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 9استادیار گزٍُ جغزافیا ٍ تزًاهِ ریشی ضْزی ،داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ تزٍجزد ،ایزاى
 2داًطجَی دکتزی ضْزساسی داًطگاُ آساد تزٍجزد ،ایزاى
 3کارضٌاس ارضذ جغزافیا ٍ تزًاهِ ریشی ضْزی ،داًطگاُ پیام ًَر اصفْاى ،ایزاى

چکیده
اهزٍسُ یکی اس هْن تزیي هسائلی کِ تزًاهِ ریشاى ضْزی تا آى رٍتزٍ ّستٌذ ،تالش تزای تْثَد فضاّای پیادُ ضْزی است.
ایجاد فضای پیادُ ضْزی تزای سًذُ ساسی هحیط ضْزی ،ایجاد هحیطی ضاد ٍ هفزح ٍ ّوچٌیي گستزش تعاهالت اجتواعی
اساّویت فزاٍاًی در تیي طزاحاى ٍ تزًاهِ ریشاى ضْزی تزخَردار هی تاضذ .کالى اَّاس تا داضتي  8هٌطقِ ضْزی ّواًٌذ دیگز
کالى ضْزّای جْاى دستخَش تحَالتی ًاضی اس تَسعِ ضْزًطیٌی ٍ آثار هثثت ٍ هٌفی آى در اتعاد هختلف اس جولِ در تعذ
حول ٍ ًق ل ضْزی ضذُ است .در ایي کالى ضْزکِ در گذضتِ تافت قذین آى هکاًی سزسًذُ ٍ هحل رفت آهذ عاتزاى پیادُ تا
تعاهالت اجتواعی تَد ،اهزٍسُ تثذیل تِ ضْزی آلَدُ تا حول ٍ ًقل پزتزافیک ٍ تِ دٍر اس تعاهالت اجتواعی هفیذ ضذُ است .در
ایي پژٍّص سعی ضذُ است تا اًتخاب  5هحلِ ٍ ه قایسِ آى ّا تا استفادُ اس هذل سَارا ٍ هَلتی هَرا اس طزیق سٌجص هعیارّا
ٍ سیز هعیارّا اس طزیق داداُ ّا ٍ اطالعاتی کِ تا استفادُ اس پزسطٌاهِ تِ دست هی آیذ ،هستعذتزیي هحلِ را اس ًظز ایجاد پیادُ
راُ اًتخاب کزد.یافتِ ّا تا استفادُ اس ارسیاتی هذل ّا ًطاى هی دّذ ،هحلِ کیاًپارس تا کسة اهتیاس ( ٍ )9سیستن ًسثت /351
 .تِ دلیل داضتي پیادرٍی پیَستِ ٍ ًسثتا عزیض ٍ تعاهل تافت هسکًَی ٍ تجاری تا یکذیگز اس یک سَ ٍ ًیش سیثایی تصزی در
کٌار احساس اهٌیت ًسثتا تیطتز در هقایسِ تا سایز هحلِ ّای ضْزی حتی تا پاسی اس ضة ،اًتخاتی درست تزای اٍلَیت یک
پیادُ راُ ساسی در ضْز اَّاس هحسَب هی ضَد.
واژههای كلیدی :کالى ضْز ،پیادُ راُ ،سزسًذگی ،فضای ضْزی ،اَّاس
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