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          اصول برنامه ريسي فضاي سبس شهري     

 

 سبز شهري يفضا تياهم

ػٌَاى تخص جاًذاس ساختاس کالثذي ضْش ًقص هؤثشي دس کاّص ِ فضاّا ت ايي ،ضْش يوياقل ستيصافضٍى تش ًقص فضاّاي سثض دس تْثَد ضشايظ 
تشاکن ضْشي، ايجاد هسيشّاي ّذايتي، تکويل ٍ تْثَد کاسکشد تأسيسات آهَصضي، فشٌّگي، هسکًَي ٍ رخيشُ صهيي تشاي گستشش آيٌذُ ضْش 

جاى کالثذ ضْش ساخت يا تافت ٍ سيواي ضْش سا تطکيل  تي تا تخص يک ضْش، دس ّواٌّگيلَطداسد. ايي تخص تِ ػٌَاى جضء جاًذاس ساختاس هَفَ
ّاي ضْشي، تفکيک  ػالٍُ فضاّاي سثض ًقص هْوي دس تؼشيف لثِِ زاس است. تضٌاختي ٍ اجتواػي ضْش اثشگ ّاي صيثايي کِ تش جٌثِ ،دّذ هي

يي است کِ تِ جْت ًقص هؤثش دس کاّص تشاکن سيستن صًذُ ٍ پَيا ،. دس حقيقت فضاي سثضّا تش ػْذُ داسد ضثکِ ساُفضاّاي ضْشي ٍ آسايص 
ّاي آهَصضي، فشٌّگي، هسکًَي ٍ رخيشُ صهيي تشاي گستشش آتي ضْش اّويت  ضْشي، ايجاد هسيشّاي ّذايتي، تکويل ٍ تْثَد کاسکشد کاستشي

 .داسد
ًچِ کِ تْثَد ضشايظ اکَلَطيک دس ضْش است ٍ دس ٍاقغ آ تاضذ ٍ ًتيجِ آى اضي اص فؼاليت داخلي اکَسيستن هياثشات اکَلَطيکي فضاي سثض ً

تاضذ. اص سَي ديگش، فضاّاي سثض داساي اثشات  ٌذّاي دسًٍي ٍ عثيؼي فضاي سثض هيضَد، ًتيجِ ٍ اثش فشآي هٌذ هي اًساى ضْشًطيي اص آى تْشُ
. فضاّاي سثض خياتاًي تخطي اص ضثکِ دستشسي تاضذ هي عثيؼي دس داخل ضْش تشاي اًساى ّاي ضثِ  اکَسيستناجتواػي ٍ سٍاًي، تا تَجَد آٍسدى 

ّاي دستشسي ضْشي  کالثذي ضثکِ ساصي تشافيک ٍ صيثاساصي فضاّاي ضْشي ٍ تٌَع تخطيذى تِ ساخت ػولکشد اکَلَطيک، اجتواػي، ايوي تا
ّاي پايذاسي ضْشي  اجتواػي کِ پايِ حيغي، اقتصادي ٍّاي هختلف ه شجٌثِفضاّاي سثض ضْشي تا اثش تسايش ّا ٍ  . ّوچٌيي پاسکتاضذ هي
تش هحيغي  ٍضؼيت هغلَبختي خَد دس سسيذى تِ ضٌا تقاء دادُ ٍ تا کاسکشدّاي صيثاييضْشّا سا اس ، کيفيت صًذگي ٍ صيست پزيشيتاضٌذ هي

 .ّستٌذ ضْشّا هؤثش

 دار يو شهر پا يسبز شهر يارتباط فضاها

 
اي، صَتي، تطؼطؼي، تَّاي ًاهغثَع  صيستي ػوذتاً تِ تْثَد ضشايظ اکَلَطيکي ٍ کاّص هيضاى آلَدگي اػن اص گاصي، رسُ ػولکشدّاي هحيظ

ّداي اکَلَطيدک اص جولدِ تْثدَد ضدشايظ       ّيکٌٌدذُ تداصد   ثض ضْشي تايذ اسائِدد ٍ ّوچٌيي فضاي سگش  ّاي َّا، خاک ٍ آب تشهي يٌذٍُ ديگش آال
ّداي صيشصهيٌدي، افدضايص     تيَکليواتيک دس ضْش، کاّص آلَدگي َّا، افضايص سعَتت ًسثتي ٍ تأثيش هثثدت دس رشخدِ آب ٍ افدضايص کيفيدت آب    

ّاي هحيظ صيستي ايدي قسدن   الثتِ کاسکشد .ًفَرپضيشي خاک ٍ کاّص آلَدگي صَتي ٍ تْتشيي ضيَُ تشخَسد تا جضايش حشاستي ضْشي ًقص داسد 
ّداي   ّاي ضْشي ٍ ايجاد صيسدتگاُ دس هحديظ   ن، کٌتشل ضشايظ اقليوي، کٌتشل فشسايص، هذيشيت سٍاًابيّا، ايجاد خشداقل فضاّا تا جزب آاليٌذُ

 سا ًيض ًثايذ اص ًظش دٍس داضت. ضْشي 
ساختاس تصشي ٍ ضْشي جْت ايجداد يدک تصدَيش رٌّدي ٍ ادساک هحديظ       ّاي هغثَع، ًقص دس ي، ًقص تفشجي ٍ ايجاد هحيظيتش ا افضٍى

 -ٍ اجتوداػي ضدٌاختي   سثض داساي کاسکشدّاي سٍاى. فضاّاي ضْشي ٍ ًقص اکَلَطيک ٍ اّويت فضاّاي سثض دس ضْش سا ًثايذ اص ًظش دٍس داضت
 تاضٌذ. اص عشيق ايجاد استثاط هتقاتل ٍ پيًَذ اجتواػي ٍ فشاّن ًوَدى تسْيالت ٍ اهکاًات گشدضگشي هي ،فشٌّگي

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريويژه کارکنان شهرداري  
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کاسکشد ديگش ايي قسن فضاّا، جٌثِ اقتصادي آًْا دس جزب گشدضگشاى ٍ سًٍق تجاست، افضايص قيوت صهيي ٍ اهالک ٍ هستغالت ٍ دس ًتيجِ 

اگدش دس   ، تدِ خصدَظ  ّاي ضدْشي  . ّوچٌيي تفکيک هٌاعق ضْشي، تفکيک کاستشيتاضذ ّا هي ت دسيافتي تَسظ ضْشداسيافضايص هيضاى هاليا
ساصي خغَط اصلي ضْش ٍ تٌَع دس خغَط خطک هؼواسي اص سدايش ػولکشدّداي فضداّاي     تؼاسض تاضٌذ، جلَگيشي اص تشاکن ساختواًي، تشجستِ

 .سًٍذ سثض ضْشي تِ ضواس هي
اي جض پزيشش سداختاس ٍ   ّا تشاي ايٌکِ تتَاًٌذ پايذاسي خَد سا تضويي کٌٌذ، راسُ ّاي توشکض، فؼاليت ٍ صًذگي اًساى ضْشّا تِ ػٌَاى کاًَى
. الثتدِ  کٌدذ  هْوي دس هتاتَليسن آى ايفدا هدي   ّاي عثيؼي ًذاسًذ. فضاي سثض تِ ػٌَاى جضء ضشٍسي پيکشُ ضْش ًقص کاسکشدّاي هتأثش اص سيستن
فضداي سدثض   صيستي ٍ اثش تش هتاتَليسن ضْش، اثشات اکَلَطيک ٍ اجتواػي يک فضاي سثض فؼال است. فضاي سثض فؼدال،   هٌظَس اص تاصدّي هحيظ

ضدْش   جداى  َد تغَس هستوش دس پيًَدذ تدا سداختاس تدي    ضذُ هتٌاسة تا ضشايظ اکَلَطيک ضْشّاست، تغَسيکِ تتَاًذ ضوي حفظ پايذاسي خ عشاحي
اي فؼال عثيؼي دس فضاّاي سثض ضْشي، صيثاساصي سيواي ضْشّا ٍ سفغ ّ ّاي سثض فؼال تا ايجاد اکَسيستن. فضاخذهات کيفي خَد سا اسائِ کٌذ

ايي اهش اص عشيق  ًوايذ. ّاي ضْشي کوک ضاياى تَجْي هي سي هحيظضْش ٍ پايذا يوياقل ستيجسواًي هشدم تِ تْثَد ضشايظ صًياصّاي سٍاًي ٍ 
ِ استثاط صحيح تيي ضْش ٍ تستش عثيؼي آى تِ صَست تخطي اٍسگاًيک اص سشصهيي عثيؼي ٍ حفظ حضَس عثيؼدت دس هحديظ صيسدت ضدْشي تد     

 ضَد. اى يک ضشٍست اًکاسًاپزيش هغشح هيػٌَ
يجاد تستش صدايي ٍ ا ّا، هثاسصُ تا تياتاى اهل صيثاساصي هحيظ، کٌتشل آلَدگيطتش هغشح تَدُ ضيپيشاهَى فضاّاي تاص سثض ضْشي تآًچِ تاکٌَى 

ّاي ضْشي سا تِ عَس ػوذُ هَسد تَجِ قشاس دادُ است ٍ ًقص تسياس هْن فضاّاي سثض ضْشي دس ساختاس اکَلَطيک ٍ  گزساًذى فشاغت دس هحيظ
ٍ جْت دادى تِ تَسؼِ ضْشي  ٍ ساخت ٍ ساصّا دس غالة عشحي جاهغ تا تَجِ تِ استثاعات اکَلَطيک تيي فضاّاي سدثض ٍ   تٌذي ضْش استخَاى

عدشح هحيغدي    تَاًٌذ تِ ػٌَاى يک هحَس ٍحذت تخص تدشاي  فضاّاي سثض هي ست.فضاّاي سثض ٍ تافت ضْشي کوتش هَسد تَجِ قشاس گشفتِ ا
طذُ داخل هحذٍدُ ضْش سا ضاهل ضًَذ، حتي دس صَستي کِ هالکيت خصَصي داضدتِ تاضدٌذ. تدشاي تغييدش     ً ّاي ساختِ  ػول کٌٌذ ٍ تواهي صهيي

 گزاسي خاظ است. سيواي فضاي سثض، رگًَگي استفادُ اص آى ٍ ًقص آى دس حوايت اص تٌَع صيستي ًياصهٌذ سياست
ى ًتيجدِ گشفدت   تدَا  آثاس اکَلَطيک، هحيظ صيستي ٍ اجتواػي ٍ سٍاًي هيتا تَجِ تِ ػولکشدّاي هتفاٍت ٍ رٌذتؼذي فضاّاي سثض اص جولِ 

تَاى تدا ديدذ يدک تؼدذي تدا آى       ئي اص سيستن هحيظ ًگاُ ضَد ٍ ًويػٌَاى يک کليت ٍ جضِ تِ هحيظ تتايذ سيضي ٍ عشاحي  کِ دس صهيٌِ تشًاهِ
جاى ساصًذُ هحديظ اص جولدِ سداختاس     گًَگي استثاط تيي ػَاهل تيسًٍذ رتشخَسد کشد ٍ هسائل ٍ هطکالتص سا تا ايي ديذ تحليل ًوَد ٍ دس ايي 

هْوتدشيي هشحلدِ    .ا تايذ هَسد ًظش قشاس دادهحيظ عثيؼي، سيواي هحيظ عثيؼي، ساختاس اکَلَطيکي هحيظ عثيؼي ٍ تاسيخ ٍ تَاى هحيظ عثيؼي س
اسدا  ًگشضدي صدحيح ٍ ًياصّداي      هٌاسة تشاي فضاي سثض يک ضْش است کِ تدش  فضاّاي سثض تؼييي الگَ ٍ هيضاى يي ٍ عشاحسيض دس تشًاهِ
ٍسي هٌداتغ تايدذ    ْدشُ پزيشد. دستاسُ دٍ هقَلِ تَسؼِ پايذاس ٍ استقاء ت ّاي هحيغي صَست هي  تواػي ضْش ٍ ًيض اهکاًات ٍ قاتليتصيستي ٍ اج هحيظ

 ش ضٌاخت ساختاس اکَلَطيک ٍ ٍضؼيت کيفي هحيظ است.ّاي تَسؼِ فضاي سثض قشاس گيشد. ًکتِ هْن ديگ گزاسي سشلَحِ سياست
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