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         اصول برنامه ريسي فضاي سبس شهري     

 
سيست ضْزي  ًقص حياتي در پايذاري هحيظريشي فضاّاي ضْزي،  ، تِ عٌَاى تخص هْوي اس تزًاهِريشي فضاي سثش ضْزي تزًاهِ

تاضذ. در رًٍذ  ًوايذ ٍ هغالعِ جَاًة هختلف اثزگذار در آى اس لَاسم اصلي حزمت تِ سَي ضنل پايذار تَسعِ ضْزي هي هيايفا 

ًيش ضٌاخت عَاهل موي، ميفي، سهاًي ٍ هناًي هزتثظ ضزٍري است ٍ هعيارّا ٍ اصَل هزتَط تِ آى،  ريشي فضاي سثش ضْزي تزًاهِ

ّاي هذيزيتي لحاػ گزدد ٍ اس اٍلَيت درجِ  گيزي اي قزار تگيزد ٍ در تصوين شاى ضْزي ٍ هٌغقِري تايذ تيص اس گذضتِ هذ ًظز تزًاهِ

تزرسي ضذُ ٍ هعيارّاي ساختاري ٍ عولنزدي  سيست ضْزي ريشي هحيظ تزًاهِاتتذا  ،چٌذم تِ يل اٍلَيت اصلي تذل گزدد. در اداهِ

 گزدد. ريشي فضاّاي سثش ضْزي تحليل هي هؤثز در تزًاهِ

 شهري زيست ريسي محيطبرنامه

عٌاصز  مِ تا تَجِ تِ پَيايي ٍ سًذُ تَدى ،است سيست ضْزي ريشي هحيظ تزًاهِتخطي اس در حقيقت ، ريشي فضاي سثش ضْزي تزًاهِ

ًِ تٌْا در مطَر  سيست هحيظ ريشي تزًاهِدر . الثتِ تِ عَر ملي، تاضذ ّاي فزاٍاًي هي ّا ٍ پيچيذگي سيتايجادمٌٌذُ آى، داراي حسا

. تِ تقزيثاً اس هياى رفتِ است ،تَجْي هستوز سًَگزي آى ًيش در ًتيجِ تي تخطي ٍ ّوِ خصلت تيي الي تزخَرد ضذُ، تلنِتِ ضذت اًفع

آًْا  ٍ تزمِ فزآيٌذّاي سيستي را احاعِ مزدُ ، يعٌي آًچِ سيست تَاى هحيظ هي ،سيست ريشي هحيظ تزًاهِهٌظَر تثييي تْتز جايگاُ 

 ًوَد: تٌذي تقسينسيز در سِ تخص ملي  پذيزد، تأثيز هي ضذُ ٍ اس آًْا ثز ٍاقعهؤ

 . هحيظ عثيعي1

 اجتواعي -. هحيظ اقتصادي2

 ساخت . هحيظ اًساى3

سيست، تِ عٌَاى اتشاري  حفاظت هحيظاگز قزار تاضذ مٌص فزاٍاى تا ينذيگز قزار دارًذ ٍ  ّاي هذمَر در راتغِ عويق ٍ تزّن تخص

ايفا را ريشي ًقص هْن ٍ درخَر تزًاهِ تَسعِ پايذار  در فزآيٌذ تزًاهِ ،ساخت ّاي عثيعي، اجتواعي ٍ اًساى هحيظ علوي تزاي هذيزيت

 ّاي سيز تزآٍردُ ضَد: ًوايذ، ًخست تايذ ضزط

 حزمت مٌذ.ٍ ّواٌّگ ريشي ينپارچِ  ريشي هلي تايذ تِ سوت تزًاهِ . سيستن تزًاه1ِ

ريشي فعال ٍ  هذت ٍ تاسدّي سزيع ًظز دارد تِ تزًاهِ عيت اًفعالي، مِ ًاگشيز تِ اّذاف مَتاُتايذ اس ٍض ،ريشي فيشيني . تزًاه2ِ

 ًگز رٍي آٍرد. آيٌذُ

ّاي اجتواعي، اقتصادي، فزٌّگي، جايگاُ هٌاسة خَد را در سيستن  تزاس تا تخص تايذ در مٌار ٍ ّن ،سيست . حفاظت هحيظ3

ريشي تثذيل ضَد. يني  س حالت اًفعالي خارج ضذُ ٍ تِ جزياًي فعال در عَل فزآيٌذ تزًاهِريشي تِ دست آٍردُ ٍ اس ايي عزيق ا تزًاهِ

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريويژه کارکنان شهرداري  
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ّا در  زحلِ تعييي اّذاف ٍ تٌظين تزًاهِسيست در ّواى ه ّاي ارسياتي استزاتضيل هحيظ اس اتشارّاي تحقق ايي هْن، استفادُ اس رٍش

 سغح هلي است.

ايي سيست تايذ تِ ضذت تقَيت ضَد ٍ اس آى حذامثز استفادُ تِ عول آيذ تا اس  يظتخطي عول مزدى هح سًَگزي ٍ تيي خصلت ّوِ .4

 ريشي تزآيذ. سيست اس هحتَاي ٍاقعي ٍ اصيل خَد سزضار ضذُ ٍ اس عْذُ ًياسّا ٍ اًتظارات تزًاهِ عٌَاى حفاظت هحيظ ،عزيق

ريشي  مارتزدي در تزًاهِ-تزيي اتشار علوي سيست تِ عٌَاى هْن اس حفاظت هحيظتَاى  ّاي تاال هي ضزط در صَرت تحقق پيص

سيست است مِ الثتِ در ضزايظ هغلَب، تا ًگزش  تٌْا حفاظت هحيظ ،مارتزدي هَجَد-ّاي علوي استفادُ مزد. سيزا در هياى ًگزش

ّاي احتوالي  َاًيخ سًَگز، تز مل فزآيٌذّاي اجزايي در هحيظ هسلظ ضذُ ٍ تِ تحليل رٍاتظ هتقاتل اجشاي تزًاهِ پزداختِ ٍ ًاّن ّوِ

 تز اس  . هْنمٌذ هيآى را مطف 

 

 

ضذُ تا  حفاظتّاي عثيعي ٍ فضاّاي عثيعي  ريشي ٍ ساهاًذّي فيشيني سزسهيي، ًسثت تِ مارتزي قادر است در تزًاهِ ،ّوِ ايٌنِ

 يت اعوال ًظز ًوايذ.حساس

ّا تعثيز ًوَد مِ تِ هٌظَر تعييي  ًگز ٍ هطزف تز سايز تزًاهِ لي، آيٌذُريشي در هقياط ه ريشي سزسهيي را تزًاهِ تَاى تزًاهِ هي

يافتگي تا تَجِ تِ اهناًات عثيعي، اجتواعي ٍ اقتصادي ٍ اس عزيق استفادُ هغلَب اس  اّذاف ٍ هسيز اصلي حزمت تِ سوت تَسعِ

سيز خالصِ  ّاي تخصتَاى در  ريشي را هي اهِتزيي ٍظايف ايي ضيَُ تزً ضَد. هْن هيفضاي هلي، تذٍيي ٍ در هزاحل تعذي، عزاحي 

 مزد:

 ضٌاخت امَلَصيل هحيظ عثيعي سزسهيي -

 ّاي امَلَصيل، اجتواعي، فزٌّگي ٍ اقتصادي تٌذي هحيظ عثيعي تز اساط استعذادّا ٍ قاتليت هٌغقِ -

 تعييي ٍظيفِ فضايي ٍ چگًَگي مارمزد هٌاعق در چارچَب اّذاف تَسعِ هلي -

 شيني تَسعِ در سغح هٌاعق تا تَجِ تِ ظزفيت قاتل تحول ّز هٌغقِتَسيع عَاهل في -

سيستي اس هفَْم تَسعِ  در ايزاى تَسعِ ضْزي ّوَارُ در هفَْم گستزش ضْز ادراك ضذُ است، حال آًنِ تزداضت هحيظ

سيست  تزدي، هحيظدر هغالعات مارگًَِ مِ اضارُ ضذ،  ّوچٌيي ّواى ضْزي، افشايص ميفيت سيستي ضْز است ٍ ًِ گستزش ضْز.

تٌذي تٌْا جٌثِ مارتزدي داضتِ ٍ  ضَد. الثتِ ايي تقسين ساخت تفنيل هي در سِ تخص هحيظ عثيعي، هحيظ اجتواعي ٍ هحيظ اًساى

 سيست ضْزي ريشي هحيظ تزًاهٍِ اي ّذف اس ضٌاخت هحيظ عثيعي  ريشي هٌغقِ ٍاقع چٌيي جذاساسي ٍجَد خارجي ًذارد. در تزًاهِ

 :سيز قاتل ارائِ استّاي  در سزفصل

 ضٌاخت هٌاتع امَلَصيل هَجَد در هٌغقِ .1

 ضٌاخت تَاى تالفعل هحيظ عثيعي .2

 ضٌاخت تَاى تالقَُ هحيظ عثيعي .3
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 ّاي هٌاسة جْت تَاى تالقَُ تِ تالفعل ضٌاخت رٍش .4

 ظ عثيعيتعييي ظزفيت قاتل تحول هحي .5

 ّاي هَجَد، تْساسي، تقَيت ٍ افشايص تاسدّي امَلَصيل هحيظ عثيعي ريشي ٍ عزاحي تِ هٌظَر تزهين آسية تزًاهِ .6

 ّاي اجزايي تِ هٌظَر پيطگيزي اس تخزية هجذد هحيظ عثيعي در آيٌذُ تذٍيي تزًاهِ .7

 قاتل تحول هحيظ عثيعيِ تِ ظزفيت تزداري اس هٌاتع امَلَصيل تا تَج ريشي جْت تْزُ تزًاهِ .8

 اي تايذ اس دٍ تخص اساسي تطنيل ضَد: ريشي هٌغقِ تزًاهِتَاى گفت،  در حقيقت در يل تياى ديگز هي

 سيستي هزهت ٍ تْساسي ٍضعيت هَجَد هحيظ .1

 اي هحيغي تِ هٌظَر رسيذى تِ اّذاف تَسعِ هٌغقِ ريشي سيست تزًاهِ .2

 :ت تِ فضا عَري ًسثت تِ ينذيگز تٌظين ضًَذ مِ ضزايظ سيز تزقزار تاضذمليِ تَقعات ٍ اًتظارات ًسثتِ ديگز سخي، 

 هحيغي هَجَد در هٌغقِ تزهين ٍ تزعزف ضًَذ )هزهت ٍ تْساسي( هسائل ٍ اختالالت سيست .1

آيذ ٍ يا  ّاي جذيذ تِ ٍجَد آيذ، جلَگيزي تِ عول ًتيجِ استقزار مارتزيدر سيستي در آيٌذُ مِ هوني است  اس تزٍس هسائل هحيظ .2

ريشي ٍ  تزًاهِ ،ّا ٍ ايجاد فضاّاي هَاسًِ امَلَصيني ل آلَدگيسائمن ايي قثيل هسائل تا سغحي ماّص دادُ ضًَذ. اس ًظز ه دست

هحيغي ٍارد تز  تِ تار سيستتَاًذ  هي ،عثيعي تِ ٍيضُ جٌگلي مِ اس تاسدّي امَلَصيني هٌاسة تزخَردار تاضذ عزاحي فضاي سثش ضثِ

 .ذهحيظ پاسخ دّ

چگًَگي ارتثاط تيي عَاهل تِ صَرت خاظ  سيست ضْزي ريشي هحيظ تزًاهِتِ عَر عام ٍ ّوچٌيي سيست  ريشي هحيظ تزًاهِدر 

ساختار طاى را تايذ هَرد تحليل قزار داد. در ايي سهيٌِ ضٌاخت، هغالعِ ٍ تحليل ّاي ّا ٍ تَاًايي دار ساسًذُ، حساسيت جاى ٍ جاى تي

تَاى هحيظ ٍ عولنزدّاي هزتثظ تا آى ٍ ّوچٌيي تاريخ ٍ  ساختار امَلَصيني هحيظ عثيعي، سيواي هحيظ عثيعي، حيظ عثيعيه

 ريشي فضاي سثش ضْزي تزًاهِساخت ضْزي السم ٍ حياتي است ٍ  اجتواعي ٍ هحيظ اًساى -ٍ راتغِ آى تا هحيظ اقتصادي عثيعي

 .آيذ تِ ضوار هي ريشي تزًاهِس جولِ هَارد هْن در ايي ا تِ عٌَاى جشء سًذُ ساختار ضْز
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