
 211 تا 201 صفحه از ،2011 تابستان و بهار ،12 شماره ،21 سال زیست،محیط هایپژوهش

 

Dor: 20.1001.1.20089597.1400.12.23.12.2 

  دیجد و یسنت بافت در سبز ساختار عناصر یقیتطب مطالعه

 (شهرضا :مطالعه مورد)

 

 
 3قاسمی الهام ،2نویی قلعه محمود ،1*زاددهقان شیما

 
 ایران ،اصفهان هنر دانشگاه شهری، طراحی ارشد کارشناس 1

 ایران ،اصفهان هنر دانشگاه ،شهرسازی گروه علمی هیات عضو و دانشیار 2
 ایران ،تهران مدرس تربیت دانشگاه شهرسازی، گروه معماری، و هنر دانشکده شهرسازی، دکترای دانشجوی 3

 
 (70/71/1177 تصویب: تاریخ ؛11/11/1331 دریافت: )تاریخ

 

  چكیده

 ضمن تا آمد وجود هب دیجد یهابافت هویتیبی و زیستیمحیط مشکالت شیافزا دنبالبه و ریاخ یهادهه در ،یشهر سبز ساختار کردیرو
 یشهر سبز ساختار عناصر نییتع حاضر، پژوهش از هدف رو این از ،دینما کمک زیستیطیمح معضالت حل به یشهر انسجام مجدد یبرقرار

 رب پژوهش نیا .است شهر کل در منسجم یساختار جادیا جهت هاآن سهیمقا و اصفهان( استان )در شهرضا دیجد و یسنت بافت یالگو در
 یراستا در قیتحق اتیادب پژوهش این در .است یدانیم و یمورد مطالعات نوع از و یلتحلی -یفیتوص ت،یماه اساس بر ،یکاربرد هدف، اساس

 یفیک محتوای تحلیل روش بوسیله اسناد مطالعه از حاصل ی داده براساس رمزها و شده بررسی سبز ساختار یهاشاخصه و عناصر استخراج
 تقلیل موضوعی و محوری باز، کدگذاری روش طریق از و شده الگویابی و شناسی سنخ سبز ساختار مدل هایکلیدواژه و تم براساس قیاسی
 هب دیجد و یسنت محله دو در و شهر دیجد و یسنت ساختار دو در خرد و کالن اسیمق در الگو نیا نهایت در است. گردیده بندیدسته و یافته

 که است نیا پژوهش از حاصل یافته است. گرفته قرار یبررس مورد GIS های نقشه اساس بر شهرضا در یاسهیمقا و یقیتطب مطالعه صورت
 البق در بزس یهاکانون یسنت بافت در است. برخوردار جدید و سنتی بافت نوع دو هر در کالن و خرد اسیمق در سبز ساختار عناصر از شهرضا

 یهانهپه و صفوی( دوران از مانده باقی آبی نهرهای و ها)کانال هایماد ریمس هیپا بر سبز یدورهایکر ،مسکونی واحدهای داخل سبز فضاهای
 یبلوارها را زسب یکریدورها ی،محل سبز فضاهای را سبز یهاکانون ،جدید بافت در که درحالی ،اندیافته عینیت خصوصی باغات البق در سبز
 با درست قیتلف در یشهر سبز ساختار به توامان توجه پژوهش این نتیجه اند.داده تشکیل شهر یعموم یهاپارک را سبز یهاپهنه و یشهر
 دهد.یم شهر به کارا و منسجم ساختار و آوردیم فراهم را دیجد و میقد بافت وندیپ امکان که است یشهر ساختار و فرم
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 سرآغاز

 شیافزا دنبال به و ریاخ یهادهه در ،یشهر سبز ساختار کردیرو
 یهاشبخ ییجدا شهرها، بافت یپراکندگ ،زیستیمحیط مشکالت

 ،یهرش دیجد یهابافت تیهو نداشتن و یشهر افتهیتوسعه رایاخ
 یشهرها در که یشهر انسجام یبرقرار ضمن تا آمد وجود هب

 مروزا یشهرها زیستیمحیط معضالت حل به داشته، وجود یسنت
 با یشهر یهاـستمیس .(Kowalewska. 2015)  دینما کمک

 دو نیا انیم یسازمانده و شهر شکل عت،یطب شامل خود یاجزا
 یهاستمیرسیز از زین یشهر سبز ساختار شوند.یم شناخته که است

 ستا آن یفرهنگ و یعیطب یهایژگیو ریتاثتحت و شهر سازنده
Ferguson, 2018)) به زیستیمحیط یحلراه عنوان به که 

 ند،کیم کمک شهر ریتصو بهبود و یشهر ستمیس یاندهسازم
 یضاف و یشهر یزندگ تیفیک و بخشدیم ارتقا را سبز یهاحوزه
 شتریب چه هر یداریپا به جهینت در ،دهدیم شیافزا را یشهر

 در .((European Union, 2007 دینمایم کمک شهرها
 هب و زسب ساختار به ایویژه توجه یافته توسعه کشورهای شهرهای
 (,.Girma et al تاس شده شهرها بندیاستخوان در آن کارگیری

 دارای کشورهای در کهن هایبافت هایهمطالع از آنچه اما (2019
 نوع این در که شده مشخص است آمده دست هب تاریخی قدمت
 هاافتب نوع این کارایی به که دارد قرار سبز ساختار اجزای هابافت

 به توجه با .((Jensen et al., 2000 است نموده شایانی کمک
 در چگییکپار و انسجام تفکر اساس بر سبز ساختار مفهوم که این

 است شهر یا سیستم یک کل در ساختار یک ایجاد
(Kowalewska. 2015)، سبز ساختار یاجزا فهم رونیا از 

 ارکن در هاآن مطلوب دمانیچ به دیجد و میقد یهابافت در یشهر
 زا منسجم یساختار تا کندیم کمک یشهر ساختار یاصل یاجزا
 یهایبررس منظوربه .دیآ دستبه دیجد و میقد یهابافت قیتلف
 ابانتخ پژوهش نیا در یمطالعات محدوده عنوانبه شهرضا یدانیم
 دمتق با و اصفهان استان شهرهای نیترسبز از یکی چه چنان د،ش

 یدارا و شده واقع رانیا خشک و گرم منطقه در که است هسال هزار
 و غرب در دیجد بافت و شهر یشرقجنوب و شرق در میقد بافت

 هرش سبز ساختار نییتع هدف با پژوهش نیا است. یغربجنوب
 و نییتب را دیجد و میقد بافت دو در سبز ساختار عناصر شهرضا،

 را شهر کل در منسجم یساختار جادیا نامکا تا نموده سهیمقا
 کند. جادیا

 

 پژوهش پیشینه
 از یریجلوگ کنار در ستیزطیمح به توجه و یشهر ساختار دهیا

 مشکالت دنبالبه و نوزدهم قرن در شهرها، هیرویب توسعه
 ده،یا نیا طرح از قبل تا یول شد، مطرح یصنعت یشهرها

 قیتلف یراستا در گوناگون یهاوهیش به یادیز پردازانهینظر
 قیطر از شهرها امانسج برگرداندن و ساختانسان یفضا با عتیطب

 هاهیرنظ نیا جمله از اند،نموده ارایه را یاتینظر یخط سبز یفضاها
 یهاشبکه توسعه ،هاوارد ابنزر باغشهر به توانیم هااقدام و

 ،کالن یشهر منظر ،یپر کالرنس یگیهمسا واحد ،یکیاکولوژ
 اشاره هاسبزراه و شهر-وستار جنبش ،دیجد یشهرساز جنبش
 نمود.

 در یشهر سبز ساختار نهیزم در یعمل و یتئور یهانمونه جمله از
 در کیوودارز یشهر سبز ساختار طرح به توانیم دیجد یشهرها

 یبرابر هدف با که (Wlodarczyk, 2007)نمود اشاره کائوناس
 هایاقدام و شد انجام یشهر سبز ساختار و مصنوع ساختار توسعه
 ،یخط زسب یفضاها وندیپ همچون شهر نیا در گرفته صورت
 ارها،کن آب در کشت و اسکله ساخت ها،ابانیخ و نیادیم یبازساز
 یاجزا عنوان به یگیهمسا واحد و یمحل سبز یفضاها یطراح

 و هاپهنه اتصال و شهر زیستیمحیط تیفیک دهندهشیافزا
 سبز یهاداالن قیطر از که است شده یطراح سبز یهاکانون
 یدارا و یعملکرد یفضاها که «تعادل یفضاها» به موسوم

 با باطارت در یمطالعات گرید نمونه بودند. ینیشهرنش یفاکتورها
 (Parivar et همکاران و وریپر توسط یشهر کیاکولوژ یهاشبکه

(al., 2008  راتییتغ خصوص در خود یلیتحل یبررس در که است 
 زا استفاده با تهران، شهر سبز یفضاها یمکان عیتوز و یزمان
 تیصخصو یکم سهیمقا و فیتعر به نیسرزم یمایس یهاکیمتر
 یمایس یساختار یاجزا عیتوز و پراکنش تیماه و یهندس ،یشکل

 به مذکور تحقیق در شده ارایه یشنهادهایپ اند.پرداخته نیسرزم
 زا حفاظت به اشاره خالصه طوربه طیشرا نیا با مقابله منظور
 اتصال و یاهیگ پوشش با میحر جادیا ،یادره رود یهاداالن

 یهاداالن امتداد در یاهیگ پوشش و سبز یفضا وسعهت ها،لکه
 در زبا و سبز یهالکه ییفضا عیتوز زین و هاجاده مانند مصنوع

 دیسفخان و زادهنیام دارد. نیسرزم یمایس کییموزا
(Aminzade & Khansefid. 2010) شبکه یامطالعه در زین 

 لیتحل و هیتجز با و کرده یبررس را تهران شهر یکیاکولوژ
 داالن لکه، مدل اساس بر ،یاماهواره ریتصاو و ییهوا هایعکس



 201  )شیما دهقان زاد و همکاران( (شهرضا)مورد مطالعه:  دیو جد یعناصر ساختار سبز در بافت سنت یقیتطب مطالعه

 یردعملک بهبود یبرا راهکارهایی و شنهادهایپ ارایه به س،یماتر و
 فهومم اند.پرداخته تهران کالنشهر کیاکولوژ شبکه یساختار و

 یگرید نمونه لهستان یاینیج شهر در داریپا یشهر سبز شبکه
 ( ,Kowallewska کولسکا توسط دکترا تز کی در که است

 و ضاف یبررس با تز نیا در است. گرفته قرار یبررس مورد 2015)
 رداختهپ اینیج در یشهر سبز شبکه فیتعر به یعموم یعملکردها

 کمک به را شهر یاجتماع و زیستیمحیط یهاچالش دارد یسع و
 پژوهش، نیا در .دینما برطرف یشهر سبز شبکه یطراح
 یرچوباچ جادیا یبرا و شده ییشناسا شهر زیستیمحیط یهاهسته

 و هایژگیو با زون 1 به شهر اهداف، به یابیدست یبرا
 ناطقم نیا است. شده یبندمیتقس متفاوت توسعه یاستانداردها

 مناطق (،یشهر بافت در یعموم ی)فضاها یشهر منطقه شامل
 د.بو شده حفاظت مناطق و یساحل مناطق ها،رودخانهدره و یجنگل

 بزس یفضا یستانداردهاا با متناسب منطقه هر یبرا تینها در
 در یزندگ تیفیک شیافزا یبرا یشهر سبز شبکه شده، یطراح

 .(Kowallewska, 2015) شد یطراح اینیج
 یاگسترده یهاپژوهش زین یسنت یشهرها ساختار یبررس در

 همطالع آنان از کدامچیه در که است یحال در نیا است. شده انجام
 در ست.ا نگرفته انجام هابافت نیا سبز ساختار نییتع یراستا در
 عنوان با (Majedi & Siadati, 2015)سیادتی و یماجد ژوهشپ

 هب اصفهان شهر ییفضا ساختار یریگشکل در هایماد نقش
 هپرداخت آن از منشعب یهایماد شبکه و رودندهیزا نقش یبررس

 لیتبد و هایماد یایاح جهت در یگذارهیسرما و توجه لزوم و
 دکتر پژوهش داند.یم خود یاصل اهداف از را سبزراه به هاآن

 عنوان با (Pourahmad & Pourahmad, 2014)وراحمدپ
 و ییفضا سازمان زین اسالم از بعد و رانیا در شهر ییفضا ساخت
 سهیمقا اسالم از بعد و قبل ران،یا یشهرها در را آن سازنده عناصر
 پژوهش هدف شمارد.یبرم را هاآن یهاتفاوت و هاشباهت و نموده
 یوالگ به یلیتحل کردیرو عنوان با (Eftekhari, 2015) یافتخار

 در یخیتار محور ساختار ضوابط ارایه یبرا یسنت یشهرساز
 با ییالگو به یابیدست ،یانیم و متوسط یشهرها اسیمق

 رشه یخیتار بافت در یطراح جهت یرانیا -یسنت هایویژگی
 یوهاالگ یریکارگبه با یطیمح یها تیفیک یارتقا جهت انهیم

 است. یسنت یشهرساز
 شهرها، یعموم و باز یفضاها از یبخش عنوانبه یشهر یفضاها

 آن در شهروندان که ندهست یشهر سبز ساختار سازنده یاجزا
 یهرش سبز یفضاها در یکیزیف حضور به ازین همواره ؛دارند حضور

 و زانیربرنامه توجه مورد و مطرح یعیطب ازین کی عنوان به
 اهافض نیا عادالنه عیتوز و یابیمکان و است بوده یهرش طراحان

 از شهرها به یعیطب انسجام و یداریپا یبرا یراهکار عنوان به
 (Shiie & Mosharef است بوده برخوردار یاژهیو تیاهم

(Dehkordi, 2011. یشهر سبز و کپارچهی ساختار کی جادیا، 
 یدسترس یبرا یعیطب و سبز یفضاها عادالنه عیتوز ضمن

 سبز یاهپهنه و هاکانون انیم یوستگیپ جادیا لیدلبه شهروندان،
 خواهد یشهر بافت انسجام و یوستگیپ موجب ها،سبزراه لهیوسه ب

  بود.
 

 پژوهش روش
 آن رعناص یبررس و شهرضا شهر سبز ساختار نییتع پژوهش هدف

 بر تا است شهرضا هایپالن قالب در GIS های نقشه براساس
 بزس ساختار عناصر از یبرخوردار در میقد و دیجد بافت آن اساس
 اول، گام در گردد. بررسی سبز( های پهنه و کریدورها ها،)کانون
 دهش انجام دارجهت کیفی محتوای تحلیل روش به اسناد تحلیل

 (,Tabrizi گویندمی نیز قیاسی کیفی محتوای تحلیل آن به که

 هایرهیافت توانمی شانون و یهشی هرینظ براساس .2014)
 تحلیل .1 کرد: تقسیم دسته سه به را محتوا تحلیل هزمین در موجود

 تحلیل .3 و دارجهت محتوای تحلیل .2 قراردادی، و عرفی محتوای
 سه تفاوت .(Iman et al., 2011) تجمعی یا تلخیصی محتوای
 ت.اس رمزگذاری جهت ابتدایی ریزیطرح در محتوا تحلیل رویکرد
 د.دهمی نشان را کیفی محتوای تحلیل های روش انواع (1) جدول

از تحلیل محتوای زمانی    (Katanzaro, 1988)کاتـانزارواز نظر 
ا برا  نظریه یک داردشود کـه محقق قصد قیاسی استفاده می

 ( ,Momeni Rad & Aliabadiبسنجد  ودموجهای داده

 به یکم تحلیل که جایی در کیفی محتوای تحلیل روش .2013)
 تفسیر برای روش، این یابد.می نمود رسد،می هاییمحدودیت

 بندیطبقه فرایندهای طریق از متون هایداده محتوایی ذهنی
ه ب شدهشناخته الگوهای طراحی یا سازیتم و بندی،رمز مند،نظام
 محقق ی،قیاس کیفی محتوای تحلیل رویکرد در شود.می گرفته کار

 زا کند، آغاز را داده تحلیل که این از پیش را خود رمزگذاری طرح
 همچنین .کندمی ریزیپایه قبلی تحقیقات یا موجود نظریة طریق

 نینهمچ و آیندمی دستبه نیز دیگری رمزهای تحلیل، فرایند در
 شوند.می اصالح و بازبینی نظریه( از )حاصل قبلی رمزهای

 ستفادها کیفی محتوای تحلیل دارجهت رویکرد از که پژوهشگرانی
  از هک موجود نظریة رشـگست و اصالح موجب توانندیـم کنند،می
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 (Iman et al., 2011)  کیفی محتوای تحلیل روش انواع :(1)جدول

 محتوا تحلیل نوع تحقیق آغاز کلیدی کلمات یا رمزها امنش کلیدی کلمات یا رمزها تشخیص زمان

 مشاهده شوندمی مشتق هاداده از رمزها شوندمی معین داده تحلیل با زمانهم رمزها
 عرفی محتوای تحلیل
 استقرایی( محتوای )تحلیل

 مشخص آنها از قبل یا و هاداده تحلیل با زمانهم رمزها
 شوندمی

 نظریه دشونمی مشتق تحقیق هاییافته یا تئوری از رمزها
  دارجهت محتوای تحلیل
 قیاسی( محتوای )تحلیل

 تعریف هاداده تحلیل ضمن در و قبل کلیدی کلمات
 شوندمی

 قیقتح ادبیات یا محقق عالقة براساس کلیدی کلمات
 آیند.می دستبه

 تلخیصی محتوای تحلیل کلیدی کلمات

 

 تقلیل برای کدگذاری، از روش این در بشوند. اند،برده بهره آن
 که است عملیاتی معنای به کدگذاری شود. می گرفته بهره هاداده

 کنار در ایتازه شکل به و سازی،مفهوم تجزیه، هاداده آن در
 وعیموض کدگذاری شامل کدگذاری انواع گیرند.می قرار یکدیگر

 شامل نظری کدگذاری هایروش انواع است. نظری کدگذاری و
 نای است. گزینشی کدگذاری و محوری کدگذاری باز، کدگذاری

 بلکه دانست مجزا یکدیگر از تواننمی را کدگذاری نوع سه
 ندفرای در محقق که هستند متنی هایداده با کار مختلف هایروش

  .(Flik. 2009) کندمی تلفیق یکدیگر با یا جاهجاب را آنها تحقیق
 و عناصر استخراج یراستا در قیتحق اتیادب پژوهش این در

 لحاص داده براساس رمزها و شده بررسی سبز ساختار یهاشاخصه

 یقیاس کیفی محتوایتحلیل روش وسیله هب اسناد مطالعه زا
 روش طریق از ختارسبزسا مدل هایکلیدواژه و تم براساس

 اساس، نای بر است. یافته تقلیل گزینشی و محوری ،باز کدگذاری
 اب ها پهنه و کریدورها ها،کانون یمحور کد سه در و سبز ساختار

 بز،س ساختار اجزای قبیل از گزینشی( )کدگذارییزیرموضوعات
 در ت.اس دهش بندیدسته سبز ساختار اجزای هایویژگی و عملکرد
 دیجد و یسنت ساختار دو در خرد و کالن اسیمق در الگو نیا نهایت

 و یقیتطب مطالعه صورت هب دیجد و یسنت محله دو در و شهر
 قرار یبررس مورد GIS هاینقشه اساس بر شهرضا در یاسهیمقا

 مراحل اساس بر را پژوهش انجام فرآیند (1) شکل است. گرفته
 است. شده تبیین (2) جدول در مراحل این ابعاد دهد.می نشان

 

 
 (Authors) پژوهش انجام مراحل (:1) شكل

 

 است. دوم دسته و اول دسته هایداده نوع از تحقیق هایداده
 ئولمس خود که شده تولید نویسندگان توسط اول دست هایداده

 که هستند هاداده گزارش و تحلیل گردآوری، و مطالعه طرح
 از تفادهاس با رضاشه در سنتی و جدید محله سبز ختارسا هاینقشه
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 ساختار آن اساس بر که هستند آن جمله از GIS تحلیلی هاینقشه
 دوم دست هایداده .است شده تحلیل و تدوین شهرضا سبز
 ریدیگ سازمان یا شخص توسط قبال که هستند خاصی هایداده
 هشد مطالعه تحقیق ادبیات و اسناد شامل که اندشده آوریجمع

 وسطت محتوا تحلیل روش وسیله هب که است نگارندگان توسط
 .اندشده بندیدسته و شناسی سنخ نگارندگان

 

 پژوهش ادبیات
 شهری سبز ساختار مفهوم -

 بزس ساختار دهندهتشکیل اصلی عناصر شهری، سبز فضاهای
 و بزس دهندهاتصال کریدورهای سبز، هایلکه دسته سه به شهری

 صورتبه توانندمی یک هر که شودمی تقسیم سبز هایپهنه
 گانهسه اجزای این (2) شکل .باشند گرفته شکل مصنوع یا طبیعی
 ایداریپ اصلی ابعاد از سبز فضاهای دهند.می نشان را سبز ساختار
 از دارند، خطی فرم که فضاهایی چون و آیندمی شماربه شهرها
 و طعمنق کوچک، هایمدل به نسبت بیشتری اکولوژیک عناصر
 پایداری و حفظ در پیوسته ساختار ایجاد برخوردارند، ایجزیره

 ,Aminzade & Khansefid) است ترموفق طبیعی حالت

 زیریبرنامه و طراحی در فضاها این پیوستگی به توجه و (2010
 (Shiie & Mosharefیابدمی بیشتری اهمیت شهری

(Dehkordi, 2011. مسیست در پیوند عنوانبه سبز هایکانون 
 وندپی هاآن نقش و داشته مختلفی هایاندازه و اشکال کرده، عمل
 در مردم حرکت برای و بوده اطراف بافت به سبز مسیرهای زدن
 اهایفض توانندمی هاآن .کنندمی ایجاد مقصد و مبدا مسیرها این
 ،تاریخی تفریحی، هایمکان محلی، هایپارک شده، حفاظت سبز

 یندوم سبز هایپهنه .باشند چندمنظوره باز فضاهای و فرهنگی
 و بوده رتبزرگ سبز هایکانون از که بوده سبز ساختار سیستم جز
 هب سبز کریدورهای و کنندمی عمل مقصد و مبدا نقاط عنوانبه

 صاالتات شامل و بوده سیستم قلب ،شبکه این جز سومین عنوان
 سبز کمربندهای سبز، مسیرهای حفاظتی، کریدورهای منظر،

 اساس، این بر (.HEP, 2007) هستند اکولوژیکی وکمربندهای
 دجدی شهرهای و سنتی شهرهای الگوی دو در شهری سبز ساختار

 .باشدمی بررسی قابل کالن، و خرد مقیاس دو در و

 

 
 (HEP, 2007) سبز ساختار گانهسه اجزای (:2) شكل

 

 سنتی شهرهای در سبز ساختار عناصر و الگو بررسی -

 اند،کثرت دارای محتوا و درون در گرچه سنتی شهرهای بافت
 در .است کرده حفظ شکل در را وحدت و داشته منسجم ظاهری

 و کمی شکل و فضا سازماندهی طریق از وحدت بیان برای ایران
 ،«یعیطب» مشاهده قابل نظام سه انسان، هایسکونتگاه در کیفی

 این کمک به هاانسان .است شده فرض «هماهنگ» و «هندسی»
 دوره از دهند.می شکل را خود زندگی محیط اساسی شیوه سه

 اتبیمک و آمد پدید شهرها فضایی ساختار در تغییراتی صفویه،

 وارد با آن از پس و گرفت شکل تهران و اصفهان مکتب همچون
 غییراتت فضایی ساختار غرب، از خیابان مانند جدیدی مفاهیم شدن
 داعاب روشن تعبیری به اصفهان، مکتب در چه آن .یافت ایعمده

 لیاص میدان به راه یا که است «خیابان» مفهوم پیدایش د،شومی
 توجه اب «خیابان» این .شودمی کشیده آن موازاتبه یا بردمی شهر

 بنا که دارد شماریبی درختان خود هایکناره در اقلیمی شرایط به
 و (قزوین مورد در) «چهارباغ» بیرونی محیط در قرارگیری نوع به
 و خیابان ابداع با .گیردمی نام ... و (تهران مورد در) «چنارستان»
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 خردگرا و ارگانیک طراحی روش دو سنتی، شهر ساختار با آن تلفیق
 دجدی مفهومی یکدیگر با هماهنگی در و ردندگمی آمیخته درهم

 اصفهان در .کنندمی عرضه فضایی طراحی و ریزیبرنامه از
 با نو، و کهنه فضایی سازمان بین خطی لوالیی عنوان به چهارباغ

 مالع (ارگانیک و طبیعی محوری عنوان به) رودزاینده محور از عبور
 کندمی هعرض را ...و منطقی و ارگانیک مصنوع، و طبیعی از ترکیبی

(Habibi and Masaeli, 2008).  
 در مصنوع و طبیعی عناصر قالب در سنتی، شهرهای ساختار

 هاینکانو شکل سه قالب در و شودمی تشکیل منسجم ساختاری
 در د.باشمی بررسی لبقا سبز هایپهنه و سبز کریدورهای سبز،

 و نبوده عمومی فضاهای صورت به هاکانون سنتی شهرهای
 حساببه مسکونی خصوصی قلمروهای در موجود فضاهای

 و سبز مسیرهای از دستهآن شهری، کریدورهای .آیندمی
 و اهکانون اتصال و ارتباط ایجاد ظیفهو که هستند سبزیغیر

 بیشتر دارند. عهده بر را شهری غیرسبز و سبز هایپهنه
 املش ارگانیک معابر شبکه را سنتی شهرهای در سبز کریدورهای

 و هارود شامل کریدورها این اند.نداشته سبزینگی که شدندمی
 یک در مادی و ودخانهر وجود اند.بوده هاقنات رشته و اهمادی

 به دهیشکل در اصلی عناصر از یکی عنوانبه تواندمی زیستگاه،
 .(Majedi & Ahmadi, 2008) آید شمارهب شهری ساختار

 کی که هستند وسیعی فضاهای از دستهآن نیز شهری هایپهنه
 و محالت برگیرندهدر سنتی شهرهای در و دارند واحد کاربری

 ,Ackerman) هستند کشاورزی اراضی و باغات و هاآن مراکز

 مالکیت با محصور سبز فضاهای عنوانبه نیز هاباغ .(2015
 اجتماعی هایزمینه در سبز فضای عملکردهای رایدا خصوصی،

 شد، ذکر البا در که مواردی برعالوه بودند. زیستیمحیط و
 به ار شهر مساحت زا وسیعی بخش نیز هاخانه درون سبز فضاهای

 خصوصی مالکیت در فضاها این چند هر دادند،می اختصاص خود
 تاثیرات نظر از شهر، در یادز مساحت مجموع دلیل به ولی بودند

  (.Freidman, 1992) بودند گذارتاثیر بسیار ،زیستیمحیط
 تعریف ساختار همین قالب در سنتی شهرهای در سبز ساختار

 بزس فضاهای بین رابطه ساختار این امروزه که حالی در ،شدهمی
 نشان را سبز( هایپهنه و کریدورها ها،)کانون شهر عمومی

 یاصل رمعاب طریق از معموال شهری، سبز هایپهنه و مرکز دهد.می
 شدند،می متصل کدیگری به مراتبسلسله رعایت با و محلی یا

 زا بخشی طبیعی، سبز کریدورهای عنوانبه نیز هامادی و رودها
 تیسن باقت در سبز ساختار اجزای داشتند. عهدهبه را اتصال این

 ها(قنات رشته و )رودها کریدورها شامل کالن مقیاس در شهری
 مقیاس در و ندارد سبز کانون و است باغات( و )مزارع هاپهنه و

 و مسکونی( خصوصی سبز )فضاهای هاکانون شامل نیز خرد
 .است نشده تعریف آن در سبزی پهنه و است ها(مادی) کریدورها

 

 جدید هایبافت شهری سبز ساختار عناصر -

 چکیکو نسبت به سبز فضاهای شهری، سبز هایکانون از منظور
 و طبیعی سبز هایکانون گروه دو به توانندمی که هستند
 شامل طبیعی هایکانون شوند. بندیدسته مصنوع سبز هایکانون

 و هستند طبیعی سبز هایگره عنوانبه هاچشمه و هاکوه
 هایفضا شامل اینقطه و کوچک سبز فضاهای مصنوع هایکانون

 هرچه است. همسایگی مراکز و محلی مقیاس با کوچک سبز
 اختارس عملکرد باشند، تروسیع اندازه لحاظ از کریدورها و هاانونک
 ندباش ترنزدیک هم به هرچه و است بهتر زیستیمحیط لحاظبه

 اعثب سبز کریدورهای ت.داش خواهند بهتری زیستیمحیط کارایی
 عملکرد نظر از مهمی نقش و هشد یکدیگر به هالکه اتصال
 کنندمی ایفا بصری کیفیات حفظ و زیستیمحیط

(Wlodarczyk, 2007). که مهمی نقش دلیلبه سبز هایپهنه 
-Romas) دارند شهرها برای حیاتی نقش دارند، شهرها برای در

gonalez, 2015). هایپهنه گروه دو به نیز شهری سبز ایهپهنه 
 املش طبیعی هایپهنه شوند.می بندیتقسیم مصنوع و طبیعی
 مصنوع هایپهنه و شهر، حومه در باغات و اعیزر اراضی ها،جنگل
 شهری و ایمنطقه ای،ناحیه هایپارک و جنگلی هایپارک شامل

 هوا یتکیف بهبود به هوا، آلودگی کاهش با نیز هاجنگل باشند.می
 هب هاجنگل تاثیرگذارند. شهر در قتصادیا نظر از کرده، کمک
 (Tabbush کنندیم کمک ترراحت سواریدوچرخه و رویپیاده

(& O’brien, 2002. سبز ساختار در شهری سبز فضاهای انواع 
 کالن سبز هایکانون شامل کالن مقیاس در جدید شهرهای

 خطی، پارک کنار،)آب کالن سبز کریدورهای فلکه(، و )میدان
 یاراض )جنگل، کالن سبز هایپهنه و سبز( بلوار سبز، کمربند
 و ایمنطقه پارک ای،ناحیه پارک جنگلی، پارک باغات، و زراعی
 ردخ سبز هایکانون شامل نیز خرد مقیاس در .است شهری( پارک
 بزس )فضای خرد سبز کریدورهای محلی(، پارک ،همسایگی )پارک
 باشد.می سبز( دیوار سبز، )بام خرد سبز هایپهنه و محلی( گذرگاه
 را آن یهاشاخص و دیجد بافت در سبز ساختار یاجزا (2) جدول

 بزس کریدورهای سبز، هایکانون این بین ارتباط .دهدیم شینما
 بزس فضاهای میان را توجه قابل مراتبی سلسله سبز، هایپهنه و
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 ریبرقرا فضایی، مراتب سلسله این از منظور دهد.می تشکیل
  ملاـع ریقـط از سبز، یاـهپهنه و سبز ایـهکانون بین اطـارتب

 .(HEP. 2007) است سبز کریدورهای یدهندهاتصال

 

 (Authors) جدید های بافت سبز ساختار اجزای (:2) جدول
 اجزای

 زسب ساختار
 ویژگی عملكرد زیراجزا

ن
نو

کا
ها

 ی
بز

س
 

 اجتماعی کالبدی، اکولوژیک، همسایگی پارک
 هکتار نیم از کمتر مساحت

 متر 177 از کمتر نفوذ: شعاع
 نفر 1777 پوشش: تحت جمعیت

 محلی پارک
(Liu et al., 2018) 

 اجتماعی کالبدی، اکولوژیک،
 مترمربع هزار 57-5 مساحت:

 متر 1777 هاآن نفوذ حوزه شعاع
 نفر 3777 هاآن پوشش تحت جمعیت

ها
ور

ید
کر

 ی
بز

س
 

  سبز فضای
 ها گذرگاه

 گذرها راستای در خطی سبز فضای اجتماعی کالبدی، اکولوژیک،

 زیباشناختی فرهنگی، تفرجی، اکولوژیکی، هاسبزراه
 دکمربن و هاگذرگاه سبز فضای خطی، هایپارک
 شهری سبز

 اکولوژیکی تفریحی، طبیعی کنارهایآب
 هایپارک فصلی، و طبیعی هایرودخانه

 سواحل ای،کناره
 (Sashourpour & Eliassy, 2015) 

 خطی هایپارک
 غیررسمی تفریح

 مرکزی هسته به مسکونی محالت اتصال
 رودکناری و ساحلی سبز فضاهای

 اکولوژیک و کالبدی سبز کمربند
 نواری شکل
 1 به 2 حداقل عرض: به طول نسبت

 متر 577 حداقل عرض:

نه
په

ی
ها

 
بز

س
 

 سبز فضای
 (Taghizadehعمودی

(& Yahyawi, 2017 

 سازیذخیره محیطی، هایآلودگی کاهش محیط، زیباسازی
  کنترل انرژی،

 تیزیستنوع حفظ و غذایی مواد تامین سیالبی، هایباران

 ها،نرده دیوارها، کلیه سبزعمودی سطوح
 ها،پنجره بیرونی های لبه ها،بانسایه ها،ستون

 هاساختمان ها،بالکن ها،بام لبه

 سبزبام یا بامباغ
(Kotzen, 2018) 

 آلودگی کنترل شهری، جزیره دمای کاهش

-277 رشد: قابل الیه )عمق متمرکز سبز بام
 طمحی )عمق گسترده سبز بام / متر( میلی 577
 متر( میلی 157-57 کشت: قابل

 (Majedi & Siadati, 2015) 
 سبز دیوار

(Kotzen, 2018) 

 انرژی، مصرف کاهش ها،ساختمان کیفیت بهبود
 بصری آلودگی کاهش زیباشناسی،

 ساختمان نمای و جداره گیاهان
(Taghavi, 2014) 

 باغات و زراعی اراضی
(Ackerman, 2015) 

 وادم تهیه آبی، منابع مدیریت شهرها، هوایی و آب وضعیت
 هوایی و آب شدید تغییرات از جلوگیری و غذایی

 مزارع
 باغات

(Sheibani & Ismail Dokht, 2015) 
 جنگلی پارک

(Balaj, 2018) 
 ملی جنگلی پارک خدماتی و تفرجی و تفریحی زیستی،محیط

 ایناحیه پارک
(Romos & 

Gonzales, 2014) 

 بازی دویدن، زدن، قدم نشستن، فراغت،اوقات گذران
 سواریدوچرخه کودکان،

  مربع متر هزار 177-57 مساحت:
  متر 2777 نفوذ: حوزه شعاع 

  نفر 5777 پوشش: تحت جمعیت
 پیاده بصورت دسترسی: 
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 (Authors) جدید های بافت سبز ساختار اجزای (:2) جدولادامه 

 اجزای

 زسب ساختار
 ویژگی عملكرد زیراجزا

نه
په

ی
ها

 
بز

س
 

 ایمنطقه پارک
 و مراسم برگزاری فراغت، اوقات گذران

 و دویدن روی،پیاده و نشستن ها،گردهمایی
 گروهی هایورزش

  مربع متر هزار 277-177 مساحت:
  متر 1777 نفوذ: حوزه شعاع

  نفر هزار 17 : پوشش تحت جمعیت
 ای عمومی نقلیه وسایل با سواره، صورت به دسترسی:
 شخصی

  مربع متر 1 : سرانه سطح

 شهری پارک
(Bafandeh 

Islamdoust, 2013) 

 وستانب کودک، بوستان بانوان، بوستان آبی، بوستان
 بوستان خانواده، بوستان گل، بوستان فناوری،
 شناسیگیاه بوستان هنر، بوستان ورزشی،

  هکتار 27 از بیش مساحت:
  آن همه یا شهر از بخشی نفوذ: حوزه شعاع

 نقلیه وسایل طریق از و سواره صورت به دسترسی:
 شخصی و عمومی

 ایمنطقه بوستان یک جمعیت نفر هزار 57 هر ازای به
 

 قدیم افتب دو در سبز ساختار عناصر شده تبیین مفاهیم به توجه با
  تا دشومی ارایه (3) جدول در پژوهش چارچوب عنوان به جدید و

 گردد. تحلیل موردی نمونه آن از استفاده با

 

 سنتی و جدید بافت در شهری سبز ساختار خرد و کالن سبز عناصرپژوهش: شناختیروش چارچوب (:3) جدول
(Authors) 

 سنتی شهر جدید شهر مقیاس

 کالن

 میدان فلکه سبز یهاکانون

 هاقنات رشته رودها/ سبز بلوار /شهری سبز کمربند خطی/ پارک کنار/ آب سبز یکریدورها

 سبز یهاپهنه
 /ایناحیه پارک جنگلی/ پارک باغات/ و زراعی اراضی /جنگل
 شهری پارک ای/منطقه پارک

 باغات و مزارع

 خرد

 مسکونی خصوصی سبز فضاهای محلی پارک /همسایگی پارک سبز یهاکانون

 هامادی محلی گذرگاه سبز فضای سبز یکریدورها

 - سبز دیوار /سبز بام سبز یهاپهنه
 

 مطالعه مورد محدوده
 رمگ نسبتا یهواوآب با اصفهان استان یشهرها از یکی شهرضا،

 شهر این .است مربعرلومتیک  2313 حدود در یمساحت و خشک و
 توسط غرب و شرق جنوب، از ییهابخش در یکاربر نوع لحاظ به

 داج محدوده نیا که است شده دهیپوش باغات و یکشاورز یاراض
 با مطابق است. شهر داخل پراکنده باغات و یکشاورز یاراض از

 پر بافت را شهر مساحت از % 22/57 ،آتک مشاور نیمهندس اسناد
 و زسب یاراض شامل که دهدیم لیتشک یخال بافت را % 01/13 و

 که شد مشخص گرفته، صورت اتمطالع اساس بر باشد.یم معابر
 سرانه با سبز یفضا یکاربر را یشهر یهایکاربر 03/11%
 (ATEC Consultingردیگیم بر در مربعمتر 02/33

(Engineers. 2010. و رافیاییـجغ وقعیتـم (2 و 1) هایهـنقش  

 دهند.می نشان را شهر این اراضی کاربری
 و غرب در کوهستانی نواحی به بودن محدود علت به شهرضا در

 نسیم اوقات بیشتر در ،شرقیشمال در کویری پست نواحی و جنوب
 اطقمن جز و ناچیز آن بارندگی مقدار .وزدمی شدید بادهای یا مالیم
 استان در را شهر جغرافیایی موقعیت (1) نقشه .است کشور خشک

 هرش کلی شناخت به ابتدا بخش، این در دهد.می نشان اصفهان
 شهر یسنت و جدید بخش سبز ساختار سپس شده پرداخته شهرضا

 گیرند.می قرار ارزیابی مورد کالن و خرد مقیاس در
 35 سال به تاریخی شهر یک عنوان به شهرضا در سکونت پیشینه
 یایهبخش زمین، کاربری نوع لحاظبه .گرددمی باز قمری هجری

 اراضی توسط عمده طوربه شهرضا غرب و شرق جنوب، از
 یاراض از جدا محدوده این که است شده پوشیده باغات و کشاورزی
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 گیاهی پوشش است. شهر داخل ندهپراک باغات و کشاورزی
 سبز فضاهای به اراضی، کاربری از مهم بخش یک عنوانبه

 و درختکاری شامل که دارد اشاره اجتماعی عملکرد با عمومی
 یاراض گلخانه، باغ، کوهستانی،پارک کاری،جنگل زارها،بیشه

 باشد.یم معابر درختکاری و زسبمیانه و معابر سبز حاشیه شاورزی،ک
 صیلیتف طرح بازنگری طرح اساس بر نیز آبی تاسیسات و مجاری
 هاچاه و هاقنات ها،چشمه آب، هایکانال ها،مسیل شامل شهرضا

 .(ATEC Consulting Engineers. 2010) شودمی
 

 
 (ATEC Consulting Engineers. 2010) شهر جغرافیایی موقعیت (:1) نقشه

 

 
 (ATEC Consulting Engineers. 2010) اراضی کاربری (:2) نقشه



 2011، بهار و تابستان 12، شماره 21زیست، سال های محیطپژوهش 210

 
 (Authurs based on ATEC Consulting Engineers. 2010) محلی سبز فضای دارای محالت (:3) نقشه

 

 هایافته و نتایج
 در که دهدمی نشان شهرضا در شهری عمده اهایفض بررسی

 .روبروست سبز فضاهای شدید کمبود اب شهر این موجود، وضع
 خاوران پارک و ملت پارک بهشتی،شهید بوستان معلم، پارک

 و هنگرفت قرار شهر مرکزی مناطق در که هستند سبزی فضاهای
 ینمهاجرنش بخش و ادهامامز زائران و مسافران استفاده مورد بیشتر
 لیداخ هایمحدوده از هاآن مسافت نسبی بعد و گیرندمی قرار شهر
 ونکن تا است. شده هاآن از شهروندان استفاده کاهشسبب  شهر،

 کلی مساحت با شهرضا در محلی بوستان 5 و شهری بوستان 1
 نیز شهر اراضی از هکتار 12 حدود است. دهش احداث هکتار 11

 رارق اجتماعی عملکرد با شده درختکاری هایمحوطه پوشش تحت
 به را % 2/1 شهر سبز فضاهای سطوح مجموع هنتیج در که دارد
 معلم ،بهشتیشهید هایبوستان بانوان، باغ دهد.می اختصاص خود

 .دهندمی تشکیل را شهر سبز فضاهای ترینعمده شهر، خانه و
 0سرانه با طرح افق برای را شهر گیاهی پوشش سطح جامع طرح
 ( ,ATEC Consulting Engineers دهدمی پیشنهاد مربعمتر

(2010.  
 سبز فضای به شهر محالت بیشتر (،1 و 3) هاینقشه به توجه با

 چند هر ندارند، دسترسی متر( 257 دسترسی شعاع )با محلی

 ویژگی این از هستند باغات و مزارع کنار در شهر حاشیه محالت
 اشندبمی خصوصی قلمروهای عنوان به فضاها این ولی برخوردارند

 ترینمهم از یکی بنابراین ندارند. را عمومی سبز فضاهای نقش و
 یمحل سبز فضاهای طراحی شهری، سبز ساختار زمینه در هااقدام

 سبز فضاهای به دسترسی بهبود برای همسایگی واحدهای و
 به جهتو با است. شهری مطلوب ساختار به دستیابی برای شهری

 محلی سبز فضای دارای شهر محالت از %35 ،(3) شماره نقشه
 ریدورک و مسیر هیچ اما هستند خرد مقیاس در سبز کانون عنوانبه

 هب سبز هایکانون که محلی سبز فضاهای تا ندارد وجود سبزی
 تصلم سبزهستند، هایپهنه که شهری فضای به را آِیندمی شمار
 این سبز، کننده متصل کریدورهای وجود بدون واقع در نماید.
 فضایی اتبمرسلسله نتیجه در و نداشته یکدیگر با ارتباطی فضاها

 و مزارع و شهری فضاهای مورد در البته  ندارد. وجود هاآن بین
 میان ابلواره طریق از سبز ارتباط گفت توانمی شهر، حاشیه باغات

  دارد.ن وجود سبز فضایی مراتبسلسله اما است شده برقرار هاآن
 گیسبزین محلی)که معابر با صرفا محلی مراکز جدید، ساختار در

 از یمحل مراکز بین ارتباط و اندشده متصل یکدیگر به ندارند(
 بزس کریدورهای تنها و نبوده هاراهپیاده یا سبز کریدورهای طریق

  در. ندباشمی لبه درختکاری با اصلی ایـهخیابان و اـبلواره ر،ـشه



 211  )شیما دهقان زاد و همکاران( (شهرضا)مورد مطالعه:  دیو جد یعناصر ساختار سبز در بافت سنت یقیتطب مطالعه

 

 
 (Authurs based on Shahreza GIS map. 2015) شهری و محلی مراکز سبز؛ کریدورهای و هاپهنه (:4)نقشه

 

 
 (Authurs) سبز فضاهای ارتباط (:5) نقشه
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 (Authurs) موردی نمونه تحلیل در جدید و قدیمی محالت موقعیت (:6) نقشه

 

 شبکه یک همجوار، سبز های کانون سنتی محالت در که حالی
 را هاکانون این که دندهمی تشکیل را سبز کریدورهای از منسجم

 این لداخ در شهری سبز هایپهنه ولی کندمی متصل کدیگری به
 فضاهای ارتباط (5) نقشه خورد.نمی چشم به سنتی ساختارهای

 جدید و قدیمی محله دو موقعیت (2) نقشه و شهر موجود سبز
 دهد.می نشان را پژوهی مورد عنوان به شده تحلیل و انتخاب

 تباف دو سبز ساختار عناصر شناختیروش چارچوب به توجه با
 با بافت دو این د.شومی ارایه (1) نقشه در شهرضا جدید و سنتی
 و قدیمی محالت جزء و شهر اولیه هسته در یکی قدمت، به توجه
 هتوج با است. شهر شده ساخته محالت جدیدترین جز دوم بافت

 فضای رد بیشتر سنتی بافت در هاکانون شده انجام هایبررسی به
 نای شهر کل در آن تلفیق با که دارد وجود مسکونی خصوصی
 چشم به گسترده هایپهنه صورته ب کوچک سبز فضاهای

 صورته ب جدید بافت در هاکانون این کهصورتی در خوردمی
 هایپارک وجود و هافلکه ساخت در درختان حضور با مصنوع
 هب توجه با است. گرفته صورت دارند عمومی استفاده که محلی
 عناصر صورته ب قدیم بافت در کریدورها ،(2 و 1) هاینقشه

 کل رد که است قنات و رودها مسیر مانند ارگانیک فرم با طبیعی
 صورته ب کریدورها جدید بافت در اما اند.شده کشیده شهر

 آن پیرامون یا )بلوارها( میان در خطی سبز فضای با هایابانخ
 افتب در سبز هایپهنه عنوانبه نیز باغات و مزارع هستند. شخصم

 هاآن از عموم استفاده امکان بودن خصوصی که هستند سنتی
 جدید بافت در ندارد. یدورهاکر با مشخص اتصال و ندارد وجود
 واربل طریق از که دارد ودوج شهری پارک صورته ب سبز هایپهنه

  است. شده متصل شهر دیگر هایقسمت به سبز( )کریدور
 

 گیرینتیجهبحث و 

 افزایش دنبالبه و اخیر هایدهه در شهری، سبز ساختار رویکرد
 هایشبخ جدایی شهرها، بافت پراکندگی ،زیستیمحیط مشکالت

 هری،ش جدید هایبافت نداشتن هویت و شهری یافتهتوسعه اخیرا
 رد که شهری انسجام مجدد برقراری ضمن بتواند تا آمد وجوده ب

 زیستیمحیط معضالت حل به داشته، وجود سنتی شهرهای
 هدد افزایش را شهری زندگی کیفیت نماید، کمک امروزه شهرهای

 و یتفعال و اجتماعی،کار تعامالت تفریح، برای مناسبی فضای و
 جامانس داشتن برای طرفی از .نماید تامین شهروندان برای آموزش
 در د.برگزی آن برای را شهری ساختار و شکل بهترین باید شهری،
 اصرعن شامل شهر فرم مصنوع و طبیعی هایمولفه شهری ساختار
 در شاخص هایحوزه و کانونی هایشاخص ساختاری، -خطی

 اب پیوند در شهر ساختار اصلی ارکان عنوانبه فضایی سازمان
 رارق ها(کاربری سایر با اختالط )در سبز مراکز و کریدورها ها،پهنه
 هب مندنظام نگرشی ایجاد موجب رویکردهایی، چنین گیرد.می

  همبه اریـساخت ونـهمچ را آن ده،ـش رهاـشه وژیـاکول ارـساخت
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 (Authurs) شهرضا جدید و سنتی بافت در محله دو سبز ساختار عناصر مقایسه (:7) نقشه

 

 اهایفض میان این در .داندمی مصنوع و طبیعی عناصر از پیوسته
 بوده شهری سبز ساختار دهندهتشکیل اصلی عناصر شهری، سبز

 وازنت اصلی عامل و مورفولوژیک ساختار حیاتی بخش عنوانبه و
 نای دارند. شهرها پایداری در بنیادین نقشی شهرها، اکولوژیک

 سه هب شهری سبز ساختار دهندهتشکیل عناصر عنوانبه فضاها
 و سبز دهندهاتصال کریدورهای ها(،)کانون سبز هایلکه دسته
 صورتبه توانندمی یک هر که شودمی تقسیم سبز هایپهنه

 اصلی عاداب از سبز فضاهای .باشند گرفته شکل مصنوع یا طبیعی
 خطی فرم که فضاهایی چون و آیندمی شماربه شهرها پایداری

 ک،کوچ هایمدل به نسبت بیشتری اکولوژیک عناصر از دارند،
 و حفظ در پیوسته ساختار ایجاد برخوردارند، ایجزیره و منقطع

 & Aminzade) است ترموفق طبیعی حالت پایداری

Khansefid, 2010) طراحی در فضاها این پیوستگی به توجه و 
 (& Shiie یابدمی بیشتری اهمیت شهری ریزیبرنامه و

(Mosharef Dehkordi, 2011. 
 و اشکال کرده، عمل ساختار در پیوند عنوانبه سبز هایکانون
 بزس مسیرهای زدن پیوند هاآن نقش و داشته مختلفی هایاندازه

 و مبدا مسیرها این در مردم حرکت برای و بوده اطراف بافت به
 شده، حفاظت سبز فضاهای توانندمی هاآن .کنندمی ایجاد مقصد
 و فرهنگی تاریخی، تفریحی، هایمکان محلی، هایپارک

 تمسیس جز دومین سبز هایپهنه .باشند چندمنظوره باز فضاهای
 نقاط نوانعبه و بوده تربزرگ سبز هایکانون از که بوده سبز شبکه
 با و سبز هایکانون با همیشه اما کنندمی عمل مقصد و مبدا

 این جز نسومی عنوانبه سبز کریدورهای و نیستند متصل یکدیگر

 کریدورهای منظر، اتصاالت شامل و بوده سیستم قلب شبکه
 وژیکیاکول وکمربندهای سبز کمربندهای سبز، مسیرهای حفاظتی،

 ندباش داشته متفاوتی هایاندازه و کاربری توانندمی و هستند
(HEP, 2007). هایبافت و شهرها در سبز ساختار ناصرع و الگو 

 است. متفاوت جدید هایافتب و شهرها به نسبت قدیمی
 ا(،ه)میدان هاکانون قدیم، بافت کالن سبز ساختار در کهطوریبه

 باغات( و )مزارع هاپهنه و ها(قنات رشته و )رودها کریدورها
 و ها)میدان هاکانون شامل جدید بافت در ساختار این باشدمی

 بز(،س بلوار و کمربندسبز خطی، پارک کنار،)آب کریدورها ها(،فلکه
 پارک جنگلی/ پارک /باغات و زراعی اراضی /)جنگل هاپهنه
 در عناصر این است. شهری( پارک /ایمنطقه پارک ای/ناحیه

 اطارتب رد و داده شکل شهری الگوهای و هابافت به کالن مقیاس
 هایبررسی اساس بر همچنین گیرد.می قرار شهری ساختار با

 هاونکان قدیم بافت در خرد مقیاس در سبز ساختار گرفته صورت
 جدید بافت در و ها()مادی کریدورها خصوصی(، سبز )فضای
 رگاهگذ سبز )فضای اکریدورهمحلی(، و همسایگی )پارک هاکانون
  باشد.می سبز( دیوار و سبز )بام هاپهنه و محلی(

 دیهیب امری شهر اصلی ساختار وجود سنتی، بافت با شهرهایی در
 برقرار اهکریدور و هاکانون قالب در سنتی شهر در سبزینگی .است
 هک حالی رد نیست، برقرار دو این میان سبزی ارتباط اما است

 که ددار تاکید سبزی فضاهای از دستهآن بر شهری سبز ساختار
 هایپارک مثل ،باشند همگان استفاده قابل و داشته عمومی جنبه

 در و ...و محلی سبز مراکز رودکنارها، جنگلی، هایپارک شهری،
 اندهیسام برای پراکنده و خطی پراکنش الگوی ترکیب از ایتنه
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 برای است. دهش استفاده شهری محالت و شهر در سبز فضاهای
 است نیاز خرد، و کالن مقیاس در شهری سبز فضاهای ایجاد

 .شود شناخته شهری فضاهای این هایکیفیت
 عیینت شهرضا در اجزا و عناصر این میدانی هایبررسی به توجه با
 سنتی بافت دو هر داشتن با شهرضا که است این حاصله نتیجه د.ش
 و خرد مقیاس در سبز ساختار عناصر از شهری، ساختار در جدید و

 یکریدورها سنتی بافت در است. خورداربر بافت دو هر در کالن
 تباف در اما است گرفته شکل رود و هامادی مسیر پایه بر سبز

 بزس یهاپهنه و هاکانون است. شهری بلوارهای بر تنیمب جدید
 صورته ب خصوصی ملکیت داشتن با بیشتر سنتی بافت در نیز

 هایپارک صورته ب جدید بافت در که حالی در دارد وجود باغات
 توجه که این است اهمیت مورد چه آن است. عمومی شهری
 تارساخ و فرم با درست تلفیق در شهری سبز ساختار به توامان
 و آوردمی فراهم را جدید و قدیم بافت ندپیو امکان شهر، اصلی

 دهد.می شهر به کارا و منسجم ساختار
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