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   چكيده
ها معطوف نمود راه سبز يك جريان پويـا، بـا    ها را به سمت سبزراه  كمبود فضاهاي باز و افزايش نياز به تفرًج درون شهري توجه 1980در سالهاي 

توانـد از نظـر    ايـن محـور مـي   . طبيعي در شهر، خارج از شهرو يا ميـان محـيط طبيعـي و شـهر اسـت      گرايش تفرجي در درون يك بستر خطي و
طراحـي و برنامـه   . هاي دسترسي و كريدورهاي طبيعي در شهرهاي بزرگ بسيار مفيد باشـد  اكولوژيكي و عملكردي در ارتقاء كيفيت محيطي شبكه

.  .هـاي طبيعـي، امـري الزم اسـت     تاً جديد است كه در پاسخ به تخريب و تنزل سيستماي نسب ريزي شبكه هاي اكولوژيك و مسيرهاي سبز، پديده
درون شـهري را   تفـرًج طراحي محيط و منظر پايدار شهري، بخش عظيمي از كسري فضاي سبز شهرها را جبران و افزايش نياز بـه  ضمن  توانند ها مي سبزراه

  .مرتفع كنند
  طراحي محيط، كاركرد اكولوژيكي    ،سبزراه،   منظر شهري:  كليديواژگان 

  
   مقدمه

هاي اخير گوياي اين حقيقت است كه از دو جهت از حضور بافت سبز در سطح شهرها كاسته شده است  مقايسه توسعه بافت كالبدي شهرها در طي دهه
تراكم ساخت و ساز در شهرها و زير ساخت يكي، با وسعت گرفتن بخش ساخته شده شهرها و افزايش شعاع محدوده اصلي شهرها و ديگري، افزايش . 

در واقع آن تعادلي كه بين فضاي سبز و محيط ساخته شده . هاي مزروعي هاي كوچك سبز چه به صورت باغ و چه به صورت زمين رفتن فضاها و لكه
عودي قيمت زمين نيز تأمين فضاي سبز شهري با باال رفتن ص. هاي  قبلي برقرار بوده است، اينك به نفع فضاهاي ساخته شده برهم خورده است در دهه

  .شود تر مي روز به روز مشكل
اين .  هاي بالقوه خود شهرهاست تواند مطرح گردد، استفاده از پتانسيل هايي كه در جهت تأمين فضاي سبز شهرها مي حل در اين ميان يكي از  بهترين راه

خصوصاً از اين جهت كه اين فضاها به  .شود ها ميسر مي ها  و توسعه سبز راه دخانههاي درون شهري و حواشي رو مهم از طريق طراحي منظر مسيل
كنند تا اينكه به صورت متمركز در يكي دو نقطه از شهر  كل بافت شهر  ايجـاد مي شوند، همگني بيشـتري در صورت  نــواري در سطح شهر پراكنده مي

  .تجمع پيدا كنند
  

  ها مواد و روش
در اين راستا پس از آشنايي با تعريف . ش حاضر مبتني بر مباني نظري است روش بكار گرفته شده روش توصيفي استاز آنجا كه پژوه 

ست  سبزراه، شرايط، اهداف وجودي، تأثيرات و ابعاد انساني و انواع آن، به ارائه تجربيات موفق خارجي و داخلي در اين زمينه پرداخته شده ا
مه ريزي سبز راه ها را از دل اين مطالعات استخراج كرد و آن را به عنوان الگويي در جهت طراحي محيط و منظر تا بتوان اصول طراحي و برنا

  . پايدار شهري شهرهاي موجود و نيز توسعه هاي شهري جديد بكار برد
   

  يافته هاي تحقيق
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  :ها ريزي سبز راه اصول طراحي و برنامه - 
تـوان اصـول    رو نمـي  از اين. ساختار نمي توانددر قالب اصولي كامالً مشخص صورت گيردها به سبب تنوع عملكرد و  طراحي سبزراه

ريزي مناسبي براي سـبزراه   بايست برنامه طراحي سبزراه ها را به صورت كامالً مشخص و جزئي شده  بيان نمود، اما قبل از طراحي مي
ريزي، براي ساخت يك شـبكه موفـق سـبزراه،     بستر و برنامهقبل از هرگونه طراحي، شناخت  (Miller et al ,2005). صورت گيرد

ريـزي ايـن    سواالت اختصاصي بسياري راجع به مكان و جامعـه و تعـامالت متقابـل آنهـا در هنگـام طـرح      . ترين مسئله است ضروري
در فرآينـد  .انجامـد  هاي موجه به راهكارهـاي كارآمـد مـي    شود و دستيابي به پاسخ هاي اكولوژيك در يك منظر شهري، مطرح مي شبكه

ريزي دقيق، مقياس تحقيقات، بافت منظر، اهداف و راهبردهـاي مـديريت و طراحـي احتمـالي، مهـم       مطالعاتي براي دستيابي به برنامه
  .مقياس مي تواند از مقياس مكاني سايت تا مقياس شهر و كالنشهر تغيير كند. شوند فرض مي

  :براي طراحي يك سبزراه 
  .شوند بايد منابع مشخص -1
  .ها مشخص شوند بايد اولويت -2
  .هاي طراحي ارائه شوند و در نهايت طرح اصلي انتخاب گردد بايد گزينه -3

  .آزمايش سازگاري كاربري هاي چندگانه در راه هاي سبزراهي اصل بنيادين است
  -1.احـي و مـديريت سـبزراه اسـت    شود،يك خالصه از مفاهيم نوظهور كليدي مربوط به برنامه ريزي، طر آنچه در ذيل آورده مي

  .تأثيرات راه را بشناسيد
   . ريزي كنيد مسيرهاي سبز را با دقت برنامه -2
  .كاربران مسير را بشناسيد -3 
  .هاي راه را مديريت كنيد كاربري -4 
  . ها را در طول زمان كنترل و بازبيني كنيد تأثيرات سبزراه -5 
  )1998هلموند،( . كاربران و مردم را در مديريت سبزراه شريك كنيد - 6            

  

 (Shafer et al.,2000). كند  مدل مفهومي از عواملي كه از جنبه  اكولوژي انساني به كيفيت زندگي جامعه كمك مي - 1نمودار 

  
  
  
  
  

  )   Shafer,C. Scott ,Lee.) Bong Koo,Turner.Shawn,2000 :ها  مأخذ الگوي استفاده از سبزراه  - 2نمودار 
  

  
   گيري كلي نتيجه

ها بويژه در محيط هاي شهري، ارتقاء كيفيت محيطي و طراحـي محـيط و منظـر پايـدار      ترين نقش سبزراه براساس آنچه بيان شد، مهم
   .خواهد انجاميدشهري است كه اين مسأله نيز به نوبه خود به ارتقاء كيفيت زندگي شهروندان 
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Abstract:  
In the years 1980, increasing shortage of open spaces within urban outing requires attention to be focused 
on the Greenways. Greenway is  a dynamic process, with a tendency to walk into a normal linear context 
in the city or outside of the city or between natural environment and the city. This axis can be functional 
in terms of ecological and environmental quality of networks and access to natural Corridors in big cities 
is very useful. Design and planning of ecological networks and greenways, is a relatively new 
phenomenon in response to the destruction and degradation of natural systems, something is needed. 
Greenways can also provide urban sustainable landscape design, much of urban green space to 
compensate deficits and increased the need to resolve urban promenade inside. 
Keywords : Greenways,  Urban Scape, Landscape  Design, Ecological  function 

  


