانشي را بتوان يافت که اينشايد کم. ريزي فضاي سبز شهري از جامعیت خاصي برخوردار است برنامه :زمينه وهدف

ريزي فضاي سبز شهري با ورزش، سالمت و رفااه   هدف از پژوهش حاضر بیان روابط میان طراحي و برنامه. مي مختلف در ارتباط باشدعل

 .جامعه بوده و در آن از مزاياي ورزش در فضاي سبز و اصول مقدماتي که بايد مد نظر طراحان قرار بگیرد تاکید شده است

 ،Scopusهااي اطالعااتي پژوهشاي از جملاه      با اساتفاده از پايگااه   توسط نويسندگان ايجاد و پیشینه پژوهش الكترونیكي جستجوي استراتژي :روش

Web of Science ،PubMed  وGoogle Scholar و مقااتت  شد ها اعمال  و انواع آن« سالمت»و  «ورزش» ،«فضاي سبز»هاي جستجوي  عبارت. انجام شد

 .بندي شدند شده گروه  شناسايي

 بهباود  يبارا  نیتحرک و ورزش فعال و همچن يبرا يساکنان شهر يرا برا يامن يها فرصتکه  وستهیسبز و به هم پ يبا فضاها يشهر :ها یافته

و باه   دهاد  يرا کااهش ما   يبهداشات  تخادما  يخواهد داشت که تقاضا برا يتر شهروندان سالم؛ کند يفراهم م يو تماس اجتماع حيفراسترس، ت

 .تر است مقاوم ديشد يمانند امواج گرما و بارندگ يطیمح ديشد يدادهاياحتماتً در برابر رو چنین شهري. کند يتر کمک م ياقتصاد قو

ورزش در فضاي باز باعث افازايش ساالمت جساماني، ساالمت روان و رفااه، شاهروندي فعاال، کااهش جارم و رفتارهااي            :گيری نتيجه

شهري بايد ساعي شاود باا اساتفاده از ابازار و وساايد موجاود طراحاي شاهري و           بنابراين در طراحي فضاهاي. شودمي... ضداجتماعي و

اي طرح کند که باعث باروز رفتارهااي مطلاو  و ماانج انجاام       گونه ها و عناصر مربوط به آن را بههاي مفید و موثر، فضابكارگیري تكنیک

 .رفتارهاي نامطلو  باشد
 

 ورزش، شهري منظر معماري همگاني، بهداشت :ها واژهکليد
 

 مقدمه
ريازي شاهري،    هااي برناماه  طورکلي شاامد رشاته   طراحي شهري به

هاي مختلف  معماري و معماري منظر براي مديريت و تبديد تعامالت جنبه

در واقج هنر ايجاد و . زندگي شهري به شكد فیزيكي و قابد استفاده است

انناد  هاايي م  مولفاه (. 0)ها اسات   ها و محله شكد دادن به شهرها، شهرک

هاا سااختار    ها و رواباط متقاباد آن   ها و نشانه مسیرها، مرزها، مناطق، گره

دهي فیزيكي جوامج و واژگان اساسي را براي طراحان شهري فراهم  سازمان

طراحان شهري نیاز عملكردي و احساس تعلاق را باراي سااکنان    . کند مي

که از نظر کند  هايي را ايجاد مي طراحي شهري موفق مكان. کنند فراهم مي

اقتصادي، اجتماعي و زيست محیطي مناسب هستند و بایش از هار چیاز    

اماروزه  (. 3)کناد   ديگري، شهري از تحرک، فعالیت و مسئولیت ايجاد مي

. گیر شهرهاي ماستکمبودهاي سالمت رواني، اجتماعي و جسمي گريبان

 با عدم فعالیت فیزيكي و آلودگي به عنوان عوامد اصلي در سالمت ضعیف،

زمان آن فرا رسیده است که طراحي شهري به بهبود رفاه شهرها و ساکنان 

اصول طراحي شهري به سالمت شهر در ساطوح مختلاف   . آن کمک کند

هااي   روي و میادان  هاي بازي، مسایرهاي پیااده   ها، زمین پارک. پردازدمي

توانناد   کنند که در آن افراد مي جديد و بهبود يافته فضاي باز را فراهم مي

 (.2)سطح فعالیت خود را افزايش دهند و با يكديگر تعامد داشته باشند 

ريازي   هاي برناماه با توجه به مطالب ذکر شده، پژوهش حاضر چالش

فضاي سبز شهري با رويكرد ورزش، سالمتي و رفاه اجتماعي مورد بررسي 

ال مهام  ؤبنابراين نويسندگان به دنبال پاسخگويي به اين سا . دهدقرار مي

ريزي فضااي سابز شاهري باا رويكارد       د که عوامد اثرگذار بر برنامههستن

ورزش، سالمتي و رفاه اجتماعي کشور چیست؟ ناوآوري پاژوهش حاضار    

ارائه راهبردي براي افزايش فضاي سبز شهري با تكیه بار افازايش ساطح    

فعالیت ورزشي جامعه و به دنبال آن کسب اثرات مثبات ساالمتي و رفااه    

 .باشدنسجم و سیستماتیک مياجتماعي به صورت م
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 زاده وحید کاظمي و نژاد ناصري ندا قنبري

 دوم، شماره 0410 تابستاندوره ششم،  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /234

 روش
اين پژوهش با گردآوري و بررسي مقادير زيادي از شواهد مارتبط باا   

اي مفیاد و   تقطیر آن به شایوه  فضاي سبز شهري، ورزش، سالمت، رفاه و

ريزي و طراحي فضاهاي سبز شاهري،   کاربردي براي افراد درگیر در برنامه

هااي اطالعااتي    ده از پايگااه جستجوي پیشینه پژوهش با استفا. پردازد مي

 Google Scholarو  Scopus ،Web of Science ،PubMedپژوهشااي از جملااه 

و « ساالمت »و « ورزش»، «فضاي سبز»هاي جستجوي  عبارت. انجام شد

باراي   .بنادي شادند   شاده گاروه    ها اعمال شد و مقاتت شناسايي انواع آن

نده شده است، مقاتت اطمینان از اينكه همه مطالعات تجربي کلیدي گنجا

ها باا مقااتت اولیاه    شناسايي شدند و منابج آن به دنبال آنمروري جامج 

در نهايت، جديادترين مقااتت در مجاالت بررساي شاده باا       . بررسي شد

 .اين مقاتت مروري شناسايي شدندکیفیت با استناد به 

 

 ها یافته
 های فضای باز برای جامعه مزایای ورزش

تواند به عنوان ياک راه کلیادي باراي درگیار      مي ورزش در فضاي باز

. کنناده ساالمت اسات، دياده شاود      کردن افراد با فعالیت بدني که تقويت

دساته کلاي    7شواهد در مورد فوايد ورزش در فضاي باز براي جامعه باه  

 :بندي شده است طبقه

 -4ساالمت روان و رفااه،    -2ساالمت جساماني،    -3سالمت معنوي،  -0

کاهش جنايت و رفتاار   -6شهروندي فعال،  -5یري مادام العمر، آموزش و يادگ

هاي بدني و ورزش در محیط طبیعي  فعالیت. مزاياي اضافي -7ضد اجتماعي و 

باشاد کاه از   هاي خاص مي نیز به عنوان يک ابزار درماني براي بسیاري از گروه

ز صادمات  توان به کودکان داراي معلولیت، افراد داراي معلولیت پس اجمله مي

، (Multiple sclerosis patients) حاااد، جانبااازان، بیماااران مولتیلااد اسااكلروزيس

فعالي، کودکان مبتال به اوتیسم، جواناان   مبتاليان به اختالل نقص توجه و بیش

 .اشاره کرد ،نظم، زوال عقد و معتادان در معرض خطر و نوجوانان بي

ک محیط طبیعي به عنوان روي در ي هاي خارج از منزل مانند پیاده ورزش

فعاالي   يک عامد درماني و کم هزيناه و بادون دارو باراي مبتالياان باه بایش      

( Faber Taylor and Kuo)در ايان راساتا فاابر تیلاور و کاو      (. 4)شود  برجسته مي

هااي مختلاف را باراي کودکاان      روي در محیط دقیقه پیاده 31اثرات ( 3110)

روي در  کودکاان پاس از پیااده   . اناد  فعالي تجزيه و تحلید کارده  مبتال به بیش

ور قاباد تاوجهي بهتار    ط روي در مرکز شهر يا محله به پارک در مقايسه با پیاده

 فنیاادات تمرکاز کردنااد و باه نتااايجي دسات يافتنااد کاه بااا داروهااي متیااد     

(methylphenidate( )که معموتً ريتالین (Ritalin) شود نامیده مي )   قاباد مقايساه

هاا ياا    يافتاه، زماین   هاي سازمان ها به زمین ه اين فعالیتاز آنجايي ک (.5)است 

پذير افراد را  هاي ورزشي وابسته نیستند، نیازهاي الگوهاي زندگي انعطاف سالن

کنناد و در عاین حاال پتانساید تمااس و       در يک جامعه مدرن بارآورده ماي  

ش و ها به آماوز  که برخي از فعالیت درحالي. دهند مشارکت اجتماعي را ارائه مي

هااي فضااي بااز داراي مواناج      تار ورزش  هاي تخصصي نیاز دارند، بیش مهارت

 .(6، 0)روي و دويدن است  هاي آن پیاده کمي هستند که بارزترين نمونه

بنابراين ورزش در فضاي باز بايد توسط مقامات مسئول سالمت و رفاه 

هااي کلیادي باراي هلباه بار       حاد  و توسعه ورزش به عناوان يكاي از راه  

هاي قابد پیشگیري و کمک به افراد براي يافتن  تحرکي، کاهش بیماري يب

ايان توضایح تزم   . هاي زندگي فعال، شاد و سالم تلقي شود و حفظ سبک

است که کار مداوم مورد نیاز است تا اطمینان حاصد شاود کاه ورزش در   

 .شود فضاي باز به طور پايدار و مسئوتنه مديريت مي

 

 های سبز شهریمزایای بهداشتی فضا

اين بخش شواهد مسیرهاي سالمت و مزايااي بهداشاتي فضااي سابز     

سال گذشته خالصه  01شهري را با تمرکز ويژه بر مطالعات منتشر شده در 

اي که توسط آن فضاي سابز ممكان اسات بار      هاي بالقوه مكانیسم. کند مي

يااي  گیرد، سالس مزا  سالمت عمومي تأثیر بگذارد، ابتدا مورد بحث قرار مي

 .سالمتي خاصي که توسط مطالعات اپیدمیولوژيک نشان داده شده است

 

 تعاریف فضای سبز شهری
در حال حاضر هیچ تعريف پذيرفته شده جهاني از فضاي سبز شهري 

فضاهاي سبز شاهري  . با توجه به تأثیرات آن بر سالمت و رفاه وجود ندارد

همچنین ممكن هايي با سطوح طبیعي گیاهي يا  ممكن است شامد مكان

ترين تعريف فضاي سبز شهري کاه   رايج(. 0)است شامد فضاي آبي باشد 

در مطالعات در اروپا مورد استفاده قرار گرفته است، براساس تعريف اطلس 

مناطق سبز شهري که توسط کاد اطلاس شاهري    (. 7)شهري اروپا است 

 طور کلي بهتعريف شده است شامد مناطق سبز عمومي است که  04011

هاا و منااطق    ها، پارک وحشها، باغ شوند مانند باغ براي تفريح استفاده مي

ها، يا مناطق سبز مرزي با مناطق شهري کاه   طبیعي حومه شهر و جنگد

تعرياف  . شاوند  اي اهاداف تفريحاي اساتفاده ماي    شوند يا بار  مديريت مي

کاربردي براي فضاي سبز شهري مورد استفاده در اين مطالعه شامد فضاي 

 .باشد که ممكن است به طور کلي مفید باشدآبي در نظر مي/سبز

 

هاا باا سا مت معناوی از      انسان و طبيعت و رابطه آن
 منظر اس م

 نیز طبیعت و دارد خود اتحی ساحات با متناسب نیاز سطح چهار انسان

براساس مطالعات پیشین،  .است برخوردار قابلیت تيه چهار از آن با متناظر

هاي مادي، نیاز رواني، نیاز عقالني و نیاز  چهار سطح نیاز انسان شامد نیاز

 ساطح  چهاار  معماري باا ايجااد   فضاي در تواند مي معمار .باشد معنوي مي

 فراهم را و تعالي تكامد ودي انسان، زمینةوج ساحت چهار با متناسب قابلیت

آورد تا در نهايت موفق به خلق بستري باراي ساالمت معناوي انساان در     

 .راستاي رسیدن به تعالي شود
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 ريزي فضاي سبز شهري با رويكرد ورزش، سالمتي و رفاه اجتماعي برنامه

 235/فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي نشريه دوم، شماره 0410 تابستاندوره ششم، 

 

 
 مروری بر مزایای ورزش در فضای سبز -1شکل 

 

 دهاد ماي  نشاان  طبیعات  هايقابلیّت روي بر شده انجام مطالعات

تاوان   انساان  هايعكس العمد و هاربهتج تأمین براي محیط و طبیعت

 و ايجااد تیییراتاي درآن   و طبیعت با تعامد راه از انسان .دارد اينهفته

خاود   نیازهااي  باه  يابيدست در سعي خود دروني هايانگیزه بر متّكي

 تواندکالبدي و منظر مي محیط سطوح در اعمال تیییر طريق از و دارد

 هذا توان بدون نمي از نظر زيستي که طور همان. ببخشد محیط معنا به

 ارضاا   بادون  تاوان کرد، از نظر روانشاناختي نیاز نماي    زندگى آ  و

 بنیادين کمبودها احتیاجات زيرا. کرد رشد کامد طور به نیازها  ديگر

باشاد  آدمي مي تكامد و باعث رشد متعالي احتیاجات را جبران کرده و

 باياد  کناد  مي ايجاد محیط انسان در که تیییراتي اسالم، منظر از(. 0)

 و طبیعاي  مناابج  از و باا اساتفاده   محایط  آبااداني  و عماران  بااانگیزه 

انجام شاده   مطالعات به توجّه با. باشد انسان تكامد به کمک درراستاي

 اسالم نگاه از شايسته معماري فضاي گفت که توان اسالمي مي منابج در

 نفاس  وجاودي  مراتب با متناظر هايي تواند توانايي مي باطن و ظاهر در

 از استفاده با تا کند کمک به انسان و باشد داشته هستي مراتب و انسان

بساتر   و بیاباد  هساتي  از مناسابي  خاود، درک  ادراکاي  مراتب ظرفیّت

 با مقتضایات  متناسب خود نفس چهارگانه نیازهاي رفج مناسبي براي

 داراي ،دهشا  خلاق  معماري اثر هر بنابراين. آورد فراهم مكاني و زماني

 انسان به کمک براي تري مناسب بستر اندازه هر و است ارزشي وجودي

 رشاد، تكاماد و   زمینه سااز  و به وجود آورد هستي و خود در شناخت

 هاي قابلیت و باشد مي باتتري وجودي ارزش داراي باشد، انسان تعالي

 (.0)نیز خواهد داشت  تري بیش

 بهبود آرامش و ترميم
تواند  یص داده شده است که تماس با طبیعت ميهاست که تشخ قرن

ترمیم کننده باشد و شواهدي از مزاياي سالمت روان از تماس با طبیعت و 

در اين راساتا دو نظرياه اصالي    . فضاهاي سبز به خوبي مستند شده است

 :براي توضیح اين موضوع وجود دارد

 کند که تماس    فیزيولوژيكي پیشنهاد مي -تئوري کاهش استرس رواني

تواند تأثیر  مي( هاي طبیعي هاي محیط ديدگاه طور نمونه به)با طبیعت 

ها  مثبتي براي افرادي که سطح استرس باتيي دارند، با تیییر دادن آن

 (. 01)تر داشته باشد  الت هیجاني مثبتبه ح

 هااي   دهد که توجه هیرارادي به محرک تئوري بازيابي توجه نشان مي

هاي طبیعاي باه بهباود عملكارد در وظاايف       جالب و هني در محیط

تكاملي هساتند کاه    -هاي رواني هر دو نظريه. کند شناختي کمک مي

هاا   کند انسان  هستندکه فرض مي( Biophilia) براساس فرضیه بیوفیلیا

باه محایط طبیعاي دارناد کاه در آن تكاماد       نیاز ذاتي به وابساتگي  

کنناد کاه تعاماد باا محایط       هر دو نظريه پیشنهاد مي(. 00)اند يافته

دهااد؛ امااا از طريااق  طبیعااي يااک عملكاارد ترمیمااي را انجااام مااي 

ها توسط مطالعااتي کاه   هاي مختلف پشتیباني از اين نظريه مكانیسم

ارائه شده است پاسخ هاي فیزيولوژيكي ترمیمي مرتبط با مشاهده ياا  

شار خون، ضربان قلب میزان، حضور در فضاي سبز، از جمله کاهش ف

(. 03)دهاد   هدايت خون به سمت پوست و تنش عضالني را نشان مي

هااي جنگلاي براسااس ارتبااط      ي باه محایط  هاي عصاب  شواهد پاسخ

تار،   تر کورتیزول، ضاربان نابک کام    هاي پايین شده با هلظت مشاهده 
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 زاده وحید کاظمي و نژاد ناصري ندا قنبري

 دوم، شماره 0410 تابستاندوره ششم،  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /236

تار و فعالیات    تر، فعالیت عصب پاراساملاتیک بایش   فشار خون پايین

هارتیگ  .هاي شهري است تر در مقايسه با محیط عصب سملاتیک کم

بالقوه ارتباط باا  به شواهد قابد توجهي از مزاياي ( 3104)و همكاران 

طبیعت براي جلوگیري از مشكالت سالمتي مرتبط با استرس مزمن و 

اشاره کردند؛ اما همچنین نشان دادند که اکثار مطالعاات    عدم تمرکز

انجام شده قبلي فقط فوايد ترمیماي کوتااه مادت ياک دوره تجرباه      

اي در بريتانیاا   به عنوان مثال، مطالعه(. 02)دهند  طبیعت را نشان مي

براي نشاان دادن  ( EEG)هاي الكتروانسفالوگرافي پوشیدني  از دستگاه

روي کوتاه در فضاي سبز بر فعالیت میزي که ممكان   اثرات يک پیاده

. است با افزايش آراماش و بازساازي مارتبط باشاد، اساتفاده کردناد      

هاي طبیعي مزايااي   ر محیطروي د همچنین نشان داده شد که پیاده

روي در محایط شاهري    تري نسبت به پیاده شناختي کوتاه مدت قوي

عناوان   کورتیزول روزاناه باه  استفاده از الگوي . کند مسكوني ايجاد مي

نشانگر زيستي استرس مزمن، رويكردي نوآورانه است که در بريتانیاا  

براي نشان دادن اين که قرار گرفتن در معرض فضااي سابز اساترس    

هااي شاهري محاروم زنادگي      مزمن را در بزرگساتني کاه در محلاه  

 (. 04)دهد به کار گرفته شد  کنند، کاهش مي مي

 

 بهبود سرمایه اجتماعی
تواند نقش مهمي در تقويت تعامالت اجتماعي و ارتقاي  فضاي سبز مي

  ورياس   در ياک مطالعاه اخیار در هلناد، دي    . حس اجتمااعي ايفاا کناد   

(De Vries ) تار از آن،   اي بین کمیت و حتي قوي رابطه( 3102)و همكاران

کیفیت فضاي سبز خیابان و انسجام اجتماعي درک شده در مقیاس محله 

در آن مطالعه انسجام اجتماعي به عناوان احسااس اجتمااع باا     . پیدا کرد

هاي مشترک، روابط مثبت و دوستانه، و  ارزشتمرکز بر اعتماد، هنجارها و 

برعكس، کمباود فضااي   (. 05)احساس پذيرفته شدن و تعلق تعريف شد 

. سبز در محیط با احساس تنهايي و عدم حمايت اجتماعي در ارتباط است

اهدي ارائه کارده اسات کاه مكاان ياک بعاد متماايز در        علوم اعصا  شو

هويات  »و « احساس مكاان »دهد و بنابراين  پردازش عصبي را تشكید مي

که در آن محیط اجتماعي و طبیعاي نقاش خاصاي دارناد، ابعااد      « مكان

 (.06)مهمي براي سالمت انسان هستند 

 

 بهبود عملکرد سيستم ایمنی بدن
هاي ايمني مفید، ها و پاسخمطالعات ژاپني ارتباط بین بازديد از جنگد

اين امر نشان (. 07)اند  هاي ضد سرطان را نشان داده از جمله بیان پروتئین

حیط طبیعي دهد که سیستم ايمني ممكن است از آرامشي که توسط م مي

يا از طريق تماس با برخي عوامد فیزيكي يا شیمیايي در فضاي سبز فراهم 

همچنین کودکاني که در ساال اول زنادگي خاود    . مند شودشود، بهره مي

ترين  هاي خاص را داشتند، کم ها و باکتري ترين میزان تماس با آلرژن بیش

يكاي  (. 00)خس مكرر و حساسیت آلرژيک را داشاتند   احتمال بروز خس

ديگر از مسیرهاي ايمناي پیشانهادي از طرياق قارار گارفتن در معارض       

تواند نقاش   که مي هاي طبیعي است هاي متنوع در محیط میكروارگانیسم

 .تنظیم کننده ايمني را ايفا کند

 

 افزایش فعاليت بدنی، بهبود آمادگی جسمانی و کاهش چاقی
ومیار   عدم تحرک بدني به عنوان چهاارمین عاماد خطار اصالي مار      

اي در بسایاري   عدم تحرک بدني به طور فزاينده. جهاني شناخته شده است 

هاي هیرواگیر و  اي بر شیوع بیماري از کشورها رايج شده که پیامدهاي عمده

عوامااد محیطااي . (00)سااالمت عمااومي جمعیاات در سراساار جهااان دارد 

روي باه   متعددي مانند حجم باتي ترافیک و کمبود پارک و مسیرهاي پیاده

مطالعاات  (. 0)اناد  عنوان عوامد عدم فعالیت فیزيكي در شهرها شناخته شده

روي تفريحي، افزايش  ي مختلف نشان داده است که پیادهمتعدد در کشورها

تحرکي باا دسترساي و اساتفاده از فضااهاي      فعالیت بدني و کاهش زمان بي

در ياک  . سبز در بزرگساتن، کودکان و سالمندان در سن کار مارتبط اسات  

دريافتناد کاه   ( 3104a)و همكااران   (Dadvand)مطالعه اسالانیايي، دادوناد   

ها با زمان کم تحرکاي   زندگي در مناطق مسكوني سبزتر و نزديكي به جنگد

يكاي از  (. 31)و کاهش خطرات اضافه وزن يا چاقي کودکاان هماراه اسات    

ن فضاي سبز ممكن است با سالمتي ارتباط داشته باشاد، از  هايي که در آ راه

بار خاالف سااير     ،هااي سابز   طريق افزايش مزاياي فعالیت بادني در مكاان  

دويدن در ياک پاارک در مقايساه باا ورزش مشاابه در ياک       . ها است زمینه

نشاان داده  (. 30)تر هماراه اسات    محیط شهري، با يک تجربه ترمیمي بیش

شده است که فعالیت بدني باعث بهبود سالمت قلبي عروقي، ساالمت روان،  

رشد عصبي شناختي، و بهزيستي عمومي و جلاوگیري از چااقي، سارطان و    

فراهم کردن فضاي سبز شهري جذا  ممكن است . شود پوکي استخوان مي

ري کنناد و  تري را در خارج از منازل سال   افراد را تشويق کند که زمان بیش

 (.33)فعالیت بدني را تسهید کند 

 

 بافر نویز انسانی و توليد صداهای طبيعی
آلودگي صوتي به دلید اداماه شهرنشایني، افازايش حجام ترافیاک،      

هاي آرام در شهرها، ياک   هاي صنعتي و کاهش دسترسي به مكان فعالیت

يک فضاي سبز شهري با . تهديد بزر  و فزاينده براي سالمت انسان است

از سر و صدا را که از منابج  تواند سر و صدا يا درک منفي طراحي خو  مي

گیرد، خنثي کند و سر و صاداي شاهر    هیرطبیعي مانند ترافیک نشأت مي

( Uttar Pradesh) اي در اوتار پرادش در اين راستا مطالعه(. 32)بهبود بخشد 

هند، کاهش قابد توجهي در آلودگي صوتي ترافیک ناشي از کمربنادهاي  

نتايج اين . متر و دامنه ارتفاعي مشابه نشان دادند 2تا  5/0گیاهي با عرض 

هاي مطالعات قبلي در اروپا و آمريكااي شامالي را تقويات     مطالعات، يافته

دهد ترکیبي از فرم زمین و پوشش گیاهي در کاهش  کند، که نشان مي مي
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 ريزي فضاي سبز شهري با رويكرد ورزش، سالمتي و رفاه اجتماعي برنامه

 237/فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي نشريه دوم، شماره 0410 تابستاندوره ششم، 

کنند از آنجاايي کاه    پژوهشگران پیشنهاد مي. صداي ترافیک مؤثرتر است

ج پوشش گیااهي  کنندگان بر اين باور بودند که يک مان تقريباً همه شرکت

تواند صدا را کاهش دهاد، گیاهاان بار پاردازش عااطفي افاراد تاأثیر         مي

شناختي در کاهش سار و صاداي    گذارند و بنابراين يک مكانیسم روان مي

ويژه در سطح تضعیف صدا که تأثیر پوشاش گیااهي دارد،    درک شده و به

 (.34)وجود دارد 

 

 کاهش قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا

شواهدي مبني بر اثرات کاهنده فضاي سابز شاهري بار مواجهاه باا      

هاي انساني در هوا در شهرها توسط پژوهشگران مختلاف بررساي    آتينده

هاي  توانند سطح آتينده هاي گیاهي مي درختان و ساير پوشش. شده است

را از طرياق ذخیاره و   هوا را کاهش دهناد و دي اکساید کاربن اتمسافر     

بناابراين، فضااهاي سابز عاالوه بار      (. 35)جداسازي کربن کاهش دهناد  

مزايايي که با تماس مستقیم با فضاي سبز مرتبط است، مزايااي ساالمتي   

 .هیرمستقیم را نیز به همراه دارد

 

 کاهش اثر جزیره گرمایی شهری
تواند يک خطر جدي باراي ساالمتي در    اثر جزيره گرماي شهري مي

طول امواج گرما و رويدادهاي گرماي شديد باشد که به دلیاد جاايگزيني   

پوشش گیاهي با ساطوح جاذ  کنناده گرماا در منااطق شاهري ايجااد        

رض و قرار گرفتن در معرض گرماي بیش از حد باا افازايش عاوا   . شود مي

پاذير، مانناد افاراد مسان،      هاي آسیب ويژه در جمعیت ومیر، به خطر مر 

و متاآنالیز ادبیاات در ماورد چگاونگي     مند نظامبررسي (. 36)همراه است 

هاي شهري بار دمااي هاوا در منااطق شاهري، میاانگین اثار         تأثیر پارک

هااي   گنجاندن توده. گراد را نشان داد درجه سانتي 0کنندگي تقريباً  خنک

. تري داشته باشد کنندگي بیش آبي در فضاي سبز ممكن است اثرات خنک

توانند سايه ايجاد کنناد و تقاضاا باراي     درختان مي تر،در طول هواي گرم

توانناد   ويژه در کشاورهاي گرمتار، ماي    تهويه مطبوع را کاهش دهند و به

هاي راحت در فضاي باز را فراهم کنند و به مردم اجازه مي دهند از  محیط

 (.37)استرس گرمايي جلوگیري کنند 

 

 قرار گرفتن بهينه در معرض نور خورشيد و بهبود خواب

تاري در خاارج از    اگر دسترسي به فضاي سبز از گذراندن زمان بایش 

منزل در میان جمعیت پشتیباني کند، احتماتً با افزايش قارار گارفتن در   

. تواند اثرات مثبت داشته باشد معرض نور خورشید همراه خواهد بود که مي

خود را از قرار گرفتن در معارض ناور خورشاید     D أمینتتر وي انسان بیش

براي سالمت کلي و تندرستي،  D تأمینکند و سطوح بهینه وي دريافت مي

مطالعاات اخیار همچناین نشاان     (. 0)ويژه تراکم استخوان مهام اسات    به

دهد که انتشار اکسید نیتريک ناشي از اشاعه مااوراب بانفش از پوسات      مي

اي داشته باشد، از جملاه کااهش    ممكن است مزاياي سالمتي هیرمنتظره

که باه وياژه باا عارض     ( CVD)بروز فشار خون بات و بیماري قلبي عروقي 

قارار گارفتن در   (. 30)هاي زمستان مارتبط اسات    تر و ماه جیرافیايي کم

معرض نور، به ويژه در برابر نور آبي، به عنوان راهي براي تحريک هوشیاري 

قرار گرفتن در معرض . و شناخت و ارتقاي خوا  سالم شناخته شده است

روزي نقش دارد، جايي که الگوهاي  هاي شبانه نور آبي در متابولیسم و ريتم

کنند؛ اماا قارار    روزي سالم پشتیباني مي هاي شبانه طبیعي نور روز از ريتم

( در شاب  طاور نموناه   به)هاي نامناسب  گرفتن در معرض نور آبي در زمان

گذارند  مي هايي تأثیر هايي را که بر چنین ريتم ممكن است ترشح هورمون

بنابراين، دسترسي به فضاي سبز ممكن است از طريق (. 30)سرکو  کند 

ساالمتي  افزايش قرار گرفتن افراد در معرض الگوهاي طبیعي ناور روز باه   

 .روزي کمک کند کمک کند و از اين رو به حفظ ريتم شبانه

 

 بهبود س مت روان و عملکرد شناختی
تاري را باراي مزايااي    مطالعات فضاهاي سبز و سالمت شاواهد قاوي  

سالمت روان و کاهش استرس در مقايسه با ساير مسیرهاي بالقوه سالمت 

يک مطالعه استرالیايي نشان داده است کاه سابز باودن    . نشان داده است

کاه   درحالي تر با سالمت روان مرتبط است تا با سالمت جسمي محله بیش

تار در معارض فضااي     اي در اسلانیا نشان داد که قرار گرفتن بیش مطالعه

هااي   سبز با بهبود ساالمت جسامي و رواناي در تماام اقشاار و جنسایت      

اي در چهار شهر اروپاايي،   در مطالعه(. 21)اقتصادي مرتبط بود -اجتماعي

تر صرف شده در  نشان داد که زمان بیش( 3106)ون دن بر  و همكاران 

هاي فرهنگي و  فضاي سبز با بهبود سالمت روان و شادابي مستقد از زمینه

تر از فضااهاي سابز و آباي و سرسابزي      استفاده بیش. اقلیمي همراه است

ود رشد رفتااري و کااهش میازان اخاتالل     تر محیط مسكوني، با بهب بیش

 دادوناد (. 20)در کودکان مرتبط است ( ADHD)نقص توجه و بیش فعالي 

(Dadvand ) تر محیط در خانه  نشان داد که سبزي بیش( 3105)و همكاران

پیشرفت بهتر در حافظه کاري و کاهش )و مدرسه با بهبود رشد شناختي 

اين ارتباط تا حادي باا کااهش    . در دانش آموزان مرتبط است( توجهي بي

 (. 23)قرار گرفتن در معرض آلودگي هوا واسطه شد 

 

 عروقی کاهش عوارض قلبی
اي در بريتانیا ارتباط بین مقادير کم فضاي سبز محله و افزايش  مطالعه

ه در ياک مطالعا  . هااي گاردش خاون را نشاان داد     خطر ابتال به بیمااري 

( 3105b)و همكاران ( Grazuleviciene) اي لیتوانیايي، گرازولويسین مداخله

روي در ياک خیاباان    روي در پارک در مقايسه با پیااده  دريافتند که پیاده

تاري بار کااهش ضاربان قلاب و فشاار خاون         شلوغ شاهري تاأثیر بایش   

روي در يک فضاي سبز  کنند که پیاده ها پیشنهاد مي آن. دياستولیک دارد

تواند به عنوان توانبخشي از بیماري عروق کرونر تشاويق   مي( مانند پارک)
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 زاده وحید کاظمي و نژاد ناصري ندا قنبري

 دوم، شماره 0410 تابستاندوره ششم،  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /230

همچنااین يااک ارتباااط ( 3103)و همكاااران ( Pereira) پرياارا(. 22)شااود 

هااي   اساتفاده از داده فضاي سبز محله، که با  معكوس بین سطوح و تنوع

NDVI  و بیماري عروق کرونر قلب يا سكته در استرالیا ارزيابي شد، يافات. 

تر در سرسبزي محله  نويسندگان اين فرضیه را مطرح کردند که تنوع بیش

منعكس کننده دو محرک بالقوه فعالیت بدني، يک محیط طبیعي از نظار  

 (.24)زيبايي شناختي و دسترسي به مقاصد شهري است 

 

 2کاهش شيوع دیابت نوع 

توان باا ماداخالت    را مي 3خوبي شناخته شده است که ديابت نوع  به

شاود،   سبک زندگي که باعث بهبود فعالیات بادني و کااهش چااقي ماي     

اي در آلمان ارتباط معكوس بین سرسابزي محلاه    مطالعه. پیشگیري کرد

و مقاومت به انساولین در نوجواناان را نشاان    ( NDVIگیري شده با  اندازه)

اثر محافظتي ظااهري   نويسندگان به اين نتیجه رسیدند که اين(. 25)داد

هاي هاواي   به دلید پوشش گیاهي است که قرار گرفتن در معرض آتينده

 .دهد مرتبط با ترافیک را کاهش مي

 

 بهبود نتایج بارداری
و متاآنالیز نشان داد که دسترسي به فضاي سبز  مند نظاميک بررسي 

مارتبط  هاي زنان باردار به طور مثبت با وزن هنگام تولد در مجاورت خانه

وزن هنگام تولد يک شاخص مفید براي ساالمت در اواياد زنادگي    . است

ترين عوامد پیش بیني کننده مر   وزن کم هنگام تولد يكي از مهم: است

و میر نوزادان و همچنین اثرات نامطلو  طوتني مدت در دوران کودکي و 

ا پاارک  تر ت اي در لیتواني نشان داد که فاصله بیش مطالعه. بعد از آن است

هاي زنان باردار با افزايش خطر زايمان زودرس و کاهش سن  شهري از خانه

 (.0)حاملگي در هنگام تولد مرتبط است 

 

 ومير کاهش مرگ

مطالعات در ژاپن نشان داده است که نرخ بقااي پانج سااله در افاراد     

هاا و   روي و پاارک  تر براي پیاده سال با دسترسي به فضاي بیش 71باتي 

هاي درختكاري شده در نزديكاي محاد ساكونت ارتبااط مثبتاي       خیابان

بزرگساال   575111 طور تقريب بهيک مطالعه طولي اخیر روي  (.26)دارد

ومیار   مسكوني با کااهش مار    در کانادا نشان داد که افزايش فضاي سبز

در . هاي تنفسي بود ومیر ناشي از بیماري ر ترين اثر بر م قوي. همراه است

هاا باا    نشان داد که سبز بودن محلاه ( 3102)و همكاران  (Xu) اسلانیا، زيو

ياک بررساي   (. 7)تر در طول موج گرما مارتبط اسات    ومیر کم خطر مر 

سیستماتیک اخیر نشان داد که اکثر مطالعات انجاام شاده قبلاي کااهش     

را در مناطقي با سرسبزي ( CVD)عروقي  هاي قلبي ومیر بیماري خطر مر 

کارد کاه    تأيیدنتايج متاآنالیز اين فرضیه را . دهد مسكوني باتتر نشان مي

ومیار ناشاي از    زندگي در مناطقي باا مقاادير فضااي سابز بااتتر، مار       

در ايااتت متحاده، نزديكاي    . دهاد  هاي قلبي عروقي را کاهش مي بیماري

مر  و میر ناشي از سكته میزي و  مسكوني به فضاي سبز با کاهش خطر

 (.0)با نرخ بقاي باتتر پس از سكته میزي ايسكمیک همراه است 

 

 ایجاد فضای باز عمومی
ايجاد فضاي باز عماومي باراي ساالمت سااکنان و محایط فیزيكاي       

هاي متنوعي  فضاهاي باز بزر  اين قدرت را دارند که گروه. ضروري است

ها يا  از مردم را به طور منظم جذ  کنند و انواع تعامالت اجتماعي، برنامه

در داخد شهر يا محله تباديد   امكانات رفاهي را فراهم کنند و به مقصدي

اين فضاها فرصتي براي کاشت، آبخیزداري، هنر، تعاماد اجتمااعي،   . شوند

ورزش و در نهايت سالمت جسمي و رواني  ،تفريح و لذت از زندگي روزمره

 .کند فردي و عمومي را فراهم مي

 

عناصر چارچوب طراحای فضااهای سابز شاهری باا      
 رویکرد س متی

آيند، منجر باه شناساايي    از مطالعات پديد مي هاي مشترکي که رشته

پنج اصد طراحي مكمد شد کاه وقتاي ترکیاب شاوند، چاارچوبي باراي       

هاي عمومي خو  و کوچک قابد اجرا در طیاف وسایعي از    طراحي پارک

دسترساي، ويژگاي،   : ايان اصاول شاامد   . شود هاي ساخته شده مي محیط

 .باشد اصالت، سازگاري و کارايي مي

هماانطور کاه   . ترين عنصر يک پارک کوچک باشد يد مهمشا «دسترسي»

راحتاي در   در مطالعات به وضوح بیان شده است، يک پاارک کوچاک باياد باه    

هاي محلي و فضاهاي عمومي باياد   با پارک. طول روال عادي روز استفاده شود

 Frederick) فردرياک ت اولمساتد  . ريزي هدفمند برخورد کرد با اهمیت و برنامه

Law Olmsted  ) هاا   انتخا  زمین براي پاارک »: سال پیش نوشت 011بیش از

ايان منجار باه    . «شاود  اي متأسافانه هیار تجااري انجاام ماي      اهلب باه شایوه  

شاود کاه جامعاه را آن     هاي از دست رفته و فضاهاي هیراختصاصي مي فرصت

هااي کوچاک همچناین باياد از      پاارک . دهاد  توانستند ارتقاا نماي   طور که مي

تارين رابطاه    ستقیم بین عابرپیاده و خیابان استفاده کنند که مهام پیوندهاي م

  (.27)شود در طراحي فضاي شهري در نظر گرفته مي

به اين معني است که ياک محاد مخاتص موقعیات مكااني و       «ويژگي»

هايي است که آن را خااص، منحصار باه فارد و      کاربرانش است و داراي ويژگي

از بافت آن استخراج کند و اگار قارار اسات    بايد هويت خود را . کند متمايز مي

اي مناسب اجتمااعي باشاد، طاراح باياد در قباال      يک پارک يک فضاي محله

دلید خاصي که يک طرح در ياک مكاان خااص مناساب     . کاربر مسئول باشد

است براي ايجاد يک رابطه همزيستي مورد نیاز اسات زيارا کااربران پاارک باا      

براي مثاال، ويژگاي ممكان اسات از     . ندشوهاي خاص آن شناسايي ميويژگي

به اين معناي اسات کاه    . وابستگي قومي يا مذهبي جمعیت مجاور ناشي شود

 .«دهد شرايط خاص براي مكان نیز از ايجاد يک منظر طراحي شده خبر مي»
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 ريزي فضاي سبز شهري با رويكرد ورزش، سالمتي و رفاه اجتماعي برنامه

 230/فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي نشريه دوم، شماره 0410 تابستاندوره ششم، 

يک مكان ويژگي مهم يک فضا است و ارتبااط نزديكاي باا    « اصالت»

ي واقعي و جعلي نباودن و  اين اصطالحي است به معنا. ويژگي محد دارد

. پارکي که داراي اصالت باشد بايد در نمايندگي عمومي خود اصید باشاد 

بنابراين، اگر قرار است يک پارک معتبر باشد، بايد در واقج هماان چیازي   

کساني (. 20)باشد که نمايانگر آن است، نه تقلیدي يا از پیش تجويز شده 

شوند باياد آن را باه عناوان فضاايي      طور مرتب با يک فضا مواجه ميکه ب

کشاند و پارک و کااربر را تشاويق    ها را دوباره به عقب مي بشناسند که آن

کند تا خاطره و گذشته جمعي خود را به اشتراک بگذارناد و در عاین    مي

 .حال خاطرات جديدي را در حال و آينده ايجاد کنند

آل پاياداري را در بار    هاي عمومي اياده  ارکدر طراحي پ «سازگاري»

جامعه به عنوان يک موجود زنده در حرکات دائماي اسات و باا     . گیرد مي

هاي کوچكي که در اين شكد زندگي  پارک. يابدآهنگ زندگي گسترش مي

اند، بايد در کنار همساايگي در واکانش باه نیروهاا و اقادامات       تعبیه شده

ن به عنوان بعد چهارم در معماري منظر و از زما. جامعه تیییر و رشد کنند

. شاود  علوم طبیعي و توجه در طراحي و استفاده از فضاي عمومي ياد ماي 

هاي خاص خود هاي زمان داراي ريتم هاي روزانه، فصلي و ساير جنبه جنبه

توجاه   «راتي که در زمان پیش رو استتییی»ريزي بايد به  هستند و برنامه

بنابراين سازگاري شامد ارتقاب و جايگزيني عناصري است که . داشته باشد

اي از نگهداري پارک فرسوده، منسوخ يا هیرقاباد اساتفاده   به عنوان جنبه

از آنجايي که منظر خود ياک عنصار ارگانیاک و تكااملي اسات،      . اندشده

شناساي پاساخ    دگي انسان و در جمعیات تواند به تیییرات در چرخه زن مي

 .پذيري و هم تداوم را فراهم کند دهد و هم انعطاف

هدف يا فعالیت خاصي کاه  »توسط فرهنگ لیت به عنوان  «کارکرد»

از نظر . تعريف شده است «شود يک چیز وجود دارد يا براي آن استفاده مي

ف را يک پارک عمومي، عملكردهاي آن بايد نیازهاي خااص جامعاه اطارا   

( ’Loukaitou-Sideris and Sideris) سایدريس  -مطالعه لوکاايتو . برآورده کند

ترين عوامد جذ  کودکان  پارک نتیجه گرفت که مهم 011روي ( 3101)

هااي  هاي ورزشي، وجود ويژگي ها، امكانات تفريحي فعال و برنامه به پارک

به عملكرد اين موارد دقیقاً (. 20)طبیعي و نگهداري و تمیزي خو  است 

طراحي نبايد از عملكرد پیشي بگیرد، زيرا ديادگاه  . کند يک فضا اشاره مي

ريزي فضاي عمومي باياد   طراح تنها يكي از مواردي است که هنگام برنامه

ها نیز باياد در برابار فادا کاردن طراحاي باراي        پارک. در نظر گرفته شود

ر ياک فضااي   هااي خالقاناه د   حاد  عملكرد خالص مقاومت کنند، زيرا راه

 .کوچک بسیار مهم هستند

 

  گيری بحث و نتيجه

هاي متناقضي  گذاران با خواسته ريزان شهري، مديران و سیاست برنامه

تر به منظاور ايجااد    تر با تراکم جمعیت بیش براي ارتقاي شهرهاي فشرده

توده بحراني براي حمايت و توجیه ارائه خدمات عماومي و خصوصاي و از   

خدمات اکوسیساتم  . فضاي سبز و بهبود مواجه هستند تأمینسوي ديگر، 

هااي   هاي دشواري را با جريان فرم شهري ساخته شده ممكن است محیط

هاي سطحي  ضعیف يا متالطم هوا، اثرات جزيره گرمايي و افزايش روان آ 

تراکم فزاينده شهرها همچنین ممكن است منجر به حاذف ياا   . ايجاد کند

هايي شود کاه بازگردانادن آن دشاوار     روش تخريب فضاي سبز موجود به

تواند به باار بیمااري و    از بین رفتن و تخريب فضاي سبز شهري مي. است

تشديد اثرات ساير عواماد ناامطلو  در محایط شاهري مانناد ناابرابري،       

کاهش . آلودگي هوا، صدا، استرس مزمن و فعالیت بدني ناکافي کمک کند

ايااي ساالمتي زنادگي شاهري     خطرات بهداشتي و همچناین ارتقااي مز  

ريزان شهري و کارکنان  تر بین برنامه هاي قوي مستلزم تعامالت و همكاري

دهد که فضاي سبز شهري مزاياي  شواهد نشان مي .بهداشت عمومي است

سالمتي به ويژه براي جوامج محروم از نظر اقتصادي، کودکان، زنان باردار و 

ها به فضااي سابز    همه جمعیت بنابراين ضروري است که. سالمندان دارد

جواماج محاروم    تاأمین اي بار   دسترسي کافي داشته باشند و اولويت ويژه

که جزئیات طراحي و مديريت فضاي سبز شاهري باياد باه     درحالي. باشد

شرايط جیرافیايي و فرهنگي محلي حساس باشد، نیاز باه فضااي سابز و    

اختن ايان  باراي عملاي سا   . ارزش آن براي سالمت و رفاه جهااني اسات  

هاا،   اي براي همه جمعیت ها و تبديد محیط سبز شهري به سرمايه ديدگاه

هاي عیني و قابد مقايساه تكیاه    گذاران بايد بر معیارها و شاخص سیاست

فضاي سابز شاهري در جواماج و کشاورها      تأمینکننده  کنند که منعكس

ها کماک   متعدد است و به شناسايي مناطقي که مداخالت هدفمند در آن

اين مطالعه شواهد موجود در مورد اثرات سالمتي . کند، ضروري هستند مي

کند تا به اين نتیجه برسد کاه مزايااي    فضاهاي سبز شهري را خالصه مي

سالمت عمومي زيادي از طريق مسیرهاي مختلف، مانند آرامش رواناي و  

کاهش استرس، افزايش فعالیت بدني، و کااهش قارار گارفتن در معارض     

ا، گرماي بیش از حد، و سر و صدا و همچنین ساير عوامد مضر آلودگي هو

اين فوايد متعدد به شدت بر اثرات مضر بالقوه . در محیط شهري وجود دارد

هاي  زا و عفونت هاي آلرژي فضاهاي سبز مانند قرار گرفتن در معرض گرده

تارين اثارات مضار     عالوه بر اين، بیش. ناشي از ناقالن حشرات برتري دارد

ريازي مناساب، ساازماندهي و     با برنامه. بوط به فضاي سبز ضعیف استمر

هاا   هاا را کااهش داد ياا از آن    توان آن نگهداري از مناطق سبز شهري مي

هااي   هاي شهري نوظهور هساتند و توساط محارک    آينده .جلوگیري کرد

ريازي شاده    هااي برناماه   حاد  شوند که متمايد به راه متعددي هدايت مي

ها به هم مرتبط هساتند   بر اين، چندين مورد از اين محرکعالوه . نیستند

توانند به صورت محلي تحت تأثیر قارار گیرناد، خاارج از     که مي و درحالي

گاذاران   بناابراين ماا از سیاسات   . کنترل هر حوزه قضايي واحدي هساتند 

را باه   خواهیم که ارزش فضاي سبز شهري هاي مختلف مي محلي از رشته

ايطي را ايجاد کنند تاا فضااي سابز شاهري باراي      رسمیت بشناسند، شر

تاا حادي کاه طراحاي      کننده باشد و به اين ترتیب ساکنان شهري دعوت
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 زاده وحید کاظمي و نژاد ناصري ندا قنبري

 دوم، شماره 0410 تابستاندوره ششم،  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /221

کناد،   فضاي سبز شهري به ظرفیت خود براي ارتقاي ساالمت عماد ماي   

هاي نهايي نیز براي تشويق استفاده  مشارکت ساکنان در طرح. افزايش دهد

شهري با فضاهاي سبز جذا  و باه  . از فضاي سبز شهري کلید خواهد بود

هاي امني را براي ساکنان شاهري باراي تحارک و     هم پیوسته که فرصت

ورزش فعال و همچنین براي بازيابي استرس، تفاريح و تمااس اجتمااعي    

در برابر رويدادهاي شاديد محیطاي مانناد     به احتمال زيادکند،  فراهم مي

به )و بارندگي شديد ( هريبه دلید کاهش اثر جزيره گرمايي ش)امواج گرما 

باه  چناین شاهري همچناین    . تر است مقاوم( دلید کاهش روانا  سطحي

تري خواهد داشت که تقاضاا باراي خادمات     شهروندان سالم احتمال زياد

 .کند  تر کمک ميدهد و به اقتصاد قوي بهداشتي را کاهش مي
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Abstract 

Background: Urban green space planning has a special comprehensiveness. There are few fields of science that are 

so interrelated to different scientific disciplines. The purpose of this study is to express the relationship between 

urban green space design and planning with sports, health and community welfare, and to emphasize the benefits of 

green space sports and the basic principles that should be considered by designers. 

Methods: The electronic search strategy to extract data on research background was created by the authors and 

performed using research databases such as Scopus, Web of Science, PubMed and Google Scholar. The search terms 

"green space", "sport" and "health" and their types were queried and the obtained articles were classified. 

Results: A city with interconnected green spaces that provides safe opportunities for urban residents to be active and 

exercise, as well as improve stress, recreation and social contact, will have healthier citizens. In such a city, there 

would be less demand for health services, a stronger economy will develop, and it would probably be more resistant 

to extreme environmental events such as heat waves and heavy rainfall. 

Conclusion: Outdoor sports increase physical health, mental health and well-being, active citizenship, reduce crime 

and anti-social behaviors, etc. Therefore, in designing urban spaces, it is necessary to endeavor to design the spaces 

and related elements in a way that causes desirable behaviors and prevents undesirable behaviors. This can be 

achieved using the available tools and means of urban design and applying useful and effective techniques. 
 
Keywords: Exercise, Public Health, Urban landscape architecture 
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