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  :چكيده 
و تـداوم   داريـ پا يتوسـعه مكـان   ،يشناخت بوم يداريپا ،ياجتماع يداريپا ،ياقتصاد يداريپا: گانه هاي توسعه پايدار در ابعاد پنج استراتژي

و توسـعه   يمنظـر شـهر   نيارتبـاط بـ   .اسـت  توسعه مكاني پايداريكي از اركان اساسي توسعه پايدار،  بيترت نيبد. متمركز است يفرهنگ

است كـه   قتيحق نيا يايگو رياخ يها دهه يشهرها در ط يتوسعه بافت كالبد سهيمقا. توان مطرح نمود پايدار را در همين چارچوب مي

سـبز   يفضا نيكه ب يتعادل  در واقع آن. كاسته شده است، به عنوان يكي از اجزاء اصلي منظر شهري در سطح شهرهااز حضور بافت سبز 

 متيق يبا باال رفتن صعود. ساخته شده برهم خورده است يبه نفع فضاها نكيبرقرار بوده است، ا يقبل  يها ساخته شده در دهه طيو مح

سـبز   يفضـا  نيكه در جهت تـأم  ييها حل راه نياز  بهتر يكي انيم نيدر ا .شود يتر م به روز مشكل وزر يسبز شهر يفضا نيتأم زين نيزم

هـا   رودخانه يحواش ي،درون شهر يها ليمنظر مس يطراح:  مانند بالقوه خود شهرها يها ليمطرح گردد، استفاده از پتانس تواند يشهرها م

ارائـه  بـه    ،يمنظـر شـهر  و  داريـ توسـعه پا و مفاهيم تعاريف  بيان پس از تحليلي _ با روش توصيفي در اين مقاله  .ستها و توسعه سبز راه

 بـالقوه   لياز پتانسـ  با بهـره گيـري  پايدار شهري طراحي محيط و منظر تحقق   نهيدر زم يو داخل يموفق خارج تجارباز  عيني ييها نمونه

هـا و راهكارهـايي در ايـن راسـتا      شهري حاشيه مسيل طراحي منظر پايدار الگويدر نهايت  .شود  پرداخته ميدرون شهري  مسيرهاي سبز

   .گردد پيشنهاد مي
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  :مقدمه -1
هـاي عمـومي در شـهر نبـوده و      تـرين عرصـه   شهرهاي ايران همگام با توسعه فضاهاي باز و سبز شهري به عنوان يكـي از مهـم   توسعه كالن

اوقات فراغت به نحوي در حـال افـزايش اسـت كـه طراحـان شـهري را مجبـور بـه         نيازهاي اجتماعي به فضاي قابل استفاده براي گذران 

شـهرها در   امروز با توجه به شرايط ويژه ايران و نقش با اهميت و خاص كـالن . نمايد تجديدنظر در معيارها و الگوهاي طراحي شهري مي

به توسعه شهري براي مـديران، طراحـان و شـهروندان    جز تغيير نحوه نگرش  آن، براي حفظ كيفيت و بهبود شرايط زيستي شهرها، راهي 

  .نمايد بر جميع شرايط حاكم نموده و تحميل مي» جبر«مثابة يك  شود كه خود را به  باقي نمانده است و اين امر در ابعادي مطرح مي

عنـوان رونـدي فراگيـر     نيز به  هاي توسعه پايدار شهري از طرف ديگر، موضوع توسعه پايدار و ضرورت اعمال معيارهاي آن در استراتژي

طراحـي  هـاي مهـم    عنـوان يكـي از زمينـه    فضاي باز و سبز شهري و رويكرد اكولوژيـك آن بـه   . در همه كشورهاي جهان درآمده است 

توريسـم در بسـياري   از آنجـا كـه    .نقش بسـزايي دارد  هاي عمومي شهر عرصهمنظر در ارتقاء كيفيت  است ومحيط و منظر پايدار شهري 

امروزه فضاي باز و سبز بعنوان ماده اوليه . اطق و كشورهاي توسعه يافته، سريعاً در حال تبديل شدن به فعاليت اقتصادي اصلي مي باشد من

ارائـه  بـه    ،يمنظـر شـهر  و  داريـ توسـعه پا و مفـاهيم  پس از  بيـان تعـاريف   در اين مقاله  لذا.  شود شناخته مينيز  پايداراصلي براي اقتصاد 

 بـالقوه   لياز پتانسـ  تحقق طراحي محيط و منظر پايدار شهري با بهـره گيـري    نهيدر زم يو داخل يموفق خارج تجارباز  هايي عيني نمونه

هـا و راهكارهـايي در ايـن راسـتا      در نهايت الگوي طراحي منظر پايدار شهري حاشـيه مسـيل   شود درون شهري پرداخته مي مسيرهاي سبز

  . گردد پيشنهاد مي
  

  توسعه پايدار -2 

   : مفهوم توسعه پايدار -2-1
” آينده”محور مشترك همان توجه به  ،ولي در كليه تعاريف .استارائه شده براي توسعه پايدارتعاريف مختلفي توسط افراد متخصص 

  .مي باشد

 ،1987برانت لندن در سال يعني كميسيون ” آينده مشترك ما”مطابق با تأكيد و تعريف كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه به نام 

يعني توسعه پايدار نوعي از توسعه است كه رفع نياز امروز . هاي آينده براي تأمين نيازهايشان اثر جدي دارد عمل امروز ما در توالي نسل

  .را بدون كاهش توانايي آيندگان براي تأمين نيازهايشان در نظر بگيرد

ي اكولوژيكي  خود بايد تأمين كنيم و اگر حاصل مفهوم )ها سيستم(ها  ع طبيعي و سامانهبديهي است كه رفاه آيندگان را از طريق مناب

برخورد و تفكر ”. برداري قرار دهيم بايد بخشي از منابع طبيعي امروز را نيز ما مورد بهره، بهبود استانداردهاي زندگي باشد، پايداري

كامالً محرز ،هاي آتي را اگذاري قسمتي از منابع مصرفي نسل كنوني به نسلضرورت و، هاي آينده هاي نسل آرمان جدي درباره نيازها و

  ” .سازد مي

حفظ و افزايش كيفيت زندگي كليه افراد بشر در تمام زمانها را ، ايجاد اي است كه در واقع توسعه و مديريت پايدار آنچنان توسعه

  .باشد آن در ابتدا گسترش تحقيقات مفصل و چند جانبه و عميق ميالزمه اين كار و الزمه عملي داشتن . آشكارا در نظر داشته باشد

اي پايدار چنان سياستي است كه در نتيجه اعمال  سياست توسعه”: از توسعة پايدار چنين است 1991تعريف سازمان ملل متحد در سال 

  ”.اينده ادامه و دوام داشته باشدبيني در  هاي قابل پيش آن منافع مثبت حاصل از مصرف منابع طبيعي بتواند براي زمان

و اين مشكل به دليل ابهام در نحوه . موضوع سنجش منافع حاصل از مصرف منابع طبيعي است، مشكل موجود با اين تعريف

  .باشد گذاري و محاسبه اين منافع مي ارزش

هاي اقتصادي بشر و تغييرات اندك در  ر سامانهتوسعه پايدار را به صورت رابطه بين تغييرات نسبتاً سريع د) 1991(گوتلند و همكاران ”

طور نامحدود  هاي اكولوژيكي آنهايي هستند كه امكان استمرار زندگي بشر را به سامانه. اند هاي اكولوژيكي مورد توجه قرار داده سامانه

  ”.شود د نمياي وار تحت حمايت آنها به كيفيت اكوسيستم و محيط زيست نيز لطمه، كنند و در عين حال تضمين مي
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تواند و بايد در روندهاي اقتصادي  به نظر مايكل رادكليف اصطالح توسعه پايدار به معني آن است كه درسهايي در باب اكولوژي مي

هاي استراتژي حفاظت محيط جهاني و ايجاد محيطي نطقي است كه در آن ادعاي توسعه به منظور  كار گرفته شود كه شامل ايده به

توسعه پايدار مستلزم ديدگاهي گسترده از اقتصاد و اكولوژي . گيرد هاي حيات مورد جالش و آزمايش قرار مي مه جنبهپيشبرد كيفيت ه

تواند با پيمان سياسي رباي اطمينان ار اينكه  ديدگاهي كه مي، اي باشد ها با هر روش ويژه دان اي است كه مورد قبول بيشتر حقوق به گونه

  .همراه باشد، خير است يا” پايدار”آن توسعه 

در بطن . است” هاي پشتيبان توسعه پايدار به معناي پيشرفت كيفيت زندگي و زندگي در ظرفيت تحمل اكوسيستم”در يك تعريف ديگر 

  .با يكديگر همراه هستند” محيط زيست”و ” توسعه”مفاهيم ،اين تعريف

ضمن توجه به نقاط مشترك اين تعاريف بايد يادآوري . ده استهنوز ارائه نش، قبول همه گونه كه ذكر شد معني مشترك و قابل همان

ها به نوعي  واژه، طوري كه در مجموع در برخي نظرات به. شود شود كه در بين تعاريف مختلف يك حالت دوگانگي مشاهده مي

اصل است يا يك كد به عنوان يك  ”توسعه پايدار”ويژه تعاريف اخير  اما در برخي تعاريف به. كننده يك هدف هستند توصيف

تواند ابهام باشد و باعث ايجاد  اين دوگانگي مي. كند كه يك راهنماست و چهارچوبي براي تصميمات مختلف فراهم مي،گر هدايت

  ”.مشكل در فهم دقيق توسعه پايدار گردد

  . است” نهادينه شدن ”ر در حال تر شدن هستند و ظاهراً مفهوم توسعه پايدا رسد كه تعاريف روبه دقيق هاي اخير به نظر مي در سال

  

  : پيشينه توسعه پايدار -2-2

منتهي به اعالميه استكهلم گرديد و اين كنفرانس نقطه عطفي  ،كنفرانس سازمان ملل متحد در زمينه محيط زيست انسان ،1972در سال 

استكهلم و اعالميه سال  1972اعالميه سال ”باشد  برداري از زمين مي هاي بهره در تاريخ نگرش رسمي انسان به منابع طبيعي و سيستم

 ،روست عه انساني با آن روبهمحيطي كه جام هاي اجتماعي و زيست ضمن تصديق پيچيدگي و جدي بودن بحران ،كوكويوك 1974

محيطي به منظور ترويج توسعه  هاي سالم زيست اند زيرا كه همگي نياز به تدوين و اجراي استراتژي هاي نويدبخشي شده سبب بروز پيام

ط زيست و سمينارهاي بعدي نهايتاً به تشكيل كنفرانس محي. كنند تر را مطرح مي محيطي عادالنه اقتصادي يا توسعه زيست –اجتماعي 

  ”.منجر شد 1992در سال ” اجالس زمين”توسعه يا 

  :در اجالس مذكور سه متن عمده به تصويب رسيد

 .21دستور كار  •

 .زيست و توسعه پيرامون محيط” ريو”بيانيه  •

 .هاي كره زمين اصول عمده مديريت پايدار جنگل •

بخش اول ابعاد اقتصادي و اجتماعي . بندي شده است تهبخش اساسي دس4باشد كه در چهار بعد با  فصل مي 40شامل  21دستور كار 

  . باشد هاي اجرايي مي شامل شيوه تقويت نقش گروه هاي عمده و بخش چهارم بخش سوم ،بخش دوم منابع الزم براي توسعه ،است

 ،اقليمي ،ايط جغرافياييهاي توسعه پايدار را متناسب با شر تمام كشورها موظفند كه استراتژي 21براساس بيانيه ريو و دستور كار 

هايي براي تهيه و  در كشور ما نيز تالش. هاي موجود تنظيم نمايند فرهنگي و سياسي خود و امكانات و محدوديت ،اجتماعي ،اقتصادي

به تصويب شورايعالي حفاظت  1372طور مثال كميته ملي توسعه پايدار كشور كه در سال  به. تدوين اين راهبردها صورت گرفته است

اطالعات مربوط به . ها  شروع كرده است كه گردآوري مجموعه فعاليت 73هاي مختلفي را از سال  فعاليت ،محيط زيست رسيد

هاي ملي در توسعه پايدار و اهداف  ريزي رباي تدوين اولويت هاي فرعي و برنامه المللي محيط زيست و تشكيل كميته هاي بين برنامه

  .ه شده براي دريافت كمك از تسهيالت جهاني محيط زيست از جمله آنهاستهاي ارائ كالن كشورو بررسي طرح
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  : هاي توسعه پايدار استراتژي

  تواند متمركز باشد  هاي توسعه پايدار در چند اصل اساسي مي

  :توان ابعاد پنجگانه توسعه پايدار ناميد كه اين اصول را مي

                                                                                                                             
                                                                                             

پايداري اقتصادي كه به مفهوم برآيند تخصـيص بهتـر و مـديريت    

    .گذاري خصوصي و دولتي است كاراتر منابع و جريان مستمر سرمايه

اي كه تداوم آن منـوط   پايداري اجتماعي يعني ايجاد فرايند توسعه

خلق تمـدني انسـاني بـا توزيـع     ،به رشدي ديگر است و در اينجـا هـدف  

آمدها به منظور كـاهش فاصـله بـين اغنيـا و فقـرا      ها و در

هـاي زيـر    توان آن را با استفاده از اهرم شناختي كه مي پايداري بوم

 شدني محدود كردن مصرف انواع سوخت و منابع سوختي تمام

 ها و بازيافت منابع كاهش حجم ضايعات و آلودگي

 ترويج امساك در مصرف منابع

هـايي كـه ضـايعات كمتـري بـه بـار        ي يـافتن تكنولـوژي  

 تعيين قوانين و دستگاه و نظام قانوني مناسب

شـهري  - توسعه مكاني پايدار كه با هذف نيل بـه تشـكل روسـتايي   

ها از نظر اسكان انساني به موارد ذيل تأكيد  تر و توزيع بهتر زمين

 اقماريكاهش تمركز افراطي در مناطق 

پذير ناشي از فراينـدهاي   هاي آسيب ممانعت از تخريب اكوسيستم

 .رويه نشيني بي

هــاي كشــاورزي و جنگلــداري جديــد بــين زارعــين  تــرويج روش

برداري از توان بـالقوه محيطـي بـراي صـنعتي شـدن       كشف و بهره

ت توده  متمركز همراه با تكنولوژي جديد با تأكيد خاص بر صنايع زيس

 .و نقش آنها در ايجاد اشتغال روستايي غير كشاورزي

 .اي از قرقهاي طبيعي براي حفظ تنوع زيستي

هاي درونزاي الگوهـاي نوسـازي    تداوم فرهنگي شامل يافتن ريشه

هاي زراعي و فرايندهايي كه در رونـد تـداوم فرهنگـي تغييراتـي     

 .آورند

 

استراتژياصول و  -2-3

هاي توسعه پايدار در چند اصل اساسي مي استراتژي

كه اين اصول را مي

                                                                                                                             
                                                                                               
پايداري اقتصادي كه به مفهوم برآيند تخصـيص بهتـر و مـديريت     .1

كاراتر منابع و جريان مستمر سرمايه

پايداري اجتماعي يعني ايجاد فرايند توسعه .2

به رشدي ديگر است و در اينجـا هـدف  

ها و در عادالنه دارايي

 .باشد مي

پايداري بوم .3

 :تقويت نمود

محدود كردن مصرف انواع سوخت و منابع سوختي تمام •

كاهش حجم ضايعات و آلودگي •

ترويج امساك در مصرف منابع •

ي يـافتن تكنولـوژي  تالش برا •

 آورند مي

تعيين قوانين و دستگاه و نظام قانوني مناسب •

توسعه مكاني پايدار كه با هذف نيل بـه تشـكل روسـتايي    .4

تر و توزيع بهتر زمين متعادل

  :دارد

كاهش تمركز افراطي در مناطق  •

ممانعت از تخريب اكوسيستم •

نشيني بي مهاجرت و كوچ

تــرويج روش •

 .كوچك

كشف و بهره •

متمركز همراه با تكنولوژي جديد با تأكيد خاص بر صنايع زيس

و نقش آنها در ايجاد اشتغال روستايي غير كشاورزي

اي از قرقهاي طبيعي براي حفظ تنوع زيستي ايجاد شبكه •

تداوم فرهنگي شامل يافتن ريشه .5

هاي زراعي و فرايندهايي كه در رونـد تـداوم فرهنگـي تغييراتـي      و نظام

آورند وجود مي به
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  يمنظر شهر -3

  : يمنظر شهر تيماهمورد مختلف در  يها دگاهيد -3-1

   : باشد يمطرح م يمنظر شهر تيفيك »يحالت وجود«مورد  هيطور خالصه سه نظر به

   .كالبد شهر بوده و مستقل از انسان بعنوان ناظر و مدرك وجود دارد طيمح يكه ذات يبه مثابه صفت يمنظر شهر تيفيك يتلق

بـه سـاختار و    يگونـه رابطـ   چيشـود و هـ   يكه توسط ناظر ساخته م يا قهيو سل يكامالً ذهن يبه مثابه مقوله ا يمنظر شهر تيفيك يتلق

   .ندارد يكالبد طيمح تيخصوص

 طيو محسـوس محـ   يكالبـد  اتيخصوص انيداد و ستد م انيكه در جر يداديبا رو) فنومن( »داريپد«به مثابه  يمنظر شهر تيفيك يتلق

شناسـانه،   داريـ پد يتلقـ  نيـ در ا. رديـ گ يشـكل مـ   گـر يد يفرد ناظر از سو يذهن يهايو تواناه يفرهنگ يسو و الگوها، نمادها كياز 

   .است ليو تاو ريتفسقابل  يمفهوم ،يمفهوم منظر شهر

واقـع شـده انـد و عمـوم      ديـ مصنوع مورد ترد يو مطالعات نحوه ادراك انسان از فضا يفلسف قيعم يها ياول امروزه با بررس يتلق دو

   .مصنوع اتفاق نظر دارند طيانسان و مح نيو دو طرفه ب يتعامل يصاحبنظران بر وجود رابطه ا

و  يهسـت  يانسان با فضـا  نيرابطه سه گانه ب كيانسان در فهم فضا و وجود  قيشولتز براساس حضور عم ينوربر انيستيمثال كر بعنوان

   .دهد ير مقرا ريمصنوع، شهر را مورد تفس يفضا

. سـازد  يدار مـ  يدهد، آنـرا معنـ   ياو قرار م يفرا رو طيكه مح يطيبا شرا دينما يم يمتفكر است كه سع ينگاه انسان موجود نيا در

   .پردازد يم يهست يبه فضا دنيقوام بخش ايفضا  نشيگذارد در آن تفكر نموده و با درك آن به آفر يم يهست يكه پا به فضا يانسان

است و مرحلـه   يهست ياو از فضا» درك«مرحله نخست . نمود ميانسان ترس لهيروند ساختن بوس يتوان دو مرحله برا ينظر شولتز م از

   .است يهست يدوم ساختن او بر اساس ادراك و درك از فضا

   .اورديرا بوجود م طيدور، تعامل انسان و مح نيگذارد و ا يم ريانسان تأث يبر ادراك ذهن زياز مرحله ساختن، كالبد مصنوع ن بعد

در ابتدا ادراكـات محسـوس نتيجـه    . است يمنظر شهر برآيند مجموعه ادراكات محسوس و ذهنيت انسان از محيط شهر ب،يترت نيا به

 –يبـي مـادي   درمرحله بعد شناخت محسـوس از محـيط در ترك  . نديĤيتاثير كليت عواملي كه حواس انسان را متاثر مي سازد، بدست م

   .جديد خلق مي كند كه منظر نام دارد جوديمو افراد خاطرات و ذهنيت با معنوي

  

  منظر شهري ادراك -3-2

ادراكي محسوس است كه موجب لذت، نشاط، آزردگي، ترس و ساير واكنشهاي حسي آدمـي   ينخستين گام، ادراك منظر شهر در

ادراكـات  . در حقيقت عمده ترين اثر كيفيت سيماي شهر در محدوده ايـن گـروه از واكنشـهاي روحـي بـه ظهـور مـي رسـد        . مي شود

و ساير عوامل تاثير گذار بر حـواس انسـاني نيـز    بلكه سر و صداي محيط، بو  بوده،محسوس از منظر شهر، تنها در زمينه عناصر بصري ن

   .در شكل دهي به آن ايفاي نقش مي كنند

: بلكه پيوسته در ارتباط با ذهنيت ناظر، تشخص مي يابـد  . سوي ديگر منظر به داده هاي محسوس جهان اطراف ما خالصه نمي شود از

چشم سر بلكـه بـه    لهينه فقط بوس ،يشهر طينگاه به شهر و مح يدر منظر شهر يعني. ذهنيتي كه بيش از يك نگاه بصري معمولي است

از ايـن رو بررسـي منظـرين غيـر از ريخـت شناسـي       . دو نگاه است نياز ا يبيو ترك رديگ يصورت م »چشم ذهن« اي» چشم دل«همراه 

   .محيط به شمار مي آيد

و  يجمعـ  اتيـ تجرب ييشناسـا  ييبـا يقضـاوت ز  ،يخصو خاطرات ش اتيتجرب ،يحس راتيتاث يشهر را بر مبنا يذهن ريانسان تصو ذهن

كه به منظر شكل . دهد يآل ها شكل م دهيارزش ها و آرمان ها و ا يو چارچوب فرهنگ يخيحوادث تار ،يو خاطرات جمع يگروه

كنـد و آنهـا را بـر     افـت يرا در يكـه ذهـن اطالعـات حسـ     ستيمنفعل ن ينديمعنا فرا خلق رايز. رديگ يدهد و هم در منظر شكل م يم
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 ليواحـد را تشـك   كيـ و ذهـن   نيعـ  نـد يفرآ نيـ فعال و خـالق اسـت در ا   ينديبلكه فرآ. به هم متصل كند يمعان يتداع نياساس قوان

و هـم  ) محسـوس ( يماد تيمعنا هم شامل موارد واقع يعني. نديآفر يكند، م يادراك حس م نديرا كه در فرآ يو ذهن جهان هندظيم

   .زاده ذهن شناساست

لكن تـدريجاٌ و بواسـطه   . در آغاز امري عيني است كه بواسطه كيفيت ظهور عوامل فيزيكي محيط موجوديت مي يابد زيشهري ن منظر

حضور در شرايط تاريخي و تكرار شدن در مقابل گـروه انسـانهاي ادراك كننـده آن، واجـد نـوعي وجـود ذهنـي گشـته و بـه عنصـر           

 ذهـن  و واقـع  عـالم  دو هـر  در كـه  اسـت  ذهنـي  –منظر در اين حالت موجودي عيني . مي گردد مشترك پيوند دهنده افراد جامعه بدل

   .نيست مقدور آنها از يك هيچ قطع كه است موجوديتي داراي

انسـان   انيـ مانـد، حاصـل تعامـل م    يدر خـاطر انسـان مـ    زين طيپس از ترك مح ياست كه حت يتيكل يمنظر شهر« راپاپورت؛  ريتعب به

شـود كـه بـه     يم يذهن يتيكل يوقت. از گشتالت هاست يمنظر شهر مجموعه ا... اوست؛ ارتباط متقابل شخص و مكان طيو مح) ناظر(

از  يا وسـته يبـه هـم پ   تيـ در واقـع كل  يمنظـر شـهر  . اقتباس شده اسـت  يمنطقه ا اي يفرهنگ تيظرفاستوار داده شود كه از  ييآن معنا

   » . بخشد يم تيبه آن واقع هيشب ييزهايو چ يارزش ها، معان م،ينمادها و نشانه هاست كه به مفاه

 – يسـاختار اجتمـاع   كيـ و  كالبـدي  – يانسـان  »ذهنـي  – ينـ يع« دهيـ پد كيآن است كه به عنوان  يمفهوم منظر شهر ياصل يژگيو

 طيانسـان و محـ   انيـ و در تعامـل م  يتجربـه انسـان   قياست كه تنها از طر يداريپد يمنظر شهر گريگردد به عبارت د يمطرح م فضايي

از  يتحـول چـارچوب   كيـ » معنـا «بعـد   دن،يـ كالبد فراتر رفته و بـا لحـاظ گرد   يو سه بعد ييمفهوم از مفهوم فضا نيا. شود يآشكار م

بدان افزده شده باشد  يياست كه معنا ييمكان فضا«نوربرگ شوانتز را كه  ستنياگر گفته كر. دانست» مكان« ميبه پاراد» فضا« ميپاراد

 ديـ باشـند، با  »يمنظـر شـهر  «را كـه در صـدد خلـق     يفـه طراحـان  يوظ نصـورت يدر ا م،يريمتجسد نمودن معناست بپذ يمعمار فهيو وظ

 فيـ تعر يو بصـر  يكالبـد  يبه آنها در قالب هـا  دنيبخش تينيو ع يشهر طيدر مح يفرهنگ ،يعيطب ،يخيتار يجستجو و كشف معان

   .نمود

و عمـدتاٌ  (از يـك سـو بـه مولفـه هـاي محسـوس       : رود  دو بعدي بـه شـمار مـي    يا موضوع منظر شهري مقوله: گفت ديبا  مجموع در

  .كند نظر مي  سازنده فضا مي پردازد و از سوي ديگر به شرايط ذهني فضا شامل ابعاد تاريخي، خاطره اي، هويتي و امثال آنها) بصري

   

  سبز راه  -4

  : تعريف سبزراه -4-1

تشكيل شده است و به همين علّت اسـت كـه ايـن كلمـه طيـف وسـيعي از       » پارك راه«و » كمربند سبز«كلمه سبز راه از الحاق كلمات 

  .گيرد هاي فضاي باز و سبز مرتبط بهم را در برمي ايده

تأمين فضاي باز براي شـهر  «بنام  اش را ابداع كرد و در رساله» سبزراه«، نويسنده برجسته محيط زيست،  عبارت »ويليام وايت«اولين بار 

   .منتشر شد، بكار برد 1959كه توسط انستيتو زمين شهري درسال » آمريكايي

اول .دو اتفاق مهم ديگر روي داد كه بطرزي فوق العاده به گسترش و اشاعه جنبش سبزراه كمك كـرد  90پس از اين در سالهاي دهه 

»  رؤيـايي بـراي آينـده   «است كه بهترين تعبير و تفسير از سبزراه را »  اي باز آمريكاكميسيون رئيس جمهوري درباره فضاه«بيان رسمي 

  .عنوان كرد

شان، براي پيونـد دادن فضـاهاي    شبكه اي زنده و فعال از سبزراه ها،  براي ايجاد دسترسي مردم به فضاهاي باز نزديك به محل زندگي

  .يابد كند و امتداد مي شهرها و حومه شهرها همانند يك چرخه عظيم گذر مي طبيعي و مصنوعي و شهري در منظر آمريكا، كه از ميان
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هـاي   هـا ايـن حقيقـت را پذيرفتـه اسـت كـه لبـه        اي از سـبزراه  ها بعنوان شبكه زنـده  در ضمن اينكه كميسيون با اشاره به شبكه رودخانه 

اي مي باشند و سـبزراه هـا، از كيفيـت آب     كه محل تالقي آب و زمين هستند، محل ايجاد كريدورهاي رودخانه ها ليها و مس رودخانه

  .كنند محافظت مي

پـروژه   16كتاب مروري جامع و خالصه بر  اين .بود  "عنوان برنامه ريزي سبزراه ها براي آمريكا"مهم دوم، انتشار كتاب ليتل با  واقعه

   .ها در طراحي سبزراه مي باشد تبليغ و معرفي پروژه, ين تأثير آن، احتماالً سبزراهي است كه مهم تر

. آوري كرده است را جمعمتعدد سبزراه تعاريف از تعابير و نويسنده محبوب برنامه ريزي سبزراه براي آمريكا ، يكسري جامع  ، »ليتل«

  : در تعريف او سبزراه

هـا و يـا مسـيرهاي شـكل      دره، خـط الـرأس كـوه    - رودخانه، رود يك فضاي خطي است در طول يك داالن طبيعي مثل -1

  . مسير ديدني،كاربري ورزشي( ها كه تبديل به كاربري تفرجي شده است  گرفته در طول راه

   هر راستاي طبيعي و يا منظر سازي شده براي مسير پياده و يا دوچرخه -2

اي طبيعـي، عناصـر فرهنگـي يـا سـايتهاي تـاريخي بـا        كننده پاركهـا، انـدوختگاه هـ    دهنده و متصل يك فضاي باز ارتباط -3

  . همديگر و يا با نواحي مسكوني

 . در مقياس محلّي، نوارهاي مشخص  يا پاركهاي خطي طراحي شده بصورت پارك راه يا كمربند سبز -4

  

  : سبزراه طيشرا  -4-2

   : ها الزاماً بايد واجد يكي از شرايط ذيل باشند سبزراه

  .محيطي و يا سيستم هاي طبيعي باشندكريدورهاي زيست   -1

شـبكه آبهـا،   :نظيـر . دهنـد  كنندگانشان را در ارتباط نزديك با عوامل طبيعي  قرار مي  مسيرهاي تفرجي باشند كه استفاده  -2

   شبكه پوشش گياهي وشبكه عوامل طبيعي مربوط محيط زيست

  .فرهنگي باشند يها مسيرهايي با هويت تاريخي و يا ارزش  -3

  

  : سبزراه ياهداف وجود -4-3
    ها يها و ماد رودخانه ها، مسيل: اهميت دادن به عناصر طبيعي موجود در شهرها از جمله  -1

  ايجاد مسيرهاي پياده روي در دسترس افراد جامعه باشد به منظور ترويج فرهنگ ورزش  -2

  عتياصول منطبق بر طب تيشهرها با رعا يستيز تيفيمحقق ساختن ارتقاء ك  -3

  كنندگان تسهيالت در مسير حركتي براي استفادهتأمين    -4

  هاي طبيعي و تفرجي حفظ و تقويت جاذبه  -5

  جلوگيري و كاهش روند تخريب خاك  -6

  ها ها و مسيل بهبود وضعيت رودخانه  -7

 توسعه امكانات تفرجي در شهرها  -8
  

    : انواع سبز راه ها -4-4
  :نوع سبزراه از نظر ليتل به قرار زير هستند پنج

وري  بندي بر اساس ميـزان بهـره   دسته اين،  تلفيقي – 5تماشايي و تاريخي    -  4اكولوژيكي    -  3تفرجي    -  2كنار شهري   رود   - 1

، عملكـرد اصـلي آنهـا، مبنـاي رده      هـا  سـبزراه نامگذاري و رده بندي  در. باشد اي كه ذكر خواهد شد، مي گانه هر سبزراه از عوامل سه

   .شود در اين سبزراه ها چند عملكرد با اهميت تقريباً يكسان ديده مي. كاركردها سبزراه هاي تلفيقي دارند بيشترين. بندي آنهاست
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ريـزي   يابند كه هنگام برنامـه  ها اهميت مي باشند، چند مسئله در تمام سبزراه ها و خصوصياتي كه آنها دارا مي توجه به تعاريف سبزراه با

   . طالعه  و بررسي دقيق قرار گيرندو طراحي سبزراهها،  بايد مورد م

    منابع سبزراهي -1

     ارتباط -2

   كاركرد ها -3

   .باشند كه با توجه به نوع سبزراه اهميت يافته اند ها مي عناصر ويژه و شاخص موجود در هر يك از انواع سبزراه: منابع سبزراهي  •

عملكـرد هـاي خاصـي را از طريـق مجـاورت،       هـا و  هاست كه وقـوع واكـنش   ارتباط يك خصوصيت فضايي در سيستم: ارتباط  •

   .يابد هاي زيستي اهميت مي اين خصوصيت بيش از هر چيز ديگري در پايداري و بقاء لكه. كند نزديكي و همسايگي فراهم مي

سواري تفرجي است كه با اهداف ديگري بسـته   روي و دوچرخه اولين عملكرد يك سبزراه، ايجاد مسيري براي پياده: كاركردها  •

   .به نوع سبزراه  همراه شده است
 

  (Viles and Rosier , 2001)    مشخصات و عملكرد انواع سبزراه )2(جدول

  

  ها عملكردهاي سبزراه و مشخصات  نوع  ها انواع مختلف سبزراه

  

  

  هاي تفرجي سبزراه

  

  

  

  جويباري نواري، خطي،

شـهري و حومـه اي هسـتند؛    هـاي   كنند؛ محيط زيسـت  داالن هاي طبيعي و فرهنگي را دنبال مي

  هاي زيباشناختي باال دارند؛ ارزش

راه هاي طوالني ، مسيرهايي براي پياده روي، دوچرخـه سـواري ، ورزش هـاي سـازمان     : شامل 

يافته هستند ؛ ممكن است  پاركهاي خطي شهري در امتداد رودخانه ها، كانـال هـا، جـاده هـاي     

ط موتــوري ، خطــوط هــوايي ؛ راه هــاي كنــار آب، مســيرهاي كنــار خــط آهــن باشــند ؛ خطــو

  سنگفرش شده ، پارك راه ها يا راه هاي آبي

  هاي فرهنگي، تاريخي، سبزراه

  زيبا شناختي 
  جويباري نواري، خطي،

مثـل  (هـاي طبيعـي    كنند يـا داالن  را دنبال مي) ها ها و بزرگراه مثل راه(هاي فرهنگي  معموالً داالن

اي هسـتند ؛ اتصـال دهنـده ارزشـهاي فرهنگـي و       و حومـه هاي شـهري   ؛ محيط زيست)ها آبراهه

  تاريخي هستند ؛ ارزشهاي زيبا شناختي ، تاريخي و فرهنگي باال دارند ؛ دسترسي عمومي دارند

   جويباري نواري، خطي،  هاي اكولوژيكي سبزراه

 در ؛ معمـوالً )هـا   هـا ، نهرهـا ، خـط الـرأاس كـوه      كننـد و رودخانـه   هاي طبيعي را دنبال مي داالن

اي هستند ؛ ارزشـهاي بـاالي زيبـا شـناختي و اكولـوژيكي دارنـد ؛ فـراهم آورنـده          نواحي حومه

ها هسـتند   بقاء،بهبود و ارتقاء تنوع زيستي در خالل حفاظت ، توليد و اتصال و مديريت زيستگاه

عمـومي بـا   ؛ توانايي ايجاد مطالعات طبيعي، تفرجي ، مثل پياده روي را دارند ؛ معموالً دسترسي 

هـاي فـالت بـاال دسـت، بـوم       هاي قله كوهستاني ، داالن داالن: منع جزئي يا كامل دارند ؛ شامل 

  .هاي آبي و داالن هاي حيات وحش هستند ها ، راه راه

  هاي رود كناري سبزراه

  
  جويباري

نـواحي  مثـل دشـتهاي سـيالبي ، داالن هـاي رودخانـه اي ،      (داالن هاي طبيعي را دنبال مي كنند 

اي هسـتند ؛   هـاي شـهري و حومـه    ؛ محـيط زيسـت  ) پرسازي،تخليه آبهاي زيرزميني ، تاالب هـا 

مثـل حفاظـت از   (ارزشهاي اكولوژيك و زيباشناختي بـاال دارنـد ؛ معمـوالً تاكيـد بـر حفاظـت       

هاي كنار رودخانـه   سبزراه: ، و يا تفرج است ؛ معموالً دسترسي عمومي دارند ؛ شامل ) زيستگاه 

  .اي ، راه هاي آبي هستند  شهري ، نواحي كرانهاي 

  هاي بافر شهري سبزراه
 نواري

  

را دنبـال مـي   ) مثل مرز و حدود شـهر (هاي فرهنگي  يا داالن) مثل رودخانه ها(هاي طبيعي  داالن

هاي شهري و حومـه اي هسـتند ؛ ارزشـهاي بـاالي اكولـوژيكي و زيبـا        كنند ؛ بين محيط زيست

دسترسي عمومي دارنـد ، توسـعه را كنتـرل و از گسـترش شـهر جلـوگيري مـي        شناختي دارند ؛ 

  .كمربندهاي سبز و پارك راه ها هستند: كنند ؛ شامل 
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  : تأ ثيرات و ابعاد انساني سبزراه ها  -4-5

  :شوند  بندي مي گروه عمده رده 3تأثيرات پيدا و پنهان بسيار دارند كه بطور مشخص در  ها سبزراه

  تأثيرات اقتصادي  - 3تأثيرات اجتماعي             - 2تأثيرات زيست محيطي        - 1

   تأثيرات زيست محيطي •

هـا، ارتبـاط بـراي     از نظر اكولوژيست. باشد اولين فايده بكارگيري سبزراه ها و مفاهيم سبزراهي، در ترميم و بهبود ارتباط در منظر مي 

از تنوع  اظتاي در حف بنابراين، اين مفاهيم ، پتانسيل فوق العاده..باشد يكي  حياتي ميحفظ يكپارچگي اكولوژيكي يا سالمت اكولوژ

هـا اسـت كـه بـه دليـل خطـي بودنشـان         ها در برقراري ارتباط ، مهمترين و تأثيرگذارترين ويژگي سـبزراه  توانايي سبزراه. زيستي دارند

  .حاصل شده است

   تأثيرات اجتماعي •

هـا در   اهميت ايـن سـبزراه  . عي هستند كه توان و ظرفيت تأثير بسياري از فاكتورهاي كيفيت زندگي دارند مسيرهاي سبز بخشي از مناب 

بخشند و اين امـر بـا    ها زندگي را بهبود مي كنند كه سبزراه مردم احساس مي. شود  به روز بيشتر مشخص مي روز بهبود كيفيت زندگي

  . يابد كيزگي و تعامل رواني و اجتماعي بين مردم و طبيعت تحقق ميتفرجي و پا - ها، فرصتهاي تفريحي زيبايي زايشاف

اما براي افرادي كـه  . گذارند  كيفيت زندگي مردم تاثير مي يبا فوايد زيست محيطي كه براي طبيعت دارند، بطور غير مستقيم رو آنها

شتر بخاطر زيبايي مناظرش استفاده مي كننـد و از نظـر آنهـا    مردم از اين مسيرها، بي. كنند ، فوايد مستقيمي نيز دارند  از آنها استفاده مي

  . باشند هاي ويژه اين زيبايي مي طبيعت كه و درختان و عناصر آبي جذابيت

روي، اسـكيت يــا   هـا را بخــاطر اينكـه فرصـتهايي بـراي ورزش از هــر نـوعي، پيـاده       هـا ، ايـن راه   بسـياري از كـاربران ســبزراه   همچنـين 

ها به سالمت و حفظ تناسب شـهروندان كمـك بسـيار     نهند و اين كاربرد سبزراه كنند ، ارج مي احت فراهم ميسواري  و استر دوچرخه

  . كند مي

بسياري از اين تعامالت، ارتباطـات اجتمـاعي   . ها ، ايجاد دسترسي ها براي تعامل با ديگران و با محيط است از كاربردهاي سبزراه يكي

بسياري از كاربران حتي تكان دادن دسـت و يـا لبخنـد زدن بـه ديگـران را      .باشد  مثبت مشترك مي هاي ميان كاربران در خالل فعاليت

براي تفرج يا نقل (در برخي مطالعات مشخص شده كه رفتار مردم بر پايه نوع استفاده آنان از سبزراه ها  حتي   .داتفاقي مفرح مي دانن

زندگي در اثر تعامالت مثبت اجتماعي، بهبود مي يابد و به همين دليل شـهرهايي كـه    كيفيت. بسيار متغير مي باشد) و انتقال و يا هردو

  .شوند  برند ، بعنوان فضاهايي سالم تر و لذت بخش تر براي زندگي ديده مي از وجود سبزراه ها بهره مي

   اقتصادي اتتأثير •

امـا بـر طبـق آمـارمي تـوان رونـدي       . دي پيچيده است سنجش قطعي ارزش سبزراه ها از نظر اقتصادي بسيار مشكل  مي باشد و فرآين 

كـه چنـد    هنگـامي . و كارآيي فضايي دروني وقوع همراه و همزمان منابع سـبزراهي، ابعـاد اقتصـادي نيـز دارد     كفايت  .كلي رادريافت

. ف، بايـد تخليـه شـود    ها ، براي دستيابي بـه ايـن اهـدا    شوند، مقدار زمين كمتري از ديگر كاربري عملكرد در يك كريدور فراهم مي

  . هاي اقتصادي در هزينه ها و مخارج برنامه ريزي، طراحي و مديريت زمين وجود دارد بعالوه، كارآيي

ضمن سبزراه ها با ارتقاء سطح سالمتي روحـي جسـمي مـردم ،     در . نقش مهمي در پاكسازي محيط زيست دارند نيسبزراه ها همچن 

  . درماني و جسمي در جامعه دارندهاي  سهم بسيار مهمي در كاهش هزينه

ايـن  . اي بـراي حراسـت و پاسداشـت محـيط زيسـت اسـت        از فضاهاي باز با ايجاد منافع مستقيم براي انسانها، ابزار كم هزينـه  حفاظت

و حفاظت در برابر سيل ، ذخيره و تصفيه آب ها ،پااليش هوا ، تنزل و كاهش آلـودگي هـاي ارگانيـك    : عملكردهاي سودآور شامل 

   .مي باشند هااي شهر جزيره كاهش اثرات گرماي
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سواري، راهپيمايي، پيك نيك، كمپينگ، ماهيگيري، ورزشـهاي آبـي و    ها با ايجاد فرصتهاي تفرجي شامل مسيرهاي دوچرخه سبزراه

  . كنند تماشاي زيبايي هاي تاريخي و طبيعي ، در توسعه صنعت توريسم نيز نقش بسيار مهمي بازي مي

توريسـم در بسـياري منـاطق و    .   كننـد  و فضاهاي باز ، تجار و ساكنين را با تهييج تبليغات ، درآمد و توريسم به خود جذب مـي  پاركها

امروزه فضاي باز و سبز بعنوان ماده اوليه اصلي . كشورهاي توسعه يافته، سريعاً در حال تبديل شدن به فعاليت اقتصادي اصلي مي باشد 

  .  شود شناخته مي پايداربراي اقتصاد 

ها تأثير مهمـي دارد، چـرا كـه     ضمن مناسب بودن اين نواحي از نظر اكولوژيكي نيز در جذب مردم براي سكونت در حولي سبزراه در

  . گردد باشند كه اين امر نيز منجر به افزايش قيمت كلي محدوده مي زيبايي هاي طبيعت و تسهيالت تفرّجي سبزراه ها جذّاب مي

رساند ، بلكه دولت نيز از محل دريافت ماليات فايـده   قيمت امالك مجاور سبزراه، نه تنها به ساكنين و مالكين محلّي سود ميافزايش  

   .مي برد

  

  درون شهري مسيرهاي سبزطراحي منظر پايدار شهري با استفاده از پتانسيل بالقوه  هايي از نمونه  -5
  

  :جهاني اربتج -5-1

شناخت هر چه بيشتر مفهوم سبز راه و آشنايي با شيوه كار و عملكرد و اثرات سـبزراه هـا در عرصـه واقعيـت مطالعـه نمونـه هـاي         براي

   .پردازيم ها مي از اين نمونه يكيكه اكنون به بررسي . ستراه گشاواقعي آن در سطح جهان 
  
  

   تورنز رودخانه خطي پارك –هاي آداليد  سبز راه •

وتاب رودخانة تورنز  بنـا نهـاده شـده     ، توسط مهاجرين اروپايي تبار، در كنار پيچ1836، مركز ايالت استرالياي جنوبي در سال  آداليد

هـا و دشـتهاي    متر شروع شـده و در درون دره  480هاي مونت لوفتي  در ارتفاع  كيلومتر از قله 50رودخانه تورنز با طولي حدود . است

رودخانه در اوايل استقرار شهر به صورت طبيعي در مرداب ساحلي در غرب شهر .يابد جنوب غربي جريان ميسمت  هآبرفتي آداليد ب

  .شود شده است، اما اكنون توسط يك كانال به اقيانوس وصل مي تخليه مي

ودخانـه در پشـت شـهر    اي شروع شد و عـالوه بـر ايـن منظـر ر     كشي شديد و گسترده از منابع رودخانه همان ابتداي ايجاد شهر، بهره از

اش را از دست داد و با تحليل پوشش گياهي بومي رود، گونه  داني شد كه بحال خود رها شده و بيشتر ارزش زيستگاهي تبديل به زباله

  .به رودخانه هجوم آوردند رزهاي مهاجم و علف هاي ه

ود بـراي شسـتن شـن و سـنگريزه اسـتفاده كـرده و       شكني از جريان ر شويي و سنگ هاي سنگ مدتي حدود تقريباً چهار دهه فعاليت به

كردند كه باعث انباشت رسوبات و پر شدن بستر رود و كاهش ظرفيت سيل و تنزل و كاهش  رسوبات را در پائين دست رود تخليه مي

  .اي شده است زيستگاههاي رودخانه

تي و كشـتارگاه و دامپـروري در نـواحي سـاحلي     طرفي بعلت فقدان سيستم دفع مناسب زباله و تخليه دستي فاضالب شـهري و صـنع   از

مثـل فسـفر، نيتـروژن كلـي     (هـاي مـايع و گـازي     رود، اين مكان بصورت نواحي غيرقابل استفاده اي درآمد كه هنوز هم منبع آالينـده 

  .باشند مي...) و ياي و آلودگي هاي فلز فرمهاي روده

اي  هاي منحصر بفردي نظير پالتي پوس، ضايعه پذير رودخانه، برخي مشكالت مانند از بين رفتن گونه كنار مشكالت بعضاً برگشت در

رفـع مشـكالت رودخانـه پيشـنهادات مختلفـي نظيـر تغييـر درة رود تـورنز بشـكل           براي  .غيرقابل جبران براي محيط زيست منطقه بود

  .ارائه شدند.. بويژه به شكل مسير ويژه اتوبوس و) حمل و نقل(هاي ارتباطي  داالن هاي فضاي باز و يا ايجاد داالن

) فرهنگي، بيـوفيزيكي (هاي منطقه و محلي  ها و محدوديت در يكسري گزارشات، منابع پايه و استراتژيك، فرصت 1976در سال  نهايتاً

  .اي محتمل مطرح شد در اين مرحله، پتانسيل ايجاد سبز راه، بعنوان گزينه. مشخص شدند
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  پارك خطي رودخانه تورنز )1(شكل 
  

آنجا كه مسائل زيست محيطي و تفرجي نزد مسئوالن دولتي ارزش يكسان ندارند، طي يكسري جلسات مشـاوره مشـخص شـد كـه      از

هـاي آرام   رودخانه به منظور تفرج عمومي، حفظ اندوختگاههاي طبيعي و مراتع بايد محافظت و بهسازي شده و تأكيد بيشتر بر فعاليت

  .بوده و فشار توسعه شديد و فشرده، كاهش يابد...) و ييرپياده روي، دوچرخه سواري، ماهيگ( 

بـه مـدت شـانزده سـال ادامـه يافـت و پـارك         1982قسمت به تصويب رسيد كه از سال  26نهايت برنامة جامع سبز راهي مركب از  در

سرمايه گذاري پـروژه را  اجراي قسمت به قسمت پروژه، هم  مديريت مالي و . كيلومتر در امتداد رودخانه ساخته شد 50خطي به طول 

ساخت، بطوريكه دولـت   پذير مي و تمايالت مردم قبل از ساخت هر بخش از سبز راه را امكان يحاتكرد و هم ارزيابي ترج تسهيل مي

  .توانست در آماده سازي جزئيات اجرايي طرح، تغييراتي طبق تقاضا و ذائقه جامعه بوجود بياورد مي

شود كه براي پاسخگويي به نيازهاي گوناگون جامعه ساخته شده است  ا ارزش اجتماعي شناخته ميپارك خطي بعنوان يك منبع ب اين

اكوسيسـتم رودخانـه هنـوز بـه حالـت دسـت نخـورده و سـالم          هرچنـد  .و در كميسيون ثبت ميراث استراليايي  نيز به ثبت رسيده است

عت رودخانه را بـه وضـوح عـوض كـرده و تغييراتـي شـگرف در       خودش بازگردانده نشده است، اما اجراي سبز راه، الگوي تاراج طبي

محيط زيست  ازيسبز راه باعث گسترش مشاركت عمومي در فرآيند حفظ و نگهداري و پاكس. محيط زيست آن بوجود آورده است

ن كننـده و در خـور   رودخانه و تغيير رفتار با محيط طبيعي شده است، هرچند نگهداري از سبز راه كه به دولت سپرده شده است، نگرا

توانـد مثـال خـوبي بـراي شـهرهاي       افتد، مـي  چپاول رودخانة آداليد كه مشابه با بسياري مناطق ديگر همچنان اتفاق مي.رسيدگي است

  .مشابه بوده و اجراي سبز راه يك راه حل مناسب در رفع مشكالت باشد ضالتديگر با مع

  

  

  

  

  

  
 

 تصاويري از پارك خطي رودخانه تورنز )2(شكل 

 

  :ارب داخلي تج -5-2

ايجـاد مسـيرهاي   . از ديرباز طبيعت بـه عنـوان جزئـي جـدايي ناپـذير از شـهر مطـرح بـوده اسـت          تاريخي كشور ما، ايران،شهرهاي  در

هاي مطلوب طبيعي در دل شـهر   در اصفهان به عنوان مسيري با تمام ويژگي» چهارباغ« سبزريشه در دوران صفويه دارد؛ آنجا كه محور

چارچوب   ، مفهوم سبزراه  و تر يوكل عيوس دگاهيد كيدر . ان ديدتو شيراز نيز مي مرانچنين ساختاري را در خيابان چ.گيرد جاي مي
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 يها ليمس ريشوشتر اهواز و سا يآب يها اصفهان و كانال

اكنون به نقـش زاينـده رود و انشـعابات آن در      .سبزراه ارتقاء داد

 در دوران صفويه

رود چون موهبتي  عنوان شهري كه در مركز فالت ايران واقع شده و داراي آب و هواي نيمه گرم و خشك است، وجود زاينده

روزگاري . زاينده رود در طول مدت شكل گيري مراكز زيستي اطراف خود چهرة ثابت نداشته و همواره متغير بوده است 

ها و بافت رنگارنگ محصوالت همراه بوده و بتدريج  با 

  . هاي تفريحي در كنار رودخانه ، تبديل به خطي طبيعي در ميان مخمل سبز درختان شده است

ها اختصاص داشته است كه خود نوعي طراحي پايدار 

هاي كشاورزي اطراف شهر و بستر  ، زمين)ها مادي(باشد  و با تقسيم زاينده رود به شعبه هاي 

  . ه در دورة صفوي بوسيله طومار شيخ بهايي بوده است 

مادي ها با عبور از داخل فضاي . اهميت مادي ها و انهار در طراوت هواي شهر و نيز فضاي حاشيه آنها در دورة صفوي نبايد ناديده گرفته شود 

» خيابان چهارباغ اصفهان«گردند كه اوج آن را در  مي

هاي اطراف  ها و باغ اند با تقسيم به جدول و جوي باعث آبياري خانه

 

تفاوت در دوره صفويه با دوره هاي قبل در اين است كه در دورة صفويه غير از استفاده از آب در اطراف رودخانه، آب با طراحي خاص به 

ها و  مادي ها در بافت ارگانيك شهر اصفهان در كوچه

تأثير استفاده از آب . درآورده است » باغ شهر« حورهاي سبزي را تعريف كرده اند كه به زعم  بسياري اصفهان را  به صورت يك   

  .اند تشبيه كرده» جنگل «رودخانه در جهت ايجاد طراحي پايدار در فضاي سبز شهري اين  دوره به حدي بوده است كه شاردن و تاورنيه آن را به 

دهنده  بين باغ هاي حومه شهر با داخل شهر و تبديل اصفهان به پايتخت همگي 

اما متأسفانه اين . ها صورت پذيرفت جهت فضاي سبز شهري مي باشد كه به كمك مادي

) و نه فرهنگ مدرنيسم ( ه شهر اصفهان  نيز مانند بسياري از سمبل هاي كالبدي در ديگر شهرهاي ايران با حضور مدرنيسم 
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اصفهان و كانال يها يمشهد، ماد يها به  كال توان يآن  را م يو طراح يزي

سبزراه ارتقاء داد ياقعآنها را تا احقاق مفهوم و يو نقش كنون ميتعم  

  .شود طراحي پايدار فضاي سبز شهري بخصوص در دوران صفويه پرداخته مي

در دوران صفويه هاي منشعب از آن زاينده رود و مادي – اصفهان

عنوان شهري كه در مركز فالت ايران واقع شده و داراي آب و هواي نيمه گرم و خشك است، وجود زاينده

زاينده رود در طول مدت شكل گيري مراكز زيستي اطراف خود چهرة ثابت نداشته و همواره متغير بوده است  . شود

ها و بافت رنگارنگ محصوالت همراه بوده و بتدريج  با  كشاورزي داشته كه با خطوط مستقيم و منحني كرت هاي سيماي كشتزارها و زمين

هاي تفريحي در كنار رودخانه ، تبديل به خطي طبيعي در ميان مخمل سبز درختان شده است

ها اختصاص داشته است كه خود نوعي طراحي پايدار  به آسياب) جريه 4قرن ( ساحل رودخانه زاينده رود در محدودة شهر در زمان ابن حوقل

باشد  و با تقسيم زاينده رود به شعبه هاي  در جهت استفاده مكانيكي از آب رودخانه مي

ه در دورة صفوي بوسيله طومار شيخ بهايي بوده است اي  جهت استفاده قانونمند از آب رودخان شده كه  مقدمه رودخانه نيز مشروب مي

اهميت مادي ها و انهار در طراوت هواي شهر و نيز فضاي حاشيه آنها در دورة صفوي نبايد ناديده گرفته شود 

ميها و منازل باعث ايجاد فضاي سبز پايدار در اطراف خود  سيراب نمودن باغ

اند با تقسيم به جدول و جوي باعث آبياري خانه كرده هايي كه از خيابان چهارباغ اصفهان عبور مي مادي

 .دباش اند كه خود دليلي مبني بر ايجاد طراحي پايدار فضاي سبز شهري چهارباغ مي

تفاوت در دوره صفويه با دوره هاي قبل در اين است كه در دورة صفويه غير از استفاده از آب در اطراف رودخانه، آب با طراحي خاص به 

مادي ها در بافت ارگانيك شهر اصفهان در كوچه. داخل شهر كشيده شده و باعث ايجاد فضاي سبز پايدار در داخل شهر گرديده است 

حورهاي سبزي را تعريف كرده اند كه به زعم  بسياري اصفهان را  به صورت يك   

رودخانه در جهت ايجاد طراحي پايدار در فضاي سبز شهري اين  دوره به حدي بوده است كه شاردن و تاورنيه آن را به 

دهنده  بين باغ هاي حومه شهر با داخل شهر و تبديل اصفهان به پايتخت همگي  باغ به عنوان محوري سبز و عمود بر رودخانه و ارتباط

جهت فضاي سبز شهري مي باشد كه به كمك مادي صفويه مديون طراحي پايدار انجام شده در ا دوره

ه شهر اصفهان  نيز مانند بسياري از سمبل هاي كالبدي در ديگر شهرهاي ايران با حضور مدرنيسم رگهاي شرياني پيكر

 .كه اميداست اهميت و نقش گذشته خود را بازيابنددر آستانه نابودي  قرار گرفته اند 

  

  

  

  

  

  
  

مادي نياصرم،( انشعابات آن زاينده رود و  تصاويري از )3(شكل 
 

 

 

  

 

ير برنامه ت،يريمد

  زين يدرون شهر

طراحي پايدار فضاي سبز شهري بخصوص در دوران صفويه پرداخته مي

اصفهان •

عنوان شهري كه در مركز فالت ايران واقع شده و داراي آب و هواي نيمه گرم و خشك است، وجود زايندهبه در اصفهان 

شود نهاده مي ارج 

سيماي كشتزارها و زمين

هاي تفريحي در كنار رودخانه ، تبديل به خطي طبيعي در ميان مخمل سبز درختان شده است آمدن باغ  بوجود

ساحل رودخانه زاينده رود در محدودة شهر در زمان ابن حوقل

در جهت استفاده مكانيكي از آب رودخانه مي

رودخانه نيز مشروب مي

اهميت مادي ها و انهار در طراوت هواي شهر و نيز فضاي حاشيه آنها در دورة صفوي نبايد ناديده گرفته شود  

سيراب نمودن باغ شهري و

مادي  .توان ديد مي

اند كه خود دليلي مبني بر ايجاد طراحي پايدار فضاي سبز شهري چهارباغ مي شده مي

تفاوت در دوره صفويه با دوره هاي قبل در اين است كه در دورة صفويه غير از استفاده از آب در اطراف رودخانه، آب با طراحي خاص به 

داخل شهر كشيده شده و باعث ايجاد فضاي سبز پايدار در داخل شهر گرديده است 

حورهاي سبزي را تعريف كرده اند كه به زعم  بسياري اصفهان را  به صورت يك   معابر آن م

رودخانه در جهت ايجاد طراحي پايدار در فضاي سبز شهري اين  دوره به حدي بوده است كه شاردن و تاورنيه آن را به 

باغ به عنوان محوري سبز و عمود بر رودخانه و ارتباطايجاد چهار

مديون طراحي پايدار انجام شده در ا دوره

رگهاي شرياني پيكر

در آستانه نابودي  قرار گرفته اند 
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  درون شهري ها و مسيرهاي سبز معيارهاي طراحي منظر حاشيه مسيل اصول و  -6  
تـوان بـا در نظـر گـرفتن يـه مؤلفـه اسـتانداردهاي جهـاني، مالحظـات محلـي و            بر اساس يافته هاي پـژوهش و مـروري بـر تجـارب، مـي     

هـا   در حاشـيه مسـيل   "مسير سبز پايدار شهري  "طراحي منظر به منظور ايجاد ي زير را به عنوان مبناي هاهاي ساكنين منطقه، الگو خواسته

  .فرهنگي مطرح است - نظام بخشي كالبدي، الگوي زيست محيطي و الگوي اجتماعي  اين الگو در سه زمينه  .ارايه نمود

  الگوي نظام بخشي كالبدي  )2(جدول 
  

  
  زيست محيطيالگوي   )3(جدول 

  
  فرهنگي -اجتماعي الگوي   )4(جدول 
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  جمع بندي و ارائه راهكارها  -7

از دو جهت از حضور بافـت   اخيردر سالهاي اما متأسفانه  .فضاهاي سبز موجود در شهرها نقش بسزايي درخلق منظر شهري دارنـد 

يكي، با وسعت گرفتن بخش ساخته شده شهرها و افزايش شعاع محـدوده اصـلي شـهرها و    . سبز در سطح شهرها كاسته شده است 

هاي كوچك سبز چـه بـه صـورت بـاغ و چـه بـه        ديگري، افزايش تراكم ساخت و ساز در شهرها و زير ساخت رفتن فضاها و لكه

متعاقب آن و  طبيعيمحيط غلبه محيط مصنوع بر  ،منظر شهري درفضاهاي سبز حضور كمرنگ شدن ذا ل. هاي مزروعي صورت زمين

موضـوع توسـعه پايـدار و ضـرورت اعمـال      ، و تبعـات آن در سـيماي شـهري   اغتشاشات و عدم مطلوبيت بصري ناهماهنگي، بروز 

در ايـن بـين يكـي از    . اب ناپـذير درآورده اسـت  را به صورت ضرورتي اجتنهاي توسعه پايدار شهري  معيارهاي آن در استراتژي

منظـر   يطراحـ :  ماننـد هـاي بـالقوه خـود شـهرها      گيـري از پتانسـيل   هاي تحقق توسعه پايدار در منظر شهري، بهـره  حل  بهترين راه

درون يك بستر راه سبز يك جريان پويا، با گرايش تفرجي در  .هاسـت  ها و توسعه سبز راه رودخانه يحواش ي،درون شهر يها ليمس

توانـد از نظـر اكولـوژيكي و عملكـردي در      اين محور مي. خطي و طبيعي در شهر، خارج از شهرو يا ميان محيط طبيعي و شهر است

طراحي و برنامه ريزي شبكه هاي . هاي دسترسي و كريدورهاي طبيعي در شهرهاي بزرگ بسيار مفيد باشد ارتقاء كيفيت محيطي شبكه

.  درنقـش بسـزايي دا  هـاي طبيعـي،    اي نسبتاً جديد است كه در پاسخ به تخريـب و تنـزل سيسـتم    سبز، پديده اكولوژيك و مسيرهاي

ـاي  ارتقاء كيفيت زيستي فضاهاي شهريو  طراحي محيط و منظر پايدار شهريضمن  توانند ها مي سبزراه ـبز   ، بخش عظيمي از كسري فض س

  . و تحقق توسعه پايدار منظر شهري را تجلي كالبدي بخشند درون شهري را مرتفع كنند تفرًجشهرها را جبران و افزايش نياز به 
  

 فهرست منابع و مأخذ  -7

پايان نامه كارشناسـي ارشـد مهندسـي    . طرح ارتقاء كيفيت زيستي شهر اصفهان از طريق احياء شيكه مادي هاي شهر. احمدي، فرشته ]1[ 

 . 1386. دانشگاه علوم وتحقيقات تهران. طراحي محيط

ريزي محيطي براي توسعه زمين، ترجمه دكتر سيد حسين بحريني و دكتر كيوان كريمي،  برنامه. آر و هيگينز، كاترين. يير آن ]2[

  .1381.تهران, دانشگاه تهران

. 5شماره .سال سوم. نشريه هويت شهر. هاي درون شهري الگوي طراحي منظر در امتداد مسيل. مينرستنده، ا. پور جعفر، محمدرضا ]3[

  .1388پاييز و زمستان 

سمينار كارشناسي ارشد . هاي شهري ها و مسيل مسيرهاي سبز گردشگري گزينه مطلوب ساماندهي رودخانه. رسولسليماني،  ]4[

 .1384تهران  دانشگاه علوم و تحقيقات. طراحي محيطمهندسي 

مهندسي نامه كارشناسي ارشد  پايان. تلفيق تفرج و طبيعت در مناطق رودكناري با رعايت اصول اكولوژي منظر. شفيعي، بنفشه ]5[

 .1380.دانشكده طراحي محيط. دانشگاه تهران. طراحي محيط

 .1375 .ها و فضاي سبز شهر تهران سازمان پارك .فصلنامه فضاي سبز .توسعه همگون و فضاي سبز شهري .شيباني، مهدي ]6[

 .1378. دانشگاه تهران. 6شماره  .مجله هنرهاي زيبا. اي بر مفهوم توسعه شهري پايدار مقدمه. لقايي، حسنعلي؛ محمدزاده، حميده ]7[
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