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         اصول برنامه ريسي فضاي سبس شهري     

ها و كاربردهاي فضاي سبس شهري نقش  

توٛاٖ ثوٝ    تٛا٘ٙس زض ٔحيظ ضٟطٞب ايفب ٕ٘بيٙس. اظ رّٕٝ وبضثطزٞبي ٌيبٞبٖ زض فضبي سجع ٔي فطاٚا٘ي ضا ٔيٞب ٚ وبضثطزٞبي  ٘مصٌيبٞبٖ 
ٞبي ٞٛا، آة، ذبن ٚ تػفيٝ ٚ تّغيف آٖ، رصة شضات آاليٙوسٜ ٞوٛا تّغيوف ٞوٛا،      تبحيط ٌيبٞبٖ زض ظيجبسبظي ٔحيظ، ٔجبضظٜ ثب آِٛزٌي

غٛتي ٚ ثٟجٛز احطات آٖ، رٌّٛيطي اظ سطفت ظيبز ثبز ٚ استفبزٜ اظ ٌيبٞبٖ ثٝ فٙوٛاٖ   ٞبي ٞبي آِٛزٜ، رٌّٛيطي اظ آِٛزٌي پبوسبظي آة
توٛاٖ   يب ثٝ فجبضت زيٍط استفبزٜ اظ ٌيبٞبٖ زض ٔحيظ ضٟطي ٔوي  سجع ضٟطي يٞب ٚ وبضثطزٞبي فضب ٘مصثبٖ اضبضٜ وطز. زض ٔٛضز  سبيٝ

ثٙسي وّي ثٝ ضطح ظيط ثٝ ايٗ أط پطزاذتٝ  تٟٙب زض يه زستٝ صثرٔغبِجي ثسيبضي ضا فٙٛاٖ وطز ِٚي ثب تٛرٝ ثٝ ٔٛضٛؿ ثحج زض ايٗ 
 ذٛاٞس ضس.

 تٛسظ ٌيبٞبٖ يچٟبضچٛة ٔقٕبض يزبزا. 1
 ي زض ٔحيظضٙبس يجبييظ يطاتتبح يزبزا. 2
 ييط ٚ وٙتطَ ذطزالّيٓ تٛسظ ٌيبٞبٖتغ. 3
 يضفـ ٔطىالت ٟٔٙسس يثطايي ٞب حُ اٜض اضائٝ. 4

 كاربردهاي گياهان در محيط شهري

يغي ضٟطٞب حوبيع وبضثطزٞوبيي زض ثٟجوٛز ٚ    يبثٙس ٚ ثٝ ضىُ ذبظ زض ضطايظ ٔح ٞبيي وٝ استمطاض ٔي ٌيبٞبٖ ثٝ غٛضت فبْ زض ٔحيظ
ٞبي ظيط چٟبض ٌطٜٚ وبضثطز فٕسٜ ٌيبٞبٖ ضا ضطح زازٜ ٚ آٟ٘ب ضا زض ضاثغٝ ثب وبضثطز فٙبغط ٌيوبٞي   وٙتطَ ضطايظ ٔحيغي ٞستٙس. ثرص

 وٙٙس. زض ضٟطٞب تٛغيف ٔي

 ايجاد چارچوب معماري توسط گياهان 

وٙٙس. اظ ايٗ ٘ؾط، ٞٙط ٔقٕبضي فضبي سجع ضجيٝ ثٝ ٔقٕبضي سبذتٕبٖ ٔي ثبضس.  ٌيبٞبٖ چبضچٛة ٔقٕبضي ضا زض فضبٞبي سجع ايزبز ٔي
زٞٙوس.   وٙس، ٌيبٞبٖ فٙبغط اغّي سبظ٘سٜ فضبي سجع ضا ضىُ ٔي اي ضا ثٙب ٔي ط، سًٙ يب چٛة، ذبٕ٘ٝٞب٘ٙس ٔقٕبضي وٝ ثب استفبزٜ اظ آر

ضٚٞبي ٔٛرٛز زض فضبٞبي سوجع ٕٞوٛاضٜ زض حوبَ ضضوس، ٌّوسٞي،       اِجتٝ اظ آ٘زبيي وٝ ٌيبٞبٖ ظ٘سٜ ٚ پٛيب ٞستٙس، سمف، زيٛاضٞب ٚ پيبزٜ
ثبضٙس ٚ ٕٔىٗ است ٌيبٞبٖ، ثٝ ٌٛ٘ٝ اي وٝ عطاح زض ٘ؾط زاضز زض ٍٞٙوبْ    ٔي زاض ٚ زض حبَ تغييط زٞي، ٕٞيطٝ سجع ٚ ٌبٞي ذعاٖ ٔيٜٛ

ثبضوس ٚ اذوتال     ثّٛك ذٛز فضب ضا تقطيف ٘ىٙٙس. ايٗ ٔسئّٝ اظ رّٕٝ ٔطىالت وبضوطزٖ ثب ٌيبٞبٖ ثٝ فٙٛاٖ فٙبغط ظ٘وسٜ عطاحوي ٔوي   
ٞوب ٚ   ٞب، ٌطوٛزٌي  زض ايزبز سغح وف، سمف، زيٛاضٜ تٛا٘ٙس ٔقٕبضي فضبي سجع ثب ٔقٕبضي سبذتٕبٖ ٘يع زض ايٗ ٔٛضز است. ٌيبٞبٖ ٔي

ضاٞطٚٞبي زض فضبٞبي سجع ضٟطي ٔؤحط ٚالـ ضٛ٘س. زض حميمت ٔي تٛاٖ وبضثطز ٌيبٞبٖ ثٝ فٙٛاٖ فٙبغط ٔقٕبضي فضب، فٙبغط تمسويٓ  
 ٕ٘ٛز.يبٞبٖ شوط تٛسظ ٌ يچٟبضچٛة ٔقٕبض يزبزاٞبي فٕٛٔي ٚ ذػٛغي ضا زض ثرص  فضبٞب ٚ وٙتطَ ٚ ايزبز ٔحٛعٝ

 شناختي گياهانتأثيرات زيبايي 

ٞبي ٔرتّفي اظ رّٕٝ اِتيبْ زازٖ، سطٌطْ  ْ ثٝ ضٚشفضبٞبي سجع، ٔب٘ٙس آحبض ٞٙطي زيٍط لبثّيت ثسيبضي زض ثطاٍ٘يرتٗ احسبسبت ٔطز
 وطزٖ، ايزبز آضأص، ضٚايت زاستب٘ي زض ٔٛضز يه ٚالقٝ، تٛغيف فطًٞٙ يب ٕ٘بيص اٞسا  ارتٕبفي ٚ فّسفي زاض٘س. زض ايٗ غٛضت، 

 

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريويژه كاركنان شهرداري  
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ٍٞٙبْ احساث فضبي سجع اظ ثبضس. ٘مبط ثسيبضي ٚرٛز زاضز وٝ عطاح، وبضفطٔب يب ٔزطي زض  وبض عطاح فضبي سجع ضجيٝ ثٝ ٞٙطٔٙس ٔي

 ثبضس. ضٙبسي ثٝ ا٘ساظٜ تبحيطات رٛي، ٟٔٙسسي ٚ ٔقٕبضي ٟٔٓ ٔي وٙٙس. تبحيط ظيجبيي آٟ٘ب استفبزٜ ٔي
ضٕبض است، ظيطا ضىُ ؽبٞطي ٌيبٞبٖ سجت ِصت ثطزٖ، ضٍفتي، تحطيه وطزٖ يب ٔتحيط  ضٙبذتي فضبي سجع ثي أىب٘بت ظيجبيي

ثبضس، أب  ضٛز. عطاحي فضبي سجع اغٛالً ٞٙطي ثػطي ٔي ٞبي ٔتٙٛؿ ٔي ٞبي ظيجب ٚ ثبفت ً٘سبذتٗ ثيٙٙسٌبٖ ثب ثٛٞبي ٔطٔٛظ، ض
تٛا٘ٙس افطاز ضا تحطيه وطزٜ ٚ ثط ضفتبضٞبي آٟ٘ب ثٝ عطق  وٙس. زض ٘تيزٝ ٌيبٞبٖ ٔي حٛاؼ ثٛيبي، ضٙٛايي ٚ الٔسٝ ضا ٘يع تحطيه ٔي

 ٔرتّف تبحيطٌصاض ثبضٙس.
ٌطزز. ايٗ ٚيػٌي  ٔٙفطز وٝ فطْ، ضً٘ يب ا٘ساظٜ آٖ ثٝ فٙٛاٖ اثعاضي زض عطاحي ٔحسٛة ٔيوبضت، زضذتچٝ يب زضذتي  ٌيبٜ ته

ثبضس وٝ ثبفج رّت  ٞبي رصاثي ٔي ضٚز. ٌيبٜ ته وبضت، زاضاي ٚيػٌي اي وب٘ٛ٘ي ثٝ وبض ٔي ٌصاض ثٝ فٙٛاٖ ٘مغٝ ثطاي تبويس ثط ٘مغٝ
ٞبي  ٞب ثٝ اضىبَ ذبظ، ثٝ ِحبػ ٔقٕبضي، پطچيٗ زضذتبٖ يب زضذتچٌٝطزز. تٛپيبضي يب ٞٙط ٞطؼ تعييٙي، آضاستٗ ٚ تطثيت  تٛرٝ ٔي

ٞبي  تٛا٘س فطْ ٔزسٕٝ ٞبي ظ٘سٜ سجع ثطاي ظيجبسبظي فضبي سجع است. تٛپيبضي ٔيب ٞطؼ ضسٜ ضا ضىُ زازٜ ٚ سجت ايزبز ٔطظ ي
 ضسٜ ٚ ٔٙؾط عجيقي ضا ثٝ يىسيٍط ٔتػُ سبظز. سبذتٝ

 كنترل شرايط اقليمي و ايجاد خرداقليم توسط گياهان 

٘ٙس وٙتطَ اضقٝ ذٛضضيس، وٙتطَ ثوبز، وٙتوطَ ثوبضاٖ ٚ وٙتوطَ زضروٝ      تٛا٘ٙس ثطاي تغييط ضطايظ الّيٕي ٔب ٌيبٞبٖ ثٝ غٛضت ٔٙبسجي ٔي
ٞبي ثطط ثٝ آسبيص، تطوريع ضوطايظ    ٞبي ٔحيغي رٟت اضظيبثي ٘يبظٔٙسي حطاضت فُٕ وٙٙس. عطاحبٖ فضبٞبي سجع، ثبيس ثط ٟٔبضت

آيوس، ذوطزالّيٓ،    اظ ٘بٔص ثوط ٔوي   رٛي ٔٛرٛز ٚ ا٘تربة ٌيبٞبٖ ٔٙبست ثطاي تغييط ضطايظ الّيٕي يب رٛي، تىيٝ وٙٙس. ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ
ثبضس وٝ ٔتفبٚت اظ ضطايظ رٛي ٔٙغمٝ ثعضي تطي اسوت ووٝ زض آٖ لوطاض زاضز.     ضطايظ ٔحيغي اذتػبغي ٔحسٚزٜ ثسيبض وٛچىي ٔي

ي ٌطزز.  تزعيٝ ٚ تحّيُ وبفي اظ ٔحيظ، اسبسو  ٞبي رٛي ٔطثٛط ٔي ضسٜ ٚ ٘ٝ ِعٚٔبً ثٝ ٔيعاٖ تفبٚت ايٗ ٚاغٜ ثٝ حٛظٜ ٔحسٚزٜ ثطضسي
ٓ  ٞبي ٔٛرٛز ايزبز ٔي ضا ثطاي تطريع اثتسايي ذطزالّيٓ ٞوب، ثبيوس زا٘وص ووبّٔي اظ      وٙس. پيص اظ تالش ثطاي تغييط سبيت يب ذوطزالّي

تطتيت ٚ پيبٔسٞبي لطاضٌيطي ٌيبٞبٖ زض ٔحيظ ايزبز ضٛز. ٌيبٞبٖ ثٝ سٝ ضٚش وٙتطَ ثبز، تغييوط ٘وٛض ذٛضضويس ٚ تغييوط زض ضعٛثوت،      
 ٌيطز. زٞٙس وٝ زض ازأٝ ٞط يه ٔٛضز ثطضسي لطاض ٔي ٔيضطايظ ٔحيغي ضا تغييط 

 كنترل باد 

ز. ثبز ٕٔىٗ است لغوـ ضوسٜ، ٔٙحوط  ٌوطزز يوب ثوٝ ٚسويّٝ ٔوٛا٘قي ٔب٘ٙوس          ٌطز ثبز سجت وٙتطَ زٔبي ٞٛاي ٔٛرٛز يب ٔحسٛؼ ٔي
ٞبي عجيقي ظٔيٗ ٚ ٌيبٞبٖ اظ سطفت آٖ وبستٝ ٌطزز. ٌيبٞبٖ ثب ايزبز ٔٛا٘وـ، ٞوسايت، ضىسوت ٚ     ٞب، زيٛاضٞب، حػبضٞب، فطْ سبذتٕبٖ

ٌيطز. ٌيبٞب٘ي ووٝ   ٘حٜٛ استمطاض آٟ٘ب غٛضت ٔي تػفيٝ ٞٛا زض وٙتطَ ثبز ٘مص زاض٘س. ايٗ فُٕ اظ عطيك فطْ، ثبفت ٚ اضتفبؿ ٌيبٞبٖ يب
ٌيط٘س، سجت ٞسايت رطيبٖ ٞٛا ثط ضٚي فضبٞبي سوجع ٚ زضٔيوبٖ    ٞبي ٔقٕبضي ٔٛضز استفبزٜ لطاض ٔي ٕٞطاٜ ثب فطْ عجيقي ظٔيٗ ٚ سبظٜ

 ٌطز٘س.  ٞب ٔي سبذتٕبٖ
ا٘س، ثط ضىست ثبز توبحيط   يب ثٝ ضزيف وبضتٝ ضسٜ ٞبيي وٝ ثٝ تٟٙبيي ٞبي ٔرتّف ٚ تطويت ٌيبٞب٘ي ثب اضتفبؿ ٚ فطؼ ٔتٙٛؿ اظ ٌٛ٘ٝ

ضسس، اظ ٔؤحطتطيٗ ٌيبٞبٖ زض عَٛ چٟبض فػُ سبَ زض وٙتطَ ثوبز   ٞبي آٟ٘ب ثٝ ظٔيٗ ٔي ثطٌبٖ ٕٞيطٝ سجع وٝ ضبذٝ ٌصاض٘س. سٛظ٘ي ٔي
 وٙٙس. يزاض ٚ زضذتچٝ ٞب، ٍٞٙبٔي وٝ ثطي زاض ثبضٙس، زض تبثستبٖ ثسيبض ٔؤحطتط فُٕ ٔ ثبضٙس. زضذتبٖ ذعاٖ ٔي
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 تغيير نور خورشيد 

آيٙس. ٌيبٞبٖ ثبفج رصة ٌطٔب،  ضيس ثٝ ضٕبض ٔيٞب اظ رّٕٝ اثعاضٞبي ٟٔٓ زض وٙتطَ ٘ٛض ذٛض ٞب، ٌيبٞبٖ پٛضطي ٚ پيچ زضذتبٖ، زضذتچٝ
سبظ٘س. ثسيٗ تطتيوت سوجت    ضٛ٘س. آٟ٘ب ٌطٔبي ذٛضضيس ضا زض عَٛ ضٚظ رصة وطزٜ ٚ آٖ ضا زض ضت ضٞب ٔي سبظي ٔي ايزبز سبيٝ ٚ فبيك

ثبضوٙس، ووٝ توطاوٓ     ٌطز٘س. ٞط يه اظ ٌيبٞبٖ زاضاي ثبفوت ذوبظ ذوٛز ٔوي     پبييٗ آٔسٖ زٔب زض عَٛ ضٚظ ٚ ثبال ضفتٗ زٔب زض فػط ٔي
زاض، ثوٝ فٙوٛاٖ يوه ٔتغيوط زاضاي      ٞبي ثبظ يب ا٘جٜٛ، ٕٞيطٝ سجع يب ذعاٖ سبظ٘س. ٞط فطْ ٌيبٞي، ثب ضبخ ٚ ثطي ضبٖ ضا ٔطرع ٔي سبيٝ

 ثبضس. يس ٔي٘ٛض ذٛضض ييطتغٔعايبيي ثطاي 
وٙس ٚ سجت ٘فٛش ٘وٛض ذٛضضويس زض    ٔيزاضي وٝ ٔزبٚض يه سبذتٕبٖ وبضتٝ ضسٜ است، سبيٝ ذٙىي زض تبثستبٖ ايزبز  زضذتبٖ ذعاٖ
ضٚٞبي ٔسمف ثب ٌيبٞبٖ زض ضٟطٞب، ٔٛرت ضٞبيي اظ ٌطٔبي تبثستبٖ ضسٜ ٚ سطپٙبٞي زض ثطاثط ثبزٞبي سوطز   ٌطزز. پيبزٜ ظٔستبٖ ٘يع ٔي
بعك ٌطزز وٝ زض ٔٙبعك ٌطٔسويطي ٘سوجت ثوٝ ٔٙو     ثبضٙس. زضذتبٖ ٕٞيطٝ سجع، سجت ايزبز سبيٝ زض عَٛ چٟبض فػُ ٔي ظٔستب٘ي ٔي
 تط است. ٔقتسِٝ ٔغّٛة

 تغيير رطوبت محيط 

ٞبٖ ٌطفتٝ ضسٜ يب زٚثبضٜ زض رٟت يوب ٔسويط زيٍوطي ٞوسايت     ضعٛثت ثبضاٖ، ٔٝ، ضجٙٓ، ثط  ٚ ثبضاٖ يب تٍطي تب حسٚزي ثٝ ٚسيّٝ ٌيب
وٙٙسٜ، ضوست ٚ ٔوست ثبض٘وسٌي ٚ سوبذتبض توبد زضذوت        ٞبي ٌيبٞي احبعٝ ضسس، ثط اسبؼ ٌٛ٘ٝ ٌطزز. ٔيعاٖ ثبضا٘ي وٝ ثٝ ظٔيٗ ٔي ٔي

ثطي ضعٛثت ضا حفوؼ   ضذتبٖ پٟٗثطٌبٖ، پٙذ ثطاثط ثيص اظ ز ٞبي ٔاليٓ، سٛظ٘ي زٞس وٝ زض ثبض٘سٌي ثبضس. ٔغبِقبت ٘طبٖ ٔي ٔتفبٚت ٔي
ضٛز، ثٟتط اظ ضعٛثتي ووٝ ثوط ذوبن ضٚثوبظ ٚ ثوسٖٚ پٛضوص فوطٚ         ضسس ٚ ثٝ ٚسيّٝ ٌيبٞبٖ ٌطفتٝ ٔي وٙٙس. ضعٛثتي وٝ ثٝ ظٔيٗ ٔي ٔي
ٖ زٞٙوس ٚ اظ ٔيوعا   ٌيطز ضا ٘يع وبٞص ٔوي  ٌطزز. ٌيبٞبٖ ٔيعاٖ آثي وٝ ثٝ غٛضت ثبض٘سٌي زض تٕبؼ ثب ظٔيٗ لطاض ٔي ضيعز، رصة ٔي ٔي

ٞوبي آٟ٘وب ٔتوطاوٓ     ثطٌبٖ ٚ زض سغٛح ثباليي ٚ پبييٙي ثطي ٞبي سٛظ٘ي وبٞٙس. ٔٝ، ثط سٛظٖ ضٚاٖ آة سغحي ٚ فطسبيص ذبن ٘يع ٔي
وٙٙس  ضيعز. ثط  ٘يع ثٝ فٙٛاٖ فبيمي ثطاي ٌيبٞبٖ فُٕ ٔي ٌطزز. ايٗ آة، ثٝ غٛضت لغطٜ اظ لسٕت ٞبي ٔرتّف ٌيبٜ ثٝ ظٔيٗ ٔي ٔي

ٞبي ثط ، ٞسايت ثبز  وٙس. ٌيبٞبٖ ٘يع ثب ٌطفتٗ زا٘ٝ ب، شٚة ضسٖ سطيـ ثط  يب يد ٚ آفتبة سٛذتٍي حفبؽت ٔيٚ اظ آٟ٘ب زض ثطاثط ثبزٞ
ٞبي ٌيوبٞي   ٞب، ٌطٜٚ ٞبي پطچيٙي، ٘ٛاضٞبي ٔحبفؼ ٚ ثبزضىٗ ٌطز٘س. ضزيف ٞبي ثط ، سجت ٞسايت زٚثبضٜ ثبز ٚ ثط  ٔي يب وٙتطَ تٛزٜ

 وٙٙس. ، ثط ، ثبضاٖ ٚ فطسبيص حفبؽت ٔيثبضٙس وٝ اظ فضبٞبي ثبظ زض ثطاثط ثبز ٔي
٘طسٜ سوبذتٝ ضوسٜ اسوت. ثوطاي ٔخوبَ ايوٛاٖ        ضسٜ يب ٞطؼ ٞبي ٔتقسز ٞطؼ ضزيف پطچيٙي اغّت اظ تطويجي اظ زضذتبٖ ٚ زضذتچٝ
ٌطزز. ٕٞچٙيٗ ايٛاٖ سطپٛضيسٜ ثطاي رصة  ٞبي ذٙه ٚ ٔطعٛة زضٖٚ ذٛز ٔي سطپٛضيسٜ زض تبثستبٖ سجت ايزبز سبيٝ ٚ ٚظش ٘سيٓ

توط، ثوطاي اسوتفبزٜ زض عوَٛ چٟوبض       ٞبي ٌطْ ضٛز. ثٙبثطايٗ، سجت ٌطْ ضسٖ فضب زض الّيٓ طتٛٞبي ذٛضضيس زض ظٔستبٖ ٘يع عطاحي ٔيپ
آيس، سجت ايزبز پٙبٍٞبٞي زض ثطاثط ثبزٞوبي سوطز    ٌطز٘س. پطچيٗ زضذتي، فالٜٚ ثط ايٙىٝ يه فٙػط ٔقٕبضي ثٝ ضٕبض ٔي فػُ سبَ ٔي
ضٚٞبي ٔسمف، ٔىوبٖ ذٙىوي ضا    ضٛز. ٕٞچٙيٗ پيبزٜ زاض ٚ ذٙه زض ثطاثط ٌطٔبي تبثستبٖ ٔي يغي سبيٝٞبي ظٔستبٖ ٚ ٔح زض عَٛ ٔبٜ
 وٙٙس. ظزٖ زض تبثستبٖ ٚ پٙبٍٞبٞي ضا زض ثطاثط ثبزٞبي ضسيس ظٔستب٘ي ايزبز ٔي ثطاي لسْ
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