1

تسوه تعالي
((دستورالعول هذيريت نگهذاري و توسعه فضاي سثس شهري))
هقذهه:

تا تَجِ تِ اّویت فضاي ػثض ؿْشي دس استقاء میفیت هحیظ صيؼت ؿْشي ٍ اسائِ خذهات اجتواعی ٍ امَلَطينی تِ
ؿْشًٍذاى ،تَػعِ موی ٍ میفی فضاي ػثض هیتايؼت هَسد تَجِ هذيشيت ؿْشي قشاس گیشد .دػتیاتی تِ ايي هْن هؼتلضم
ؿٌاػايی ملیِ فامتَسّاي تاثیش گزاس دس فشايٌذ تشًاهِ سيضي ،عشاحی ،اجشا ٍ ًگْذاسي فضاي ػثض هٌغثق تا ؿشايظ صيؼت
هحیغی ّش ؿْش هی تاؿذ .دس ايي ساػتا سعايت ضَاتظ ٍ هقشسات عشح ّاي هلَب تاالدػتی ،هذيشيت اكَلی تش هٌاتع آب ٍ
آتیاسي فضاي ػثض ،اًتخاب ٍ ماؿت گًَِّاي گیاّی من ًیاص ٍ ػاصگاس تا اقلین هٌغقِ ٍ ًگْذاسي هغلَب فضاّاي ػثض ،اص
اّویت ٍيظُ ايی تشخَسداس هی تاؿذ مِ ايي دػتَسالعول تا ّذف ساٌّوايی ؿْشداسي ّا مـَس دس هَضَعات هَسد اؿاسُ دس
ػشفلل ّاي صيش تذٍيي ؿذُ اػت.

الف) اعوال هذيريت ترهناتع آب و آتياري فضاي سثس:

 اًجام هغالعات ٍ اجشاي عشح ّاي جذاػاصي ؿثنِ آب فضاي ػثض اص ؿثنِ آب ؿشب ٍ تاهیي آب فضاي ػثض اص هٌاتع آبغیشقاتل ؿشب ٍ پؼاب تلفیِ ؿذُ دس ؿْشّا تا ّواٌّگی دفاتش فٌی اػتاًذاسيّاي مـَس.
 پیگیشي جذي دس خلَف عشاحی ٍ اجشاي ػیؼتنّاي آتیاسي تحت فـاس( قغشُاي ،تاساًی ،هینشٍ ٍ  ) ...تشاي افضايؾساًذهاى آتیاسي ٍ جلَگیشي اص ّذس سفت آب دس فضاي ػثض ؿْشي
 اعوال هذيشيت تش صهاى ٍ ؿیَُ آتیاسي ،تذيي ًحَ مِ آتیاسي كشفاً دس ٌّگام ؿة اًجام ٍ آتشػاًی تا تاًنش ٍ يا ماًالّايخامی تثذيل تِ ػیؼتنّاي اًتقال آب تا خغَط آتشػاًی گشدد.
 افضايؾ دٍس آتیاسي ( فاكلِ تیي دٍ آتیاسي ) تا افضايؾ ظشفیت ًگْذاسي آب ٍ خاك تا اػتفادُ اص مَدّاي داهی ٍآلی ٍػايش هَاد اػتاًذاسد ٍ ّوچٌیي اًجام آتیاسي عویق ٍ تِ هیضاى مافی.
 -آهَصؽ ًیشٍّاي آتیاس دس فضاي ػثض ٍ اعوال ًظشات ماسؿٌاػی تش ًحَُ آتیاسي.
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ب) انتخاب و كاشت گونههاي گياهي هقاوم ته خشكي و هناسة تا اقلين هنطقه:

 ؿٌاػايی گًَِّاي گیاّی تا ًیاص آتی من ،ػاصگاس ٍ هٌاػة تا اقلین هٌغقِ. ماّؾ ػغَح چويماسي خلَكاً دس تلَاسّا ٍ حاؿیِ تضسگشاُّاي ػغح ؿْش ،پاسمْاي جٌگلی ٍ فضاّاي ػثض حَهِؿْش ٍ تَجِ ٍيظُ تِ افضايؾ احجام ػثض ًؼثت تِ ػغَح ػثض دس فضاّاي ػثض ؿْشي.
 اًتخاب ًْالّاي تضسه ٍ قَي تِ ٌّگام خشيذ گًَِّاي دسختی ٍ دسختچِاي ٍ ماؿت تِ هَقع آًْا تا ّذف ماّؾصهاى ًگْذاسي ٍ آتیاسي تا سػیذى گیاُ تِ سؿذ هغلَب ٍ ماّؾ خغش تخشية ًْالّا دس فضاّاي ػثض ؿْشي.

ج) عوليات اصالح خاك كنترل ،هرس و كنترل علف هاي هرز:

 اكالح خامْاي ػثل ( ؿٌی ٍ ؿٌی لَهی ) تا اػتفادُ اص مَد داهی ٍ آلی ( تیَموپَػت ٍ  ) ...پَػیذُ تِ هیضاى مافی (حذاقل يل چْاسم حجن خاك) تِ جْت افضايؾ ظشفیت جزب آب خاك ٍ جلَگیشي اص ًفَر عوقی آب ٍ ّوچٌیي
افضٍدى مَد داهی ٍ آلی پَػیذُ دس خامْاي ػٌگیي تِ جْت افضايؾ ًفَرپزيشي ٍ تَْيِ هٌاػة خاك.
 حزف پاجَؿْا ٍ تٌِ جَؽ ّا دس دسختاى دس عَل دٍسُ سؿذ ًْالّا ٍ دسختاى. مٌتشل علف ّاي ّشص تغَس هشتة ٍ ماهل جْت جلَگیشي اص اتالف آب آتیاسي ٍ افضايؾ قذست سقاتت گًَِّاي فضايػثض.

د) هذيريت توسعه فضاي سثس:

 تَػعِ فضاي ػثض تشاػاع عشكِّاي پیؾ تیٌی ؿذُ دس عشحّاي تَػعِ ؿْشي ( ّادي ،جاهع ٍ تفلیلی ) ،هٌاتع آبدس دػتشع ٍ پیؾ تیٌی ؿذُ دس هغالعات عشح جاهع آتشػاًی فضاي ػثض ،هٌاتع هالی ٍ اًؼاًی ؿْشداسي ٍ اػتاًذاسدّاي
اتالغی كَست گشفتِ ٍ تِ جٌثِّاي صيؼت هحیغی ،تفشيحی ٍ تفشجی ٍ هٌظش ػاصي ؿْشي فضاي ػثض تَجِ ٍيظُ ؿذُ
ٍ اص تَػعِ فضاي ػثض تذٍى ضاتغِ اجتٌاب گشدد.
 عشاحی ٍ ايجاد موشتٌذ ػثض دس اعشاف هشامض جوعیتی تشصه تِ هٌظَس ماّؾ آلَدگی َّا ٍ استقاء ؿشايظ هحیغی پايذاس ٍپیـگیشي اص ػاخت ػاصّاي غیش هجاص ٍ گؼتشؽ تی سٍيِ ؿْشّا
 تَجِ جذي تِ تْیِ عشح ماؿت فضاي ػثض تاسٍينشد اػتفادُ اص گیاّاى صيٌتی من ًیاص ٍ هقاٍم تِ ؿشايظ صيؼت هحیغیهٌغقِ تا تْشُگیشي اص ماسؿٌاػاى هتخلق قثل اص اجشاي ّشگًَِ فضاي ػثض ؿْشي.
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 تناسگیشي ًیشٍّاي فٌی هتخلق دس ؿْشداسيّاي مـَس ( تشجیحاً فاسغ التحلیالى سؿتِ هٌْذػی فضاي ػثض ) تا عیهشاحل قاًًَی.
 ؿٌاػايی ساّناسّاي اجشايی جْت جلة هـاسمت هشدهی دس حفظ ٍ ًگْذاسي فضاي ػثض دس ؿْشّا ٍ اسائِ ساّناسّايتـَيقی جْت تَػعِ فضاّاي ػثض خلَكیً ،یوِ خلَكی ٍ فضاّاي ػثضعوَدي ٍ تام ّاي ػثض
 هٌاػة ػاصي پاسمْا ٍ فضاّاي ػثض ؿْشي (هعاتش ،دػتشػی ّا ٍ  )...تشاي اػتفادُ هعلَلیي ٍ ػايش گشٍُّاي آػیةپزيش(مَدماى  ،ػالخَسدگاى ٍ )...
 جلَگیشي اص تغییش ماستشيّاي فضاي ػثض ،تاغات ٍ اساضی هٌاتع عثیعی ٍاقع دس عشح ّاي هلَب ؿْشي تِ ػايشماستشيّا تا اػتٌاد غیشاكَلی تِ هَاد قاًًَی هَجَد(موؼیَى هادُ  21 ٍ 21قاًَى صهیي ؿْشي ٍ مویؼیَى هادُ 5
قاًَى تأػیغ ؿَساي عالی ؿْشػاصي ٍ هعواسي ايشاى )
 جلَگیشي اص تخشية فضاي ػثض ؿْشي دس هشاحل اجشاي پشٍطُّاي عوشاًی ٍ تعشيض هعاتش ٍ ػاخت ٍ ػاصّا دس ؿْشّا اػتفادُ حذامثشي اص پتاًؼیلّاي قاًًَی جْت جلَگیشي اص تخشية تاغات ٍ فضاي ػثض ؿْشي تْیٌِ ػاصي هلشف اًشطي ٍ تشٍيج اػتفادُ اص اًشطي پاك دس پاسمْا ٍ فضاي ػثض ؿْشي تا تْشُگیشي اص پتاًؼیل قاًًَیتٌذ ص تثلشُ  9قاًَى تَدجِ ػال 2191
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