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 چکیده
دش شهرنشاینی  ششاد ساری     با  واساط    های زیست محیطی و نابودی فضااهای باااشز   شدت گرفتن بحران با

دش ایان میاان از   ضروشت حفاظت از محیط زیست بیش از گذشت  موشد توج  قراش گرفت  اسات   ، های اخیرده 

ین شفتن فضاهای سبز و باز طبیعی و اشزشمند دش فرایند توسع  شهرها از جمل  مسااللی اسات کا  نادایاداشی     ب

ایان  های آتی بارای شاهروندان با  دنباال خواهاد داشات        زیست محیطی و کاهش کیفیت سکونت شا دش سال

 داساگگویی  منظاوش  با  دایداش،  محوشهای سبز شهری طراحی دش محیطی هایکیفیت ب  توج "هدف با دژوهش 

 بار  نمایاد می تال  تحلیلی، -توصیفی شو  با اتگاذ، "شهری فضاهای دش سرزندگی ایجاد و انسان نیاز ب  بهتر

توانند بر کیفیت زنادگی سااکنان   چگون  می هاسبزشاه ک  اساسی درسش دو ب  صوشت دذیرفت ، مطالعات اساس

باا  این داژوهش    دهد داسخ، بندی نمودطبق  این محوشهاالب توان دش قچ  فضاهایی شا می و ؟شهر تاثیر بگذاشند

شیازی و طراحای   ب  عنوان یکی از ابزاشهای برنام  هاسبزشاهو معیاشهای حاکم بر طراحی مطالع  ادبیات، دیشین  

موجاود دش سااختاش طبیعای    هاای  دشه -شودبرای تبدیل شدن  تدوین شاهکاشهایی  ، سعی بر آن داشد تا بشهری

  بپردازدموفق شهری  هایسبزشاه  بهرهای ایران از جمل  تهران برخی ش

 

 های شهریدشه -شودزندگی،  کیفیتدایداشی زیست محیطی، ، سبزشاهکلیدی:  هایواژه
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 مقدمه  -1
ها، تگریب مناب  طبیعی و همچنین با گستر  شهرها و بروز عواشض منفی توسع  شهری نظیر آلودگی هوا، صدا، آب

دش  ها، وضعیت شوابط انسان و محیط مگتل گردید و زندگی شهرنشینیان ب  مگاطراه افتاد های شوحی و شوانی انسانشیناهنجا

 انسان و دیرین  تعادل طبیعت، ب  نسبت انسان تفکر تغییرات نوع تشدید و شهرنشینی ششد افزایش سبب قرن حاضر نیز ب 

 تأکید طبیعت ب  نگر  نسبت تغییر لزوم بر قبل ده  چند از اما  است لیدهطبیعت گرا بر انسان سلط  و غلب  سمت ب  طبیعت

  است محیط دایداشی و حفظ دش چاشچوب طبیعت با خود تطابق ب  معتقد انسان امروز  گرددمی

شیزی و طراحی شهری ب  عنوان فضای طبیعی موشد اغلب شهرها داشای فضایی هستند ک  دش برنام دش حال حاضر 

گرایان  انسان شهرنشین باشند  یکی از مهمترین فضاهای طبیعی ک  گیرند تا داسگگوی نیازهای طبیعتاشی قراش میبردبهره

  باشندها میها و دشههمواشه موشد توج  مسئوالن و مدیران شهری برای ب  وجود آوشدن فضاهای سبز شهری بوده، شودخان 

  است امروز شهری زندگی دش آنها جایگاه و دهنده نقش مسیرهای سبز نشان این دش واق  فضاهای شهروندان دش گسترده حضوش

 ب  آنها از یک هر زمان گذشت با بلک  نیست، آنها و محیطی طبیعی هایاشز  دش تنها دیگر محوشها این اهمیت همین دلیل ب 

های گذشت ، انسان بدون توج  ب  ده متاسفان  دش  امااند  شده شهر تبدیل برای محیطی زیست و فرهنگی تاشیگی، ایسرمای 

های طبیعی درداخت  و ادام  دایداش ، ب  تگریب محیططبیعی و اشزیابی توان زیست محیطیهای حفظ و نگهداشی اکوسیستم

  های الهی شا با مشکل مواج  کرده است حیات طبیعی این نعمت

صوشت شیزی و طراحی شهری، کی از ابزاشهای برنام ب  عنوان ی 1شاهسبز مروشی بر مبانی نظریابتدا دش دژوهش حاضر 

  بشهری، شاهکاشها و اقدامات اجرایی، محوشهای سبز موفق چنین ایجاد  دش شاستایهایی شاخص  با معرفی   سپسگیردمی

  شودمی اشای  یهای شهردشه-شود دش  شوی  مداخلعنوان 

 

 سبزراهادبیات و پیشینه  -2
   مفهوم -2-1

آهن ب   ها و شاههایی هستند ک  با دهنای متفاوت دش سیستمی شبی  ب  شبک  بزشگراهداالن، هاسبزشاهبس از دیدگاه فا

کند: شا این چنین تعریف می این محوشها 3«ها: آغاز یک جنبش بین المللیسبزشاه» دش کتاب  2آشن  ]1 [اندیکدیگر متصل شده

شناختی، تفریحی، ه زمین هستند ک  برای اهداف چندگان  از قبیل بومهایی از عناصر خطی دشبرگیرندها شبک سبزشاه"

بر اساس  "شوند شیزی، طراحی و مدیریت میفرهنگی، زیباشناختی و دیگر اهداف سازگاش با مفهوم کاشبری زمین دایداش، برنام 

دهد ک  یی، فرهنگی و سیاسی اشال  میها شا بر مبنای مفاهیم کالبدی، فضااین تعریف جام ، آشن نوعی گون  شناسی از سبزشاه

   [2]کندبرنام  شاهبردی طبق  بندی میآنها شا بر اساس مقیاس فضایی، اهداف، زمین  منظر و 

 1991 سال دش 5«امریکا هایسبزشاه»  کتاب مشهوش نویسنده ،4چاشلز لیتل توسط هاسبزشاه تعاشیف از جام  مجموع  یک

 :است شده تعریف چنین این سبزشاه یک کتاب این دش  است شده حاصلم  

های عظیم، یا دش امتداد یک دشه و برآمدگی -ک  دش امتداد یک داالن طبیعی مانند شودکناش، شود خطی باز فضای یک -1

 آبراه، جاده خو  منظر و دیگر مسیرها قراش گرفت  است  

  دوچرخ  یا دیاده حرکت برای شده منظرسازی یا طبیعی مسیر هر  2

                                                           
1 . Greenway 
2 . Ahern 

3 . Greenways: the Beginning of an International Movement 
4 . Charles Little 

5 . Greenways for America 



 نواحی با و یکدیگر با تاشیگی هایمکان یا فرهنگی هایویژگی طبیعی، مناب  ها،داشک ک  دهنده اشتباط باز فضای یک  3

  دهدمی اشتباط هم ب  شا مسکونی

   سبز کمربند یا( بزشگراه) وی داشک مانند شده طراحی خطی هایداشک یا معین دهن    4

باشد: م   1991سال  دش 6شیاست جمهوشی امریکا انجمن گزاش  دش شاهبزس موشد دش معاصر تعریف ترینشاید جام 

ب  منظوش فراهم آوشدن دسترسی مردم ب  فضاهای باز نزدیک ب  محل زندگیشان و ب  منظوش  محوشهای سبزای زنده از شبک "

  این "ند یک شبک  حلقوی عظیمها ماناتصال فضاهای شهری و شوستایی دش منظر امریکا     برای ب  بند کشیدن شهرها و حوم 

 شهری محیط اشتباط بر و شده سازماندهی چندگان  اهداف برای ک  دیوست  کاشکردی شبک  یک فضایی اشتباط مفهوم بر تعریف

   [2]داشد تأکید شوستایی و

 اشد:تاکید د های خاصی از آنها، بر ویژگیهاشاهسبز مامی تعاشیف اشال  شده از مفهومت، 1ا جدول بمطابق 

 ها یا نواشهایی از فضاهای باز خطی دش محیط طبیعی و مصنوع هستند ها داالنسبزشاه -

 کنند ها فرصتی شا برای حفاظت و نگهداشی تنوع زیستی و دیگر وجوه یک محیط دایداش فراهم میسبزشاه -

 شوندها ب  کاش میفریحی باهمستانها ممکن است چند منظوشه باشند، اما عموما برای کاشکردهای تدش حالی ک  سبزشاه -

[3]  

ها یک شبک  سبز وسی  از مسیرهایی هستند ک  عملکرد اصلی آنها اتصال فضاها ب  یکدیگر است و بنابراین سبزشاه

تر یک گزین  حمل و نقل سازند و از هم  مهمدسترسی مردم شا ب  تسهیالت و فضاهای باز دش شهرها و اطراف آنها میسر می

ها ب  واسط  فرم خطی، قدشت اتصال و قابلیت دسترسی باال، مسیرهای ایمنی هستند ک  دهند  سبزشاهشا اشال  می دایداش

نموده و دش مقایس  با هر نوع فضای باز دیگری سبب اشتقاء و تقویت تعامالت اجتماعی شا تشویق  شوی و دوچرخ  سواشیدیاده

  شوند می

 

 ز مفهوم سبزراه پردازان ا: تعاریف نظریه1جدول 

 

 های کلیدیویژگی تعریف ملیت پژوهشگر سال

 لیتل 1991

ایالت 

متحده 

 امریکا

 ک  دش امتداد یک داالن طبیعی یا منظرسازی خطی باز فضای یک

 ها،دوچرخ  شکل گرفت  است   و داشک یا دیاده حرکت شده برای

 ریکدیگ با تاشیگی هایمکان یا فرهنگی هایویژگی طبیعی، مناب 

  دهدمی اشتباط هم ب  شا مسکونی نواحی با و

آشایش خطی، عملکرد چندگانا ،  

 اشتباط، حرکت غیرموتوشی

 فابس 1991

ایالت 

متحده 

 امریکا

هایی هستند ک  باا دهناای متفااوت دش سیساتمی     ها داالنسبزشاه

 اند آهن ب  یکدیگر متصل شده ها و شاهشبی  ب  شبک  بزشگراه

یوساتگی،  شکل خطی،اشتبااط، د 

 سلسل  مراتب

 بریتانیا ترنر 1991
 

 شاهی ک  از نقط  نظر محیطی مطلوب است 
اشز  زیست محیطای،  حرکات   

 غیرموتوشی، عملکرد چندگان 

 آشن 1991

ایالت 

متحده 

 امریکا

 ک  هستند زمین دشبرگیرنده خطی عناصر از هاییشبک  هاسبزشاه

 فرهنگای،  یحای، تفر شاناختی،  باوم  قبیل از چندگان  اهداف برای

 دایاداش،  زمین کاشبری مفهوم با سازگاش اهداف دیگر و زیباشناختی

  شوندمی مدیریت و طراحی شیزی،برنام 

آشایااااش خطاااای، اشتباااااط،   

اهااااادافرعملکرد چندگانااااا ، 

 دایداشی، دیوستگی

                                                           
6 . President’s Commission on Americans Outdoors recommended 



 مروری بر ادبیات  -2-2

 و مراسام  با   مرباوط  محوشهاای  از هاا ایان سابزشاه    دگردمیباز 9هاوی داشک و 9بلواشها ، 1محوشها ب  ها سبزشاه نسل اولین

  اسات  باوده  مجازا  هایمحوط  اتصال و دی دش دی دید جابجایی، تجرب شان عملکرد ک  شده مشتق وسطی قرون شوم تشریفات

 لای بارای تج  مسیرها آمدند، این گون  وجود ب  کردندمی متصل هم ب  شا شهری فضاهای ک  داشیس دش شکوه با بلواشهای سپس

 دش ساال  عظمت، نمایش و کنترل ایجاد و منفک هایمحوط  اشتباط برای داشیس دش هم 11هوسمان بودند، قدشت بیان و زیبایی

 باا  11المساتد  ال فردشیاک   نماود  مرتبط محوش این ب  شا دسترسی مسیرهای دیگر و کرد ایجاد اتصال اصلی محوش یک م  1951

  شد سبزشاه مفهوم بر ایمقدم  ک  آوشد، وجود ب  زیبا منظر شویکرد با شا هاداشک و سیستم هاویاشودایی، داشک بلواشهای الهام از

 گساتر  م   1945تاا   1911هاای  سال طی مفهوم این  ]2 [دید توانمی 1919 سال 12بوستون سبز گردنبند دش شا او هایایده

 و سابز  کمربناد  مفهاوم  ،م 1944 دش ساال  13کرمبای ابر  ]4 [شاد  بازش   مقیاس دش باز فضای شیزیبرنام  برای شروعی و یافت

 دااشک  ابرکرمبی طرح دش داد، اتصاالت دیشنهاد کردندمی نفوذ شهری فضای الیالب  دش شا ک  14سبز هایجدا کننده از ایشبک 

ل مفااهیم و  دیااگرام تکاما   1شاکل    [5] شدندمی سبز کمربند و حوم  ب  شهر مرکز اتصال و انسجام باعث ک  بودند هاییشاه 

 کشد ب  تصویر می بیان گردیدها شا مطابق با آنچ  سیر تحول سبزشاه

 
 [5] سبزراه مفهومی دیاگرام اجداد: 1شکل 

                                                           
1 . Axes 

9 . Boulevards 
9 . Parkways 
11 . Haussman 
11 . Fredrik Law Olmsted 

12 . Boston Emerald Necklace 
13 . Abercrombie 

14 . Green wedges 



   ریزیبرنامه پیشینه -2-3

 باین  سابزشاه  ادبیاات  ریگیشکل بیان نمود: اولین مرحل  توانمی مرحل  دنج دش شا سبزشاه ادبیات گیریشکلب  طوش کلی 

دوماین    گاردد مای  باز 11و کلیولند 16الیوت چاشلز ،15اولمستد فردشیک الو چون دیشگامانی زمان ب  وم   1911-1961هایسال

هاای  شیازی سابزشاه دش دها    ک  فعالیت آنهاا متمرکاز بار برناما      شا شیزان منظربرنام م   1911-1941 هایسال ادبیات مرحل ،

 ماک هااش ،   نظیار  منظر شیزانبرنام  تاثیر وم   1961-1911 هایسال ب  سوم، مرحل   کندمی بود، مروش نگستین قرن بیستم

است و آخارین مرحلا     هاسبزشاه گیری نام مرحل  چهاشم مرحل   گرددمی باز هاسبزشاه شیزیبر برنام  21فابس و 19زوب  ،19لویس

 شود المللی مربوط میل شدن آن ب  یک جنبش بینکشوش و تبدی از مرزهای خاشج دش هاسبزشاه گستر  ب 

 منظر شیزانبرنام  تاثیر است ک  ب  منظر معماشی دش محیطی زیست نظر از ده  موثرترین میالدی 1961-1911های سال

 شیازی باود باا برناما     1961 دها   دش زیسات محیطای   آغاز جنابش  ک  مقاشن با دوشه این  گرددمی باز هاسبزشاه شیزیبر برنام 

 گاذاشی ناام  سابزشاه  جنابش  با   91ده و  یافت ادام  زیست محیطی حساس حفاظت از مناطق و دایداشی بر تاکید با هاسبزشاه

   [4] گردید

 

 اهمیت و مزایای سبزراه -2-4

م دش کشوشها غربی توسع  یافت، نقش حیاتی شا دش بهبود محایط باو  م   1991شیزی سبزشاه ک  عموما از سال جنبش برنام 

ب  طوش کلی   [6] کندای، حفاظت از میراث فرهنگی و فراهم آوشدن فضاهای تفریحی و فراغتی ایفا میشناختی شهری و منطق 

 :برشمرد زیر شرح ب   شا هامزایای سبزشاه ترینتوان عمدهمی

 حفاظت از منابع طبیعی 

های حیات وحاش و  عی و فضاهای باز، بهبود زیستگاههای طبیشیزی مناسب برای حفاظت از داالنها یک ابزاش برنام سبزشاه

 ات منفی توسع  و آلودگی هوا هستند ها و حاللی برای تاثیرکیفیت آب، کنترل سیالب

 توسعه رونق اقتصادی 

 و مرغوبیات  و بار  شاود  منطقا   اشز  اماالک آن  شفاتن  بااال  باعث تواندیک منطق  می دش سبز فضاهای و هاسبزشاه وجود

 ایجااد  هاا سابزشاه  و سابز  وجاود فضااهای   با ک ،مناسب هوای و آب و مطلوب اندازوجود چشم حقیقت، دش  یافزایدب مطلوبی آن

 هاای دولتای  ها، توسع  تجاشت محلی، افزایش دشآمد مالیات محلای و کااهش هزینا    ب  افزایش قیمت داشایی تواندمی گردد،می

    گردد منجر

 فرهنگی -حفاظت از منابع تاریخی 

هاای تااشیگی و فاراهم کاردن امکاان دسترسای سااکنین و        های فرهنگای، میاراث  توانند با حفاظت از اشز ها میسبزشاه

ای باشند برای اشتباط مردم با گذشت  ک  بر نحوه دشیافت، تفسایر  های تاشیگی و بااشز  معماشی، وسیل بازدیدکنندگان ب  مکان

 یر خواهد گذاشت ط آنها با محیط تاثو ادشاک مردم و همچنین اشتبا

 هایی برای تفریحردن فرصتفراهم آو 

هاا هساتند کا  باا دش اختیااش قاراش دادن تساهیالت        ترین مزایای شناخت  شاده بارای سابزشاه   تفریح و فراغت یکی از شایج

 گردد   سواشی و     ب  بهبود و افزایش سالمتی و کیفیت زندگی دش جوام  انسانی منجر میشوی، دوچرخ دیاده

                                                           
15 . Frederick Law Olmsted 

16 . Charles Eliot 
11 . Horace W.S. Cleveland 

19 . Phil. Lewis 
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 هایی برای آموزشهم آوردن فرصتراف 

هاای اشزشامندی شا بارای    فرصات ، "کاالس آموزشای دش هاوای آزاد   "و  "آزمایشاگاه ""، موزه زنده"ها همانند یک سبزشاه

 از یاادگیری  و محایط  بیشاتر  ادشاک دهناد  آموختن و تعامل با محیط طبیعی دش اختیاش مردم و ب  خصوص کودکاان قاراش مای   

چناین مسایرهای    ایجااد  دش آشاماش  و ساکوت  ایجااد  ، هاعالقمندی و جاذب  ایجاد بهتر محیط، کیفیت و ایجاد محتوا طبیعت،

  کندمی کمک ایآموزنده

 شکل دادن به رشد جوامع 

ای کا   شاهری هساتند، با  گونا      -ها ابزاش مطلوبی برای محدود کردن ششد شهری و تعریف وجوه مشاترک شوساتا  سبزشاه

های بااشز  دش برابر ششد و توسع  شاهری کماک   ی مناسب توسع ، کاشبری زمین و حفاظت از زمیناتوانند ب  تعریف الگوهمی

  [1] کنند

 های زیبایی شناختی منظرایش ارزشافز 

شود، ک  این امار بار نحاوه ادشاک کیفیات زنادگی      باعث بهبود کیفیت منظر ب  لحاظ زیبایی شناختی می هاسبزشاه وجود

   [9] کنندکمک می کیفیت زندگی و اشتقاء "حس خوب"و دش ایجاد یک  ها تاثیر گذاشت انسان

 ارائه گزینه مناسب حمل و نقل 

توانند مسیرهایی برای حمل و نقل غیرموتوشی ب  وجود بیاوشند ک  خاود مزایاایی از جملا  کااهش ازدحاام و      ها میسبزشاه

  [1] شودتر برای ساکنین شا شامل میتر و سالمترافیک شهری، کاهش آلودگی هوا و تامین محیطی ایمن

 بهبود ارتباطات و اتصاالت 

تواند سبب افزایش کیفیت زنادگی  ها میهاست  شبک  ب  هم دیوست  سبزشاهاشتباط و دیوستگی یک اصل ذاتی برای سبزشاه

تری با  ایان   سترسی وسی های موجود و نواحی حفاظتی شا ب  هم متصل کرده و دداشک توانندها میسبزشاه  [9] ساکنین گردد

   [9] ی مردم و حیات وحش فراهم کندنواحی مهم برا

دش دی شا ک   ایالت کاشولینای شمالی امریکا واق  دش 21شهر شاشلوت little sugar creekطرح جام  سبزشاه  2شکل شماشه 

 دهد نشان می ،یب شسیدم  ب  تصو 1999ب  حفاظت از محیط زیست و بهبود کیفیت آب دش سال شهری واکنش مسئوالن 

 

 

 [11] هایی از طول مسیرو الگوی کاربری اراضی در سکانس little sugar creekطرح جامع سبزراه  :2شکل 

                                                           
21 . Charlotte /North Carolina / United States 



 هاسبزراه بندیدسته -2-1

   نمود بندیدست  گوناگون صوش ب  طراحی هدف از ها وعملکرد، مقیاس، ویژگی نوع مبنای توان برمی شا هاسبزشاه

 -1: اسات  کارده  تقسیم دست  دنج بر اساس محتوی و برنام  خاص ب  شا هاسبزشاه امریکا، هایسبزشاه کتاب دش لیتل چاشلز

زیباای   مسایرهای  -4 محیطای  زیسات  اشزشامند  طبیعی هایداالن -3 های تفریحیسبزشاه -2  شهری شودکناشی هایسبزشاه

 جام   هایسبزشاه و سیستم هاشبک  -5 تاشیگی

هاای آلاوده و تحات اساتفاده دش     های شودکناشی شهری اغلب برای حفاظت و توسع  مجدد فضا دش امتداد آبراها  سبزشاه -

 شوند های شهری ب  کاش میمحیط

سااخت اسات،   هایی کا  معماوال انساان   های تفریحی عموما دیرامون مسیرهایی با مسافت طوالنی و بر شوی داالنسبزشاه -

 های تفریحی موشد استفاده قراش بگیرند توانند ب  عنوان سبزشاهها نیز میآهن قدیمی و کانالرهای شاهگیرند  مسیشکل می

ها و دیگر مناب  طبیعی ها، آبراه های طبیعی اشزشمند زیست محیطی دش امتداد شودخان شناختی و داالنهای بومسبزشاه -

های مهم با  کااش   های مگتلف و همچنین اشتباط زیستگاهای انسانی و گون ها برای تامین نیازهگیرند  این داالنخطی شکل می

 شوند می

ها و دیگر کریدوشهای خطی ک  ب  لحاظ تاشیگی های خو  منظر، کانالمسیرهای زیبای تاشیگی معموال دش امتداد جاده -

 گیرد و فرهنگی بااهمیت هستند شکل می

ای از ها گستر  یابند، و یاا فقاط شابک    ها یا دشهیرامون عواشض طبیعی مانند تپ توانند دجام  و فراگیر می هایسبزشاه -

   [11] اندهای مگتلف ی  یکدیگر متصل شدهفضاهای باز باشند ک  ب  شو 

 هاای تفریحی، سبزشاه هایسبزشاه دست  ها، آنها شا بر مبنای ویژگی و ماهیتشان، ب  س نیز با بازنگری جام  بر سبزشاه فابس

    [4]فرهنگی تقسیم نمود و تاشیگی هایبوم شناختی و سبزشاه

 

 سبزراه موفق معیارهای یک -3

هاای  با  شاش بعاد انساانی و باااشز  سابزشاه       م  2114دش ساال   های خود بر شوی شودخان  شیکاگودش دژوهش 22گوبستر

 "دسترسی"بر مگاطرات فیزیکی و انسانی(، )دش برا" ایمنی"، "های زیبایی شناختیاشز "، "طبیعی بودن"، "داکیزگی"شهری،

سابب  با هادف اشتقااء کیفیات زنادگی سااکنین و شاهروندان       کند  این معیاشها اشاشه می "توسع  مناسب")کالبدی و بصری(و 

  ها برای تفریح و دیگر کاشبردهای وابست  ب  آن استفاده کننداز سبزشاهآنها گردد تا می

کند ک  این ابعاد ن  ب  صوشت گسست  و مجزا از یکدیگر، بلک  باید ب  صاوشت یکپاشچا  دش   گوبستر ب  این موضوع اشاشه می

اسات    اشتبااط  دش ایمنای  و دااکیزگی محایط باا    نظافت بودن و طبیعی شناختی بااغلب زیبایی مثال، عنوان نظرگرفت  شوند  ب 

 افراد هایبرداشتدش  تواندمی شناختی محیطاییاشز  زیب شساندن حداکثر ب  دش شاستای مدیریت سایت اوقات گاهی همچنین

 دهد   و مصادیق معیاشهای شش گان  گوبستر شا ب  تفکیک نشان می ، مفاهیم2جدول    [12] مناسب تاثیر گذاش باشد توسع  از

 

                                                           
22 . Gobster 



 [12] دوین مصادیق معیارهای انسانی گوبسترت: 2جدول 

 مصادیق مفهوم معیاشهای کیفی

 داکیزگی
سابزشاه، عادم وجاود    کیفیت مطلاوب  

 زبال  دش محیط و بوی نامطبوع 

 داکیزگی محیطی: -

هاوا و   صوتی و منااب  آن، آلاودگی   های محیطی: آلودگیبازشناسی آلودگی

 خاک و آب و مناب  آن  مناب  آن، آلودگی

 طبیعی بودن

طبیعاای بااا دوشااش  فضاااهای وجااود

منطقاا  دش  گیاااهی و جااانوشی بااومی 

 محدوده سبزشاه 

 چهره طبیعی محیط: حفظ  -

نوع مصالح موشد اساتفاده  ، بومی دش محیطوضعیت دوشش گیاهی و جانوشی 

 و میزان انطباق آن با اقلیم محیط 

 شناختیزیبایی
مناااظر زیبااای  انااداز وحضااوش چشاام

 طبیعی دش محیط سبزشاه 

 فضاهای طبیعی خو  منظر: -

 تنوع شنگی و زیبایی مناظر، داکیزگی محیط 

 ایمنی  

 و

 امنیت 

سبزشاه محل مناسبی برای تفرج و قدم 

زدن شهروندان است و تاامین ایمنای   

 دیاده دش آن بسیاش اهمیت داشد 

 های مسیر:ایمنی دش برایر خطرات و ویژگی -

  بازشناسی تمهیدات کالبدی ب  کاش شفت  دش محیط

 امنیت اجتماعی: -

نظااشت اجتمااعی،   های شبان ، دش معرض دید بودن، میزان شوشنایی، فعالیت

 های کم تردد و کم نوش، شناسایی موان  دید دش طول مسیر شناسایی گوش 

 دسترسی

 باا  دسترسی شوشن، شاحات و مناساب  

های ب  بگش کنندگاناستفاده تمایالت

 اساتفاده  قابال  مگتلف یاک سابزشاه و  

 جامع   هایگروه و اقشاش تمامی برای

 دسترسی فیزیکی: -

 ه: دسترسی ب  بستر سبزشا

امکان تماس با طبیعت: میزان دسترسی مستقیم با آب، دوشش گیاهی، کوه 

 و    

 دسترسی بصری: -

هاای بصاری، نحاوه آشایاش دوشاش      قابلیت دید: شناسایی موان  و آلاودگی 

 و     گیاهی

 ناسبتتوسع  م
 دش دای  هاا حفظ دایاداشی اکوسیساتم  

 مناسب افراد از طبیعت استفاده

 یی: گرایی جغرافیازمین  -

طبیعای، توداوگرافی، سااختاش     نظام قراشگاه طبیعی: بازشناسی شکل محیط

 زمین و    

 دایداشی اکولوژیک:  -

هاای گیااهی و   هاای برجسات  طبیعای، گونا     برشسی وضعیت اشگانیک اندام

خال و تصارف دش شارایط طبیعای سابزشاه، تعریاف       جانوشی بومی، میزان د

هاای باااشز  دش   حفاظت از زماین  ی مناسب توسع ، کاشبری زمین والگوها

 برابر ششد و توسع  شهری

 

 چندمنظوره هایسبزراه عنوان بهی های شهردره -رود -4

شفا    دش زیسات محیطای،   نقش اساسای  بر عالوه ک  باشندمی های طبیعی ساختاش شهرها و انداممولف یکی از  هادشه -شود

 ساز و ساخت و فاضالبی هایآبهدایت دس و زبال  دف  لحاظ ب  حاضر حال شاما دموثرند   بسیاش نیز  شهروندان فراغتی نیازهای

 منطق  گیاهی دوشش شوبروست  تگریب جدی اختالالت با زیرزمینی آب هایسفره تغذی  طبیعی شوند ها،بسترمسیل و حریم دش

 هاست دشه شکالت ایندیگر م فرسایش خاک از و گیاهی هایگون  شفتن بین غیراصولی، از استفاده اثر دش

اشتبااط  "، "آشایش خطی"ها، بر اساس نتایج بدست آمده از بگش مبانی نظری دژوهش، مهمترین مشگص  و ویژگی سبزشاه

های شهری ب  دلیال داشا باودن فارم    دشه -شودبر همین اساس، است   "دایداشی زیست محیطی"و  "تنوع عملکردی"، "و اتصال

های شهری قراش بگیرند  این شودها ک  از اشتفاعات سرچشم  گرفت  و دش امتداد مسایر خاود با     شاهتوانند دش حوزه سبزخطی می

 ماخذ: نگاشنده



کنناد، با  ناوعی با  طاوش ذاتای از قابلیات اتصاال و اشتبااط برخوشداشناد  بناابراین بایاد از چناین              داخل بافت شهری نفوذ می

هاا،  شاهای متصال از دیااده  ی شهر بهره جست تا بتاوان شابک   ها با بافت کالبددشه -دینودی بستر شودهایی ب  منظوش همشاخص 

هاای طبیعای   ها جزیی از مولف دشه -های سکونتی و فعالیتی ایجاد نمود  از آنجایی ک  شودمسیرهای حمل و نقل عمومی و دهن 

اید ب  لحاظ زیست محیطی آیند، بنابراین برای بقای خود بشهر هستند و مناب  مهمی از نظر حفاظت مناب  طبیعی ب  شماش می

آیناد، لاذا   های مطلوبی بارای تفاریح و تفارج شاهروندان با  شاماش مای       کامال دایداش باشند  از طرفی این عناصر طبیعی فرصت

 تر و ماندگاشتر و درمعناتر مردم دش این محوشها الزم و ضروشی است برخوشداشی از تنوع عملکردی برای حضوش در شنگ

و ساازمان  سااختاشی  ، جزء عناصر مهم طبیعی ،آن شمالی محدودههای واق  دش دشه-تهران از جمل  شهرهایی است ک  شود

تعااشض میاان    شوبارو هساتند   آن باا  حاضر حال دشها این دشه چالشی ک  ترینجدی اما  (3شکل ) آیندب  شماش میفضایی شهر 

ایان  سااماندهی  ر چناد  ها  اسات  طبیعای  حفاظت محیط زیست و منظار  های سکونتی، تفریحی( و های انسانی)استفادهفعالیت

کفساازی   ساازی شود، ه   توسط شهرداشی تهران آغاز گردیده است، اما دش کناش اقداماتی از جملا  بدنا    1395از سال محوشها 

 ایجااد  کلای،  زیناوشدردا  طارح  تفریحای و وشزشای،   -داذیرایی  -فضاهای خدماتیاستقراش سبز،  فضاهای ساماندهی مسیر دیاده،

 قابلیات  و سابزشاه  طبیعای  چهاره  حفاظ  با   توجا   اصل یدباهای جمعی، داشکینگاستقراش  دشه و-مسیرهای دیاده دیرامون شود

 مد نظر مسئوالن شهری قاراش بگیارد   های گردشگری عجین شده با بافت ب  عنوان یکی از مهمترین حوزه آن ب  دیاده دسترسی

 کشد هرداشی تهران شا دش خصوص ساماندهی یکی از این محوشها ب  تصویر میای از اقدامات شنمون  4شکل 

 

 
 [13] های شمالی در سازمان فضایی شهر تهراندره -جایگاه رود: 3شکل 



 
 فرحزاد تهران دره -رودالبالغه، بوستان نهج: 4شکل شماره 

 

  گیرینتیجه. 1
هاای موفاق   ب  سابزشاه  محوشهای سبزبرای تبدیل شدن  گوبسترشش گان   ودش قالب ابعاد انسانی  مطرح شدهبا توج  ب  اصول 

 -سااماندهی شود  با  منظاوش  شاهکاشها و اقدامات اجرایای دیشانهادی   ، گردداشتقاء کیفیت زندگی شهروندان می باعثشهری ک  

  توان ب  شرح زیر برشمرد:شا می تهراندش شهر های شهری از جمل  دشه

 

 های موفقبه سبزراه یهای شهردره -رودتبدیل شدن قدامات اجرایی پیشنهادی برای راهکارها و ا: 2جدول 

معیارهای 

 کیفی
 راهکارهای پیشنهادی مصادیق

 داکیزگی
داکیزگی  -

 محیطی

هاااای بازشناسااای آلاااودگی

 محیطی

 آلوده  هایآب با شودخان  آب اختالط از بهبود کیفیت آب و جلوگیری

 های صوتی ی سبز ب  عنوان حاللاستفاده از دوشش گیاهی و فضا

 طبیعی بودن
حفظ چهره  -

 طبیعی محیط

وضعیت دوشش گیاهی باومی  

 دش محیط
 و جلوگیری از تگریب آنها  موجود گیاهی حفاظت از دوشش

های مگتلف گیااهی و  انجام مطالعات جام  دش خصوص شناسایی گون 

 جانوشی بومی منطق  
هاای جااانوشی  وضاعیت گونا   

 بومی

نوع مصاالح ماوشد اساتفاده و    

میاازان انطباااق آن بااا اقلاایم  

 محیط

 تدوین ضوابطی ب  منظوش استفاده از مصالح همگوان با محیط و اقلیم 

 ترمیم حاشی  شودخان  و منظر سازی آن با الهام از الگوهای طبیعی 

استفاده از دوشش گیاهی بومی دش امتداد بساتر شود با  عناوان حالال     

هایی های حالل دش دشت بدن  سبز دش قسمتدیواشه طبیعی و قراشگیری

 از مسیر 

 شناختیزیبایی

فضاهای  -

طبیعی خو  

 منظر

 اندازهای ویژه های فضایی متمایز با چشمتفکیک مسیر ب  سکانس تنوع شنگی و زیبایی مناظر

 داکیزگی محیط

های محیطی و تادوین  و شف  آلودگی آوشی زبال داکسازی محیط، جم 

 وابطی دش این خصوص ض

سازی و گستر  تبلیغات عمومی با موضوع حفاظت از محایط  فرهنگ

 زیست و جلوگیری از انباشت زبال  دش محوش سبزشاه 



 2ادامه جدول 

معیارهای 

 کیفی
 معیارهای کیفی راهکارهای پیشنهادی مصادیق

ایمنی و 

 امنیت

ایمنی دش برایر  -

خطرات و 

 های مسیرویژگی

مهیدات کالبادی  بازشناسی ت

 ب  کاش شفت  دش محیط

های خاک، با برنام  شیزی و ها و شانشها، لغز جلوگیری از شیز 

 طراحی عملیات تثبیت خاک  

 های محوشهای دیاده و دوچرخ  با سواشه، طراحی تقاط 

های هشداش دهنده دش طول مسیر، کنترل استفاده از عاللم و نشان 

 های طبیعی سیالب

 اجتماعی امنیت -

های شبان ، شوشنایی، فعالیت

میاازان نظاااشت اجتماااعی،   

 شناسایی موان  دید

های مگتلاف، ناوشدردازی   های متنوع دش سکانسگیری فعایتشکل

مسیر، نحوه آشایش دوشش گیاهی دش امتاداد محوشهاای حرکتای    

 دیاده و دوچرخ ، اجتناب از ایجاد نقاط کوش دش محدوده 

امکان ایجاد )های مگتلف وسع  کاشبریخلق مکانی مناسب برای ت

 زمین  مطلوب برای گردشگری و اشتغال( 

 دسترسی

 دسترسی فیزیکی -
دسترسی با  بساتر سابزشاه،    

 امکان تماس با طبیعت

تعریف محوشهای دسترسی دیاده و دوچرخ  با  مسایر سابزشاه از    

 واحدهای همسایگی دیرامون 

ران، معماوالن،  فر  شاده بارای عباوش عااب    ایجاد مسیرهای سنگ

 دوندگان و      

 های آموزشی کودکان دش محیط طبیعی سبزشاه برگزاشی کالس

هایی ایمن دش دیرامون محاوش شودخانا  باا امکاان     بینی مکاندیش

 تماس مستقیم ب  آب 

 دسترسی بصری -
قابلیت دید و شناسایی موان  

 های بصریو آلودگی

 ها ظرگاهگیاهی، نحوه طراحی من دوشش آشایش نحوه

حفاظت از دیدهای باز و جلوگیری از محدود شدن دید با  سامت   

 مناظر طبیعی و کوهستانی 

توسع  

 متناسب

گرایی زمین  -

 جغرافیایی

نظاااام قراشگااااه طبیعااای:   

بازشناسااای شاااکل محااایط 

طبیعی، تودوگرافی، سااختاش  

 زمین

  شهری  هایدشه-شود 2و 1دشج   حفاظتی حریم تعیین

 شودخان  حفظ بستر طبیعی 

 دایداشی اکولوژیک -

برشساای وضااعیت اشگانیااک   

هاای برجسات  طبیعای،    اندام

میاازان دخاال و تصاارف دش   

شااارایط طبیعااای سااابزشاه، 

های بااشز  حفاظت از زمین

 دش برابر ششد و توسع  شهری

تعریف سیستم حمل و نقال غیرموتاوشی از دشون بافات با  بساتر      

 سبزشاه 

 شیزیبرنام  و هادشه -شود یک دشج  حریم دش ساز و ساخت کنترل

 ها  دشه-شود دو دشج  حریم دش مناسب هایکاشبری دیشنهاد و

های نامناسب دش جهت تبدیل ب  فضاهای کاشت کا   تغییر کاشبری

  از گیاهان بومی منطبق با شرایط طبیعی محل

های آموزشی بارای آشانایی بیشاتر شاهروندان باا      برگزاشی برنام 

 محیط طبیعی 

هاای مگتلاف   طرحی برای مشاشکت مردم )سانین و گاروه   تدوین

 -اجتماعی( دش خصوص همکاشی آنهاا دش سااماندهی وضاعیت شود   

 ها دشه

 ماخذ: نگاشنده
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