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 چکیده 

از این مشکالت به دلیل  ای عمدهکه بخش  باشند میروبرو  ای عدیدهامروزه شهرها و نواحی شهری با مشکالت 

همچون آلودگی هوا مر در کنار عواملی . این اباشد میدر حال گسترش  روز روزبهانسان به خودرو  ازحد بیشوابستگی 

نو در شهرسازی و مدیریت شهری بر پایه توجه بیشتر به  هایی نگرش گیری شکلشهرها، سبب  ضابطه بیو گسترش 

رابطه پیچیده انسان و محیط پیرامونش گردیده است. یکی از این راهکارها ، استفاده از شبکه سبز راهی در سطح 

که این شبکه در عین برقراری  ای گونه به. باشد میغیر موتوری  ونقل حملبه استفاده از شهرها و تشویق شهروندان 

. در این راستا باشد میارتباط بین نقاط مختلف شهر دارای کارکردهای تفریحی، تفرجی و اکولوژیکی برای شهروندان 

عی در شناسایی نیازهای کارکردی و در شهرهای کشور، س "راهی سبز"بر استفاده و توسعه ایده  تأکیداین پژوهش با 

این شبکه  سازی پیادهارائه راهبردها و راهکارهای اجرایی جهت  درنهایت و فضاهافعالیتی شهروندان از این 

یعنی پیوستگی فضایی،  راهی سبز های ویژگیبزرگراه امام علی)ع( در مشهد، که واجد  رو ازاینرا دارد. ونقلی حمل

 ونمونه مطالعاتی انتخاب  عنوان به،باشد میو مرتبط ساختن نقاط شهری الزم  چندجانبهده ساختار خطی، امکان استفا

استخراج  ای کتابخانهزیستی ، اجتماعی  سایت از مطالعات  های ویژگی راه سبزالزم پیرامون ادبیات علمی  اطالعات

نیازها و ترجیحات  بندی طبقهی و گردیده است. سپس با طراحی  پرسشنامه و همچنین از  طریق مصاحبه، به شناسای

نیز پس از  درنهایتاست.  شده پرداختهگوناگون سایت  های سکانسفضا در  های فعالیتشهروندان پیرامون کارکرد و 

اجرایی آن  راهکارهایتدوین و  "امام علی)ع( راه سبزطرح راهبردی "جدید،  های داده، تلفیق و تولید وتحلیل تجزیه

 .گردد مینیز ارائه 

                                                           
 کارشناس ارشد طراحی شهری-1

 شگاه حکیم سبزواریمعماری،دان دانشجوی کارشناسی ارشد-2
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 .شبکه سبز راهی، بزرگراه شهری، توسعه پایدار، بزرگراه امام علی )ع( مشهد های کلیدی: واژه

 

  مقدمه -1

شهری همراه بوده است.  های بزرگراهو  ها خیابانبا توسعه شبکه  شهرنشینی وزندگیگسترش مناطق شهری 

لیه شخصی امری دشوار تلقی که امروزه تردد شهروندان در شهر بدون استفاده از وسیله نق ای گونه به

، گسترش ها آلودگینظیر انواع  شماری بی  و اجتماعی محیطی زیست های نگرانی.در کنار این امر، گردد می

شدن تعامالت اجتماعی شهروندان که همگی ناشی از تسلط اتومبیل بر زندگی  تر رنگ کم و شهرها ضابطه بی

بر پایه توجه بیشتر به رابطه شهرسازی و مدیریت شهری نو در  هایی نگرش گیری شکلسبب  باشد میشهری 

جایگزین نمودن  یکردهارو ازاینیکی (.Servero, 5991سان و محیط پیرامونش گردیده است.پیچیده ان

، باشد میاستفاده از اتومبیل  جای به سواری دوچرخهو  روی پیادهغیر موتوری در قالب  ونقل حملامکانات 

شهری در قالب یک سیستم چند عملکردی در چارچوب  های بزرگراه صالح ساختارکه امروزه ا ای گونه به

و بررسی مدیران و  موردتوجه شدت بهاکولوژیک شهری  ای توسعه پایدار محیطی و تبدیل آن به کریدورها

ها در  "تریل"و  "سبز راهی های شبکه"در قالب  چندمنظوره های دستگاه. این باشد میشهری  نظران صاحب

حومه و  طور همینو  شهری درونکه ارتباطات  حال درعین راهی سبز های شبکه.اند یافته تجلیحی شهری نوا

تفریحی، تفرجی و  کارکردهای، از قابلیت سازند میشهر را جهت تردد وسایل نقلیه مختلف برقرار 

تبدیل  برای  شهر  متمایزکنندهاز یک هویت  توانند میو  باشند می  مند بهرهاکولوژیکی نیز 

جهت ارتقاء توسعه پایدار محیطی و کارایی یک  ها راهاین پژوهش نیز از ایده سبز  .(12:1321)مثنوی:گردد

 درمسائلی که این تحقیق  ترین مهممسیر بزرگراهی در جنوب غرب شهر مشهد استفاده نموده است. 

 :برشمردچنین  توان میرا  باشد می ها آنپاسخ به  جستجوی

 ؟اند کدمدر این مسیر  راه سبزمحیطی جهت استقرار  های پتانسیلو   عوامل ترین مهم 

  را در این مسیر اجرا نمود؟ ها راه سبزایده چند کارکردی  توان میچگونه 

   کنندگان استفادهدر این مسیر با توجه به مطالبات و نیازهای فعالیتی  راه سبزراهبردهای استقرار  ترین مهم  

 ؟اند کدمد فضاهای حاشیه مسیر نسبت به عملکرد و کارکر



 

  شهر مشهد متمایز  های بزرگراهسبز راه،  این بزرگراه را از دیگر  های ویژگیبا استفاده از  توان میچگونه

 ساخت؟

 

 ادبیات نظری موضوع: -2

 پیشینه و زمینه تاریخی  2-1

 در  سه دوره زمانی بررسی نمود: توان میرا  "سبز راه "و تکامل ایده گیری شکل

تا ابتدای قرن بیستم میالدی  1011به سال  ها وی پارکو  بلوارها، محورها عنوان به ها راهاولین نسل سبز 

که هفت محوطه کلیسا  وسطی قروناز محورهای مربوط به مراسم و تشریفات روم  ها راه. این سبز گردد برمی

به   توان می محورهاکرد این از عمل است مشتق شده است. کرده میمسیرهای زیارتی به هم وصل  عنوان بهرا 

از بلوارهای باشکوهی مانند  توان می ازآن پساشاره نمود.  "اتصال"و  "متوالی ای دیده تجربه"،  "جاییجاب"

نام برد، که  "منظر زیبا"در آمریکا با رویکرد  مستد اال های پارکسیستم  های وی پارکالیزه در پاریس یا 

 شد. بر مفهوم سبز راه ای مقدمه

در نیمه دوم قرن بیستم میالدی شکل  شهرهادر واکنش به صنعتی شدن و اتومبیل گرایی  ها راهنسل دوم سبز 

 مسیرهایو ،  ها رودخانهتفرجی، مسیرهای دسترسی به طبیعت  و  های داالنخطی و  های پارکگرفت. 

ممنوع بود و برای تفرج و  ها آنکه ورود اتومبیل به  مسیرهاییرودهای شهری و  های کانالساحلی، حاشیه 

 ها راهکارکردی از این نسل از سبز  های نمونهدر سراسر دنیا شکل گرفت  سواران دوچرخهو  ها پیادهلذت 

 .باشند می

عالوه بر برآورده ساختن  ها راه، رسالت سبز  2112، به گفته سیرنز در سال ها راهدر نسل سوم ایده سبز 

رض خطر نابود، حفاظت از منابع های در مع اکوسیستمطبیعی و  های یستگاهزتفرجی به حفاظت از  نیازهای

 های مزیتفرهنگی، حفاظت در برابر خطر سیل ، کنترل فرسایش و تعلیم و تفسیر طبیعت گسترش یافت و 

در سراسر جهان  ها راهسبز  های طرحاقتصادی یک دلیل قوی برای اجرای  مدت طوالنی

 .(Arsala,1005)گردید



 

پارک  "راه سبزپروژه  ترین مهمبه  اولین و  توان میاجرایی موفق با ایده  استفاده از سبز راه  های وژهپراز 

اجرا گردید،   1211تا  1701 های سالکه توسط المستد طی  "امرالد نک لس"یا همان  "سیستم بوستون

فیلیپ "به   توان میاست  مهم دیگر که بر مبنای این ایده صورت پذیرفته های پروژهاشاره نمود.یکی از 

منبع طبیعی و فرهنگی در ایالت ویسکانسین  221، 1201تا 1211 های سالدر آن طی  که نموداشاره  "لوییس

 خصوص بهاز طریق  کریدور های مختلف،  ها آنرا شناسایی و تبدیل به نقشه کرد. وی دریافت که همگی 

 .(Faboos, 1002)نامید  "محیطی زیستکریدورهای "را  ها آنو وی  باشند میبه یکدیگر مرتبط  ها رودخانه

 راه سبزتکامل مفاهیم و تعاریف  2-2

فضاهای باز و سبز در اکوسیستم شهر، مطالعات و تحقیقات متعددی با  تأثیرگذاریبا توجه به اهمیت و 

صورت گرفته  ها آن های ویژگیط با کارکردها و اگوناگون در سالیان اخیر در ارتب های ایدهرویکردها و 

 سبزشبکه "، ایده ها آنکه از میان  باشد میاز این مطالعات متوجه بهبود عملکرد این فضاها  ای شاخهاست.

در این ایده برای پایدار ساختن فضاهای  .(Turner,1002از موفقیت بیشتری برخوردار بوده است) "ها راه

به  دهنده ارتباطکریدور های خطی  عنوان به ها راهسبز مجاور یکدیگر از طریق سبز  های لکهسبز و باز ، 

 حائز بسیار ها راه سبزکارکرد اتصال در  اگرچه. کنند میرا ایجاد  "شبکه اکولوژیکی"یکدیگر متصل شده  و 

مختلفی  کارکردهایو امروزه  یافته گسترش مرور بهاما این ایده   (Bell, 1009. Viles, 1005)اهمیت است

، به (Harren, 1002) زیست محیطو حفاظت از  (Lindsy, 5999) روی پیادهاسکیت، ، سواری دوچرخهمانند 

 های مکانامروزه عالوه بر مسیرهای تردد پیاده، سواره و دوچرخه،  ها آن. شود میاختصاص داده  ها راه سبز

 شوند. میتفرجی نیز محسوب 

 راهی سبزکارکرد و مزایای شبکه  2-3

در مقاصدی همچون اهداف اکولوژیکی، حفاظتی،  توان میرد سبز راه را به اعتقاد ترنر اهداف و کارک

 ,Turner)نمود بینی پیشو  ریزی برنامهتاریخی، تفریحی، آموزشی و امنیتی نظیر کنترل سیالب و فرسایش 

 "سبز  "که واژه شده تشکیل "راه"و  "سبز"از دو واژه  "راه سبز" دارد میوی همچنین بیان . (120 ,1272

برای حرکت مردم بدون  هایی فرصت دادن قراردر اختیار  منظور به "راه"و  محیطی زیستور مالحظات یادآ

که سبز راه  باشد میمنظور تام ترنر از بیان این مطلب این  نکته .(Masnavi,1002) وسیله نقلیه موتوری است



 

و نیازهای کمی و کیفی شهروندان  را کلیه خواسته   راحتی بهداشته باشد و بتواند   پذیری انعطافباید قابلیت 

و این  برد مینام   راه سبزدر کنار واژه  "زرد راه"یا   "قرمز راه"مثال وی از اصطالح  طور بهبرآورده سازد.

نظیر  هایی فعالیتباید قابلیت آن را داشته باشد که در طول مسیر خود  راه سبزبدین معناست که 

 .(Fathi, 2112)فریحی و آموزشی را دارا باشدو ت ورزشی های برنامه، فروشی خرده

 [59]راه سبز: مزایای استقرار 1جدول 

 ها مزیت دیدگاه

اکولوژی 

 منظر

 در کاهش اثرات منفی ناشی از انقطاع به دلیل  ایجاد پیوستگی و یکپارچگی در منظر ها راه سبزپتانسیل 

 ی و اکولوژیکی به یک شبکه یا سیستمن منابع فرهنگددر منظر از طریق متصل کر افزایی همایجاد 

 تقویت حس مکان درنهایتبرای ایجاد خوانایی و شفافیت در ساختار منظر و  ها راه سبزپتانسیل 

، تقویت چرخ مواد غذایی، کاهش سرعت باد، ایجاد سایه ها رواناب گیری شکلجلوگیری از فرسایش و  کشاورزی

 هوا، و خاک و غیره و سرپناه برای جانوران، ایجاد رطوبت در

 اجتماعی
انرژی مصرف  ها آنکه در  ونقل حملآموزشی در ارتباط با طبیعت، ایجاد مسیرهای  های جنبهداشتن 

 ، اسکیت و غیره(سواری دوچرخه، روی پیاده)شود نمی

 ای منظرهکمربند سبز، محدود ساختن توسعه، کاهش دادن آلودگی و ارتقای زیبایی  عنوان به مدیریتی

 شغلی و تجاری های فرصت، گسترش توریسم و افزایش افزوده ارزشافزایش  قتصادیا

 

 2ق جدول شماره و کارکردها مطاب ها ویژگیبرحسب نوع کریدور ،  توان میرا  ها راهیگر سبز داز سویی    

 نمود.  بندی طبقه

 (موضوعی )رویکردها های پژوهشبر اساس  ها راه سبز: گونه شناسی انواع 2جدول 

مختلف  انواع  

 ها راهسبز 

 ها راه سبزو کارکردهای  ها ویژگی نوع کریدور



 

 های راه سبز

 تفرجی

(Gobster, 5991, 

Turner, 5991)   

      

خط، باریکه، 

 مسیل

عمومی  های دسترسی -روستایی و شهری های محیط -از کریدورهای طبیعی و فرهنگی 

، روی پیادهمل: مسیرهای طوالنی، تریل های بهره گرفته و شا شناختی زیبایی های ارزشو 

خطی رود کناری،  های پارک تواند می چنین هم -خاص های ورزش، سواری دوچرخه

آسمانی،  های راهآبی،  های راه، سواری دوچرخه، مسیرهای بالاستفاده، خطوط آهن ها کانال

 کف سازی شده باشند. های راهدرخشان و  های راه

 های سبز راه

               ، ای منظره

و  تاریخی

 ,Bischoff) فرهنگی

5991, Israeil, 1002, 

kent), 5991) 

خط، باریکه، 

 مسیل

 های محیط -آبی( های راه( یا طبیعی) ها راهو  ها جادهاز کریدورهای فرهنگی)  معموالً 

و در دسترس عموم بودن  -مرتبط فرهنگی و تاریخی های ارزش -شهری و روستایی

 دبرن میبهره 

 های سبز راه  

 اکولوژیکی

( Smith& 

helmund, 5992)  

              

خط، باریکه، 

 مسیل

 های ارزش -روستایی های مسیلدر  معموالً -کریدورهای طبیعی) رودخانه و مسیل(  

تنوع زیستی از طریق، حفاظت،  برای حفظ یا بهبود-شناختی زیباییباالی اکولوژیکی و 

مطالعات محیط طبیعی را  -.شوند میاستفاده  ها گاه سکونت ساختن، ارتباط و مدیریت

 های راه،کریدورهای مرتفع، تاس شده حذف تقریباً. دسترسی عموم سازند میمقدور 

 باشند میآبی و کریدورهای حیاط وحش  های راهطبیعی، 

رود  سبز راه  

 کناری

( Binford& 

Buchenau, 1223, 

Smith& Ten, 

2111, Baschak& 

Brown, 1221) 

 زیرزمینیآب  های سفره، ها مسیل، کریدورهای خیز سیل های دشتکریدورهای طبیعی)    مسیل  

باالی  های ارزش _شهری و روستایی های محیط –مرطوب(  های زمینو زمینی، 

بر حفاظت) محافظت از  تأکیددر اغلب موارد با  -و اکولوژیکی شناختی زیبایی

 های سبز راهشامل  -در دسترس عموم است معموالً -شدبا می( و یا تفرج ها سکونتگاه

 باشد میآبی  های راهرود کناری شهری ، 

باافر   های سبز راه

 شهری

(Taylor et al., 

1221)                  

        

شهری  های محیطبین  –( و فرهنگی) مرزهای شهری(  ها رودخانهکریدورهای طبیعی)    باریکه

توسعه  -عموم سدر دستر -و اکولوژیکی شناختی زیباییباالی  یها ارزش -و روستایی 

 باشد می ها وی پارکشامل کمربندهای سبز و  -محدود است در آن

 و فضاهای باز از ها راهکریدورهای فرهنگی) اجتماع سبز  –( ها درهکریدورهای طبیعی)   خط، باریکه، سبز  های شبکه



 

 راهی

(Little, 991 

Burley,5991)  

ارتفاعی برای  های گرادیان –( ای منطقهانواع مختلف برای ایجاد زیر ساختهای محلی و  مسیل

 شامل تمام انواع باال باشد. تواند می -مسیر تماماتصال 

 

 موردمطالعهمنطقه  -3

شهرداری  11و   11در جنوب غرب شهر مشهد و در محدوده خدماتی و مدیریتی مناطق  موردمطالعهسایت 

شهرداری  11شهرداری و لبه شمالی آن در  حریم منطقه  11جنوبی آن در حوزه مدیریتی منطقه  . لبهباشد می

مشهد  قرار دارد. دسترسی به سایت از غرب از طریق بلوار میثاق، میدان نمایشگاه و از شرق نیز متصل به 

 .باشد میزرگراهی شهر مقدور پذیر که از این طریق دسترسی آن به شبکه ب باشد میمیدان قائم 

 

 11و  11: موقعیت بزرگراه امام علی)ع( در مقیاس شهر مشهد و شهرداری مناطق 1شکل   

 

 فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی سایت های ویژگی -4

هکتار و  2111هکتار و محدوده خدماتی  11111ده با محدوده تحت نظارت حدود  منطقهشهرداری 

شهر مشهد که  روزافزونبا توجه به گسترش  . ه کار نمودشروع ب 1301نفر در سال 211111جمعیت حدود 

 



 

بهتر به  دهی خدماتشهرداری مشهد جهت ارائه ،  طلبید میرا  تر مطلوببیشتر و  دهی خدماتنیاز به 

شهرداری  11/2/1302در تاریخ  پاسخ گوئیشهروندان به مراکز  تر مطلوبشهروندان و جهت دسترسی 

محدوده  که این مناطق شامل  نمود تفکیک 2/11و منطقه  11ی منطقه ا به دو قسمت شهردارر 11منطقه 

، ضلع جنوبی کال چهل بازه تا میدان قائم و ضلع  آباد وکیلتا قلعه  آباد وکیلضلع شرقی بلوار  میدان آزادی ، 

ورده آ به وجودرا  11تشکیل شهرداری منطقه ، گام اولیه بندی تقسیمهمین  ، گردید میغربی بزرگراه آزادی 

 1/1/1302در تاریخ  تمرکززدائیبرنامه  تر دقیقو با توجه به مصوبه شورای اسالمی شهر مشهد جهت اجرای 

 مستقل تشکیل گردید .  کامالً صورت به 11شهرداری منطقه 

  هکتار در شمال غربی مشهد1217با وسعتی در حدود   ده منطقه خدماتی محدودهل حاضر نیز ادر ح 

است. وسعت  داده جایتعداد خانوار در خود  11211در قالب   نفر 211.171 حدودتی . که جمعیباشد می

و  11.) پورتال  شهرداری منطقه باشد می 213121هکتار با جمعیت  1711محدوده خدماتی منطقه یازده نیز 

 .شهرداری مشهد( 11

 اقلیمی های ویژگی  4-1

 237کم باران شهر مشهد که بارندگی سالیانه آن اقلیمی در بخش بیابانی و  ازنظر موردمطالعهسایت   

روز  11و تعداد روزهای یخبندان در آن   13.7است. متوسط دمای سالیانه آن  قرارگرفته باشد می متر میلی

 .دهد میرخ  ماه بهمنکه بیشترین آن در  باشد می شده گزارش

 پوشش گیاهی سایت  4-2

. باشد میفاقد پوشش گیاهی خاصی  طورکلی بهر مسیر رودخانه د قرارگیری بهجداره جنوبی سایت با توجه   

خطی صورت گرفت است. اما  صورت بهدو ردیف درختکاری) درختان کاج و ون ( در لبه بزرگراه  صرفاً

پوشش گیاهی در جداره شمالی  نسبت به جداره جنوبی  از تراکم، شدت و پیوستگی نسبی برخوردار 

تزیینی  های گونهکوتاه یا  های درختچهخطی و در فضاهای کوچک با استفاده از  صورت به اکثراً. که باشد می

دو یا سه ردیف درختکاری در حاشیه  صرفاًاست. در این جداره نیز همچون جداره جنوبی  شده استفاده

ورودی بلوار فالحی و میدان امام حسن)  ازجملهجداره بزرگراه صورت پذیرفته است و در برخی از نقاط 

زینتی و فصلی از قبیل بید مجنون  های دیگرگونههمراه با   کاری گلو  کاری چمنو لوپ ها(  ها رمپحاشیه 



 

است. پوشش گیاهی در ریفورژها از میدان نمایشگاه تا میدان امام علی نارون  شده استفادهو غیره  رز ماری، 

نسبت به  تری مطلوباست که از وضعیت نگهداری  شده استفادهاز کاج  اه قسمتتوپی و در بعضی از 

 .باشد میجداره برخوردار 

 مجاور سایت های کاربری  4-3

یک مقصد شهری  عنوان بهمشهد  المللی بینگفت در قسمت ابتدایی سایت نمایشگاه  توان می ارتباط دراین  

دارای لبه مسکونی یا تجاری  ها قسمتی و در بعضی از فاقد کاربر عموماًاست. جداره جنوبی آن  قرارگرفته

به  توان میکه از آن جمله  باشد میبرخوردار  تری متنوع های کاربری. اما جداره شمالی سایت از باشد می

احداث دو پاک خطی حدفاصل میدان امام حسن)ع( و میدان امام علی)ع( و یا احداث پارک حدفاصل میان 

در حاشیه این جداره معضالتی  بنزین پمپ قرارگیرینمایشگاه اشاره نمود. هرچند بلوار شریعتی و میدان 

 ای بالقوهان قابلیت ت اما قرارگیری مجتمع ورزشی کارگراطراف سایت ایجاد نموده اس های کاربریبرای 

 برای این جداره ایجاد نموده است. 

 مبلمان شهری  4-4

 های صندوقتابلوهای راهنمایی و رانندگی، تابلوهای تبلیغاتی،  به توان میاز مبلمان موجود در حاشیه مسیر 

مبلمان شهری  گونه هیچمحلی  های پارکدر   جز بهو غیره اشاره کرد. در سایت  برق چراغصدقه، تیرهای 

 مانند نیمکت و یا صندلی برای نشستن در نظر گرفته نشده است.

 موردمطالعهاطالعات پهنه  وتحلیل تجزیه -5

در مورد هر یک از اجزا در جهت سنتز اطالعات کاربردی و  شده آوری جمع های دادهقرار دادن  کنار هم

حائز اهمیت است که این اطالعات امکان ارائه راهبردها و  رو ازآن. این امر باشد میتبدیل داده به اطالعات 

 های ظرفیتامکانات و  ،ها ویژگیکه در این حالت طراحی مبتنی بر  کند میراهکارهای طراحی را فراهم 

آن  دهنده تشکیلمشکالت سایت در ارتباط با مجموعه عناصر  ترین مهمسایت خواهد بود. بر همین اساس 

 از:  اند عبارتخالصه  طور به

 عدم توجه به  پتانسیل مهم محور در جابجایی پیاده جمعیت -



 

 عدم وجود کاربری خاص و جاذب جمعیت در طول محور -

 بر پوشش گیاهی خصوص بهآن  تأثیرو  اقلیم بیابانی سایت -

 ها ساختمان خصوص بهبدنه بزرگراه  دهنده تشکیلاغتشاش در بین اجزا  -

 عدم وجود مسیر پیاده در طول محور برای تردد پیاده -

  طورکلی بهعدم وجود پوشش گیاهی یا فضای سبز و  پیوسته نبودن آن  -

-  

 از: اند عبارتسایت  های قابلیتبرخی از امکانات و 

 میانگین در طول مسیر طور بهبرخورداری از عرض کریدوری مناسب  -

 جیربه فضای باز و فضاهای تف ها آنجوان بودن بافت جمعیتی منطقه و اقبال  -

 گستردگی فضا و نظم در سایت  -

 وجود کریدوری طبیعی )رودخانه( در جداره جنوبی سایت  -

 رش فضاهای جاذب جمعیت در شهرمحیط و گست دهی سامانتالش مدیران شهری در جهت  درنهایت

  

 کنندگان استفادهترجیحات رفتاری و فعالیتی  -6

 ای پرسشنامهپیشنهادی در داخل سایت ،  های فعالیتنسبت به  کنندگان استفاده های دیدگاه آوری جمعبرای 

، جنس و تحصیالت ، منطقه محل سن برتنظیم شد. در بخش اول عالوه  سؤال 27در چهار بخش و 

به قرار گرفت تا از این طریق تصویری از وضعیت استفاده از سایت  سؤالمورد  شوندگان پرسشت سکون

 آید. به دستتفریحی و تفرجی  خصوص بهمختلف  های حوزهبیاید و مقیاس عملکردی  سایت در  دست

ادراک را در  تأثیردر بخش دوم بر اساس مبانی نظری و همچنین مطالعات شناخت، عناصری  که بیشترین  

داشتند،  مورد پرسش قرار گرفتند. از سویی دیگر در این بخش  موردمطالعهفضا و جذب جمعیت در سایت 

و مطالعات "سبز راه گیری شکل"با توجه به ایده  شوندگان پرسشپیشنهادی از  کارکردهایو  ها فعالیتنیز 

، روی پیادهی همچون ایه فعالیتبه  توان میقرار گرفت،  که از این فعالیت  سؤالسایت  مورد 

 و... اشاره نمود. ها و جشن، اسکیت، خرید، تماشای مردم، شرکت در مراسم سواری دوچرخه



 

. بخش چهارم بر  پردازد میسبز حاشیه مسیر  های لکهدر  ها فعالیتبه نحوه استقرار  تفصیل بهبخش سوم 

 های فعالیتبا توجه به عدم وجود  تنظیم گردید. در این بخش ها راهاساس ایده چند کارکردی بودن سبز 

در  ها فعالیتتفریحی و تفرجی در حاشیه مسیر در حال حاضر، نسبت به استقرار و گسترش این دسته از 

اقتصادی نیز در این قسمت  های فعالیت، توقف کوتاه و یا حتی نیک پیکشد. همچنین امکانات  سؤالسایت 

 قرار گرفت. شوندگان پرسشاز  سؤالمورد 

گردید.  برآوردنفر  221جمعیت جامعه و بر اساس روش پیشنهادی کوکران ، حدود  برحسبنمونه  حجم

 صورت به شوندگان پرسشبه تعداد الزم توزیع شد. با توجه به اینکه اکثر  ها پرسشنامهطی دوران پیمایش 

دو هفته و  پیمایش در طول زمان مدتسنجی قرار گرفتند و با توجه به  موردنظرعبوری از منطقه ، 

انجام کار بروز مشکالت مختلف  درروندتکمیل گردید.  نامه پرسش 211 بر بالغپژوهش  های محدودیت

افراد سواره، سبب شد تا با توجه به نزدیک شدن تعداد پرسشنامه به  خصوص بهمرتبط با انجام مصاحبه، 

 12اولیه مشخص گردید که  های بررسینمونه نهایی لحاظ شود. با  عنوان بهحداقل مطلوب، همین تعداد 

حجم نمونه معادل  درنهایت،  ترتیب این بهبه دلیل مخدوش بودن اطالعات حذف خواهند شد.  نامه پرسش

مصاحبه با ساکنین و افراد  صورت به 1322 مردادماهدر طول هفته اول  نامه پرسش.نفر در نظر گرفته شد. 177

انجام گرفت. برای این  بعدازظهرمختلف در صبح و  وزهایرمحلی و همچنین مصاحبه با افراد سواره در 

در انتهای آن یعنی میدان  طور همینسایت یعنی میدان نمایشگاه و  مبدأی افراد  سواره در ها پرسشنامهمنظور 

 قصد بهاین تفکیک به این دلیل انجام شد تا از این طریق بتوان هم با افرادی که .امام علی)ع( تکمیل گردید

و  شوند میآن خارج  های خروجیو از برخی  کنند میاز بزرگراه استفاده  هایی بخشمحلی از  های دسترسی

، مصاحبه کنند میی دیگر شهر از آن استفاده ها قسمتکه ضمن عبور از سایت برای رسیدن  باکسانیهم 

ت برای دسترسی استفاده از سای ناچار بهبسیاری از ساکنین محلی در نواحی مجاور  که اینکرد. اما با توجه به 

 نیز در محالت اطراف تکمیل گردید. ها پرسشنامه، لذا بخشی از کنند می

 

 ها یافتهآماری و بحث روی  های داده وتحلیل تجزیه  6-1



 

( توسط ساکنین و افراد ها نامه پرسشدرصد مجموع  11)نامه پرسش 121، شده بررسی نامه پرسش 121از میان 

در ارزیابی وضع موجود ، اکثر درصد( نیز توسط افراد سواره تکمیل شد. 32) نامه پرسش 11محلی و 

را فاقد کاربری مناسب و یا دارای کاربری نامناسب شناسایی نمودند.  موردمطالعه،  منطقه کنندگان استفاده

 نسبتاً"، "مناسب "نحوه پوشش گیاهی موجود و وضعیت مسیرهای پیاده در آن را  از میان سه گزینه

 های فعالیتارزیابی نمودند.در ارتباط با وضع مطلوب، از میان  نامناسبدر وضعیت   "نامناسب"و  "سبمنا

 اند داشتهو نشستن در فضای سبز بیشترین انتخاب را  روی پیادهنسبت به  گزینه   شوندگان پرسشپیشنهادی ،

بعدی  های انتخابدر  سواری دوچرخهو  ها و جشنمرتبط با آن نظیر شرکت در مراسم  های فعالیتو 

موافق با  کنندگان استفاده اتفاق بهدر مورد بخش چهارم نیز اکثریت قریب  .گیرد میقرار  شوندگان پرسش

و  نیک پیک، ایجاد امکانات  سواری دوچرخهورزشی پیوسته ، ایجاد مسیر -تفرجی روی پیادهاستمرار مسیر 

 یم گل و محصوالت کشاورزی در حاشیه مسیر بودند.توقف کوتاه و همچنین استقرار بازارهای عرضه  مستق

 نامه )ماخذ نگارندگان( پرسش های دادهتحلیل  فعالیتی استخراجی از -نمودار فضا: 3جدول شماره

 فضا    
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مرکز خرید 
مغازه خورده  

فروشی
 

مزر
عه

 

کافه
 

رستوران
صنوعی 

دریاچه م
رودخانه طبیعی 
گ 

پارکین
 

بازی در آب و زمین 

 شنی

               

                روی پیاده

                سواری دوچرخه

                خرید روزانه

                غذا خوردن

                تماشای مردم

                خرید هفتگی



 

رکت در مراسم و ش

 ها جشن

               

                گردی طبیعت

                یزکشاور

                اسکیت سواری

                آشنایی با مردم

                استفاده از اتومبیل

  

 و راهکارها راهبردها -7

 آوردنگی ساکنین با احترام به محیط و فراهم ارتقاء کیفیت زند "در این پژوهش با توجه به هدف که

، طرح باشد می "به شهروندان و تقویت حس تعلق به جامعه رسانی خدمتامکانات تفریحی، تفرجی برای 

یک سبز  های ویژگیکه  گیرد میقرار  سبز راهیبر مبنای استقرار  1 راهبردی سایت مطابق با جدول شماره

طراحی معطوف به استفاده  از  گیری جهت رو ازاینرا دارا باشد.  "شهری سبز راه بافر  "و  "تفرجی  "راه 

موجود در محدوده سایت که  از پتانسیل الزم جهت ایجاد مناظر و   های توپوگرافی ویژه بهعوارض خطی و 

از این  توان می. از سویی دیگر گردد می تأکید، باشد میچشم اندازهای  زیبا جهت جذب جمعیت  برخوردار 

، فضاهای جمعی، فضاهای سرگرمی ، جذابیت، تسهیالت و سواری دوچرخهو  روی پیادهریق مسیرهای ط

 بر همین اساس  برخی از عوامل مانند:  کرد. تأمینامکانات رفاهی را در مسیر 

 پیاده  مسیرهایطراحی پیوسته  و همگون 

 ها تقاطعر د ویژه بهموجود در مسیر با الویت دادن به پیاده  های تقاطعاصالح 

 ایجاد عناصر شاخص بصری و فراهم نمودن امکان لذت بصری در طول محور

 ایجاد فضاهای جمعی، فضای بازی کودکان در نزدیکی مناطق مسکونی 



 

 پیاده و خرید در جوار بزرگراه مسیرهایایجاد 

 طراحی سایت های برنامهدر   CPTEDطراحی  وسیله بهاستفاده از برنامه پیشگیری از جرم 

 ، توقف کوتاه و تسهیالت مرتبط با آننیک پیکایجاد فضاهای 

 عمومی  ونقل حملیک شیوه  عنوان به سواری دوچرخه مسیرهایایجاد 

 اقتصاد پایدار محیطی تأمین منظور بهاقتصادی در سایت  های فعالیتجهت استقرار  یابی مکان

از امکانات سایت و غلبه بر  انبهج همهقرار گرفتند. این پژوهش برای استفاده  موردتوجهبیشتر 

تدوین نمود تا ترجیحات  3هکارهای طراحی  را مطابق جدول شماره راو  راهبردهاآن ،  های محدودیت

 فیزیکی ،فرهنگی و زیستی سایت  را منطبق کند. های ظرفیتبا  کنندگان استفاده

 بندی جمع -8

و حفاظت کننده یک شخصیت خاص و  ایجادکننده دتوانن می ها راهکه سبز  دهد مینتایج این پژوهش نشان   

در کیفیت اکولوژیک شهر و نیز کیفیت  توانند می ها آندر منطقه مورد استقرار در بستر شهری باشند. مانند بی

داشته باشند و  توجهی قابل تأثیرانتخابی و اجتماعی شهروندان  های فعالیتمحیطی شهری جهت انجام 

را افزایش   شمول همه های فعالیتو کیفیت مکان ناشی از انجام حس تعلق به محیط  درنتیجه

کیفیت زندگی شهروندان را از ابعاد اقتصادی، آموزشی، فرهنگی،  توانند می ها راه.همچنین سبز دهند می

 خصوص بهگسترش استفاده از سبز راه،  درنتیجهتفرجی، محیط زیستی و امنیتی ارتقاء دهند. از سویی دیگر 

اجتماعی  های فعالیتبه مکانی جاذب جمعیت جهت انجام  توان میسبز راهی در شهرها  های بکهشدر قالب 

بر روند  درازمدتدر  تواند می. امری که یافت دستو انتخابی شهروندان در فضاهای عمومی شهری 

طبیعی و  های سرمایهشهروندان در قبال حفظ و مراقبت از  پذیری مسئولیتاحساس تعلق به محیط و 

که در چارچوب گسترش فضای سبز  دهد میمثبت داشته باشد.نتایج این پژوهش نشان  تأثیراکولوژیک شهر 

یک ابزار سودمند  عنوان به سبز راه، نهادینه کردن استفاده از محیطی زیستدر شهرهای کشور و توسعه پایدار 

 های طرحموجود هر منطقه،  با ارائه تصویر وضع  توان میو کاربردی ضروری خواهد بود.برای این کار 



 

و  سبز راهبخشی مرتبط با اجزا را نیز تهیه نمود . برای تسهیل  در این امر، چگونگی استفاده و کارکرد 

 .باشد میساکنین را دارا  ترجیحات ودر آن رابطه مستقیمی با مطالبات  ها فعالیتانتخاب و چیدمان نوع 
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