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  :چکیده

موارد در خصوص طبیعت  اصلی ترینو  مهمترینتواند از و می آمیزد یدرمهاي انسانی حرکت پیاده همواره با نیازها و خواستهتوجه به :هدف

یک موضوع  عنوان بهیکی از تحوالت اخیر شهرسازي جهان توجه به حرکت پیاده و نیازهاي آن . کنندگان از فضاي شهري تلقی شوداستفاده

ایفا نمایند و سبب بهبود  ونقل حملهاي توانند نقش مکملی را در ارتباط با دیگر شبکه می ها راه یادهپدرواقعشهري است،  يشده فراموش

- اهمیتوتوجه بهعابرپیادهومناسب سازیمحیطشهریبرایحضورویدر فضاهایشهریاز چالش.معی در مراکز شهري گردندحیات مدنی و حضور ج

قرار شهریموردکم توجهییزیر برنامهدرمطالعات یژهو بهماودر کشورضرورتاینمسئلهباتوجهبهاینکه .شهرهایامروزماستهایپیشرودر کالن

فضایعمومی عنوان بهشهرهاحاکیازنیازمبرمبهفضاهاي مطلوبوفراغتیاجتماعیوضعیتاین. یابداست، وضوحبیشتري میگرفته

شهري در جهت ارتقاي سالمت روح و  ایجاد فضایی براي رقابت و قرابتپژوهش حاضر هدف از بطور کلی .درزندگیمدرنشهریاست

  .باشد میروان

ابتدادرقسمتکیفیمطالعه با . استشده درقسمتگردآوریاطالعاتپژوهشحاضر،ازمتدترکیبی استفاده:شناسی پژوهشروش

 یاعتبار دهبرایکه ودر قسمتکمیپژوهش.شده استوچارچوبنظریپژوهشاستخراجگرفتهشاکله مبانینظریتحقیقشکل ،اياستنادبهمنابعکتابخانه

اي نیز در و پرسشنامهانتخاب  ،نمونه موردي عنوان بهالهدي نیز علم راه یادهپ.شده استازتکنیکپیمایش استفادهشده، بخشکیفیبه کارگرفتهبه

مورد تجزیه  SPSSافزار هاي مربوطه با استفاده از نرمداده وبود هبسته و باز طراحی شدصورت بهکهنوع سؤاالتآن هاین خصوص طراحی گردید

  .ه استو تحلیل قرار گرفت 

که در  43سؤالدارند و با توجه به نسبی ها حاکی از آن بود که اکثریت افراد از وضعیت موجود رضایت نتایج حاصل از پرسشنامه:یافته

  .تمامی افراد خواستار ایجاد یک مجتمع چند عملکردي در میدان اصلی بودند تقریباًمربوطه بود،  هاي یشنهادپخصوص 

ساختمانی با عملکردهاي متنوع و . گردیدیچند عملکردمجتمع یک طراحی معطوف به ایجاد ،هاپس از تجزیه و تحلیل داده:گیرينتیجه

 که طوري به. باشدمیها جشنو  مراسمهاي برگزاري و سالن تئاتر آمفیهمچون گالري، رستوران، مجتمع فرهنگی،  راهیادهپمرتبط با عملکرد 

.المت روان افراد و جامعه گرددتمامی افراد بتوانند از آن استفاده کنند و این مکان موجب حضور هر چه بیشتر شهروندان و ارتقاي س

  ، تعامالت اجتماعیراه، سالمت روان، سرزندگیسبزراه، پیاده:هاي کلیدي واژه

  

  



  مقدمه-1-1

، مکـث بـا   همـراه نیست؛ بلکه این حرکـت  حرکت و جابجایی ها ساختمان بینو انتظار انسان از فضاي  خواستهتنها 

 مهمـی تواند نقشی می هطراحی شهري امروز از این رو. رودانسان عادي انتظار مییک که از رفتار باشدمیانتظار و سکون 

  ).1380، اتحادرودي(داشته باشد ها انسانزندگیدر ایجاد فضاهاي 

. باشـد  هـا  آننیاز زندگی اجتماعی جوابگويو باید  هاست آنزندگی جمعی  گرنمایان،فضاي باز شهري براي شهروندان

تصـویر ذهنـی شـهروندان از ایـن فضـاها و      . دارنـد  رو در روشهروندان با یکدیگر برخوردهاي اجتمـاعی   هامکاندر این 

وسیعی از اقشـار   يدامنهاین فضاها را  کاربران. را توقع دارند اتفاقو پر از  گوناگون است که فضایی نوعیبهها آنمقیاس 

  ).1383، قاسمی(آورندمیوجودبهها ایننظیرهاي سنی مختلف و اجتماعی، گروه

ــی از  ــراتیک ــاده و       تغیی ــت پی ــه حرک ــه ب ــان توج ــازي جه ــر شهرس ــتهاخی ــايخواس ــهآن  ه ــوان ب ــک  عن ی

شـهروندان و مشـارکت آنـان در زنـدگی      قیدوشـرط  بـی پیـاده راه محـل حضـور    . شهري است اصلیی شده فراموشمبحث

مختلـف شـهروندان و گـردش گـران      هـاي  گـروه شهر عمل کرده و پذیرایی  ي همهاین فضا در مقیاس . جمعیشان است

مکان امن و راحت براي تماس اجتماعی، گردش و زیبـایی   ،باید عالوه بر نقش ارتباطی و دسترسی ها راهپیاده . باشد می

شهرسـازي و   هـاي  پـروژه هماننـد دیگـر    سـازي  راهاز قبیـل پیـاده    هـایی  طـرح موفقیت یا عدم موفقیت . را فراهم کنند

احداث در ایـن معـابر    سنجی امکانرافیک نیازمند انجام مطالعات و شناسایی معابر متعدد و نیازسنجی و و ت ونقلی حمل

  .است

  لهبیان مسأ -1-2

کـدام  هستند که هرهمدیگردر کنارگوناگونهایازبافتهاییگروهاوها، خیاباناز ساختمانشدهساختههاییگاهاقامتشهرها

-اقامـت .تعاملبامحیطوتجربه کردن فضاهایپیرامون است يبرقراریکمکانمستلزمزیستنانساندر. خاصخود استعملکرددارای

ــاه ــاي گـــ ــهرهایاازجملهبشریهـــ ــاکنینخواستهتدریجیومبتنیبرصورت بهشـــ ــدهبهســـ ــود آمـــ ــترش و وجـــ گســـ

تغییـــر داده کهانســـاندر محیطگونه آن.انـــدوجـــود آمـــده بهوطرحاولیه وبااهدافخاصـــنقشـــهویابراساساند یافتـــه

،شهر مـی از این رو. گذاردمی تأثیرانسانبامحیطتطبیقدهد،شرایطمحیطینیزبررفتارونوع خود شکلمیهخواستوآنرامتناسببا

ــانتأثیرات مهمیمحیطزندگیعنوان بـــــــــــهتواند ــد،همچنین انســـــــــ بـــــــــــر رشدوتوسعهاوداشتهباشـــــــــ

ــهراثرپذیریجامعه ــذبرنیزازنحوهارتباطساکنانش ــت اجتناب ناپ ــهرهاي بزرگدر .اس ــدگیمبتنیبر ش ــت و بهلحاظنوعزن رف

  .استکاسته شدهتعامالتایجادهاي انسانیوامکانارتباطمحور،وغلبهتفکرماشینگوناگونسریع،ازدحام،وجودوسایلنقلیه آمد

بـوده و از وسـایل نقلیـه    سلطه کامل با عابرین ها آننقش اجتماعی هستند که در  بیشترینبا  مسیرهایی، ها سبز راه

در ارتبـاط   خصـوص  بـه کارهایگروهیبـراي   وسـیله اي ، هـا  راهسـبز .شوداستفاده می رسانیخدمات منظور بهموتوري تنها 

  ).1384پاکزاد، (هستند اجتماعیاقتصاد شهریو سالمت  ،کیفیت محیطیبا

:هامزایاي برنامه ریزي و ایجاد سبز راه

  .میان شهروندان جتماعیتعامال بیشتر کردن میزان-

گیـرد و  کیفیت محیط شـهرها انجـام مـی    افزایشباهدفشهرها  اصلیمناطقوسایل نقلیه موتوري در  کم کردنمقدار-

این اقـدامی  . شودمعماري می مهمنواحی تاریخی و بناهاي  حفظهاي صوتی و آلودگی هوا و آلودگی کمتر شدنموجب 

  .هاي تجاري و منازل مسکونی به بهتر کردن کالبد محیط اطرافشان بپردازندشود که خود ساکنان واحدباعث می

  .وافزایش ایمنی پیاده ود خدماتبهب-

شـهر  داخلسـنین و اقشـار اجتمـاعی را بـه      يچـون کههمـه  مثبت و سـازنده اسـت،    ها سبز راهساختاجتماعی  تأثیر

  ).1383حسینیون، (دهندمی ساکنینشهري به  هایهمگانیمکانرا در  گوناگونهاي و امکان فعالیت کند میجذب



  شهري با رویکرد ارتقاي سالمت روانطراحی سبزراه     2

کـه   دالیلـی آن به وجود آمـدن   منظوربلکه  نیستاختالالت رفتار  توضیحدلیلبه  مختصسالمت روان فقط  منظور

هـاي شـدید    بیماري ایجادجلوگیري از  خاطربهرفتار  یجزئدرمان اختالالت  همچنینزندگی سالم باشد و  کامل کننده

  ).1382،شاملو(روانی است

سالمت روانـی  سازمان بهداشت جهانی، .یکی ار مباحثی که در رشد و بالندگی جامعه مهم است سالمت روانی است 

 يجامعـه استفاده کرده و بـراي   مؤثریگونهبه  ها آنخود را شناخته از  شخصقدرتدر آناز بهزیستی که  ايگونهعنوان بهرا 

از ابـتال بـه    از طریقممانعـت بهداشـت روانـی ایجـاد سـالمت روان      از ایـن رو . کنـد  مـی تعریـف   سودمند اسـت، خویش 

هاي روانـی  از عوامل ناشی از برگشت بیماري جلوگیريبروز آن،تشخیص زودرس، مؤثرکنترل عوامل ، هاي روانی بیماري

  ).1382میالنی فرد، (و ایجاد محیط سالم در برقراري روابط صحیح انسانی است

، مشــــارکت خردگرایانهفکریطبقاساســــکه،یاستهایشهردر محــــیطجامعهــــ افــــرادی زنــــدگیاجتماعمحالیجاد

در قــرن بیســتم بــا رشــد ســریع  . آیــدوجــودمیبهانســانیهای ارزشاساســبرگرفته شــکلجامعهورفتارهایجمعیاکثریتمدنی

دور شـده، بـه همـین سـبب لـزوم       هـا  انسان، مناظر طبیعی و فضاي سبز از سیماي شهرها و زندگی روزمره شهرنشینی

اصـول آن   کـارگیري  بهطراحی محیط و لزوم . است یافته افزایشو عالقه به مناظر طبیعی و روابط انسان و طبیعت  توجه

شـهر،   مـابین در بهبود سیماي شهري بایستی در سرلوحه عملیات توسعه و بهسازي شهري قرار گیرد تا پیوند گسیخته 

  .انسانی گردند ها فعالیتیعی، بستري مناسب جهت انسان و طبیعت باري دیگر ترمیم یابد و شهرها با مناظر طب

کـاهش فشـارهاي    ي،نظریهبوده و به همـراه شـروع شهرنشـینی    مهمارتباط با طبیعت در شهرها براي ایجاد آرامش 

 ساختندر شهر، با  ها انسانوجود طبیعت بر سالمت  آثاربر عالوه . شده است نشان دادهبا طبیعت  رابطهروحی با ایجاد 

و  هـا  انسـان بـراي   قبـل از  بیشـتر ارزش و اهمیـت طبیعـت را    تـوان  مـی ، و ترکیـب کـردن آن بـا شـهر    مناظر طبیعـی  

مشـارکت مردمـی در جهـت     بحـث نیز بر طبیعت کمتـر شـده و از    ها آنتا اثرات مخرب  کردمشخص  کنندگان استفاده

  .استفاده کردایجاد و حفظ میراث طبیعی 

طبیعـت از طـرف محققـین کـه بـر روي       دوراز بـه در یـک زنـدگی    شهرنشـین انسان بالقوه طبیعت براي یک  اثرات

مسـتقیم یـا    طـور  بـه انسان با ارتباط نزدیکـی کـه   . است شده واقعتجزیه و تحلیلمورد، کنند میتحقیقروانشناسی محیط 

آگـاهی نداشـتن از    بـاوجود آورد و حتی می به دستاز طبیعت را  سودمندي، انواع کند میایجادبا طبیعت ، غیرمستقیم

  .)1992اولریچ و پاترسون،(کنداز آن استفاده میطبیعی،  هايمنظرهروانی  مزایاي

بایـد فضـاي    اجتماعیـاول  در فضا است بـراي ایجـاد تعـامالت    ،بودني اصلی و مهم در بحث تعامالت اجتماعینکته

تعـامالت اجتمـاعی در    کنـد  میایجادها آنمردم در فضا تعامل را در بین  کهبودنچونحضور مردم باشد  مناسبشهري 

بـراي ایجـاد    آیـد،از ایـن رو  شـهربوجودمی است کـه در   رخدادهاییو ها فعالیتنوع  يمنعکس کنندهیک فضاي شهري 

هـا، ارتباطـات و   باشـد فعالیـت   بهتـر هرچه فضـاي شـهري    .فعالیت ها را بشناسیمتعامالت اجتماعی مناسب ابتدا باید 

  .شودبیشتر میزمان حضور افراد در فضا نیز  مراتب بهو  آیدوجودمیبتعامالت بیشتري در آن 

وشرطالزمبرایادراکشهراستلذاتعلق اساسشودکه میفضاایندر آرامششهروندانو رضایتمندیباعثایجادمناسب فضاهایشهري

پیادهدرشـهربه  جایگاهحضوریافته توسـعه کهدرکشورهاي روست ازاین. نیستممکنشهر درکبهمکانوتوسعهروابطاجتماعیبدون

  .ترازاولمدیریتشهریبدلشدهاستهای برنامه

کـه هـدف اصـلی     کنـد تأکیدمفهـوم   بـه ایـن  طبیعت بر سالمت روان انسان،  اثراتتا با بررسی  کوشدتحقیقمیاین 

در بافـت شـهري    هـا سـبز راه کمبود .باشـد  مـی بازگرداندن سـالمت روان بـا حضـور در پـارك و دیـدن گـل و گیاهـان        

زنـدگی بـه سـمت زنـدگی      سبکاز طبیعت و تغییر  روز روزبهگرفتن و دور شدن  بافاصله. شوداس میاحس وضوح بهرشت

از طبیعتکـه   ایـن دوري . کنـد ایجـاد مـی  ... ، نگرانـی و روحی مانند افسردگی، اسـترس  هاي بیماريماشینی، بسیاري از 

گاهی اوقات برگشـت  . گذاردکودکان امروزي شده است، اثرات زیادي در افکار و روح و جسم آدمی بر جاي می گیر دامن



3  مقدمه و هدف

حـس  کـه  مراجعه نمودبـه فضـاهایی   تـوان  مـی در شلوغی شهرهاي بزرگ هم  چراکهبه طبیعت چندان دشوار همنیست، 

 هـاي نگرانـی دوراز بهبرقرار کرد و اندك زمانی را  با طبیعت ارتباط ها آندر  بودنبا  توان می،و دهدبودن در طبیعت را می

  .رسیدروحی و روانی سالمت بهبکر طبیعت شد و از این طریق  هاي زیباییروزمره زندگی، محو 

  هاي پژوهشسؤال -1-3

سـالمت روحـی و روانـی شـهروندان      برافـزایش شـهري،   يدر فضـاها توانـد چگـونهمی  هـا  راهارتقاي کیفی پیاده  -1

د؟تأثیرگذارباش

  آورد؟به وجودمرکز شهر را هاي خیاباندر  سازي راه،پیادههاچند عملکردي کردن کاربري توانباچگونه می -2

و عمومیعمومیمواجهشـدهوحیات  توجـه تابا شـود باعـث مـی  ها راهو سـبز ها پارك،شهريفضاهایبازاز  چهخصوصیاتی-3

  جاریشود؟شهر سرزندگیدر

  هاي پژوهشفرضیه -1-4

-نتیجه که تواند میزان تعامالت اجتماعی در فضاهاي شهري را افزایش دهدمی ها پیاده راهکیفی  و ارتقايایجاد  -1

  .بسیار مثبتی بر میزان سالمت روحی و روانی شهروندان دارد تأثیري آن نیز 

شـهر   مرکـز اصـلی  سـازیدر   راهپیادهافزایشـ وروز شـبانه در ساعاتمختلفمیان ایجاد کارکردهاي گونـاگون و متنـوع   -2

  .رابطهمعناداري وجوددارد

هاي فرهنگی و متناسب با میزان منطبق با معیار ها راهو سبز  ها شدهدر طراحیپیاده راه استفادههرچقدر الگوهاي  -3

  .بیشتري در جذب مردم و ارتقاي تعامالت اجتماعی دارد تأثیرادراك عوام مردم باشد 

  اهداف پژوهش -1-5

  پایداري تعامالت اجتماعی -1

  مثبت اوقات فراغت گذراندن-2

  ارتقاي صمیمیت شهري -3

  ارتقاي سطح فرهنگ مردم شهر -4

  ایجاد فضایی براي رقابت و قرابت شهري در جهت ارتقاي سالمت روح و روان -5

  براي تفریح، تفکر و خالقیت یمکان -6

  هاارتباط بین نسل -7

ــه-8 ــه ارائـــ ــده  ینتیجـــ ــت آمـــ ــاي بدســـ ــهازهـــ ــاده راهمطالعهموردینمونهمقایســـ ــامروزيباپیـــ  هایـــ

  رضایت وایجادها راهکیفیتپیادهافزایشبرایدنیا

  ضرورت و اهمیت پژوهش -1-6

ازارزشدرنتیجهـ و روازمقیاسونیاز انسـانپیاده روز روزبهفضاهاومعابرشهري، درتدریجیحرکتسوارهافزایشنیزباکشور مادر

ــه ــت هاوجاذبـــ ــاي اجتماعیفرهنگیفضاهایشهریکاستهشدهاســـ ــازگار اینرودر .هـــ ند،مفهوموکارکردعناصرشهریســـ

. اســتداده ازدســتومطلوببافتقدیممانندمرکزمحلــه،خیابان، میدان،گــذروکویتغییرماهوییافتهومحتوایغنی انسانیخودرا 

ــفانه ــاًدر بسیاریازشهرهایبزرگایرانومتأســـــــــــــــــــــــــــــــــــ در خصوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .شهریلحاظنشدهاستهای توسعهبودنمحور انساننواحیمتراکماینشهرها،تمهیداتیبرای

امروزي شــــهرهای کــــالنپیشــــرودر هایدغدغــــهشهریبرایحضــــورویاز کردنفضای مناســــبعابرپیادهوتوجــــه به

ــت ــئلهباتوجهبهاینکهاهمیت.اس ــوراینمس ــت مامورددر کش ــه اس ــوجهیقرار گرفت ــتري اهمیت، بی ت ــی بیش ــدا م ــدپی . کن
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پاســـخگوییبه کهازنظر هایـــآن پیاده راهکهفضاهایبازشـــهریوبـــزرگ کشـــور   شـــهرهايرشتواکثرشـــهر ازطرفدیگر

فضـــایعمومی  عنوان بهمناســـببهفضـــاهاي زیادازنیازنشان، وضعیتاینشهرهابســـیار ضـــعیف هســـتند  نیازهایشهروندان

ــت ــناخت خواستاراجتماعیدرفضاهایشهریراهکارگسترشزندگی. درزندگیمدرنشهریاســـــــــــــــــ شـــــــــــــــــ

یـاین  همـه  ؛ کـه وبررسی میزانپذیرشورضایتمندیفضاهایعمومیتوسط شهرونداناسـت مکانالگوهایبرگرفتهازفرهنگاستفادهاز

  .مؤیدضرورت واهمیتاینپژوهشاست ذکرشدهعوامل 

  پیشینه پژوهش -1-7

 .گـردد  برمیتاابتدایقرنبیسـت 1700يهـا سـال به 3ها وي پاركو 2،بلوارها1باعنوانمحورها ها پیاده راهو ها سبز راهاولیننسل

-مسیرهایزیارتیبههم وصـلمی عنوان به،کههفتمحوطهکلیسارایوسط قرونازمحورهایمربوطبهمراسموتشریفاترومها سبز راهاین

.هایمجزابودهاستواتصالمحوطه 4درپی یپکردهاست،مشتقشدهکه عملکرداینمحورهاجابجایی،تجربهدید

براي ي این چنینیبهوجودآمدند،مسیرهاوصلمیکننددرپاریس کهفضاهایشهریرابههم 5مانندالیزهشکوهمندسپسبلوارهای

ــه شـــکوه و جاللوایجادکنترلونمایشهایجدامکانبرایارتباط،هوسمانهمدرپاریســـهستندتقدران زیباییوبیـــنشـــان دادن ،بـ

ــال ــاالیجادکردودیگر1850س ــیرابهاینمحورهایراهیکمحوراصلیاتص ــتد. ارتباط داددسترس ــري با 6فردریکالالمس ــده گی  ای

او  هـاي نظریه .شدسبز راهایبرمفهوم،کهمقدمهایجاد کردرابارویکردمنظرزیباها پاركیستمو سها وي پاركازبلوارهایاروپایی، 

  ).2006، ٨ادلی(دید  توان می1787سال 7سبز بوستون پیاده راهرا در 

  الیزهخیابان شانز -1

» دشـت الیـزه  «معنی نام آن .قراردارداین خیابان  مجاورتالیزه نیز در  کاخ. جهان است هاي خیابانمشهورترینیکیاز 

 la plus belle avenue du»الیزه راهـا شـانز  فرانسوي. معنی شده استالیزه به معنی خجسته در اساطیر یونان.باشدمی

monde» نامند مینیز » زیباترین خیابان جهان«یعنی.  

واقع شـــــده  پاریســـــ8منطقـــــهو درمتـــــر1910آن طـــــول .درشمالغربیاینشـــــهرقرارداردایـــــن بلوار

  .شودختممی) میدان اتوال(وبهمیدانشارلدوگلآغازشدهازمیدانکنکورد.است

  

رشت الهدي خیابان علم پیاده راه-2

. دهـد  پیوند مـی  »یدانمسبزه«ي جنوب غربی میدان شهرداري، مسیري کوتاه وجود دارد که میدان را به  در گوشه

.مانتو و پوشاك مردانه بوده است ،و از دیرباز، مرکز خرید کفش گرفته نامعلم الهدي  یابانخ این مسیر،

هـاي رومیکتابخانـه،    رواق. شـود  اش بـا کتابخانـه ملـی آغـاز مـی      داره شمالیالهدي در بدو ورود و در ج علم پیاده راه

مـردم رشـت در زیـر رواق ایـن کتابخانـه       »گـاه  وعده«ترین مهم. بانی مناسب براي حفاظت مردم شهر از باران است سایه

 در گفتگوهایشـان گاه در ناخودآگاه جمعی مردم رشت چنان قوي است که در بسیاري مواقع  این وعده. است گرفته شکل

  .دانند که مکانقرار زیر رواق کتابخانه ملی است شود و در یک توافق ضمنی هر دو طرف می مکان قرار ذکر نمی

ایـن پاسـاژ   ، داده جـاي الهدي، عالوه بر کتابخانه ملی، دو سینماي اصلی شهر و پاساژ نور را نیز در خـود   خیابان علم

قرار  موردنقدیک نمونه موردي  عنوان بهتواند این پیاده راه می ؛ کهوده استیکی از نخستین پاساژهاي مدرن در رشت ب

.گیرد

                                                                                                                                                                
1- Axes
2- Boulevards
3- Parkways
4- Sequential vision experience
5- Champs Elysse
6- Fredrik Law Olmsted
7- Boston Emerald Necklace
8AdliImam
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  :باشد میبه شرح زیر  ها راهدر مورد پیاده  شده انجامهاي برخی از پژوهش

، محـدوده مرکـزي تهـران   : نمونه مـوردي . و نقش آن درفضاهاي شهري ها راهاهمیت پیاده ،1382حبیبی، میترا، -1

  معماري، دانشگاه تهران، تهران دکترا نامه پایان

مناسـبات دنیـاي مـدرن، ضـرورت      در اثـر وضعیت نامتعادل حاکم بر زندگی و فضاهاي شهري و ضعف حیات مدنی 

، هـا  راهبـا تحلیـل فراینـد حیـات مـدنی در تـاریخ مدرنیتـه، اهمیـت پیـاده          . بـوده اسـت   ها راهپیاده  در احیايتحقیق 

، بسـط  هـا  راهبر زندگی شهري مدرن در پیاده  مؤثرزندگی شهري ارزیابی شد و پس از شناسایی عوامل  گاه تجلیعنوان به

مند کـردن  اري، فردباوري و قاعده، گفتمان، مشارکت، قانون مدگرایی کثرت: هاي نظري جامعه مدنی با پنج رکنشالوده

  .آن با شرایط بومی هدف تحقیق قرار گرفت

 کارشناسـی ارشـد  نامه پایـان ، بازطراحی پیاده راه تربیت تبریز جهت افزایش تعامل اجتماعی، 1393، علی، نظري -2

، یزدواحد یزددانشگاه آزاد اسالمی معماري، 

قـرار گیـرد    تـوجهی  بـی امروزه رشد سریع شهرها باعث شده که توجه به معیارهاي مناسـب شـهري مـورد     متأسفانه

توجه به گذشـته تـاریخی ونیـز    . به برخوردها و رفتارهاي اجتماعی در فضاهاي شهري دانست توان میاین موارد  ازجمله

بـه دلیـل    اگرچـه . پیشینیان به رفتارهاي اجتماعی بـوده اسـت   وجهو تهمگی گویاي جایگاه خاص  مانده برجايشواهد 

هاي اجتماعی، ارتباطی و سهولت ارتباطات بین مناطق مختلـف تـا حـد زیـادي فـراهم      گسترش تکنولوژي، رشد شبکه

زمینه محیطی مناسب بـراي مـردم بـراي امکـان بـروز رفتارهـاي        تأمینلیکن ایجاد فضاي شهري جهت . گردیده است

پیـاده راه تربیـت    بـر روي کـه   اي اولیـه مطالعات  بر اساس. شده است رنگ کمی و کنش اجتماعی تا حد زیادي اجتماع

. بودن سطح تعـامالت شـده اسـت    رنگ کمو مسائل متعدد باعث  نظمی بیحاکی از آن است که نابسامانی و  گرفته انجام

 تـأمین مراکز خدماتی، وجود مشاغل نامناسب، عـدم  ، کمبود وسازها ساختها، عدم پیوستگی در توزیع نامناسب کاربري

  .باشد مینیازهاي اجتماعی غیر از خرید، عدم توجه به اصالت پیاده راه و غیره از مشکالت این معبر 

پیـاده راه لیـان   : نمونه موردي (بر روانشناسی محیطی  تأکیدطراحی فضاي شهري با ، 1391فلک الدین، پریسا،  -3

  قزوین ،)ره(المللی امام خمینی انشگاه بینمعماري، د کارشناسی ارشدنامه پایان، )بوشهر

هـاي کالبـدي، بصـري و غیـره بـوده، لـذا        مداري در شهرهاي ایران بیشتر معطوف به جنبه ها پیرامون پیاده پژوهش

تواند در بهبود عملکـرد   است؛ کیفیتی که می شده پرداختهپیاده  هاي درراهط و رفتار مردم کمتر به چگونگی تعامل محی

ي فرد پیاده و محیط پرداخته است و سـعی دارد از طریـق    پژوهش پیش رو به بررسی رابطه. باشد مؤثربسیار  ها راهاین 

قـرار   مورداسـتفاده ط را یافتـه و در طراحـی   نیازهاي انسان بر محـی  تأثیربر مردم و  مؤثرکاربست علوم رفتاري محیطی

شناسی و فیزیولوژیکی و روانی انسـان   هاي این پژوهش، عدم توجه به مسائل آسایش محیطی، نشانه بر اساس یافته. دهد

  .شکست است به محکومها آنمنجر به عدم جذابیت محیط و احساس نارضایتی از فضا شده، طراحی بدون توجه به 

خیابان امـام  (در مرکز شهر رشت ) پیاده راه(مطالعه موردي حرکت پیاده ، 1393، شاهرخ، طلیسگر ثابت حقیقی-4

  ، گیالندانشگاه گیالنمعماري،  کارشناسی ارشدنامه پایان، )خمینی و میدان شهرداري

مـوارد   تـرین وضـروري ترین پراهمیتتواندازومیآمیزد درمیهاي انسان توجه به حرکت پیاده همواره با نیازها و خواسته

یکی از تحوالت اخیر جدید شهرسازي جهان توجه بـه  . از فضاي شهري تلقی شود کنندگان استفادهدر خصوص طبیعت 

هـایی از  مهم شهري است موفقیت یا عـدم موفقیـت طـرح    شده فراموشیک موضوع  نعنوا بهحرکت پیاده و نیازهاي آن 

ونقلی وترافیک نیازمند انجام مطالعـات و شناسـایی معـابر    حمل ،شهرسازي هاي پروژههمانند دیگر  سازي راهقبیل پیاده 

فضاي شهري  باارزشطه، بافت مرکزي شهر رشت، تنها نق. احداث در این معابر است سنجی امکانمتعدد و نیازسنجی و 

ــهر         ــن شـ ــاعی در ایـ ــامالت اجتمـ ــت تعـ ــایی الزم جهـ ــایی و ارزش فضـ ــه داراي زیبـ ــت کـ ــیاسـ ــد مـ . باشـ

هــاي بســیار بــا کــه علیــرغم پتانســیل باشــد میمحدودهموردنظراینمطالعه،میدانشهرداریوقسمتیازخیابانامامخمینیرشــت
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-ق بـا شناسـایی نقـاط ضـعف و قـوت پیـاده راه      در ایـن تحقیـ  . اسـت  گریبان به دستهاي زیادي مشکالت و محدودیت

  .برایبافتمرکزیشهررشتطراحیگردیدبهبودیافتهخارجیوخیابانعلم الهدي،طرحیو کشورهادرسطحکشورایجادشدههای

راهبـردي فضـاهاي شـهري مطالعـه     ارزیابی و تحلیـل نقـش زون پیـاده و سـاماندهی     ،1393احمدزاده، سامان،  -5

تبریز، دانشگاه تبریزمعماري،  کارشناسی ارشدنامه پایان، شهر تبریز: موردي

، انحطـاط  هـا  راهوآمـد، نـاامنی    شدن مشکالت شهري مانند آلودگی محیط، دشـواري رفـت   گیري و حاد اوج درنتیجه

اي علیـه سـلطه حرکـت     ي، واکـنش گسـترده  بصـر  هاي ارزشمراکز تاریخی شهرها، افت کیفیت فضاهاي شهري و افول 

در این زمینـه، بازیـابی و توسـعه    . آمده است به وجودموتوري و کاهش تحرکات پیاده در جهان و ازجمله در شهر تبریز 

» جنـبش پیـاده گسـتري   «عنوان  یزي و طراحی شهري بدل شده که از آن بهر فضاهاي پیاده به یکی از محورهاي برنامه

خود قـرار داده بلکـه تغییـرات     تأثیرتحت تنها سیماي کالبدي شهرها را  ش گسترش فضاهاي پیاده، نهجنب. شود یاد می

هـاي   همچنـین الگوهـا و روش  . نوینی در کیفیت زندگی شهري و رفتار اجتماعی و فرهنـگ مـردم ایجـاد کـرده اسـت     

ویژه در عرصـه   هاي شهرسازي، بهها و روش که موجب تحولی عمیق در نظریه شده ارائهجدیدي براي حل مسائل شهري 

تبریز نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نبـوده و غلبـه فضـاهاي سـواره بـر           شهر کالن. ساماندهی فضاهاي شهري شده است

مطالعه حاضر در تالش اسـت تـا بـه    . مسیرهاي پیاده، عرصه را بر حضور شهروندان در فضاهاي شهري تنگ نموده است

  .بپردازد) خیابان تربیت و ولیعصر(شهر کالناده در این از فضاهاي پی هایی نمونهبررسی 

روان جوانـان بـر    و سـالمت تدابیر معمارانه در ارتقاي آرامش ، 1392، محدثه، متین، مهرداد، یفهوظ نظامداوطلب  -6

  ، قزوین،انسان گراهمایش ملی معماري و شهرسازي ، محیطی یشناس روانپایه اصول 

به طبیعـت تمایـل دارد و در کنـار آن آرامـش      ذاتاًانسان . باشد مینیاز فطري آدمی  ترین ضروريارتباط با طبیعت، 

تمرکـز در ادراك و ایجـاد    کـاهش  مناظر شهري آشفته و متراکم و فاقد عناصر طبیعی، افزایش اضطراب،. یابدخاطر می

 بـر کـاهش  د توانـ  مـی که طبیعت و فضاي سـبز   دهد میتحقیقات نشان .اند شدهاختالل در کارایی ذهنی انسان را سبب 

زینتـی و دارویـی،    یاهـان هـاو گ  گـل درختـان،  (مناظر طبیعی و عناصرش . باشد مؤثرفشار روانی و ارتقاي سالمت روان 

طریق تحریک وجـه دیـداري و بصـري، حـس المسـه، بویـایی، شـنیداري و         از ،)لفمخت يها گونهاصوات وظهورآب، در 

هدت این پژوهش بررسـی  . را کاهش داده و رفاه بیولوژي را افزایش دهند شناختی روانیزا تنشند عوامل توان میچشایی 

متنـوع در جهـت نیـل    طبیعی  هاي یمحیط تجربهنیاز فطري آدمی به  تأمینمنظر طبیعی بر سالمت روان انسان و  تأثیر

، پس از بـازخوانی و تحلیـل   درنهایتبوده، ) تحلیلی(-)توصیفی(صورت بهروش تحقیق این پژوهش . باشد میبه آرامش 

پـردازیم کـه   اي از بـاغ آرام مـی  ، به تعریف و ارائه گونهاند آرامشکه به وجود آورنده حس  شفابخشهای باغاصول ساختار 

 شـدت  بـه بـراي دسـتیابی   ... هـاو آشتی با فصـل خلوتگاه آشتی با زمین، آشتی با گیاه،  آرامش زایی چون فضاهايداراي 

  .باشد میروانی انسان و حفظ فضاي سبز  _پایداري محیطی جهت ارتقاي بهزیستی روحی

  و روش پژوهش) هاداده(مواد  -1-8

، شـده  مطرحپاسخسـؤاالت بهکه ایـن عمـل بـراي رسـیدن     . مفاهیمنیاز به تحقیق استعمیقودرکحقایقرسیدن به برای

  :هاي اصلی این تحقیق عبارتند ازمتغیر). 1385حافظ نیا، (یابدانجاممی

)مستقلیرمتغ(فضاهایبازپیاده محورکیفیت•

)وابسته یرمتغ (حضورشهروندانارتباطاتو •

اشـاره  تحقیقکهدرجاییشـودونیز  میشـروع و چگونهچراهـای کلمهبا تحقیقکهسؤاالصلییکمواقعی) 2003(١بنابهنظریین

ــورديروشــازمعموًالبهیکپدیدهمعاصردارد، ــن روروش؛شــودمیاســتفاده٢نمونه م ــژوهش درشــده اســتفادهاصلیاز ای این پ
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7  مقدمه و هدف

ــ، ــد مینمونهموردیروش ــواع خوداز روشکهاینباش ــژوهشان ــایکیفیپ ــدمیه ــژوهش. باش ــا پ ــتفادههایکیفیب -روشازاس

  ).1998، ١کریسول(.درا دارنمشکالت اجتماعیجوامعانسانیکشفوشناخت،سعیدرهایگوناگون

ــم الهدیکــه  ــهدو میــدان اصــلی شــهر نیــز هســت   کننــده متصــلباتوجهبهمتــدپژوهش،پیاده راه عل ــهعنوان ب -نمون

  .انتخابخواهد شدموردمطالعهی

  ها دادهگردآوری

،ابتدادرقسـمتکیفیمطالعه بـا   دیگر عبـارت  به. استفاده خواهدشد ٢امادرقسمتگردآوریاطالعاتپژوهشحاضر،ازمتدترکیبی

ــتنادبهمنابعکتابخانه ــی اس ــکل م ــاکله مبانینظریتحقیقش ــدایش ــودر  .گیردوچارچوبنظریپژوهشاستخراجخواهدش درادامه

  .استفادهخواهد شد 4ازتکنیکپیمایش)شده گرفتهکیفیبه کاربخش 3یاعتبار دهبرایکه (قسمتکمیپژوهشحاضر

اي کتابخانهاطالعاتبهروشآوری جمع

ــه ــرار مــی در تمــامی تحقیقــات علمــی روش کتابخان در قســمتی از هــا آنازبرخیــ، امادرگیــرداي مــورد اســتفاده ق

ــ ــتفادهرو ازاینپژوهشـــ ــدمیشاســـ ــیدرو کننـــ ــموضوعها آنازبعضـــ ــ جهتازپژوهشـــ ــه کامالًروشـــ -کتابخانـــ

از تحقیقـ دراینبراي رسیدن به جـواب فرضـیه    . )1385حافظ نیا، (باشدمیایکتابخانه اطالعاتتاانتهامتکیبرابتداایبودهواز

  .استفاده شده است ایهروشکتابخان

  استفادهازتکنیکپرسشنامه

ــهروندان   در  ــر ش ــالع از نظ ــراي اط ــق ب ــته  تحقی ــت و خواس ــزان مطلوبی ــهري، می ــوص فضــاهاي ش ــاي در خص ه

  .خواهد شد یبازطراحبسته و صورت بهشودکهنوع سؤاالتآنازتکنیکپرسشنامهاستفاده میآنان
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2Mixed-Method
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  مبانی نظري پژوهش -2

مقدمه -2-1

کهامروزهترددشـ ای گونه به.هایشهریهمراهبودهاستوبزرگراهها خیابانگسترشمناطقشهریوزندگیشهرنشینیباتوسعهشبکه

شـ واجتماعیبیمحیطی زیستهایدرکناراینامر،نگرانی.گردد میدرشهربدوناستفادهازوسیلهنقلیهشخصیامریدشوارتلقیهروندان

همگیناشیازتسلطاتومبیلبرزندگکه آنترشدنتعامالتاجتماعیشهروندضابطهشهرهاوکمرنگها،گسترشبیمارینظیرانواعآلودگی

یبرپایهتوجهبیشتربهرابطهپیچیدهانسانومحیطپیرامونشگهایینودرشهرسازیومدیریتشهرگیرینگرشسببشکلباشد مییشهری

).1384، لینچ(است ردیده

ــ ــاده      یکردهارو ازاینیکی ــواري و پی ــه س ــد دوچرخ ــوري مانن ــر موت ــات غی ــایل و امکان ــتفاده از وس ــت اس روي اس

دیآلنبهکریدهایشهریدرقالبیکسیستمچندعملکردیدرچارچوبتوسعهپایدارمحیطیوتبکهامروزهاصالحساختاربزرگراهای گونه به،

ــهری ــهریطراحانمدیرانوموردتوجهشدت بهورهایااکولوژیکشــــــ ــت شــــــ ــه اســــــ ــتگاه. قرار گرفتــــــ ایندســــــ

ــدرقالب ــبکه«هایچندمنظورهـ ــبزراهیشـ ــاتریـــل«و» هایسـ ــهشهریمناطقدر»هـ ــور یافتـ ــبکه. انـــدحضـ ــبز هایشـ سـ

سـازند،ازقابلیتکارکردهایتف طورحومهوشهرراجهتترددوسایلنقلیهمختلفبرقرارمیشهریوهمینکهارتباطاتدرونحال درعینراهی

  ).1390، مثنوي(توانندازیکهویتمتمایزکنندهبرایشهرتبدیلگرددباشندومیمندمیریحی،تفرجیواکولوژیکینیزبهره

مفاهیم اولیه در ارتباط با پیاده راه -2-2

میدان -2-2-1

البتـه  . شـود  مـی در فضاي عمومی یک شهر ابتدا با تاریخ و ساختار تاریخی آن تعریـف   ها میداندهی ساماناهمیت و 

و  یـابی  جهـت بـراي   محلـی مراسـم عمـومی و نیـز     اجـراي بازارها،  ساختمکانی براي برگزاري و  شهري هاي میداناکثر

میدان عمومی در فضاي شـهري  . باشدي کوچکی از زندگی شهري میدر واقع میدان نمونه. باشندمیان مالقات شهروند

  .)1388،قریب(باشددارا میارتباطی و فضاي تحرك  هايراهاز  قسمتیعنوان بهرا  وضعیتتاثیرگذاري

به یـک   فقطهستند و پرداختن  مهمدر طراحی شهري به یک اندازه ي اجتماعی ها فعالیتویژگی کالبدي، فضایی و 

به این دلیل که فراهم آوردن شرایط حضـور مردمـان در میـدان، بـه     . باعث ایجاد نقص در طراحی خواهد بودبخش آن، 

رسـاله  ي اجتماعی خاص در محدوده طراحی موضوع ایـن  ها فعالیتکالبدي دارد و هم  به خصوصیاتناگزیر هم ارتباط 

ضـوع  خاصی بوده که اهمیت پرداختن به این مو هاي ویژگیي اجتماعی، داراي ها فعالیتکه به لحاظ ) مرکز شهر رشت(

  .نماید میچندان را دو

هـاي آن  هاي مختلف شهر را با میـدان تاثیر گذارترن قسمت شهر در ذهن شهروندان که معموال ساکنین شهر بخش

از ایـن  . باشـد مـی نقاط شـاخص شـهري    عنوان بهها میدانیک غریبه از طریق به دهی آدرسراه  ترینراحتو شناسند می

که ناشی از مفهوم میدان مسـتقل از نـوع آن    رود میخواه تشریفاتی باشند خواهشهري یا محلی توقعاتی انتظار  ها میدان

ن داراي نـوعی  بـر خیابـا   ناپـذیر  اجتنابکه گفته شد میدان در مقابل حرکت و پویایی  طور هماناینکه  ازجمله. باشد می

  .)1384،پاکزاد(سکون و ایستایی است 



فضاي شهري -2-2-2

اعتقـاد  بـر ایـن    برخـی مثالً. متخصصین طراحی شهري در مورد چگونگی طراحی معموال با هم اختالف نظـر دارنـد   

گروهـی دیگـر   . باشـد میاز فضاي شهري  خالقانهپرسپکتیوهاي زیبا و تصاویر  دست آوردنبهتنها  موضوع مهمکه  دارند

. داننـد  میدسترسی براي پیاده  سپسي وسایل نقلیه و دسترسی برا ایجاددر درجه اول  مخصوصاو  عملکردهارا  موضوع

، ورسـوم  آدابعـادات،  ) عـرف (مقررات حاصلو فرهنگ  باشدمیفرهنگ  بر مبناياساسًادهدانجام میکه انسان  عملیهر 

در  هـا  فعالیـت دارند کـه انـواع    هاییارتباطمکانمعماري و شهرسازي با . باشدمیزندگی  رایجهای شیوهو  هاروش، ها سنت

 بر اسـاس هـا  فعالیـت ایـن  . بخشـد مـی به این فضـاها معنـی و مفهـوم     واقعدر  و افتد میاتفاق  ها آندر  هایمتفاوتقالب

ایـن امـر در مـورد فضـاهاي شـهري      . هامتعلق به آن هستندعملکرداست که صاحبان این  اي جامعهخصوصیات فرهنگ 

  .)1390،یبحرین(باشندمیمطرح  شدیداها میدانو  ها خیابانخصوصًا

، شـود هایمختلفتشـکیلمی دورهفضاي شهري است که همواره با تاریخ یـک ملـت در   ساخت شهر مهم یکی از عناصر 

در آن  همیشـه مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي یا سیاسی  هايعملکرداین عنصر که . یابدتغییرمیو  گیرد میشکل 

  .)1384،پاکزاد(.ي شهر را رقم زدهاکثراً گذشته، جاریاست

ي انسـانی  ها فعالیتبراي  جسمیصورت بهمندنظامو  مرتب، یافته مانسا، فضاي شهري ساختاري است یزوکی عقیدهبه 

 شـکل  هم، هایمحصورکننده نساختماهایکالبدشکلیبینرابطه: ازاند عبارتکه  باشدمیو روشنی استوار  قوانینمشخصو بر 

  . است شده گرفتهفضایی که در میان  طولو  عرضنسبت به  ها بدنه، ابعاد مطلق این ها آنبودن  متفاوتیا  برابرو 

-ویژگـی بلکه زیبایی فضا یا ارتباط بصري و حرکتـی در فضـایی بـا     توان فضاي شهري اطالق کردبه هر فضایی نمی

  .باشدمیاز ساخت شهر  جدانشدنیفضاي شهري جزئی . موجه فضاي شهري است شدههایبیان

  :مؤثرندعواملی هستند که در تعریف فضاها  ازجملهزیر  عوامل

  عملکرد خصوصی در مقابل عملکرد عمومی-

  پیاده برابرکارکردسواره در  کارکرد-

  توقف برابرکارکردعبور در  کارکرد-

  ضعیفعملکرد  باربرعملکرد سریع در  -

  خاص هاي زمانجهت عملکرد خاص در  شده دادهفضاي اختصاص  -

  :آوردمسائل حاد زیر را پدید می موردمطالعهبراي فضاي  هایی تعریففقدان یک چنین 

  اختالط و امتزاج شدید و مضر فضاهاي عمومی با فضاهاي خصوصی-

  از فضا غیرمجازاستفاده  -

  کشاکش دائمی براي استفاده از فضا و رقابت و کسب حق تقدم -

  .)1390،بحرینی(انسان و ماشین  شدنزیاد بیندرهم-

بـراي   یافتـه  سـازمان و  یکجانشـین ي هـا  انسانهستند که  اي یافته تدوینو  شده ساختهها اولین فضاي گورها و فرومآ

در یونـان باسـتان، آگورهـا کـه محـل اجتمـاع همیشـگی تمـام         . جمعی خویش بنا کردند هاي رابطهبرگزاري رفتارها و 

  .اند بودهصحنه حیاط اجتماعی اقتصادي و سیاسی روزانه جامعه  به وجود نیامده بلکه باره یک بهشهروندان، بوده 

در رم  هـا  آنترین تصرفوترین و پردخل متنوعها در شهر، شکلی مستقل یا جدا از دیگر تجارت موجود یافتند و فروم

و نقطه عطف زندگی کاربردي بودند و  گرفتند میقرار  شهرهاشد که در مرکز  بنانهادهپایتخت امپراتوریو با شکل میدان 

  .شدند گرمی گردیدجلوه میرخ  ها آنبه صحن  چیز همهکه  داري هایستون مسقفمحصور با بناها و  هاي میدانبه شکل 

مکان -2-2-3

عـادي   مردمبدانند  خوبحس مکان چیزي نیست که تنها منتقدان آن را  باشدمیمکان هر مکانی داراي یک حس 
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. کنند میهویت احساس ناراحتی  بین رفتناز  علتبه  بیشترشود  دچاردگرگونیی که با آن آشنایی دارند جای همزمانی،

  .باشدداراي معنی خاصی میبراي مردم » مال ما بودن«حس و قوي  طورقطع به

شـخص در یـک    اي جامعـه اولی به حس مکان یا حـس  . و روانشناسیشناسی جامعه. داراي دو جنبهحس مکان  کلمه

در . شـود مربوط مـی ای منطقهو یا یک فرهنگ  ناحیهبه یک  وابستگیو دومی حس  شود میمربوط  عظیمحد اجتماعی وا

یعنـی   کنـد  مـی بـه ذهـن انسـان منتقـل     کـه  معـانی  به تصورات ذهنی از شـکل شـهر و    شناسیجامعهطراحی شهري 

اقلیمـی و   اساسموقعیتاکولوژیکی و فرهنگی شکل شهربر  سالمت بهروانشناسیو شود میمربوط  ها آنبه  متعلقهای ارزش

  )1390،لنگ(باشدمربوطمیفرهنگی محل 

 منـد عواملی که در آن قرار دارند هویـت   يواسطهبههایی هست که هرکدام از آن مکان هستند کهفضا داراي بخش

و  واقعشـده اسـت  یک مکـان   چیزیکه درهر . جایی فضا ممکن استجایی کرد اما جابهتوان جابهرا نمیمکان . شده است

  .استنیازمند فضا ذاتاً 

 اشاره کـرد تقابل با محیط  توان بهآنها می ینتر مهمکه از . شوندباعث ایجاد شخصیت یک مکان می عوامل گوناگونی

زش خـاص داراي ار  اتفـاق در ارتبـاط بـا یـک     امکانـدارد یک مکـان   عالوه بر این. یعنی تقابل توپولوژیک جنس و رنگ

  .)1386پاکزاد، (باشدای العاده فوق

دموکراتیـک و   صـورت  بـه تجـاري بایـد    هـاي  استفادهعمومی در کنار  هاي مکانکه  اند رسیدهمحققان به این نتیجه 

تحریک تمایل مـردم   ي وسیله بهند این امر را توان می، گذاران سیاستکه  کنند میپیشنهاد  ها آن. شهروندمدار اداره شوند

  .شوند میو غناي فرهنگی و اجتماعی ن شورونشاط، بستر مند قانونبسیار  هاي محیطچون . ممکن سازند یمیخودتنظبه 

 لمـس  قابـل عمومی احیاء شده و قدیمی بسیار و بیشـتر سـرزندگی ایـن فضـا را      هاي مکانمردم از  ي استفادهتمایل 

  .کند میشهري جدید القاء  هاي مکاننسبت به فضاها و 

سبز راه-2-3

ند ضمن طراحی محیط و منظر پایدار شهري، بخش عظیمی از کسري فضاي سبز شهرها را جبـران  توان میها بزراهس

 تـأمین نوعی از فضاي سبز خیابانی عـالوه بـر    عنوان بهها راهسبز را مرتفع کنند و نیز  شهري درونو افزایش نیاز به تفرج 

و  هـا  جـاده پـاك شـهري و کـاهش آلـودگی در      ونقل حملر عرصه توانند دنیاز شهرها به فضاي سبز و زیبایی منظر، می

.محیط شهري ایفاي نقش نمایند

مسیر سبز یک جریان پویا با گرایش تفرجی در درون یک بستر خطی و طبیعی در شهر، خارج از شهر و یـا میـان     

هـاي دسترسـی و   ی شـبکه تواند در ارتقاي کیفیت محیطاکولوژیکی و عملکردي می ازنظرمحیط طبیعی و شهر است و 

  .کریدورهاي طبیعی در شهرهاي بزرگ بسیار مفید باشد

پیشینهوزمینهتاریخی -2-3-1

  :درسهدورهزمانیبررسینمودتوان میگیریوتکامالیدهسبزراهراشکل

ــبز ــهها راهاولیننسلسـ ــاركعنوان بـ ــال هابهويمحورها،بلوارهاوپـ ــتممیالدیاولتا1700سـ ــیقرنبیسـ ــدباز مـ . گردنـ

مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیرها ازها راهپیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادهاین

. شدهاسـت ایجادکردهاستمیمتصلمسیرهایزیارتیبههمعنوان بهکههفتمحوطهکلیساراوسطی قرونمربوطبهمراسموتشریفاتروم

ــهبهجابجایی،توان میمســیرهااینکارکردهــا از ــد تجرب -شــکوهمندازبلوارهایتوان مــیازآن پــس. کردواتصاالشــارهپی در پیدی

-راه مـی برمفهومسـبز شروعیهایاالمستددرآمریکابارویکردمنظرزیبانامبردکهاركهایسیستمپويمانندالیزهدرپاریسیاپاركی

  ).1393و همکاران،  پوریعل (باشد

ــبز . ایجادشــــــــــــدبهصنعتیشدنواتومبیلگراییشهرهادرنیمهدومقرنبیستممیالدیمقابلهدرها راهنسلدومســــــــــ



-راههایرودهایشـهریو کانـال یکنارهسـاحلی، هاومسیرهایبهطبیعتورودخانـه یابیهایدسـت راهتفرجی،هـای  داالنهایخطیوپارك

ــده بودممنوعها آنکهوروداتومبیلبهـــهایی ــوبرایشـ ــهولذتپیادهگردشـ ــه سواراندرسراســـردنیاهاودوچرخـ ــد بـ ــود آمـ وچـ

.هستندها راههایکارکردیازایننسالزسبزنمونه

ــال ،بهگفتهسیرنزدرها راهســــــــــــــــــــــــبزینظریهدرنسلســــــــــــــــــــــــوم ســــــــــــــــــــــ

نگ،نابوديهایدرمعرضـ هایطبیعیواکوسیستماززیستگاهنگهداریبهتفریحینیازهایعالوهبربرآوردهساختنها راهرسالتسبز،2004

ــیل،مقابلدرنگهداریازمنابعفرهنگی،هداری ــایشجلوگیري ازخطرسـ ــیافتوخاک فرسـ مزایایبلند وتعلیموتفسیرطبیعتگسترشـ

  ).2001ارسال، (گردیدجهانکلدرها راههایسبزطرحعملی کردنبرایعلتنیرومنداقتصادییکمدت

» پارکسیستمبوســتون«ســبز راهپروژهترین مهمبهاولینوشــودمیاستفادهازســبزراهنظریهاجراییموفقبایهاتحقیــقاز

ــان ــه دستکه»لسامرالـــــــــدنک«یاهمـــــــ ــاي ســـــــــالالمستدطیبـــــــ 1900تـــــــــا  1876هـــــــ

» لـــــوییس فیلیــــپ «بهشـــــودگرفتهمیصــــورت نظریهاینایایمهمدیگرکهبرهای پروژهازیکیـــــ.کرد،اشــــاره شداجرا

. به نقشه تبدیل کردراشناساییومنبعطبیعیوفرهنگیدرایالتویسکانسین220، 1970تا  1960هاي سالکهدرآنطینموداشاره

-بواســـــــــــــــــــــــــــــــطهها آنیـــــــــــــــــــــــــــــــهمـــــــــــــــــــــــــــــــهویدریافتکه

  ).2004فبوس، (نامیدمحیطی زیستراکریدورهایها آنباشندوویمیمربوطهابهیکدیگررودخانهمخصوصاً،متفاوتکریدورهایی

سبز راهتعریف  -2-3-2

-مجموعـه در  گوناگونهستند که با پهناي  هایی داالنها راهسبز . ارائه شده استها راهبراي سبز  گوناگونیهاي تعریف

ها موجـود  راهتوصیف دیگري از سبز). 1995فبوس، (باشندهمدیگروصلمیبه  آهن راهو  ها راهبزرگ هاي شبکهبه  هایمانند

). 1990، ١٥لیتـل (و ییالقات  اطرافدر شهرها،  شدهمحافظت ، فضاهاي باز و نواحی ممتدهاي  پاركاست که عبارتند از 

 شـود ذخیـره مـی   محیطـی  زیسـت تفریحی یـا حفاظـت    گیريبهرهمراکز شهري که براي  میاندر امتداد رودخانه یا در 

سـبز راه فضـاي بـاز خطـی     1-2مطابق شکل .راه هستندبراي سبز دیگري گوناگونمعانی نیافته،  ینتوسعه از زمداالنی و

  .شود میکاربرده بهیک مسیر  عنوان بهثانیاًمحیطی سبز است و  ازلحاظاوًالاست که 

جانگ و لیکنگ(ایازیک سبز راهدر چین نمونه - 1-2شکل 
16

 ،2006(  

  

                                                                                                                                                                
15-Litle
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  )2006جانگ و لی، کنگ(چین آهن راهدرامتداداولینسبز راهیک  - 2-2شکل 

 کـردن  محیابـا هـدف  انـد  بنـد کشـیده شـده    بـه ها راهاز سبز  سرزندهیک شبکه حلقوي عظیم توسطها حومهشهرها و 

فضاهاي شهري و روسـتایی در منظـر    مرتبط کردنمنظور بهدسترسی مردم به فضاهاي باز نزدیک به محل زندگیشان و 

و منـابع تفریحـی و    وحـش  حیـات ، آبزیـان،  آبحیـاتی   يهـا  کننـده را جمع  ها راهاین تعریف سبز . )2-2شکل (آمریکا 

محیطـی   نظـر  ازنقطـه راهی کـه  . کند میتوصیف  ها بیابانو  ها جنگل، ها پاركباط فضاهاي باز، ارت هاي دهندهداالن شکل

  ).2006، 17ترنر(مطلوب است

بـراي   مسیر گـردش و محوري و در مفهومی وسیع شامل  محیطی زیستاصطالحی  عنوان بهواژه سبز  ،در این تعریف

-هدفکه براي  باشندمیزمین  عناصر خطیاز  ايمجموعهها راهسبز . شود میو گیاهان استفاده  آبمردم،حیوانات، هوا، 

سازگار با مفهوم کاربري زمـین پایـدار    نتایجو دیگر  شناختی زیبایی، فرهنگی، شناختی بومتفریحی، از قبیل  هایمختلف

  ).1995، 18اهرن(شوند میو مدیریت ریزی برنامه، طراحی

هااهمیت فضاي سبز و سبزراه -2-3-3

دالیل اهمیت فضاهاي سبز  ترین عمده. شهري برخوردارند هاي محیطاز اهمیت زیادي در  ها راهسبز و فضاهاي سبز 

  :به شرح زیر برشمرد توان میرا  ها راهسبز و 

محیطی زیستابقاء کیفیت  -2-3-3-1

بـراي نگهـداري از    هـا  راهسبز فضاهاي سبز و . گردند میمحیطی زیستموجب ارتقاء کیفیت  ها راهسبز سبز وفضاهاي 

ي هـا  راهسـبز  .یابـد  مـی اهمیت بیشتري  ها مسیلو  ها رودخانهاین امر در خصوص . ضروري هستند محیطی زیستکیفیت

دارا  آبکه بیشترین نقـش را در حفاظـت از کیفیـت     دهند میتشکیل  هایی داالن، ها هامسیل رودخانهطبیعی در امتداد 

گیـاهی و   هـاي  گونهبراي حفاظت از  ها داالنمنطقی میان این  هاي دپیوستگییجاو امحیطی زیستارتقاء کیفیت . هستند

. سـازد  مـی مذکور، مکان مناسبی براي گذران اوقات فراغت فـراهم   هاي داالنعالوه بر این، . ضروري هستند وحش حیات

، هنـوز  دهنـد  میشکیل ت ها راهسبز هاي جهان را فضاهاي سبز و انداز چشمدوسومتا  سوم یکدر حال حاضر  باوجوداینکه

 هـا  راهتوسط برنامه ریزان شناسایی و در شبکه فضاهاي سـبز و سـبز    باید میها وجود دارد که انداز چشمبخش زیادي از 

از باالتر باشـد بخـش بیشـتري    ) ها دریاچهو  ها مردابکوهستان، (انداز چشممحیطی زیستهر چه حساسیت . لحاظ گردد

  ).1385شعبانی، (فضاي سبز و سبز راه محسوب گردد ه جزء شبک باید میانداز چشمآن

                                                                                                                                                                
17-Turner
18-Ahern



منابع اقتصادي -2-3-3-2

و فضـاهاي   ها راهسبز از  برگرفتهاقتصادي  نتایجطورکلی به. باشدهابسیار زیاد می سبز راهفضاهاي سبز و اقتصادی نتایج

  :نام بردبه شرح زیر  توان میسبز را 

به منطقـه  جهانی گردشگران فراوانی را در سطوح ملی و  توان میدقیق ریزی برنامهبا –و فضاهاي سبز  ها راهسبز ) الف

  .باعث رونق اقتصادي شودد توان میکه این امر  کردجذب 

  هاي خانوار دارداي را در سبد هزینهها که سهم عمدهراهگذراندن اوقات فراغت در سبز) ب

مرغوبیـت و   ها و فضاهاي سـبز شـهري قـرار دارندکـه بـر     سبز راههایی که در کنار باال رفتن ارز مالی امالك و زمین

 هـا  راهسـبز  فضاهاي سـبز و   باوجودمناسب که  وهواي آبمطلوب و  انداز چشمدر حقیقت، وجود . افزایدمیمطلوبیت آن 

  .)3-2شکل (منجر گردد  ها دارایید به افزایش قیمت توان میگردد میایجاد 

ریبیرو و بارائو(در پرتغال درامتدادرودخانهآلنکوور سبز راهپیشنهادیبرایایازطرحنمونه- 3-2شکل 
19

 ،2006(

و کیفیت زندگی شناختی هایزیبایی ارزشارتقاء  -2-3-3-3

کـه   گونـه  همـان . گـردد  مـی و کیفیت زندگی  شناختی زیباییهای ارزشو فضاهاي سبز باعث افزایش  ها راهسبز وجود 

و بصري منظر جاي دهند، برنامه ریـزان   شناختی زیباییاقتصادي را در کیفیت  هاي ارزشتا اند کردهاقتصاددانان تالش 

قـرار   تأکیـد مورد  شده فراهمها راهسبز فضاهاي سبز و  وسیله بهکیفیت زندگی را که  شناختی هایزیبایی ارزش، و طراحان

ي به و به میزان زیاد دهند میافزایش  توجهی قابلرا به نحو  شناختی هایزیبایی ارزشو فضاهاي سبز  ها راهسبز . دهند می

  ).1385شعبانی، (کنند میارتقاء کیفیت زندگی 

ها بندي سبزراهدسته -2-3-4

سـبز  برخی موارد، . نمود بندي دستهبه صور گوناگون  توان ریزیمی برنامهرا بر مبناي نوع عملکرد و هدف از  ها راهسبز 

بـه دلیـل نقششـان در کنتـرل و هـدایت       ها راهسبز یابند، برخی و توسعه می شده ریزي برنامهبراي منافع تفریحی،  ها راه

عملکـرد و   ازآنجاکـه . مـاهیتی چنـد عملکـردي دارنـد     ها راهسبز اما بسیاري از ؛ گیرند میقرار  موردتوجهتوسعه شهري 

 هـا  راهسـبز  ریزی برنامهاست بنابراین، در  مؤثر، تعیین رویکرد و ارائه راهکارهاي اجرایی آنریزي برنامهدر  سبز راهماهیت 

ي چنـد عملکـردي از اهمیـت    هـا  راهسبز این امر در ارتباط با . گردد میگام نخست تلقی  سبز راهتعیین نقش و ماهیت 

                                                                                                                                                                
19-Ribeiro and Bar˜ao
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بـه   بایـد  مـی ریزی برنامـه ، در ایـن مـوارد   باشد میچون امکان بیشینه نمودن همه اهداف مقدور ن. بیشتري برخوردار است

 یکبنا بر موارد فوق، در . اجرایی سازگاري وجود داشته باشد هاي برنامهو  عملکردهانحوي انجام گردد که میان اهداف، 

  ).2004فبوس، (دسته تقسیم نمود  3به  توان میرا ها راهسبز کلی  يبند دسته

تفریحی هاي سبز راه-2-3-4-1

 ، اغلـب باشـند مـی نهرهـا   و هـا  داالنمختلـف مسـتقر در    هـاي  راه ورهکو  ها راهترکیبی از پیاده  ي تفریحیها راهسبز 

از  کننـدگان  اسـتفاده که نحـوي  بـه که کیفیت بصري دارنـد   گردند میو مسیرهایی را شامل  هستندزیادي  نسبتاًدارایطول

ي تفریحـی مطلـوب   هـا  راهبسـیاري از فضـاهاي سـبز و سـبز     . کننـد  مـی عبـور   گونـاگون میان منظرهاي مهم بصري و 

-جنگـل رودخانـه و   جـوار در  یحیتفرهـای  مکـان با نـواحی و   ها راه کورهو  روي پیادهکه مسیرهاي  اند آمدهوچودبهدرجایی

  .هستندها

شناختی بومي ها راهسبز  -2-3-4-2

و  هـا  مسـیل ، اهـ  رودخانهراستایو اغلب در  گویندشناختیمی بومي ها سبز راهطبیعی  باارزشهای داالنفضاهاي باز و به 

 منـاطق ،آبو احیـاي منـابع    حفاظـت طبیعی،  هاي سیستماکو و  محیطاز  محافظتبا  ها راهسبز این . اندقرارگرفتهها تپه

سـبز  ایـن  . منطقهتـاثیر گذارنـد  محیطی زیسـت تنـوع زیسـتی و شـرایط    بهترکردندر  هـا  مردابو  هایزیرزمینی آبتغذیه 

ــاطقها راه ــبی  من ــرايمناس ــاجرت  ب ــاتمه ــش حی ــه، وح ــه   دارينگ ــوع زیســتی و مطالع ــت  تخصصــیتن ــهطبیع -ب

  ).1385شعبانی، (آورند میوجود

ي تاریخی و فرهنگیها راهسبز -2-3-4-3

 توریسـت جذب  جهتبهاین مسیرها . فرهنگی هستند هاي ارزشو میراث تاریخی بایی ها راهو  ها مکانها سبز راه نای

در  معموًالهـا  راهسـبز  ایـن  . اي برخـوردار هسـتند  از اهمیت ویژهاقتصادي  سود، تفریح و بهترانداز چشمآموزش،  کسبو 

فراهم کردن دسترسی پیاده در امتـداد مسـیر و مکـانی بـراي      ها آننقش  مهمترینو  باشندمییا بزرگراه  هامتداد یک را

بـوده و   مـؤثر سـیل  ایجـاد  ي از و جلـوگیر  آبنـد در حفـظ منـابع    توان میهـا  آنهمچنـین  . پیاده شدن از ماشین اسـت 

  ).1385شعبانی، (ایل نقلیه غیر موتري فراهم سازند پیاده و وس وآمد رفترا براي  ها زیرساخت

سبز راهیزیر برنامهطراحیو -2-3-5

ــالدر ــبز راهنظریمؤلفهسهآرن2003ســـــــــــــــــــــ : کـــــــــــــــــــــــردارائهراســـــــــــــــــــــ

ــلی ــبز کهبرمحدودهمسیرتفریحی،فرهنگی،تاریخیومحیطی هایزیســــت حوزهفرضیهوقوعمشترکمنابعکهبراشتراکاتاصــ ســ

استکهاتصــــــــاالتدرطولداالن ســــــــبز راهمنافعپیوستگیومتصلبودن؛یکیازصفاتاصلی. ،داللتمتمرکزهســــــــتندراه

ــتگاه ــها گونهزیســ ــذایی،حرکت،جابجاییوآب،جریانها آن،محلیبرایحرکتوجابجاییــ ــانونقال حملوموادغــ ــا نســ فراهم هــ

ــد مــــی ــازگاریچندینکاربریدرمحدوده.کنــ ــادیوهایمزیتباعثشــــده تعیینســ ــیهای حمایتاقتصــ ــودمیسیاســ . شــ

ــدتفریجبرایزندگیخوب،برنامهیونانیدرمکتب ــد بشــرموردتوجهمسائلشامل بای ــتبه میــل) 1:(باش ) 2(فیزیکی،هــای فعالی

) 5(ارتباطــــــــــــات،میلبه)4(،پیرامونیبـــــــــــاطبیعت ارتباطمیلبه) 3(بهخالقیتوساختارســـــــــــودمند، میل

ــات،هیجاناتوادراکات،میلبه ــار همجتماعیمیال) 6(بیاناحساســـ ــدنوخاطراتاجتماعی،مأنوسبودن،کنـــ ــل) 7(شـــ  میـــ

  ).1388، غزنوي و حناچی(بنیادین ذاتیدریکقدرتبرتر

سبز راهضوابطیبرایطراحیپیادهراه -2-3-6

. کنــــد  میپی،شــــیبرامتعادل. باشــــد پــــی ســــازیمی  ســــبز راهمسئلهبرایکفسازیاساســــی ترین:پــــی

، سـواران  دوچرخهشـیبطولیبرای بیشترین. شـود مستحکم شـدن آن مـی  وباعثگیردمیانجامتر راحتباایجادشیبمناسبزهکشی

. باشــــــــــد میدرصــــــــــد10ســــــــــواران اســــــــــبدرصدوبرای8ومعلولینحــــــــــداکثرتاها پیــــــــــاده



.شودمینظر گرفتهدرصددر5تاسواران اسبدرصدوبرای2درصد،برایمعلولین3ها پیادهوسواران دوچرخهشیبعرضیبرایبیشترین

.کندتولیدراصافبایدمحکموفشردهباشدوسطح . شودمیبهپیبآمانع وروبهپیدانتقالوپخشوزنسطح:بستر یرز

ــاك ــتر:بافتمحافظخــ ــی بافتنمدمانندیبا یکاستحکامپیوزیربســ ــورت مــ ــه،گیردصــ ــ بــ که مناطقیدرخصوصــ

  .شودمی بهسمتزیربستروپیجلوگیريها آنترکیبویکپارچگیمواد،ازحرکتحفظباشدبانامرغوبخاکنرمو

  

واتسون(شرحاجزایاصلیبرشعرضیپیادهراه - 4-2شکل 
20

 ،2004(  

ــطحپیادهراه : ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درها آنوچمنکهبیشترینتفاوتسنگ قلوهازاینمواداستفادهشودآسفالت،بتن،چوب،سنگریزه،سنگ،آهک،شنوماسه،آجر،تواند می

 ســـــــــبز راهومیزاناستفادهازآنبســـــــــتگیداردولیاســـــــــت، البتـــــــــه بـــــــــه قدرتجـــــــــذب رطوبت

-بهترانجام مـی بررویآنوهوایی آبسواریدرهرشرایطدوچرخهوروی یادهپهایورزشیوفعالیتچراکهاستکهآسفالتاستفادهکنیمبهتر

  .شود

).4-2شکل (دهدنشانمیآن راتطریقساخوسبز راهکهموقعیتمسیردرداالن: یپیادهراهبند طرح

شود،کســـــــانیکه  هاراشـــــــاملمی وتوریســـــــتورزشکاران:هـــــــااز ســـــــبز راه کننـــــــدگان اســـــــتفاده

ــدممی ــه قـــ ــواری زننددوچرخـــ ــبکاربراناسکیترانانوانواع،کنند میســـ ــواران، وسایلغیرموتوري،اسکیسواران،اســـ  ســـ

.کنندگانازمسیرهایآبیباوسایلموتوریوغیرموتوري وسالخوردگان،استفادهمعلولین

مهای زمینمسیرداردوبرآوردفشاروتراکمترافیکعبورومرورخاکشناسیمنطقهوالگویزهکشیوکاربرانتعریفعرضراهکهبستگیبه

.وجودداردسبز راهرطوبکهدرداالن

  .)2004واتسون، (ها کاربريوراهبرایجاگذاری: محدودهکاشتدحمشخصکردن

هااهداف،راهبردهاوسیاست -2-3-7

ــبزراه ــامالًهاعملکردســــ ــبزراهباشدمیذاتیکــــ ــو وســــ ــمقیاس،اهداف،زمینه منظر،خطــــ -روشهابراساســــ

دراروپا، ســـــــــبز راهـــــــــطراحیرهنمودهایامابراساس؛خواهندداشتگوناگونیدرنظرداردطراحیریز برنامـــــــــهکههای

ــهریدرایران،توقعاترهنمودهایامریکاو ــبز راهازمورد انتظارطراحیفضاهایش ــهس ــتهدفصورت ب ــایطراحی،راهبردهاوسیاس  ،ه

  .آمدهاست1-2جدول در

                                                                                                                                                                
20-Watson
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Abstract
Research Aim: Paying attention to the pedestrian always  associate the needs and desires of the human beings 
and can be considered as the most important and essential item of the nature of the users of urban space. One 
of the recent developments in urbanization is paying attention to pedestrian movement and their needs as a 
forgotten issue. In fact, pathways can play a complement role in relation to other transportation systems and 
cause to improve civil life and community presence in urban centers. Paying attention to pedestrian and 
making pathways appropriate for them is one of the most important challenge in the cities and in our country 
urban planning study should be more considered. The condition of these cities indicates the urgent need for 
favorable spaces and leisure as a public space in urban modern life. The purpose of this study is to create a 
space for urban competitiveness and urban health promotion
Researchmethod:: In the data collection section, the combined method is used. First, in the qualitative part of the 
study, based on the library resources, the basis of theoretical basis of research is formed.And the theoretical 
structure of research is formed. And in the quantitative part used to validate the qualitative section, the survey 
technique is used. The library method has been used to collect information about theoretical foundations. 
Alam-Alhoda's pedestrian zone is also selected as a case study, and a questionnaire has been designed to 
analyze the data using SPSS software.
Finding:The results of the questionnaires indicated that the majority of people satisfied from the present 
situation and according to question 43, which was related to the relevant suggestions, almost all people wanted 
to create a multi-functional complex in the main square.
Conclusion:After analyzing the data, the design was aimed at creating a multi-functional complex. A building 
with a variety of functions, associated with pedestrian zone performance such as a gallery, restaurant, cultural 
complex, amphitheater and halls for festivity and celebrations. So that all people can use it and this place cause 
to presence more and more citizens and the promotion of mental health of individuals and society.

Keywords:Greenway, pedestrian, mental health, vitality, Social interactions
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