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 چكیده

 -«مهادی »ساختارها عنصری به نهام  شده است. یکی از این   اصفهان به علت عناصر و ساختارهای ویژۀ طبیعی و تاریخی خود شناخته

است کهه بها تغییهر کهارکرد از      -رود های کشاورزی و منشعب از زاینده ساخت به منظور آبیاری زمین در گذشته نهر یا کانالی آبی انسان

رای کهارکرد  دهندۀ آب و امروزه محورههای عمهدتاً سهبز و دا    گذشته تا به امروز نقش کلیدی داشته است. این عناصر در گذشته انتقار

توانند در اصفهان و بهبود و ارتقای کیفی فضهاهای   ها، می های نزدیک به سبزراه ها امروزه به علت ویژگی اند. مادی پارك خطی محلی

شههری اسهت. بنهابراین، بها      های درون منزلۀ سبزراه های اصفهان به شهری آن نقش داشته باشند. هدف اصلی این مقاله ارزیابی مادی

ههای آن   ها و شناخت تفاوت ها در مادی مادی و سبزراه و با در نظر گرفتن توانمندی باهت کالبدی، کارکردی و فضایی میانتوجه به ش

ههای   آید. به منظور دستیابی به این شناخت، نخست با استفاده از روش شهری فراهم می های درون ها به سبزراه دو، امکان تبدیل مادی

هها   نامه، بررسی متون تاریخی و مطالعات میدانی ادبیهات مربهوط بهه مهادی     آوری پرسش ای، جمع تابخانهگوناگون از جمله اسنادی و ک

شدۀ سبزراه مقایسه شد. در گام بعد با تعیین معیارها و زیرمعیارهایی در ابعاد کالبدی و کهارکردی،   مشخص و با استانداردهای استخراج

ها امکان این ارزیهابی فهراهم    کردن آن سازی پارامترها و نرمالیزه تدوین شد. پس از کمی شده هایی به منظور ارزیابی ابعاد اشاره شاخص

مهداری   پذیری و امنیت و بهترین وضعیت در دو دسته معیار ایمنی و پیهاده  ها نشان داد که بیشترین ضعف در دو معیار اجتماع شد. یافته

 است.

 واژه کلید

 ، نهر نیاصرم.های سبز، سبزراه، مادی اصفهان، زیرساخت

 . سرآغاز1

هاسی   دهن   ه دهرون ان  متر از خیسباسن  سمربیسش نشسن می

منزلاۀ   ج ی  استقبس  و در اغلب متارد به نسچسر و اقاو باه  

 ننا   از ساتی    یک م،بر عبتری از این م،سبر اساتفسدک مای  

دیگرا م،سبر ج ی  از اس تترهسیی  ه  زماۀ اضاسی داهری    

ان   راع ایان مشاکل  اه هام در      بهرک پذیر استا بی زیست

ریزی و هم طراحی دهری قرار داردا بس بررسی  حیلۀ برنسمه

پاذیر اسات  یکای از     راهکسرهسی اواتلی متجاتدا امکاسن   

ساتان باس  نا م،اسبر داهری را ارسقاس داد       راهکسرهسیی  ه می

هاس باه علات داراباتدن      هسسات  سابزراک   استفسدک از سابزراک 

زیساتی   خصتویسش ویژک از جمله بهباتد وضا،یت م ایو   

 وردن ستان سفرجی برای دهرون ان و ارسقسی  همدهرهسا ارا

منظر م،اسبر قسدرنا  عاالوک بار ارسقاسی  یفیات مسایرهسی        

دهریا سبب راع م،ضالش ا،لی م،اسبر داهری داتن   از    
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رودا  نچنسن  ه  مسر و ارقسم از  طرای سأثیراش خشکی زاین ک

میلیاتن متار    850قبیل  سه   د ورودی به س  سس حا ود  

هاسی قبال اساتا نشاسن      مقا ار ساس    مک،با  ه یک ستم

دهن ا مزی  بر علت د ک و اگرچاه اوافهسن طای زماسن      می

همتارک بس دغ غۀ راع مشکل  م  بی متاجه بتدک استا این 

داتد  یکای از    سر از قبل دنباس  مای   امر امروزک بسیسر ج ی

هسیی  ه برای  برسسنی باه مازارع و رااع مشاکل  د از      راک

دا ک احا ا  و ساسمسن هی     یادوار  هن به  اسر گراتاه ما   

رسسنی بتدک اسات  اه باس ستجاه باه       هس و نهرهسی  د مسدی

هس و نق   زیستی این دهر از مسدی سأثیرپذیری حیسش م یو

دهی ساسختسر و رونا  ستسا،ۀ اوافهسن و      هس در دکل مسدی

منزلاۀ نخساتین    هس باه  مسیرهسی دسترسیا دسی  بتتان از  ن

منزلاۀ   سیت دبکۀ سبز باه هس و در نه سنگ بنسی ایمسد سبزراک

سسختسرهسیی  ه ضمن ارائۀ خ مسش  سربردی از قبیل حمل 

هسی ا تلتژیکی را نیاز   و نقلیا ارسبسطی و حفسظتیا سیسست

 نن ا استفسدک  رد سس عاالوک بار رااع مشاکالش از      دنبس  می

دا ن   قبیل یکنتاختی و نس سر م بتدن م،سبر ج ی  و  سساته 

گاسمی در جهات س قا     ارزش اضسهسی باس ارزش ماسدیا   

 ستس،ۀ پسی ار دهری بردادته دتد  

امااروزک بهبااتد داارایو زیسااتی دااهرهس بااه خصااتص 

نسپذیر سب یل دا ک اسات و    دهرهس به ضرورش اجتنسد  الن

ایمسد اضسی سبز در ا تسیستم دهر و زنا گی داهرون ان   

نسپاذیر هار داهر باه دامسر       بخ  مهما ضروری و اجتنسد

سصتر دهری ب ون اضاسی سابز    ی ا به طتری  ه دیگر  می

ساللسنیا   )مؤثرا متنتع و گساتردک( پذیراتاه نیسات )بهارام    

هاسی داهری و    (  از طرای امروزک اح ا  دابکۀ راک 1390

ای  رات و  م  وسسیل نقلیۀ متستریا  نچنسن مسسئل م یلی

هاسی همماتار و جسم،اۀ     را برای بستر طبی،ی ختدا  سربری

برای راع و  اسه  و  ان   ه  تد   دهری به وجتد  وردک

 نتر  این  ثسر بس استفسدک از  لیۀ امکسنسش و از جملاه اناتن   

 یا     م،مسری اضسی سبزا در زمرۀ ب یهیسش باه دامسر مای   

هاسی    سرین ه ف مترد نظر در این مقسله ارزدیسبی مسدی مهم

دهری اسات  طای رونا      هسی درون  منزلۀ سبزراک اوفهسن به

هاسی میاسن مسایر     هس و سفسوش  ملسل،سشا دستیسبی به دبسهت

منزلاۀ   هاسا باه   منزلۀ مسیرهسی دهری( و سابزراک  هس )به  مسدی

اه اف جزئی و ضروری برای دستیسبی به اه اف  الن ما   

ساتان باس ستجاه باه نتاسیجا ساؤا          نظر است  همچنینا مای 

منزلاۀ   ستانن  باه   هس می  پژوه  را مبنی بر اینکه چگتنه مسدی

نن  بررسی  ارد ساس از نتاسیج ایان     مسیرهسی سبزراک عمل  

هاسی اوافهسن از طریا       پژوه ا برای احیس و ارسقسی مسدی

ایمسد دبکۀ سابزراک در ایان داهر اساتفسدک  ارد و ضامن       

اازای  جذابیت و سرزن گی م،سبر دهری و حفا  عنسوار   

 سسریخیا اه اف ستس،ۀ پسی ار را نیز س ق  بخشی  

 

 . مفاهی  و تعاریف 2

 . سبزراه1. 2

هااسی خلاای   ای از عنسواار و دا ن  داابکه   ساابزراک مفهااوم:

ریازیا    ای است  ه برای اه اف چن منظترکا برنسماه   پیتسته

زیساتیا   دتدا از قبیل اه اف م ایو   طراحی و م یریت می

سفرجیا ارهنگیا زیبسدنسسای یاس ساسیر اها اف ساسزگسر و      

 ( Ahren, 2002متنسسب بس مفهتم  سربری زمین پسی ار )

طبی،ی بسیسر مترد نیاسز را در   هس  ری ورهسی دبه  راکسبز

هسی مشسبه را برای ایمسد م یو و   سیستم دهر اراهم و ارم

هس بی     نن   سبزراک   سه   مبتد اضسهسی طبی،ی ایمسد می

ان  و اشسرهسی ایزیکی  از یک پسرک منفرد یس اضسی سفرجی

و روحاای خااسص از دهرسااسزی ماا رن را ضاامسنت و از   

 نن  و م یلی سسلم را در   هسی طبی،ی م ساظت می  گسکزیست

 ورنا    نچاه واضاص اسات       ایمسد حس مللتد اراهم می

ارسبسط میاسن ساسختسر ا تلتژیاک داهریا سناتع زیساتی و       

 ( Searns, 1995ریزی سبزراک است )  برنسمه

سیستم و دابکۀ سابزراک داسمل  ریا ورهسی خلای و      

ای اسات  اه     دا ک  ظتهسی م سا  سری از زمین نتاحی بزر 

 ,Littleاسصس ش ایزیکی و عملکردی باس یکا یگر دارنا  )   

ستانناا  بااه حفاا  یکوااسرچگی      هااس ماای   (  ساابزراک1990

سسخت  مک  نن  به ویاژک   زیستی در منظرهسی انسسن م یو

در حف  سنتع زیستی و حف   یفیت  د و منسبع  بی بسیسر 

 ( Smith and Hellmund, 1993ان  ) حسئز اهمیت
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در منسط  دورااتسدۀ جهسن ای ۀ  ری ورهسی سبزراکا اقو 

 ,Ahrenداتد )   برای حفسظت از مناسبع طبی،ای ملار  مای    

هاسی    یساتۀ جهسنا ایا ۀ سابزراک   (ا امس در منسط  ستس،ه2003

(  Fabos, 2004چن منظترک رویکردی بسیسر عاسلی اسات )  

ی ریاز   هسی چن منظترک(ا اراین  برنسماه   این رویکرد )سبزراک

چن منظترک است  ه دربردارن ۀ سلص باس یی از مشاسر ت   

ریزی سبزراکا   سرین ستابع  لی ی برنسمه عمتمی است  از مهم

دهن ک برای اسصاس     هسی اسصس    ردن گزینه دادن و م،ین نشسن

هاسی    هاسی ساسزگسر باه هام و ج اساسزی  اسربری           سربری

 ( Little, 1990نسسسزگسر از یک یگر است )

: از س،سریف پیشین پنج ایا ۀ  لای در   ها  ی سبزراهويژگ

)نسال   1هسی نسل ساتم   هسی اولی سبزراک  خصتص ویژگی

 ستان بردمرد  ه به در  زیرن :   امروزی( می

ان : پیکربنا ی و سنظیماسش اضاسیی     الف( عنسور خلی

هاس بار اساس       انا   عمتماسً سابزراک    هس عم سسً خلای   سبزراک

هاسی خلای     سص ذاسی در سیستمهسی خ  هس و ویژگی  اروت

دتن   ه به همین دلیل مزایسیی متمسیز از قبیال    ریزی می  پسیه

دهنا      هاس و     ارائاه مای     جسیی ماتادا گتناه   حر ت و جسبه

ساارین مشخصااۀ اضااسیی    بااتدنا مهاام  خصیصااۀ خلاای 

ریزی منظر   هسی برنسمه  هس را از سسیر ای ک هسست  ه  ن    سبزراک

 ,Little نا  )   ا ممازا و متماسیز مای   و سسیر اضاسهسی سابز  

1990 ) 

هاس    هاسی سابزراک   دهن ک: یکی دیگر از ویژگای    د( پیتن 

هاس باه واسالۀ هماین       هسست  سبزراک  ن« دهن ک بتدن  پیتن »

یسبنا  و سابب    سر ارسباسط مای   ویژگی بس اضسهسی سبز بزر 

هاس    داتن   سابزراک    اسصس  اضسهسی سبز به یک یگر نیاز مای  

هسی یکوسرچها بار پسیاۀ مزایاسی ارسبسطاسش و       سیستممنزلۀ  به

 ننا  و سابب    پیتن هس در سراسر مقیس  اضسیی عمال مای  

 ( Fabos, 1995دتن  ) اازای  ب،  مشسر تی می

هاس بار اساس  ارضایسش       باتدن: سابزراک    ( چن منظترک

انا      ریازی دا ک    عملکاردی مهام پسیاه      اضسیی بس سسزگسری

داتد    ریزی سبزراک سالش مای   ههمچنینا در طراحی و برنسم

زیسااتیا ارهنگاایا اجتمااسعی و     لیااۀ اهاا اف م اایو  

دنسسی در  ن من،کس دتد  برای این منظتر ممکان   زیبسیی

است حتی در وترسی  ه چن ین ه ف بس یک یگر سا اخل  

و درگیری دادته بسدن ا نسچسر به سفکیک اضسیی و مکاسنیا  

کااه ماا یریت ویااژک و حتاای حااذف یکاای از اهاا اف چنسن

 ( Little, 1990; Fabos, 2004سسزگسری حسول نشتدا د  )

د( سسزگسری بس مفهاتم ستسا،ۀ پسیا ار: باه طاتر  لای       

هس بس مفهتم ستس،ۀ پسی ار همگسم   استراسژی و سیسست سبزراک

و سسزگسر است و این بر پسیۀ ارضی مکمال باین حفسظات    

 هس نه  یسب   سبزراک زیست و ستس،ۀ اقتصسدی جریسن می م یو

داتن  بلکاه ساسیر     سنهس برای حفسظت از طبی،ت طراحی می

 نناا  و مشااروعیت  نیسزهااسی بشاار را نیااز دنسسااسیی ماای 

بخشن  و س،ی در برقراری س،سد  میسن استفسدک از مناسبع   می  

 ( Ahren, 2002هس دارن  )  و حف   ن

هس سیسست و استراسژی اضاسیی متماسیزی را     ( سبزراکسه

هاسی خلای     مزایاسی سیساتم  بر پسیۀ خصتویسش خاسص و  

دهن  و در واقاع مکملای بارای      یکوسرچه و پیتسته ارائه می

(  عالوک Ahren, 2002ریزی ایزیکی و جسمع منظرن  )  برنسمه

سارین   بر پنج ویژگای اوالی ذ ردا ک در باس   اه از مهام      

ستان باس ملسل،اۀ     دتن  می  هس م ستد می  هسی سبزراک ویژگی

هسی متجاتد    اک و مشسه ۀ نمتنهس،سریف ذ رد ک برای سبزر

هاس   هس ملر   رد  ه از جملۀ  ن  هسیی را برای سبزراک  ویژگی

    ستان به متارد زیر ادسرک  رد  می

ای از اجزاء را سشاکیل    هس دبکه  بتدن: سبزراک ای    دبکه1

هسی مختلف یک دهر حضتر دارن  و   دهن   ه در بخ  می

 ۀ خاتد باه یکا یگر    دهنا   از طری  خصتویت ذاسی اسصس 

 ( Edward, 2008ان  ) متصل

هاس در اغلاب ماتارد جازء      انا : سابزراک   د ک   حفسظت2

ان   به این م،نی  ه ه ف حفسظات   د ک هسی حفسظت  بخ 

هس دخیل اسات  ی،نایا چاه بارای       همتارک در ایمسد سبزراک

هاسیی  اه ج یا       هسی متجتد و چاه بارای سابزراک     سبزراک

هااس حفسظاات از   ساارین انگیاازک مهاامدااتن ا از   احاا ا  ماای

سسختسرهسی بسارزش طبی،ی و غیرطبی،ی است  عالوک بر  نا 

هس نیز پس از اح ا ا مشمت  حفسظت از طرف   ختد سبزراک

 ( Searns, 1995دتن  )  عمتم مردم و دولت می
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هااس بااه دنبااس    ریاازی دارناا : ساابزراک    مسهیاات برنسمااه3

  جم،یت دهری از پیسم هسی حسول از دهرگرایی و اازای

زیساتا   جمله ایمسد س،سرضسسی میسن ستس،ۀ داهر و م ایو  

منسبع عمتمی و خصتوی داهرون انا ضارورش  سلبا یا    

داسن باه     ن   ارد   ین   ه برای حل روانی و ارهنگی پ ی  می

مشسر ت متخصصسن مختلف در علتم مختلاف نیاسز اسات    

 ( 1388)حنسچی و غزنتیا 

هاسا    سانگ بناسی سابزراک      سر رد ا تلتژیکی دارنا :  4

هس را یس برای حفسظات    مسسئل ا تلتژیکی استا زیرا سبزراک

از اضسهسی بسارزش دهری یس برای اسصس  اضسهسی بسارزش 

سارین   ساتان گفات از مهام      نن   لذا می  به یک یگر ایمسد می

هااسی قاا یم و ج یاا ا ا تلااتژیکی و   هااسی ساابزراک ویژگاای

 ( Little, 1990ت )زیست اس بتدنشسن به م یو مرسبو

هس اروتی را برای مشسه ک ااراهم    بتدن: سبزراک   مفر 5

 نن  سس ارد بتتان  به سسدگی از طبی،ت و هر  نچه م یو   می

ده ا لذش ببرد  عاالوک بار ایانا بساترهسی       طبی،ی ارائه می

بخا  از قبیال     هاسی لاذش       و منسسب بارای ا،سلیات    ای ک

نیک یاس حتای     گردشا پیک ستاریا  هسته دوی نا دوچرخه

زدن در امت اد رودخسنه بر دسدبتدن و دلوذیربتدن اضاس   ق م

اازای   ه البته این خصتویت بس عنصار درخات و گیاسک      می

 ( Edward, 2008دتد )  دو چن ان می

هاس نیاز     انا : سابزراک   هسی داهری     بخشی از زیرسسخت6

یاسش  داسن باس ح    هسی دهری حیسش  سلب ی  همسنن  زیرسسخت

 سلب ی جتامع گرک ختردک است و غسلب  سر ردهاسی  ن در  

داتد     اضسیی دهرهس ساأمین مای   -پیتستگی بس گسترۀ  سلب ی

هس نق   نتار  سایل را     عالوک بر اینا در اغلب متارد سبزراک

هاسی    سارین زیرساسخت   منزلاۀ مهام    نن  و باه   در دهر ایفس می

داااتن   همچناااینا باااس بررسااای   داااهری م ساااتد مااای

هس   دهن ۀ زیرسسخت هس جزء اسصس   هسی سبزا سبزراک  رسسختزی

 ( Benedict and McMahon, 2003رون  ) به دمسر می

سارین   داتد: مهام       لترنسسیت حمل و نقل م ستد می7

 وردن مسایرهسی حر تای بارای     هاس ااراهم    ویژگی سابزراک 

سااتاران اساات  ااه طاای مساایرهسی    عااسبران و دوچرخااه

هاس از طریا      یسبن   همچناینا سابزراک    منظر امت اد می  ختش

جسیی و حر اتا نقاسط باسارزش را       وردن امکسن جسبه اراهم

 ( Miller, 1998 نن  )  درون دهرهس به هم متصل می

بتدن این عتارض  ای  مراسبی: دبکه   خصتویت سلسله8

هس ب ون هیچ م  ودیتی در  لیاۀ    دتن   ه سبزراک  سبب می

و     باارای برقااراری اسصااس ش ای  ساالت  م لاایا نسحیااه

گستردک دتن  و بسته به مقیس  اضاسی اساتقرار خاتدا باه     

هااسا متنااتع دااتن  و سغییاار  نناا      ل ااسن اناا ازک و ویژگاای

(Edward, 2008 ) 

هس در دهر عملکردهسی  سرین اه اف سبزراک یکی از مهم

ستان در ایان    هسست  ه به طتر  لی می سراایکی نسدی از  ن

ایا   هسی جسدک  متاردی از جمله  سه  خشتنتخصتص به 

اازای  امنیت اجتمسعی در دهرا اازای  امنیت  سربران باه  

  یک   هس و اازای  احسس  سفر و زمسن ادسرک  رد  ویژک پیسدک

ستان  دسمل یک یاس سر یبای از اناتاع سساهیالش       سبزراک می

ای عملکردهاسی   ان  یس به گتنه خلی بسد   ه عم سسً حر تی

دهن   در بررسای ساسختسر و    حر تی را س ت سأثیر قرار می

هس را به دو بخا    ستان  ن هس می  دهن ۀ سبزراک اجزای سشکیل

دهن ک میاسن   هس یس نقسط مک  و مسیرهسی حر تی اسصس  گرک

 Massachusetts Departmentبن ی  رد ) این اضسهس سقسیم

of Environmental Management, 2000نتاع (  بس بررسی ا

ستان دو ناتع از   دهن ک در سسختسر سبزراک می اضسهسی اسصس 

 Boston)   سرین این اضسهس را به در  زیر م،رای  ارد  مهم

parks and Recreation Department, 2006:) 

روی: این مسیرهس در درجۀ او  بارای      مسیرهسی پیسدک1

بر  دتن    گذاری می عسبران یس وسسیل نقلیۀ غیرمتستری نشسنه

هاس را    «سریال »روی یاس    اسس  منسبع م،تبارا مسایرهسی پیاسدک   

دهن ۀ  ستان به سه نتع مسیرهسی پسر یا مسیرهسی اسصس  می

    روی چن منظترک سقسیم  رد  روی و مسیرهسی پیسدک  پیسدک

ساتاری: اساتفسدک از دوچرخاه و        مسیرهسی دوچرخه2

ارک ستاری سبب  سه  سردد سات   ایمسد مسیرهسی دوچرخه

داتد     )استمبیل دخصی(ا در سافرهسی  تساسک داهری مای    

گتناه   سرین عنصر  سربردی در سسهیالش خلی همسن  اسسسی

نشسن دادک د ک استا درجۀ ج اسسزی  ن از  1 ه در دکل 

  سراایک وسسیل نقلیۀ متستری است 
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 نظران های سبزراه از دید صاحب ترین ویژگی . مهم1جدول 

 خصوص سبزراهشده در  های محیطی تأکید کیفیت نظران صاحب

(Little,1990) 
م اربتدنا  دهن ۀ نتاحی مختلفا پیسدک م یلیا اسصس  بتدنا منظر زیبس و مللتدا دارای ارزش زیست طت نی

 سسزگسری بس وض،یت ستپتگراایا امنیت

(Fabos,1995) دهن کا  سسی  بتدنا اسصس  منظر بتدنا ختش دمت   ری وری ا تلتژیکیا همه 

((Turner,1995 بتدن دمت  پذیربتدن(ا امنیتا همه م یلی )زیست م ارا مللتبیت زیست پیسدک 

(Ahren,2002) 
بتدنا پیتستگی  ای هسی سفری یا دبکه  وردن اروت  نن کا ار هم دهن کا حفسظت  ری وری خلیا ارسبسط

 بتدن ایزیکیا چن منظترک

(Edward,2008) بتدن چن منظترک نن کا  دهن کا حفسظت  ری ور خلیا ارسبسط 

(Harris,1998)  بتدنا  سسی ا دی  و منظر مللتد بتدنا طبی،ی دمت  دهن کا همه اضسهسی سبز خلیا اسصس 

(Smith,1993) بتدنا  ری وری خلیا امنیت دمت  بتدنا همه مراسبی سلسله 

 

و مراسب یکوسرچه  این سسهیالش خلی درون یک سلسله

سیستمی از سساهیالش و امکسناسش اضاسی باسز و سفری ای      

مراسابا   گیرن   اسس  و پسیۀ اضاسیی سلساله    خلی قرار می

هاسی مساسارسی و     سبزراک است  اه داسمل راک   2 ری ورهسی

وح  است   ری ورهسی سبزراک  مسیرهسی مهسجرش حیسش

هس و بلتارهاس بسدان ا     وی  ستانن  دسمل م،سبر از قبیل پسرک  می

هاسی حر تای را سابزراک      هاس و داریسن    ستان بزرگراک  امس نمی

هاسی مساسارسیا ناتاحی      نسمی ا زیارا عنسواری از قبیال راک   

منظار نیاز وجاتد دارنا   اه میاسن        ا عنسوار خاتش  طبی،ی

هااسی دااهری و   وی   ریاا ورهسی ساابزراکا بلتارهااسا پااسرک

 ننا     هاسی حر تای سفاسوش ایماسد مای       هس و دریسن  بزرگراک

(Turner ,1993 2( )دکل)هسی  سرین ویژگی   در ادامه مهم3

نظران سسختسر سبزراک است در  سبزراک  ه مترد قبت  وسحب

  ه د ک است ارائ 1ج و  

 

 . مادی2. 2

سااسخت منشاا،ب از رودخسنااۀ  بااه نهرهااسی انسااسن مفهااوم:

رود را داسهر     دتد  اگار زاینا ک   رود مسدی گفته می زاین ک

ان   هسیی    هس دریسن  حیسسی اوفهسن ب انیما در  ن وترش مسدی

انا    د ک    ه از این دسهر  منش،ب و در بلن دهر گستردک

  (3( )دکل 1382)مهریسرا 

ساتان    نکتۀ مسلم این است  ه اولین عملکردی  اه مای  

هاسی    بنا ی  هس در نظر گرات استفسدک از سهم  د  برای مسدی

هس را بس ایان    رود بتدک است  در واقع در گذدته مسدی  زاین ک

رود بگیرن  و   ان   ه بتتانن  انش،سبسسی از زاین ک ه ف سسخته

هس   یرامتن دهر از  نهس و اراضی  شسورزی پ  در  بیسری زمین

بن ی  (  بر اسس  طتمسر دیخ بهسیی سهم3بهرک برن  )دکل 

هاس    ن ماسدی   گراته  ه در واقع بس بستن و باسز رد   وترش می

و  بیاسری     هس سنظیم  رد  ستان ورود و خرو   د را به  ن  می

 ( 1382مزارع را انمسم داد )مهریسرا 

 (Edward J, 2008 )منبع: ای از تفکیک مسیرهای حرکتی در مقطع سیستم سبزراه. نمونه1شکل 
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 (1382)منبع: مهریارها در قدیم  . فرم مادی3شکل 

 

 (1386ها بر اساس طرح تفضیلی )سال  . وضعیت کاربری2جدول 

محدودۀ حد 

 فاصل:

چهارباغ تا خیابان 

 آبادی شمس

چهارباغ تا خیابان 

 آبادی شمس

آبادی تا  شمس

 کوچۀ باغ جنت

آبادی تا  شمس

 کوچۀ باغ جنت

کوچۀ باغ جنت 

 تا خیابان ابوذر

کوچۀ باغ جنت تا 

 خیابان ابوذر

 جنتبی دمسلی جنتبی دمسلی جنتبی دمسلی متق،یت ب نه

 مسکتنی مسکتنی مسکتنی مسکتنی مسکتنی مسکتنی  سربری غسلب

 پسیین پسیین متتسو متتسو نسبتسً بس  نسبتسً بس  میزان سردد

 ب  ب  متتسو متتسو ختد ختد دسترسی

 سربری 

 غیرا،س /س، اد
 (3مخروبه ) (3بسغا مخروبه )

 زمسیشگسکا ادارۀ بیمها 

 (4مخروبه )

مترو ها در حس  

 (2سسخت )

حیسط خلتش 

 (4بسغ )مسکتنیا 

مخروبها مترو ها در 

 (4حس  سسخت )

 - (2سریسا پیتزاارودی )  سربری ا،س /س، اد
روزی  داروخسنۀ دبسنه

(1) 

سمسریا دسترسی 

 (2مسدین رو )

پسیگسک نیروی 

 (1انتظسمی )
- 

 
هس ب، هس عملکردهسی دیگری برای   پس از اح ا  مسدی

این سسختسرهس به وجتد  م  از قبیل ایمسد مسیرهسی حر تی 

هاسی    مفر  در د  م الش و ایمسد بستر منسسب برای پسرک

خلیا امس در ابت ا ه ف سسزن گسن از اح ا  ایان اضاسهسا   

(  نمتناۀ ماترد   1379انتقس  و سنظیم  د اسات )حیا ریا   

ه در این پژوه  بخشی از مسدی نیسورم است  ه در ملسل،

منلقۀ یک دهرداری اوفهسن و ح  اسول خیسباسن اباتذر و   

چهسربسغ عبسسای واقاع دا ک اسات  ایان ماسدی باه علات         

ها در سطح اصفهان . شمایی از شبکه و نحوۀ پراکنش مادی2شکل 
 برداری استان اصفهان( )منبع: سازمان نقشه
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رود و بسزبتدن مسیر در سمسم  دارابتدن  مترین اسوله بس زاین ک

سرین مسدی اوفهسن است  اولتیات حر ات    طت  مسدیا زن ک

هاسی سساهیالسی و     ی بس پیسدک است و س ت برنسماه در این مسد

راسهی دهرداری قرار داردا لذا سمسم مسیر مسدی  یروبی د ک 

و دارای سسهیالش راسهی اسات  باس ستجاه باه یاک ملسل،اۀ       

هسی ماذ تر در خصاتص    ابت ایی دبسهت بیشتری بس ویژگی

هاسی اطاراف ایان ماسدی عما سسً       سبزراک وجتد دارد   سربری

ت و در چن  ماترد م ا ود  اه غسلباسً در م ال      مسکتنی اس

هاسی   سقسطع  سنس  بس م،سبر اولی درجۀ یاک اساتا  اسربری   

سارین   دتد  بس ستجه به  نچه گفته د  مهم سمسری نیز دی ک می

 ارائه د ک است  3هسی مسدی در ج و   ویژگی

 

 . مواد و روش3

 . مواد1. 3

ی د ک م،را 4گتنه  ه در دکل  م  ودۀ مترد ملسل،ه همسن

استا بخشی از مسدی نیسورم در ح  اسول خیسبسن چهسربسغ 

ساارین  متاار اساات  مهاام 718و ابااتذر اواافهسن بااه طاات   

ارائه د ک است  به  2هسی پیرامتن سسیت در ج و    سربری

منظتر سسهیل در امر ملسل،ه به سه بخ  سقسیم د ک اسات  

 ان  از:  ه عبسرش

  بسدی؛   م  ودۀ مسبین خیسبسن چهسربسغ و دمس1

 باسدی و  تچاۀ باسغ       م  ودۀ مسبین خیسباسن دامس  2

 جنت؛

  م  ودۀ ماسبین  تچاه باسغ جنات و خیسباسن اباتذر       3

 ( 6)دکل 

 
 روش. 2. 3

ج و  در « سبزراک»و « مسدی»به منظتر بررسی میزان انلبس  

هسی مسدی مبتنی بر اوت  سبزراک از دی گسک مناسبع   ویژگی 3

هاسی ماسدی باس     مختلف بررسی د   در این ج و  دسخص

حسلت استسن ارد سبزراک  ه در بخ  مفسهیم سشریص د  )از 

ایا خلاای پیتسااتها دارای  ااسر رد   جملااه سااسختسر داابکه

مراسبایا برخاتردار از عملکارد     ا تلتژیک و مقیس  سلسله

هسا از  دتد  برای گرد وری دادک منظترک و    ( مقسیسه میچن 

هس و  هسا گزارش ای و مقس ش علمیا  تسد ملسل،سش  تسبخسنه

رساسنیا   هاسی اطاالع   هسا دبکه اطالعسش متجتد در  تسبخسنه

هس و نهسدهسی دولتی و غیردولتی بهارک گراتاه دا ک     سسزمسن

ت ا اوت  و است  به منظتر دستیسبی به اه اف مترد نظرا اب

هس از  تاب ساسریخی و مناسبع مارسبو       متارد مربتط به مسدی

 ارائه د ک است  3استخرا  د ک  ه در قسلب ج و  

 

 

. محدودۀ مورد مطالعه، 4شکل   
(1386)منبع: طرا تفضیلی اصفهان، مصوب   

1 
2 

3 

 ( Googleearth, 2014)منبع: . موقعیت مادی نیاصرم )چپ: موقعیت مادی در شهر؛ راست: بزرگنمایی( 5شکل 

 

غ 
ااا

ربا
چها

سی
عبا

ابو

2 
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سوسا ملسلب مربتط به سبزراک از میسن متتن اسرسای و  

سارین ملسلاب در قسلاب     غیراسرسی مرسبو گرد وری و مهم

 ج و  و دکل استخرا  د  

سرین اوت  مربتط به سبزراک از دی گسک  از این میسن مهم

ه منظتر ایماسد زمیناۀ   ( و ب1نظران اهرست )ج و   وسحب

ن مسدی و سبزراکا بس انماسم ملسل،اسش      رد  زم برای مقسیسه

میااا انی و مشاااسه ۀ مساااتقیم و اساااتفسدک از وساااسیل    

بارداریا عکسابرداریا    ا نقشاه GPSملسل،سسی از قبیل   مک

نسمها پسرامترهسی مترد پژوه  در خصاتص نمتناۀ    پرس 

بسن ابتذر متردی  ه بخشی از مسدی نیسورم )ح  اسول خیس

سااس چهسربااسغ( اسااتا بررساای داا   سااوسا م،یسرهااس و    

د ک در خصتص سبزراک و مسدی باه   زیرم،یسرهسی مشخص

مقسیسه د   به این سرسیب باس در   3وترش  یفی در ج و  

هااسی متجااتد در خصااتص ساابزراکا  نظاار گااراتن نظریااه

هسی مشترک بین سبزراک و مسدی و قسبلیات    سرین ویژگی مهم

هااس بااه دااکل  ماای  رهااسیی  ااه ارزیااسبی  نسبیااین زیرم،یس

بنا ی و بارای هار     پذیر بسد ا هفت م،یسر مهم دساته   امکسن

هاس باه    م،یسر س، ادی زیرم،یسر سبیین و س وین د  سس بررسی

سر انمسم دتد  در ادامه باس بررسای جازء باه      وترش جزئی

جزء زیرم،یسرهس در مسدی  ه برای هر یاک روش و وسایلۀ   

ته د ا این ماتارد باس اساتسن اردهسی    خسص ختد به  سر گرا

 م ک در  دست هس مقیس  د  و اطالعسش به متجتد در سبزراک

 ارائه د ک است  3ج و  

 

 اساس منابع مختلف های مادی در مقایسه با سبزراه بر . ویژگی3جدول 

 منبع چگونگی ويژگی

 (1382مهریسر ) خلی و دارای انفصس  در طت  ختد سسختسر و هن سۀ  سلب ی

 (1379حی ری ) ریزی و ب ون دارابتدن ب،  طراحی برنسمه مسهیت

 (1378حسینی ) حمل و نقل -اضسی سبز نتع  سربری

 (1383 بسدی ) خسستن چن منظترک عملکرد

 (1378مهریسر ) ان ا البته بس نقسط انفصسلی درون دبکه پیتسته هتیت دبکه

 ان از به م،سبر دهری و اضسهسی مسکتنی دارن   چشم ارسبسطسش بصری
 (1378حسینی )

 رودان   جزئی از رودخسنۀ زاین ک سسختسر بس دست

 ( 1379حی ری ) گیرن   گزینۀ حمل و نقلی را در بر می هسی احتمسلی  گزینه

 (1390) بسدی  خسستن ا تلتژیکی و حمل و نقلی در پیرامتن ختد  سر رد قل،ی

 (1378مهریسر) ان    ریزی انتقس   د و  برسسنی زائی ۀ سفکر برنسمه نتع سفکر سسزن ک

 (1379حی ری ) دتن   جزء اضسهسی بسز و عمتمی دهر م ستد می نتع اضسی دهری

 (1383 بسدی ) خسستن ان  و جنبۀ حفسظتی دارن    اضسهسی بسارزش و سسریخی دی گسک حفسظتی

 (1378حسینی ) مراسب دهری ن ارن  و سنهس در مقیس  م الش حضتر دارن   سلسله مقیس مراسب و  سلسله

 (1382مهریسر ) د ۀ دهری و م،سبر اولی دهر ارسبسط مستقیم بس اضسی سسخته ارسبسطسش

 (1379حی ری ) دتن   بس ایمسد سنتع در درایو متجتد دهرا سبب ارسقسی منظر دهر می منظر و دی 

 (1382مهریسر )  نن   به دلیل سبزینگی ختد اضسیی دسد ایمسد می  یفیت اضسیی

 (1379حی ری )  دتن  زیست می سسزگسر بس برخی اه اف ستس،ۀ پسی ارن  و سبب انسمسم م یو ستس،ۀ پسی ار

  نن   ان   ه ابت ا و انتهسی مشخصی را به یک یگر متصل می دهن ک سنهس جزء خلی و اسصس  اجزای سسختسری
 (1390 بسدی ) خسستن

 بسزیسبی م یلی و سسزمسن هی اضسیی و  سلب ی منلقه عملکرد م یلی
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 . مقیاس کمی معیارها و زیرمعیارها4جدول 

 شاخص معیار
مادی 
 نیاصرم

 های سبزراه گیری و مقايسه با اصول و استاندارد چگونگی اندازه واحد

الف( 
 م اری پیسدک

  میزان ع م س اخل 1الف 
 حر ت ستارک و پیسدکمسیر 

96 
 درو 

 واح  طت 
گیری  ن  هسی دارای س اخل ستارک و پیسدک و ان ازک سنم  طت  پهنه

 نسبت به طت   ل مسدی 

  پتد  منسسب 2الف 
 حر ت پیسدک

34 
 درو 

 واح  سلص

روی ملسب  نظر  د ک بس سنگفرش )پتد  منسسب پیسدک سلص پتدی ک
هسی نسمنسسب ) سفسلت و ب ون  پتد  سربران( در مقسیسه بس سسیر 

 پتد ( 

  عرض مؤثر در 3الف 
 مسیرهسی حر ت پیسدک

45 
 درو 

 متر پهنس

گیری سنسود عرض مسیرهس در مسدی و مقسیسه بر اسس   ان ازک
عرض منسسب بر اسس  استسن ارد > متر  2د ک )  هسی ارائه بن ی درجه

 متر( 4/2 >سبزراک 

  میزان  لتدگی 4الف 
 در اضس وتسی

34 
 درو 

 
dB 
 

گیری متتسو  لتدگی و ا طی یک هفته بس استفسدک از ابزارهسی  ان ازک
و یک  CEL-420م    Noise Dosimeterسنم  و ا از جمله 

 است  440B2–CELم    Sound Label Meterدستگسک 

 د( امنیت

درو  5 هسی دبسنه    سربری1د   

س، اد  سربری 
در واح  
 طت 

 سربری مسکتنیا غیرمسکتنی دارای حیسش دبسنه و از سه نتع 
ان  )دارای  مترد در دستۀ دوم 6غیرمسکتنی ب ون حیسش دبسنه سنهس 

 حیسش دبسنه( 

  امنیت حسول از 2د 
 حضتر و عبتر مردم

35 
 درو 

نفر در واح  
 سلص

سسعت )وبص و عصر هر روز( و  2دمسرش ااراد حسضر در اضس طی 
امتیسز و  1نفر  4 -1امتیسزا  2نفر  6 -4امتیسزا  3نفر  10 -6یک هفته )

 امتیسز( 0ب ون حضتر 
 درو  بتدک است  20و  60ا 15ا 5د ک:  سرسیب بردادت انمسم

   نترپردازی دبسنه3د 
50 
 درو 

لت س در 
 واح  طت 

گیری اضسهسی دارای رودنسیی در واح  سلص و سنم   ل این  ان ازک
 اضسهس در طت  مسدی 

نظسرش    حس4د  
 اجتمسعی

40 
 درو 

 درو  ااراد بر ع م نظسرش بر اضس  60نسمه و اذعسن  نتسیج پرس  س، اد پسسخ 

 هسی دفسف   ب نه5د 
37 
 درو 

 واح  سلص
هسی مشرف به اضسی مسدی( و  گیری سلص بسزدتهس )پنمرک ان ازک

 هسی مشرف به مسدی  سنم   ن به سلص  ل ب نه

  ( ایمنی
 خلر ارین  نبتد نقسط 1  

92 
 درو 

س، اد در 
 واح  طت 

داسع ) سرگسک  هسا اضسهسی بی دمسرش  لیۀ نقسط خلر ارین از قبیل سقسطع
 سسختمسنی( و سسیر اضسهسی مشسبه در طت  مسدی  

  احسس  ایمنی مرسبو 2  
 بس وسسیل نقلیه و ختدرو 

100 
 درو 

 س، اد پسسخ
نسمها مبنی بر اینکه سس چه ح  حضتر متسترسیکلت  س لیل نتسیج پرس 

 و سسیر وسسیل نقلیه در بر هم زدن  رام  و ایمنی مؤثرن   

د( 
 پذیری اجتمسع

  بررسی مبلمسن و 1د 
 سسهیالش راسهی

 درو  5
س، اد در 
 واح  سلص

واح   میزان انتاع مبلمسن )سلل زبسلها نیمکتا سسبلتهسی راهنمس و    ( در
 سلص در مقسیسه بس استسن ارد   

  بررسی اضسی 2د 
د ک و امکسن  طراحی

 اجتمسع اارد

 واح  سلص درو  5
گیری سلص مربع اضسهسی منسسب بس اجتمسع ااراد و مقسیسۀ  ن بس  ان ازک

 هس   استسن ارد سبزراک

  میزان مشسر ت مردم 3د 
در طراحی و نگه اری 

 اضس

 س، اد پسسخ درو  5
نسمها مبنی بر ارزیسبی میزان مشسر ت مردم در طراحیا  نتسیج پرس 

 نگه اری و م یریت اضس 

  بررسی میزان حس 4د 
 س،ل  به اضس 

70 
 درو 

 س، اد پسسخ
نسمها مبنی بر اینکه سس چه ح  نسبت به این اضس احسس   نتسیج پرس 

 س،ل  داری  

ه( 
 پذیری زیست

  بررسی میزان 1 ه
 اضس بتدن دمت  همه

25 
 درو 

 درو 

هسی سنی و جنسی مشسه ک د ک دو بسر در  بررسی سنتع حضتر گروک
هسی مختلف حسدیه مسدی )وجتد  روزهسی یک هفته در سکسنس

 هسی بیشتر امتیسز بس سر( گروک
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 . مقیاس کمی معیارها و زیرمعیارها4ادامه جدول 

 شاخص معیار
مادی 
 نیاصرم

 های سبزراه مقايسه با اصول و استانداردگیری و  چگونگی اندازه واحد

 ه

  بررسی میزان  سسی  2 ه
 اقلیمی اضس

100 
 درو 

 لیست ارزیسبی م یلی و اختصسص امتیسز متنسسب بس اضس  سهیۀ چک درو 

  بررسی میزان 3 ه 
 نفتذپذیری اضس

 درو  5
متر طت  
 بلتک

و  GISاازارهسی  د ک از ستی بنتلیا بس استفسدک از نرم بر اسس  م   ارائه
 هس )متر طت  بلتک حسدیۀ مسدی(   گیری اب،سد بلتک است   و ان ازک

و(  سلب  و 
   ارم هن سی1 و ایزیک

100 
 درو 

 درو 

  ن   انلبس  بس ارم خلی )الزام سبزراک( بیشترین امتیسز را دریسات می
ا 0ان ؛ امتیسز  ا سس ح ودی منلب 5/0ان ؛ امتیسز  بله  سمالً منلب ا 1امتیسز 

  ن   را دریسات می 1بتدن امتیسز  اوالً سلسب  ن ارن   ه بس ستجه به خلی

دهن ۀ    اجزای سشکیل2و 
 سسختسر

50 
 درو 

س، اد در 
 طت  مسدی

اجزای سبزراک ) ری ور خلی و نقسط مک ( دمسرش اجزای استسن ارد 
 طی م،سد  مسدی مترد ملسل،ه )مسدی نیسورم نقلۀ مک  ن ارد(  سبزراک

 بتدن ای   دبکه3و 
50 
 درو 

 درو 
ای و درختی است  ه بخشی از دبکه را  هس بیشتر دسخه   سسختسر مسدی

 سسزد  می

ز(  یفیت 
 اضسیی

 س، اد پسسخ درو  5   مسجراجتیی1ز 
در برانگیختن حس  نسمها مبنی بر اینکه سس چه میزان اضس نتسیج پرس 

  نمکسوی دمس مؤثر است  اضسی مسدی عم سسً یکنتاخت سلقی د  

   دسدبتدن اضس2ز 
100 
 درو 

 س، اد پسسخ
نسمها مبنی بر اینکه سس چه ح  دمس از حضتر در اضس  نتسیج پرس 

  نی   احسس  دسدی می

 هسی گیسهی   سنتع گتنه3ز 
60 
 درو 

 درو 

لیست مربتط به سنتع زیستی اخذ اطالعسش  بس استفسدک از پر ردن چک
هس و اضسی سبز اوفهسن و  مربتط به پتد  گیسهی از سسزمسن پسرک

 مربتطه  GISزیست و س لیل اسیل  اطالعسش سسزمسن م یو

 

مشخص د ک استا  4گتنه  ه در ج و   در ادامه همسن

منزلۀ سبزراکا در م،یسرهسی  منظتر ارزیسبی  سر رد مسدی بهبه 

هسیی  می سبیین و برای هار یاک    گسنۀ نسمبردک دسخص هفت

گیااری و چگااتنگی و روش   بااه سفکیااک واحاا  اناا ازک  

گیری  ن سشریص د   در این جا و  در ساتتن ساتم     ان ازک

دا ک(   د ۀ مسدی نیسورم )نمتناۀ ملسل،اه   گیری  میت ان ازک

ست  برای سنم ا این م،یسرهس به وترش  می در  د ک ا

در م ک و نرمسلیزک د ک است  درو  وفر در واقع  متارین  

و   یکسسن 100میزان سلسب  بس استسن اردهس و اوت  و درو  

هااس   بااتدن داارایو بااس اسااتسن اردهس و اواات  ساابزراک مشااسبه

دها   در رونا     د ک در بخ  مفاسهیم( را نشاسن مای    )ارائه

د ک در برخی زیرم،یسرهس دارایو در نمتناۀ    مملسل،سش انمس

هس بهتر و بس سر است  ه البتاه      سبزراک متردی حتی از ای ک

در نظر گراته د ک ایان   100بس ستجه به اینکه ح  مس زیمم 

 ارض د ک است  100م،یسرهس نیز 

در رون  سرسیم نمتدار ابت ا باس ستجاه باه اساتسن اردهسا     

ی حسوال از بررسای نمتناۀ    هاسی میا ان   مشسه اش و یساتاه 

ان  )جا و    متردی م،یسرهسی  یفی به وترش  می در م ک

انا   رونا     ( سوسا این م،یسرهاسی  مایا نرماسلیزک دا ک    4

د ک در نمتناۀ   هس بس ستجه به ملسل،سش انمسم سسزی دادک  می

گتنه  ه  متردی وترش گراته است  برای این منظتر همسن

مختلاف اساتفسدک دا ک    هاسی    در قبل نیز گفته د  از روش

است  در متاردی به ویژک زیرم،یسرهاسی مارسبو باس امنیاتا     

حس س،ل  و میزان مسلکیت ساس نسنا دروا  ماترد نظار از     

د ک به دست  ما ک    وری هسی جمع نسمه طری  س لیل پرس 

نسماه ستزیاع    پرسا   300است  در این خصتص در ح ود 

د ک  میلنسمه به وترش سک پرس  240د   ه از این س، ادا 

 وری و سمزیاااه و س لیااال دااا   در خصاااتص   جماااع

انا  از قبیال عارض     زیرم،یسرهسیی  ه باس  سلبا  در ارسباسط   

مسیرهسی حر تای و س،ا اد مبلماسن و ساسیر ماتارد مشاسبه       

بررسی می انی نمتناۀ ماتردی در سکمیال جا و  باه  اسر       

گیاری وا ا    گراته د   برای بررسی  لتدگی وتسی انا ازک 

مترد وابص ساس    4مترد ) 8در هر روز  روز متتالی و 7طی 

ماترد ب،ا ازظهر ) باین     4( و 12ساس   8ظهر باین ساسعسش   
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گیری ملسب   ( انمسم گرات  وسسیل ان ازک 20سس  16سسعسش 

 ماا    Noise Dosimeterاسااتسن ارد دااسمل یااک دسااتگسک 

420-CEL  و یااک دسااتگسکSound Label Meter    ماا

440B2–CEL دقیقه  15در م ش هس  گیری است   لیۀ ان ازک

( بار حساب   Leqانمسم و در خسسمه ساراز م،اسد  واتش )   

بال از روی دساتگسک قرائات و ثبات دا   باه منظاتر         دسی

هسی دفسف در م  ودۀ مترد ملسل،ۀ ایان   بررسی میزان ب نه

هاس باه    پژوه  از طری  مشسه اش می انی  لیاۀ ساسختمسن  

 هاسی  هس و بسزدتهس )پنمارک   وترش سک سک و س، اد پنمرک

مشرف به اضس( و میزان طتلی از سسختمسن  ه باه بسزداتهس   

یسب  بررسی و درو  طات  بسزداتهس باه  ال      اختصسص می

مسدی  ه نمسیسنگر میزان نظسرش سس نسن روی اضس طی دبسنه 

روز است مشخص د   به منظتر بررسی حیاسش دابسنه در   

هاسیی  اه    نمتنۀ متردی مترد پژوه  دو پاسرامتر  اسربری  

ان  و میزان نترپردازی ج اگسناه بررسای    دبسنه دارای حیسش

هسی م  ودۀ مترد ملسل،ه  د   به همین منظتر نتع  سربری

هااسی ا،ااس  و غیرا،ااس  مشااخص و داا،سع      و  ااسربری

هس بررسی د   همچناینا رونا     رسسنی این  سربری خ مسش

 هس به وترش زیر انمسم د ک است  ن دادک   رد نرمسلیزک

هاس  اه دارای دو حسلات بلاه یاس      در  ن دسته از م،یسر -

و م،یسرهسی منفی وفر در نظر  100خیرن ا م،یسرهسی م بت 

 ان   گراته د ک

در  ن دسااته از م،یسرهااسی  یفاای  ااه بااه وااترش    -

ن    اارد انا ا باارای نرماسلیزک   ای باارای  اسربران ملاار   سالیقه 

بنا ی   سقسایم  100هس بار اساس     ای از  یفیت م،یسرهسا دامنه

دروا (ا   25دتن ا بله )  ر  زیر ملر  میان   ه به د د ک

 100دروا ( و خیار )   75دروا (ا نسابتسً )   50سسح ودی )

 درو ( 

در  ن دسته از م،یسرهسیی  ه  سمالً به واترش  مای    -

انا ا   ان  بر اسس  درو ی  ه باس اساتسن اردهس ملاسب     ملر 

ان   بن ی و مشخص د ک سقسیم

 

 . نتایج4
گراتاه در خصاتص    هاسی انماسم    در حس  حسضار پاژوه   

هس بیشتر م،لتف به دنسسسن ن این سسختسرهس و بررسی  مسدی

هس یس باه طاتر گساتردک بررسای ساتاب        اتای  حسول از  ن

سسریخی از زمسن پی ای  سس به امروز باتدک اسات  ملسل،اسش    

گراته در خصتص سبزراک نیز بیشتر به بررسی جتانب  انمسم

 ه هار یاک باه    مختلف و دنسسسیی سبزراک اختصسص دارد 

ساتان   وترش  سمالً ممزا انمسم د ک است  امس به حاتم مای  

گفت بررسی سلبیقی دو سسختسر مسدی و سابزراک و انلباس    

منزلۀ اضاسی داهری زنا ک باس سابزراک و       مسیرهسی مسدی به

هسی سبزا متضتعی است  ه سس نتن در هایچ یاک از    دبکه

است   م ک در داخل و خسر  بررسی نش ک  عمل ملسل،سش به

هاسی اجرایای و    ستان  مکمل طر  هسی این پژوه  می یساته

هااس و اضااسی ساابز  عملیااسسی دااهرداری و سااسزمسن پااسرک

دااهرداری اواافهسن در قسلااب احیااس و ارسقااسی  یفاای ایاان  

هاسی عملکاردی    منزلۀ طار   ستان  به سسختسرهس بسد   لذا می

ریازی داهر قارار     هسی اجرایای و برنسماه   د ۀ ارگسن استفسدک

دا ک   د ک و ارقسم بررسی هسی انمسم بس ستجه به بررسی گیرد 

ا نتاسیج مقسیساۀ ماسدی نیسوارم باس سابزراک در       3در ج و  

ارائه د ک است  در ایان نماتدار م اتر عماتدی      1 نمتدار

ده  و     )استسن ارد( را نشسن می درو  سلسب  بس حسلت ای ک

  نن ۀ م،یسرهس و زیرم،یسرهسست  م تر ااقی بیسن

هسی نمتدار مربتط به مسدیا درو  سلاسب  ماسدی    ستتن

گتنه  ه قابالً   دهن   اع اد همسن را نسبت به سبزراک نشسن می

ان   ه نماتدار مرباتط    سنظیم د ک 100سس  0نیز گفته د  از 

( و به رنگ سبز در نظر گراته 100به سبزراک بس سرین ح  )

 د ک است 

منزلۀ ماتارد   ن  بهم،یسرهسیی  ه زیر خو  ستسنه قرار دار

ریزی منسساب باه    دتن  و برنسمه نیسزمن  ستجه م ستد می

هاس ضاروری    منظتر برخترداری از درایو سبزراک بارای  ن 

استا زیرا در واقع این م،یسرهاس باس اساتسن اردهسی سابزراک     

ان از سبا یل ماسدی باه     مغسیرش د ی  دارن  و بسی  در چشم

گیرنا   منظاتر از حا     ریزی قرار  سبزراک در اولتیت برنسمه

 سااتسنها حاا  قسباال قباات  باارای رساای ن بااه حاا اقل      

منزلۀ  ستسنۀ  درو  به 50مرز  1)در نمتدار  استسن اردهسست

ب ین م،نس  ه اگر م،یسری باه ایان   (ا نمسی  دادک د ک است

 ریزی قسبل پذیرش است  ح  رسی ک بسد  از نظر برنسمه
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م،یسرهسیی  ه از ح   ستسنه بس سرن  به ل سن سلاسب  باس   

گسم او  ریزی ح اقل در  ان  و در برنسمه استسن اردهس منسسب

 گیرن   م  نظر قرار نمی

دا ک در پسیاسن بار اساس  ماتارد       لذا پیشنهسدهسی ارائاه 

داتن   باس اارض دساتیسبی باه       سر از  ستسنه ملر  می پسیین

ساتان بارای سفسایر     ح اقل اساتسن اردهس )حا   ساتسنه( مای    

 :  نمتدارا پسرامترهسی مترد ملسل،ه را به سه دسته سقسیم  رد

ان   اه ملاسب   نچاه گفتاه دا        ییدستۀ او : پسرامترهس

دهنا   ایان    هسی مسدی نسبت به سبزراک را نشسن مای  ض،ف

ریزی ساریع   پسرامترهس زیر خو  ستسنه قرار دارن  و به برنسمه

 1و اوتلی برای ارسقس نیسز دارن   این پسرامترهاس در نماتدار   

درو  نمتدار قارار دارنا   سمر از رناگ      50در بخ  زیر 

هسی نمتنۀ متردی است    مبتدهس و ض،فدهن ۀ  قرمز نشسن

در این نمتدار میسنگین هر دسته از م،یسرهاس نیاز نشاسن دادک    

دتدا بیشترین ضا،ف   گتنه  ه مشسه ک می د ک است  همسن

داتد  اه    پذیری و امنیت مسدی مشسه ک می در م،یسر اجتمسع

ستان در بررسی زیرم،یسرهسی مربتطاه و   علت این امر را می

ا   لب ی و پیرامتنی مسدی نیسورم جستمت  ارد هسی  س ویژگی

 سربری غسلب در ب نۀ مسدی مترد نظرا مسکتنی اسات  در  

هاسی   هسی ق یمی و گاسک خسناه   برخی متارد نیز به علت بسغ

مترو ه و ق یمیا بخشی از اضس خاسلی از ساکنه اسات  از    

بتدن در  طرای در ضلع دمسلی مسدی بس ستجه به رو به حیسط

مالً عبتر و مرور از در باه ساسختمسن  اه در    هس ع سسختمسن

 باسد( اساتا واترش     ب نۀ خیسبسن مماسور )خیسباسن عباس    

 گیرد    می

همچنینا به علت درختسن  هنسس ا بلن  و انبتک و سرا م 

دسخ و بر  این درختسن حتی در ایسم خازانا دیا  ساس نسن    

یسباا   ایاان داارایو بااس  هااسی ممااسور  ااسه  ماای سااسختمسن

هسیی  ه دارای  للتد و نس سای و نبتد  سربرینترپردازی نسم

 ان ا سش ی  د ک است  حیسش دبسنه

هس  ه بسزساسبی از نظار    نسمه همچنینا س لیل نتسیج پرس 

سااس نسن اسااتا سأییاا ی باار  مبااتد امنیاات اجتمااسعی در  

پذیری نیز بسیا  گفاتا    اضسست  در خصتص م،یسر اجتمسع

از جملاه   به علت  مبتد سسهیالش راسهی در اضسی ماسدی 
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 معیارها و  اخص ها
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دا ک بارای گارد هام      مبلمسن و نبتد اضسهسی مک  طراحی

هسی مردمی در اضسا میزان حضتر مردم   وردن مردم و گروک

و برختردهااسی رو در رو بساایسر  اام بااتدک و لااذا زمینااه و 

پذیری در اضاس  ام اسات  از      وردن اجتمسع متجبسش اراهم

هاسی   بتدن  اسربری مساکتنی و نباتد  اسربری     طرای غسلب

روی را در اضس  سه  دادک و این  ذد پیسدک در اضسا پیسدکجس

 نا     نسپذیری در اضس را سش ی  مای  امر ختد انزوا و اجتمسع

ریزی ارسقسی  یفی و سب یل مسدی به  این پسرامترهس در برنسمه

گیرن   البته در گسم نخساتا   سبزراک در اولتیت او  قرار می

 ست ح   ستسنه رسی ن این پسرامترهسه ف به 

ان   ه در ح   ساتسنه قارار دارنا       دستۀ دوم پسرامترهسیی

ریاازی قاارار دارناا  و  ایاان پسرامترهااس در اولتیاات دوم برنسمااه

همتارک ارسقسی این پسرامترهس ما  نظار اسات  ایان پسرامترهاس      

دتن ا امس به ارسقس نیسز دارن   این  هس دنسخته نمی منزلۀ ض،ف به

انا     نماتدار اداماه یساتاه    نمتدارهس سس انتهسی بخ   بی رناگ 

بنا ی   سرین م،یسری  ه در ایان دساته از پسرامترهاس دساته     مهم

دتن   سلب  و ایزیک است  اه باه منظاتر گساترش ایان       می

مراسب بارای   سسختسرهس در سلت  دهری و ایمسد یک سلسله

هس قسبل ستجه است  همچنینا سکمیل اجزای ساسختسری   مسدی

 قرار گیرد و سقتیت اسصس ش بسی  م  نظر 

ان   اه بیشاتر از حا      دستۀ ستما  ن دسته از پسرامترهسیی

ریازی قارار    در اولتیت ستم برنسماه  ان   این پسرامترهس  ستسنه

هسی ماسدی نسابت    دارن  و در برخی متارد حتی جزو قتش

داتن   بهتارین دارایو مرباتط باه       به سبزراک م ستد می

باه نباتد    ما اری اسات  باس ستجاه     م،یسرهسی ایمنی و پیاسدک 

استمبیل در اضس عماالً سا اخل در حر ات ساتارک و پیاسدک      

وجتد ن اردا لذا ایمنی  سربران در باس سرین سالص وجاتد    

 دارد 

همچنینا نقسط خلر ارین در اضس مشسه ک نش ک است  

همچنینا در بررسی  لتدگی وتسی  مترین میزان  لاتدگی  

 ه بس وتسی در اضس به دلیل نبتد ختدروا س،یین د ک است 

هسساتا   ستجه به اینکه اولتیت حر ت در اضس بارای پیاسدک  

 دتد   م اری و ایمنی در بس سرین ح  ختد دریسات می پیسدک

 . بحث5

 ما ک بسیا  ستجاه دادات  اه       دسات  در خصتص نتسیج باه 

ستاننا    هسی بسیسر دیگاری مای    م،یسرهس و به سبع  ن دسخص

ساری مقسیساۀ میاسن      سبیین و س وین دتن   ه از دیا  جاسمع  

مسدی و سبزراک دکل گیرد  به این سرسیب بس علم به اینکه در 

هس قسبال ستسا،ه و    پژوه  حسضر س، اد م،یسرهس و دسخص

جسنباه میاسن دو    ای همه  ستان ادعسی مقسیسه است نمی سکمیل

هااسی  عنصاار مااترد ادااسرک داداات  بااس م،یسرهااس و دااسخص

گراته نشسن داد  ه  یفیات   د ۀ حسضر و ارزیسبی انمسم سبیین

اضسیی مسدی ماترد نظار سنهاس از ل اسن نماتد خاسرجی و       

اثرگذاری اضس روی  سربرانا مشسبهت بیشاتری باس سابزراک    

سر مسجراجتیی دارای  مترین امتیسز و به علات  دارد  زیرم،ی

هاس دارای سفاسوش     هسی اضس در ماسدی  بتدن سکسنس سکراری

بتدن ساسختسر   چشمگیر بس استسن اردهسی سبزراک است  خلی

ستان  سنگ بنسی اولیۀ سب یل به سبزراک بسد ا امس   هس می  مسدی

گیری مسدی  ه مبتنی بر حر ات  د   بس ستجه به ن تۀ دکل

ب  بس سسختسر ستپتگراایاک زماین اساتا ایماسد داکل      منل

ای از طری  این خلتط عمالً غیرممکن است و بسیا     دبکه

هسی سبز دیگری از جمله بلتارهس و  به وسیلۀ خلتط و گرک

هاسی   هسی خلی سکمیل دتد  مسیر پیاسدۀ  ناسرک   سسیر پسرک

را  ستانا   ساسی  اقلیمای     مسدیا بس ایمسد اضسیی مفر  مای 

ن ا امس لزومسً در همۀ طت  ختد اضسیی چنا منظترک  اراهم  

 ن   ملسب  این  هسی سبزراک استا ایمسد نمی  را  ه از ویژگی

سرین ض،ف مسدی در سب یل به سبزراکا م،یاسر   پژوه ا مهم

پذیری است  اه باه علات نباتد امکسناسش  اسای و        اجتمسع

دا نی اسات     ن اداتن بخا  خصتوای ستجیاه     مشسر ت

هس نیز   سیسری از اضسهسی دهریا حسدیۀ مسدیم،مت ً مسنن  ب

به سأسیسسش و مبلمسن  سای برای جذد ااراد ممهز نیساتن   

م ارنا  و مسایر    رغم ستجه مسئت نا  متر پیاسدک  و ب،ضسً به

هس بیشتر در اختیسر ستارک قرار گراته اسات  ایان    اطراف  ن

مبلمسن و سمهیازاش  »ستان  مؤی  نتیمۀ دسخص  متضتع می

م اری و ایمنی اضس  بسد   ه نیسز به ارسقس دارد  پیسدک «راسهی

ما ار   دهن ۀ پیسدک در ح  متتسو ارزیسبی د ک است  ه نشسن
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بتدن اضس در ح  متتسو و ارائاۀ نسابی امکسناسش منسساب     

عسبر پیسدک و برقراری ایمنی در ارسبسط بس وسسیل نقلیه است  

این در حسلی است  ه علات  مباتد امنیات اضاسی ماترد      

بتدن  سربری مسکتنی  ملسل،ها نترپردازی نسمنسسب و غسلب

هسی اسق  حیسش دبسنه است  در نتاسیج بسیا      یس سسیر  سربری

هاسی    هاس از پهناه    به این نکته نیز ستجه دتد  ه گاذر ماسدی  

دهری دارای مسهیت متفسوش از ل اسن مقیاس ا  اسر رد و    

د ک در هر  ا،سلیت و بس ستجه به انتظسری  ه از  یفیسش ارائه

ریازی و طراحای      م پیشنهسدهسی برنسمه رود دست بخ  می

این اضسهس لزومسً مشسبه نبسد  و هر بخ  بسته به درایو و 

هاسی خاسص خاتد و نتاسیج ملسل،اسش مشاسبه ایان          ویژگی

پژوه ا راهنمسهسی طراحی ویژک ختد را دادته بسد   برای 

کتنی هسی مسکتنی بیشتر بر  سر ردهسی مس بخ نمتنه در 

و  یفیسش مترد انتظاسر همچاتن ساکتنا  راما ا امنیاتا      

مراسااب دسترساای در  ن سأ یاا  دااتدا امااس باارای    سلسااله

 ننا      هسیی از ماسدی  اه از مرا از ناتاحی گاذر مای          بخ 

پااذیری و   سااتان باار  یفیااسسی چااتن پتیااسییا اجتمااسع   ماای

    بتدن سمر ز  رد دمت  همه

 

 گیری . نتیجه6

ی  ه در  غسز پژوه  حسضر مبنی بار  بس بسزگشت به پرسش

هاسی اوافهسن باس     میزان و چگاتنگی ن اتۀ انلباس  ماسدی    

هسی  هسی مسیرهسی سبز ملر  د  و مروری به یساته ویژگی

هس در اوفهسن بستر بسیسر منسسبی   ستان گفت مسدی س قی  می

انا   باس وجاتد ایانا میازان       ای از سابزراک  برای ایمسد دبکه

هسی مختلف  ر سب یل به سبزراک در زمینههس د  ستانمن ی مسدی

هس  سفسوش دارد  پژوه  حسضر نشسن داد  ه در برخی زمینه

ای باه   پاذیری و امنیات بسیا  ستجاه ویاژک      از جمله اجتمسع

هسی اوافهسن در زماسنی  اه ستجاه باه       هس دتد  مسدی مسدی

هسی ج ی  مترد سأ ی  قرار گراتها به  م اری در دی گسک پیسدک

هاسی   ی گرانبهس در سلص این دهرا دارای پتسنسیلمنزلۀ میراث

ان   اه بسیا  ماترد ستجاه      د ن به سبزراک بسلقتک برای سب یل

دا ۀ   هسیی  ه بس ستجه به مسهیت سشاریص  قرار گیرن ؛ سبزراک

انا   همچناینا    ما اری  هسا عسمل ستس،ه و ستجه به پیاسدک   ن

پرا ن  و گستردگی این سسختسرهس در سلص دهر پتسنسایل  

 نا     ای سبز از م،سبر پیسدک را ایماسد مای    وردن دبکه اهمار

هس و اضسهسی  هس در ایمسد پسرک هسی این جتی امکسنسش ب نه

هس و گسک اضسهسی  سبز خلی و اسصس  این مسیرهس به خیسبسن

هاسی ایان اضاسهس در     سسریخی اوفهسن نیز از دیگار قسبلیات  

داا ن بااه ساابزراک اساات  بااس ستجااه بااه ملسلااب     سباا یل

ستان گفت بس سقتیت نقسط بسلقتک و حاذف   د ک می خرا است

ای از  هاسی اوافهسن را باه دابکه     ستان دبکۀ مسدی متانع می

سس ضمن حف  این سسختسرهسی    هس در دهر سب یل  رد سبزراک

 م ن اوت  پسیا اری در   ارزشا متجبسش اراهم سسریخی و بس

 دهر را نیز به منصۀ ظهتر رسسن  

 

 پیشنهادها

هاسی ذ ردا ک و باس      هسی پژوه  و ویژگی به یساتهبس ستجه 

بن ی پسرامترهاس و س،یاین    و دسته 1ستجه به م تتای نمتدار 

هاس و   هاسا همچناین اروات    هاس و قاتش   هسا ضا،ف  اولتیت

هاس   هسی مترد ملسل،ه در خصتص سبا یل  ن   سه ی هسا مسدی

دتد بر اساس     به سبزراک دنسسسیی د ک است و پیشنهسد می

هاس   ای واترش گیارد ساس ضا،ف      ریازی   ی برنسمهبن  اولتیت

هس   م در ح  استسن ارد قسبل قبت   سه  یسبن  و قتش دست

ستان سه ی هس را   مترد سأ ی  قرار گیرن   به همین سرسیب می

هس به عبسرسی ستان بسلقتک برای   به ح اقل رسسن  و از اروت

بکۀ نسپاذیر از دا   منزلۀ بخشی ج ایی هس به  به  سرگیری مسدی

سبزراک در اوفهسن بهرک گرات  در همین راستس بس ستجاه باه   

ای   هس به علت مسهیت درختی و غیردابکه  اینکه دبکۀ مسدی

   سابزراک را در اوافهسن     ستانا  دابکۀ ایا ک     به سنهسیی نمی

ایمسد  ن  طر  جسم،ی در خصتص ساسیر اضاسهسی سابز    

اجازای  دتد سس بتتان بس سر یب عنسور و  اوفهسن پیشنهسد می

هاسا بلتارهاس و     هاسا بتساتسن   مختلف دهری از جملاه پاسرک  

هاسی ایان داهرا دابکۀ      هس بس دابکۀ متجاتد ماسدی    راک  پیسدک

    منسسب سبزراک را در سراسر  ن ایمسد  رد
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 ها یادداشت

هاس بتدنا     وی هس همسن بلتارهس و پسرک   اولین نسل سبزراک1

هسی  هسی خلی و دا ن  ه در نسل دوم به وترش پسرک

 سبز سغییر دکل یساتن  

ساارین سمااسیز میااسن سریاال و  ریاا ور در عملکاارد    عماا ک2

هااس بااه  ن دسااته از مساایرهسیی گفتااه  هسساات  سریاال  ن

هاس و اضاسهسی سابز     دتن   اه سابب اسصاس  پاسرک     می

ان   ه عالوک بار   هسی خلی دتن ا امس  ری ورهس دا ن می

هاسیی بارای سمسداسی     سأمین و سسهیل حر اتا اروات  

  نن   م ترهسی بصری نیز ایمسد می

رودا در مقلاع   هسی اخیار زاینا ک     بس ستجه به  م  بی سس 3

هاسی اوافهسن     تسسهی از ساس   د در برخای از ماسدی   

 دتد  جسری می
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