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 ن(؛ينخست اول دفتر )سخن

 

 شدن يهانجرأ يكند و اخ يدارد كه تصور عموم مردم را به خود جلب م يميه بر مفاهيتک يهر عصر»
 (1998هال و تارو،« ) م در عصر ما ظهور نموده استين مفاهياز ا يکيبعنوان 

 

ام جهاني ظن. موثرند يالمللنيب و ياست در سطوح مليک بر اقتصاد و سيو مراکز استراتژ يتيجمع يهاکانون
بار  ،بارتيعدر اواخر قرن بيستم شكل داد. به  با تجديد نظر در ساختار خود يک نقطه عطف تاريخي را

ها به دست آورد. در واقع درون شبكه و با منطق فضاي جريان ديگر سرمايه، قدرت از دست رفته خود را
 در. تري با سرمايه دارندميمانهشوند که برخورد صها و نقاطي کشيده ميمكان ها بيشتر به سويشرکت

اند، هاي سنتيمكان ها با توجه به مفهوم و ماهيت سرزميني خود، پايبند همان فضايشرايطي که دولت
هاي جديدي جاري جريان راحتي به فضاي مند شود که بهين قدرت بهرهتواند به نحو کامل از اسرمايه مي

  برخوردار سازد. جهان هاي توسعه درشده و کالن شهري را از فرصت

 ، تعامل وييمعاصر محصول همگرا يجامعه جهان هاي نوظهور قدرت تجليعنوان کانونجهان شهرها به
جاد يو ا يابرابراست که سبب ن يو اجتماع يشهر يزندگ يدر تمام جنبه ها يجهان -ينفوذ متقابل محل

 ودرن م يدولت ها يريت. با شكل گجهان شده اس يايجغراف يمختلف در شهرها و نواح يچشم اندازها
نار در ک يلتر دويغ ين الملليب يو سازمانها يمردم يهمچون نهادها ين الملليو ب يد مليگران جديظهور باز

ه ب يانو جه ي، اقتصاد مليت شهريريدر مد يريرات گسترده و چشمگييو تغ ي، دگرگونيگران رسميباز
ند يآن فريز اا يهازمند آگاي، نيند جهانين فرايضور فعال در ارات و حيين تغيوجود آمده که همسو شدن با ا

 است. يتيريمد ين مهارتهاير گذار و همچنيد تأثيگران جديو باز

 و يلمق و اداره عيازمند تحقيخ تمدن، نياز تار يش از هر دوره ايشدن، شهر ها ب يدر عصر جهان
 ياديبن ون يترشروياز پ يكيهمواره  يائل شهردر حوزه مس يقاتيان، مراکز تحقين ميخردمندانه اند. در ا

ند هر کن يم يبه پژوهش سع ين نوع شهرها کسب کرده اند که با شكل دهيگاه ها را در اداره اين جايتر
ب يرا نص يگسترده ا يرا مرتفع سازند و فرصت ها يران شهريمد يش رويپ يچه بهتر چالش ها
ن يب يه هاورود به عرص ينه هاي، زميو علم يعمل يردهاند و با فراهم نمودن راهبيشهروندان خود نما

 يعسان ين ميادر  زيشهر تهران ن يزيند. مرکز مطالعات و برنامه ريرا فراهم نما يبعنوان شهر جهان يالملل
 د. يد نمايتول يتيريو مد يراهبرد يده گانه گزارش ها يپژوهش يدارد در قالب گروه ها
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 يزشمندتالش ار« (وضعيت روددره فرحزاد )قبل و بعد از ساماندهيبررسي »ش رو با عنوان يگزارش پ
ارد نجا جا ديآغاز نموده است که در ا« (HSE)ست يط زيو مح يمنيسالمت، ا»ياست که گروه پژوهش

 يشهر ترم حوزهن محراينكه تمام تالش و اراده مديد ايم. به امين گروه اعالم نماير خود را از زحمات ايتقد
به  يهر جهانشرد که کالن شهر تهران به عنوان يقرار گ يريدر مس 1404طرح جامع و تهران بر اساس سند 

ر قرا يهانقتصاد جاگذار در ريثگران تأياز باز يكيران در مقام يابد و ايارتقاء  ياگر عمده منطقهيک بازي
 رد. يگ

 

 فرهاد دژپسند

 شهر تهران يزيسرپرست مركز مطالعات و برنامه ر
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 مقدمه: 
 عنوانهکه بآن يجاهم آن بيو حرا يشهر يهااز رودخانه ياريبستر بس ر حال حاضرد

ده، استفا رقابليزائد، غ يک فضايعنوان هد، بنرير مورد استفاده قرار گيدلپذ يشهر يک فضاي
  .دنيآيحساب مهب يناامن، متروکه و بازمانده شهر

 يختاراز عناصر سا يکيعنوان به يدرون شهر يهادخانهوها و رليمس گريد ياز طرف
ند. دار يثرشهر نقش مؤ يطيست محيدر فراهم کردن منابع ز يشهر يعيطب يدورهايشهر و کر

 .ادندرامش آ يبرا يالهيشهرها است و نه فقط وس يبافت کالبد يسبز از ارکان اصل يامروزه فضا
طح ته و سبرآورده ساخ جامعه را يستيز يازهاياز ن يبخش يسبز شهر يکه فضانيبا توجه به ا

 يضارانه فش سيافزا يدر راستا يدات مناسبيتمه يستيبابخشند، يم ءشهروندان را ارتقا يزندگ
 ده شود. يشياند يشهر سبز

 توان ازيدر سطح شهر تهران م هاها و بستر رودخانهليمسنظير با توجه به وسعت کم
له از جم يو جبران کننده نيازهاي شهر عنوان اراضي ذخيره در جهت توسعه فضاي سبزهها بآن

و  ير طراحمناسب د يمنيدات ايکه تمهيشرطنمود، بهبرداري بهره يحيتفر يهاعنوان مکانهب
 کار رفته باشد. هها بآن يسازمناسب

 يشهر يهارودخانه
ذ نفو ادا کرده و بيان پين جريدر سطح زم يبارندگ يندهايفرآ يست طيط زيآب در مح

 ،ن آثارياو  گذاشتهر يثساخت شهرها بر چرخه آب به شدت تأ د.يآيمگردش درزمين به  داخلبه 
-فرش ياهقسمتدهد. يقرار م خود ريثأتحت تز ينرا  ياهان و جانوران شهريجه گيخاک و درنت

 مده آبقسمت ع جهيد و در نتنشوين ميمانع از نفوذ آب به زم رهيها و غساختمان ها،ابانيشده خ
جود در ابع مومشابه من يشهر يگردد. انواع منابع آبيروان م يشهر يريگليستم سيبه س اًميمستق

ر بر حضو يارات عمدهيثأط شهر اغلب تيهستند، هرچند شرا يعيو طب يرشهريغ يهاطيمح
 . (1388، يي)لقا گذارديها مستگاهين زيموجودات زنده در ا

داخله مسابقه  . امااست ها داشتهبر رودخانه يرقابل انکاريرات غيثأت يانسان يهاتيفعال
نه را رودخا که هندسه يکيدرولوژيستم هيز نبوده است. سيآمتيها چندان موفقانسان در رودخانه
 يباالتر ياهانيشود تا شدت جريدگرگون م يريناپذرييصورت تغبهکند ين مييقبل از توسعه تع

لکه از بشان، ش عرض و عمقيق افزاينه تنها از طر يشهر يهاجاد کند. رودخانهيطور مکرر ارا به
 حفاظت ين برايهمچندهند. يپاسخ م يز به توسعه شهريشان نيهاچ و خميب و پير شييق تغيطر

ورت صها نهدر رودخا ياديرات زييتغ هان طوفانيش لبه و همچنيها در برابر فرسان رودخانهيا
 هاخانهه روديقبکه يحالاند، درآبگذر طوفان بسته شدهباالدست بارها توسط  يرفته است، نهرهايپذ

که  يگرير ديياند. تغمحکم و مجهز شده يا با قطعات بزرگ سنگيم شده و يشده، مستق يکشکانال
ال زات کانا به مواير يزستم فاضالب در يرفته است، استقرار سيصورت پذ يشهر يهاخانهدر رود

 . (1388، يي)لقا است هارودخانه
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ستم يوسرو به اضمحالل اک يعيطب يهاتوانند ارزشيم يشهر يهارودخانه يدورهايکر
 هاي شهرياحياي رودخانه ن موضوع کهيت به ايبا عنا ،دينماحفظ  يتوجهقابل را تا حد يشهر

 يشر حوايظن يکياکولوژ يهاستميس ياي. احباشدريزي و طراحي صحيح رودخانه ميمستلزم برنامه
ا براي شرايط ر داشته و يير بسزايتأثتر سالم يستيط زيجاد محينهرها در ا يبافرهاها و رودخانه
-خانهاحي رودالذکر طربخشد. براي نيل به اهداف فوقهاي تفرجي در اين مناطق بهبود ميفعاليت

   هاي شهري بايد طبق اصول و ضوابط خاصي صورت گيرد. 

  يشهر يزيرها در برنامهت آنيها و اهمروددره
ورت صيکي از نيازهاي اساسي شهروندان، دسترسي به امکاناتي است که بتوانند در 

ي عام ک معنايصورت مفيد سپري کنند؛ اين امکانات که در يل، اوقات فراغت خود را در آن بهتما
 اما موضوع .آيدشمار ميبهري هاي توسعه پايدار شهيرساختشود، يکي از زگاه ناميده ميتفرج

ا هه بر آنکه ايننگاه را انتخاب کنند که شهروندان بايد بتوانند خودشان نوع تفرجهميت آنحائز ا
هاي شهر انتحميل شده باشد. به بيان ديگر ممکن است بخشي از اوقات فراغت شهروندان در خياب

ن اي اياکه شايد دسترسي به امکانات بهتر برچر ،هاي کوچک فاقد امکانات سپري شوديا در پارک
ذراندن ب شهروندان براي گقدرت انتخا زانيمتوان گفت هر افراد وجود نداشته باشد. در واقع مي

 ءارتقا هاي پيش رو افزايش يابد، کيفيت زندگي در شهر نيز به همان نسبتاوقات فراغت و گزينه
 فراهمفاده ساکنان شهر را که امکان استبر اينهاي شهري عالوهگاهگسترش تفرج. افتيخواهد 

هايي مناسب براي جذب ساکنان مناطق ديگر نيز ايجاد کند که در هر دو تواند زمينهکند، ميمي
 ت.بوده و براي اقتصاد شهري مفيد اسحالت مصداق گردشگري 

ر توسعه افسار گسيخته شهرها، رشد روزافزون جمعيت، کمبود فضاهاي سبز شهري د
 ه سطح، پراکندگي نامناسب فضاهاي سبز نسبت بسطح شهرهاي بزرگ کشور )خصوصاً شهر تهران(

بز ضاهاي سفهاي فراوان براي نگهداري و ادامه حيات هاي شهري، صرف هزينهشهر و ديگر کاربري
 ه تاکنوني را کهاي طراحريزان محيط و منظر، ديدگاهموجود در شهر، باعث شده تا طراحان و برنامه

يي بوده غرافياجهاي بومي و فارغ از تطابق محيطي و ويژگيزيباشناسي تنها ديدگاه مورد نظر آنها، 
اجتماعي و  هاي زيست محيطي، جغرافيايي،است، مورد بررسي و تجديد نظر قرار دهند و به ويژگي

 . (1384، عيسي نظر) هاي زيباشناسي بيشتر توجه نماينداقتصادي هر منطقه در کنار جنبه

ضاي فعنوان بهريزي و طراحي شهري برنامهاغلب شهرها داراي فضايي هستند که در 
اشند. بشهرنشين  گرايانه انسانگيرند تا پاسخگوي نيازهاي طبيعتمي برداري قرارطبيعي مورد بهره

-ها به چاراي رشهري و منطقه هاي کالبديريزيکاران طرحاندروعي که در چند دهه اخير دستموض
هري شالبدي کرگيري اين قبيل فضاها در عرصه توسعه کانحوه برخورد و به .انديشي واداشته است

راحت،  باشد. بشر براي زندگياي ميهاي شهري و منطقهو نقاط مستعد واقع در قلمرو طرح
ست. نيازمند به يک محيط مطلوب است. اين محيط متشکل از محيط طبيعي و محيط مصنوعي ا

ا، هکوه مچون منابع طبيعي که شاملهاي الهي است که به ما عطا شده، همحيط طبيعي، موهبت
 .(1378)ابرکار،  محيط سبز و خاک مناسب جهت پوشش گياهي است
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 يرهاشه هاييکي از مهمترين فضاهاي طبيعي که همواره مورد توجه مسؤولين شهرداري
کيب اشند. تربها ميها و درهآوردن فضاهاي سبز شهري بوده، رودخانهوجودمختلف جهان براي به

هنري  يهاوهيشبا يکديگر به  متنوع يهابا گونه ها و گياهانر طبيعي آب، خاک، صخرهعناص
نسان ي به اخاص خاطر هاي طبيعت بکر را يادآوري و آرامشجلوه ،هاي مختلفدرهگوناگون در رود

ابطه رروددره اصطالحي است که طي چند سال گذشته بين طراحان شهري و محيطي در بخشد. مي
هاي اين ا لبههاي جنوبي البرز در منطقه تهران، رايج شده است. تهران در داخل يريزي درهبا برنامه

هايي را ماهورهايي بودند که دره تپه در گذشته بيشتر اراضي تهران به شکل .ها ساخته شده استدره
هاي دامنه دره ها تسطيح شده و از بين رفتند.گرفتند، اما با گسترش شهرسازي بيشتر اين تپهدر برمي

هايي که فقط مسيل دره .ا داردرهاي خاص خود شوند که هر کدام ويژگيالبرز به دو دسته تقسيم مي
دسته  ها مسيري براي عبور جريان آب سيالب هستند.بوده و در زمان بارش باران و وقوع سيالب

گذاري جريان اين نام هايي هستند که رودخانه دايمي در آنها جاري است. يکي از داليلدوم دره
 (1386صالحي، ) .ها استدره دايمي با عمق کم در ميان اين رودخانه

هاي هاي گذشته، انسان بدون توجه به حفظ و نگهداري اکوسيستممتأسفانه در دهه
-حيطمريب محيط، به تخ تحمل طبيعي و ارزيابي توان زيست محيطي منطقه با فشار بيش از توان

جه کرده ل موارا با مشک يعيطب يهاليپتانسه و ادامه پايدار حيات طبيعي اين هاي طبيعي پرداخت
-مهبرنا و الزم مطالعات بدون انجاممنافع زودگذر اقتصادي،  تصاحب ين برايبشر امروزاست. 

ي ت )الگوتوجه به ايجاد هماهنگي بين رابطه انسان و طبيعبي محيطي پايدار و وريزي شهري 
رده عطا ک که خداوند به رايگان به بشر هاييرهنگ طبيعت گرايي(، موهبتزندگي با طبيعت و ف

ر درايي گگمارد. چنانچه توسعه پايدار و فرهنگ طبيعتبا گذشت زمان به نابودي مي را است
ناخت شبايست با ها بخواهد واقعيت عملي پيدا کند، ميدرهراستاي حفظ و احياي اين رود

، اقتصادي هاي محيط به ارزيابي توان اکولوژيکي طبيعت و عواملويژگي هاي پايداري وشاخص
ي غرافيايجهاي ها و سيستموسيله روشها با يکديگر بهاجتماعي منطقه مورد نظر و تلفيق آن

ز مناسب ا رداريببهره يبراريزي به برنامه هاو براساس نتايج به دست آمده از آن همربوطه پرداخت
 ظرفيت هاي محيطي ومت گمارده شود. پژوهش در مورد قابليتهاي خدادادي هاين نعمت

بايست يميعي طب هايي که همراه با استفاده از محيطيرش بازديد کنندگان و کاربريذمحيط براي پ
کرد باشد. رويهاي شهري ميريزي و طراحي روددرهدرنظر گرفته شود، هدف اوليه برنامه

گيري بهره هاي طبيعي،حي، حفظ و احياي عناصر و سيستمريزي و طرااکولوژيکي نسبت به برنامه
با مراه هندگي هاي طبيعي، رفع نيازهاي انساني با طبيعت و در نهايت تحقق الگوي زاز اکوسيستم

طبيعت  ووژي طبيعت، همه و همه باعث تحکيم پيوند انسان و طبيعت و تنظيم رابطه انسان، تکنول
 .(1386ي، فالح تفت) ستا هادر طراحي پروژه

 ها در جهانها و نقش آنروددره
ق يها و رودها، از مصادها، روددرههاي جديد چندمنظوره در حاشيه جادهاحداث پارک

هاي تجربه شده و موفق در سراسر جهان دارد. حتي در کشور بوده و نمونه يعموم اموالن ينو
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هاي پيراموني آن رود و محيطيندههاي اطراف زابوستان. ي وجود دارديهاخودمان هم چنين نمونه
ثير زيادي در جذب گردشگر نيز داشته أ، تکارکردهاي اقتصادي و فرهنگيدر اصفهان، عالوه بر 

 است.
 يش در کشورهايپ يهاهستند که از سال يو اقتصاد يطيست محيز يهاها، فرصتروددره

ت و يش امنيمانند افزا ياهداف متنوعها با ن روددرهياند. اقرار گرفته يبردارشرفته مورد بهرهيپ
 يهاش محوطهيها، افزاگاهش تنوع تفرجيحوزه رودخانه، افزا يداريمناسب و پا 1کيط اکولوژيشرا

هايي از اين نمونه .اندشده و مورد استفاده قرار گرفته يسامانده مواردي از اين قبيل و يورزش
 موارد در ذيل اشاره شده است:

 که در شهر ساسکاي کانادا واقع شده « ساسکا»براي ساماندهي روددره  ؛ندره ساسكا چوا-رود
ريزي، طراحي و مديريت محيط زيست رودخانه شهري است از يک رويکرد تلفيقي براي برنامه

هاي بندي فضاها از نظر ارزشدر واقع هدف اين پروژه، ارزيابي و اولويت استفاده شده است.
ن ترتيب، فضاهايي که ارزش اکولوژيکي بااليي دارند در اولويت اکولوژيکي بوده است تا به اي
 . (www.arcspace.com) هاي اطراف اين فضاها توسعه يابدگاهحفاظت قرار گرفته و زيست

  ش انگليس اين پروژه که در ناحيه شهري بيرمنگام و بخ «تام وست ميداندس»حوزه رودخانه
اي از نمونه« تام»رودخانه  د.آغاز ش ٢٠٠٢رار گرفته که در سال کانتري قوسيعي از بلک

هاي آلوده جهان است که بر اثر تخريب و تبديل شدن آن به کانال، تغيير موقعيت رودخانه
هاي طبيعي زيادي ندارد. عواملي چون وضعيت اکولوژيکي بد رودخانه، داده و ويژگي

هاي خانگي و رودخانه و امنيت پايين براي جامعه محلي، ورود فاضالب دسترسي نامناسب به
هاي زيرزميني در بيرمنگام که با خود تجاري به محيط زيست رودخانه، باال آمدن سطح آب

هاي حيات وحش در آورد، آسيب ديدن شديد زيستگاههاي موجود در زمين را باال ميآلودگي
توسعه در حريم رودخانه، همگي از مواردي است که رودخانه، حريم آن و افزايش فشار 

نيازمند مديريت به روش پايدار براي جامعه از يک سو و اکولوژي رودخانه از سوي ديگر 
 .(www.arcspace.com) بوده است

  الوپ در قلب شهر مايل در طول ساحل رودخانه گود سهبه طول  «گودالوپ»پارك رود كناري
هاي گودالوپ در جنوب باغ .واقع در ايالت کاليفرنياي آمريکا طراحي شده است« خوزهسن»

پارک گودالوپ الگوي فکري و نمونه جديدي از تلفيق . قرار دارند« خوزهسن»المللي فرودگاه بين
در دو سطح وحش است. اين پارک هاي کنترل سيل با يک پارک تفريحي و زيستگاه حياتپروژه

دليل کانال کنترل سيل، داراي طراحي شيبدار بوده . اليه زيرين بهاست رويي و زيرين طراحي شده
 . (www.arcspace.com) هاي احيا شده استو سطح رويي آن شامل فضاهاي باز و زيستگاه

 ترين در طول ساحل رودخانه کولورادو در جنوبي «کولورادو»پارک  ؛پارك رود كناري كولورادو
واقع در ايالت تگزاس آمريکا طراحي شده است. مطالعات طراحي در  "اوستين"بخش شهر 

                                                           
با پيشرفت  ها که امروزها محيط اطراف آناکولوژي عبارت است از علم مطالعه روابط ميان موجودات زنده با يکديگر و ب - 1

 هاي متعددي از قبيل اکولوژي، قابل بررسي است.روزافزون خود در شاخه

http://www.arcspace.com/
http://www.arcspace.com/
http://www.arcspace.com/


9 

 

عنوان يک پارک ساحلي طبيعي انجام شد و پس از آن، براي ساماندهي حاشيه رودخانه به ابتدا
هدف د. ان و سيل رودخانه پرداخته شرفته رفته به مناطق دور از رودخانه و خارج از حريم طغي

نخورده طبيعي با فضاهاي تفريحي و فرهنگي اصلي در طراحي اين پارک، ترکيب مناطق دست
سطح  ءتئاتر و جهت ارتقاهايي مانند آمفيلورادو با داشتن فضاوبوده است. پارک رود کناري ک

اي تفريح و استراحت، نخورده برهاي سبز دستهايي مانند مرتعفرهنگي و فضا -آموزشي
اي در گونهبازي براي کودکان و بزرگساالن بههاي سواري، زمينروي و دوچرخههاي پيادهمسير

طور کلي اين برداري کند. بهنظر گرفته شده که پارک را براي سنين مختلف جذاب و قابل بهره
و و محلي مناسب براي خانه کولورادها و رودپارک ساحلي داراي مناظر زيبا و متنوع از کوه

راني، شنا و استفاده از طبيعت بکر است. گيري، قايقنيک، ماهيسواري، پيکروي، دوچرخهپياده
هاي تفريحي، فرهنگي با طبيعت بکر در اين طرح تالش عمده بر اين بوده است که با تلفيق فضا

ا همراه با طبيعت تجربه کنندگان فرصت داده شود تا تفريح و آموزش رنخورده به بازديدو دست
در آن بر  اند کهشناسي استفاده کردهکنند. طراحان اين پارک، از ترکيب مباني اکولوژيکي و زيبا

-که، تغييري در طبيعت زمين بهرو بدون آناز اين. کيد شده استأتجربه و ادراک محيطي ت

و قابل استفاده  ءها، احيايازرا براي رفع نآنوجودآورند، از وضعيت موجود منطقه الهام گرفته و 
صورت پايدار براي ارائه خدمات هاي مديد از اين پارک ساحلي بهتاند تا دولت بتواند مدکرده

 . (www.arcspace.com)دمتنوع به شهروندان استفاده کن

  ،ايت سيار متفاوت که توانسته سهاي منظرسازي بپارکي است با تجربهپارك رودخانه دن
دعوت  ود دنسوي را و سرزنده مبدل کند و شهر را بهفراصنعتي موجود منطقه را به فضايي پوي

است.  يز شدهتجربه کار در زمينه طراحي لبه رودخانه ن ءطور موجب رشد و ارتقانکرده و همي
ين و با گ کوئع خيابان کيناز رود دن تا منطقه ديستيلري و از بلوار حاشيه رودخانه تا تقاط

-منطقه مي هزار نفر ساکن جديد5هاي توسعه قرار داشت که پذيراي آکر در برنامه 85مساحت 

نظر د دن ماي به پارک رودخانه دن تبديل شد. پارک روباشد و در واقع حاشيه سنگي و صخره
ده شي شهر گردد که موجب ترکيب عناصر زنده و ساختارسبز درون ساختار شهر محسوب مي

اساس وضعيت باشد. توپوگرافي سخت منطقه برو نيز جوابگوي مقياس و وسعت شهر مي
رياچه دتو و منظر، خطوط ديد را به آسمان تورن حفاظت از سيل و شکل زمين تغيير يافته است.

   . (www.hamptonbeach.org) انگيز را خلق کرده استاونتاريو گشوده و حس شگفت

 ٢اين پارک خطي که داراي مسيري به طول اسپانيا؛ -سلونرل واقع در شهر باپارك خطي ليتورا 
باشد، دهکده المپيک شهر بارسلون را با يک بزرگراه موازي با شهر به ساحل دريا کيلومتر مي

سازد. اين پارک خطي در طول بزرگراهي که در کنار ساحل واقع در کنار بارسلون متصل مي
ده است. راه پياده اصلي موجود در پارک از سطح زمين و در نقاطي دريا قرار دارد، احداث ش

گذرد، محور پياده اين امکان را به عابرين پياده هاي زيرگذر از داخل پارک ميصورت تونلهب
صورت آزادانه در مسير حرکت کرده و در ضمن از مناظر طبيعي دريا و مناظر هدهد که بمي

 . (www.arcspace.com) شهري استفاده کنند

http://www.arcspace.com/
http://www.arcspace.com/
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 رودخانه  ياء و ساماندهياح يهاروش
ناخت شان و ت و فضا در زمان و مکين انسان، فعاليعبارتست از انتظام امور ب يسامانده

که  دهديرا سامان م يزيآن چ يطرح سامانده ن شهر و روستا.ياتصال ب يهاو بازشناخت حلقه
ا ته و تنهداش آن از قبل در منطقه وجود ءفراهم است و نقاط اتکا يعيق طبيآن به طر امکان وقوع

رح شها بهرودخانه ياء و ساماندهياح يهاروشهاست. يجاد دگرگونيا يبرا ييهاازمند اهرمين
 شود: يان مير بيز

 حفاظت از لبه  (1

 يصوصخ يهاتيلکش لبه رودخانه مايشود که فرساياستفاده م يين روش در جاهاياز ا
اجه مو يت فصليکه با محدود ييا در جايکند يد ميرا تهد يعموم يهارساختيبا ز
ا يحفاظت از لبه نهر  يهاوهيش يباالست. برخ يشيان فرسايجرا شدت يم و يهست

 رودخانه عبارتند از: 
 شه درخت ير –الف( پوشش کنده 

  يپولک ينيب( سنگ چ
 ون يج( گاب

 ب: يكنترل ش (2

ن ير اداند. ه شدهيمنظور حفاظت از ارتفاع بستر رود تعبب بهيکنترل ش يهاساختار
ال ا از ارتفاع کانيت سابق خود برگردد يشود رودخانه به وضعيها تالش مروش

 رودخانه حفاظت گردد.
 ان: ير انحناء و تمركز جرييتغ (3

انال ز کشود، در مرکيش رود منحرف ميدر حال فرسا يهاان از لبهين روش جريدر ا
-يخارج م ت و از آنجايرودخانه هدا يهايدگيا خميمآندر  يکند، به سويدا ميتمرکز پ

 . (1388، يي)لقا گردديم يو بهساب ياحوضچه يهاگاهستيش زيشود و باعث افزا

  يالب شهريكنترل رواناب و س يهاوهيش
ل حجم ا کنتريسخت و  از برخورد آب با خاک يريگوناگون جلوگ يهاوهيالب شامل شيکنترل س

-ال، بند و کانيرسطحيو ز يسطح يهاآب يبرا يالب رواناب شامل زهکشيآن است. کنترل س

نحرف ق ميسطح تعل يجاد شده بر رويا يب است تا رواناب را با زبريه شده در طول شيتعب ييها
 کنترل رواناب عبارتند از:  يهاوهيش يبرخب از حجم آن بکاهد. ين ترتيکند، بد
 مناطق پست و کم ارتفاع يهکشز 

 مرطوب  يهاها و گوداليفرورفتگ 

 يميدا ينگهدار يهابرکه  

 آب  ينيرزميز يآورمخازن جمع 

 ريمتخلخل و نفوذپذ يکفساز 

 سبز يکمربندها 
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 مدخل فاضالب  يهاجاذبه 

 ق استفاده از جاروب مرطوبيسطح از طر يپاکساز 

 رمناطق مختلف شه يهاالبيم زمان تمرکز سيتنظ 

 (1388، ييقا)ل هامحلول در رواناب يهاندهيجهت حذف آال يمصنوع يهااستفاده از تاالب.  

  يات و اصول طراحيمستخرج از تجرب يالگوها
 يهاپارک ه رودخانه،يحاش يهاچند نمونه از پارک يها و مطالعات انجام شده بر رويبا بررس

ات يرو نظ يو سامانده يکياکولوژ ياحم طريهمراه مطالعات اصول و مفاهبه ،يو ساحل يخط
ه ياشح ياهگتفرج يو طراح يسامانده يارهاين معييجهت تع يجيران و جهان به نتايک در ايتئور

 مود. نارائه  ياعمال در طراح يبرا ييها را در قالب الگوهاتوان آنيم که ميرس يها مرودخانه
 آن  يعيطب يردهاات و كاركيو حفظ خصوص يعيصورت طبء رودخانه بهاياح (1

ا هو حوضچه يعيک رودخانه طبي يها و انحناهاخموچيهمراه پد بهيرودخانه با يبازساز
ت از حفاظدرون رودخانه باشد.  يستگاهيز يهمراه ساختارهاو عمق و عرض متنوع به

 نه هم بشود. يدر هز ييجوتواند موجب صرفهيز ميآبخ يعيات طبين خصوصيا
 ر اطراف رودخانه درنظر گرفتن بافر د (2

ا يد جا محدوا نهر است که توسعه در آني، تاالب يک به خط ساحليه نزديبافر ناح
 نيت بکند، ارتباطايرودخانه را حفظ م يکيت اکولوژيممنوع است. در واقع بافر کل

رت صودهد بهيدهد و به رودخانه اجازه ميش ميات وحش را افزايح يهاستگاهيز
  ل اشاره کرد:يتوان به موارد ذيبافر م يايگر مزاياز دتر عمل کند. يعيطب

 ند. کيان آب را کنترل ميدهد و طغيرودخانه را م يبافر اجازه حرکت جانب 

 کند. يم يريش لبه رودخانه جلوگياز فرسا 

 کند. يش رودخانه را کنترل ميگرما 

 کند. يجاد ميا يدور حفاظتيکر 

  يعيطبسبز و  يهان لكهيارتباط ب يبرقرار (3

وجود  ييفضا يهاتيکه محدود يا در مناطقيکوچکتر  يهاتوسط لکه تواندين کار ميا
 يتيات هدايتوان از خصوصيرد. در واقع ميصورت گ ييدورهايق کريدارد از طر

 دورها بهره گرفت. يکر
 ه و داخل رودخانه يحاش يهاستگاهيز ياياح (4

ند، ستين يکيدرولوژيو ه يکيدروليه ياهستميس يکارکرد سالم تنها دارا يدارا ينهرها
 ءايحگردد. ايمحسوب م يديز دارند که در واقع عنصر کلين يستيز يهاستميبلکه س

 نهيزم نياست. در ا ياهان بوميازمند کاشت مجدد گين ياکنار رودخانه يهاستگاهيز
و  يبوم يها، کاشت مجدد گونهياهان خارجيشامل حذف گ ياهيت پوشش گيريمد

 مجدد يايبه اح يستيز يمهندس يهاطور استفاده از روشنيسطوح سخت و همحذف 
 د. ينمايها کمک مستگاهيز
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  يطيت محيفيك ءارتقا (5

 ت و يک خصوصيجاد يمنظور امختلف به يهابخش يخوانو هم يهماهنگ
 شود. يت منظر ميد بر حفظ کليکأت که موجب تينگاه واحد به سا

 يخيتار يهات دادن به شاخصيو اهم يخيتارمهم  يهاحفظ بناها و نشانه 
 و يت واقعيک هويجاد يت که منجر به ايعنوان نقاط عطف در سامنطقه به

 گردد. يحس مکان م

 دوام و يتم، سادگيو ر يوستگي، پييبايو ز يبصر يهاتيجاد جذابيا ،
خط  د را بهيشوند که بتواند خطوط د يطراح يد مناظرياستحکام در واقع با

را  يو کنجکاو يکه حس شگفت يرينظيد مناظر بيو رودخانه بگشا آسمان
 زد. يبرانگ

 ت که موجب يرها در سايدر جهت، شکل و فرم مس يجاد تنوع و گوناگونيا
 شود. يد کننده ميبازد يو قابل توجه برا يک تجربه بصريبوجود آمدن 

 و از  کندتواند شهر را به سمت خود جذب يا و سرزنده که ميپو ييجاد فضايا
 دکنندگان باشد. يتعداد بازد يز پاسخگويوسعت آن ن يطرف

 به منطقه دهد.  يت واقعيجاد نقاط عطف و حس مکان که هويا 

 در  ش از حدياز ازدحام ب يريع افراد استفاده کننده در پارک و جلوگيتوز
 ت. يمختلف سا يهابخش

 يهايم ناهنجاريرامون با طرح و ترميط پيمح يو بصر يکيزيدقت در ارتباط ف 
 ط. يمح يو بصر يکيزيف

 و حفظ منظر در طول زمان  يداريپا 

 جزء به جزء پارک  يدر طراح يمنيت اصول ايرعا 

 در طرح كاشت ياهيگ ييش فضايت آرايرعا (6

 ه سطحدر س ين ناهمگنيصورت ناهمگن و متنوع باشد. اهد بياهان بايدر واقع طرح گ
عات ارتفا با يو درخت ياچهت، درخيا، بوتهيعلف اهانين معنا که از گيمختلف است. بد

 ناگونگو يهاجاد زونيا يبه معنا ياز خط افق يجاد ناهمگنيمختلف استفاده شود. ا
 . (1388 ،يي)لقا رديمختلف صورت بگ يهااز گونه يو اختالط يا، تودهيفيمنفرد، رد

 تهران   يهاروددره
قديم را تشکيل داده و مسيرهاي تخليه هاي آب تهران ها در حقيقت سرچشمهروددره

مين آب تهران، منابع بزرگ أاند. اين مناطق عالوه بر تهاي احتمالي بودهيالبهاي سطحي و سآب
ها و گاهبهترين تفرجهمراه چنين شدند. همهاي تهران محسوب ميهوا و به اصطالح ريه

هاي مانده در دامنهميراث طبيعي باقي توان گفت اين نواحي تنهاند. مياههاي شهري بودگردشگاه
 د.البرز است که نشان از گذشته سرسبز و با طراوت آن دار
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شوند که با اي محسوب ميماندهي نشدهگاهي ساهاي تفرجهاي تهران محيطروددره
هاي پويايي و پايداري ها را به شريانتوان آنگذاري مناسب مياندکي توجه بيشتر و سرمايه

هاي تفريحي ها و احداث و توسعه بوستانگذاري روي اين روددرهيل کرد. سرمايهشهري تبد
هاي پسين و دهمراه دارد، پيونمحيطي بسيار زيادي بهثيرات زيستأکه تبر اينها، عالوهپيرامون آن

اخت و سمان پيشين اقتصادي و فرهنگي فراواني هم دارد. در کنار گردش مالي و مشاغلي که در ز
شود، محيط شهري و هاي الزم و مناسب ايجاد ميساختسيسات و زيرأها و تث اين بوستاناحدا

 . (1378)ابرکار،  پيراموني آن هم ارزش افزوده خواهد داشت
ها در نظر گرفت توان براي اين بوستاناي را هم ميعالوه، کارکردهاي فرهنگي گستردهبه

 تابخانه،ا، کسردارند؛ از جمله احداث فرهنگ يراوانکه بعضي از آنها عوايد و منافع اقتصادي ف
 .رهيو غ هاي نمايش و همايشموزه و سالن

بايد به عناصر هويت اجتماعي توجه کرد و  ن فضاهايا در ساخت و سازهاي فيزيکي  
ها را تبديل به توان اين بوستانکار برد. به عبارت ديگر، ميهاسالمي را ب -الگوهاي معماري ايراني

همچنين بايد توجه داشت تهران . جتماعي تهران و ايران کردا -مادهاي هويت فرهنگي ن
ي اي با جهان خارج دارد و ايجاد چنين فضاهاکارکردهاي سياسي و ارتباطي بسيار گسترده

مدن تو  فرهنگ يز باشد، تبليغي بسيار سودمند براين يفرهنگي، تفريحي که نشانگر هويت جمع
 د. د بوخواه يران اسالميا

جنوبي، هفت روددره  -وقتي از شرق به سمت غرب تهران حرکت کنيم در امتداد شمالي
 دارآباد، گالبدره، دربند، ولنجک، درکه، فرحزاد و کن.: شود که عبارتند ازبزرگ مشاهده مي

علت در مرکز شهر به که هاي عميق مشهود استصورت درههايي که در شمال شهر، بهروددره
هاي سيماني و سرپوشيده درآمده صورت کانالو قدمت بيشتر بافت شهري، غالبًا به عمق کمتر

محيطي که بالقوه قادر به ارائه در مرکز شهر هستند، از بين رفته است. به اين ترتيب خدمات زيست
ها، گيرد. اين روددرهو جريان هوا و کمربند سبز و دلپذير آنان در اختيار شهرنشينان قرار نمي

ها کنند که براي استفاده از آناي را براي توسعه شهر تهران فراهم ميهاي بالقوه گستردهفيتظر
عواملي  د.گيرهاي متنوعي در ابعاد فني، طراحي، اقتصادي و گردشگري صورت بايد برنامه

ها با مناطق کوهستاني شمالي شهر تهران، طبيعت بکر و همچون نزديکي به شهر و مجاورت آن
اندازهاي زيبا و مناسبي را که از شهر و يا سيماي هاي روان و چشمها، آبوجه روددرهجالب ت

توان فراتر از يک فرصت معمولي براي جلب گردشگري شهري و نهند، ميرو ميکوهستان پيش
ها، هاي طبيعي روددرهها مورد بررسي قرار داد. در واقع ويژگيايجاد اماکن تفريحي در اين روددره

از نظر اقتصاد  ها باشد.آن واند عامل انگيزشي مناسبي براي گسترش فعاليت اقتصادي درتمي
توان از چند محور مورد بررسي قرار داد: محور اول، ارزش افزوده پايين شهري، روددره را مي

گذاري در ها در فضاي کنوني اقتصاد شهري است. اين امر فرصت مناسبي براي سرمايهروددره
ها به داليل هاي موجود در روددرهاي از زمينبخش عمده ت.هاي تهران اساي روددرهزمينه احي
گذاري را از ارزش پاييني برخوردارند و اين امر، هزينه اوليه سرمايه( طبيعي و قانوني)مختلف 

سيسات مختلف در اين فضاها است أها، امکان ايجاد تمحور اقتصادي دوم روددره دهد.کاهش مي
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است که  هامکان ناشي از دو ويژگي است؛ ويژگي اول، گستردگي فضاي طبيعي روددرهو اين ا
 يژگيوکند. عالوه بر بعد مساحت، ها فراهم ميفضاي بالقوه زيادي را براي انواع مختلف کاربري

ها مانند تفاوت شيب، فضاي سبز، رودخانه و موقعيت طبيعي هاي طبيعي روددرهويژگيبعد، 
. ها موقعيت خوبي فراهم شودشود که براي انواع مختلف کاربريو شهر سبب ميمشرف به کوه 

ها در فضاي سيس آنأهايي نظير شهربازي، هتل، پارک و فضاهاي تجاري که امکان تکاربري
شوند که بتوان از ها باعث ميشود. اين مختصات روددرهکمتر فراهم مي هاديگري غير از روددره

عبارتي ديگر، وجود چنين فضاهايي برداري کرد؛ بهاي متنوع در يک مکان بهرههآثار تجمع کاربري
شود. عالوه بر امکانات هاي اقتصادي در کنار يکديگر ميگيري انواع فعاليتدر شهرها باعث شکل

دهد، گذاري را افزايش ميها وجود دارد و جذابيت سرمايهصورت طبيعي در روددرهو منابعي که به
ها را نيز در توان آنافزايد که البته ميگري نيز وجود دارد که بر رونق و پايداري آن ميموارد دي

گذار توان قراردادهايي طراحي کرد که سرمايهطور مثال ميهاي مبادالتي لحاظ کرد؛ بهذيل هزينه
که دتيفضاي سبز يا فضاي تفريحي به مها مانند بتواند در ازاي ايجاد فضاهاي عمومي در روددره

هايي که ها را داشته باشد يا تشکيل مجتمعبرداري از آنبه سود مورد انتظارخود برسد، امکان بهره
تواند بخشي هايي از طبيعت، ميهم مرکز خريد شهروندان باشند و هم مرکز تفريحي در کنار نشانه

 . از اهداف مديريت شهري را محقق کند
هاي ي دارند، شريانمهمي در گردشگري و کوهپيمايکه نقش بر اينها عالوهاين روددره

به  آيند که با وجود فصلي بودن، مقدار زيادي آباصلي و حياتي شهر تهران نيز به حساب مي
گذارند. از طرف هاي زيرزميني مياي بر تغذيه سفره آبسمت پايين آورده و اثر مستقيم و گسترده

ل بين ثري در جهت ايجاد تعادؤمحيطي، نقش مهم زيستاز عناصر م عنوان يکيها بهرهدديگر، رود
ها زيباترين و که اين روددرهطوريکند، بهطبيعت و انسان و ارتباط اين دو با هم در شهر ايفا مي

 شوند. ارزشمندترين ميراث طبيعي شهر محسوب مي
 :ژه نامه دره فرحزاد(ي)ودر شهر تهران هفت رود دره وجود دارد که عبارتند از

 دارآباد  -1

شود. اين دره ترين رودي است که از رشته کوه توچال وارد تهران ميرودخانه دارآباد، شرقي
اليه در منتهي و که از لحاظ ساختار طبيعي از خصوصيات منحصر به فردي برخوردار است

-رق بهششرق تهران قرار دارد و در واقع آخرين دره مشرف به تهران از سمت شمالشمال

هاي مشرف به تهران مانند سنگون، درکه و آيد. همچنين در مقايسه با ساير درهيحساب م
رآباد ي دادربند از مزاياي کوهنوردي بيشتري برخوردار است. اين رودخانه از داخل روستا

ت صورهبدر کنار بزرگراه امام علي )ع( عبور کرده و پس از بزرگراه ازگل در جنوب آن 
 . يابدسرپوشيده جريان مي

 گالبدره  -٢

گيرد و پس از پيوستن به رود دربند رودخانه گالبدره از ارتفاعات شمال تهران سرچشمه مي
هاي خوشبو کند. در گذشته در اين محل فضاي مزين به گلبه سمت جنوب شهر حرکت مي

ناميدند. و درختان سيب گالب خودرو وجود داشته که به همين دليل آن را گالبدره مي
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اين شرقي شهر تهران است. هاي خوش آب و هواي شمالبدره از جمله ييالقهمچنين گال
دره از سمت غرب با امامزاده قاسم)ع( و از شرق با دره دربند همسايه است. در حال حاضر 

 د. آييحي تهران به حساب مياين دره يکي از نقاط ديدني و تفر

 دربند  -3

مناطق  ل باغ سعدآباد است. محله دربند ازهاي قديمي شميران واقع در شمادربند از دهکده
ته و نقطه متري از سطح دريا قرار گرف 17٠٠خنک و گردشگري تهران است. دربند در ارتفاع 

راهي که از دربند هاي اصلي صعود کوهنوردان به البرز مرکزي است. کورهآغازين يکي از راه
نام رودخانه ود. همچنين، رودي بهشپناهگاه شيرپال ختم مي وشود به آبشار دوقلو آغاز مي

که بازار  ، سيلي در اين رودخانه ايجاد شد1۹87گذرد. در سالدربند از ميان دهکده دربند مي
 بشار، درههاي اصلي رودخانه دربند عبارتند از: دره اوسون، دره آتجريش را نابود کرد. دره

ر از دره دخانه دربند پس از عبورو .کاک، آب شيردره و دره زون مزاده ابراهيم)ع(، درهاما
هاي حاشيه آن، از ميدان سربند تا ميدان دربند به ها و رستورانخانهدربند و از کنار قهوه

ين ا ت.صورت روباز و بتني در کنار خيابان در دست تعريض و احداث دربند در جريان اس
ر غرب ن داز داخل آ رودخانه از ميدان دربند وارد محوطه کاخ سعدآباد شده و پس از عبور

رسد و با يمخيابان جعفرآباد، جريان يافته و در نزديک ميدان تجريش به رودخانه گالبدره 
 د. يابتجريش به سمت جنوب ادامه مي عبور از زير پل

  ولنجك -4

برز در هاي جنوبي ارتفاعات الکابين ولنجک واقع در دامنهروددره ولنجک از دره جنوب تله
اري تهران سرچشمه گرفته و در محدوده داخل شهر از منطقه يک شهردشمال مرکزي شهر 

ن ادامه ترين نقطه شهر، از باال دست محله ولنجک شروع و تا بزرگراه چمراتهران در شمالي
ک هرچند متر است. دره ولنج 5/6متر و عرض متوسط آن  7۹٢دارد و طول آن يازده هزار و 

 ها را از آنکابين، دسترسي تا اوج کوهيکي تلهآبي است ولي وجود وسايل مکاندره کم
کف  پذير ساخته است. همچنين مسير اصلي کوهپيمايي آن باالتر از سطح رودخانه وامکان

 له کابينيل تزيادي دارد. جذابيت اين مسير کوهستاني عمدتاً به دل دره بوده و شيب نسبتاً
کند. يذير مبه ارتفاعات و پيست اسکي ايستگاه هفتم را امکانپ که دسترسي چرا .توچال است

تم( و ه هفاز ديگر مزاياي اين دره کوهستاني، وجود هتل براي اقامت در کوهستان )ايستگا
ترين يکي از مهم مجهز کوهستاني در طول مسير است. روددره ولنجک هاي نسبتاًايستگاه
ها به مقدار بسيار زيادي آب را از دامنه مي کههاست و به دليل رژيم سيالبي دائروددره

 د.شوهاي حياتي تهران محسوب مييانکند، از شرسمت جنوب هدايت مي

  دركه -5

گران هايي است که به ميزان زيادي مورد استفاده کوهنوردان و گردشدره درکه يکي از دره
ي شمال تهران و از هااز کوه ،در قعر دره درکه جاري است گيرد. رودخانه درکهقرار مي

ميزان آبدهي اين رودخانه در فصل بهار بسيار د. گيرنشين سرچشمه ميارتفاعات شاه
شود. اين رودخانه پس اما با افزايش دماي هوا به تدريج از ميزان آب آن کاسته مي ،باالست
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ن به عمق و عريض به موازات اتوبان چمرااي کماز عبور از کنار زندان اوين، در ميان دره
درکه، روستاي درکه قرار دارد که يکي از  –رود. در ابتداي مسير دره اوين سمت جنوب مي

پر آبي  خوش آب و هواترين مناطق روستايي تهران است. در داخل دره درکه، رودخانه
« حوضهفت»آيد که به جريان دارد که در بخشي از مسير خود به صورت پلکاني در مي

درکه به علت قرار  –دره اوين  د.کنيک استخر طبيعي عمل مي ه صورتمعروف است و ب
 ت. هاي شهر تهران اسو آمدترين دره گرفتن در مسير راه کوهنوردان، يکي از پر رفت

  كن -6

دارد  شهر تهران قرار يغربهران است. اين دره در شمال تترين مسيل شهر مسيل کن، طوالني
اين  گيرد در مسير آن جريان دارد.رز سرچشمه ميهاي شمال الببلندي و رودخانه کن که از

زاده داوود)ع( رندان هاي امامهاي البرز )کوهکيلومتر از دامنه ٢٢رودخانه به طول تقريبي 
گيرد که ري تهران را دربرميمنطقه شهردا 5 گيرد. اين رودخانهتالون و کرکو( سرچشمه مي

رب و همچنين آب شدخانه از قديم آب شود. اين رومي 18و  ٢1، ۹، ٢٢، 5شامل مناطق 
 وکرد و به اين سبب همواره محل تفريح هاي ميوه کن را تامين ميمورد نياز براي آبياري باغ

ترين رودي است که از تهران اين رود، پرآب. گردشگاه شهروندان تهراني بوده است
از  ي آن، بسياريگذرد. مسير طوالني اين رود به علت عظمت و مقياس شهري و فرا شهرمي

 -هاي شهري که اين رود ترين شريانعمدهکند. هاي شهري و فراشهري را قطع ميشريان
راه شهيد کنند از شمال به جنوب عبارتند از: بزرگراه ايرانپارس، بزرگدره عظيم را قطع مي

 -نهراراه تکرج، آزاد-نبزرگراه رسالت، مسير متروي تهرا همت، بزرگراه آيت ا.. کاشاني،
تبريز،  -ه فتح )جاده قديم کرج(، راه آهن تهران کرج، بزرگرا -کرج، جاده مخصوص تهران

هر، جاده ساوه خرمش –آهن تهران آباد، آزادراه آزادگان، راهاوه، بلوار يافتس -آزادراه تهران 
ها و مناطق مسکوني هاي عمده، در طول رودخانه را شهرک)پل جاده ساوه(.همچنين کاربري

ادراه اند. در محدوده شمالي رودخانه )حد فاصل سرچشمه مسيل تا آزور آن تشکيل دادهمجا
 ٢٢و  5ها و نواحي مسکوني متعددي وجود دارند که در دو منطقه کرج( شهرک –تهران 

 زارتواقع شده و عبارتند از: دهکده المپيک، قريه کن، شهرک بعثت، مجتمع مسکوني و
 آهن، زيبادشت، انديشه شمالي و انديشه جنوبي.مسکن، شهرک چشمه، شهرک راه

 فرحزاد  -7

اي، باريک و صورت حوزههکتار به 31٠٠حوزه آبريز رودخانه فرحزاد با وسعتي معادل 
 %8.5زار تا باغ فيض حدود طوري که ميانگين شيب دره از يونجهبه باشندشيب مينسبتاً پر

 1٢ودخانه فرحزاد، با سطح آبريزي حدود گيري شده است. بر پايه اطالعات موجود راندازه
از  رودخانه فرحزاد. (1378، يزند) ميليون مترمکعب آورد دارد 8کيلومتر مربع ساليانه حدود 

غرب شهر تهران واقع البرز و در شمال يافته و در دامنه جنوبيان يجر يمتر 341٠ارتفاع 
ر در منطقه يدر ادامه مسگذرد.  يفرحزاد و پونک م ير خود از روستاهايشده و در مس

رودخانه کن  يوسته و راهيغرب تهران پ يل اصلير مهتاب به مسال بلويق مسيه از طريصادق
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لومتر و طول آبراهه يک 3۹.5ط يلومتر مربع، محيک 4٠.5آن مساحت  يکيزيف يژگيشود. ويم
  باشد.يلومتر ميک 18.75 ياصل

عرض  35-53تا 35 يطول شرق 51-٢٢ تا 51-1۹ يياين مختصات جغرافيز بين حوزه آبريا
 حدودهالذکر وارد مفوق يواقع شده است. رودخانه فرحزاد پس از قسمت کوهستان يشمال

ن يبد. ااييان ميه )به صورت روباز( جريدان صادقيشهر تهران شده و از شمال به جنوب تا م
ر غرب )واقع د ياصفهان ياشرف يهاز رودخانه، توسط دو بزرگراه به ناميآبربخش حوزه
ها هزرگراکه ب يطورده شده است، بهيادگار امام )واقع در شرق رودخانه( بريرودخانه( و 

طح کنند و عمالً سيعمل م يذکر شده به صورت دو زهکش در شرق و غرب رودخانه اصل
 ند.ينماين قسمت محدود ميرودخانه را در ا يعيحوزه طب

املي در عدرثانيه به عنوان مترمکعب ٠.٢3عادل نه مرودخانه فرحزاد با دبي متوسط ساال
 نات اينترين امکايکي از مهمو هاي پيشنهادي بر روي دره فرحزاد مين آب پروژهأجهت ت

آبي مکتواند درفصول مي گردد. وجود قنوات متعدد در طول مسير فرحزاددره محسوب مي
ي هاروژهپحداقل آبدهي براي عنوان تعيين کننده يک هاي فصل تابستان( بهرودخانه )ماه

اند به تويمختلف مورد استفاده قرارگيرد. شرايط توپوگرافي و وجود آب در مسيل فرحزاد م
رح هاي مصنوعي در مجاورت مسيل و يا در طول آن مطعنوان امکاني جهت احداث برکه

 . (1378، يزند) باشد
انه با سفأمت د.ي کوهستان بودنهاها و سيالبآب ها در گذشته مسيرعبور وانتقالاين دره

ن تپه هاي جديد اين مسيرها بسته و قطع شدند و بسياري از ايا و خيابانههساخته شدن بزرگرا
ها يک دست و ها با تپههاي پايين به سمت خيابان انقالب، تسطيح و درههورها در قسمتما

ظر ن صدمه و آسيب کمتري از نکن به دليل قرار گرفتن در حاشيه تهرا دره سطح شدند. رودهم
 ه سمتبعمق و وسعت ديده است. اين در حالي است که جهت دره فرحزاد با رسيدن به صادقيه 

هاي دربند و گالبدره زير پل تجريش به يکديگر وصل شده و در شود. درهشرق کج مي
آورند. حصار درميدست به صورت يک کانال فاضالب درآمده و سر از سرخههاي پايينقسمت

 . آباد و شميران نو دچار همين سرنوشت شده استسمت کاظماي بهشکل رودخانهدارآباد هم به

 در محدوده دره فرحزاد يروند توسعه شهر
روند  از 134٠م آن تا اواخر يبراساس مطالعات به عمل آمده، محدوده فرحزاد و حر

 ده بهن محدويدر ا يمسکون يهابه دور بوده و ساخت و ساز يه ساخت وساز شهريرويتوسعه ب
-نيمزبه  ين نواحيا يده و بخش اعظم اراضيض و پونک منحصر گرديفرحزاد، باغ ف يروستاها

 افته بود.يو باغات اختصاص  يکشاورز يها
ه يمحدوده در ناح يجنوب يوساز در اراضج توسعه ساختيتدربه 134٠از آغاز دهه 

-ها و شهرکب قانون احداث مجتمعيبا تصو 135٠هه د و تا اواسط ديه آغاز گرديطرشت و صادق

باغ  ،ن پونکيماب يهامحدوده پراکنده در يساله، ساخت وسازها ٢5در محدوده  يمسکون يها
دا کرد. در واقع يتداوم پ يبه صورت سطح يض و شهرک غرب صورت گرفت و توسعه کالبديف
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توان يل آن ميدال يغاز شد که از برخآ 136٠از اوائل دهه  فرحزاددر محدوده  يه شهريرويرشد ب
ش و به دنبال آن يت در حال افزايشتر جهت اسکان جمعيب ياز به اشغال اراضيت و نيرشد جمع

 . (1381، ي)بهبهانرا اشاره کرد يعيطب يفضاها يو نابود يطيست محيد مسائل و مشکالت زيتشد
 ه توسعه بهکرب اشاره کرد غتوان به شهرکيمحدوده من ياتوسعه در  يهاان کانونياز م

هرک ان و پاس و شير فرهنگينظ يمسکون يهاد. شهرکيشرق را موجب گردسمت شمال و شمال
 دند.يتوسعه را تداوم بخش فرحزاد، درهز در جنوب يه نيصادقو ، انقالبيمطهر

، يسازيو تعاون يسازمختلف، انبوه ينهادها ياز سو ياراض يبا گسترش واگذار
در  سکونت يبرا يش عموميشهر، گرا يهار حومهيدر سا يره اراضيو اتمام ذخ هاهاحداث بزرگرا

م يال حرها، اشغل باغيک و تبدين روند به تفکيافت و ايش يم آن افزايمحدوده فرحزاد و حر
 ياات فضاهيده و حيها و ارتفاعات منجر گردهيرودخانه و گسترش ساخت و ساز در کوهپا

 خطر انداخت.را در محدوده به  يعيطب
-زرگراهدر محدوده مورد نظر، احداث ب يدسترس يهامنظور گسترش شبکهبه 6٠از دهه 

 ينوبج -يمالادگار امام در امتداد دره و در جهت شيد و بزرگراه يگرد يزيرمتعدد برنامه يها
و  يرضها دره را به صورت عپل صورت سدهمت به و شيايد. بزرگراه نياحداث گرد و يطراح
 يز دره را به صورت عرضين ميحک -رسالت يهاقطع کرده و بزرگراه يشرق – يامتداد غربدر 

 .(1376ن مشاور بافت شهر، ي)مهندس کنديقطع م
 يعيکل طبط اطراف آن داشته و شيرا بر دره و مح يبير تخريثأن تيشتريها باحداث پل

 ياتيح يورهاديدر کر يع انقطاعساخته و در واق ياساس ير و دگرگونييدره و رودخانه را دچار تغ
 .(1381، ي)بهبهان جاد نموده استين ايک سرزميو اکولوژ

 سيماي طبيعي و شهري دره فرحزاد  منطقه بندي
ف يتعر قابل ين از واحدهايدهد که سرزمينشان م يعيطب يهاطيمح يبررس يطور کلهب

ز اه خود ک، واحد منظر است ين واحدها با ابعاد کاربردياز ا يکيل شده است. يتشک يکيو تفک
ده و نقشه بو يش بر روين واحد قابل نمايد. ايآيوجود مگر بهيکديناهمگن در جوار  يهااکوتوپ

ر خود د يمالطور اجک بهيولوژيم و توان بي، اقلياست که از نظر خاک، توپوگراف يدر واقع واحد
 ياه)اکوتوپ( تکرار شوندخردتر  يبرخوردار است و از واحدها يو همسان يهمگن ياز نوع

 ياشگر مرزهيها هستند. هر واحد در اصل نماستميبرخوردار است که در واقع همان اکوس
د. يآ شماربه يو طراح يزيربرنامه ا واحديتواند واحد منظر و ياست که م يهائستميمجموعه اکوس

ر ييغت تيهاکرده و در نر يين تغيسرزم ير کاربريين بر اثر تغيموجود در واحد سرزم يبنددانه
 اتيصوصخبا توجه به  يقابل بررس يدر دره فرحزاد واحدهاگردد. ين را موجب ميساختار سرزم

 :(1381، ي)بهبهانر باشديشرح زن( بهيتواند سه واحد )سه واحد سرزميآن م يعيطب
-يدگخورنيفرحزاد با چ يدره از امامزاده تا روستا باالدست، ين کوهستانيواحد سرزم .1

نگنا ا در ترر رودخانه فرحزاد يواره، مسيد يهابيار کم و شيبس ياهياد، پوشش گيز يها
 دهد. يقرار م
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ث شده ن پل احدايفرحزاد شروع و تا اول ياز روستا دستانيه مين کوهپايواحد سرزم .٢
واند تيوب مخبا تراکم نسبتاً  ياهيل وجود پوشش گيدلن بخش بهيش( ادامه دارد. اياي)ن

 داشته باشد. يعت کاربرد مساعديوند دهنده شهر و طبيوان پبه عن

 ، حالتيشهر يدست که با توجه به انبوه ساخت وسازهانيين دشت پايواحد سرزم .3
 و يسطح يهاکننده آبک کانال جمعيصورت را کامالً از دست داده و به يعيطب

 يم حفاظتياقل حرد اليباين پهنه ميکه در ايکند. درحاليسرباز عمل م يفاضالب شهر
   ت شود.يک در دو طرف دره رعايدور اکولوژين کرياز ا

قابل  حدودهمن بوده و دره به سه يسرزم يعيهمساز با ساختار طب ين توسعه در دورانيبنابرا
 ک بوده است: يتفک

 باالدست: امامزاده داووديمنطقه کوهستان ، 

 فرحزاد يان دست: روستايه، ميمنطقه کوهپا 

 ،يکشاورز ين دست: باغات و اراضييپا منطقه دشت 

ار گانه فوق دچسه يو ساختار واحدها يبنددهد که دانهينشان م يروند توسعه شهر
 ن بهيزمار سرز به نوبه خود در ساختين واحدها نيگشته است. از آنجا که ا يراتييو تغ يدگرگون

دست نييو پا دستانيدره به مه باال دست ير در ناحييگر مرتبط و وابسته هستند، هرگونه تغيکدي
 تا يناتکوهس ، از محدودهياز توسعه شهر يرات ناشيين استدالل تغيباشد. بنابرايقابل انتقال م
دره  يعيببستر ط يدگرگون يجيش تدريبوده که نشانگر افزا يقابل مشاهده و بررس يمحدوده شهر

 .(1381، ي)بهبهانباشدياز کوهستان به طرف شهر م
کل و شش همچنان يب ( کم ويثال بستر رودخانه در محدوده باالدست )کوهستانبه عنوان م

ع آب ل دفيا مسيک کانال يج به يبه تدر يدر محدوده شهر يول ،خود را داراست يعيفرم طب
  ازخود را کامالً يعيت طبيم ماهيعظ يهابدل شده که در فواصل مختلف با احداث پل يسطح

 يشات نارييتغ يده است. بررسيخود گرد يطيمحستيائه خدمات زدست داده است و فاقد توان ار
عت از يطب يب و نابوديتخر يه تسريدان صادقيدر طول دره امامزاده داوود تا م ياز توسعه شهر
ش يفزااباشد. يم برخوردار ير صعوديک مسياز  که دهديم ن دست را نشانييباالدست تا پا

ودخانه، دره و بستر ر يدورهايکر يهابدنه يعيفرم طبر ييساخت و سازها در اطراف دره، تغ
د(، کننيم ز قطعياز نقاط دره را ن ياري)که بس امتداد دره برق در يفشارقو يهااستقرار دکل

از  يناش راتييدره از جمله تغ يعيطب ياهيپوشش گ يبستر خاک و نابود ييايميوشيزيرات فييتغ
ه مطالع .گردديد ميبه مرکز شهر تشد يکيکه با نزدباشد، يم آن ميدر دره و حر يتوسعه شهر

هاي بدهد که جهت غالب حرکت آنقشه شيب و دفع آبهاي سطحي روددره فرحزاد نيز نشان مي
 . (1381، ي)بهبهانباشدي دره به سمت رودخانه ميهاغربي و از يال -سطحي شرقي

ل دره کدان، الت وارد شده بزان اختالين مين و همچنيسرزم يساختار يم بنديبا توجه به تقس
 ( 1باشد: )نقشه يک ميمنطقه قابل تفک 6به 

 فرحزاد يامامزاده داوود تا روستا .1

 ش يايفرحزاد تا بزرگراه ن يروستا .٢
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 ش تا بزرگراه همتيايبزرگراه ن .3

 بزرگراه همت تا بزرگراه رسالت  .4

 بزرگراه رسالت تا مرزداران  .5

 هيدان صادقيمرزداران تا م .6
 

 

 باشد:گانه مطابق جداول زير مي6در مناطق  فرحزاد طبيعي و مصنوع دره هايويژگي
 (1381ي،)بهبهانگانه دره از لحاظ ويژگي هاي طبيعي و مصنوع 6بررسي وضعيت مناطق  -1جدول

 
شماره 
 محدوده

تغيير 
شيب 
 بدنه ها

تغيير عرض 
 دره فرم دره

پوشش گياهي  فرم رودخانه
)حفاظت فرم 

 دره(

خاک)از نظر 
يت هاي قابل

 کشت(

 نتيجه

 مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب 1
 مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب ٢
نسبتاً  نسبتاً نامطلوب مطلوب مطلوب مطلوب نامطلوب 3

 مطلوب
 مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب 4
نسبتاً  نسبتاً نامطلوب نسبتاً نامطلوب مطلوب نامطلوب نامطلوب 5

 مطلوبنا
 نامطلوب نسبتاً نامطلوب نسبتاً نامطلوب نامطلوب نامطلوب نامطلوب 6

-هر ميشنتايج جدول فوق نشانگر افزايش شدت دگرگوني و تخريب بستر طبيعي دره از کوهستان تا 

 باشد.

 

 

   (1381، ي)بهبهانفرحزاد دره گانهششمناطق  -1نقشه 
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 (1381، ي)بهبهانفرحزاد  ويژگي طبيعي دره -٢جدول 

 وضعيت دره فرحزاد قبل از ساماندهي آن 
رويه ساخت وسازها در شهر در تمامي فضاهاي طبيعي رسوخ کرده و گسترش بي

-ا بيبسازها از آنجايي که برنامه ساخت و .باشدسفانه دره فرحزاد نيز دچار همين معضل ميأمت

ره د ،هاي طبيعي صورت گرفتهتوجهي به مسائل محيطي هر منطقه و با ناديده گرفتن ارزش
و  ه فرحزادهاي ساماندهي در، هرچند با اجراي طرحشده بودسيمايي بسيار زننده  دچارفرحزاد 

 ته شدنانباش. در قبل با آن مواجه بود کاسته شده استدره تداوم آن، از بسياري از مشکالتي که 
ب با پسا شدن محيطهاي ساختماني در لبه دره و روي شيب دره و آلودههاي دستي و نخالهخاک

از ريشه در  -)سوزاندن گياهيتوجهي به پوششهاي مختلف و بيهاي خانگي و زبالهفاضالب
ر عي دچاآب نگهداشتن باغات براي تبديل آنها به قطعات مسکوني( اين محيط طبيآوردن و بي
 . (1378، يزند) يادي گشته استمشکالت ز

مون آن هاي شناخته شده موجود در محدوده فرحزاد و پيراوگسل ونيکيتهاي تکپديده
 ء و شمالهاي فعال نظير گسل مشااي را ايجاد نموده است. عبور گسلشرايط بحران ويژهنيز 

پذيري خطره است ک از جمله مواردي ،شودتهران که در دره فرحزاد به سه شاخه متمايز تقسيم مي
ربي از غ_چنين چندين گسل ديگر با راستاي شرقي هممنطقه مورد نظر را افزايش داده است. 

 ه حاکي ازعمل آمدهاي بهافزايد. بررسياي ميمنطقه سکيو ر گذرد که بر حساسيتمحدوده مي
اني طر ويرا خهاي فعال وجوان، جزء مناطق بسبب نزديکي به گسلآن است که محدوده فرحزاد به

   .(1378، يزند) شودشديد محسوب مي
 

نتيجه ارزيابي ويژگي  شماره 
 هاي طبيعي دره

جه ارزيابي ديد و نتي
 منظر دره

نتيجه ارزيابي توسعه 
 شهري در دره و حريم آن

 نتيجه نهايي

 مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب 1
 نسبتاً مطلوب نسبتاً مطلوب متوسط تا نسبتاً مطلوب مطلوب ٢
 متوسط نامطلوب متوسط نسبتاً مطلوب 3
 متوسط تا مطلوب نامطلوب متوسط تا نامطلوب مطلوب 4
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 يدره فرحزاد قبل از سامانده -1شکل 

 
 يعي استگيري تفريحي از اراضي طبگياهي يکي از عوامل مهم آبخيزداري و بهرهپوشش

بيعي طسازي گيري و نيز بهينهو مخاطرات سيلروان هاي سطحي که در حفاظت خاک، کاهش آب
ايط گياهي محدوده از شرداليل مختلف پوششمهمي دارد. در گذشته به محيط، نقش بسيار

 .(1378، يزند) پوشش گياهي امحاء گرديده بود %8٠طوري که بيش از نامطلوبي برخوردار بود، به
 ياهزيرار سست و سنگينکه خاک منطقه بسيل ايدلبههايي که صورت گرفت  در بررسي

 مخاطره هاي تند دره راک، رانش و ريزش خاک همواره شيبمشکالتي از قبيل لغزش خاباشد يم

واند در تن ميها با کوچکترين لرزش زميها و ترميم لبهانگيز کرده و در صورت تثبيت نکردن شيب
 .(1378، يزند) اي رخ دهداين بخش فاجعه

هري هاي شهاي شهري، روند توسعههاي طرحعليرغم شرايط اکولوژيک منطقه و توصيه
خانه نه و رود . در واقع درهه استمحدوده مغاير با اهداف زيست محيطي، اجتماعي و فراغتي بوددر 

 زا بلکه بسياري شناختي خود را از دست داده بود، تنها بسياري از عملکردهاي طبيعي، تفريحي و زيبا
 .(1378، ي)زندبود امن، آلوده، مزاحم و زشت براي ساکنان محلي بدل شدهنواحي به محيطي نا

عمليات بزرگ  پليس مبارزه با مواد مخدر تهران، دوپاکسازي دره فرحزاد از سوي  يبرا
و  ديگردمقداري هروئين و لوازم استعمال موادمخدر نيز کشف و ضبط در دره فرحزاد انجام شد و 
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پليس پايتخت پس از مانورهاي بسياري توانست اين منطقه را از حضور معتادان و مواد فروشان 
 .ژه نامه دره فرحزاد(ي)و لي و پاکسازي کندخا

ي ان بومدر محدوده قابل مشاهده بود. يعني ساکن "هجوم و جايگزيني"پديده اجتماعي 
در نتيجه  وردند.آکردند و مهاجران کم درآمدتر به محدوده روي ميبه نواحي تازه و آبادتر کوچ مي

ه با کرمطلوب و گاه متروک درآمده هاي قديمي در حاشيه دره و رودخانه به صورت غيبافت
ت نشيني، تخريب وآلودگي شديد روبرو بودند. اين وضعيت موجب افت کيفيحاشيه عوارض

 .(1378، يدزن) عالقگي به امر نوسازي و بهسازي شده بودزندگي، تشديد مشکالت مالکيتي و بي
يعي ان محيط طبضايي در پيرامون دره فرحزاد حاکي از اين بود که ميف-مجموعه کالبدي

قشي نديده، ساخت يا ميان طبيعت و شهر، تعارضي شديد به وجود آمده بود. اين پو محيط انسان
دوده، کرد. يکي از عوارض توسعه در محمنفي و مخرب در نحوه توسعه در محدوده ايفاء مي

اس احس عنيهاي مجاور آن بود. اين پديده، يدر درون دره و بافت "ناامني اجتماعي "پيدايش 
ه کشد يناامني و عدم اطمينان، يکي از عوامل اجتماعي و رواني کاهش کيفيت محيط محسوب م

 . (1378، يزند) خود به گريز ورويگرداني از دره فرحزاد منجر شده بود
 يماندهدره فرحزاد قبل از سا -٢شکل 
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 دره فرحزاد-رود يطرح سامانده
  البالغه()بوستان نهج

با آن در  يعت و زندگيبارتباط با ط   
در  يترنه چندان دور، نقش پررنگ ياگذشته

ها داشته است. يها و تهرانيرانيهمه ا يزندگ
عت )اعم از صحرا، جنگل، يرفتن به دامن طب

ان يرانيق مشترک ايباغ و بوستان( از جمله عال
در  يسفانه مشکالت زندگأمت ياست. ول

-يباق يشهرها از آنها فقط خاطرات خوبکالن
 شوند.يم زيتر نگذارده که هر روز کمرنگ

ها و خدمات ارائه نه از ارزشياستفاده به يبرا
به درون شهر  يعيطب يشده توسط فضاها
ط مصنوع و ين محيب يالزم است همساز

ات ين منظور عمليبه ارد. يصورت پذ يعيطب
با  85تهران از سال  يهاروددره يسامانده

از شد و پس از روددره دارآباد آغ يبهساز
ک و ولنجک، يمقصودب يهادره يبهساز

ن طرح يت ايدره فرحزاد در اولو يسامانده
  .قرار گرفت

 ف شد: يل تعريپروژه به قرار ذ يکل اهداف
دار و حفاظت از يتوسعه پا .1

 ،يعيطبطيمح يارزشها

وامکانات  يعموم يگسترش فضاها .٢
 ،يحيتفر

 ،يو بصر يت حسيفيک يارتقا .3

 ي)سامانده سالمتو  يمنيش ايافزا .4

 .م روددره فرحزاد(يحر

-هرهاظت، بن حفين بزجاد توايموجود، ا يها، حفظ باغيکوهستانکنترل گسترش شهر به درون دره

ون افت پيرامکالبدي ب بخشيدن به سازماننظم ي چندمنظوره،سبز و عموميو توسعه فضاها يبردار
دره  ي و طبيعيدره، بهبود کيفيت محيط کالبدهاي يال ها ودره، ساماندهي منظر کوهستاني و تپه

ز شگيري اهاي محيط زيست، مقابله با حوادث طبيعي و پيپونک، جلوگيري از آلودگي فرحزاد و
ژه خُرد پرو هاي رشد و توسعه شهري و عمراني به عنوان اهدافحوادث ناشي از فعاليت

 .رحزاد(م روددره فيحر ي)ساماندهساماندهي دره فرحزاد تعيين گرديد
 

 کس هوايي دره فرحزاد و موقعيت بوستان نهج البالغهع -3شکل
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 ن اعميضژه وجود معاريوم روددره بهيدر حر يطراح يهاتيها و محدود با توجه به فرصت
 . دگردين ييدر چهار مرحله تع يياجرا يهاتيم، اولوياز باغات و ساخت و سازها در حر

 ييت اول اجراياولو: 
 -ده است(يمام رسبه ات يات عمراني)عمل هبالغالبوستان نهج -الياز بزرگراه همت تا بلوار هم

 .هکتار 35متر و مساحت  11٠٠ يبيبه طول تقر
 ييت دوم اجراياولو : 

و  کيم مطالعات ژئوتکندر حال انجا -سان(يم تا همت )ضلع غرب پارک پردياز بزرگراه حک
 55متر و مساحت  13٠٠ يبيبه طول تقر -يمانکاريشرکت پ 7ها با ه جبههيات در کليعمل

 هکتار.
 ييت سوم اجراياولو: 

به طول  -طالعات مو انجام  يدرحال طراح -يطالقاناهللتيآ ابانيخ يش تا انتهاياياز بزرگراه ن
 هکتار. 7٠متر و مساحت  15٠٠ يبيتقر

 :اولويت چهارم اجرايي 
 33ساحت ممتر و  1٠٠٠باقيمانده محدوده بلوار هميال تا بزرگراه نيايش به طول تقريبي 

 4٠تر و مساحت م 1۹٠٠هاي البرز به طول تقريبي دامنه شمال روستاي فرحزاد تا -هکتار
 .م روددره فرحزاد(يحر ي)ساماندههکتار

 البالغه، در حال اجرابوستان نهج: 4شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

 

م کاهش حجباعث  ،تيسادر سطوح موجود  فضا و نه ازياستفاده به ي،بخش طراحدر 
ي مکانيزه آبرسان عمراني؛ طراحي شبکهات يعمل يبراسطوح  يسازمنظور آمادهبه يات خاکيعمل

 رمناظ استفاده از توان اکولوژيکي سايت جهت توسعه فضاي سبز و ؛در جهت کاهش هدررفت آب
 مناسب براي بوستان شهري مدنظر قرار گرفته شده است.

زاد به م روددره فرحيانداز حرو مطابق با چشم يليشده در طرح تفصنييتع يهااستياساس س
وندان شهر يهفتگ يو فراغت يحيعملکرد کانون تفر با و ياس شهريدر مق يک پارک خطينوان ع

ن يمأت ديبا ياز طرف يخط يم روددره و طراحيحر يسازن در محوطهيدر نظرگرفته شد. بنابرا
 توجه ردمو ،بردار از آنت بهرهيجمع باتوجه به تعداد ،ک پارکياز يمورد ن يخدمات يفضاها
 ثيرأحي و تزمين در عرصه طرا شکل هاي توسعه والزم بود محدوديت ديگر از طرفرد و يقرارگ

م يحر يه)ساماندقرار گيردآن در پراکنش و چيدمان فضايي اماکن خدماتي و سرويس آن مدنظر 

 .روددره فرحزاد(
است که  هاهاي روددرهترين ويژگيقوي ارزشمندترين و روددره ازن ياهاي اکولوژيک کيفيت

-سياست ها وتقليل آلودگي محيطي ناشي از عوامل مصنوع ازقويت و آشکارساختن اين کيفيتت

 د.وبهاي کلي طراحي در حريم روددره 
  : د(ژه نامه دره فرحزاي)و عبارتند از البالغهبوستان نهج در پروژه فضاهاي تعريف شده

يذر نبي بذا زشذاپ، چايخانذه سذنتي و فضذاهاي جذافضاهاي پذذيرائي: رسذتوران، کذافي .1
 مترمربع 6٠٠بناي 

چشذمه سذرويس  ٢4ت ،يذسذقف کمپوز يک بذاب مسذجد اجذرايذفضاهاي خذدماتي:  .٢
بذذاب ايسذذتگاه دوچرخذذه، انتظامذذات، پسذذت  ٢کيوسذذک اغذيذذه فروشذذي، 3بهداشذذتي، 

رل ه و درون سذذايت، اتذذاق کنتذذيواحذذد پارکينذذگ در حاشذذ 1٠٠٠بذذرق، تذذامين بذذيش از 
  ،نور و صدا

 پنذذگ وورزشذذي )واليبذذال ، بسذذکتبال ، تنذذيس ، پينذذگ هذذايزمذذين فضذذاهاي ورزشذذي: .3
 هاي بازي کودکانپيست دوچرخه سواري و مسير تندرستي( زمين

 واحد 8٠گاهي شامل سکوها و آالچيق بيش فضاهاي توقف .4

  : باشديل ميشامل موارد ذز ين مسيرهاي تعريف شده
 متر 7متر با عرض متوسط  3٠٠٠هاي سواره به طول دسترسي .1
 متر 3متر با عرض متوسط  1٠٠٠٠هاي پياده به طول دسترسي .٢
 متر 3متر با عرض متوسط  5٠٠٠پيست دوچرخه سواري به طول  .3

ش ير افزاهکتا 3حدود  يشهردار دو سبز منطقه يسرانه فضا البالغهبوستان نهجبا احداث 
هش کا .ستاشده  يصوت يهايهوا و آلودگ يو کاهش آلودگ يکيرات اکولوژييافته که منجر به تغي

و  يجتماعو ا ينيسالمت در هر دو مقوله بال و شدهسالمت شهروندان  يموجب ارتقاهوا  يآلودگ
 شود. يمحسوب م يعموم ين کاالهايست از مهمتريط زيز حفظ محين
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 البالغهبوستان نهج -5شکل 
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 فرحزاد روددره يطيست محيز يهاشاخص هايزمايشآنتيجه 
ل از روش متداو يطيست محيصوت ز يريگاندازه يبراحزاد، روددره فر يدر سامانده

P204) (EPA-40CER-  .يدس13٠تا  3٠صدا از  يريگاندازه تين دستگاه قابليااستفاده شده است 
ام آر ينسن دستگاه در دو سرعت فرکايدهد. ايش ميز نمايمم صدا را نيبل را داراست و ماکز

(SLOW)  و تند(FAST) (1388خدمات مهندسي محيط زيست نارگان زيست پايش،  شرکت) کنديکار م . 
 

 ( 1388شرکت خدمات مهندسي محيط زيست نارگان زيست پايش، ) نتايج صوت زيست محيطي -3جدول

 

بود، در چهار  يطيست محي، سنجش صوت زيريگن پروژه چون منظور از اندازهيدر ا
 يهاستگاهيا يد. در تماميستفاده گردا  Leq30طرف آبشار مذکور قبل و پس از احداث از روش 

زان صوت در ين که ميباشد اما موضوع قابل توجه ايزان صوت در حد استاندارد ميش ميمورد پا
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 يريگزان صوت اندازهيپس از احداث م يشتر است وليش در زمان احداث بيمورد پا يهاستگاهيا
ن که يباشد که عالوه بر ايآب م يافته و علت آن صدايکاهش  يها اندکستگاهيشده در همان ا

شرکت خدمات مهندسي ) ر استيآرامش بخش و دلپذ يقيآزاردهنده نبودند همانند موس يجزء صداها

 .(1388محيط زيست نارگان زيست پايش، 

 آبشار پس از احداث -6شکل 

 

پاک براساس روش  يآزمون استاندارد هوااز  يطيمح يگازها يريگاندازهجهت 
ASTMD 4536,ASTMD4096  زان ين آزمون مشخص کردن ميهدف از ا. ه استاستفاده شد

 يگازها باشد.يموجود م يسه آن با استانداردهايط و مقايمح ينده در هوايآال يغلظت گازها
  باشد.يم NO,CO, 2NO, 2,SO3O نده مورد نظر شامل:يآال

ر يثأنده تده نشانقبل و پس از احداث آبشار کامالً يطيمح يگازها يريگج اندازهينتا
بشار آباشد. عالوه بر موارد فوق  يم NO,CO, 2NO, 2,SO3O ين آبشار در کاهش گازهايکامل ا

 ديدر خصوص بازد يو روان يجاد آرامش روحياز نظر ا يطيست محيرات زيثأمذکور بجز ت
 .(1388يش، پاشرکت خدمات مهندسي محيط زيست نارگان زيست ) باشديار موثر ميکنندگان از بوستان بس
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(1388شرکت خدمات مهندسي محيط زيست نارگان زيست پايش، ) نتايج استاندارد هواي پاک -4جدول  

 

و براساس  DUST TRAKاز دستگاه فتومتر  يطيست محيغبار ز يريگاندازهجهت 
ندازهشود( با ايده مياوقات نفلومتر نام يد. دستگاه فتومتر آئروسل )که گاهياستفاده گرد يفتومتر
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دهد. شدت نور منتشر شده از ذرات يزان آنها را نشان ميشده از ذرات مزان نور منتشريم يريگ
شرکت خدمات مهندسي محيط زيست ) باشدينور م ياهيتجز يهااز اندازه و شکل وشاخص يتابع

 . (1388نارگان زيست پايش، 
 (1388ت نارگان زيست پايش، شرکت خدمات مهندسي محيط زيس) نتايج ذرات معلق محيط -5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ه برابر يدر استاندارد ثانو يطيست محيزان حد مجاز انتشار ذرات معلق به صورت زيم

قبل و پس از احداث  يريگج حاصل از اندازهيباشد. براساس نتايم گرم بر مترمکعبيليم 15٠
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ر يمطبوع و دلپذ يجاد هوايت معلق و ادهد که ساخت آبشار مذکور در کاهش ذرايآبشار نشان م
 . (1388شرکت خدمات مهندسي محيط زيست نارگان زيست پايش، ) ار موثر بوده استيبس

  شنهادات:يو پ يريگجهينت
ي از هايخشرويه شهر تهران، طي نيم قرن گذشته عالوه بر نابودي بتوسعه فيزيکي و بي

نجر اريخي، متهاي فرهنگي و ميراث مانده سرمايهباقي ه کردنفرسود زين و بافت تاريخي و منسجم
 در .ستها در پايتخت شده اهبه از بين رفتن بخش عظيمي از ميراث طبيعي از جمله رود در

ت، به ها با گسترش شهرها و افزايش جمعيزيست روددره که به گفته کارشناسان محيطحالي
هرساز وند، غفلت برخي مهندسان ششعنصري حياتي در چرخه زندگي انسان شهرنشين تبديل مي

ه دنبال بهاي شمال تهران را هاي شهري، نابودي درههاي درهو طراحان محيط زيست از ارزش
  .افزايدميراث طبيعي مي ينابود داشته است و ادامه اين وضعيت بر دامنه بحران

روهاي الببه فاض تنها نه ي سيمانيهاو بستر هاکانال تبديل به هاي تهران باروددره
اثرات  و سيلاز دست داده و خطر وقوع قدرت جذب آب را  بلکه اندبزرگ شهري تبديل شده

هاي سو و آلودگيهاي غيرمجاز از يکساخت و سازها و تملک .نداافزايش داده زين ناشي از آن را
 .ستمحيطي از ديگر سو، مرگ تدريجي اين عناصر با ارزش طبيعي را به ارمغان آورده ازيست

غيير دستخوش ت ها را به کليماهيت طبيعي دره ،هاي هدايت آبها و کانالها، پلاحداث ساختمان
ده ر آوردو دگرگوني ساخته و در نهايت آنها را به صورت فضاهاي متروک و غيرقابل استفاده 

ن يا ده اند.هائي در اداره امور توسعه شهري تبديل شجاي ارائه خدمات به نارسائياست که به
ت يان رعيو همچن يمانيو س يمصنوع يرهايرودها به مس يعيطب يرهايل مسيو تبد ير کاربرييتغ

-البيسها شده و درصورت بروز ن محدودهيا يريپذبيش آسينکردن محدوده رودها باعث افزا

جه ل قم مواضدنفوذ کردن مسير، با حوادثي نظير سيل يدلمدت، به يدوره بازگشت طوالن با يها
 هيم بود. خوا

ه محل هاي شمال تهران بدون هيچگونه نظارتي، رها و تبديل باراضي اطراف روددره
-زشارزء بيجهاي طبيعي، اين فضاها هاي شهري شده و به رغم جذابيتها و نخالهانباشت زباله

  .شوندها در حريم شهر محسوب ميترين مکان
ها و همچنين صدور جواز ن روددرهکاري بستر اياقدامات عجوالنه مسئوالن در سيمان

هاي شمال اي که بدون توجه به حريم قانوني در اراضي اطراف روددرههاي بلندمرتبهساختمان
تعيين  .اعتنايي مسئوالن نسبت به ميراث طبيعي شهرها استتهران احداث شده، حاکي از بي

و  اري در حال بررسي استها در کميسيون ماده پنج شهردساز در حريم رود درهوضوابط ساخت
يي آها، کاردهد که مقررات موجود توسعه شهري در زمينه حفاظت از روددرهها نشان ميواقعيت

ها، هاي جامع و تفصيلي نيز معموالً براي رود درهطرح الزم را ندارد. در اسناد توسعه شهري مانند
در طرح تفصيلي، حريم . بدشود که قاعدتًا بايد به فضاي سبز اختصاص ياحريمي تعيين مي
متر تعيين شده است که تقريبا با عرض يکنواخت در طول 1٢٠هاي شمالي رودخانه در بخش
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دليل کمبود فضاي باز در جنوب در ميان ساخت و سازهاي موجود به رودخانه تداوم يافته و به
 رسد. متر مي75

هرها توسط وزارت نيرو ها و نها، قناتمسيل ها،ها، روددرهرودخانه طبق قانون،
ها هرگونه دخل و تصرف و احداث ساختمان شود. در فضاي داخلي اين حريمگذاري ميحريم

دخل  .قرارگيرند هاي زراعي مورد استفاده مالکانها يا زمينمگر اينکه براي ايجاد باغ ،ممنوع است
دليل هاي مختلف بهنها و سازماهاي شخصي توسط ارگانبرداريهاي غيرمجاز و بهرهو تصرف

ه ساخت و سازهايي در اين مناطق از گذشت .رويه استبالتکليفي از عوامل ساخت و سازهاي بي
شود از ه ميبه شکل روستاهايي کوچک وجود دارند که بايد حفظ شوند. البته به اين افراد توصي

  .دن شونها دور شده و در مناطق امن ساکمسير سيالب
ا بايد سازي در اراضي اطراف آنهمند کردن ساختمانا و ضابطههبندي روددرهحريم

 زيرا احداث ،زيست و همچنين شهرداري تلقي شود مهمترين برنامه سازمان حفاظت محيط
ا و يان هوهاي جرتنها موجب تراکم فيزيکي منطقه و انسداد کانال هاي بلندمرتبه نهساختمان

به  وسکوني مهاي و غيراصولي فاضالب، انباشت زباله شود، بلکه دفع غيربهداشتيافزايش دما مي
تسريع  طقه راها و فضاي سبز در اين مناطق روند نابودي اکوسيستم طبيعي منآن نابودي باغ تبع
 .کندمي

 يرادا هان است که اگرچه روددرهيرد اينجا مدنظر قرار گيا د دريکه با يگريموضوع د
ستفاده ا هستند و يحيتفر يهاجاد مکانيا يبرا ياديز يو گردشگر يطيست محيز يهاليپتانس

 ااين حالب ،شود يتلق يت شهريريژه مديو يهاتواند از مهارتيدات الزم ميها با تمهلين پتاسيازا
از بروز  و براي جلوگيريکرد  توجهها خصوصا در شهر تهران روددره نيل بودن ايمسبايد به 

ت که ، بهتر اسيو مال يجان تلفات و خسارات از بروز يريشگيپو ر يناپذو جبرانبار حوادث فاجعه
 تا گردد او اجر طراحي شرفتهيپ سيالب و پايشع يسرهاي هشدار ها سيستماين روددره حوزهدر 

 .يت کردبيني شده هداپيش قبلمردم در معرض خطر را به نقاط امن ازبتوان با هشدار بموقع 
اندهي و سام ت بحران سيالب نيز از ملزومات مهم در طراحيهاي تخليه و مديريبنابراين برنامه

 ان دبياي بر روي دوره بازگشت و ميزمطالعه الزم است همچنيناست.  اين نوع رود دره ها
ر آن دهاي مناسب عالمتگذاري براساس آنو اين محدوده انجام گيردهاي چندساله در سيالب

دي و هاي بعدوره بازگشت سيالب ،هاي مفهوميمدلمحدوده صورت پذيرد تا بتوان با استفاده از 
 ا اتخاذرالزم  بيني تمهيداتو نسبت به نتايج آن پيش هبيني نمودنيز ميزان دبي و شدت آنرا پيش

  نمود.
سبز هر  يسرانه فضا فرحزاد درهرود يبا بازسازده گرفت که يد نادين حال نبايبا ا

افته است )به يش يدرصد افزا 63ت به سال گذشته ، نسبتهران يدو شهردارشهروند ساکن منطقه 
سبز در بوستان فرحزاد  يهکتار فضا 3٠(. وجود ه استديرس 18.4٠به  17.5هر نفر از  يازا
-يم ياهيگرات هم شامل پوششيين تغيرا به همراه داشته است که ا ياريبس يکيرات اکولوژييتغ

ن منطقه يگوناگون پرندگان به ا يهانهن آن بازگشت دوباره گويترکه مهم يشود و هم جانور
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چ يچمن، پ و يهستند. گل کلم، داوود يفصل يهان بوستان، گليا ياهيگاز پوشش ياست. بخش
 اند. ن بخش بوستان را پوشش دادهيشتريدمجنون و ارغوان بي، بيو معمول ييالدوله، شمشاد طالنيام

 ياهدار و حفاظت از ارزشين هدف، توسعه پايتردره فرحزاد مهمرود يدر بازساز
 و امکانات يعموم يو سالمت منطقه بوده و گسترش فضاها يمنيش ايو افزا يعيط طبيمح
دنظر وژه من پريهستند که در ا يگر اهدافياز د دومنطقه  يو بصر يت حسيفيک يو ارتقا يحيتفر

ه يکه تصف يدانسرگر يهان بوستان هم از آبيا ياهيگ يهاگونه يتمام ياريآب يبرابوده است. 
 يريلوگد جيآيش مينده پيکه در آ ييهايها از آلودگن آبيشود و با مهار ايشده است استفاده م

 شود.يم
 ياتردهگس ياامدهير آنچه در دره فرحزاد اتفاق افتاده است، چنان پيها نظاحداث بوستان

-وستانن بير ادر کناکه  يبمشاغل جانکه  ردامنطقه و شهر د يو اقتصاد ي، فرهنگيبر امور اجتماع

 و ييذاغر مواد يها شامل رستوران، فروش ساتين فعالياز ا يو گردش پول ناش شدهجاد يها ا
اند به تويمل ين قبياز ا ير خدماتيد و ساينگ، مراکز خري، پارکيو سرگرم يتنقالت، مراکز باز

 اشد. بدنبال داشته  ز بهيرا ن ياجتماع يهابيمنجر شود و کاهش آس ياقتصاد شهر ييايپو
 و ياماندهاست و س ياک پروژه فرامنطقهيکه پروژه روددره فرحزاد  توان گفتيمدر خاتمه 

 . تاسان تهر يعيشتر شهروندان از مواهب طبيب يمندباعث بهره در آن، يجاد مرکز تفرجگاهيا

 : و مآخذ منابعفهرست 
  ،حيط مبا معيارهاي ادراک  ، طراحي گردشگاه طبيعي درون شهري1378ابرکار، مهرو

گاه ست دانشارشد، دانشکده محيط زينامه کارشناسيان، پاي)نمونه موردي: دره فرحزاد(
 . تهران

 انتشارات دانشگاه تهران. يشهر يند طراحي، فرآ138٢ن، يد حسي، سينيبحر ، 

 طالعه ز آن )مانه يو استفاده به يدرون شهر يعيط طبيبقاء مح، 1381، يراني، هما ايبهبهان
 . 3٠، شماره يط شناسيمجله مح: دره فرحزاد(، يمورد

 ،راحي ارشد طنامه کارشناسيان، ساماندهي حريم دره فرحزاد، پاي1378زندي، شهين
 محيط زيست، دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران 

 رداريمنطقه دو شه يالبالغه(، شهردارروددره فرحزاد )بوستان نهج ميحر يسامانده 
  تهران.

 مه ناانپاي، هاي حاشيه رودخانهطراحي اکولوژيکي پارک، 1386، مهرنوش، يالحص
  ارشد، دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران.کارشناسي

  ،ثير تأ ، بررسي1388شرکت خدمات مهندسي محيط زيست نارگان زيست پايش
 البالغه بر روي آالينده هاي زيست محيطي. احداث آبشار بوستان نهج

 طراحي شهري دره فرحزاد1376سين مشاور بافت شهر، شرکت مهند ،. 

  ،نامه اناي، ساماندهي و طراحي مسيل هاي متروکه شهر تهران، پ1384عيسي نظر، عاطفه
  .دانشگاه تهراندانشکده محيط زيست ارشد طراحي محيط زيست، کارشناسي
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  ،حي محيط د طرا، کابرد ارزيابي اثرات زيست محيطي در فرآين1386فالح تفتي، مهرداد
 وستاي شهر فرخزاد،تفريحي در ر -مطالعه موردي: طراحي ساختار پيوسته گردشگري –
 . ارشد، دانشکده محيط زيست دانشگاه تهراننامه کارشناسيانپاي

  ،محيطگاهي نواحي رودکناري در ، طراحي تفرج1388لقايي، حسنعلي و همکاران 
  .شهر تهرانريزي شهرها، مرکز مطالعات و برنامهکالن

 88ماه يد٢3نامه دره فرحزاد، تهران امروز، ژهيو. 

 www.hamptonbeach.org 

 www.arcspace.com 
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