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         اصول برنامه ريسي فضاي سبس شهري     

 معيارهاي انتخاب گياهان در فضاهاي سبس شهري

 
ُ تش ٔٙاتغ صيؼتي ٔـتٕ شي ؿٙاػايي ٔٙاتغ ٔحيظٌٛ٘ٝ وٝ اؿاسٜ ؿذ، دس ا٘تخاب ٚ تىاسٌيشي ٌياٞاٖ دس فضاٞاي ػثض ؿٟ ٕٞاٖ

اجتٕاػي ؿأُ جٕؼيت، -ٚ ػالٜٚ تش آٖ تٛجٝ تٝ ٔٙاتغ التلادياوِٛٛطيىي ؿأُ ٔٙاتغ فيضيىي ٚ تيِٛٛطيىي الصْ ٚ ضشٚسي اػت 
التلاد، آٔٛصؽ، دسآٔذ، تٛػؼٝ ؿٟشي ٟٔٙذػي ٚ ٌشدؿٍشي ٘يض دس ا٘تخاب صٔيٗ ٔٙاػة تشاي فضاي ػثض ٚ ا٘تخاب ٌٛ٘ٝ ٔٙاػة آٖ 

٘ٛع خان، ؿشايظ  دسكذ صٔيٗ فضاي ػثض، تافت ٚ 55ٔحيظ ضشٚسي اػت. ٔٙاتغ ٚ ؿشايظ فيضيىي ٔا٘ٙذ دسكذ ؿية كفش تا 
صٞىـي خان، ػٕك خان، ػاختٕاٖ خان، دسجٝ حاكّخيضي خان ٚ دسكذ تشاوٓ پٛؿؾ ٌياٞي ٚ ٘ٛع ٚ ػٕك ػًٙ تؼتش دس ايٗ 

ؿٙاػي فضاي ػثض ٘يض دس ايٗ  ٞاي فيضيىي ػشكٝ اص ديذٌاٜ عشاحي، ٔؼٕاسي ٚ ٔىاٖ ا٘تخاب اثشٌزاس ٞؼتٙذ. ٕٞچٙيٗ اسصياتي ٚيظٌي
اثشٌزاسي ؿية تش سٚي ٔٛاسدي ٔا٘ٙذ تٝ ٔؤثش ٚالغ ؿٛ٘ذ. تٝ ػٙٛاٖ ٔثاَ ؿية، ػٕت ٚ صاٚيٝ ؿية تا تٛجٝ تٛا٘ٙذ تؼياس  سٚ٘ذ ٔي

ٚيظٌي ديذ ٚ ٔٙظش، اثش تش سٚي آب ٚ ٞٛاي ٔحّي، دس ٔمذاس سعٛتت ٚ ؿذت تثخيش، دس تافت ٚ دٚاْ خان ٚ فشػايؾ خان، چٍٍٛ٘ي 
ٞاي دائٕي ٚ فلّي ٚ ؿشايظ ٔىا٘ي اص ٘ظش آب ٚ ٞٛا، الّيٓ،  ٞا ٚ سٚدخا٘ٝ ٚصؽ تاد ٚ تغييش ٔؼيش جشياٖ ٞٛا ٚ ٘يض دس ػاختاس ٔؼيُ

 .تاؿذ خان، تاد، ديذ ٚ ٔٙظش اص جّٕٝ ايٗ ٔٛاسد ٔي
ٚ  ا٘يتاغث ؿٙاختي ؿشايظ ٞاي صيثايي ٚيظٌيٞاي واستشدي،  ٘ياصٔٙذيتٝ ٌياٞاٖ دس فضاٞاي ػثض ؿٟشي ٔٙاػة ا٘تخاب ٌٛ٘ٝ 

ٚ  يغئح ُيٚ تحّ ٝيتجض ساتغٝ ٔؼتميٓ تا دس فضاٞاي ػثض دس ا٘تخاب ٌياٞاٖ ٔٙاػةٍٟ٘ذاسي ٌياٞاٖ ٔختّف تؼتٍي داسد. 
ٔٙاػة تشاي  اٞاٖيدس ا٘تخاب ا٘ٛاع ٌ يياسٞايػٛأُ تٝ ٔؼ ٗيا ٝي. وّٚ تافت ٌياٞاٖ ٘يض لشاس داسدٔشتٛط تٝ سً٘ ٚ فشْ  يٞا يتشسػ

 .ٌيش٘ذ وٝ ٔٛسد تشسػي لشاس ٔي تاؿذ ئ شئٛاسد ص أُؿٌياٞاٖ اكّي ا٘تخاب  يٞااسيؼٌشد٘ذ. ٔ ئ ُيواؿت تثذ
 يواستشد اتئمتض .1
 يتاغثا٘ يٞا ياصٔٙذي٘ .2
 يٍٟ٘ذاس ظيؿشا .3

حفظ ٕ٘ايذ.  ضيسا ٘ ةيٚحذت ٚ ا٘ؼجاْ وُ تشو وٝ يػاصد، دس حاِ يخٛاػتٝ ؿذٜ سا ػّٕ يٞا يظٌيٚ ٝيتٛا٘ذ وّ ٔي ياٞي٘ذست ٌ تٝ
ٚ ٕٞشاٜ تا تغييش صٔاٖ ٚ ٔىاٖ  ياٞيٌ ثاتياػت وٝ تشاػاع تشو ي٘ذاسد، تّىٝ ٔفٟٛٔ يـٍيدػتٛساِؼُٕ ٕٞ هي فضاي ػثض يعشاح
ؿت صٔاٖ، تٝ وذاْ اص فضاٞاي ػثض پغ اص ٌز چيٞ .شديٌ يثات ٔختّف ٚ ٔتؼذد ٌياٞي ؿىُ ٔيدس فشْ، خظ، تٛدٜ ٚ سً٘ تشو تيجزات

 شييدس فلَٛ ٔختّف تغ اٞاٖيٌٛ٘ٝ وٝ ٌ ٕٞاٖ ش٘ذ،ييدس حاَ تغ ٛػتٝيٞا پ ٞا ٚ سً٘ ٞا، تافت ٔا٘ٙذ. فشْ يٕ٘ يتال ٝيٕٞاٖ كٛست اِٚ
ٚ ٔؼائُ ٔتؼذدي اص ادسان ٔحيغي تٛػظ ٔشدْ  يٚ ٕٞضٔا٘ يتفىش دس ٔٛسد تٛاِ اصٔٙذيواؿت ٘ ياص ٔٛالغ، عشاح ي. دس تؼضاتٙذي ئ

 كيعشاح، اص عش ؿٙاػي اٜيدا٘ؾ ٌ ضاٖيتاؿذ. ٔ ياعالػات ٔشتثظ ٔ يتٙذ واؿت، ؿأُ عثمٝ يتفىش دس عشاح ٙذيفشآ .اؿذت ئ٘يض 
 .اتذي ئ ؾيعشح افضا تيٞا ٚ جزات ٌٛ٘ٝ يتش اػأ كيتٕشوض دل

 
 
 

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهياريويژه کارکنان شهرداري  
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 يکاربرد اتيمقتض-1 

ٚ  يپٛؿـ اٞاٖيٞا، ٌ ٞاي دسختاٖ، دسختچٝ سا دس ٌشٜٚ اٜيٌ ظيلشاس داس٘ذ. ؿشا فضاي ػثضدس عشاحي  تيدس دسجٝ اَٚ إٞ اٞاٖيٌ
ؿٙاخت دسػت اص ٌياٞاٖ أىاٖ تش عشف ٕ٘ٛدٖ ٘ياص ٚ  .شدو يتشسػ اٞاٖياص ٌ هيٞش  يٚ عشح سا تشإ٘ٛد  يتٙذ عثمٝتايذ ٞا  چيپ

آٟ٘ا سا  يفلّ يٞا يظٌيتٟتش اػت، ٚ اٞاٖياص ؿٙاخت ٌ پغآٚسد.  ٞاي ٌياٞاٖ فشاٞٓ ٔي ا٘جاْ واستشد خاكي سا تٛػظ ٞش يه اص ٌشٜٚ
اص جّٕٝ  يدٞ ٜٛيٚ ٔ يدٞ ٚ صٔاٖ ٌُ ٜٛيسً٘ يا تشاق، سً٘ ٌُ ٚ ٔ داس تٛدٖ، سً٘ ػثض وٓ خضاٖ ايػثض  ـٝيٕٞ ٘يض ٔذ ٘ظش لشاس داد.

 يدٞ وٝ ٌُ ياٞا٘يٌ شيتاث قيـخسً٘ جٟت ت ي. ٔغاِؼٝ اجٕاِوٝ تايذ ٔٛسد تشسػي دليك لشاس تٍيش٘ذ ٞؼتٙذٌياٞاٖ  يٞا يظٌيٚايٗ 
 ٞذف هيتٝ ػٙٛاٖ ػاَ سا دس چٟاس فلُ  ٚ واسايي تيٚ جزات يتاؿذ. تٟتش اػت سً٘ فلّ ئ ذئف اسيٌشدد، تؼ يآٟ٘ا ٕٞضٔاٖ آغاص ٔ

 .ٔٛسد ٔغاِؼٝ لشاس داد
 

 يباغبان يهايازمندين-2 

 ٚ يغئح ُيٚ تحّ ٝيتجض تا تٛجٝ تٝتاؿذ.  ئدس فضاي ػثض  اٖاٞياص ٔشاحُ ا٘تخاب ٚ اػتفادٜ اص ٌ يتخـ اٞاٖ،يٌ يتاغثا٘ ظيؿشا
 ؿٛد. ئٔٙاػة ا٘تخاب  اٜيٌ ،ٔتفاٚت ٔا٘ٙذ ٘ٛس، ٘ٛع خان، سعٛتت ٚ تحُٕ يتاغثا٘ ياصٞاي٘

اداسٜ  ذ،ييه ٔشوض خش ،يخلٛك يتاغ ،يػٕٛٔ يدس پاسو اتاٖ،يتٛجٝ تٝ ايٗ ٘ىتٝ وٝ واؿت ٌياٞاٖ دس ؿٟش، دس أتذاد خ تا
 اٜي. ٕٔىٗ اػت ٌٕ٘ايذ ٔي شيئحٛعٝ تغ ظياػاع ؿشا تش اٞييٌ ؼتيِ شد،يٌ يا٘جاْ ٔ ،ٞش ٔحُ ديٍشي ايؿشوت  هي ئشوض
داؿتٝ تاؿذ، دس  اصيتاؿذ، أا تٝ سعٛتت ٔذاْٚ ٚ آفتاب وأُ ٘ يخاك تئٛلؼ يتشا ياستفاع، سً٘ ٌُ ٚ تحُٕ ٔٙاػث يداسا يا٘تخات

سا  ٝيآفتاب ٚ ػا ضاٖيٚ ٔ ٓيخشدالّ ظيدسختاٖ اػت. ؿشا اٖيه ٚ ٘ٛسآفتاب ٌزسوشدٜ اص ٔخـ ظيؿشا ئحٛعٝ ٔٛسد ٘ظش، داسا وٝ يحاِ
ٚ  تٝ خان ٚ سعٛتت اٞاٖيٌ اصي٘ تاؿٙذ. يخان ػاصٌاس ٔ  ظيتا ؿشا يا٘تخات اٞاٖيوٝ ٌ ٕ٘ٛدحاكُ  ٗيميٚ  شدو يتشسػتايذ ٘يض 

 ذ تشسػي ؿٛ٘ذ.ٞؼتٙذ وٝ تاي يتاغثا٘ يٞا ياصٔٙذي٘اٞاٖ اص جّٕٝ يٌ ي٘ٛس  ياصٞاي٘

 اهانيگ ينور  يازهاين  -1-2

 يخاك ياصٞاي٘ يداسا ،يا٘تخات اٞاٖياص ٌ هيٌزاسد. ٞش  ئ شيثأتش خان ٚ آب ت ٗيفضاي ػثض ٚ ٕٞچٙ اٞاٖيٌ ي٘ٛس تش ظاٞش ٚ ػالٔت
تٝ  اٜيٌ ياصٞاي٘ قي. تـخػتا شٌزاسيثأتش آٖ تؼياس ت ضي٘ ئحّ ٓيتاؿٙذ ٚ ؿذت ٘ٛس دس الّ يحاِت سؿذ ٔ ٗيداؿتٗ تٟتش يتشا ٘ٛستٝ 

وٝ تٝ  ياٞا٘ياؿذ. ٌت يآٖ ٔ يسؿذ يٞا ػادت يتٝ ٘ٛس، تشسػ اٜيٌ ياصٞاي٘ ياتيدس اسصيه سٚؽ  تاؿذ. ئ يضشٚس اٜيٌ يتما ي٘ٛس تشا
اػتٝ اص ػغح تشي وٝ دس ٔؼشم آفتاب لشاس داسد و كيعش ٗي، تذٞؼتٙذ هيوٛچه ٚ تاس يٞا تشي يداس٘ذ، اغّة داسا اصيآفتاب وأُ ٘

تٛدٜ  يخاوؼتش يٞا تشي يوٝ داسا ياٞا٘ياص ٌ ياسيتاؿٙذ. تؼ يٚ تضسي ٔ ـٗخ يٞا تشي يپؼٙذ داساٝ يػا اٞاٖياص ٌ ياسيؿٛد. تؼ ئ
دس تشاتش  اٞاٖياص ٌ ياسيتؼ. ا٘ذ حاكُ وشدٜ يسً٘ ٚ پٛؿؾ تشاق دس صٔاٖ تّٛؽ ػاصٌاس كياص عش ذيتا ٘ٛس خٛسؿ يٌٛؿت اٞاٖيٌ اي

 .وٙٙذ يتا آفتاب وأُ ٔماٚٔت ٔ ٝياص ػا يس٘ٛ ظياص ؿشا يتٙٛػ

 به خاک و رطوبت  اهانيگ ازين -2-2

 يتشسػتايذ آٟ٘ا تٝ خان ٚ سعٛتت خاف خٛد  ياصٞاي٘ قيسا تشاي تـخؿٟشي  فضاي ػثضٔٛسد ٘ظش دس عشاحي  اٞاٖياص ٌ هي ٞش
  ،يذياػ ،يؿٙ ،يِٛٔ ذٜ،يٛست خـه ٚ ٘چؼثتاؿذ. خان تٝ ك يآب ٘يض ٔشتثظ ٔ ظيتا ؿشا ٓيخان تٝ كٛست ٔؼتم ظي. ؿشاوشد



پپ  
 
 پ
 

  1401مهر   9        

2  October  2021 

 1444 ربيع االول 4 

ي
هر

 ش
بس

 س
ي

ضا
ي ف

ها
ه 

وز
آم

 
ره

ما
ش

  
61  

 
خٛب، سعٛتت تا  ٝيخٛب، تٟٛ يصٞىـ ،يتٝ خـى اصيسعٛتت ؿأُ ٘ ٝت اٜيٌ ياصٞاياػت. ٘ يتٙذ ٚ ػؼت لاتُ عثمٝ ضيحاكّخ ،يآٞى

خان دس  ذ،يكٛست اجاصٜ دٞ ٗيداؿتٝ تاؿٙذ، دس ا اصئٙظٓ ٘ اي يدائٕ ياسيتٝ آت اٞاٖيتاؿذ. ٕٔىٗ اػت ٌ ٔي غيخ شيغ ٗيحذ صٔ
 ٞا ، تشسػيخان ظيتٝ آب ٚ ؿشا اٜيٌ ياصٞايتاؿذ. دس ٔٛسد ٘ ئماْٚ تٝ خـى اٜئٕىٗ اػت ٌ ايٞا خـه ؿٛد،  ياسيآت ٗيفاكّٝ ت

 يػخت ٔ اسيؿٛد، تؼ يواؿتٝ ٔ يداسد ِٚي دس خان ؿٙ اصي٘ ياديوٝ تٝ آب ص ياٞيٌ ي. تماكٛست تپزيشد تٝ كٛست ٕٞضٔاٖتايذ 
 ظيوٝ تحت ؿشا ياٞا٘يٌ وٙذ. يتما ٔثاسصٜ ٔ يتشا ،يداسد، دس خان سػ اصيخٛب ٘ يتا صٞىـ يوٝ تٝ خاو ياٞيتاؿذ. دس ٔماتُ آٖ، ٌ

 ذيتاؿٙذ وٝ تٝ خان آٟ٘ا تا ئ ياٞا٘يٌ ،ياتا٘يت يٞا ٔا٘ٙذ تؼياسي ٌٛ٘ٝ داس٘ذ، اصيتما ٘ يتشا يخـه، خٛب سؿذ وشدٜ ٚ تٝ آب وٕتش
تٙذ، اي ي٘يض دس ايٗ ؿشايظ تما ٔ ئماْٚ تٝ خـى اٞاٖيتٝ عٛس وأُ خـه ؿٛد. ػايش ٌ ـٝياص سؿذ س ٙاٖيٞا جٟت اعٕ ياسيآت اٖيدس ٔ

خـه، ا٘ذاصٜ وٛچه  يٞا دس دٚسٜ يخفتٍ غ،يٚػ يا ـٝيس ؼتٓيدٞذ تا آب سا حفظ وٙٙذ. ػ يتٝ آٟ٘ا اجاصٜ ٔ ظيتا ٔح يػاصٌاس شايص
 ؾيداس٘ذ ٚ اٌش ت اصي٘ يتٝ آب وٕتش اٞاٖيٌ ٗياػتفادٜ وٙٙذ. ا يدٞذ تا اص آب وٕتش ياجاصٜ ٔ اٞاٖيتشي تٝ ٌ يسً٘ خاوؼتش ايتشي 

 سٚ٘ذ. ئ ٗياص ت ذؿٛ٘ ياسياص حذ آت
 

 گياهان  ينگهدار طيشرا -3 

 ذيتا اصٞاي٘ ٗيتاؿذ. ا يٌياٞاٖ دس فضاي ػثض لاتُ روش ٔا٘تخاب  ٔؼياسٞاياص  يٍشيتخؾ د تٝ ػٙٛاٖ يتٝ ٍٟ٘ذاس اٜيخاف ٌ ياصٞاي٘
ٔذت ٍٟ٘ذاسي  يواؿت ٚ تش٘أٝ عٛال٘ ٝئشحّٝ اِٚ ،يفضاي ػثض ؿأُ ٔشحّٝ عشاحٚ احذاث تٛػؼٝ  ٙذيّٝ اص فشآػٝ ٔشحٞش دس عَٛ 

واسفشٔا ٚ  يٞا ييعشاحي، تٛا٘ا ٙٝيٞض ياتيؿأُ اسص يدس ٔشحّٝ عشاح ئؼائُ ٔشتٛط تٝ ٍٟ٘ذاس تشسػي ؿٛ٘ذ. ياتياسصفضاي ػثض 
 .ٌشفتٝ ؿٛددس ٘ظش  ٙذٜيػاَ آ 111 تيػاَ ٚ ح 51ػاَ،  11دس  تايذعشح اسٜ دس ايٗ تتاؿذ.  ئ يتٛدٖ أٛس ٍٟ٘ذاس يياجشا

ٌياٞاٖ فضاي ػثض ٘يض تايذ صايي  يٕاسياص ت ئـىالت ٘اؿ ايٚ حـشات  اٞاٖيٚ خاؿان حاكُ اص ٌ يضيس تٝ آؿغاَ ٘ؼثت
تٝ عٛس تاِمٜٛ خغش٘ان تاؿذ.  ايؿٛد ضاحٕت تٛا٘ذ ٔٛجة ٔ يافتادٜ ٔ يٞا ٜٛئ ايٞا  آٚسي تشي . صيشا جٕغيذآٞاي الصْ تٝ ػُٕ  تشسػي

 ايسٚ  ادٜيآٟ٘ا دس پ تئٛلؼ ػغٝاص خاؿان تٝ ٚا ئـىالت ٘اؿ جاديػثة ا٘ثايذ  ،تي تشاي فضاٞاي ػثض ؿٟشيا٘تخا اٞاٖيٌ
 .ؿٛ٘ذداس دس عَٛ چٟاس فلُ  خضاٖ يٞا تشي اي ،ٞا ًٙيپاسو
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