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چکیده
رود درههای شهری توجه ما را معطوف بـه فضـاهایی از شـهر مینماینـد کـه نـواحی دارای پتانسـیل ،قابلیـت و
حساسیتهای ویژهای هستند و این پهنههای خاص در نظام سکونت فعلی نبایـد بـهجای اینکـه محـرک توسـعه
باشند ،به مکانهایی برای بازتولید فقر و در عمل به جریان ضد توسعه تبدیل شوند ،لذا در جهت پیوند ارزشهای
محیطی با شهر و حفاظت رود درهها ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخ ایـن پرسـش اسـت کـه در چـارچوب نظـری
بازآفرینی پایدار و به کمک چه مدلی میتوان به توسعه و حفاظـت جـامع یکپارچـه رود درههـای شـهری تهـران
دستیافت؟ هدف کلی پژوهش ایجاد مدل مفهومی بازآفرینی پایدار رود درههای شهری تهـران و سـپس تعیـین
میزان اثرگذاری هر یک از مؤلفهها و شاخصها در مـدل مـذکور میباشـد .روش تحقیـق ،پیشـنهاد مـدل اولیـه
بازآفرینی پایدار رود دره درکه برگرفته از چارچوب نظری و استفاده از تکنیک معادالت ساختاری جهت بهبود مدل
و ارزشگذاری مؤلفهها و شاخصها و استفاده از ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب بـرای انتخـاب بهتـرین
مدل میباشد .یافتههای پژوهش عبارتاند از  )1ارائه مدل پیشنهادی بازآفرینی پایـدار رود دره درکـه بـا رویکـرد
جامع توسعه و حفاظت  )2ارزشگذاری کمی مؤلفهها و شاخصهای مدل  )3تعیین تأثیر متقابل متغیرهای پنهـان
و متغیرهای آشکار مدل  )4ارتباط بین متغیرهای آشکار مؤلفهها با یکدیگر  )5راستی آزمایی مدل مفهومی اولیه.
درنتیجه ،ارزشگذاری مؤلفهها و شاخصهای مدل بازآفرینی پایدار رود دره درکه انجام شد .بهعنوان نمونه اهمیت
ارزش مؤلفههای زیستمحیطی با ضـریب  ،1اجتمـاعی-فرهنگـی بـا ضـریب  ،0/85کالبـدی بـا ضـریب ،0/81
اقتصادی با ضریب  0/79و درنهایت مدیریتی با ضریب  0/71به دست آمده است .این مقادیر کمی بیانگر اولویـت
اقدامات و وزن هر یک از مؤلفهها میباشد و در همه سنجهها و مؤلفهها قابلتحلیل و تفسیر است که با توجه بـه
مقادیر بهدستآمده مدل پیشنهادی اولیه بازآفرینی پایدار رود دره درکه بر اساس مقادیر کمی ،اصالح گردید.
واژگان کلیدی :بازآفرینی پایدار ،رود دره درکه ،رویکرد جامع یکپارچه حفاظت و توسعه.SEM ،
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مقدمه
رود درههای شهر تهران از یکسو بهعنوان پهنههای حسـاس و دارای ابعـاد اکولـوژیکی ،زیسـتمحیطی ،گردشـگری و
چشماندازهای شهر باید حفاظت شوند و از سوی دیگر در مسیر توسـعه شـهر تهـران ،میبایسـت ظرفیـت رود درههـای
شهری بهعنوان محرک جریانهای توسعهای در نظر گرفته شود .در مقاطع مختلف مداخله جهت سـاماندهی ،بهسـازی و
بازسازی این پهنهها انجامشده است .اما چرا علیرغم وجود برنامه و طرحهـای مختلـف کیفیـت زنـدگی در شـهر تهـران
متعاقب کاهش کیفیت رود درهها درگذر زمان تنزل پیداکرده است؟
این پژوهش به دنبال پاسخ به پرسش اصلی "در چارچوب نظری بازآفرینی پایدار و به کمک چه مدلی میتوان به توسـعه
و حفاظت جامع یکپارچه رود درههای شهری دستیافت؟" و همچنین پاسخ به پرسش فرعی "ارتباط متغیرهـای وابسـته
پنهان (مؤلفهها) و متغیرهای مستقل آشکار (شاخصها) و میزان اثرگذاری آنها بر یکدیگر در مدل بـازآفرینی پایـدار رود
درههای شهری چگونه است؟"و باهدف تبیین محتوا و پیشنهاد مدل مفهومی بازآفرینی پایدار رود درههای شهری تهـران
جهت ارتقای کیفیت زندگی و در پیوند با شهر میباشد .با عنایت به تدابیری که اخیراً در راستای سـاماندهی رود درههـا و
مسیلهای شهری صورت گرفته است به نظر میرسد بازآفرینی پایدار رود درههـای شـهری بـا رویکـرد جـامع یکپارچـه
توسعه و حفاظت در این مقطع میتواند گامی روبهجلو در جهت مدیریت بهینه و سیاستگذاری رود درهها بهمثابـه ثـروت
منحصربهفرد شهرها ازجمله کالنشهر تهران باشد .بنابراین موارد به شرح ذیـل را میتـوان از ضـرورتهای انجـام ایـن
پژوهش برشمرد:
 افزایش ناهمگنیهای فیزیکی ،زیستی و انسانی رود درههای شهری،
 عدم کارایی رویکرد اکولوژیکی صرف به رود درههای شهری،
 نیاز به ارائه رویکردی در مقیاس شهری به توسعه شهری و با نگاه بازآفرینی پایدار به رود درههای شهری،
 لزوم رویکرد جامع یکپارچه توسعه و حفاظت ،جایگزین برخی اقدامات صرفاً توسعهای و کلیشهای،
 مدیریت بهینه و سیاستگذاری رود درهها بهمثابه ثروت منحصربهفرد شهرها ازجمله کالنشهر تهران،
 لزوم تولید مدل مفهومی نظری بازآفرینی پایدار رود درههای شهری تهران،
لذا باهدف تبیین مدل بازآفرینی پایدار رود درههای شهری با توجه به رویکرد جامع یکپارچـه توسـعه و حفاظـت (توسـعه
حفاظت مدار) ،شناسایی مؤلفههای بازآفرینی پایدار رود درههای شهری بهمثابه پهنـههای خـاص جهـت ارتقـای کیفیـت
زندگی و در پیوند با شهر و شناسایی شاخصها و سنجههای بازآفرینی پایدار رود درههای شهری و یافتن چگونگی ارتباط
متغیرهای آشکار و پنهان بازآفرینی پایدار رود درههای شهری مبتنی بر این دیدگاه است که
رود درهها چگونه میتوانند در فرآیند یکپارچه توسعه و حفاظت وارد شوند؟
نگرشهای نظری به ساماندهی ،احیاء و باز زنده سازی رود درهها در چارچوب بازآفرینی پایدار شهری قابلیت مطابقـت بـا
شرای رود درههای شهر تهران را دارد؟
با توجه به اهمیت پهنههای خاص در حیات شهر ،چه مدلی برای بازآفرینی پایدار رود درههای شهری با رویکرد یکپارچـه
حفاظت و توسعه پیشنهاد میشود؟
به چه روشی مدل ارائهشده قابلیت اصالح و بهبود را دارد؟
در مطالعات مرتب با پیشینه پژوهش به نمونهای از پژوهشهایی اشاره میشود که به احیاء و مداخله و تغییرات نوسـازانه
باهدف پایداری نظام زیست و فعالیـت در رودخانـهها و رود درههـای شـهری و رهـایی آنهـا از ناپایـداریهای مختلـف
میپردازند .در جدول زیر صرفاً دستهبندی و تحلیل تعداد انگشتشماری از پیشینهها که دغدغـه آنهـا بـه موضـوع ایـن
مقاله ارتباط دارد بهعنوان نمونه آورده شده است.
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جدول شماره  .1مداخله و تغییرات نوسازانه در رود درهها و رودخانهها
عنوان
رودخانـــــه آریزونـــــا (شـــــمیرانی و
منصوری)87 :1392،

چارچوب فکری
نمونههای تحلیلی منظر

طــرح جــامع راهبــردی کنــار رودخانــه
سینسیناتی (شمیرانی و منصـوری:1392،
)87

برنامــــهریزی عرصــــه
کالبدی کنار رودخانه

راهبردهای احیای کنـار رودخانـه جنـوب
بریسب
(Rchen & Huston,
)2012:100-101
برنامــهریزی راهبــردی احیــای محــی
طبیعی رود درههای تهـران ) کـوزهگر و
مسلمی)117-120 :1394 ،
کـــاربرد الگوهـــای توســـعه پایـــدار در
بـازآفرینی منظــر شــهری بامطالعــه روی
شـــهر ایـــوان) خـــورانی کریمـــی ,
شوهانی)84-83 :1394،
باز زنده سازی کالبد رودخانهها با رویکرد
پایداری از طریق ارتقـای هویـت مکـانی
(فاضل و حائری)3-7 :1392،

تــدوین دســتورالعمل بــا
عنوان راهبردهای احیا

محی زیست ،حملونقل ،عـدالت،
میراث فرهنگی و اقتصاد

مـــــدل برنامـــــهریزی
اســـتراتژیک برنامـــهای
راهبردی
بازآفرینی منظر شهری

سالمت و رفاه ساکنان

احیای محی طبیعی رود دره

اقتصادی ،کالبدی ،زیستمحیطی،
اجتماعی و فرهنگی

ایجاد منظر پویا و پایدار

تعریــف کــاربری و فعالیتهــای
شهری جدید

خلق فضاهایی پایـدار توسـ
ایجــــــاد کاربریهــــــا و
فعالیتهای شهری جدید

باززندهســــــــازی از راه
افزایش حس تعلـق افـراد
به فضا

مؤلفهها
عرصــه رودخانــه ،فضــای کنــار
رودخانه ،عرصه تفریحـی فضـای
باز و شهری
زیرســـــاختهای فرهنگـــــی،
اکوتوریسم ،باغهای فروشـگاهی،
موزهای و نمایشگاهی ،تفریحی و
ورزشی و پذیرائی

نتیجه
خلق یک مکان برای تفـریح
در طبیعت و لذت ساکنان
خلــق و ایجــاد ی ـک اجتمــاع
فعــال در موقعیــت حاشــیه
رودخانــه سینســیناتی بــرای
اهـــداف مشـــخص توســـعه
شهری
هدایت فرایند شکلگیری لبه
رودخانه

ضمناً نحوه مداخله در رود درههای شهری در منابع متعدد دیگری شامل مصادیق نظری و نمونههای تجربی با دغدغـه و
موضوع رود درهها بررسی شـدند .ازجملـه ،نمونـههایی از برنامـههای احیـاء رود درههـای شـهری در اروپـا ( Jones at

 ،)el,2013:1184; Masnavi at el,2016:193مصادیق نمونههای تجربی در حوزه مسئله احیا و باززندهسازی رود
درهها ،مسیلها و رودخانههای شهری جهان شـامل  Cheon Jeongکـره جنـوبی (دیوسـاالر و همکـاران،)83 :2016،
 Sazavaچک و  RakOkaلهستان ( Guadalupe ،)Szostak,2013:47امریکا (Burnett .)Childs,2012:6

و  YeadingBrookانگلستان ( ،)Environment,2006:18همچنین پروژههای باززندهسازی رود درهها ،مسیلها و
رودخانههای شهری ایران شامل فرحزاد ،بانه ،مراغه ،گوهر رود رشت ،قم رود قم ،مهرانه رود تبریز ،تاالر زیرآب ،خرمآباد
باهدف استخراج چارچوب فکری ،اهداف ،مؤلفهها و شاخصهای مرتب با رود درههای شهری مطالعه و مقایسه شدهاند.
مطالعات پیشین بیانگر تنوع رویکردها در مواجهه با رود درههای شهری ازجمله رویکرد بوم گرایانه ،رویکـرد اکولـوژیکی،
رویکرد آمایش سرزمین ،رویکرد باززندهسازی ،رویکرد طبیعی ،رویکـرد اکوسیسـتمی ،رویکـرد اکولـوژی منظـر ،رویکـرد
توسعه پایدار ،رویکرد پایداری از طریق ارتقای هویت مکانی و  ...میباشد .که درنتیجه ،تفاوت پژوهش حاضر با مطالعـات
صورت گرفته قبل این است که پرداختن به مقوله بازآفرینی پایدار رود درههای شـهری تهـران درعینحـال کـه رویکـرد
توسعهای دارد در برگیرنده رویکرد حفاظت از این ثروتهای منحصربهفرد طبیعی شهر میباشد .رویکـرد جـامع یکپارچـه
حفاظت و توسعه بهمثابه یک دیدگاه نو و مکمل پژوهشهای پیشین میباشد .عالوه بر این برای اولـین بـار ارزشهـای
کمی شاخصها و وزن مؤلفهها و چگونگی تأثیر متقابل متغیرهای مسـتقل پنهـان (مؤلفـههای زیسـتمحیطی ،کالبـدی،
اقتصادی ،فرهنگی-اجتماعی و مدیریتی) و متغیرهای وابسته آشکار (شاخصهای مرتب با هر یک از مؤلفـهها) در مـدل
مفهومی اولیه مشخص و درنهایت مدل مفهومی اولیه اصالح و نهایی شده اسـت .نمـایش اولویـت و تعیـین وزن کمـی
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مؤلفهها در مدل از مشخصههای دیگر این پژوهش میباشد.
مبانی نظری
بازآفرینی پایدار شهری1به معنای نگرش و اقداماتی جامع و یکپارچه برای حل مشکالت شـهری در منطقـه هـدف اسـت
که واجد اهداف بلندمدت و راهبردی و گامی فراتر از مقاصد ،آرزوها و دستاوردهای نوسازی شهری ،توسعه شـهری و بـاز
زنده سازی شهری میباشد و راهبردی است که ساختاردهی مجدد اقتصادی ،اجتماعی و محیطی ،مهندسی و خلق مجدد
را میطلبد و شهر -منطقه را در چارچوب اهداف توسعه پایدار ترکیب میکند و رشد مجدد فعالیتهای اقتصـادی ،تـرمیم
عملکرد اجتماعی و ترمیم کیفیت محیطـی را سـبب میشـود ( .)Colantonio & Dixon,2011:7بـازآفرینی پایـدار
شهری با نگاه به گذشته و بدون پاکسازی هویتهای تاریخی دورههای مختلف به خلق هویتی جدید متناسب با شـرای
زندگی مردمان عصر حاضر و مفهومی جامع به معنای بهبود وضعیت نـواحی محـروم در جنبـههای اقتصـادی ،کالبـدی،
اجتماعی و فرهنگی است .بازآفرینی پایدار برخورد توأم حفاظت و توسعه با پهنهها و عرصههایی از شهر است که ماهیـت
متفاوتی دارند .رویکردی مابین حفاظت مطلق تا حفاظت نسبی و توسعه مطلق تـا توسـعه نسـبی و توسـعه از درون دارد.
بازآفرینی پایدار به عنوان یک گفتمان جایگزین در حین گذار از دیدگاه مکانیکی به جهانبینی سیستم اکولوژیک یا زندگی
ظهور میکند درواقع این دیدگاه به ما کمک میکند که رواب بین سیستمهای تکنولـوژیکی ،زیسـتمحیطی ،اقتصـادی،
فرهنگی اجتماعی و سیاسی انسان را دوباره بر اساس مناسبات جدید شکل دهیم .از طریق اکتشاف لنزهای توسعه مثبـت
و یا بازسازیشده و ادبیات پایـداری سـنتی ،مفهومسـازی و رویکـرد بـرای دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار و مدرنیزاسـیون
زیستمحیطی ،بهمنظور بیان و بررسی گفتمان پایداری در حال رشد" ،بازآفرینی پایدار" گسترش مـییابـد ( Zhang et

 .)al,2015:1با اعتقاد بر اینکه در سالهای اخیر بح "بازآفرینی پایدار"در ابعاد سیاستی و نهادی نیز موردتوجه و تائیـد
قرارگرفته و مضامین سنتی چون نیازهای اساسی شامل مسکن و سالمتی زیسـتمحیطی ،تعلـیم و تربیـت و مهارتهـا،
عدالت ،کاهش فقر و سرزندگی ،در محتوای آن بهطور فزایندهای کاملتر شده است با مفاهیمی چون هویت ،حس مکـان
و فرهنگ ،قدرتمند شدن مشارکت ،سالمتی و امنیت ،سرمایه اجتماعی ،رفاه ،شادی ،کیفیت زندگی ،توسعه مجدد کالبدی
و منافع شبکههای اجتماعی و به عبارتی اهداف نرم در مقابل اهداف سخت نیز جایگزین گردیده بهعبارتدیگر بـازآفرینی
پایدار در یک نگاه به شرح زیر خالصهشده است.
سیاستی جامع و یکپارچه برای پیشگیری و حل مشکالت شهری در تمامی ابعـاد اقتصـادی ،اجتمـاعی ،زیسـتمحیطی و
کالبدی است بهنحوی که منجر به ارتقاء قابلیت زیست پذیری شهرها و کیفیت زندگی شهروندان شود بـازآفرینی شـهری
در برگیرنده شبکهای از اقدامات و برنامههای منعطف در مقیاسهای مختلف فضایی و در مسیر اهداف توسعه پایدار است
و در تمام سطوح مشارکت حداکثری تمامی کنشگران و ذینفعان بهویژه مردم را به همراه دارد .کـه اهـداف آن کـاهش
آسیبهای اجتماعی ،یکپارچگی شبکههای شهری ،پیشنگری و پیشگیری از بازتولید فقـر ،کـاهش فقـر شـهری ،ارتقـاء
هویت شهری و منزلت مکانی ،افزایش تابآوری شهرها ،ارتقاء حکمروایی شهری ،حفاظـت پایـدار از میـراث ملمـوس و
غیرملموس و حفاظت از زیستبومها می باشد .در این بین اصولی فرایندی که از آن پیروی می کند شامل :اتخاذ نگـرش
فضایی ،راهبردی در شناخت و مواجهه با چالشهای شهری ،ایجاد نگرش شـهر نگـر ،تعیـین چشـمانداز ،تعیـین اهـداف
عملیاتی ،ایجاد شبکههای همکاری ،فراگیری و همهشمولی ،اتصال برنامههای باال به پایین و برنامههای پـایین بـه بـاال،
توزیع عادالنه منابع و پایش و ارزیابی مستمر است و برکاهش فقر شهری ،ارتقاء تـابآوری شـهری ،تحقـق حکمروایـی

1. Sustainable Urban Regeneration

ارزشگذاری مؤلفهها و شاخصهای بازآفرینی پایدار رود درههای شهری تهران...

69

شهری ،ارتقاء هویت و منزلت مکانی تأکید دارد .نیروهای اصلی پیش برنده فرایند بازآفرینی پایدار شهری شـامل  :دولـت
(سیاستگذار ،تسهیلگر ،حمایتکننده ،ناظر و کنترلکننده در مقیاس ملی) ،بخش خصوصی ،نهادهای مردمـی (خیریـهها،
سازمانهای اجتماعمحور ،سازمانهای غیردولتی یا مردمی/سمنها ،ورزشکاران ،هنرمندان ،انجمنها ،سازمانهای عقیده
محور ،سازمانهای غیردولتی حکومت ساخته) ،مدیریت شهری ،مردم ،تسهیلگران است.
حفظ یکپارچگی منظر ،تقویت پایداری آن و تقویت روحیه فرهنگی و طبیعی مکان اهداف جامعه اصلی در طراحـی منظـر
اکولوژیکی رود درهها هستند .مناظر شهری اکولوژیکی از فرآیندهای اکولوژیکی و ارزشهای انسانی برای ترغیب شـکل
انسانی بهعنوان پیونددهنده فرهنگ و اکولوژی استفاده میکننـد (ملکـی و همکـاران .)2 :2016،مشـارکت در روشهـا و
تکنیکهای ارائه بازآفرینی پایدار پیشنهادی از نحوه یادگیری ،نحوه کار بـا آن ،نحـوه طراحـی و چگـونگی همکـاری بـا
طبیعت میباشد و عالوه بر آن ،دسترسی به ابزارها و اقدامات را بـرای دسـتیابی بـه بـازآفرینی را فـراهم میکننـد .ایـن
رویکردها در چهار موضوع موردبررسی قرار میگیرند:
 بازبینی نظریه توسعه گفتمان پایداری بازآفرینی ،اصول و شیوههای در حال ظهور آن،
 توضیح چگونگی اندازهگیری و نظارت بر آن،
 ارائه رویههای عملی تشویق و نمونههایی از پیادهسازی آن در زمینههای مختلف فرهنگی و اقلیمی،
 نقشهبرداری از موانع و عوامل مؤثر ساختهشده برای کمک به اطمینان از پیشرفت سریعتر در اجرای گذار بـه یـک
محی ساختهشده شهری که از جوامع پایدار واقعی پشتیبانی میکند (.)Zhang et al,2015:4
بنابراین الزمه بازآفرینی پایدار شهری ،همکاری اجتماعات محلی و رسیدن به توافق عمومی است .الزم است یک اتحـاد
و ائتالف راهبردی تشکیل شود و ظرفیت گروههای ذینفع برای مشارکت و رهبری فرآیند بازآفرینی شهری توسـعه یابـد.
برای این کار الزم است تا اجتماعهای محلی چشماندازی از محله و منطقه بازآفرینی شده را بس و توسعه دهنـد ،آنگـاه
این چشمانداز سیاستهایی را برای پایدار کردن بازآفرینی فراهم آورد .تأکید بر جنبه راهبردی ،یکپارچه کردن موضوعات
مختلف در یکشکل جامعتر و برنامهریزی فضایی پیچیدهتر ،در برگرفتن گستره وسیعتری از موضـوعات ،تغییـر رویـه از
توجه صرف به برنامهریزی کالبدی و موضوعات کـاربری زمـین بـه سـمت توجـه گسـتردهتر بـه موضـوعات اجتمـاعی،
اقتصادی ،زیستمحیطی و سیاسی ،ضرورت تمرکززدایی را میتوان از حوزههای تحول بازآفرینی پایـدار شـهری در نظـر
گرفت.
بازآفرینی شهری پایدار با رویکرد

یکپارچه1

برای غلبه بر بحرانی که جامعه امروز با آن مواجه است ،الزم است راهحلها ،استراتژیهای جدیدی اتخاذ شود ،که منجـر
به تغییر و تحول مناطق شهری نیز میشود .بازآفرینی پایدار شهری به معنای بهبود کیفیـت زنـدگی و سـرمایهگذاری در
آینده است ،این عمل بسیار گسترده و ضروری است ،هرچند درعینحال سخت و غیرممکن به نظر میرسد .چندین سـال
است که بحران اجتماعی عمیقاً بر صنعت ساختوساز و بازار مسکن تأثیر گذاشته و سرمایهگذاری در زیرساخت عمومی را
متوقف کرده است .برای غلبه بر آن ،تحقیقات ،پیشنهادهای قانونی ،فرمولبندی سیاست ،منجر به تحول و احیای مناطق
شهری ،حفاظت از محی زیست و چشمانداز و جلوگیری از دست رفتن زمینههای دیگر اهداف توسعه پایدار بهمثابه اساس
همه سیاستها و استراتژیها مطرحشده است .بنابراین ،سیاستهای مشترک کشاورزی ،سیاسـت انسـجام ،سیاسـتهای
جامعه در زمینه تحقیق و توسعه ،سیاست حملونقل و سیاستهای انرژی و ارتباطات مخابراتی ،سیاست زیسـتمحیطی و
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سیاست مسکن بر اساس اصل توسعه پایدار مدنظر قرارگرفتـه اسـت ( .)Alpopi,2013:178-180بـازآفرینی شـهری
یکپارچه و پایدار باید با یک تشخیص میانرشتهای آغاز شود که دانش در زمینه فرآیند بازسازی را عملیاتی میکنـد .ایـن
تشخیص چیزی بیشتر از دانش ساختوساز ،زیرساخت و فضاهای عمومی است تا عاملین و مردم مختلف را درگیـر کنـد.
خیلی زود ،هدف احیای نواحی مخروبه متوقف سازی فرآیند نابودسـازی بافـت شـهری و اجتمـاعی ،تقویـت همبسـتگی
اجتماعی ،اولویتبخشی توسعه فعالیتهای اقتصادی ،و درمجموع بهبود کیفیت زنـدگی بـرای سـاکنین اسـت (Rubio,

 .)2011:52برنامههای یکپارچه شامل مجموعه ابزار و فرآیندهای شـهری معطـوف بـر بازسـازی بخشهـایی از شـهر،
تقویت استحکام شهری سابق و برنامهریزی در مورد نواقص میشود .اقدامات در سطح شهری معطوف بر احیـای شـهر،
زیرساخت شبکهای ،کیفیت محی با تأثیرگذاری بر مؤلفههای اقتصادی و اجتماعی ،مؤلفههای اقلیمی ،با تأکید بر پایداری
زیستمحیطی و اجتماعی با مشارکت بخش خصوصی استوار است ( .)Alpopi & Manole,2013:181دریک نگـاه
کلی سیر تحول نگرش به احیاء رود درههای شهری را میتوان رویکردهای حفاظتی ،عملکردی ،مرمـت زیسـتمحیطی،
ایجاد رود دره پایدار ،تمایز بـین مرمـت و بازسـازی ،توانبخشـی ،تـابآوری ،تمامیـت زیسـتمحیطی و افـزایش رفـاه،
یکپارچگی محی زیستی ،مهندسی محی زیست ،اقتصادی و سیاسی ،معنویت ،که هریک نظریهپردازان مربوط بـه خـود و
نوع مداخله مرتب با رویکرد را دارند(.)Zhang et al,2015:4
جدول شماره  .2سیر تحول نگرشهای نظری به احیاء رود درههای شهری
رویکرد
حفاظتی
عملکردی
مرمت زیستمحیطی
رود دره پایدار
تابآوری
تمامیت زیستمحیطی
یکپارچگی محی زیستی
مهندسی محی زیست
اقتصادی و سیاسی
حفاظت یکپارچه
توسعه پایدار

نوع مداخله
بازسازی رود درهها ،بازگشت به اکوسیستم بکر اولیه
بازگشت ساختاری و عملکردی کامل به قبل از اختالل
فرآیند ترمیم دوباره ایجاد ساختار کلی ،عملکرد و رفتار
تعادل پویا برای حفظ رود دره و اکوسیستم اطراف
مرمت قطعات و یا فرآیندهای یک اکوسیستم به حالت قبل
مرمت بهمثابه یک فرایند برنامهریزیشده
ارتباط هیدرولوژیکی طبیعی ،زیستمحیطی و عناصر بیولوژیکی
طراحی اکوسیستم به نفع انسان و نیز محی زیست طبیعی
بازسازی رودخانه و ارزیابی از انسجام اکولوژیکی
انعطافپذیری در برابر .انحراف از تمامیت زیستمحیطی
محی سالم و عرضه کاالها و خدمات پایدار

نظریهپرداز
(1996) Brookes and Shields
)Brookes and Shields (1996
(1998) FISRWG
)Brookes and Shields (1996
(1997) Bradshaw
)WWF/IUCN (2000
)Wohl et al. (2005
)van Bohemen (2004
)Jungwirth et al. (2002
)cited in Jungwirth et al. (2002
)Vugteveen et al. (2006

منبع)Dufour & Piégay,2009:570( :

در دهههای آتی ،با روند کنونی ،شهرها با رشد بیسابقه چالشهـای داخلـی و خـارجی خـود در زمینـه"دسـتگاه تـنفس
شهری"مواجه خواهند شد .حوادثی مانند جنگ ،سونامی و فوران آتشفشانی نمونههای قابلتوجهی از تهدیـدات خـارجی
هستند که شـهرها بهتـدریج بـا آنهـا روبـرو میشـوند ( .)Floater et al,2014:3عـالوه بـر جنـگ یـا شـوکهای
زمینشناسی و فنآوری ،تغییرات معطوف به تجارت ،فرهنگ ،مهاجرت ،بارشهـای سیلآسـای بـاران یـا تغییـرات آب و
هوایی را میتوان بر موارد فوق افزود .سکون در برنامـهریزی ،فسـاد و یـا سـرمایهگذاری محـدود در امکانـات شـهری و
عمومی میتواند توسعه را به خطر بیندازد .مدیریت ناتوان و ضعف در زیرساختها میتواند یک میراث سـمی از انفجـار و
آلودگی غیر ساختاری را به وجود آورده و ناپایداریهای شهری با ساختار ضعیف سالمت ،آلودگی هوا ،ترافیـک ،کودکـان
مبتال بـه روانشـناختی و جـرم و جنایـت را موجـب میشـود (.)Hall & Hesse,2013:76; Hopkins,2014:66
پیشبینی ،هماهنگی سیاستها و مداخالت محسوس میتواند مسیرهای فعلی شهرها را به سمت آینده فشردهتر ،متصل،
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انعطافپذیر و فراگیر تبدیل کند ،بهعنوان پیششرط الزم ،امـا هـیچ تضـمینی بـرای پیشـگیری از حـوادث وجـود نـدارد
( .)Wadley,2010:17پروژههای محرک میتواند به دگرگونی بیشتر شهری ،شامل پیشبینی ،بح  ،مشارکت محلی،
همکاری نهادی ،بررسی پروژه و تأمین مالی هوشمند منجر شود (Adair et al,2007:237; Güell & Redondo,

 .)2012:319تهدیدات شهری و جریان فعلی سیاست شهری ،چارچوب نظـری  SURرا تحریـک نمـوده و توضـیح در
مورد ابعاد نهادی ،پروژه و بودجه مدل پیشبینیشده ضروری است .بـا توجـه بـه شـوکهـای حـاد ،تنشهـای مـزمن و
چشمانداز آینده ،تحقیقات به دنبال راههای بازآفرینی پایدار شهری برای توانمندسازی است کـه بـر پـروژههـای محـرک
توسعه تأکید میورزد .چارچوب  SURمیتواند به برنامهریزی انعطافپذیری در مقیاس منطقهای و محلـی ( Chorley

 )& Haggett,1965:65کمک کند و مناطق محلی را با تحول آگاهانه بـرای اشـتغال ،زیباییشناسـی ،تـدارکات و یـا
عدالت توزیعی متعادل میکند.
برنامههای بازآفرینی بهعنوان یک استراتژی جامع برای دستیابی به کیفیت بیشـتر در برنامـهریزی و طراحـی شـهری در
مناطق با سطح ناکارآمــدی اجتماعی و فضاهای نامطلوب شـــهری مورداسـتفاده قـرار میگیرنـد ( La Rosa et al,

 .)2017:181نظارت بر بازسازی به نظارت بر خروجی مشارکت (سیاست و قراردادها) ،نقـاط عطـف ساختوسـاز ،نتـایج
تحوالت محلی و تأثیرات ناشی از تأثیرات اجتماعی گسترش مییابد .نتایج تحوالت میتواند شامل تـراکم ،فضـای سـبز،
مصرف انرژی ،زبالهها یا بازده مالی در رود درههای شهری باشد .توجه به میراث فرهنگی ،تنوع فرهنگی و محی زیسـت
مهم قلمداد میشود .درنهایت بهبود بایـد بـه تـأثیرات سـرمایهگذاری داخلـی ،عـدالت فضـایی ،نفوذپـذیری (پیـادهروی،
دوچرخهسواری و حملونقل عمومی) تبدیل شود .باوجود قطعنامه فضایی ،شاخصهای بیماری ،فقر و جـرم بایـد کـاهش
یابد .بهطور خالصه رود درههای شهری یک جامعه بازسازیشده بیشتر انعطافپذیر ،سالمتر و موفقتر اسـت .آرمانهـای
تحول آمیز  SURبرای تقویت قلمرو شهری یا حقوق صلحآمیز باید با در نظر گرفتن منطقـی از رونـد قـانونی و برنامـه
ریزی ،کارآفرینی و حداقل پایداری مالی متعادل در رود درههای شهری شود .بنابراین بهطور خالصه آنچه بیـانگر ارتبـاط
منطقی بین دو مفهوم بازآفرینی پایدار شهری و دانش رود درههای شهری میباشد در قالب نمـودار بـه شـرح زیـر ارائـه
میگردد.

شکل شماره  .1ارتباط مفهوم بازآفرینی پایدار و رود درههای شهری
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بازآفرینی پایدار شهری یک ابزار مفید برای نمایش پروژههای بازسازی شهری است که شامل هر دو مالحظات (نتیجه و
اثرات) رویهای و متوازن چندبعدی میباشد .بازسازی شهری فراتر از توسعه و بهرهوری مهندسی ازلحاظ زمـان ،هزینـه و
تحویل پروژه است .پروژههای بازآفرینی پایدار بر روی ریشههای محلی و هویت زیباییشناختی بناشـدهاند و در برگیرنـده
اهداف چندگانه و پیچیده میباشد که جدول شناسایی اصول و معیارها و مدل بـازآفرینی پایـدار رود درههـای شـهری بـا
رویکرد یکپارچه توسعه حفاظتگرا بر اساس چارچوب نظری بازآفرینی پایدار رود درههای شهری تهران و بررسی پیشینه،
سوابق و تجربیات جهانی و داخلی و نحوه مداخله در رود درههای شهری ،به شرح ذیل تبیین میگردد:
جدول شماره  .3بازآفرینی پایدار رود درههای شهری
مؤلفه

اصول

تأکیدات

زیستمحیطی

ایجـــــــاد
نگــــــرش
فضــــــایی
راهبردی در
شـــناخت و
مواجهــه بــا
چالشهــای
شهری

حفاظـــت از
زیستبومها
و تجهیـــز و
مقاومســازی
رود درههـــا
در مواجهه با
سوانح

اقتصادی

توزیـــــــع
عادالنـــــه
منابع

کاهش فقـر
شــــهری از
طریـــــــق
توانمندسازی
ســـــاکنان
محدودهها و
پهنــــههای
هدف

رویکرد

حفاظت

توسعه

اجتماعی

ایجـــــاد و
یکپــارچگی
شـــبکههای
همکاری

احیــــــاء و
ارتقـــــــاء
انســــــجام
اجتمــــاعی
ساکنان

حفاظت

معیار

زیر معیار

ارزشهـــــــای
زیستمحیطی

کریدورهای طبیعـی
جریان آبوهوا

زیبایی منظر

فضای سبز

کاهش آلودگی

جلــــوگیری از ورود
فاضالب

ایمنی

تجهیز و مقاومسازی

ارتقاء ایمنی شهری

ارزشهـــــــای
زیستمحیطی
بهبود عرصههای
فعـــــــالیتی در
پتانســـــیلهای
طبیعی

کریدورهای طبیعـی
جریان آبوهوا

ارتقاء کیفیت آب

شناسایی و حمایت از
ســـرمایهگذاریهای
موجود

توانمندسازی ساکنان

توسعه

ایجــاد و توســعه
اقتصـــــــــــاد
گردشگری

سودآوری ،نـوآوری و
کارآفرینی

حفاظت

ارتقـــاء کیفیـــت
زندگی

مکانهای خـاطرات
جمعی

توسعه

ارتقـــاء ســـبک
زندگی

برنامهریزی جامع
Placemaking

کالبدی

ارتقاء هویت
شــــهری و
منزلــــــت
مکانی

حفاظـــت از
میــــــراث
ملمـــوس و
غیرملمــوس
در
محدودهها و
پهنــــههای
خاص

حفاظت

شاخص
زبالــههای موجــود در
رود دره
حفاظــت محیطــی از
رود دره
حفاظــت از پوشــش
گیاهی
ورود فاضــــــــالب
قهوهخانــهها بــه رود
دره

سرمایهگذاری
اقتصـــادی ســـازی
ثروتهای طبیعی
افـــزایش احســـاس
تعلقخاطر به مکان
توسعه اکوتوریسم
ایجاد زیرسـاختهای
گردشگری
هویتبخشـــی بـــه
مکان

افــزایش کیفیــت
زندگی

ســـــــــــاماندهی
سکونتگاهها

ساختوســــــازهای
حاشیه رود دره

ساختوســــاز در
ارتفاعات

ساختوساز بـاالتر از
 1800متر

توسعه ساختوسازها

پایـــداری در رود
دره

مسیلها

تبـــدیل رود دره بـــه
کانال و مسیل

ساکنان محله

انسجام اجتماعی

ارزشها

سنجه
مساحت فضاهای آلوده به
زباله در رود دره
جریان آزاد هوا و کـاهش
آلودگی هوا
مساحت فضای سـبز رود
دره
تعــــــداد فاضــــــالب
قهوهخانهها

هدف

ارتقــــــاء
تــابآوری
شهرها

تعداد کانالهـا ،دیـواره و
آببندها
جریــان آزاد آب و وجــود
آب در طول سال
فعالین تجاری محلی
مشارکت بهرهوران
حمایـــــــــــــــت از
سرمایهگذاریهای آتی
فضــاهای دارای قابلیــت
توسعه اقتصادی
مشارکت ساکنان محله
احتــرام بــه ارزشهــای
محیطی
بهـــرهوران ،گروههـــای
داوطلب و سمنها
مکانهای توریستی

پیشــگیری
از بازتولیــد
فقر

کــــاهش
آسیبهای
اجتماعی

امکانات و خدمات
توسعه رشـتههای مـرتب
با کوهنوردی
ســکونتگاه و محلهــای
کسب ناپایدار حاشـیه رود
دره
رعایت حریم رود دره
کانالهـــای ســـرباز یـــا
سرپوشــیده در طــول رود
دره
امکانات و زیرساختها

ایجــــــاد
نگــــرش
شهرگرا
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توسعه

حفاظت

مدیریتی

تحقــــــق
حکمروایــی
شهری

حفاظـــت از
میــــــراث
ملمـــوس و
غیرملموس

توسعه

آســـــــیبهای
اجتماعی
فضـــاهای بـــاز
عمومی

زیست پذیری شهر
زیرساختها
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افزایش حس تعلق به
مکان
فضـــاهای گـــذران
اوقات فراغت

مانــدگاری فضــاهای بــاز
عمومی
مکانهای بروز رویدادها

پهنههای حساس

افزایش پایداری

ارزشهای محیطی

گونههای نـادر گیـاهی و
جانوری

میراث ملموس و
ناملموس

فرهنگسازی

آموزش

حفاظت از میراث رود دره

طرحهای توسعه

افـــراد و گروههـــای
ذینفع

عدالت فضایی

فضاهای عمومی

مدیریت پایدار
مــدیریت فعــال
مکان

دارائی جمعی
مـــدیریت مناســـب
خدمات

برنامــهریزی ،اجــرا و
نظارت
شـــــــــهروندان و
گردشگران
سرمایه اجتماعی
دفـــع و جمـــعآوری
زائدات

مشارکت
تنظــیم و ارائــه لــوایح و
تصویب قوانین
بهبود چرخه مدیریت

اتصـــــال
برنامههای
از پایین به
بــــاال و از
بـــاال بـــه
پایین

خدمات رود دره

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

شکل شماره .2مدل مفهومی بازآفرینی پایدار رود درههای شهری با رویکرد یکپارچه توسعه حفاظتگرا

روش پژوهش
روش تحقیق این پژوهش ،پیشنهاد مدل اولیه بازآفرینی پایدار رود دره درکـه برگرفتـه از چـارچوب نظـری بـازآفرینی بـا
رویکرد جامع یکپارچه توسعه و حفاظت و سپس تحلیل دادههای کمی مدل با کمک تکنیک معـادالت سـاختاری جهـت
ارزشگذاری مؤلفهها و شاخصها و استفاده از ریشه دوم برآورد واریـانس خطـای تقریـب بـرای انتخـاب بهتـرین مـدل
میباشد .روششناسی پژوهش در این مقاله در شکل تصویر شماره  3آورده شده است:
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شکل شماره .3روششناسی پژوهش

جهت کمی سازی دادهها از طریق تبدیل دادههای کیفی به کمی ،تعداد  270پرسشنامه  28سؤالی مطابق سنجههای
جدول  3بر اساس طیف لیکرت  5گزینهای در بین کوهنوردان ،کسبه و ساکنین محله ،گردشگران ،متخصصان و سایرین
مطابق منطق معادالت ساختاری  SEMتوزیع گردیده که از این میان فق  246پرسشنامه قابلیت تحلیل را داشته و بقیه
به دلیل داشتن دادههای پرت با استفاده از جداول فراوانی ،نمودار جعبهای ،شناسایی دادههای پرت چند متغیری و محاسبه
مهاال نوبیس (رامین کریمی )66 :1394،کنار گذاشتهشده است .بهطورکلی در تکنیک معادالت ساختاری تعیین حجم
نمونه میتواند بین  5تا  15مشاهده به ازای هر متغیر اندازهگیری شده تعیین میشود 5

 ،Qکه در آن  Qتعداد

متغیرهای مشاهدهشدهیا تعداد سؤاالت پرسشنامه و  nحجم نمونه است .بنابراین با توجه به تعداد  28گویه تعداد نمونهها
در فاصله

 ،قرار میگیرد .اخیراً بر اساس بررسیهای انجامشده توس اندیشمندان اعالمشده است که

محاسبه حجم نمونه با فرمول کوکران و یا رجوع به جدول مورگان در معادالت ساختاری مصداق ندارد .اینیک خطای
رایج در میان پژوهشگران است ( .)Wang & Wang,2012:392کافی بودن نمونهها با استفاده از آماره  KMOو
عدد بهدستآمده  0/884و

برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی ( ،)Xu et al,2019:11برای

دادههای نمونه جمعآوریشده در جهت استفاده از تکنیک  SEMو ارائه مدل مناسب تائید شد .عدد پایایی دادهها (آلفای
کرونبا )  0/913با استفاده از نرمافزار  SPSSبه دست آمد با توجه به عدد بهدستآمده برای این تحقیق نتیجه به دست
آماده پایایی را عالی نشان میدهد )Eisinga at el,2013:4( .با توجه به جدول خروجی نرمافزار  LISRELبا استفاده
از پارامترهای بهدستآمده و قرار دادن این پارامترها در نرمافزار  Gpowerو توان آزمون قدرت مدل در حجم نمونه
گرفتهشده با عدد یک برابر شده است و درنتیجه حجم نمونه برای برآورد مقادیر مجهول متغیرهای پنهان و آشکار در
مدل کفایت مینماید .بعد از انجام مراحل قبل روش تحلیل دادهها با استفاده از تکنیک  SEMبه شرح زیر انجام
میگیرد(.)Kline,2016:118
 -1مشخص کردن مدل -2 ،ارزیابی مدل مشخصشده -3 ،انجام اقدامات الزم (عملیـات سـاختارها را انتخـاب کنیـد) و
تهیه مدل و نمایش آن -4 ،برآورد مدل شامل ارزیابی مدل ،بررسی پارامترها و تعیین مدلهای نزدیک بـه مـدل اصـلی،
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 -5بازبینی مجدد و برازش نهایی -6 ،تدوین گزارش نهایی.
همچنین دالیل تمایل پژوهشگران برای استفاده از  SEMدر پژوهشهای چندبعدی را میتوان به شرح زیر برشمرد:
الف) تخمین رواب چندگانه ،ب) قابلیت سنجش متغیرهای پنهان (مفاهیم مشاهده نشده) ،ج) محاسبه خطای اندازهگیری
د) قابلیت بررسی تأثیر هم خطی ،ه) آزمون رواب جعلی و غیرواقعی
کاربرد اصلی این مدل در موضوعات چند متغیری است که نمیتوان آنها را به شیوه دو متغیری با در نظر گرفتن هر بـار
یک متغیر مستقل با چند متغیر وابسته انجام داد( .صادقی .)16 :1396،هدف عمده کاربرد روش تحلیل دادهها با اسـتفاده
از تکنیک  SEMدر این تحقیق ،استفاده از روشها و پارامترهایی است که میتوانـد مـدل مفهـومی منـتج از چـارچوب
نظری پژوهش را مورد آزمون جهت تائید ،رد و یا اصالح قرار دهد.
محدوده مورد مطالعه
محدوده شمالی شهر تهران در طولی بـا حـدود چهـل کیلـومتر بـا دامنــه کوههـای البــرز در ارتبــاط اســت .در ایـن
محدوده ،درههای متعددی وجـود دارد کـه ایـن درهها از دامنه جنوبی البرز به درون بافـت شـهر تهـران امتدادیافتهاند .از
طرفی نیز وجـود آب در اکثـر اوقـات سال که از نزوالت جوی حاصل میشود رودهـایی را در کف درهها ایجـاد نمـوده و
بدین شکل شـاهد حـضور رود درههایی هستیم که از کوههای شمالی شـروع و پـس از عبور از شـهر تهـران بـه کــویر
جنـوبی شـهر سـرازیر میشوند .این رود درهها در شهری جریان مییابنـد کـه هیچ رودخانهای از این شهر عبور نمیکند.
مهمترین رود درههای شهر تهران از شرق بـه غـرب را مــیتــوان بـــه ترتیـــب الرک ،دارآبـــاد ،گالبـدره ،دربنـد،
ولنجک ،درکه ،فرحزاد ،حصارک و کـن نـام بـرد .ایــن رود درهها ازجمله مهمتـرین تفرجگـاههـای شـهروندان تهرانـی
بهحساب میآیند ،بهگونهای کـه دامنـههـای کوههای شمال تهران ،دربنـد ،درکـه و ولنجـک توسـ اغلب مـردم شـهر
تهران برای فعالیتهای گـذران اوقـات فراغــت مورداستفاده قــرار مـیگیرنــد .از مهمترین مزایای رود درهها میتوان
به موارد زیـر اشاره نمود:
تأمین منابع آب شیرین ،کریدور طبیعی جریان آبوهوا ،ایجـاد فـضاهای گردشـگری و محـل تجمعــات بــرای مراسـم
مختلف ،ایجاد فضاهای سبز و فیلتر تلطیف هوا ،ایجاد مناظر بدیع با تلفیق محـی طبیعـی و عناصر انسانساخت و ارتقاء
کیفیت محی زیست شهری .اما رود درهها عـالوه بـر مزایـایی کـه دارنــد در صــورت عـدم اسـتفاده صـحیح از آنهـا
مـیتواننـد منـشأ مـشکالت اساسی شوند ازجمله :توسعه ساختوساز با تراکم زیاد در مجاورت رود درهها ،عدم پیشبینی
حریم ،هدایت آبهای سطحی و فاضالبهای شهری و آلوده نمـودن آب رود درههـا ،تخلیـه زبالـه در درون رود درههـا،
تخریب و از بین بردن عناصر طبیعی و وقوع سیل و عدم تابآوری شهری (بزرگی و همکاران.)5 :1387،
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شکل شماره .3موقعیت رود درههای تهران

در این میانرود دره درکه با امتداد و کشیدگی شمالی-جنوبی از کوههای شمال تهران آغـاز میشـود و بـا گـذر از محلـه
درکه در جهت جنوب به پارک گفتگو میرسد .در طول محور از محالت همجوار شـهرک غـرب ،سـعادتآباد ،مالصـدرا،
کوی نصر عبور میکند .گسترش و امتداد جریان توسعه در تمام طول کریدور درکه در بخشهـایی از ایـن محـور ماننـد
محدودههایی با حضور لکههای سبز و باغات ،غلبه با رویکرد حفاظـت زیسـتمحیطی میباشـد ،در بخشهـایی دیگـر از
محور نیز مانند ماتریسهای شهری غلبه توسعهای مطرح میشـود و در محـدودههایی تلفیـق و ترکیـب هـر دو رویکـرد
موردنظر میباشد.

شکل شماره .4موقعیت رود دره درکه

مسیل درکه که در قعر دره درکه جاری است ،از کوههای شمال تهران و از ارتفاعات شاهنشین سرچشمه میگیرد .میـزان
آبدهی این مسیل در فصل بهار بسیار باالست ،اما با افزایش دمای هوا بهتـدریج از میـزان آب آن کاسـته میشـود .ایـن
مسیل پس از عبور از کنار زندان اوین ،در میان درهای کمعمق و عریض بهموازات اتوبان چمران به سمت جنوب میرود.
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در ابتدای مسیر دره اوین درکه ،روستای درکه قرار دارد .در داخل دره درکه ،مسیل پرآبـی جریـان دارد کـه در بخشـی از
مسیر خود بهصورت پلکانی درمیآید که به هفتحوض معروف است و بهصورت یک استخر طبیعـی عمـل میکنـد .دره
اوین درکه به علت قرار گرفتن در مسیر راه کوهنوردان ،یکی از پررفتوآمدیترین درههای شهر تهران اسـت ( Laghai

 .)& Gilani,2014:25رودخانه درکه یکی از قدیمیترین رودخانههای تفرجی و سیاحتی تهران اسـت .مسـیر تـاریخی
رودخانه درکه از روستاها و آبادیهای درکه ،اوین ،ونک ،امیرآباد و جمشیدآباد عبور میکـرده اسـت .دو رودخانـه درکـه و
فرحزاد پس از پیوستن به هم از روستاهای اکبرآباد ،بریانک ،مهرآباد ،شهرری و بیبی شهربانو عبـور میکردهانـد (ثـابتی
راد.)3 :1395،
بحث و یافتهها
در مدل مفهومی بازآفرینی پایدار رود درههای شهری تهران -نمونه مطالعاتی رود دره درکه  SRURVTبا رویکرد جامع
یکپارچه حفاظت و توسعه ارائهشده در شکل شماره  1وزن مؤلفههای بازآفرینی پایـدار یکسـان لحـاظ شـده بـود و تـأثیر
متغیرهای پنهان بر متغیرهای آشکار مشخص نبود.

شکل شماره .5معادالت ساختاری اولیه مبتنی بر مدل مفهومی بازآفرینی پایدار رود درههای شهری تهران

با توجه به اینکه مقدار ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب  RMSEAبرای مدل اولیه مطابق مـدل بیشـتر از 0/08
گزارششده لذا جهت استفاده از این سازه در طراحی مـدل سـاختاری تحقیـق اصـالحاتی نیـاز اسـت .همـانطور کـه در
روششناسی مدل معادالت ساختاری مطرح است محقق باید با استفاده از معنیداری مقـدار تفـاوت آمـاره کـای اسـکویر
نسبت به اصالح مدل و پیشبرد مراحل اقدام نماید .در این راستا از آزمـون

کـه از روی مقـدار کـاهش

کای اسکویر و تفاوت معنیداری آن قضاوت میکند ،استفادهشده است.
با استفاده از معادالت ساختاری ( )SEMوزن مؤلفهها بـه تفکیـک سـنجهها و ارتبـاط بـین متغیرهـای پنهـان و آشـکار
مشخص گردید که برای بهبود مدل و همچنین ارتباط مابین سنجههای هرکدام از مؤلفهها با سـنجههای سـایر مؤلفـهها
بعد از گذشت پنج مرحله (با رسم ارتباط مابین متغیرهای آشکار و پنهان در نرمافـزار  LISRELدر تصـویر  )7بـهعنوان
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مدل نهایی تعیین شد .برای ارزیابی مدل تحلیل عاملی تائیـدی از شـاخصهای میـانگین مجـذور پسمانـدها (،)RMR
شاخص برازندگی ( ،)GFIشاخص نرم شده برازندگی ( ،)NFIشاخص نرم نشده برازندگی ( ،)NNFIشـاخص برازنـدگی
فزاینده ( ،)IFIشاخص برازنـدگی تطبیقـی ( )CFIو شـاخص بسـیار مهـم ریشـه دوم بـرآورد واریـانس خطـای تقریـب
 RMSEAاستفادهشده است که بر اساس مقادیر گزارششده در جدول شماره  4در محدوده پذیرش قرار دارد و درنتیجه
مدل نهایی بهدستآمده مورد تائید میباشد.
جدول شماره .4شاخصهای برازندگی مدل اندازهگیری SRURVT
شاخص
میانگین مجذور پسماندهاRMR
میانگین مجذور پسماندها استانداردشده SRMR
شاخص برازندگی CFI
شاخص نرم شده برازندگی NFI
شاخص نرم نشده برازندگی NNFI
شاخص برازندگی فزاینده IFI
شاخص برازندگی تطبیقی CFI
ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریبRMSEA ،

حد مطلوب
نزدیک به صفر
نزدیک به صفر
 0/9و باالتر
 0/9و باالتر
 0/9و باالتر
 0/9و باالتر
 0/9و باالتر
 0/08تا 0/05

مقدار گزارششده
0/085
0/079
0/95
0/91
0/94
0/95
0/95
0/071

خروجی نرمافزار LISREL1برای مدل نهایی به شرح زیر میباشد.

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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شکل شماره .6معادالت ساختاری مبتنی بر مدل مفهومی بازآفرینی پایدار رود درههای شهری تهران (اصالحشده)

بنابراین بر اساس معادالت ساختاری ،مدل مفهومی اولیه اصالح گردید که نتیجه در شکل شماره  7نشان دادهشده اسـت.
در این مدل وزن مؤلفهها و شاخصها به تفکیک و وزن بار عاملی و رویکرد جامع یکپارچه حفاظـت و توسـعه همچنـین
تأثیرات موردی متقابل سنجهها بر یکدیگر مشخصشده است.

شکل شماره .7مدل مفهومی اصالحشده بازآفرینی پایدار با رویکرد جامع یکپارچه توسعه و حفاظت بر اساس نتایج SEM
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نتیجهگیری
هدف بازآفرینی پایدار رود درههای شهری با رویکرد یکپارچه و حفاظت ،پیونـد ارزشهـای محیطـی بـا توسـعه شـهری،
ارتقای کیفیت زندگی شهری ،تنظیم رابطه انسان و طبیعت و حفظ و احیای رود درهها جهت خلق مکـان زیسـت پایـدار،
تنوع تفرجگاهها و جلوگیری از بحرانهای طبیعی ازجمله وقوع سیل میباشد .نگرش معطوف به بازآفرینی پایـدار بـه رود
درههای شهری که به دلیل دخالت زیاد انسان و ناهمگنی باالی فیزیکی ،زیستی و انسانی دچـار مشـکالت و اخـتالالت
زیادی شدهاند بهواسطه محتوای چندبعدی و توجه مناسب به فرایند تصمیمگیری و جنبههای مدیریتی ،مناسبتر از سـایر
دیدگاهها بوده و میتواند راهکارهای بهتری در جهت بهبود شرای طبیعی با در نظر داشتن ساختار مکانی ارائه دهد .زیـر
محورهای نظیر زیست پذیری ،هویتهای مکانی ،توجه به فقر و شرای اقتصـادی ،حکمروایـی شـهری و مشـارکتهای
شهروندی مجموعه عواملی بودند که بهمنظور ارتقاء کیفی رود درههای شهری تهـران (نمونـه مطالعـاتی روددرهدرکـه) و
درنتیجه ارتقاء کیفیت زندگی در شهر تهران و بهمنظور ایجاد ارتباط بین مفهوم بازآفرینی پایدار شهری و دانش رود درهها
به مدل نهایی سنجش وارد شدند و موردمحاسبه ارزشگذاری قرار گرفتند که مراحل به شرح زیر انجام شد:
 )1مدل مفهومی بازآفرینی پایدار رود درههای شهری با رویکرد یکپارچه توسعه حفاظتگرا منتج از زمینـههای نظـری
تدوین شد.
 )2در جهت راستی آزمایی مدل مفهومی پیشنهادشده و بهبود آن با کمک کاهش مقـدار ریشـه دوم بـرآورد واریـانس
خطای تقریب  RMSEAاز مقدار بیشتر از  0/08به میزان قابلقبول  0/071در محدوده پذیرش مراحل ،زیر انجام
شد:
 در مدل مفهومی ارائهشده در ابتدا وزن مؤلفههای زیستمحیطی ،اقتصادی ،فرهنگی-اجتماعی ،کالبدی و مـدیریتی
و شاخصهای مربوطه یکسان در نظر گرفتهشده بود که بـا اسـتفاده از تکنیـک معـادالت سـاختاری ارتبـاط بـین
متغیرهای پنهان و آشکار در مدل مفهومی اولیه اصالح شـد و درنهایـت در مـدل اصالحشـده ارزش کمـی و وزن
مؤلفهها (متغیرهای پنهان مستقل) مشخص گردید .بهگونهای که در بازآفرینی پایدار روددرهدرکه به ترتیب اهمیـت
مؤلفههای زیستمحیطی با ضریب  ،1اجتماعی-فرهنگی با ضریب  ،0/85کالبدی بـا ضـریب  ،0/81اقتصـادی بـا
ضریب  0/79و درنهایت مدیریتی با ضریب  0/71تعیین شد و این مقادیر کمی بیانگر اولویـت اقـدامات و وزن هـر
یک از مؤلفهها میباشد.
 در ادامه ارزشگذاری متغیرهای وابسته آشکار (سنجهها) به هر یک از متغیرهای مستقل پنهان (مؤلفهها) مشـخص
گردید بهطور نمونه اهمیت متغیر آشکار وابسته توانمندسازی نسبت به متغیر پنهان مؤلفه اقتصادی در جهت کاهش
فقر شهری و توزیع عادالنه منابع 0/67 ،میباشد .به همین ترتیب اهمیت یکبهیک متغیرهـای آشـکار وابسـته بـا
متغیرهای پنهان مستقل با توجه به مقادیر کمی درجشده در مقابل آنها قابـل تفسـیر و تحلیـل میباشـد و نشـان
میدهد برای برنامهریزی در خصوص هر یک از مؤلفهها کدام سنجهها با چه وزنی در اولویت قرار گیرند.
 در جهت بهبود مدل اولیه ارتباط بین متغیرهای آشکار مؤلفهها با یکدیگر مشخص گردید بهطور نمونه تأثیر متقابل
متغیر آشکار "رعایت حریم رود دره (ممانعت از توسعه ساختوساز در ارتفاعات باالتر از  ")1800بـا متغیـر مسـتقل
"توجه به برنامهریزی جامع رود درهها"  0/33میباشد که این ارتباط بیـانگر ضـرورت لحـاظ نمـودن هـر یـک از
مؤلفهها با توجه به سنجههای سایر مؤلفهها و یا ارتباط درونی خود سنجههای مربوط به هر مؤلفه میباشد.
نکته حائز اهمیت اینکه در راستای توسعه پژوهشهای قبلی گذار از مراحل  5گانه مدلسازی ،با ارزشگذاری شده دادهها
شامل  )1ارائه مدل پیشنهادی بازآفرینی پایدار روددرهدرکه  )2ارزشگذاری کمی مؤلفهها و شاخصهای مـدل  )3تعیـین
تأثیر متقابل متغیرهای پنهان و متغیرهای آشکار مدل  )4ارتباط بین متغیرهـای آشـکار مؤلفـهها بـا یکـدیگر )5 ،راسـتی
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آزمایی مدل مفهومی اولیه ،بهبود آن و ارائه مدل نهایی دنبال شد و نتایجی بومیشده با توجه به دادههـای میـدانی را در
معرض رشد قرار داده است .لذا میتوان بهصراحت اذعان نمود که مشخصه پژوهش حاضر این است که عالوه بر پیشنهاد
مدل بازآفرینی پایدار رود درههای شـهری تهـران  ،SRURVTدر مـورد روددرهدرکـه ارزشگـذاری کمـی مؤلفـهها و
سنجهها انجامشده و در مدل پیشنهادی هر مؤلفه و میزان اهمیت آن با مقادیر کمـی مشـخص گردیـد و در هـر یـک از
مؤلفهها میزان اهمیت سنجهها تعیینشده و درعینحال تأثیر متقابل سنجههای مؤلفهها با مقادیر کمـی نشـان دادهشـده
است که میتواند مبنایی برای شروع پژوهشهای کاربردی در این زمینه تلقی شود.
منابع
 )1بزرگی ،علیرضا؛ پورجعفر ،محمدرضا؛ بمانیان ،محمدرضا ( )1384روند برنامهریزی در جهت احیای رود درههای شـهر تهـران
موردمطالعه رود دره کن ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،سال  ،20شماره  ،76صص53-77 .
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