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 چکیده
 و تیـقابل ل،ینسـپتا یدارا یه نـواحکـ دینـمانیم شـهر از ییتوجه ما را معطوف بـه فضـاها یشهرهای دره رود

 محـرک توسـعهاینکـه جای بـه دیـنبا ینظام سکونت فعل درهای خاص و این پهنههستند  یاژهیو یهاتیحساس

های ارزش وندیهت پجدر  شوند، لذا لیتوسعه تبد ضد انیعمل به جر در بازتولید فقر و یبرا ییهامکانباشند، به 

 یب نظـرپرسـش اسـت کـه در چـارچو نیـبه دنبال پاسخ احاضر پژوهش ها، شهر و حفاظت رود درهبا  یطیمح

ن تهـرا یهـای شـهررود دره کپارچـهیبه توسعه و حفاظـت جـامع  توانیم یو به کمک چه مدل داریپا ینیبازآفر

ن تهـران و سـپس تعیـی های شهریهدف کلی پژوهش ایجاد مدل مفهومی بازآفرینی پایدار رود دره ؟یافتدست

اولیـه  پیشـنهاد مـدل روش تحقیـق، باشـد.ها در مـدل مـذکور میها و شاخصثرگذاری هر یک از مؤلفهمیزان ا

بهبود مدل  ی جهتختارمعادالت سا کیتکنبازآفرینی پایدار رود دره درکه برگرفته از چارچوب نظری و استفاده از 

قریب بـرای انتخـاب بهتـرین ت س خطایریشه دوم برآورد واریان ها و استفاده ازها و شاخصگذاری مؤلفهو ارزش

ایـدار رود دره درکـه بـا رویکـرد ارائه مدل پیشنهادی بازآفرینی پ( 1اند از های پژوهش عبارتیافته باشد.مدل می

( تعیین تأثیر متقابل متغیرهای پنهـان 3های مدل ها و شاخصگذاری کمی مؤلفهارزش( 2جامع توسعه و حفاظت 

 لیه.راستی آزمایی مدل مفهومی او( 5ها با یکدیگر ( ارتباط بین متغیرهای آشکار مؤلفه4 و متغیرهای آشکار مدل

 تیاهمعنوان نمونه های مدل بازآفرینی پایدار رود دره درکه انجام شد. بهها و شاخصگذاری مؤلفهدرنتیجه، ارزش

، 81/0 بیبـا ضـر ید، کالبـ85/0 بیبـا ضـر یفرهنگـ-ی، اجتمـاع1 بیبا ضـر یطمحیستیهای زمؤلفهارزش 

می بیانگر اولویـت این مقادیر ک به دست آمده است. 71/0 بیبا ضر یتیریدرنهایت مد و 79/0 بیبا ضر یاقتصاد

تحلیل و تفسیر است که با توجه بـه ها قابلها و مؤلفهباشد و در همه سنجهها میاقدامات و وزن هر یک از مؤلفه

 ح گردید.ه بازآفرینی پایدار رود دره درکه بر اساس مقادیر کمی، اصالولیآمده مدل پیشنهادی ادستمقادیر به
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 مقدمه

 و ریگردشـگ محیطی،زیسـت ژیکی،اکولـو ابعـاد دارای و حسـاس هایپهنه عنوانبه سویک از تهران شهر هایرود دره

 هـایرود دره بایسـت ظرفیـتمی شـهر تهـران، توسـعه مسیر در دیگر سوی از و شوند حفاظت باید شهر اندازهایچشم

و  یبهسـاز ی،سـاماندههت در مقاطع مختلف مداخله ج .شود گرفته نظر در ایتوسعه هایجریان محرک عنوانبه شهری

هـای مختلـف کیفیـت زنـدگی در شـهر تهـران مه و طرحجود برناشده است. اما چرا علیرغم وانجام هاپهنه ینا یبازساز

 است؟ ها درگذر زمان تنزل پیداکردهکاهش کیفیت رود درهمتعاقب 

به توسـعه  توانیم یو به کمک چه مدل داریپا ینیبازآفر یدر چارچوب نظر"این پژوهش به دنبال پاسخ به پرسش اصلی 

ه وابسـت یرهـایمتغباط ارت"و همچنین پاسخ به پرسش فرعی  "؟یافتدست یهای شهررود دره کپارچهیو حفاظت جامع 

رود  داریـپا ینیدر مدل بـازآفرها بر یکدیگر و میزان اثرگذاری آن( هاشاخص) آشکارمستقل  یرهایها( و متغ)مؤلفه پنهان

تهـران  یهای شهردرهرود  اردیپا ینیبازآفر یمدل مفهومپیشنهاد محتوا و  نییتبو باهدف "ی چگونه است؟های شهردره

هـا و رود دره یسـامانده یراستا ردکه اخیراً  یریبه تداب تیبا عناباشد. می با شهر وندیو در پ یزندگ تیفیک یجهت ارتقا

 کپارچـهیجـامع  کـردیبـا رو یهـای شـهررود دره داریپا ینیرسد بازآفرمی صورت گرفته است به نظر یهای شهرمسیل

مثابـه ثـروت ها بهگذاری رود درهو سیاست هنیبه تیریجلو در جهت مدروبه یگامتواند می توسعه و حفاظت در این مقطع

 نیـهای انجـام اتـوان از ضـرورترا می لیـموارد به شرح ذ نیبنابرا .باشدشهر تهران فرد شهرها ازجمله کالنمنحصربه

 :پژوهش برشمرد

 شهری هایرود درهو انسانی  ستییز کی،یزیف یهایناهمگن شیافزا، 

 های شهریبه رود دره صرف کییاکولوژ کردیرو ییعدم کارا، 

 یهای شهردره به رود داریپا ینیو با نگاه بازآفر یبه توسعه شهر یشهر اسیدر مق یکردینیاز به ارائه رو، 

  یاشهیو کل یااقدامات صرفاً توسعه یبرخ نیگزیتوسعه و حفاظت، جا کپارچهیجامع  کردیرولزوم، 

 شهر تهرانالنفرد شهرها ازجمله کمثابه ثروت منحصربهها بهرود دره یگذاراستیو س نهیبه تیریمد، 

 های شهری تهرانبازآفرینی پایدار رود دره ینظر یمدل مفهوم دیلزوم تول، 

 )توسـعه توسـعه و حفاظـت پارچـهکیجامع  کردیبا توجه به رو یهای شهررود دره داریبازآفرینی پامدل  نییتبلذا باهدف 

 تیـفیک یقـاخـاص جهـت ارت هایپهنـهمثابه به یهای شهررود دره داریپا ینیبازآفر یهامؤلفه شناسایی ،حفاظت مدار(

ارتباط  یو یافتن چگونگ یهای شهررود دره داریپا ینیبازآفر هایسنجهو  هاشاخص ییشناسا وو در پیوند با شهر  یزندگ

 ت کهاس مبتنی بر این دیدگاه یهای شهرد درهرو داریپا ینیبازآفر پنهان و آشکار یرهایمتغ

 ؟توسعه و حفاظت وارد شوند کپارچهیدر فرآیند  توانندیمها چگونه رود دره

مطابقـت بـا  تیقابل زآفرینی پایدار شهریبا ها در چارچوبو باز زنده سازی رود دره اءی، احیبه سامانده یظری نهانگرش

 ؟های شهر تهران را داردرود دره  یشرا

 ارچـهپکی کردیبا رو یهای شهرود درهر داریبازآفرینی پاچه مدلی برای شهر،  اتیهای خاص در حپهنه تیتوجه به اهم با

 ؟شودیمپیشنهاد  حفاظت و توسعه

 د؟شده قابلیت اصالح و بهبود را داربه چه روشی مدل ارائه

نوسـازانه  راتییو مداخله و تغ اءیکه به اح شودمیاره اش هاییپژوهشاز  اینمونهبه  پژوهش نهیشیپدر مطالعات مرتب  با 

مختلـف  هایناپایـداری ازهـا آن ییو رهـا یشـهر هـایرود دره و هارودخانـهدر  تیـو فعال ستینظام ز یداریباهدف پا

 نیـا موضـوعبـه  هـاآن غدغـهکه د هاپیشینهاز شماری تعداد انگشت لیو تحل بندیزیر صرفاً دستهجدول  در. پردازندمی

 .عنوان نمونه آورده شده استمقاله ارتباط دارد به
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 هاها و رودخانهدر رود درهنوسازانه  راتییمداخله و تغ .1جدول شماره 

 نتیجه هامؤلفه چارچوب فکری عنوان

ـــــه آر ـــــارودخان ـــــمیرانی و ) یزون ش
 (87: 1392،منصوری

ــه منظر یلیتحل یهانمونه ــه رودخان ــا، عرص ــار  یفض کن
 یفضـا یحـیه تفرعرص، رودخانه

 یباز و شهر

تفـریح  یمکان برا کیخلق 
 ساکناندر طبیعت و لذت 

ــرد ــامع راهب ــرح ج ــه  یط ــار رودخان کن
: 1392،شمیرانی و منصـوری) ینسیناتیس
87) 

ــــه ــــه  یزیربرنام عرص
 کنار رودخانه یکالبد

ـــــاخت ـــــزیرس  ،یهای فرهنگ
 ،یهای فروشـگاهباغ سم،یاکوتور
و  یحیتفر ،یشگاهیو نما یاموزه

 یرائیو پذ یرزشو

اجتمــاع  کیــ جــادیخلــق و ا
 هیحاشــ تیــفعــال در موقع

ــه  ــیناتی رودخان ــراسینس  یب
اهـــداف مشـــخص توســـعه 

 یشهر

کنـار رودخانـه جنـوب  یایراهبردهای اح
 سبیبر

(Rchen & Huston, 

2012:100-101) 

ــا  ــتورالعمل ب ــدوین دس ت
 عنوان راهبردهای احیا

 ،ونقل، عـدالتحمل ،زیستی مح
 و اقتصاد یفرهنگ راثیم

لبه  یریگشکل ندیفراهدایت 
 رودخانه

ــه ــردبرنام ــاح یریزی راهب ــم یای   یح
گر و وزهکـ (های تهـران رود دره یعیطب

 (117-120: 1394 ی،مسلم

ـــــه ـــــدل برنام ریزی م
ـــه ـــتراتژیک برنام ای اس

 راهبردی

 رود دره یعیطب  یمح یایاح سالمت و رفاه ساکنان

ـــاربرد الگوهـــا ـــتوســـعه پا یک در  داری
 یبامطالعــه رو یازآفرینی منظــر شــهربــ

ـــشـــهر ا ـــوران (وانی ـــیکر یخ  ,یم

 (84-83: 1394ی،شوهان

محیطی، اقتصادی، کالبدی، زیست بازآفرینی منظر شهری
 اجتماعی و فرهنگی

 ایجاد منظر پویا و پایدار

 کردیها با روزنده سازی کالبد رودخانه باز
 یمکـان تیـهو یارتقـا قیاز طر یداریپا
 (3-7: 1392ی،فاضل و حائر)

از راه  یســــــــازباززنده
حس تعلـق افـراد  شیافزا

 به فضا

ــاربری و فعالیت ــف ک ــای تعری ه
 شهری جدید

توسـ   داریـپا ییخلق فضاها
ــــــادیا ــــــایکاربر ج و  ه

 دیجد یهای شهرفعالیت

 

 و با دغدغـههای تجربی و نمونه ینظر قیمصادمنابع متعدد دیگری شامل  های شهری درضمناً نحوه مداخله در رود دره

 Jones at) اروپـا در یشـهر هـایرود دره اءیـاح یهابرنامـه از ییهانمونـهازجملـه،  بررسی شـدند. هارود دره موضوع

el,2013:1184; Masnavi at el,2016:193،) رود سازی باززندهاحیا و در حوزه مسئله  یتجرب یهانمونه قیمصاد

، (83 :2016،دیوسـاالر و همکـاران)کـره جنـوبی  Cheon Jeongامل ی جهان شـهای شهرها و رودخانهمسیلها، دره

Sazava  چک وRakOka  لهستان(Szostak,2013:47 ،)Guadalupe امریکا (Childs,2012:6.)  Burnett 

و  هالها، مسیسازی رود درههای باززندهپروژه همچنین (،Environment,2006:18) انگلستان YeadingBrookو 

آباد شامل فرحزاد، بانه، مراغه، گوهر رود رشت، قم رود قم، مهرانه رود تبریز، تاالر زیرآب، خرم رانیای شهر هایهرودخان

 اند.های شهری مطالعه و مقایسه شدههای مرتب  با رود درهها و شاخصباهدف استخراج چارچوب فکری، اهداف، مؤلفه

 اکولـوژیکی، رویکـرد گرایانه، بوم ازجمله رویکرد شهری هایود درهر با در مواجهه رویکردها مطالعات پیشین بیانگر تنوع

 اکولـوژی منظـر، رویکـرد رویکـرد اکوسیسـتمی، طبیعی، رویکـرد سازی، رویکردباززنده سرزمین، رویکرد آمایش رویکرد

حاضر با مطالعـات  پژوهشتفاوت باشد. که درنتیجه، می هویت مکانی و ... ارتقای طریق از پایداری توسعه پایدار، رویکرد

حـال کـه رویکـرد های شـهری تهـران درعینقبل این است که پرداختن به مقوله بازآفرینی پایدار رود درهصورت گرفته 

باشد. رویکـرد جـامع یکپارچـه فرد طبیعی شهر میهای منحصربهای دارد در برگیرنده رویکرد حفاظت از این ثروتتوسعه

هـای ارزشباشد. عالوه بر این برای اولـین بـار های پیشین میاه نو و مکمل پژوهشمثابه یک دیدگحفاظت و توسعه به

محیطی، کالبـدی، های زیسـتمؤلفـه) مسـتقل پنهـان یرهایتأثیر متقابل متغ چگونگی و هامؤلفه وزن وها شاخص یکم

ها( در مـدل یک از مؤلفـه های مرتب  با هر)شاخص آشکارمتغیرهای وابسته و  اجتماعی و مدیریتی(-اقتصادی، فرهنگی

مفهومی اولیه مشخص و درنهایت مدل مفهومی اولیه اصالح و نهایی شده اسـت. نمـایش اولویـت و تعیـین وزن کمـی 
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 باشد.های دیگر این پژوهش میها در مدل از مشخصهمؤلفه

 

 نظری مبانی

اسـت  مشکالت شـهری در منطقـه هـدف نگرش و اقداماتی جامع و یکپارچه برای حلبه معنای  1بازآفرینی پایدار شهری

 گامی فراتر از مقاصد، آرزوها و دستاوردهای نوسازی شهری، توسعه شـهری و بـازو  واجد اهداف بلندمدت و راهبردیکه 

 که ساختاردهی مجدد اقتصادی، اجتماعی و محیطی، مهندسی و خلق مجدداست  راهبردیباشد و می زنده سازی شهری

تـرمیم ، اقتصـادی هایفعالیترشد مجدد کند و می ترکیب پایدار توسعه اهداف چارچوب در را منطقه -شهرطلبد و را می

 بـازآفرینی پایـدار (.Colantonio & Dixon,2011:7) شـودرا سـبب میترمیم کیفیت محیطـی و عملکرد اجتماعی 

 شـرای  لق هویتی جدید متناسب بامختلف به خ هایدورهتاریخی  هایهویتسازی به گذشته و بدون پاک نگاهی با شهر

اقتصـادی، کالبـدی،  هایجنبـهمفهومی جامع به معنای بهبود وضعیت نـواحی محـروم در و  زندگی مردمان عصر حاضر

 تیـاز شهر است که ماه هاییعرصهو  هاپهنهبرخورد توأم حفاظت و توسعه با  داریپا ینیآفربازاست.  فرهنگی اجتماعی و

 حفاظت مطلق تا حفاظت نسبی و توسعه مطلق تـا توسـعه نسـبی و توسـعه از درون دارد. نیماب یدکریدارند. رو یمتفاوت

 زندگی یا اکولوژیک سیستم بینیعنوان یک گفتمان جایگزین در حین گذار از دیدگاه مکانیکی به جهانبازآفرینی پایدار به

 ،یاقتصـاد ،یطمحیسـتیز ،یکیتکنولـوژ هایستمیس نیکه رواب  ب کندیبه ما کمک م دگاهید نای کند درواقعمی ظهور

توسعه مثبـت  یاکتشاف لنزها قی. از طرمیشکل دهبر اساس مناسبات جدید انسان را دوباره  یاسیفرهنگی اجتماعی و س

 ونیزاسـیو مدرن داریـبـه توسـعه پا یابیدسـت یبـرا کـردیو رو سـازیمفهوم ،یسـنت یداریـپا اتیشده و ادببازسازی ایو 

 Zhang et) ابـدییگسترش مـ "داریپا بازآفرینی"در حال رشد،  یداریگفتمان پا یو بررس انیمنظور ببه ،یطمحیستیز

al,2015:1 .)تائیـد  نیز موردتوجه و یو نهاد یاستیدر ابعاد س"بازآفرینی پایدار"بح  ریهای اخدر سال نکهیاعتقاد بر ا با

، هـامهارتو  تیـو ترب می، تعلـمحیطیزیسـت یسالمت سکن وشامل م یاساس یازهایچون ن یسنت نیمضام گرفته وقرار

مکـان  حس ت،یچون هو یمیبا مفاهاست تر شده کامل یاندهیطور فزابهدر محتوای آن  ،یعدالت، کاهش فقر و سرزندگ

 یتوسعه مجدد کالبد زندگی، کیفیت ،شادیرفاه،  ،سرمایه اجتماعی ت،یو امن یسالمت ،شدن مشارکت ندقدرتم و فرهنگ،

بـازآفرینی  دیگرعبارتگردیده به نیگزیجانیز اهداف نرم در مقابل اهداف سخت  یو به عبارت یاجتماع هایشبکهو منافع 

 . شده استپایدار در یک نگاه به شرح زیر خالصه

ی و طیمحسـتیزسیاستی جامع و یکپارچه برای پیشگیری و حل مشکالت شهری در تمامی ابعـاد اقتصـادی، اجتمـاعی، 

که منجر به ارتقاء قابلیت زیست پذیری شهرها و کیفیت زندگی شهروندان شود بـازآفرینی شـهری نحویلبدی است بهکا

های مختلف فضایی و در مسیر اهداف توسعه پایدار است ی منعطف در مقیاسهابرنامهی از اقدامات و اشبکهدر برگیرنده 

کـاهش  کـه اهـداف آن ویژه مردم را به همراه دارد.به نفعانیذو در تمام سطوح مشارکت حداکثری تمامی کنشگران و 

ی، ارتقـاء فقـر شـهری و پیشگیری از بازتولید فقـر، کـاهش نگرشیپهای شهری، ی اجتماعی، یکپارچگی شبکههابیآس

ی شهرها، ارتقاء حکمروایی شهری، حفاظـت پایـدار از میـراث ملمـوس و آورتابمکانی، افزایش  منزلتهویت شهری و 

اتخاذ نگـرش می باشد. در این بین اصولی فرایندی که از آن پیروی می کند شامل:  هابومستیزغیرملموس و حفاظت از 

، تعیـین اهـداف اندازچشـمی شهری، ایجاد نگرش شـهر نگـر، تعیـین هاچالشفضایی، راهبردی در شناخت و مواجهه با 

ی پـایین بـه بـاال، هابرنامههای باال به پایین و ، اتصال برنامهیشمولهمهی همکاری، فراگیری و هاشبکهعملیاتی، ایجاد 

ی شـهری، تحقـق حکمروایـی آورتـابکاهش فقر شهری، ارتقاء است و بر توزیع عادالنه منابع و پایش و ارزیابی مستمر
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دولـت شـامل :  رینیروهای اصلی پیش برنده فرایند بازآفرینی پایدار شهتأکید دارد.  انیکم شهری، ارتقاء هویت و منزلت

، هاهیـری)خ یمردمـی نهادهادر مقیاس ملی(، بخش خصوصی،  کنندهکنترل، ناظر و کنندهتیحما، تسهیلگر، گذاراستی)س

ی عقیده هاسازمان، هاانجمن، هنرمندان، کارانورزش، هاسمنی غیردولتی یا مردمی/هاسازمان، محوراجتماعی هاسازمان

 است. حکومت ساخته(، مدیریت شهری، مردم، تسهیلگرانی غیردولتی هاسازمانمحور، 

منظـر  یدر طراحـ یمکان اهداف جامعه اصل یعیو طب یفرهنگ هیروح تیآن و تقو یداریپا تیمنظر، تقو یکپارچگیحفظ 

شـکل  بیترغ یبرا یهای انسانو ارزش یکیاکولوژ یندهایاز فرآ یکیاکولوژ یهستند. مناظر شهرها رود دره یکیاکولوژ

و  هـاروش. مشـارکت در (2 :2016و همکـاران، ی)ملکـ ننـدکیاستفاده م یعنوان پیونددهنده فرهنگ و اکولوژبه یسانان

بـا  یارهمکـ یو چگـونگ یاحـنحوه کار بـا آن، نحـوه طری، ریادگی حوهاز ن یشنهادیپ داریپای نیارائه بازآفر هایتکنیک

 نیـاکننـد. میفـراهم آفرینی را بـاز بـه یابیدسـت یاقدامات را بـرابه ابزارها و  یدسترسآن، عالوه بر باشد و می عتیطب

 :گیرندمیدر چهار موضوع موردبررسی قرار  کردهایرو

 در حال ظهور آن یهاوهیاصول و ش ،آفرینیباز یداریتوسعه گفتمان پا هینظر ینیبازب، 

 و نظارت بر آن یریگاندازه یچگونگ حیتوض، 

 یمیو اقل یمختلف فرهنگ یهانهیسازی آن در زماز پیاده ییهانهو نمو قیتشو یعمل یهاهیارائه رو، 

 کیـگذار بـه  یدر اجرا ترعیسر فتشریاز پ نانیکمک به اطم یشده برااز موانع و عوامل مؤثر ساخته یبردارنقشه 

 .(Zhang et al,2015:4) کندیم یبانیپشت یواقع داریکه از جوامع پا یشده شهرساخته  یمح

حـاد تا کیالزم است  است. یبه توافق عموم دنیو رس یاجتماعات محل یهمکار ،پایدار شهری ینیزمه بازآفرال نیبنابرا

. ابـدیعه توسـ یشهر ینیفربازآ ندیمشارکت و رهبری فرآ یبرا نفعیهای ذگروه تیشود و ظرف لیتشک یو ائتالف راهبرد

آنگـاه  ،دنـهدشده را بس  و توسعه  ینیله و منطقه بازآفراز مح اندازیچشم یمحل هایاجتماعکار الزم است تا  نیا یبرا

 موضوعات ردن، یکپارچه کنبه راهبردیتأکید بر ج. فراهم آورد ینیکردن بازآفر داریپا یرا برا هاییسیاست اندازچشم نیا

 از رویـه تغییـرموضـوعات،  از تریوسیع گستره تر، در برگرفتنپیچیده فضایی ریزیبرنامه و ترجامع شکلیک در مختلف

بـه موضـوعات اجتمـاعی،  ترگسـتردهسـمت توجـه  بـه زمـین کـاربری موضوعات و کالبدی ریزیبرنامه به صرف توجه

ظـر نی در شـهر داریـپا ینیتحول بازآفر هایتوان از حوزهرا می یتمرکززدای ، ضرورتو سیاسی محیطیزیستاقتصادی، 

 گرفت.

 

 1چهبازآفرینی شهری پایدار با رویکرد یکپار

اتخاذ شود، که منجـر  یدیجد هایاستراتژی ها،حلکه جامعه امروز با آن مواجه است، الزم است راه یغلبه بر بحران یبرا

گذاری در و سـرمایه یزنـدگکیفیـت بهبود  یمعنابه پایدار شهری  ینی. بازآفرشودیم زین یشهرمناطق تحول  و رییبه تغ

سـال  نیچند .رسدمیبه نظر  رممکنیغ حال سخت وهرچند درعین است، یورگسترده و ضر اریعمل بس نیاست، ا ندهیآ

را  یعموم رساختیدر ز گذاریسرمایهو بازار مسکن تأثیر گذاشته و  وسازساختعمیقاً بر صنعت  یاجتماع بحرانکه است 

مناطق  یایاح وتحول ه منجر ب است،یس بندیفرمول ،یقانون پیشنهادهای قات،یتحق، غلبه بر آن یمتوقف کرده است. برا

مثابه اساس توسعه پایدار به اهداف گرید هایزمینهاز دست رفتن  یریو جلوگ اندازچشمو  زیستمحی حفاظت از  ،شهری

 هایسیاسـتسیاسـت انسـجام،  ،یمشترک کشاورز هایسیاست ن،یبنابرا. استشده مطرح هااستراتژیو  هاسیاستمه ه

و  محیطیزیسـت استیس ،یو ارتباطات مخابرات یانرژ هایسیاستو  ونقلحمل استی، سو توسعه قیتحق نهیجامعه در زم
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 یشـهر آفرینیبـاز .(Alpopi,2013:178-180) مدنظر قرارگرفتـه اسـت داریمسکن بر اساس اصل توسعه پا استیس

 نیـکنـد. ایم یاتیرا عمل یبازساز ندیفرآ نهیشود که دانش در زم آغاز ایرشتهمیان صیتشخ کیبا  دیبا داریو پا کپارچهی

کنـد.  ریـو مردم مختلف را درگ نیاست تا عامل یعموم یوساز، زیرساخت و فضاهااز دانش ساخت شتریب یزیچ صیتشخ

 یهمبسـتگ تیـتقو ،یاجتمـاعی و بافـت شـهر ینابودسـاز ندیمخروبه متوقف سازی فرآ ینواح یایزود، هدف اح خیلی

 ,Rubio) اسـت نیسـاکن ی، و درمجموع بهبود کیفیت زنـدگی بـرایی اقتصادهاتوسعه فعالیت بخشیاولویت، یاجتماع

از شـهر،  هـاییبخش یمعطـوف بـر بازسـاز یشـهر یندهایشامل مجموعه ابزار و فرآ کپارچهی هایبرنامه(. 2011:52

شـهر، ی ایـمعطوف بر اح یاقدامات در سطح شهر .شودیدر مورد نواقص م ریزیبرنامهسابق و  یاستحکام شهر تقویت

 یداریبا تأکید بر پا ،یمیهای اقلمؤلفه ،یو اجتماع یهای اقتصادبا تأثیرگذاری بر مؤلفه  یمح تیفیک ،ایشبکه رساختیز

دریک نگـاه  (. Alpopi & Manole,2013:181) استوار است یبا مشارکت بخش خصوص یو اجتماع یطیمحستیز

محیطی، توان رویکردهای حفاظتی، عملکردی، مرمـت زیسـتیرا م های شهریکلی سیر تحول نگرش به احیاء رود دره

محیطی و افـزایش رفـاه، آوری، تمامیـت زیسـتبخشـی، تـابایجاد رود دره پایدار، تمایز بـین مرمـت و بازسـازی، توان

پردازان مربوط بـه خـود و سیاسی، معنویت، که هریک نظریه و زیست، اقتصادیمحی  زیستی، مهندسییکپارچگی محی 

  (.Zhang et al,2015:4)ع مداخله مرتب  با رویکرد را دارندنو

 
 شهری هایرود درهنظری به احیاء  هاینگرشسیر تحول . 2جدول شماره 

 پردازنظریه نوع مداخله رویکرد

 Brookes and Shields (1996) ، بازگشت به اکوسیستم بکر اولیههابازسازی رود دره حفاظتی

 Brookes and Shields (1996) ی و عملکردی کامل به قبل از اختاللبازگشت ساختار عملکردی

 FISRWG (1998) ارفرآیند ترمیم دوباره ایجاد ساختار کلی، عملکرد و رفت محیطیمرمت زیست

 Brookes and Shields (1996) و اکوسیستم اطراف تعادل پویا برای حفظ رود دره رود دره پایدار

 Bradshaw (1997) قبل یا فرآیندهای یک اکوسیستم به حالتمرمت قطعات و  آوریتاب

 WWF/IUCN (2000) شدهریزیفرایند برنامه مثابه یکمرمت به محیطیتمامیت زیست

 Wohl et al. (2005) محیطی و عناصر بیولوژیکیارتباط هیدرولوژیکی طبیعی، زیست زیستییکپارچگی محی 

 van Bohemen (2004) زیست طبیعیبه نفع انسان و نیز محی طراحی اکوسیستم  زیستمهندسی محی 

 Jungwirth et al. (2002) بازسازی رودخانه و ارزیابی از انسجام اکولوژیکی اقتصادی و سیاسی

 cited in Jungwirth et al. (2002) محیطیپذیری در برابر. انحراف از تمامیت زیستانعطاف حفاظت یکپارچه

 Vugteveen et al. (2006) ی  سالم و عرضه کاالها و خدمات پایدارمح توسعه پایدار

 (Dufour & Piégay,2009:570منبع: )

 

تـنفس  دسـتگاه"زمینـه خـود در خـارجی و هـای داخلـیچالش سابقهبی رشد با شهرها با روند کنونی، آتی، هایدهه در

 خـارجی تهدیـدات از توجهیقابل هاینمونه فشانیآتش فوران و سونامی جنگ، مانند حوادثی. خواهند شد مواجه"شهری

 هایشـوک یـا جنـگ بـر عـالوه (. Floater et al,2014:3) شـوندهـا روبـرو میتـدریج بـا آنهستند که شـهرها به

 و تغییـرات آب یـا آسـای بـارانهـای سیلبارش مهاجرت، فرهنگ، معطوف به تجارت، تغییرات آوری،فن و شناسیزمین

 و شـهری امکانـات در محـدود گذاریسـرمایه یـا و فسـاد ریزی،برنامـه در سکون افزود. فوق موارد بر نتوامی را هوایی

 و انفجـار از سـمی میراث یک تواندمی هازیرساخت در ضعف و ناتوان مدیریت. بیندازد خطر به را توسعه تواندمی عمومی

 کودکـان ترافیـک، هوا، آلودگی سالمت، ضعیف ساختار اب شهری هایناپایداری و آورده وجود به را ساختاری غیر آلودگی

(. Hall & Hesse,2013:76; Hopkins,2014:66) شـودمی موجـب را جنایـت و جـرم و شـناختیروان بـه مبتال

 متصل، تر،فشرده آینده سمت به را شهرها فعلی مسیرهای تواندمی محسوس مداخالت و هاسیاست هماهنگی بینی،پیش
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 نـدارد وجـود حـوادث از پیشـگیری بـرای تضـمینی هـیچ امـا الزم، شرطپیش عنوانبه کند، تبدیل فراگیر و پذیرانعطاف

(Wadley,2010:17.) محلی، مشارکت بح ، بینی،پیش شامل شهری، بیشتر دگرگونی به تواندمی محرک هایپروژه 

 ,Adair et al,2007:237; Güell & Redondo) شود منجر هوشمند مالی تأمین و پروژه بررسی نهادی، همکاری

 در توضـیح و نمـوده تحریـک را SUR نظـری چارچوب شهری، سیاست فعلی جریان و شهری تهدیدات(. 2012:319

 و مـزمن هـایتنش حـاد، هـایشـوک بـه توجـه بـا .ضروری است شدهبینیپیش مدل بودجه و پروژه نهادی، ابعاد مورد

 محـرک هـایپـروژه بـر کـه است توانمندسازی برای پایدار شهری بازآفرینی یهاراه دنبال به تحقیقات آینده، اندازچشم

 Chorley) محلـی و ایمنطقه مقیاس در پذیریانعطاف ریزیبرنامه به تواندمی SUR چارچوب .ورزدمی تأکید توسعه

& Haggett,1965:65) یـا و دارکاتتـ شناسـی،زیبایی اشـتغال، بـرای آگاهانه تحول با را محلی مناطق و کند کمک 

 .کندمی متعادل توزیعی عدالت

در  یشـهر یو طراحـ یزیردر برنامـه شـتریب تیفیک بهی ابیدست یجامع برا یاستراتژ کیعنوان به ینیبازآفر یهابرنامه

 ,La Rosa et al)  گیرنـدمیرار قـ مورداسـتفاده ینامطلوب شـــهر یو فضاها یاجتماع یناکارآمــد مناطق با سطح

 نتـایج وسـاز،ساخت عطـف نقـاط ،(قراردادها و سیاست) مشارکت خروجی بر نظارت به بازسازی بر نظارت (.2017:181

 سـبز، فضـای تـراکم، شامل تواندمی تحوالت نتایج. یابدمی گسترش اجتماعی تأثیرات از ناشی تأثیرات و محلی تحوالت

 زیسـتمحی  و فرهنگی تنوع فرهنگی، میراث به توجه. های شهری باشددر رود دره مالی بازده یا هازباله انرژی، مصرف

 روی،پیـاده) نفوذپـذیری فضـایی، عـدالت داخلـی، گذاریسـرمایه تـأثیرات بـه بایـد بهبود درنهایت. شودمی قلمداد مهم

 کـاهش بایـد جـرم و فقر بیماری، هایشاخص فضایی، قطعنامه باوجود. شود تبدیل( عمومی ونقلحمل و سواریدوچرخه

 هـایآرمان .اسـت ترموفق و ترسالم پذیر،انعطاف بیشتر شدهبازسازی جامعه یک های شهریخالصه رود دره طوربه .یابد

برنامـه و قـانونی رونـد از منطقـی نظر گرفتن در با باید آمیزصلح حقوق یا قلمرو شهری تقویت برای SUR آمیز تحول

 ارتبـاط بیـانگر طور خالصه آنچهبنابراین به .های شهری شودود درهدر ر مالی متعادل پایداری حداقل و کارآفرینی ریزی،

بـه شـرح زیـر ارائـه  در قالب نمـودار باشدمی شهری هایدره رود دانش و شهری پایدار بازآفرینی مفهوم دو بین منطقی

 گردد.می

 

 
 های شهری. ارتباط مفهوم بازآفرینی پایدار و رود دره1شکل شماره 
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و  جهیتر دو مالحظات )نشامل هکه  بازسازی شهری است هایپروژه شینما یبرا دیابزار مف کیار شهری پایدبازآفرینی 

و  نـهیزهازلحاظ زمـان،  یمهندس وریبهرهفراتر از توسعه و  یشهر یبازسازباشد. می یو متوازن چندبعد ایرویهاثرات( 

 در برگیرنـده و اندشناختی بناشـدهزیبایی تیو هو یمحل ایهریشه یبر رو داریپا بازآفرینی یهاپروژه پروژه است. لیتحو

هـای شـهری بـا بـازآفرینی پایـدار رود دره یی اصول و معیارها و مدلباشد که جدول شناساو پیچیده میاهداف چندگانه 

ی پیشینه، های شهری تهران و بررسگرا بر اساس چارچوب نظری بازآفرینی پایدار رود درهرویکرد یکپارچه توسعه حفاظت

 گردد:بیین میبه شرح ذیل ت های شهری،سوابق و تجربیات جهانی و داخلی و نحوه مداخله در رود دره

 
 یهای شهررود دره داریپا ینیبازآفر. 3 شماره جدول

 هدف سنجه شاخص زیر معیار معیار رویکرد تأکیدات اصول مؤلفه

 محیطیزیست

ـــــــاد  ایج
ــــــرش  نگ
فضــــــایی 
راهبردی در 
شـــناخت و 

ــا مو ــه ب اجه
ــای چالش ه
 شهری

ـــت از  حفاظ
ها بومزیست

ـــز و  و تجهی
 ســازیمقاوم

ـــا رود دره ه
در مواجهه با 

 سوانح

 حفاظت

ـــــــای ارزش ه
 محیطیزیست

کریدورهای طبیعـی 
 وهواجریان آب

های موجــود در زبالــه
 رود دره

مساحت فضاهای آلوده به 
 زباله در رود دره

ــــــاء  ارتق
ــاب آوری ت
 شهرها

از  حفاظــت محیطــی
 رود دره

جریان آزاد هوا و کـاهش 
 آلودگی هوا

 فضای سبز زیبایی منظر
ــش  ــت از پوش حفاظ

 گیاهی
مساحت فضای سـبز رود 

 دره

 کاهش آلودگی
ــــوگیری از ورود  جل

 فاضالب

فاضــــــــالب  ورود
ــهقهوه ــه رود  هاخان ب
 دره

ــــــداد فاضــــــالب  تع
 هاخانهقهوه

 توسعه
 تقاء ایمنی شهریار سازیتجهیز و مقاوم ایمنی

هـا، دیـواره و تعداد کانال
 بندهاآب

ـــــــای ارزش ه
 محیطیزیست

کریدورهای طبیعـی 
 وهواجریان آب

 ارتقاء کیفیت آب
ــود  ــان آزاد آب و وج جری

 آب در طول سال

 اقتصادی
ـــــــع  توزی
ـــــه  عادالن

 منابع

کاهش فقـر 
شــــهری از 
طریـــــــق 
توانمندسازی 
ســـــاکنان 

و  هامحدوده
ــــه های پهن
 هدف

 ظتحفا

های عرصه بهبود
ـــــــالیتی در  فع

ـــــیل های پتانس
 طبیعی

شناسایی و حمایت از 
ـــرمایه های گذاریس

 موجود
 فعالین تجاری محلی توانمندسازی ساکنان

پیشــگیری 
ــد  از بازتولی

 فقر

 توسعه
ــعه  ــاد و توس ایج
 اقتصـــــــــــاد

 گردشگری

 سودآوری، نـوآوری و
 کارآفرینی

 گذاریسرمایه

 ورانمشارکت بهره

حمایـــــــــــــــت از 
 های آتیگذاریسرمایه

ـــادی ســـازی  اقتص
 ی طبیعیهاثروت

ــت  ــاهای دارای قابلی فض
 توسعه اقتصادی

 اجتماعی

ایجـــــاد و 
یکپــارچگی 

های شـــبکه
 همکاری

 

ــــــاء و  احی
ارتقـــــــاء 
انســــــجام 
ــــاعی  اجتم

 ساکنان

 حفاظت
ـــت  ارتقـــاء کیفی

 زندگی
ی خـاطرات هامکان
 جمعی

ـــاس  ـــزایش احس اف
 نخاطر به مکاتعلق

 مشارکت ساکنان محله

ــــاهش  ک
های آسیب

 اجتماعی

ــه ارزش ــرام ب ــای احت ه
 محیطی

ـــره ـــای وران، گروهبه ه
 هاسمنداوطلب و 

 توسعه
ـــبک  ـــاء س ارتق

 زندگی

 ریزی جامعبرنامه

 ی توریستیهامکان توسعه اکوتوریسم

های ایجاد زیرسـاخت
 گردشگری

 امکانات و خدمات

Placemaking 
ـــتیهو ـــه بخش ی ب

 مکان
ی مـرتب  هارشـتهتوسعه 

 با کوهنوردی

 کالبدی

ارتقاء هویت 
ــــهری و  ش
ــــــت  منزل

 مکانی

ـــت از  حفاظ
میــــــراث 
ـــوس و  ملم
ــوس  غیرملم

در 
ها و محدوده
ــــه های پهن
 خاص

 حفاظت

ــت  ــزایش کیفی اف
 زندگی

ســـــــــــاماندهی 
 هاگاهسکونت

ــــــازهای ساخت وس
 حاشیه رود دره

 یهــامحلو  گاهســکونت
کسب ناپایدار حاشـیه رود 

 دره

ایجــــــاد 
نگــــرش 

 شهرگرا

وســــاز در ساخت
 ارتفاعات

وساز بـاالتر از ساخت
 متر 1800

 رعایت حریم رود دره وسازهاتوسعه ساخت

ـــداری در رود  پای
 دره

 هامسیل
تبـــدیل رود دره بـــه 

 کانال و مسیل

ـــا کانال هـــای ســـرباز ی
ــول رود  سرپوشــیده در ط

 دره

 هاامکانات و زیرساخت هاارزش انسجام اجتماعی ن محلهساکنا
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 توسعه

ـــــــ ی هابیآس
 اجتماعی

 زیست پذیری شهر
افزایش حس تعلق به 

 مکان
ــاز  مانــدگاری فضــاهای ب

 عمومی

ـــاز  ـــاهای ب فض
 عمومی

 هارساختیز
ـــذران  ـــاهای گ فض

 اوقات فراغت
 های بروز رویدادهامکان

 مدیریتی

تحقــــــق 
حکمروایــی 

 شهری
 

ـــت از ح فاظ
میــــــراث 
ـــوس و  ملم
 غیرملموس

 حفاظت
 های محیطیارزش افزایش پایداری ی حساسهاپهنه

ی نـادر گیـاهی و هاگونه
 جانوری

اتصـــــال 
های برنامه

از پایین به 
بــــاال و از 
ـــه  ـــاال ب ب

 پایین

میراث ملموس و 
 ناملموس

 رود دره حفاظت از میراث آموزش سازیفرهنگ

 توسعه

 ی توسعههاطرح
هـــای فـــراد و گروها
 نفعیذ

ــه ــرا و برنام ریزی، اج
 نظارت

 مشارکت

 فضاهای عمومی عدالت فضایی
ـــــــــهروندان و  ش

 گردشگران
ــوایح و  ــه ل ــیم و ارائ تنظ

 تصویب قوانین

 بهبود چرخه مدیریت سرمایه اجتماعی دارائی جمعی مدیریت پایدار

ــدیریت فعــال  م
 مکان

ـــب  ـــدیریت مناس م
 خدمات

ـــع و ج ـــعدف آوری م
 زائدات

 خدمات رود دره

 متخصص( 25عمیق با  استخراج از مصاحبه) منبع: نگارندگان

 

     

             

        

          

    

                

     

                 
                         

         

      

       

          

              

       

   
    

    
   

   
    

   
     

   
    

   
    

 

   
   

   
    

    
   

  
   

 

                              

                                  

                                      

                                             

                                   

                  
  

                        

  
    

   
    

     
   

   
    

   

 
 گراتوسعه حفاظت کپارچهی کردیبا روی های شهررود دره داریپا ینیبازآفر یمفهوممدل . 2شکل شماره

 

 پژوهش روش

بـا  ینیزآفربـا یب نظـره برگرفتـه از چـارچورود دره درکـ داریپا ینیبازآفر هیمدل اول شنهادیپژوهش، پ نیا قیروش تحق

جهـت  یالت سـاختارمعـاد کیمدل با کمک تکن یهای کمداده لیتوسعه و حفاظت و سپس تحل کپارچهیجامع  کردیرو

مـدل  نیانتخـاب بهتـر یبـرا بیـخطـای تقر واریـانس ردبرآو دوم ریشه از استفاده و هاشاخص وها گذاری مؤلفهارزش

 آورده شده است: 3وهش در این مقاله در شکل تصویر شماره شناسی پژروش .باشدمی
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 پژوهش شناسیروش .3شکل شماره

 

های سؤالی مطابق سنجه 28مه پرسشنا 270تعداد  ی،به کم یفیهای کداده لیتبد قیاز طرها جهت کمی سازی داده

 نیریسا و متخصصان ،رانله، گردشگمح نیکوهنوردان، کسبه و ساکن نیدر بای گزینه 5بر اساس طیف لیکرت  3جدول 

 هیرا داشته و بق لیتحل تیپرسشنامه قابل 246فق   انیم نیکه از ا دهیگرد عیتوز SEM یمنطق معادالت ساختارمطابق 

و محاسبه  یریغهای پرت چند متداده ییاشناس ،ایجعبهنمودار  ،یراوانفهای پرت با استفاده از جداول داده داشتن به دلیل

حجم  نییتع یمعادالت ساختارتکنیک طورکلی در به شده است.( کنار گذاشته66 :1394،یمیکر نی)رام سیمهاال نوب

تعداد  Qکه در آن ، 5Q شودمی نییگیری شده تعاندازه ریهر متغ یمشاهده به ازا 15تا  5 نیتواند بنمونه می

ها نهتعداد نمو هیگو 28وجه به تعداد تبا  نیبنابرا. حجم نمونه است nتعداد سؤاالت پرسشنامه و  ایشدهمشاهده یرهایمتغ

شده است که اعالم شمندانیشده توس  اندهای انجاماخیراً بر اساس بررسی .گیرد، قرار میدر فاصله 

 ییک خطاد. اینندار مصداق یع به جدول مورگان در معادالت ساختاررجو ایمحاسبه حجم نمونه با فرمول کوکران و 

و  KMOآماره ها با استفاده از کافی بودن نمونه (.Wang & Wang,2012:392) پژوهشگران است انیدر م جیرا

 یراب ،(Xu et al,2019:11) یاکتشاف یعامل لیحلبرای انجام ت و  884/0آمده دستعدد به

آلفای ) هادادهایایی پو ارائه مدل مناسب تائید شد. عدد  SEM کیشده در جهت استفاده از تکنآوریونه جمعنم هایداده

به دست  جهینت قیتحق نیا یآمده برادستبا توجه به عدد بهبه دست آمد  SPSSافزار با استفاده از نرم 913/0کرونبا ( 

با استفاده  LISREL افزاربا توجه به جدول خروجی نرم (Eisinga at el,2013:4. )دهدینشان م یرا عال ییایآماده پا

قدرت مدل در حجم نمونه  توان آزمونو  Gpowerافزار ارامترها در نرمپ نیآمده و قرار دادن ادستاز پارامترهای به

شکار در نهان و آپ یرهایجهول متغیر مبرابر شده است و درنتیجه حجم نمونه برای برآورد مقاد کیشده با عدد گرفته

رح زیر انجام به ش SEMها با استفاده از تکنیک بعد از انجام مراحل قبل روش تحلیل داده .نمایدمیمدل کفایت 

   (.Kline,2016:118)گیردمی

( و دیـسـاختارها را انتخـاب کن اتیـ)عملانجام اقدامات الزم  -3شده، مشخصل ارزیابی مد -2مشخص کردن مدل،  -1

 ،های نزدیک بـه مـدل اصـلیبررسی پارامترها و تعیین مدل برآورد مدل شامل ارزیابی مدل، -4 ،آن شیو نماتهیه مدل 
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 تدوین گزارش نهایی. -6 ،بازبینی مجدد و برازش نهایی -5

 شمرد:توان به شرح زیر برهای چندبعدی را میپژوهشدر  SEMاستفاده از برای  پژوهشگران لیتما لیدالچنین هم

 گیریاندازه خطای همحاسب( ، ج(نشده مشاهده مفاهیم) پنهان متغیرهای سنجش قابلیت( چندگانه، ب رواب  تخمین( الف

 جعلی و غیرواقعی رواب  آزمون( ه هم خطی، تأثیر بررسی قابلیت( د

با در نظر گرفتن هر بـار  ها را به شیوه دو متغیریتوان آنکاربرد اصلی این مدل در موضوعات چند متغیری است که نمی

ها با اسـتفاده لیل دادهروش تحعمده کاربرد  هدف .(16 :1396یک متغیر مستقل با چند متغیر وابسته انجام داد. )صادقی،

 منـتج از چـارچوب یمـدل مفهـوم توانـدمیاست که  ییو پارامترها هاروشاستفاده از  ق،یتحق نیدر ا SEMاز تکنیک 

 اصالح قرار دهد. این جهت تائید، رد و پژوهش را مورد آزمو ینظر

 

 مطالعه مورد محدوده

 نیـا در ارتبــاط اســت. البــرز در هـایکوهبـا دامنــه  لـومتریک بـا حـدود چهـل در طولیشهر تهران  یمحدوده شمال

. از اندتدادیافتهام ـهر تهـرانشت البرز به درون بافـ یاز دامنه جنوب هادره ـنیوجـود دارد کـه ا یمتعدد یهادره محدوده،

نمـوده و  جـادیا هادره فدر کرا  ییرودهـا شودمیحاصل  یسال که از نزوالت جو وجـود آب در اکثـر اوقـات زین یطرف

 ریکــو از شـهر تهـران بـه از عبورشـروع و پـس  یشمال هایکوهکه از  میهست هاییرود درهشکل شـاهد حـضور  نیبد

. کندنمیشهر عبور  نیاز ا ایدخانهرو چیه کـه یابنـدمی انیجر یدر شهر هارود دره نیشوند. ایم ریسـراز شـهر یجنـوب

، دربنـد، دارآبـــاد، گالبـدرهالرک،  بـــیبـــه ترت تــوانمــیرا  شهر تهران از شرق بـه غـرب هایرود دره ترینمهم

 یتهرانـ شـهروندان هـایتفرجگـاه تـرینمهم ازجمله هارود دره ـنـیا و کـن نـام بـرد. ، حصارکولنجک، درکه، فرحزاد

هر اغلب مـردم شـ ، دربنـد، درکـه و ولنجـک توسـ شمال تهران هایکوه هـایدامنـهکـه  ایگونهبه ،آیندمی حساببه

 توانمی هاود درهر یایمزا ترینمهم از .گیرنــدمـیقــرار  مورداستفادهفراغــت  گـذران اوقـات هایفعالیت یتهران برا

 اشاره نمود: ـریبه موارد ز

سـم مرا یجمعــات بــراو محـل ت یگردشـگر یفـضاها جـادیا، وهواآب انیجر یعیطب دوریر، کآب شیرینمنابع  نیتأم

ارتقاء  و ساختاصر انسانعنو  یعـیطب  یمحـ قیبا تلف عیمناظر بد جادیا، هوا فیتلط لتریسبز و ف یفضاها جادیا، مختلف

 هـاآناز  حیفاده صـحعـدم اسـت کـه دارنــد در صــورت ییایـعـالوه بـر مزا هارود درهاما . یشهر زیستمحی  تیفیک

 بینیپیشعدم ، هارود درهر مجاورت د ادیبا تراکم ز وسازساختتوسعه  :ازجملهشوند  یاساس منـشأ مـشکالت تواننـدمـی

، هـارود درهزبالـه در درون  هیـتخل، هـارود درهآب  آلوده نمـودنو  یرشه هایفاضالبو  یسطح هایآب تیهدا، میحر

 .(5: 1387،و همکاران زرگیشهری )ب آوریتابو وقوع سیل و عدم  یعیبردن عناصر طب نیو از ب بیتخر
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 تهران هایرود درهموقعیت  .3شمارهشکل 

 

 محلـهبـا گـذر از  و شـودمیشمال تهران آغـاز  هایکوهاز  یجنوب-یشمال یدگیدرکه با امتداد و کش دره رودمیاندر این 

، مالصـدرا، آبادعادتسـ، شـهرک غـرب جوارهم. در طول محور از محالت رسدمیکه در جهت جنوب به پارک گفتگو در

اننـد ماز ایـن محـور  هـاییبخشگسترش و امتداد جریان توسعه در تمام طول کریدور درکه در  کند.یعبور م کوی نصر

دیگـر از  هـاییبخش، در باشـدمی محیطیزیسـت فاظـتسبز و باغات، غلبه با رویکرد ح هایلکهبا حضور  هاییمحدوده

تلفیـق و ترکیـب هـر دو رویکـرد  هاییمحـدودهو در  شـودمیمطرح  ایتوسعه غلبهشهری  هایماتریسمحور نیز مانند 

 .باشدمی موردنظر

 

 

 درکه دره موقعیت رود .4شمارهشکل 

 

 زانیـ. مگیردمیسرچشمه  نشینشاهاعات فشمال تهران و از ارت هایکوهاست، از  یجار دره درکهدر قعر  که درکه لیمس

 نیـ. اشـودمیآب آن کاسـته  زانیـاز م تـدریجبههوا  یدما شیباالست، اما با افزا اریدر فصل بهار بس لیمس نیا یآبده

 رود.یاتوبان چمران به سمت جنوب م موازاتبه ضیو عر قعمکم یادره انیدر م ن،یپس از عبور از کنار زندان او لیمس
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از  یدارد کـه در بخشـ انیـجر پرآبـی لیمس ،دره درکهدر داخل  دارد. درکه قرار یروستا، دره اوین درکه ریمس یدر ابتدا

 کنـد. درهیعمـل م یعـیاستخر طب کی صورتبهاست و  معروف حوضهفت که به آیددرمی یپلکان صورتبهخود  ریمس

 Laghai) شهر تهران اسـت هایدره ترینوآمدیپررفتاز  یکیوهنوردان، کراه  ریگرفتن در مس قراربه علت  اوین درکه

& Gilani,2014:25.)  تفرجی و سیاحتی تهران اسـت. مسـیر تـاریخی  هایرودخانه ترینقدیمیرودخانه درکه یکی از

اسـت. دو رودخانـه درکـه و  کـردهمیک، امیرآباد و جمشیدآباد عبور درکه، اوین، ون هایآبادیرودخانه درکه از روستاها و 

ثـابتی ) انـدکردهمیشهربانو عبـور  بیبیو  شهرری، بریانک، مهرآباد، اکبرآبادفرحزاد پس از پیوستن به هم از روستاهای 

 (.3: 1395راد،

 

 هایافته و بحث

امع ج کردیبا رو SRURVT درکه رهد رود یطالعاتنمونه م -شهری تهران هایرود دره بازآفرینی پایدار یمدل مفهومدر 

 تـأثیرلحـاظ شـده بـود و  سـانکی داریـپا ینیبازآفر هایمؤلفهوزن  1 شکل شمارهدر  شدهارائه توسعه و حفاظت کپارچهی

 .آشکار مشخص نبود یرهایپنهان بر متغ یرهایمتغ

 

 
 شهری تهران هایرود درهر مبتنی بر مدل مفهومی بازآفرینی پایدااولیه  ساختاریمعادالت  .5شمارهشکل 

 

 08/0از  شـتریب لمطابق مـد هیمدل اول یبرا RMSEA تقریب یانس خطایشه دوم برآورد واریمقدار ر نکهیبا توجه به ا

ر کـه د طورهمـان اسـت. ازیـن یاصـالحات قیـتحق یمـدل سـاختار یسازه در طراح نیلذا جهت استفاده از ا شدهگزارش

 ریکواسـ یمقـدار تفـاوت آمـاره کـا داریمعنیبا استفاده از  دیمطرح است محقق با یمدل معادالت ساختار شناسیروش

مقـدار کـاهش  یکـه از رو راستا از آزمـون نی. در ادیمراحل اقدام نما شبردینسبت به اصالح مدل و پ

 است. شدهاستفاده ،کندمیآن قضاوت  داریمعنیو تفاوت  ریاسکو یکا

ارتبـاط بـین متغیرهـای پنهـان و آشـکار  و هاسـنجهبـه تفکیـک  هامؤلفهوزن ( SEM) ساختاریبا استفاده از معادالت 

 هامؤلفـهسـایر های با سـنجه هامؤلفهاز  هرکدامهای که برای بهبود مدل و همچنین ارتباط مابین سنجه گردیدمشخص 

 عنوانبـه( 7در تصـویر  LISREL افـزارنرمتغیرهای آشکار و پنهان در رسم ارتباط مابین م با) مرحلهبعد از گذشت پنج 



 1398 زمستان  ،4، شمارۀ 2، دورۀ شهر پایدارفصلنامه                                                                                                       78

، (RMR) مانـدهاپسن مجـذور یانگیـم هایشـاخصاز  تائیـدی یعامل لیمدل تحل یابیارز یبرامدل نهایی تعیین شد. 

 ی، شـاخص برازنـدگ(NNFI) یبرازندگ نشده نرمشاخص  (،NFI) یبرازندگ شده نرمشاخص  ،(GFI) برازندگیشاخص 

 تقریـب یخطـا انسیـوارشـه دوم بـرآورد یمهـم ر اریو شـاخص بسـ (CFI) یقـیتطب یشاخص برازنـدگ (،IFI)نده یفزا

RMSEA درنتیجه قرار دارد ودر محدوده پذیرش  4در جدول شماره  شدهگزارشکه بر اساس مقادیر  است شدهاستفاده 

 .باشدمی تائیدمورد  آمدهدستبهمدل نهایی 

 

 SRURVT گیریاندازهمدل  یبرازندگ هایشاخص. 4شماره جدول

 شدهگزارشمقدار  حد مطلوب شاخص

 085/0 نزدیک به صفر RMR ماندهاپسن مجذور یانگیم

 079/0 نزدیک به صفر SRMR استانداردشده ماندهاپسن مجذور یانگیم

 95/0 و باالتر CFI 9/0ی شاخص برازندگ

 91/0 و باالتر NFI 9/0 برازندگی شده نرمشاخص 

 94/0 و باالتر NNFI 9/0 یبرازندگ نشده نرمشاخص 

 95/0 و باالتر IFI 9/0نده یفزا یشاخص برازندگ

 95/0 و باالتر CFI 9/0 یقیتطب یشاخص برازندگ

 071/0 05/0تا  RMSEA 08/0، بیتقر یانس خطایشه دوم برآورد واریر

 

 .باشدمیبرای مدل نهایی به شرح زیر  1LISREL افزارنرمخروجی 

                                                           
1 . Goodness of Fit Statistics 

Degrees of Freedom = 339 

Minimum Fit Function Chi-Square = 756.63 (P = 0.0) 

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 761.72 (P = 0.0) 

Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 422.72 

90 Percent Confidence Interval for NCP = (346.49; 506.67) 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.071 

90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.065; 0.078) 

P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.00 

Chi-Square for Independence Model with 378 Degrees of Freedom = 8617.32 

Normed Fit Index (NFI) = 0.91 

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.94 

Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.82 

Comparative Fit Index (CFI) = 0.95 

Incremental Fit Index (IFI) = 0.95 

Relative Fit Index (RFI) = 0.90 

Critical N (CN) = 131.33 

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.085 

Standardized RMR = 0.079 

Goodness of Fit Index (GFI) = 0.82 
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 (شدهاصالحتهران )شهری  هایرود درهمبتنی بر مدل مفهومی بازآفرینی پایدار  ساختاریمعادالت  .6شمارهشکل 

 

اسـت.  شدهدادهنشان  7شکل شماره  بر اساس معادالت ساختاری، مدل مفهومی اولیه اصالح گردید که نتیجه دربنابراین 

 همچنـینفاظـت و توسـعه حرویکرد جامع یکپارچه املی و به تفکیک و وزن بار ع هاشاخصو  هامؤلفهوزن در این مدل 

 است. شدهمشخصبر یکدیگر  هاسنجهموردی متقابل  تأثیرات

 

 
 SEMبر اساس نتایج  و حفاظتبا رویکرد جامع یکپارچه توسعه  داریپا ینیبازآفر شدهاصالح یمفهوم مدل .7شمارهشکل 
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 گیرینتیجه

 ،توسـعه شـهریبـا  یطـیمح هـایارزش ونـدیپ ی با رویکرد یکپارچه و حفاظت،شهر یهارود دره داریپا ینیهدف بازآفر

، داریـپا سـتیجهت خلق مکـان ز هارود دره یایو حفظ و اح عتیرابطه انسان و طب میتنظ ی،شهر یزندگ تیفیک یارتقا

رود بـه  داریـپا ینیبازآفر نگرش معطوف به. باشدمی لیازجمله وقوع س یعیطب هایبحراناز  یریو جلوگ هاگاهتفرج عتنو

تالالت ر مشـکالت و اخـدچـا یو انسان یستیز ،یکیزیف یباال یو ناهمگن انسان ادیدخالت ز لیه به دلک یشهر هایدره

سـایر از  ترمناسب مدیریتی، هایجنبهو  گیریتصمیمو توجه مناسب به فرایند  چندبعدیمحتوای  واسطهبه اندشده یادیز

 زیـر ائه دهد.ار مکانیشتن ساختار نظر دابا در  یعیطب  یدر جهت بهبود شرا یبهتر یراهکارها تواندیم بوده و هادیدگاه

 هایمشـارکتو  شـهری حکمروایـی به فقر و شرای  اقتصـادی، توجه مکانی، هایهویت محورهای نظیر زیست پذیری،

درکـه( و ونـه مطالعـاتی روددرهری تهـران )نمشه هایرود درهارتقاء کیفی  منظوربه شهروندی مجموعه عواملی بودند که

 هارود درهو دانش  ینی پایدار شهریایجاد ارتباط بین مفهوم بازآفر منظوربهکیفیت زندگی در شهر تهران و  ءدرنتیجه ارتقا

 :یر انجام شدزمراحل به شرح قرار گرفتند که  گذاریارزش و موردمحاسبهبه مدل نهایی سنجش وارد شدند 

نظـری  یهانـهیزممنتج از  گراحفاظترویکرد یکپارچه توسعه شهری با  هایرود درهمی بازآفرینی پایدار مدل مفهو (1

 .شد تدوین

انس یـورد وارشـه دوم بـرآیمقـدار رکاهش کمک با و بهبود آن  پیشنهادشدهدر جهت راستی آزمایی مدل مفهومی  (2

مراحل، زیر انجام  شدر محدوده پذیر 071/0 لقبوقابلمیزان به  08/0از مقدار بیشتر از  RMSEA بیتقر یخطا

 شد:

  جتماعی، کالبدی و مـدیریتی ا-، اقتصادی، فرهنگییطیمحستیز هایمؤلفهدر ابتدا وزن  شدهارائهدر مدل مفهومی

 اختاری ارتبـاط بـینبود که بـا اسـتفاده از تکنیـک معـادالت سـ شدهگرفتهمربوطه یکسان در نظر  یهاشاخصو 

ارزش کمـی و وزن  شـدهاصالحدر مـدل  درنهایـتو آشکار در مدل مفهومی اولیه اصالح شـد و متغیرهای پنهان 

 تیـاهمبه ترتیب  درکهروددرهدار پای بازآفرینیکه در  ایگونهبه( مشخص گردید. مستقل متغیرهای پنهانها )مؤلفه

بـا  ی، اقتصـاد81/0 بیربـا ضـ ی، کالبد85/0 بیبا ضر یفرهنگ-ی، اجتماع1 بیبا ضر یطیمحستیز هایمؤلفه

قـدامات و وزن هـر و این مقادیر کمی بیانگر اولویـت ا تعیین شد 71/0 بیبا ضر یتیریمد درنهایت و 79/0 بیضر

 .باشدمی هامؤلفهیک از 

  ( مشـخص هامؤلفهی مستقل پنهان )هر یک از متغیرها ها( بهسنجهمتغیرهای وابسته آشکار ) گذاریارزشدر ادامه

اهش کدر جهت  اقتصادی همؤلفمتغیر پنهان نسبت به  توانمندسازیاهمیت متغیر آشکار وابسته نمونه  طوربهگردید 

بـا  آشـکار وابسـتهمتغیرهـای  یکبهیک. به همین ترتیب اهمیت باشدمی 67/0 فقر شهری و توزیع عادالنه منابع،

و نشـان  باشـدمیتحلیـل  وسـیر تفقابـل  هاآندر مقابل  شدهدرجمستقل با توجه به مقادیر کمی متغیرهای پنهان 

 با چه وزنی در اولویت قرار گیرند. هاسنجهکدام  هامؤلفهدر خصوص هر یک از  ریزیبرنامهبرای  دهدمی

  تقابل م تأثیرنمونه  طوربهمشخص گردید  یکدیگربا  هامؤلفهآشکار های متغیر بینارتباط در جهت بهبود مدل اولیه

مسـتقل  بـا متغیـر "(1800 باالتر از اعاتوساز در ارتفساختتوسعه  رود دره )ممانعت از میحر تیرعا" آشکارمتغیر 

ت لحـاظ نمـودن هـر یـک از که این ارتباط بیـانگر ضـرور باشدیم 33/0 "هادرهجامع رود  ریزیبرنامهتوجه به "

 .باشدیم مؤلفهبوط به هر مر یهاسنجهو یا ارتباط درونی خود  هامؤلفهسایر  هایسنجهبا توجه به  هامؤلفه

 هاداده شده گذاریارزش، با سازیمدلگانه  5 مراحل گذار از یقبل هایپژوهشتوسعه  یدر راستااهمیت اینکه  حائزنکته 

 نیـی( تع3مـدل  هایشاخص و هامؤلفه کمی گذاریارزش( 2 درکهروددره داریپا ینیبازآفر یشنهادیمدل پ ارائه( 1 شامل

 راسـتی( 5 گر،یکـدی بـا هامؤلفـهآشـکار  یرهـایمتغ نی( ارتباط ب4 مدلآشکار  یرهایپنهان و متغ یرهایمتغ متقابل تأثیر
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میـدانی را در  هـایدادهبا توجه به  شدهبومیدنبال شد و نتایجی  ییبهبود آن و ارائه مدل نها ه،یاول یمدل مفهوم ییآزما

عالوه بر پیشنهاد این است که حاضر پژوهش  مشخصهنمود که  اذعان صراحتبه توانمیمعرض رشد قرار داده است. لذا 

و  هامؤلفـهکمـی  گـذاریارزش درکـهروددرهدر مـورد ، SRURVT تهـرانشـهری  هایرود درهمدل بازآفرینی پایدار 

هـر یـک از در  و گردیـدو میزان اهمیت آن با مقادیر کمـی مشـخص  مؤلفههر  پیشنهادی در مدل و شدهانجام هاسنجه

 شـدهدادهبا مقادیر کمـی نشـان  هامؤلفه هایسنجهمتقابل  تأثیر حالدرعینو  شدهتعیین هاسنجهمیزان اهمیت  هافهمؤل

 کاربردی در این زمینه تلقی شود. هایپژوهشد مبنایی برای شروع توانمیکه  است
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