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تحلیل تعدادی از تجارب کشَرّای ارٍپایی ٍ آهریکا در استفادُ از فضاّای 

 پیادُ هحَر

 
1زادُ ًسین صَلت

 2آشًگ بقایی، *

 دا٘ؾزٛی وبرؽٙبعی ارؽذ ٚ دا٘ؾٍبٜ آساد اعالٔی ،  ٚاحذ وزٔبٖ ، ٌزٜٚ ٔؼٕبری ، وزٔبٖ ، ایزاٖ ،  -1

 زٜٚ ٔؼٕبری ، وزٔبٖ ، ایزاٖ ،   دا٘ؾٍبٜ آساد اعالٔی ،  ٚاحذ وزٔبٖ ، ٌاعتبدیبر ٌزٜٚ ٔؼٕبری ٚ  -2

 
 

 

 

 چکیدُ
ػ را فزاٞٓ ٔی وٙذ. اس ربیی ا٘غبٖ اعت ٚ أىبٖ ٔؾبٞذٜ فعبٞب ٚ ٌزدػ در ٔحی حزوت پیبدٜ اثتذایی تزیٗ ؽىُ ربثٝ 

ٞب، صزفٝ رٛیی در ٔصزف عٛخت ٚ افشایؼ رٚ٘ك  ٔحٛر ثبػج وبٞؼ آالیٙذٜ عٛیی حذف اتٛٔجیُ ٚ ٌغتزػ فعبی پیبدٜ

ٔحٛر ثٝ دِیُ حذف حزوت عٛارٜ أٙیت ثیؾتز ثزای وبرثزاٖ ٔخصٛصب  التصبدی ٔی ؽٛد. ػالٜٚ ثز ایٗ در فعبٞبی پیبدٜ

ؽٕزد افشایؼ تؼبُٔ  ٔحٛر ٔی تٛاٖ ثز اس دیٍز ٔٛاردی وٝ ثزای إٞیت فعبی پیبدٜوٛدوبٖ ٚ عبِٕٙذاٖ ٚرٛد دارد. 

رٚی ٚ ٚرسػ، خزیذ ٚ رٚ٘ك التصبدی ٚ ٌذرا٘ذٖ اٚلبت فزاغت ٔی ثبؽذ. أزٚسٜ تٛرٝ  ارتٕبػی، اعتزاحت ٚ تفزیح، پیبدٜ

ٛرٞبی پیبدٜ ؽذٜ اعت ٚ ثی ٞب ٚ ٚعبیُ ٘مّیٝ ثبػج وٕزً٘ ؽذٖ ٔح ثیؼ اس حذ ثٝ حزوت عٛارٜ ٚ افشایؼ اتٛٔجیُ

تٛرٟی ثٝ ؼزاحی فعبٞبی ٔٙحصزا پیبدٜ یب ثٝ ػجبرتی ثذٖٚ حعٛر اتٛٔجیُ س٘ذٌی ؽٟزٚ٘ذ پیبدٜ وٝ ػعٛ اصّی ؽٟز 

 ثبؽذ را تحت اِؾؼبع لزار دادٜ اعت. ٔی

 

 

 ، أىب٘بت . احیب، حذف اتٛٔجیُ  ،پیبدٜ راٜ  ،ٔحٛر پیبدٜ  کلیدی: ّای ٍاشُ
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  هقدهِ -1
ای در وؾٛرٞب ثزخٛردار اعت.  راٜ ٞب اس إٞیت ٚیضٜ ؼزاحی ٚ عبخت ٔزاوش پیبدٜ ٔحٛر یب ثٝ ػجبرتی پیبدٜأزٚسٜ  

ثخؼ ثٛدٖ ثٝ  ٞبی ایٗ فعبٞب ٔی تٛاٖ ػالٜٚ ثز سیجبیی ٚ ِذت وٙٙذ ٚ اس ٚیضٌی پیبدٜ ٘مؼ ثغشایی در ؽٟزٞب ایفب ٔی ٔحٛرٞبی

تحّیُ ٚ ٞبی ثٝ ا٘شٚا وؾیذٜ ؽذٜ اؽبرٜ وزد. اس ایٗ رٚ در ایٗ ٔمبِٝ ثٝ ٌذراٖ اٚلبت فزاغت ، ٚرسػ ٚ تفزیح، احیبی ٔحّٝ 

ٞب  راٜ ٔحٛر ٚ تبحیز پیبدٜ تؼذادی اس تزبرة وؾٛرٞبی ارٚپبیی ٚ أزیىب در اعتفبدٜ اس فعبٞبی پیبدٜٞبی  ثزرعی أىب٘بت ٚ ٚیضٌی

 ؽذٜ اعت. تٝثز احیبی ٔٙؽمٝ پزداخ

 

 رٍپاییتعدادی از تجارب  کشَرّای ابررسی  -2

 (Ladadika – Thessaloniki ، Greece)  ، یًَاى تسالًَیکی – هحَرپیادُ الدادیکا -2-1
)یىی اس ؽٟزٞبی ثشري یٛ٘بٖ( ٔی  تغبِٛ٘یىی خزیذ خیبثبٖ ٞبی  ٔحجٛة تزیٗیىی اس وٝ  1تغیٕیغىیخیبثبٖ ا٘تٟبی 

ٔحٛر سیجب وٝ یىی اس ٔىبٖ ٞبی ٔٛرد ػاللٝ  پیبدٜ ٚالغ ؽذٜ اعت . ٔزٕٛػٝ ثؼذ اس پالسای آسادی، ٔٙؽمٝ الدادیىب درعت ثبؽذ

 [1] ثزای ثبسدیذ وٙٙذٌبٖ ٔحّی ٚ ٌزدؽٍزاٖ ٔی ثبؽذ.

ذاٖ ارعؽٛ دلیمٝ ای اس ٔی 5الدادیىب درٔٙؽمٝ ٔزوشی ٔمبثُ درٚاسٜ ٔزوشی ثٙذرٌبٜ ٚالغ ؽذٜ اعت ٚ در یه پیبدٜ رٚی 

عبختٕبٖ ٞبی رٍ٘برً٘ دٚ ؼجمٝ ثب پٙززٜ ٞبی ٔغتؽیُ ؽىُ ػزیط ٚ ٕٞزاٜ ثب وٛچٝ ٞبی عًٙ فزػ ؽذٜ، ایٟٙب  لزار دارد.

 [1] ثبسدْ رٚح لذیٕی تغبِٛ٘یىی ٞغتٙذ.

ی ٔتؼذد ٚ در سٔبٖ اؽغبَ ػخٕب٘ی ٚ یب حتی پیؼ اس آٖ الدادیىب فزٚؽٍبٜ ٔزوشی ٚ ثبسار ؽٟز ثٛدٜ اعت أب تزاوٓ ٔغبسٜ ٞب

 .ایٗ ٔٙؽمٝ وبٔال رٞب ؽذ 1970ٚ ثؼذ اس آٖ ؽزٚع ثٝ وبٞؼ وزد ٚ تمزیجب اٚاخز  1917فزٚؽٍبٜ ٞب اس آتؼ عٛسی ثشري عبَ 

ٚسارت فزًٞٙ ایٗ ٔٙؽمٝ را احز تبریخی اػالْ وزد ٚ ثزای حفظ عجه اصّی ٚ ؽخصیت ٔىبٖ ، عبختٕبٖ  1958در عبَ 

ادیىب ثب ثبس ؽذٖ لٟٜٛ خب٘ٝ ٚ رعتٛراٖ ٞب ثٝ سٚدی احیب ؽذ ٚ یىجبر دیٍز عبختٕبٖ ٞبی عبسی را در ایٗ ٔٙؽمٝ ٕٔٙٛع وزد. الد

تٕبٖ ٞبی لذیٕی ثبسعبسی ؽذٜ ٚ ٔزدْ ٔحّی ٚ ٌزدؽٍزاٖ خرٞب ؽذٜ اؽغبَ ؽذ٘ذ ٚ ؽزٚع ثٝ وبر وزد٘ذ ٚ در حبَ حبظز عب

ٞب فعبی ؽبد ٚ دٚعتب٘ٝ ٚ پز اس رٙت ٚ رٛػ در تٕبْ عٙیٗ اس ایٗ ٔحُ اعتمجبَ ٔی وٙٙذ.رعتٛراٖ ٞبی ٔحّی ٚ لٟٜٛ خب٘ٝ 

  (1-)ػىظ [1] ثٝ ٚرٛد اٚرد٘ذ.

 

                                                 
1
 Tsimiski Avenue 

https://en.wikipedia.org/wiki/Greece
http://www.inthessaloniki.com/en/component/k2/223?Itemid=465
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 [1]1 -عکس

 

ٔحٛر اعت ٚ ایٗ ؽب٘ظ را ثٝ افزاد ٔی دٞذ وٝ ٚلت خٛد را ثٝ راٜ رفتٗ ٚ ٍ٘زیغتٗ ثٝ اؼزاف ثزای  تٕبْ ایٗ ٔٙؽمٝ پیبدٜ

  (2-)ػىظ [1]. ذرا٘ٙذپیذا وزدٖ ٔحّی ٔٙبعت ثزای اعتزاحت ثٍ
 

 
 [1]2 -عکس

 

2کٌس هیْایلٍَا -2-2
 ( Knez Mihailova Street -  Belgrade، Serbia) بلگراد،صربستاى –

ثٍّزاد ؽٟزی ثب تبریخ پزفزاس ٚ ٘ؾیت اعت ٚ یىی اس لذیٕی تزیٗ ؽٟزٞبی ارٚپبیی ثب تبریخی غٙی ٔی ثبؽذ. در عبَ ٞبی 

ثب راٜ رفتٗ در ؽٟز یب صحجت وزدٖ  د ٞزْٛ ٚالغ ؽذٜ ا٘ذ.٘بتٛ اٞذاف سیبدی در ٔزوش ؽٟز ٔٛر 1999اخیز در رزیبٖ ثٕجبراٖ 

                                                 
2
ثٝ ایٗ صٛرت اعت تّفظ در سثبٖ صزثی   
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ؽٙٛیٓ. در ثزخی لغٕت ٞبی ؽٟز ثبلیٕب٘ذٜ عبختٕبٖ ٞبی ٔخزٚثٝ ٞٙٛس لبثُ  ثب عبوٙبٖ داعتبٖ ٞبیی اس ایٗ اتفبلبت ٔی

 وٙٙذ. عتمجبَ ٔیا٘ذ ٚ اس تٛریغت ٞبی عزاعز رٟبٖ ا ٔؾبٞذٜ اعت. أب خٛؽجختب٘ٝ، ؽٟزٚ٘ذاٖ ؽٟز)ثٍّزاد( را ثبسعبسی وزدٜ

 در ثخؼ ؽزلی ثٍّزاد ؼزاحی ؽذٜ اعت. Pijaca Kalenic تب ثبسار Knez Mihailova پیبدٜ ٔٛفك اس یه ٔحٛر
Knez Mihailova ثبؽذ. ربیی وٝ ؽٕب رعتٛراٖ ٞب، وبفٝ ٞب ٚ ٔزاوش خزیذ سیبدی خٛاٞیذ  یه ٔحٛر پیبدٜ در ٔزوش ثٍّزاد ٔی

  (3-)ػىظ [2] یبفت.
 

 
 [2]3 -عکس

 
ادغبْ رٚدخب٘ٝ دا٘ٛة ٚ  تزویجی اس پبرن ٚ پبیٍبٜ ٘ظبٔی ٔی ثبؽذ. پبیٍبٜ ٘ظبٔی ٔؾزف ثز ٘مؽٝ Kalemegdan برنپ

رٚدخب٘ٝ عبٚا اعت. در رٚس فؼبِیت ٞبی سیبدی در پبرن ٚرٛد دارد. اس رّٕٝ سٔیٗ تٙیظ خبن رط ٚ ثؼذ اس ظٟزٞب افزاد ثزای 

  (4-)ػىظ [2] دت اس ٔٙبظز ثٝ پبرن ٔی رٚ٘ذ.راٜ رفتٗ، ؽؽز٘ذ یب فمػ ثزای ٘ؾغتٗ ٚ ِذت ثز

 

 
 [2]4 -عکس

ٔزوش ثٍّزاد ؽّٛؽ، سیجب ٚ ؽبُٔ عبختٕبٖ ٞبی ٔٙحصز ثٝ فزد ٔی ثبؽذ.عبختٕبٖ ٞبی دِٚتی، پبرن ٞب ٚ ثٙبٞبی تبریخی 

  (5-)ػىظ [2] در لغٕت ٞبیی اس ؽٟز پزاوٙذٜ ا٘ذ.
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 [2]5 -عکس

 

Skadarlija  ٝدریه خیبثبٖ پزرٚ٘ك اعت و Stari Grad  َٛٚالغ ؽذٜ اعت. یىی اس ٟٕٔتزیٗ خیبثبٖ ٞبی ثٍّزاد وٝ ؼ

 ٔتز اعت. 400آٖ وٕتز اس 

  (6-)ػىظ ]2[ ٔی ثبؽذ. Zeleni Venac وؾبٚرساٖٚ ثبسار Pijaca Kalenic ثٍّزاد ٕٞچٙیٗ ؽبُٔ ثبسارٞبی ٔتؼذد ٔب٘ٙذ
 

 
 [2]6 -عکس

 

 & Lorenzo رعتٛراٖ ٞبی ٔٙحصز ثٝ فزد سیبدی ٔب٘ٙذ غذاٞبی ثغیبر ٔتٙٛػی ثب لیٕت ٔٙبعت ٔٛرٛد اعت.

Kakalamba .(7-)ػىظ ]2[ . ربیی ثزای ِذت ثزدٖ اس فعبٞبی رٍ٘برً٘ ٚ غذاٞبی فٛق اِؼبدٜ ثٝ ؽٕبر ٔی رٚ٘ذ 
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 [2]7 -عکس

 

  Woburn Walk – London ) ) لٌدى -ٍبرى ٍاک  -2-3
ثٝ  1822در عبَ  4را تٛٔبط وٛثیت راٜ پیبدٜٚالغ ؽذٜ اعت. ایٗ  3رذاة وٝ در ا٘تٟبی ؽٕبِی ثّٛٔشثزی پیبدٜ ٔحٛریه 

ٚان ٔی ثبؽذ. ثغیبری اس ایٗ ٔؼٕبری حفظ ؽذٜ اعت. اس  ٘بْ ایٗ خیبثبٖ ٚثزٖ ٔحٛر ؼزاحی وزد اس ایٗ رٚ ػٙٛاٖ خیبثبٖ پیبدٜ

 ٞبی ٔختّف اس لجیُ وتبة سٜوٝ أزٚسٜ ایٗ عبختٕبٖ ٞب ٔغب 5رّٕٝ ػٕبرت ٞبی عز ثٝ تؼظیٓ آٚردٜ ٔٙغٛة ثٝ چبرِش دیىٙش

 ،راٜ وبفٝ ٞبیی ثب فعبی رٚثبس ثزای ٘ؾغتٗ در ؼَٛ ٔغیز ایٗ پیبدٜ (8-)ػىظ [3] فزٚؽی ٞب، ٌبِزی ٞب، رعتٛراٖ ٞب ٞغتٙذ .

ٚرٛد دارد اس رّٕٝ   ٔغیز پیبدٜایٗ ٚ وبرٞبی دیٍزی در  وغت. (9-)ػىظ [3] ٔىبٖ رذاثی ثزای اعتزاحت ثؾٕبر ٔی رٚ٘ذ.

ثٝ  پیبدٜ ٔحٛرثب ٚرٛد ٘شدیىی ایٗ  (10-)ػىظ [4] تیمٝ فزٚؽی ، عبِٗ آرایؼ ، وتبثفزٚؽی ٚ رعتٛراٖ ٞٙذی.فزٚؽٍبٜ ػ

وٙٙذٌبٖ ِٙذٖ ؽٙبختٝ ؽذٜ ٘یغت ِٚی ارسػ یه  راٜ رذاة، ثٝ خٛثی ثزای ثبسدیذ ایٗ پیبدٜ 7ٚ ویًٙ وزاط 6ٔزاوشعفز یٛستٗ

 [3] ثبر دیذٖ را دارد.
 

 
 [5]8 -عکس

                                                 
3
 Bloomsbury 

4
 Thomas Cubitt 

5
 Dickensian 

6
 Euston 

7
 Kings Cross 
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 [6]9 -عکس

 

 
 [4]11 -عکس

 

 

 بررسی تعدادی از تجارب  کشَر اهریکا -3
 ( Pearl Street Mall - Boulder, Colorado)کلرادٍ  بَلدر، -بازار خیاباى پرل  -3-1

سیجب ٚ أٗ در أتذاد خیبثبٖ پزَ اس خیبثبٖ یبسدٞٓ تب  راٜ پیبدٜوّزادٚ لزار دارد.ایٗ  -ثبسار خیبثبٖ پزَ در ٔزوش ؽٟز ثِٛذر

 ٖ پب٘شدٞٓ وؾیذٜ ؽذٜ اعت.خیبثب

 (.11-)ػىظ [7] درصذ ار آٟ٘ب ٔتؼّك ثٝ ٔزدْ ٔحّی ٔی ثبؽذ. 85 وٝصذٞب وغت ٚ وبر ٚرٛد دارد راٜ پیبدٜدر ایٗ 

 

 
 [8]11-عکس
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پیبدٜ یه ٔىبٖ ٔحجٛة ثزای ٔزدْ ثٛٔی، دا٘ؾزٛیبٖ ٚ تٛریغت ٞب ٔی ثبؽذ. ایٗ ٔٙؽمٝ یه ٔٙؽمٝ تبریخیغت  ایٗ ٔحٛر

  [7] احیب ؽذٜ اعت. 1970در دٞٝ  راٜ پیبدٜلذیٕی تزیٗ عبختٕبٖ ٞبی ثِٛذر در ایٙزب لزار دار٘ذ.ایٗ  ٚ تؼذادی اس

پیبدٜ یه أیشٜ عزٌزْ وٙٙذٜ اس فزٚؽٍبٜ ٞبی ٔحّی ٚ رعتٛراٖ ٞبی ثغیبر ػبِی ٚ تؼذاد سیبدی وبفی ؽبح ٔی  ایٗ ٔحٛر

ٔٛرد ػاللٝ در ٔیبٖ دا٘ؾزٛیبٖ دا٘ؾٍبٜ وّزادٚ ثِٛذر ٔی  ثبؽذ.ٕٞچٙیٗ ٔحُ ثغیبری اس ؽت س٘ذٜ داری ٞبی ؽٟز ٚ پبتٛق

 (.12-)ػىظ  [7] ثبؽذ.

 

 
 [9]12-عکس

 

 (.13-)ػىظ [10] صحٙٝ ای ثزای ؽٕبری اس ارزاٞبی خیبثب٘ی اس رّٕٝ ٔٛسیغیٗ ٞب ٔی ثبؽذ. راٜ پیبدٜدر ؼَٛ تبثغتبٖ ایٗ 
 

 
 [10]13-عکس
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ٕٞچٙیٗ ٌٛداَ ٔبعٝ ثبسی ثزای وٛدوبٖ، ٚ ٘مؾٝ ای اس ثِٛذر ٔی ثبؽذ.  ؽبُٔ فٛارٜ ٞبی ٔتؼذد ٚ ٔزغٕٝ ٞب، راٜ پیبدٜ

 راٜ پیبدٜتؼذادی ثبغچٝ  وٛچه وٝ درآٟ٘ب ٌُ ٚ درخت ٞبی ٔتٙٛع وبؽتٝ ؽذٜ اعت، ثٛیضٜ ٌّٟبی الِٝ در فصُ ثٟبر ٘یش در ایٗ 

 .(14ٚ15-)ػىظ [10]   .ٚرٛد دارد

 

 
 [8]14-عکس

 

 
 [11]15-عکس

 
یه فؼبِیت عزٌزْ وٙٙذٜ ػصزٌبٞی ثٝ ؽٕبر ٔی رٚد وٝ اس عزٔبیٝ ٞبی  راٜ پیبدٜغت ٚ ٌزدػ در ایٗ ثِٛذر ؽٟز ثشرٌی ٘ی

 .(16-)ػىظ [7]  .وّزادٚ ٔی ثبؽذ
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 [7]16-عکس

 

 ( th Street Mall61- Denver- Colorado)  کلرادٍ -دًَر -بازار خیاباى شاًسدّن  -3-2

 2ٔبیُ ) 25/1وّزادٚ ٔی ثبؽذ. ؼَٛ ایٗ ٔحٛر پیبدٜ  -ثبسار خیبثبٖ ؽب٘شدٞٓ یه پیبدٜ راٜ ٚ ٔزوش حُٕ ٚ٘مُ در د٘ٛر

در  9تٚ ثب ٔؾبروت ٞٙزی اٖ و 8راٜ ا٘ذاسی ؽذ ٚ تٛعػ پی وت فزیذ ٚ ٕٞىبراٖ 1982ویّٛٔتز( ٔی ثبؽذ. ایٗ ٔىبٖ در عبَ 

 [12] . ؼزاحی ؽذ OLINٕٞىبری ثب ؽزوت ؼزاحی ؽٟزی ٚ ٔؼٕبری ٔٙظز 

د٘ٛر ٞٓ ٔخُ  1970تب  1960د٘ٛر تب ٔذت ٞب یه ٔىبٖ ثب إٞیت در غزة أزیىب ثٛدٜ اعت. اٌزچٝ  ثیٗ عبَ ٞبی 

ثٝ ػٙٛاٖ یه ؽؼز ٔؼذٖ ؼال  1858ثغیبری دیٍز اس ؽٟزٞبی ایبالت ٔتحذٜ دٚراٖ رٚ ثٝ سٚاِی داؽت، ثب ایٗ ٚرٛد در عبَ 

ثٝ عزػت خٛد را ثٝ ػٙٛاٖ یه لؽت فزاٚردٜ ٚ یه ٔزوش تزبری  ثٝ راٜ اٞٗ عزاعزی ٔتصُ ؽذ ٚ 1870حجت ؽذ ٚ در عبَ 

 [13]ثشري ٔؼزفی وزد. 

ثٝ ٔزٚر ٔزدْ ثزای ٔغبفزت ثٝ ٔبؽیٗ ٞب ٚ ٞٛاپیٕبٞب رٚ اٚرد٘ذ ٚ ایٗ ٚعبیُ را ثٝ خؽٛغ راٜ اٞٗ تزریح ٔی 

، تالػ سیبدی ثزای احیب ثٝ وبر داد٘ذ.ٌغتزػ حٛٔٝ ؽٟز عبوٙبٖ را اس ٔزوش ؽٟز ثٝ خٛد رّت وزد ٚ ثزای رذة دٚثبرٜ ٔزدْ

 [13]ٌزفتٝ ؽذ ٚ ایٗ ٕٔبرعت ثب احذاث ایٗ ٔحٛر پیبدٜ ؽزٚع ؽذ. 

فٛتی ٚ  16پیؼ اس ایٗ خیبثبٖ ؽب٘شدٞٓ یه خیبثبٖ پز رٙت ٚ رٛػ أب وٓ ػزض ٚ یه ؼزفٝ ثٛد ثب عٝ الیٗ ٚ پیبدٜ رٚ 

 فٛت ػزض دارد. 80ٝ ثب عٝ ٘بحیٝ اصّی ٔی ثبؽذ وٝ خزدٜ فزٚؽی ٞب، أب  ؼزح رذیذ یه پیبدٜ راٜ رذاة ثب رٛی دٚعتب٘

فٛت ٔی ثبؽذ. ایٗ ٘بحیٝ وٝ در اصُ ثٝ ػٙٛاٖ یه  22٘بحیٝ اَٚ، یه تفزرٍبٜ ٔزوشی ثب درختبٖ عبیٝ ا٘ذاس ثٝ ػزض  [13]

تبة ٔی پیبدٜ راٜ پیؼ ثیٙی ؽذٜ ؽجیٝ یه فعبی پبرن ٔب٘ٙذ ٔی ثبؽذ، ربیی وٝ ٔزدْ ٔی ٘ؾیٙٙذ، اعتزاحت ٔی وٙٙذ یب و

فٛت اعت ٔی ثبؽذ وٝ  10ثبسی ٔی وٙٙذ یب غذا ٔی خٛر٘ذ. ٘بحیٝ دْٚ، دٚ ٔغیز اتٛثٛط وٝ ػزض ٞز وذاْ  10خٛا٘ٙذ، چىزس

دٚ ؼزف پیبدٜ راٜ ٔزوشی لزار ٌزفتٝ ا٘ذ. ٘بحیٝ عْٛ، دٚ پیبدٜ رٚ، ٞٓ ٔزس ثب عبختٕبٖ ٞب در دٚ ؼزف ٚرٛد دارد وٝ ػزض ٞز 

 (17-)ػىظ [14] .دٜ رٚ خبرری تزیٗ ِجٝ ی ایٗ ٔزىٛػٝ ی پیبدٜ ٔحٛر ثٝ ؽٕبر ٔی رٚ٘ذفٛت اعت ٚ ایٗ دٚ پیب 19وذاْ 
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  Pei Cobb Freed & Partners 

9
 Henry N. Cobb 

10
 Checkers (نوعی بازی) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Denver,_Colorado
https://en.wikipedia.org/wiki/Pei_Cobb_Freed_%26_Partners
https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_N._Cobb
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 [13]17-عکس

 

وزد.ٕٞچٙیٗ خذٔبت  اس دیٍز ٚیضٌی ٞبی ایٗ ٔحٛر پیبدٜ ٔی تٛاٖ ثٝ ارزاٞبی خیبثب٘ی وٝ ثغیبر ٔحجٛة ٔی ثبؽٙذ اؽبرٜ

RTD)) اتٛثٛعی رایٍبٖ وٝ تٛعػ ثخؼ حُٕ ٚ ٘مُ ٘بحیٝ
11
 ؽٙبختٝ ٔی ؽٛد.  12ذاسی ؽذٜ اعت ٚ ثٝ ػٙٛاٖ ٔبَ رایذراٜ ا٘ 

 (18-)ػىظ [12]

 
 [12]18-عکس

 

تؼذد فٛارٜ ٞب ٚ پالساٞب ا٘ٛاع ٚلبیغ ٚ عزٌزٔی ٞبی رٚسا٘ٝ را ػزظٝ ٔی دارد. ایٗ پیبدٜ راٜ ثب ردیفی اس درختبٖ پٛؽیذٜ ؽذٜ 

زا٘یت لزٔش ٚ خبوغتزی در وف عبسی ٔی ثبؽذ وٝ ثب ٚ یىی اس ٚیضٌی ٞبی ربِت ایٗ ٔحٛر پیبدٜ، اعتفبدٜ اس ٌ[15] اعت 

٘ٛعبسی عبختٕبٖ ٞبی اداری تبریخی ٚ  (19-)ػىظ [13] چیذٔبٖ ؽذٜ اعت. 13تمّیذ اس اٍِٛی ٔبر سٍ٘ی ٚعتزٖ دیبٔٛ٘ذثه

ٗ ٚرٛد آعٕبٖ خزاػ ٞب ثب دیٛار ٞبی ؽیؾٝ ای درخؾبٖ، ٔغبسٜ ٞب، رعتٛراٖ ٞب ٚ خزدٜ فزٚؽی ٞب اس دیٍز ٚیضٌی ٞبی ای

 [15] پیبدٜ راٜ ٔی ثبؽذ.

، دٜ عبَ ثؼذ اس ایٙىٝ ایٗ پیبدٜ راٜ وبُٔ ؽذ فبس دْٚ ثزای تٛعؼٝ دادٖ پیبدٜ راٜ اس خیبثبٖ ثّجه تب ایغتٍبٜ 1992در عبَ 

 [13] ؼزاحی وزد.  ZGFآغبس ؽذ.فبس دْٚ را اتحبدیٝ د٘ٛر

 

                                                 
11

 Regional Transportation District 
12

 MallRide 

 
13

 Western Diamondback 
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 [13]19-عکس

 

 (  Downtown Mall - Charlottesville, Virginia) شارلَتس، ٍیرجیٌیا -داٍى تاٍى بازار خیاباى  -3-3

 ٚ اس ٔٛفك [16] ثبؽذ ٚیزریٙیب، یىی اس ؼٛال٘ی تزیٗ ٔحٛر ٞبی پیبدٜ در آٔزیىب ٔی -راٜ داٖٚ تبٖٚ در ؽبرِٛتظ  پیبدٜ

ؽزق  1976در عبَ  [17] ٚالغ ؽذٜ اعت. 14تزیٗ ٔحٛرٞبی پیبدٜ سٔبٖ خٛدػ ثٝ ؽٕبر ٔی رٚد. ایٗ پیبدٜ راٜ در خیبثبٖ ٔیٗ

 [17] ؼزاح ایٗ پیبدٜ راٜ ثٛد٘ذ. 15الر٘ظ ٞبِپزیٗ ٚ ٕٞىبراٖ [16] خیبثبٖ ٔیٗ ثٝ یه ٔحٛر پیبدٜ تجذیُ ؽذ.

اس رعتٛراٖ ٞب، ٔغبسٜ ٞب، ادارٜ ٞب ٚ ٌبِزی ٞبی ٞٙزی در آ٘زب ٚرٛد  ایٗ ٔحٛر پیبدٜ ثب آرز ٚ ثتٗ وبر ؽذٜ اعت ٚ ردیفی

 (20-)ػىظ [16] . .دارد
 

 
 [18]21-عکس

 

پبییش داٖٚ تبٖٚ ٔیشثبٖ یه عزی وٙغزت ٞبی ٞفتٍی ٔی ثبؽذ ٕٞچٙیٗ چٙذ ٚ  در رٚسٞبی رٕؼٝ در فصُ ثٟبر، تبثغتبٖ

 ، ٔحُ ثزٌشاری وٙغزت در فعبی ثبس ٔٙتٟی16بدٜ ثٝ پبٚیٖٛ ؽبرِٛتظخیبثبٖ رب٘جی ثب آرز فزػ ؽذٜ ا٘ذ. اس ؽزق ایٗ ٔحٛر پی
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 Main Street  
15

 Lawrence Halprin & Associates 
16

 Charlottesville Pavilion 

https://en.wikipedia.org/wiki/Charlottesville,_Virginia
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ٚ یه ٔیذاٖ رٚثبس اعىیت رٚی یخ اؽىبر ؽذٜ اعت.ایٗ پیبدٜ راٜ  17پیبدٜ ثب أٙی ٞتُ ٔی ؽٛد.در حبِیىٝ اس غزة ا٘تٟبی ٔحٛر

 [16] .ٔی ثبؽذ 19وٝ ثٝ تبسٌی ٘ٛعبسی ؽذٜ ٚ تئبتز تبریخی رفزعٖٛ 18ٕٞچٙیٗ ٔحُ تئبتز پبرأٛ٘ت

ثؼذ اس عبِٟب ؽٟز ثٝ تؼٕییز آعفبِت ٘بٕٞٛار، فٛارٜ ٞبی خزاة ٚ چزاؽ ٞبی وٝ لؽغ ٚ ٚصُ ٔی ؽذ٘ذ ٘یبس داؽت. ؽزایػ 

 [17] ایزبد ؽذٜ ثٝ ػّت ػذْ تؼٕییز ٚ ٍٟ٘ذاری در ثّٙذ ٔذت ثٛد.

ٙذعی، ٌزٜٚ یه ؽزوت ٔؼٕبری ٟٔ 2007یه ثز٘بٔٝ ربٔغ ثزای ٘ٛعبسی تىٕیُ وزد. در عبَ  20WRT ،2005در عبَ 

MMMؼزاحی 
21
احتزاْ ٚ "وٝ   WRTعتٛد٘ی خٛد را اس اٞذاف رٚیىزدثزای ارزای ؼزح ربٔغ اعتخذاْ ؽذ٘ذ. ثؼذ اس ٔذتی  

 "یٙبتئثٟجٛد تش"ثٛد ثٝ چیشی وٝ  "ٔٛاد ٚ رشئیبت حفظ یىپبرچٍی ؼزح تبریخی الر٘ظ ٞبِپزیٗ ؽبُٔ ؼزح وّی ػٙبصز،

 [17] ٘بٔیذٜ ؽذٜ اعت، تغییز داد٘ذ.

 [16] آغبس ؽذ ٚ در تبثغتبٖ ٕٞبٖ عبَ ثٝ پبیبٖ رعیذ. 2009بسی داٖٚ تبٖٚ اس صا٘ٛیٝ ٘ٛع

 ٚیضٌی ٞبی ؼزاحی :

ثخؼ خیبثبٖ: ثٝ ربی یه خیبثبٖ ٔزوشی وٝ ثٛاعؽٝ رذَٚ ٚ رٛی آة اس پیبدٜ رٚٞب رذا ؽذٜ، الر٘ظ ٞبِپزیٗ ٚ 

بد وزد٘ذ ٚ یه راٜ ثبریه ثٝ عٕت ٔحُ تخّیٝ ثبس ٕٞىبرا٘ؼ یه عؽح صبف پیٛعتٝ ثب یه فزٚرفتٍی ثب ؽیت ثغیبر وٓ ایز

 (21-)ػىظ [17] وزد٘ذ.
 

 
 [17]21-عکس

 

ٔصبِح وف: در خیبثبٖ ٞب ٚ وٛچٝ ٞب لجُ اس ایٙىٝ عٍٙفزػ ٚ آعفبِت ٔٛرد تٛرٝ لزار ثٍیزد ثٝ ؼٛر ٌغتزدٜ اس آرز 

آرزٞبی وٛچه ٔزبٚر عبختٕبٖ ٞبی لذیٕی ایٙچی وبرثزدپذیز اعتفبدٜ ٔی ؽذ. ایٗ آرز ثشري ػبد دار ٔی ثبؽذ ٚ اس  12*4

 [17] ٔتٕبیش اعت.

 ی درختىبری ٞبی ٔزبٚر ٞٓ، ٘ٛػی ثّٛغ ٚ ردیفی اس درختبٖ تمغیٓ ؽذٜ اعت. عبیٝ ا٘ذاسی پیبدٜ راٜ: وف خیبثبٖ ثٛاعؽٝ

[17] 

وف اس آرزٞبی  ثزي ٞبی ریش ثبفت ٚ ؽبخٝ ٞبی افمی، عبیٝ ا٘ذاسی ثبٔجّٕبٖ ؽٟزی پیبدٜ راٜ: یه فعبی ؽٟزی عبدٜ، 

 (22-)ػىظ [17] ثشري ٚ ٚرٛد یه تؼذاد ػٙبصز ؼزاحی ؽذٜ ٔخُ چزاؽ ٞب، ٌّذاٖ ٞب، فٛارٜ ٞب ٚ ٘یٕىت ٞب.
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 Omni Hotel 
18

 Paramount Theater 
19

 Jefferson Theater 
20

 Wallace Roberts and Todd, Philadelphia 
21

 MMM Design Group is a full-service architecture, engineering, and planning firm headquartered in Norfolk, 

Virginia with an office in Charlottesville, Virginia 
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 [18]22-عکس

 

 جدٍل فضاّا ٍ اهکاًات-3
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 ًتیجِ گیری -4
رتی ثبػج حیبت ٚ عزس٘ذٌی در ٞبی رٞب ؽذٜ یب ثٝ ػجب ٞب ثبػج احیبی ٔحّٝ راٜ ٞبی ا٘زبْ ؽذٜ ایزبد پیبدٜ ثب تٛرٝ ثٝ ثزرعی

تٛا٘ذ رٚ٘ك التصبدی را در پی  ٞب ٔی ٞب ٚ رعتٛراٖ ٚرٛد ا٘ٛاع فزٚؽٍبٜ ػالٜٚ ثز ایٗٚ ؽٛد  ٞبی ثٝ ا٘شٚا وؾیذٜ ؽذٜ ٔی ٔحّٝ

ٞب یب ثٝ ػجبرتی ٔحٛرٞبی ثذٖٚ حعٛر  راٜ تٛاٖ دریبفت ایزبد پیبدٜ داؽتٝ ثبؽذ.ٕٞچٙیٗ ثب تٛرٝ ثٝ ٔٛارد ثزرعی ؽذٜ ٔی

اس  وٙذ ٚ ثز حعٛر ػبثزپیبدٜ ثٝ ػٙٛاٖ ٟٕٔتزیٗ ػعٛ ربٔؼٝ تبویذ دارد. تز ٔی ٞب پزرً٘ ٔجیُ ٘مؼ ػبثز پیبدٜ را در ٔحّٝاتٛ

ثٙذی وّی رعیذ وٝ ٚرٛد  تٛاٖ ثٝ یه رٕغ ٔی پیبدٜ ٔٛرٛد در ٔحٛرٞبیٚ فعبٞبی أىب٘بت تحّیُ ٚ ثزرعی ؼزفی ثب 

راٜ ٔٛفك  بٞبی عجش ٚ حتی عبختٕبٖ ٞبی لذیٕی ٔی تٛا٘ذ ثٝ ؼزاحی یه پیبدٜ، فعبٞبی اعتزاحت، فعٞب رعتٛراٖ ،ٞب فزٚؽٍبٜ

 وٕه وٙذ. 
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