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   چکیده

ها معطوف نمود راه سبز یـک   را به سمت سبزراه ها  کمبود فضاهاي باز و افزایش نیاز به تفرًج درون شهري توجه 1980در سالهاي 
این محـور  . جریان پویا، با گرایش تفرجی در درون یک بستر خطی و طبیعی در شهر، خارج از شهرو یا میان محیط طبیعی و شهر است

هاي دسترسی و کریدورهاي طبیعی در شهرهاي بزرگ بسیار مفید  تواند از نظر اکولوژیکی و عملکردي در ارتقاء کیفیت محیطی شبکه می
هاي  اي نسبتاً جدید است که در پاسخ به تخریب و تنزل سیستم طراحی و برنامه ریزي شبکه هاي اکولوژیک و مسیرهاي سبز، پدیده. باشد

طراحی محیط و منظر پایدار شهري، بخش عظیمی از کسري فضاي سبز شهرها را جبران و ضمن  توانند ها می سبزراه.  .امري الزم است طبیعی،
  .درون شهري را مرتفع کنند تفرًجافزایش نیاز به 
  کارکرد اکولوژیکی     –طراحی محیط    -منظر شهري    -  سبزراه  :کلیديواژگان 

   مقدمه
هاي اخیر گویاي این حقیقت است که از دو جهت از حضور بافت سبز در سطح  ه بافت کالبدي شهرها در طی دههمقایسه توسع

یکی، با وسعت گرفتن بخش ساخته شده شهرها و افزایش شعاع محدوده اصلی شهرها و دیگري، افزایش تراکم . شهرها کاسته شده است 
در واقع . هاي مزروعی هاي کوچک سبز چه به صورت باغ و چه به صورت زمین کهساخت و ساز در شهرها و زیر ساخت رفتن فضاها و ل

. هاي  قبلی برقرار بوده است، اینک به نفع فضاهاي ساخته شده برهم خورده است که بین فضاي سبز و محیط ساخته شده در دههعادلی آن ت
  .شود تر می شکلبا باال رفتن صعودي قیمت زمین نیز تأمین فضاي سبز شهري روز به روز م

هاي بالقوه خود  تواند مطرح گردد، استفاده از پتانسیل هایی که در جهت تأمین فضاي سبز شهرها می حل در این میان یکی از  بهترین راه
این  خصوصاً از .شود ها میسر می ها  و توسعه سبز راه هاي درون شهري و حواشی رودخانه این مهم از طریق طراحی منظر مسیل.  شهرهاست

کنند تا اینکه به صورت  کل بافت شهر  ایجـاد می شوند، همگنی بیشـتري در جهت که این فضاها به صورت  نــواري در سطح شهر پراکنده می
  .متمرکز در یکی دو نقطه از شهر تجمع پیدا کنند

  ها مواد و روش
در این راستا پس از آشنایی  .شده روش توصیفی است از آنجا که پژوهش حاضر مبتنی بر مبانی نظري است روش بکار گرفته        

ف وجودي، تأثیرات و ابعاد انسانی و انواع آن، به ارائه تجربیات موفق خارجی و داخلی در این زمینه با تعریف سبزراه، شرایط، اهدا
اج کرد و آن را به عنوان الگویی در پرداخته شده است  تا بتوان اصول طراحی و برنامه ریزي سبز راه ها را از دل این مطالعات استخر

  . جهت طراحی محیط و منظر پایدار شهري شهرهاي موجود و نیز توسعه هاي شهري جدید بکار برد
   

  یافته هاي تحقیق
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  :ها ریزي سبز راه اصول طراحی و برنامه -
رو  از ایـن . گیـرد  ها به سبب تنوع عملکرد و ساختار نمی توانددر قالب اصولی کـامالً مشـخص صـورت    طراحی سبزراه

بایسـت   توان اصول طراحی سبزراه ها را به صورت کامالً مشخص و جزئی شـده  بیـان نمـود، امـا قبـل از طراحـی مـی        نمی
ریـزي،   قبل از هرگونه طراحی، شناخت بستر و برنامه (Miller et al ,2005). ریزي مناسبی براي سبزراه صورت گیرد برنامه

سـواالت اختصاصـی بسـیاري راجـع بـه مکـان و جامعـه و        . ترین مسئله است اه، ضروريبراي ساخت یک شبکه موفق سبزر
هاي  شود و دستیابی به پاسخ هاي اکولوژیک در یک منظر شهري، مطرح می ریزي این شبکه تعامالت متقابل آنها در هنگام طرح

ریزي دقیق، مقیاس تحقیقـات، بافـت منظـر،     مهدر فرآیند مطالعاتی براي دستیابی به برنا.انجامد موجه به راهکارهاي کارآمد می
مقیاس می تواند از مقیاس مکانی سایت تا مقیاس شهر . شوند اهداف و راهبردهاي مدیریت و طراحی احتمالی، مهم فرض می

  .و کالنشهر تغییر کند
  :براي طراحی یک سبزراه 

  .باید منابع مشخص شوند -1
  .ها مشخص شوند باید اولویت -2
  .هاي طراحی ارائه شوند و در نهایت طرح اصلی انتخاب گردد باید گزینه -3

  .آزمایش سازگاري کاربري هاي چندگانه در راه هاي سبزراهی اصل بنیادین است
شود،یک خالصه از مفاهیم نوظهور کلیدي مربوط به برنامه ریـزي، طراحـی و مـدیریت سـبزراه      آنچه در ذیل آورده می

  .راه را بشناسیدتأثیرات   -1.است
   . ریزي کنید مسیرهاي سبز را با دقت برنامه -2
  .کاربران مسیر را بشناسید -3 
  .هاي راه را مدیریت کنید کاربري -4 
  . ها را در طول زمان کنترل و بازبینی کنید تأثیرات سبزراه -5 
  )1998هلموند،( . کاربران و مردم را در مدیریت سبزراه شریک کنید - 6            

  

 (Shafer et al.,2000). کند  مدل مفهومی از عواملی که از جنبه  اکولوژي انسانی به کیفیت زندگی جامعه کمک می -1نمودار 

  
  
  
  
  

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

   کلی گیري نتیجه
ارتقاء کیفیت محیطی و طراحـی محـیط و    ها بویژه در محیط هاي شهري، ترین نقش سبزراه بیان شد، مهمبراساس آنچه  

   .خواهد انجامیدشهروندان منظر پایدار شهري است که این مسأله نیز به نوبه خود به ارتقاء کیفیت زندگی 
  

  منابع 
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Abstract:  
In the years ١٩٨٠, 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 


