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         اصول برنامه ريسي فضاي سبس شهري     

ها و كاربردهاي فضاي سبس شهري نقش  

 اهان  يتوسط گ يرفع مشکالت مهندس

سااصي ٛا٘ا ٗ ، ،    ضآ ٗ تًذيٌ غ٘ت، پاميضٙيماٛص ّ ص ٗ تثبيت خاك،يفشساّإٖذ مٖتشً  يسفى ّطنالت ّٜٖذس يسا بشا ييٛا حٌ اٛآ ساٙيى
ّٖاسب، ّاإى اص دسات سفاتٔ     ياٙ ّٖاسب دس ّنإيل ىيدٖٛذ.  يٕ٘سٛاي ّضاحِ اسائٚ ّ مٖتشً ٗ ٛذايت يب٘س ٗ ّشٗس ٗ ْٛچٖئ مٖتشً إًناس

سفى ّطنالت تشئ ماسبشدٛاي ىياٛآ دس  شاٙ ىشدد. بشخي اص ِّٜيل بضسى يْٖيص ايت٘إذ بايث افضا جاد ّٖهش ّٖاسب ضذٙ ٗ ّييٗ سبب اخاك 
 ىشدٕذ. دس اداّٚ رمش ّي يّٜٖذس

 و انتظام ساختاري يايجاد نظم بصر 

ّا٘صٗٓ   يكا يّح يٍحال بػاش  تش، بٚ ْٛاٖٛو يَٚ جسْيبا بٚ ٗسيٕاص يجسْا يا با پ٘ضص غحٖٚ يدٖٛذ،  ياٛآ، ّٖانش ٕاّكَ٘  سا پ٘ضص ّيى
ساصد. ساشيت   يت پ٘ضص ت٘سف ىياٛآ سا ّطخع ّيفيضآ ٗ ميٖٖذٙ، ّي،ٓ اص ب يّحذٗدٙ ٗ فاغَٚ ٕسب اياص إذاصٙ جسِ  يبيمٖٖذ. تشم يّجاد يا

ت ثابت قشاس داضتٚ باضاذ، ماضات ىياٛاآ باياذ     يٖٖذٙ دس ٗؾًيِ داسد. اىش بياستباـ ّستق يضذٙ ت٘سف ٗ ٖٖذٙ با ّٖهشٙ ّطاٛذٙ ٗ ادساكيب حشمت
 تش غ٘ست بييشد. ت٘إذ با فاغَٚ يچشخٚ ّطاٛذٙ ىشدد، تشامِ ماضت ّا دٗيٌ، قكاس يامِ باضذ، ٍٗي اىش ّٖهش اص اتّ٘باس ّتشيبس

 شيکنترل فرسا 

ٚ  ياٛآ پ٘ضطيجٚ ىيص ًّْ٘الً دس ٕتيباضذ. فشسا يا ،  ّيَٚ باد يسفتٔ خاك بٚ ٗس ا اص دستيضذٓ  ذٙييص خاك، سايفشسا  يٛاا  ٕاّٖاسب، داّٖا
َٚ يص خاك، باٚ ٗسا  يا ضذت فشسايضآ يىشدد. ّ يجاد ّئ فامت٘سٛا اياص ا يبيتشما يذ يضذ يٛا ل پس اص باسآاس خطيبسف خاك يداس، ضشا بيض

ا يمٚ بايث ماٛص ٗج٘د داسٕذ  ياٛآ خاغيىشدد. ى  ئ ّطخع ّيب صّيضآ ضياي خاك ٗ ّٛ يژىي، ٗيف ج٘يا ،  ب٘دٓ، ضشاياد دس ًّشؼ ب
 ضٕ٘ذ.  يٗ استقشاس خاك ّ ييبايث پابشجا مٖذ مٚ يجاد ّيي اا ،ٕٜا، ضبنٚ يا طٚيستِ سيشا سيىشدٕذ، ص ياك ّص خيسفى فشسا
شٗٓ ،ٗسدٙ ٗ باا خا٘د   يا خا٘د ب  يجابذٗٓ پ٘ضص سا اص ، ، خاك  يٛا باضذ. تْاس قكشٙ يص خاك ّئ ياٌّ دس فشسايتش آ ، ، ًًّْ٘يجش

 مٖٖذ. يّ يشيىشدد، جَ٘ى يجاد ّيص ،  ايَٚ سايمٚ بٚ ٗس اكص خياٛآ بٚ چٜاس سٗش اص فشسايبشد. ى يّ
ٔ، يح صّيٗ تسك يبٖذ بيٕقص داسٕذ، بالفاغَٚ پس اص ض صيمٚ دس مٖتشً  فشساٛا يا سايش ىياٛآ پ٘ضطي  صٗد ٖٛياُ، ْٛشاٙ با چْٔ ي. بزسپاض1

 ابٖذ.يدٛذ تا بٚ سشيت ت٘سًٚ  يٛا فشغت ّ طٚيبٚ س
 مٖٖذ. ي،  دس حاً سق٘ـ سا ّٜاس ّ يشٗيق ٕئ قشيمٚ اص ا ،ضٕ٘ذ يا پ٘ضص ّيبآ يد ساجايٛا سبب ا ٛا ٗ ضاخٚ . بشه2

 مٖذ.  يخ٘د حفم ّ يٖٖذ مٚ خاك سا دس جام يذ ّيتٍ٘ يافياٍ يٛا ٛا، ت٘دٙ طٚيس. 3

 ىشدد. يضآ جز  ،  ّيص ّيٚ خاك ٗ افضايحاغٌ اص ىياٛآ، سبب تٜ٘ ييش ّ٘اد ،ٍيا ديٛا  ّاٍچ، بشه .4

 کاهش و تعديل صوت 

س مٖتاشً ضاذت   اٛاآ د يش ىي،يٖاذ. تااث   يبٚ حسا  ّ يضٜش يٛا دس ّحذٗدٙ ياساس ياسخإجات، ّطنَٛا ٗ م ٛا، فشٗدىاٙ اٙساص ،صاد ياغ٘ات ٕاض
ماضات ىياٛاآ    يٛاا  يژىا يا قذست ٗ ؾًف غذا، ضذت ٗ ّٖطاء ،ٓ ٗ ْٛچٖئ ٗيبٌ يغ٘ت ضاٌّ ٕ٘و، سكح دس يٛا يژىيَٚ ٗيغ٘ت، بٚ ٗس
اس ّاثثشتش  يخاظ بس يبا بساّذٛا ياغ٘ات ش ي٘اٌّ دس مٖتشًياٛآ ٕسبت بٚ سايىشدد. ى يت ماضت، ّطخع ّياستفاو، تشامِ ٗ ّ٘قًضاٌّ ٕ٘و، 
مٖٖاذٙ ،ٓ،   افات يآ ّٖبى غ٘ت ٗ دسيغش ّ٘ج٘د ّماٖٛذ. يٖا يف ّياس ؾًيق مٖتشً اغ٘ات بسيقش ش غ٘ت اصيمٖٖذ. دسختآ اص ضذت تاث ييٌْ ّ

، يآ دس ّجاٗست ّٖباى غا٘ت  اٛيىشدٕذ. ماضت ى يّ ينست اّ٘اج غ٘تق جز  مشدٓ، ّٖحشف ساختٔ، إًناس ٗ ضيغ٘ت اص قشسبب ماٛص 
 ّإٖذ جٜت ٗ ضذت باد، دّا ٗ سق٘بت، دس مٖتشً غ٘ت  ئ، ي٘اٌّ ج٘يباضذ. يالٗٙ بش ا يّ ياٛآ، دٗس اص ّٖبى غ٘تياضت ىثشتش اص ماس ّثيبس

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريويژه كاركنان شهرداري  
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ٙ  ياسيبسا مٚ دس حاضيٚ  يسخت يغ٘ت ي٘اسٛايد يجاٚ حٌ بٜتش ب ٕقص داسٕذ. بٚ ق٘س ّثاً، ساٙ اٛاآ دس  ي٘د داسد، قاشاسدادٓ ى ٛاا ٗجا   اص بضسىاشا

 باضذ. يطآ ّيٛا قشح
 ،  يِ ٗ ى٘ضات يؾخ يٛا بشه يداسا اٛآيم٘چل دسختآ، بٚ خػ٘ظ ى يٛاٛا ٗ ضاخساس ٛا، ضاخٚ َٚ بشهيبٚ ٗس يستًاضات اّ٘اج غ٘تا

ض سابب ّٖحاشف سااختٔ ّٖاساب غا٘ت      يبشخ٘سداس ٛستٖذ ٕ ييل مٚ اص إًكاف ٗ استًاش بااليباس يٛا بشه دُ با يٕاٛايىشدد. ى يداس، جز  ّ
 ياٛآ يالٗٙ بش جز  غ٘ت، دس بًؿا يدس مٖتشً غ٘ت داسد. ى ش بٜتشيييش، تأثيد يٛا ا ساصٙئ يصّ يًيقب يٛا اٛآ با فشُيب ىيىشدٕذ. تشم يّ

 مٖٖذ، مٚ ّْنٔ است تا حذي اثش ،ٍ٘دىي غ٘تي سا تًذيٌ ْٕايذ. يذ ّيسا اص خ٘د تٍ٘ ياص ّ٘اقى، اغ٘ات

 کنترل عبور و مرور 

إٖاذ دس مٖتاشً يبا٘س ٗ ّاشٗس ٕقاص      ت٘ اٛآ ّاي ي، ىدس ّحيف ضٜشي ٗ حّ٘ٚ ضٜشي ٛا ٖويٛا ٗ پاسم ابآيشٛا، خيسٗٛا، ّس ادٙيٖٛياُ قشاحي پ  
ادٙ بٚ يٚ ٗ يابشآ پيٕقٌَ ياص ي٘اٌّ ِّٜ دس مٖتشً حشمت ٗسا يا ٗ يشؼ ّٖاسب ماضت ْٛيٛ ياٛآ، فؿاىزاسيباضٖذ. إتخا  ى ثشي داضتّٚث

ٚ  يْٕايٖذ. بٚ ق٘س ّثااً، ى  ، سا ّطخع ّييا سٗإي ينيضياص، فيادٙ، ٕ٘و ّإى ّ٘سد ٕييابشآ پ يٖذ ٗ بشاي، يضْاس ّ ٗ   يا اٛاآ چٖذسااق  يماٚ باش س
ستفاو ٗ فاغَٚ ّكَا٘  ماضات ىياٛاآ ّٜاِ     باضذ. سپس ا يادٙ ّيت يب٘س ٗ ّشٗس يابشآ پياس ٛذد يل ابضاس ياٍي،ٕٜا خاس ٗج٘د داسد،  يٛا ساقٚ
ياشؼ  ش يادٙ داسد. سشإجاُ، تاثيدس مٖتشً يب٘س ٗ ّشٗس يابشآ پ يش مْتشيثأاس پشامٖذٙ ماضتٚ ض٘د، تيا بسياس م٘تاٙ باضذ، يبس ياٛيباضذ. اىش ى يّ

اس يِٛ مٚ بسا  ي،ٕٜا بٚ ساحتي بپشٕذ ٗ بستش ماضت يدٖٛذ تا اص سٗ يل بٚ افشاد اجاصٙ ّيماضت باس ياشٛباضذ. بست يت ،ٓ ٗابستٚ ّيماضت بٚ ّ٘قً
ٕطاذٙ   يٖا يب صيپ يشيجاد ّسييب٘س مٖٖذ ٗ سبب ااٛآ يآ ماضت ىيسسذ ٗ افشاد ّْنٔ است اص ّ يمٖٖذٙ بٚ ٕهش ّ ذٙ ٗ خستٚيفا يؽ باضذ، بييش

 ىشدد. 
ٛا  اٙاٛآ بٚ يٖ٘آ ّإى دس بضسىشيباضذ. ماضت ى يابآ ٗ سشيت ىزس ٗابستٚ ّيٕ٘و خاٛآ بٚ يبا استفادٙ اص ى ٚيٌ ٕقَيمٖتشً يب٘س ٗ ّشٗس ٗسا

ذ ٗ إًناس ،ٓ دس ي٘س خ٘سض،صاسدٖٛذٙ ٕ ييٛا دس ضب ٗ سٗضٖاٌ يمٖٖذٙ چشاٌ جَ٘ي اتّ٘ب شٙيخ يياي دٗقشفٚ سبب ماٛص سٗضٖاشٛيآ ّسيٗ دس ّ
ٓ ياٛاآ دس خ يماٛاذ. ماضات ى   يخ٘دسٗٛا، اص ىشّا ٗ إًناس ّا  ياٛ ىاٙ ت٘قف اٛآ دسيىشدد. ماضت ى يسٗص ّ  ييياالٗٙ باش مااٛص سٗضاٖا     ،اباا
 مٖذ. يجاد ّيٚ ايضذٙ ٕيض سا پاسك يادٙ ٗ خ٘دسٗٛاييابشآ پ ياذ ٗ بشيافضا يابآ ّيٗ ّٖهش خ يكيف ّحي٘د ضشا، بش بٜبيمٖٖذٙ، بٚ ٍحال سٗإ شٙيخ

 يکنترل آلودگ 

، دس حااً  يًات غاًٖت يٛا٘ا ٗ ؾاا   يٛا مٖٖذٙٚ ياص تٜ٘ يٛاي ٕاض خ٘دسٗٛا، مَشٗفَ٘سمشبٔٛا بٚ ج٘ ضاٌّ خشٗجي دٗد  ٖذٙي،الىاصٛا ٗ  يدائْٗسٗد 
قاشاس داضاتٚ    يا دس ّشحَٚ سْيباضذ  ياس ق٘يبس يٖذ، اّا اىش ،ٍ٘دىي، يج٘، بٚ ضْاس ّ يًيقب ياٛآ، غافي. ىباضذ ف اقشاف ّا ّييٕاب٘دمشدٓ ّح

٘سف ٛا٘ا، سابب   افتٚ تي رسات إتقاًخ٘د دس ماٛص  ييق ت٘إاياٛآ اص قشيض٘د. ى ئ سفتٔ ،ٕٜا ّياص ب ياٛآ ٗ حتيى يذ، سبب ماٛص ضادابباض
تاش ٕطسات ماشدٙ ٗ    ٔ يجاٚ رسات ساٖي  يدٖٛذ، دس ٕت يَٚ ماٛص سشيت باد إجاُ ّيبٚ ٗسٔ يٌْ سا اغ٘الً ياٛآ ايىشدٕذ. ى يت ٛ٘ا ّيفيبٜب٘د م

ا يا اباآ، بضسىاشاٙ   يدس خىياٛآ ات ماضت ييَْ يضٕ٘ذ. ٖٛياُ اجشا يٛا، جز  ّ ، بٚ ق٘س يْذٙ بشهياٛيَٚ سك٘ح ىيض بٚ ٗسيتش ٕ لرسات م٘چ
ىياٛآ ياالٗٙ باش داسا با٘دٓ ٕقاص دس مٖتاشً ،ٍا٘دىي ٛا٘ا،         .اٛآ ّختَف دس ٕهش ىشفتٚ ض٘ديدس ى يِّٜ است مٚ تحٌْ ،ٍ٘دى يپاسك ضٜش

 ٘دىي ،  ٗ خاك ٕيض ٕقص ّثثشي ايفا ْٕايٖذ.ت٘إٖذ دس پااليص ،ٍ ّي
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