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 شهری ۀدر رود داالن شناختیبوم عملکرد ارزیابی

 درکه( ۀدر رود داالن )تهران:
 

 
 3دینان مبرقعی نغمه ،2مدقالچی نیکو ،1*جلوهبرق شهیندخت

 
 تهران بهشتی شهید دانشگاه محیطی، علوم ۀپژوهشکد استادیار 1

 مرکز -تهران واحد آزاد دانشگاه معماری، و هنر ۀدانشکد شهری، ریزیبرنامه ارشد کارشناس 2

 تهران بهشتی شهید دانشگاه محیطی، علوم ۀپژوهشکد استادیار 3

 
 (21/11/1392 :تصویب تاریخ ؛9/2/1391 :دریافت تاریخ)

 
 چکیده

هدای  گیری از روندد همووسدازی فعالیدت   سرزمین، بهرهالگوی ساخت و عملکرد سیمای امروزه، در راستای کاهش آثار مخرب شهرنشینی بر
شناسی، ابزار پایدار محیطی با رویکرد تلفیق ابعاد پایداری و بوم ۀسرزمین الزامی است. در این خصوص توسعانوانی با سازوکار عناصر سیمای

شدناختی نبدوده،   نددهای بدوم  یرد سیوتمی پایداری تنها به دنبال حفظ فرامندی جهت نیل به این هدف شناخته شده است. رویکعلمی قدرت
سرزمین عملکرد عناصر طبیعی سیمای یهای شهری را نیز مد نظر دارد. در این راستا، ارتقاوری اقتصادی و اجتماعی ساخت محیطبلکه بهره

هدای  شهر تهران، داالن رود درهرد. از جمله منابع طبیعی کالنگیساخت شهری، مورد تأکید قرار میهای انوانمنظور بهبود کیفیت محیطبه
اخیدر، پدیدد    ۀدهد  5ها طی وسازهای روز افزون بوتر آنو ساخت باشند که توسعهسرزمین میشمالی سیمای ۀرشته کوه البرز، جاری از جبه

سرزمین و نیداز  شهری، اهمیت مدیریت عناصر طبیعی سیمای یهارود دره ۀسرزمین در رابطه با روند توسعشناسی سیمایاند. اصول بومآمده
 ۀتوسدع  ۀکیفیدت برنامد   یمنظدور ارتقدا  دهد. در این راستا و بده سرزمین را مورد تأکید قرار میریزی سیمایها دربرنامهمبرم به ساماندهی آن

سرزمین: تعادل سداخت  بندی سیمایهای پهنهرود درهشناختی داالن عملکرد بوم ۀگانریزی، هدایت مراتب سهشهری، پیش از هر نوع برنامه
شدناختی  بدوم  ۀو اسدتعالی زیودت شدبک    سدرزمین سدیمای شدناختی  های بدوم پایداری عملکرد شبکهسرزمین سیمایشناختی های بومداالن
 ۀشدناختی رود در عملکرد بوم ۀگانسرزمین، ضروری است. بر این مبنا، هدف مطالعه حاضر ارزیابی مراتب سهبندی سیمایشناختی پهنهانوان

های اصلی سنجش تعیین و سپس، مبتنی بر اطالعات مندت   مؤلفهباشد. در این خصوص، ابتدا سرزمین تهران میبندی سیمایدرکه در پهنه
 .شودکار میهای عینی، تجزیه و تحلیل و ارایه راههای علمی و بررسیاز گزارش
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 سرآغاز

 اثدرات  یارزیداب  و سدرزمین  تدوان  ارزیابیهای بررسی راستای در
 ۀتوسدع  هدای طدر   محیطدی  شرایط سازیمتعادل روند در توسعه
 هایبندیپهنه شناختیانوان شناختیبوم عملکرد ارزیابی شهری،
 ایدن  در است. ضروری سرزمینسیمای تغییر روند دریشهر نوین
 یدداری پا» و «شناختیانوان استعالی» بین پیوند منظوربه رابطه،
 ابعداد » بدین  تعامدل  وک سدو  ید سرزمین از سیمای «شناختیبوم

 بنددی پهنده  عملکدرد  «زیودتی محیط ابعاد» و «اجتماعی فضایی
 فضدایی  یزیودت  عملکدرد  تعدالی  ،گدر ید یسو از سرزمینسیمای
 گیدرد. مدی  قدرار  چالش مورد شهری هایدره رود داالن اجتماعی

 رود داالن فضدایی  زیودتی  کیفیت کاهش دنبالبه کهجایی نآاز
 شدهری  سدرزمین سدیمای  اجتماعی فضایی نهاد ،شهری یهادره

 رود داالن پایدداری  ۀبرنامد  هددایت  در گیدرد، می قرار تأثیر تحت
 یهدا لکده  واحدد  سداخت  کمدی  هایشاخص به توجه تنها هادره

 هدای شداخص  نمدودن  لحدا   بلکه نبوده، کافی هادره رود داالن
 و پایدارسدازی  سدازی، متعدادل  روندد  در هادره رود عملکرد کیفی

 بندددیپهندده شددناختیانوددان شددناختیبددوم تعددامالت یاسددتعال
 است. ضروری سرزمینسیمای

 اجتمداعی  فضایی آشفتگی و تهران هایدره رود ۀتوسع جریان در
 و طبیعدی  یهدا لکه فضایی زیوتی ناسازگاری و سو کی از هاآن

 طبیعدی  و مددنی  حیدات  تدداوم  دیگر، سوی از هاآن ساختانوان
 مدورد  تهدران  شدهری  سیودت  بوم ۀعرص در درکه ۀدر رود داالن

 ریدزی برنامده  اخیدر  دسدتاوردهای  از گرچه شود.می واقع کنکاش
 و یندی یتز سدبز  هدای محدوده محووس افزایش تهران، محیطی
 هدا دره رود داالن فضدایی  زیوتی شرایط و ظاهری سیمای بهبود
 منظدر  از تهران امروزه ،با وجود این است، بوده قبل با مقایوه در
 هکبیشتری مواجه است  مشکالت با شناختیانوان و شناختیبوم
 اصددول رعایددت طریددق از تنهددا هدداآن از ایعمددده بخددش حددل
 و یشدناخت بدوم  معیارهدای  دخالدت  و سدرزمین سیمای شناسیبوم

 بدود.  خواهد پذیرامکان هادره رود داالن بندیپهنه شناختیانوان
 بده  توجده  ،تهدران  سدرزمین سدیمای  تغییدر  روندد  در کهنجاییآاز

 رود داالن بنددی پهنه فضایی آرایش و محتوایی ساخت معیارهای
 اختاریس نقش مطالعه، این است، برخوردار باالیی ارزش از هادره
 ودتی زی کیفیت تغییر جریان در درکه ۀدر رود داالن عملکردی و

 قدرار  کنکداش  مدورد  را تهدران  سرزمینسیمای اجتماعی فضایی
   .دهدمی

 

 نظری چارچوب
 و سداخت  الگدوی  بدر  شهرنشدینی  مخدرب آثدار   کاهش منظوربه

 همووسددازی رونددد از گیددریبهددره ،سددرزمینسددیمای عملکددرد
 اسدت.  یالزام انرژی و ماده جریان رکاوزسا با انوانی هایفعالیت
 مفداهی   تلفیدق  رویکدرد  بدا  محیطدی  پایددار  ۀتوسع منظور،بدین

 این هب نیل جهت در قدرتمندی علمی ابزار شناسی،بوم و پایداری
 پایدداری  سیودتمی  رویکدرد  کهجایی ازآن شود.می شناخته هدف
 وریبهدره  و نبدوده  شدناختی بدوم  هدای ندد یافر حفدظ  پی در تنها

 ،دارد نظدر  مد نیز را شهری هایمحیط ساخت اجتماعی اقتصادی
 اسددتعالی رونددد در انددرژی و مدداده جریددان وریبهددره یارتقددا
 ضدروری  شدهری  سدرزمین سدیمای  شدناختی انوان و شناختیبوم

 رود داالن عملکدرد  و ساخت الگوهای مدیریت مبنا، این بر است.
 انددرژی و مدداده جریددان اسددتعالی جهددت در شددهری هددایدره

 شناسدی بدوم  اصول از چه آن است. کلیدی امری سرزمینسیمای
 شود،می استنباط مطالعه مورد موضوع با رابطه در سرزمینسیمای
 مبدرم  نیداز  و سرزمینسیمای ساخت ۀدهندتشکیل عناصر اهمیت

 ریدزی برنامده  مختلد   هدای طدر   قالدب  در هدا آن ساماندهی به
 و سداخت  حفدظ  در هدا طدر   ایدن  اهدداف  است. سرزمینسیمای
 یابقدا  در هدا آن باالی ظرفیت دلیل به ،هادره رود داالن عملکرد
 ولاصد  مبنای بر است.سرزمینسیمای در نهفته شناختیبوم منابع
 هدای محددوده  تعداد و سطح افزایش سرزمین،سیمای شناسیبوم

 شدناختی بوم ۀشبک نیازهای گوییپاسخ به قادر تنهایی به طبیعی،
  :بلکه نبوده، شهریسرزمینسیمای شناختیانوان

 نضم است الزم ،سرزمینسیمای بندیپهنه پایداری تداوم در -
 ارتبداط  امکدان  طبیعدی،  هدای محددوده  ۀتوسدع  شرایط تأمین
 رتباطاتا از یپایدار ۀشبک آمده، فراه  نیز هاپهنه شناختیبوم
 تندوع  پایدداری  یابقا منظوربه گیاهی هایپوشش شناختیبوم
 رود یداالند  ۀشدبک  اسدت  الزم آید. فراه  هازیوتگاه ایگونه
 شددناختیبددوم انوددجام ،طبیعددی اسددکلتی همچددون هددادره

 چددارچوب تضددمین، را سددرزمینسددیمای شددناختیانوددان
 تدأمین  و باز فضاهای به دسترسی هوا، تلطی  در یموتحکم
  نماید. میور گردشگری هایفعالیت

 بندددی پهندده  عملکددرد اسددتعالی  راسددتای  در همچنددین، -
 و حفدظ  هدای شدیوه  یارتقا ضمن است الزم ،سرزمینسیمای
 یروندها پایداری افزایش و طبیعی هایداالن و هالکه ۀتوسع

 انودان  وزیودتی  محدیط  هدای زیرساخت ۀتوسع ،اکوسیوتمی
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 ،«یاگوندده تنددوع» یاسددتعال شددرایط تددأمین در نیددز زیوددتی
 هدای ارزش گودترش » و «یاسدامانه بوم فضایی همبوتگی»

 ایدن  از آیدد.  فدراه   سدرزمین سدیمای  تغییر ۀبرنام «اجتماعی
 فضداهای  گوترش و موجود سبز فضاهای حفظ ضمن طریق،
 هایمحدوده بین هادره رود داالنی ارتباط تقویت و جدید سبز
 و هدا گونده  جمعیتدی  ۀپایدداری شدبک   ،شدهری  پراکندده  سبز

 سرزمینسیمای بندیپهنه زیوتگاهی ۀشبک فضایی هماهنگی
 آید.می فراه 

 
 روش و مواد

 در هدرکد  ۀدر رود داالن شناختیبوم عملکرد بررسی مطالعه، روش
 مدورد  مندابع  باشدد. مدی  تهدران  هایسبزراه شبکه فضایی مقیاس
 ۀشدبک هدای  بررسدی  و تهدران  جدامع  طدر  های گزارش ،استفاده
 نقش و نظری مباحث به توجه با است. بوده درکه ۀدر رود فضایی
 شددناختیبددوم ۀشددبک ارتبدداطی هددایداالن عنددوانبدده هدداسددبزراه
 زیودتی  ۀشدبک  شناسدایی  مودتلزم  مطالعده  روند سرزمین،سیمای
 تعادل )ال ( ۀگانسه مراتب در آن عملکرد ارزیابی و داالن فضایی
 انوانی بومی تعالی )ج( و انوانی جغرافیایی یپایدار )ب( محیطی،

رایه ا (1) شکل در که بود خواهد تهران سرزمینسیمای بندیپهنه
 سدرزمین، سیمای عناصر ساختاری تعامل رابطه، این در است. شده
 تاهمید  از سرزمین بوتر شدن قطعهقطعه روند ساختن متوق  در
 شدناختی بدوم  عملکدرد  ارزیدابی  روندد  در است. برخوردار سزاییهب

 هدای شداخص  و هدا مؤلفده  اسدت  الزم سرزمین،سیمای بندیپهنه
 عناصدر  فضدایی  آرایش و یمحتوای ساخت ابعاد در سنجش، اصلی
 هدای ویژگی و مشخصات ،منظوربدین ند.شو تعیین سرزمین،سیمای

  ند.شومی بیان شده ذکر مفاهی  شدن روشن در کی هر
 رود داالن شناختیبوم عملکرد ارزیابی مراتب (،1) شکل براساس

 ۀلفد ؤم همان آن اول ۀالی که عمومی ۀالی سه در سرزمینسیمای ۀدر
 شوند:می مشخص است، مرکزی هوته در انرژی و ماده جریان اصلی

 محیطی تعادل انرژی/ و ماده جریان تعادل

 جریدان  یابقدا  در سدرزمین سیمای شناختیبوم یهاداالن ساخت
 بدده دسترسددی زیوددتگاهی، هددایلکدده بددین در انددرژی و مدداده

 سداخت انودان  هایکاربری سازیمتعادل و محیطی هایموقعیت
(Smith, 1993; Schward, 1993). 

 انسانی جغرافیایی انرژی/پایداری و ماده جریان پایداری

ابقددای  در سددرزمینسددیمای شددناختیبددوم هددایشددبکه عملکددرد
  و گردشگری محیطی، شناختی،انوان یدشناختبوم ایدعملکرده

 .(Ahern,1995) شناختیزیبایی

 

 انسانی بومی انرژی/استعالی و ماده جریان استعالی

 در سدرزمین سدیمای  شدناختی انودان  شناختیبوم ۀشبک استعالی
 هددایشددبکه بددا مددرتبط روندددهای و هدداارگددانیزمتعامددل  یابقددا

 انوانی. بومی منوج  فضایی سیوت  کی در سرزمین زیرساختی
 )شکل شودمی بیان زیر اصلی ۀمشخص سه سنجش در دوم ۀالی
 (:1 جدولو  1

 سرزمینسیمای شناختیبوم هایداالن ساخت تعادل الف(

 در سدرزمین سدیمای  شدناختی بدوم  یهاداالن واحد ساخت تعادل
 و ،«ایلکده  نداهمگنی » ،«طبیعدی  گونده  فراواندی » بودتر  تأمین

 .(Ahern, 1991) «اجتماعی اقتصادی ۀتوسع»
 سرزمینسیمای شناختیبوم هایشبکه عملکرد پایداری ب(

 در سدرزمین سدیمای  شناختیبوم هایشبکه واحد عملکرد پایداری
 و «گردشدگری  هدای موقعیدت » ،«ایگونده  تندوع » بودتر ابقای 

 . (Linehan et al., 1995)  «ایمنطقه خصایص»
 

 بنندی پهننه  شنناختی انسنان  شنناختی بوم شبکۀ زیست استعالی (ج

 سرزمینسیمای

 شددناختیانوددان شددناختیبددوم بندددیپهندده زیوددت یاسددتعال
 ۀتوسع» و «شناختیبوم حفاظت»همزمان روند در سرزمینسیمای
 ای،گونده  تخصدیص  هایبندیالویت به توجه با ،«شناختیانوان
 ومسد  ۀالیو در نهایت  شناختیبوم هایشبکه ایسامانه و یالکه
 عناصدددر فضدددایی آرایدددش و محتدددوایی ترکیدددب سدددنجش در

 . (1 )جدول دشومی بیان، سرزمینسیمای

 3 در را سدرزمین سدیمای  بنددی پهنده  ارزیابی شده،ارایه  ساختار
  نماید:می تبیین مختل  سطح
 قودی  ت قابلیت با طبیعی هایلکه فضایی پیوستگی و ارتباط ال :
 هایهلک بین ارتباط تعادل حفظ راستای در سرزمینی واحدهای به

 کوچدک  بدزر   هایلکه بین تراک  تعادل حفظ و طبیعی کوچک
 ،طبیبیدان  و جعفدری  از برگرفتده ) سداخت انودان  حفدظ  و طبیعی
1385.)   

ظ حفد »شناختی بدا قابلیدت   انوان و شناختیبوم معین اهداف ب:
 یدش آرا تغییدر  راسدتای  در «گونده  نوع انتخاب» و «یاگونه تنوع

 سدداخت سددازیپایدددار قابلیددت بددا هدداگوندده جمعیددت فضددایی
 زمان. گذر در سرزمینسیمای

 و «یاسدامانه بوم فضایی همبوتگی» ،«یاگونهزیوت» تعالی ج:
 اییدفض آرایش ردتغیی ایددراست در «اعداجتم ارزشی ادهایدنه»
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  جریان استعالی
 انرژی و ماده

 
  جریان تعادل        

 انرژی و ماده           
 جریان پایداری

 انرژی و ماده 

 ( 1-الف)
 تنوع تعادل 

 ایگونه 
 هایداالن 
 شناختیبوم 

 (2-الف)    
 ایلکه ناهمگنی تعادل          

 شناختیبوم هایداالن             

 (الف)
 ساخت تعادل

  شناختیبوم هایداالن 

 سرزمین سیمای       

 

 ( ب)     
 عملکرد پایداری      

 شناختیبوم هایشبکه
 سرزمینسیمای   

 زیست استعالی( ج)
  شناختیانسان شناختیبوم شبکۀ 

 سرزمینسیمای بندیپهنه
 

 ( 1-ب)
 ایگونه عملکرد پایداری 

 شناختیبوم هایشبکه

 (2-ب)
 پایداری 

 فضایی ارتباط 
  هایشبکه

 شناختیبوم

 
 ( 2-ج)       

 پهنۀ زیستی تعالی  
 سرزمینسیمای

 
 (1-ج)

 شناختیبوم بندیپهنه
 شناختیانسان     

 سرزمینسیمای                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سرزمین  )مأخذ: نگارندگان(یبندی سیماشناختی داالن رود دره در پهنهعملکرد بوم ۀگان(: مراتب سه1شکل )

 

 شناختیانوان شناختیبوم عملکرد استعالی و هاگونه جمعیت
 زمان. گذر در سرزمینسیمای

 

 درکه( ۀدر رود داالن )تهران، موردی مطالعه
 بدرای  ،5/2/1378 مدور   کوهوران طر  مشترک ۀبیانی در

 رود (.2شکل) شودمی معرفی دره رود 7 تهران سرزمینسیمای
 سدرزمین سدیمای  ارزش واجدد  طبیعی بوترهای تهران هایدره

 کمدک  آن زیودت  محیط کیفیت یارتقا به که باشندمی تهران

 و حفدظ ، روایدن  از (.1386میرفندرسدکی،  و نراقدی ) کنندد می
 است. برخوردار ایویژه اهمیت از هاآن توسعه

 گردشددگری محددور 5، تهددران جددامع طددر  در همچنددین
 شدده  بدرده  نام ۀدر رود 7 میان از یجنوب-یشمال ۀدهنداتصال
ر به ترتیب از شدر  بده   محو 5 این (.3) شکل شودمی معرفی

 ری،-دربندد  (2) شدهربانو، بدی بدی  -دارآباد (1) از:غرب عبارت 
 از هدا دره رود ایدن  .باشندمی کن (5) و فرحزاد (4) درکه، (3)

دلیدل  به و زمان طول در که گذرندمی تهران ۀپیچید بافت میان
 قدرار  وسدازها ساخت تجاوز مورد تهران شهرکالن ۀتوسع و رشد
 از را خدود  طبیعدی  هدای ارزش مرور به که ایگونه به؛ اندگرفته
 یجندوب  -یشمال راستای در درکه ۀدر رود ۀگوتر اند.داده دست
 سرچشدمه  درکده  روسدتای  شدمال  در البدرز  هدای کوه از تهران

 ابدد یمی جریان تهران نصر پل حد تا جنوب سمت به و گیردمی
 فاضل، جواد بلوار داالن در واقع غرب، برگردان سیل کانال به و
 و پوندک  مودیل  بده  اتصدال  از پدس  و هددایت  غرب سمت به

 از پددسکدده  شددودمددی صددادقیه انحرافددی کانددال وارد فرحددزاد
 بزرگدراه  شدمال  از عبدور  و کاشدانی  ا... آیت بزرگراه کردنقطع
 درجندوب  و ابدد یمدی  مودیر  ادامده  غرب سمتبه، کرج -تهران
 فدومنی،  نظر)عیوی دپیوندمی ملحق کن ۀرودخان به، ارم پارک

1384.) 
 

 
  تهران سرزمینسیمای (:2) شکل
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  گانۀسه مراتب ارزیابی در موثر زیرمعیارهای و معیارها بندیدسته (:1) جدول

 (نگارندگان :مأخذ) سرزمینسیمای بندیپهنه شناختیبوم

 
 

 

 سرزمینسیمای بندیپهنه شناختیبوم عملکرد مراتب
 

 شناختیبوم ۀشبک زیست استعالی ج
 سرزمینسیمای بندیپهنه شناختیانسان

 
 در سدرزمین سیمای شناختیانوان شناختیبوم ۀپهنزیوت استعالی

 بدا  ،«شدناختی انوان ۀتوسع» و «شناختیبوم حفاظت» توأمان روند
 ایسدامانه  و ایلکده  ای،گونده  ندوین  هدای بنددی الویدت  بده  توجه
   شناختیبوم هایشبکه

  شناختیبوم هایشبکه عملکرد پایداری ب
 سرزمینسیمای

 
 عتندو » بودتر ابقدای   در شناختیبوم هایشبکه عملکرد پایداری
 «ایمنطقده  خصدایص » و «گردشگری هایموقعیت» ،«ایگونه

 سرزمینسیمای

 شناختیبوم هایداالن ساخت تعادل الف
 سرزمینسیمای

 
 فراواندی » بودتر  تدأمین  در داالنی واحدهای ساخت تعادل
 اقتصدادی  توسدعه »و ،«ایلکده  نداهمگنی » ،«طبیعی ۀگون

 سرزمینسیمای «اجتماعی

 سرزمینسیمای بندیپهنه محتوایی ساخت مراتب
 سرزمینسیمای ۀپهن زیست تعالی1-ج
 

 و کاشددت تددزنین طبیعددی، هددایوداالن هددالکدده ۀشددبک پددراکنش
 «سرزمینسیمای شناختیانوان شناختیبوم ۀپهن»ساختانوان

 شناختیبوم یهاشبکه ایگونه عملکرد پایداری1-ب

 

 سدداختانوددان و کاشددت تددزنین طبیعددی، هددایداالن پددراکنش
 «شناختیبوم هایشبکه»

 شناختیبوم یهاداالن ایگونه تنوع تعادل1-الف
 

 سداخت انودان  و کاشدت  تدزنین  طبیعی، یهالکه پراکنش
 «شناختیبوم هایداالن»

 شناختیانسان شناختیبوم ۀپهن زیستی ساخت
 استعالیی روند احتیاجات به درپاسخ سرزمینسیمای

 اجتماعی هایبرنامه
 

 ۀشبک زیوتی عملکرد و ساخت تخصیص
 سرزمین سیمای بندیپهنه شناختیانوان شناختیبوم

 
 شناختیانسان شناختیبوم ۀشبک زیست استعالی 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ]هاهسامان بر آثارمنفی درکاستن هاگونه خاص شرایط استعالی[
 یینسرزم واحدهای شناختیانوان شناختیبوم تعامالت استعالی[

 ]عملکردی تک هایسامانه از گذار در
 اریپاید تداوم در ساختانوان هایپهنه زیوتی محیط استعالی[

 ]سرزمینسیمای فضایی ۀتوسع

  هایشبکه داالنی واحدهای زیستی ساخت
 و مکان و بوم پایدار نظامابقای  در شناختی بوم

 سرزمینسیمای قلمرو و اقلیم متقابل ارتباط
 

  برونی و درون زیوتی انزوای( و )ارتباط ارتباط
  شناختیبوم ۀشبک هایداالن واحد

 
 شناختیبوم ۀشبک هایداالن عملکرد پایداری 
 و طبیعنی  هنای لکنه  بین در زیستی مراتبسلسله 

 و سنناختانسننان هننایپهنننه سنناخت،انسننان
 جغرافیایی مختلف هایپدیده و جغرافیایی،

 
 

 ]زیوتگاهی هایلکه زیوتی ارتباط[
 ]سرزمین هایپهنه ایگونه پراکنش[
 ]ساختانوان و طبیعی هایسامانه زیوتی ارتباط[

 بستر تأمین در ایلکه واحدهای زیستی ساخت
 شناختیبوم هایداالن ایگونه تنوع

 
 دواح «اندازه میانگین» و ،«درصد» ،«تعداد» ،«نوع»

 شناختیبوم داالن یهالکه
 

 داالن یهننالکننه سنناخت تعننادل 
 شناختیبوم

 
 
 
 

 

 ]زیوتگاهی هایلکه ساختاری تنوع[
 ]زیوتگاهی درون روابط ایمحدوده تنوع[
 ]زیوتگاهی برون روابط ایگونه تنوع[

 سرزمینسیمای بندیپهنه فضایی آرایش مراتب
  شناختیانسان شناختیبوم ۀشبک بندیپهنه 2-ج

 سرزمینسیمای
 

 و کاشددتنییتددز طبیعددی، هددایوداالن هددالکدده ۀشددبک چیدددمان
 «سرزمینسیمای شناختیانوان شناختیبوم ۀپهن» ساختانوان

 شناختیبوم هایشبکه فضایی ارتباط پایداری 2-ب
 
 

 
 سدداختانوددان و کاشددت تددزنین طبیعددی، هددایداالن چیدددمان

 «شناختیبوم هایشبکه»

 هایداالن ایلکه ناهمگنی تعادل 2-الف
 شناختیبوم 
 

 سداخت انودان  و کاشدت  تدزنین  طبیعدی،  یهالکه چیدمان
 «شناختیبوم هایداالن»

 روند در شناختیبوم هایشبکه فضایی آرایش
 شناختیانسان شناختیبوم تعامالت استعالی

 سرزمینسیمای
 
 
 

 انوان شناختیبوم ۀپهن فضایی عملکرد و ساخت تخصیص
 سرزمینسیمای شناختی

 
 شننناختیبننوم هننایشننبکه فضننایی اسننتعالی 

  شناختیانسان

 
 ]سرزمینسیمای عملکرد در شناختیبوم واحدهای نقش استعالی[
 ]شناختیبوم واحدهای کارکرد در مردم نقش استعالی[
 ]شناختیبوم های زیرساخت پایداری یاستعال[
 ]شناختیبوم تجربه یاستعال[

 هایشبکه داالنی واحدهای فضایی کپارچگیی
 ۀچندگان هایعملکردابقای  در شناختیبوم

 سرزمینسیمای شناختیانسان و شناختیبوم
 
 
 

 

  برونی و درون فضایی انزوای و ارتباط
 شناختیبوم ۀشبک هایداالن

 
 شناختیبوم ۀشبک هایداالن فضایی پایداری 
 و طبیعننی هننایلکننه فضننایی مراتننبسلسننله 

 و سنناختانسننان هننایپهنننه سنناخت،انسننان
 جغرافیایی مختلف هایپدیده و جغرافیایی،

 
 ]زیوتگاهی هایلکه بین در فضایی ارتباط[
 ]سرزمین هایپهنه بین در ایگونه فضایی پراکنش[
 ]ساختانوان و طبیعی هایسامانه بین در فضایی ارتباط[

 بستر در ایلکه واحدهای فضایی همجواری
 طبیعی، ذخائر بین در انرژی و ماده جریان

 فرهنگی خصایص و تاریخی هایمحدوده
 شناختیبوم هایداالن

 
  «غیرهمنوع با همجواری» و «همنوع تا فاصله» ،«شکل»

 شناختیبوم داالن یهالکه
 

 یهنا لکنه  اننووای(  و )ارتبناط  فضایی تعادل 
 شناختیبوم داالن

 
 ]زیوتگاهی تعامالت در فضایی ناهمگنی[

 ]زیوتگاهیدرون ارتباطات در ایلکه ناهمگنی[
 ]زیوتگاهیبرون درارتباطات ایگونه فضایی ناهمگنی[
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 05/09/1386 ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوب تهران جامع طرح پیشنهادی محور پنج (:3) شکل
 (1385 سازگان،بوم شهرسازی-معماری مشاور مهندسین )مأخذ:

 

 تهدران،  شدهر کدالن  یوسدازها ساخت روزافزون گوترشدلیل به
 .اسدت  شدده  حفظ آن مویر از بخشی در تنها درکه داالن ماهیت
 تغییدرات  شداهد  داالن سدرزمین سدیمای ، گذشدته  هدای سال طی
 اجتمداعی  اقتصدادی  نهداد  و فضایی ساخت و سازمان در یبویار
 پیشدین  هدای دورههدای  تصمی  ۀمطالع، رواین از است. بوده خود
 و غییرت روند شناسایی امکان آن، ۀآیند ۀبرنام همچنین و یوکنون

 هددایدره رود داالن فضددایی ۀشددبک در دره رود داالن تحددوالت
خت االن و سدا د سرزمینسیمای تغییرات سازد.می میور را تهران

 در متمدادی،  یهدا سدال  طی آن گرفتهاقتصادی اجتماعی شکل 
 افددزایش بدر  عدالوه  اسدت.  بدوده  متفداوت  مختلد   هدای بخدش 
 اسدکان  گیدری شکل شمالی، بخش در ساختانوان هایمحدوده

 براسداس  شدود. مدی  مشداهده  نیز آن از یهایبخش در غیررسمی
 طمربدو  محدوده این تغییرات ترینبیش گرفته، صورت هایبررسی

 و بافدت  گوودتگی  سبب که است شهری هایبزرگراه احداث به
 طدوالنی  و گودتردگی  دلیدل به .(4 )شکل است دهش داالن بوتر
 بخشی برای تنها محیطیهای بررسی بودن محدود و مویر بودن

 از شدواهد  هید ارا آبداد(، اسدالم  و درکده  بدین  فاصل )حد داالن از
 است. میدانی شواهد بر مبتنی هابخش برخی در داالن وضعیت

 
 پیشین هایدوره

 ۀعددد وسدت لددلید  بده  ،1347 ادت 1335 انیدزم ۀازدب یددط
  دکددان

 هدای محددوده  تهدران،  یغربد  شدمال  ساختانوان هایمحدوده
بدا   اندد. بوده برخوردار یتروسیع هایگوتره از درکه داالن طبیعی

مانند  یبزرگ ساختانوان هایمحدوده احداثوجود این، به مرور 
 از بخدش  ایدن  ۀتوسع در هما هتل ۀمحدود و اداری هایمحدوده

 دو بدین  جددایی  هندوز  زمانی ۀباز این در اند.شده واقع مؤثر شهر
 و اتصدال  و نیامدده  پدیدد  چمدران  بزرگدراه  غربی و شرقی بخش
 مثدال، بدرای   اسدت.  بدوده  برقدرار  طدرف  دو محالت بین ارتباط
 .آمدد به شمار می ونک روستای از ییجز فعلی آباداسالم ۀمحدود
 بدا  ،1358 تا 1347زمانی ۀدرباز تهران شهر کالبدی تحوالت
 شدهری  ۀهودت  بدا  آن پیوستگی و تهران مرکزی ۀهوت گوترش
 ۀدهد  هدای سدال  شدهرگرایی  تحوالت و شمیرانات و ری مناطق
 سداختاری  تغییر ترینمه  است. برخوردار ایویژه اهمیت از ،50
 چمدران  بزرگدراه  احدداث  آید، می پدید داالن شرقی ۀجدار در که

 عبدور  باغدات  میدان  از وندک،  روسدتای  غربدی  جانب از که است
 ۀمنطقد  از را آبداد اسدالم  کندونی  اراضدی  آن دنبدال  بده  و کندمی

 ،1374 تدا  1358 زمدانی  ۀبداز  سدازد. می مجزا ونک روستای
 عندی ی تهدران  یغربد  شدمال  ۀناحی ۀگوترد و سریع ۀتوسع دوران
 و وندک  روسدتای  غدرب،  شدهرک  )اراضدی  آبداد سعادت ۀمحدود
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 دلیدل بده  هدا، سدال  این در شود.می محووب آباد(اسالم محدوده
 پیدددایش جندد ، از ناشددی وتبعددات انقددالب از ناشددی تحددوالت

 ۀتوسدع  و کالبددی  تحدوالت  جدیدد،  اجتماعی درآمدی هایگروه
  باال نهایت در و شهری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پیشنهادی مسیر و درکه ۀدر رود مسیر (:4شکل)
 (نگارندگان :مأخذ) گردشگری

 

 و هدا سرمایه هجوم تهران، شمالی مناطق در زندگی کیفیت بودن
 دسدت  تقریبدا   اراضدی  سدمت  بده  را ایویدژه  اجتماعی هایگروه
 و اویدن  ۀدر اطدراف  هایمحدوده و ولیعصر خیابان شمال ۀنخورد
  آورد.می دنبال به، آباداسالم اراضی

 مدالکیتی،  و حقدوقی  ۀنشدد  حل معضالت دلیلبه، هاسال این در
 اراضدی،  وهدا  باغ ماندن صاحبدون ب قدیمی، مالکین بالتکلیفی

ر   مودی یحر رعایت عدم و اراضی تملک در نوالومو اقدام عدم
 مدران چ بزرگراه کرانه هایمحدوده کالبدیفشار قوی، نابوامانی 

 احددداث چدده چنددان رسددد.مددی خددود اوج بدده دره رود موددیل و
 هدای بافت و نشینآلونک های محدوده ناهماهن ، هایمحدوده

 -معمداری  مشداور  )مهندسدین  شدود مدی  مشداهده  وفور به نازل
 ،50 ۀدهد  هدای سدال  از پیش تا (.40-44 سراوند، شهرسازی
ها اغب از پوشیده آن شمالی هایقومت و فعلی آباداسالم ۀمحدود
 در یاراضد  ایدن  وندک،  روستای استقرار دلیلبه کهاند بوده مزارع
 بزرگدراه  سداخت  بدا  لدیکن  شددند، مدی  واقع دره رود شرقی ضلع

  سدطو  بده  و روندمی بین از اراضی این از وسیعی سطح چمران،
 ابند.یمی هویت تغییر، شهری ۀاستفاددون ب و خالی

 

 یکنون ۀدور

 تا ترینشمالی از دره، رود داالن یپیرامون ۀمحدود، حاضر حال در
 و وسداز سداخت  ۀتوسدع  روندد  بدا  آن هدای محددوده  تدرین جنوبی

 ۀمحدود در است. شده مواجه ساختانوان هایمحدوده گوترش
 ظرفیدت  از بدیش  اسدتقرار  درکده،  میددان  ۀمحدود داالن، شمالی
 بده  رفداهی  خددمات  ۀاراند  منظور به غذایی، خدمات هایکاربری

 سدبز  هدای پهنده  وهدا  بداغ  تخریب به منجر دره، رود گردشگران
 وسدازهای سداخت  میددان  جندوبی  بخدش  در اسدت.  شده طبیعی

، مدام ا ادگدار ی بزرگدراه  احداث است. افزایش حال در نیز موکونی
 یدن ا در همچندین  اسدت.  بدرده  بین از را داالن سبزراه پیوستگی

 بزرگدراه  یجندوب  ۀمحددود  در شدهرداری  اقدام ترینمه ، هاسال
 اهبزرگدر  احدداث  جهدت  هدا زمین از بخشی آزادسازی امام، ادگاری

 آبادماسال ۀمحل نیایش، بزرگراه جنوبی ۀمحدود است. بوده نیایش
 دالیدل  کده  شدود مدی  شدناخته  غیررسدمی  اسدکان  ۀمحددود  نیز

 راتیدی تد   ،رون عنوان شد. از اینیپیش بخش در آن گیریشکل
 شدده ارایده   )8 تدا  5) یهاشکل درلی شما بخش در وسازساخت
 .است

 
 آینده هبرنام
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 مور  نایرا معماری و شهرسازی عالی شورای مصوب جامع طر 
 ضوابط همراه به عملکردی بندیمنطقه طر  ،05/09/1386

 مشدخص  ضوابط براساس است. کردهارایه  را هاپهنه وسازساخت
  و جداول طبق ران،دته سطح در سرزمین اراضی از ادهداستف شده،

 
 

 
 
 
 
 
 

  سرزمینسیمای تدریجی ساخت تغییر :چپ به راست (8 ،7 ،6 ،5) هایشکل
 (1388 موالناپور، :مأخذ) درکه درۀ رود داالن شمالی محدودۀ

 

و «مخدتلط » ،«فعالیت» ،«سکونت» کالن ۀپهن چهار در ها،نقشه
 سازمان طر ، این در است. شده مشخص باز( و )سبز «حفاظت»

 بده  ندوبی ج-شدمالی  پیشدنهادی  محدور  5 ۀپای بر تهران فضایی
 ،شدهر  جندوبی  ۀمحددود  بده  تهران یشمال ۀکوهپای اتصال منظور
 جدداول  و شدده  اسدتخراج  هدای نقشده  اساس بر شود.می ترسی 
 بده  هدا دره رود طبیعدی  محورهدای  مقدررات،  و ضوابط به مربوط
 گرفتده  درنظدر  سدرزمین  سدیمای  (G) باز و سبز هایپهنه عنوان
 مصدوب  هدای طر  اساس بر تنها هاآن در وسازساخت و شوندمی

 خصدوص،  ایدن  در گردد.می مجاز شهری طراحی و شهری منظر
 شدهارایه  هادره رود برخی داالن برای پراکنده طور به هاییطر 
 انجدام  حدال  در تهدران  شهر سبز فضای و هاپارک سازمان است.
 طددر  اجدرای  بدا  درکده،  ۀدر رود داالن ۀمحددود  درهدایی  اقددام 

 و سدبز  یفضداها  بده  اراضی تبدیل و غیررسمی اسکان پاکوازی
 یراسدتا  در تنها گرفتهصورتهای اقدام است.تزیینی  هایکاشت
 بدر  متکدی به طدورکلی   و است کاشت تزنین سبز فضاهای ایجاد
 تهدران  سدرزمین سیمای شناختیانوان شناختیبوم ۀشبک ساختار
 باشند.نمی
 

 رود داالن شناختیبوم عملکرد یمراتب سلسله ارزیابی

 تهران سرزمینسیمای، درکه ۀدر
 رود در چه آن تفویر و شناسایی مطالعه، نظری ارچوببراساس چ

 گانه:سه ارزیابی سطو  در، دهدمی ر  تهران هایدره
 ۀشبک» و «شناختیبوم هایشبکه» ،«شناختیبوم هایداالن»
 تهران سرزمینسیمای بندیپهنه، «شناختیانوان شناختیبوم

 مبنای: بر سطو  این حاضر ۀمطالع در باشد.می پذیرامکان
 در درکه ۀدر رود شناختیبوم داالن ساخت تعادل ارزیابی»

 شناختیبوم ۀشبک عملکرد پایداری» ،«سرزمینسیمای بندیپهنه
 زیوت تعالی» و ،«سرزمینسیمای بندیپهنه در درکه ۀدر رود
 با سرزمینسیمای بندیپهنه شناختیانوان شناختیبوم ۀشبک
 ۀتوسع و شناختیبوم حفاظت منتخب هایبندیالویت
 ارزیابی نتای  بود. خواهد تفویر قابل درکه ۀدر رود شناختیانوان
 آورده (5 و 4 ،3) جداول در ترتیب به گانهسه سطو  به مربوط
 ۀدر رود داالن شناختیبوم عملکرد ارزیابی اساس، این بر اند.شده
 ساخت تعادل سطح سه در ارزیابی معیارهای مبنای بر درکه
 استعالی و شناختیبوم ۀشبک عملکرد پایداری شناختی،بوم داالن
 سرزمینسیمای بندیپهنه شناختیانوان شناختیبوم ۀشبکزیوت
 شود:می بندیمرتبه

 

 ۀدر رود شناختیبوم داالن ساخت تعادل ارزیابی الف:
 تهران سرزمینسیمای بندیپهنه در درکه
 گونه فراوانی» بوتر تأمین در درکه ۀدر رود داالن واحد ساخت تعادل ارزیابی

 سرزمینسیمای «اجتماعی اقتصادی ۀتوسع» و «ایلکه ناهمگنی» ،«طبیعی

 تهران:
 ۀدر رود شناختیبوم داالن ایگونه تنوع تعادل ارزیابی 1-الف

 سرزمین تهرانسیمای بندیپهنه در درکه

 داالن ساختانوان و کاشت نیتزن طبیعی، یهالکه پراکنش ارزیابی

 درکه: ۀدر رود شناختیبوم

ه حاکی درک ۀدر رود داالن بوتر تغییرات زمانی هایدوره ۀمطالع
 هدا، تخریدب  روندد  حاصدل  که استهاز کاهش سطح وتعداد باغ

 سدبز  هایلکه تخریب باشد.می هابزرگراه احداث و سازهاوساخت
 باز هایلکه به شدن تبدیل صورتبه داالن این از هاییبخش در

 کاندال  بده  آن تبدیل و دره رود طبیعی ویژگی رفتن بین از است.
 دره رود داالن در کده  اسدت  تغییراتی دیگر از نیز روبوته و روباز
 درختان داالن از بخش این همنوع هایگونه است. وقوع حال در

        1381                   1374                    1358                     1347                       1335 
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 حدفاصدل  در هودتند.  تبریدزی  و گدردو  انجیدر،  چنار، کاج، سرو،
 دانده، درشت طبیعی هایلکه همت، بزرگراه تا امام ادگاری بزرگراه
 جندوب  در دهندد. می اختصاص خود به را داالن از وسیعی سطح
 ریزدانده  ۀلکد  و یهکتدار  13 ۀداندرشت ۀلک ادگارامامی بزرگراه

 ۀلکد  چمدران  بزرگدراه  مجداورت  در دارندد.  وجود یهکتار 8/2

، لکده  ایدن  داخدل  کده  شودمی مشاهده نیز هکتاری 10 طبیعی
 حدد  هودتند.  موجود پراکنده طور به ساختانوان ۀریزدان قطعات
 وسدعت  به طبیعی ایلکه نیز مدیریت پل و نیایش بزرگراه فاصل
 ۀلک همت بزرگراه تا مدیریت پل بین است. موجود هکتار 8/21

 وسعت به ساخت،انوان ۀلک پراکنش حداقل با ایگوترده طبیعی

 امدام  دانشدگاه  شر  سمت شمالی بخش در هکتار، 82 تقریبی
 بخدش  در باشدد. مدی  موجود غرب شهرک 1 فاز شر  تا صاد 
 وقدوع  بده  طبیعدی  هدای لکه شدید تخریب همت بزرگراه جنوبی
 شدرقی  ضدلع  از گدذر  از پدس  مویر بخش، این در است. پیوسته
 و مدیالد  برج و میالد بیمارستان پزشکی، علوم دانشگاه ۀمجموع
 شود.می گفتگو پارک وارد )حکی ( رسالت بزرگراه از عبور از پس
 در و شدود می کشیده زیر به کامال  مویر پارک، شمالی بخش در

 ابدد. یمدی  ادامده  پدارک  انتهدای  تا و آمده رو به پارک هایمیانه
 بدا  پدارک  همدین  داالن مودیر  در موجودتزیینی  ۀلک ترینبزر 
 هدای گونده  از مملدو  پدارک  نید ا اسدت.  یهکتار 8/24 وسعت
 ،تزییندی  کداج  و سدرو  ازها عبدارت  گونه این است. متنوع گیاهی
 پس .باشندتزیینی می هایگل و شمشاد مجنون، بید توت، چنار،
 بزرگدراه  مجداورت  در غدرب  سدمت  به مویل پارک، از خروج از

 بلوار شمال در و ابدیمی ادامه آب سازمان خیابان و احمدآلجالل
 ۀفلکد  سمت به شده، ملحق آن به پونک مویل صادقیه شهدای

 )شدهید  کدرج  -تهدران  راهآزاد مدوازات  به جاآن از و صادقیه دوم
 وارد ارم پدارک  غربدی  ضدلع  در و ابدد یمدی  مویر ۀادام فهمیده(
 کن ۀرودخان ابد.یمی امتداد جنوبی راستای در و شده کن ۀرودخان
 شهریور17 کوی و مهرآباد فرودگاه ۀمحدود ۀمیان از گذر از پس
 (.4) شدکل نمایدد  می عبور تهران غربی جنوب درها باغ میان از

 ۀمجموع یجنوب بخشبه جز  ،ساختانوان هایمحدوده افزایش

 واقدع  غدرب  برگردانسیل )کانال نصر ۀمحل تا ساز،آتی موکونی
 بزرگدراه  فاصل حد در ابد.یمی ادامه فاضل( جواد بلوار کریدور در

 آبداد اسالم غیررسمی اسکان گیریشکل حکی  بزرگراه تا نیایش
 سداخت انودان  ۀسدامان  پدایین  کیفیت وجودبا  است. افتاده اتفا 

 دره رود داالن طبیعدی  کیفیدت  و )باغات( سبز هایلکه محدوده،
 زیباسدازی  سازمان، حاضر حال در باشد.می کمتری تخریب دچار
 ۀمرحل به را چمران بزرگراه ۀحاشی دهیسامان طر  تهران، شهر
 تخریدب  و پاکودازی  طدر   ایدن  از هددف  اسدت.  گذاشدته  اجرا

 نییتدز  هدای لکده  به هاآن اختصاص و سند بدون هایساختمان
 سدبب  هدا بخدش  برخدی  در خدود  هدا پاکوازی این است. کاشت
 است. شده طبیعی هایسامانه بیشتر تخریب

 رود شناختیبوم  داالن ایلکه ناهمگنی تعادل ارزیابی 2-الف

 سرزمین تهرانسیمای بندیپهنه در درکه ۀدر

 ساختانوان و کاشت نییتز طبیعی، یهالکه چیدمان ارزیابی
 درکه ۀدر رود شناختیبوم داالن
 فداز  و آبداد سعادت ۀمحل ۀجدار در داالن پیرامون طبیعی هایلکه
 مالصددرا،  خروجی تا امام ادگاری بزرگراه )جنوب غرب شهرک 1
 پیوستگی و فضایی ارتباط از همت( بزرگراه تا مالصدرا خروجی و

 طدور بده  طبیعدی  هایلکه نقاط، سایر در و است برخوردار مناسب
 صدورت  بده  هدا لکده  شکل قومت، این در اند.گرفته قرار نامرتبط
 ۀکمیند  و متر 500 حدود در داالن عمق ۀبیشین که است نواری
 طبیعدی  هایلکه میانبه طورکلی،  رسد.می متر 12 حدود به آن
 شدناختی بوم هایموقعیت کوب در مؤثری ارتباط ساختانوان و

 و هدا لکده  بدا  طبیعدی  هدای سدامانه  فضدایی  ارتباط و ندارد وجود
 دلیدل بده  اسدت.  کاسدتی  و کمبدود  دچدار  ساختانوان هایداالن

 بخدش  در ویدژه بده  محددوده  در انودان  حضور دره، رود موقعیت
 میودر  شدناختی بوم عناصر از گیریبهره در نیایش بزرگراه جنوبی
 محدددودیت ایددن .(12 ،11 ،10 ،9) هددایشددکل باشدددنمددی
 محیطددی، کیفیددت بددودن پددایین جملدده از مختلفددی دالیددلبدده
 راسدتای  در منودج ،  ۀبرنامد  و طدر   وجدود  عدم و ناپذیریدفاع
 باشد.نمی دره رود داالن طبیعی هایمحدوده در انوان حضور

 
 
 
 
 

  حدفاصل درکه ۀدر رود :چپ به راست از (:12 ،11 ،10 ،9) هایشکل
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 (نگارندگان :مأخذ) حکیم بورگراه تا همت بورگراه
 

 (گارندگانن :مأخذ) تهران سرزمین سیمای بندیپهنه در درکه ۀدر رود شناختیبوم داالن ساخت تعادل ارزیابی (:3) جدول
 تهران: سرزمین سیمای بندیپهنه در درکه ۀدر رود شناختیبوم داالن ساخت تعادل ارزیابی -الف

  و «ایلکه ناهمگنی» ،«طبیعی ۀگون فراوانی» بوتر تأمین در درکه ۀدر رود داالن واحد ساخت تعادل ارزیابی
 تهران سرزمینسیمای «اجتماعی و اقتصادی ۀتوسع»

 

 تهران: سرزمینسیمای بندیپهنه در درکه ۀدر رود شناختیبوم داالن ایگونه تنوع تعادل ارزیابی 1-الف
 درکه ۀدر رود شناختیبوم داالن یاگونه تنوع بوتر تأمین در ایلکه واحدهای زیوتی ساخت ارزیابی

 «درکه ۀدر رود شناختیبوم داالن» ساختانسان و کاشت توئین طبیعی، یهالکه پراکنش ارزیابی
 ] درکه ۀدر رود شناختیبوم داالن یهالکه «اندازه میانگین» و «درصد» ،«تعداد» ،«نوع» ارزیابی[

 (یطبیع هایلکه تعداد و سطح کاهش) طبیعی هایلکه ۀریزدان پراکنش -
  ساخت(انوان هایلکه تعداد و سطح )افزایش ساختانوان هایلکه ۀداندرشت پراکنش -
  شناختی(بوم نامرتبط و فقیر عناصر با هالکه تعداد و سطح افزایش) کاشت تزنین هایلکه ۀدان درشت و ریز پراکنش -
 ساخت(انوان و طبیعی هایسامانه شناختیبوم کیفیت )کاهش ساختانوان و طبیعی هایلکه تخریب -

 

 :تهران سرزمین سیمای بندیپهنه در درکه دره رود شناختیبوم  داالن ایلکه ناهمگنی تعادل ارزیابی 2-الف
  یفرهنگ خصایص و تاریخی هایمحدوده طبیعی، ذخانر بین در انرژی و ماده جریان بوتر تأمین در ایلکه واحدهای فضایی همجواری ارزیابی

 درکه ۀدر رود شناختیبوم داالن
 «درکه ۀدر رود شناختیبوم داالن» ساختانسان و کاشت نییتو طبیعی، یهالکه چیدمان ارزیابی

 ] درکه ۀدر رود شناختیبوم داالن یهالکه «غیرهمنوع با همجواری» و «همنوع تریننزدیک تا فاصله» ،«شکل» ارزیابی[
 (هالکه فضایی ارتباط )کاهش هالکه نامرتبط پراکنش -
 ساخت(انوان هایداالن و هالکه دخالت با طبیعی هایسامانه فضایی گووت )افزایش شناختیبوم هایموقعیت کوب در طبیعی هایلکه فضایی انزوای-
 ساخت(انوان هایداالن و هالکه با طبیعی هایسامانه فضایی ارتباط )نقصان شناختیانوان هایموقعیت کوب در طبیعی هایلکه فضایی انزوای -
 محیط( در شناختیبوم اختالالت )نفوذ متأثر ساختانوان هایلکه گوتردگی -
 (طبیعت در شناختیانوان اختالالت )نفوذ رگذاریتأث ساختانوان هایلکه گوتردگی -

 بندی جمع
 درکه: ۀدر رود شناختیبوم داالن یهالکه ساخت تعادل کاهش

 ]زیوتگاهی هایلکه ساختاری تنوع کاهش[
 ]زیوتگاهیدرون روابط ایمحدوده تنوع کاهش[
 ]زیوتگاهیبرون روابط ایگونه تنوع کاهش[

 درکه: ۀدر رود شناختیبوم داالن یهالکه انووای( و )ارتباط فضایی تعادل کاهش
 ]گاهیزیوت تعامالت در فضایی ناهمگنی کاهش[
 ]گاهیزیوتدرون ارتباطات در ایمحدوده ناهمگنی کاهش[
 ]گاهیزیوتبرون ارتباطات ایگونه ناهمگنی کاهش[
 

 ۀدر رود شناختیبوم ۀشبک عملکرد پایداری ارزیابی ب:

 سرزمین تهرانسیمای بندیپهنه در درکه

در  درکه ۀرود درشناختی بوم ۀپایداری عملکرد شبکارزیابی 
و « گردشگری هایموقعیت»، «ایتنوع گونه»ابقای بوتر 

 سرزمین تهران:سیمای« ایخصایص منطقه»
 رود شناختیبوم  ۀشبک ایگونه عملکرد پایداری ارزیابی 1 -ب

 تهران سرزمینسیمای بندیپهنه در درکه ۀدر

 ساختانوان و کاشت تزنین طبیعی، هایداالن پراکنش ارزیابی
 درکه: ۀدر رود شناختیبوم ۀشبک
 در داالن داددامت تا باغات، جمله از طبیعی، هایارزش مجموع در

 عبدور  دلیدل بده ، ایدن  وجود با اند.شده حفظ همت بزرگراه جنوب
 در آمده بوجود گووت و انقطاع و نیایش امام، ادگاری هایبزرگراه
 رهاشددده، و بالاسددتفاده اراضددی از وسددیعی ۀعرصدد داالن، موددیر

 وجدود هبد  مددیریت،  پدل  و نیدایش  بزرگدراه  حدفاصدل  در ویژهبه
 قددی   ۀجداد  جندوب  تا همت بزرگراه یجنوب ۀمحدود در اند.آمده

 و باشدد مدی  نامناسدب  بویار دره رود وضعیت نقاط برخی در کرج
  در امر ندای ابد.ییدم زولدن دتدش به دودهدمح یدمحیط کیفیت
 هدای شدکل  ابدد یمدی  شدت نیز میالد بیمارستان ۀحاشی ۀمحدود

 سداخت، انودان  هایمحدوده از داالن عبور دلیلبه(. 14و  13)
 زا برخدی  در و اسدت  شدده  تبددیل  آبدی  کاندال  به دره رود داالن
 اتخداذ (. 15نیز به زیر معابر کشیده شده اسدت شدکل )   هابخش
 تبدیل و طبیعی هایداالن ۀتوسع خصوص در زیرساختی رویکرد

 یشدهر  فاضدالب  تدا  اسدت  شده سبب بتونی هایکانال به هاآن
 ایدن  .شود هدایتبیمارستان( به درون این کانال  ۀآلود )فاضالب

 در کاندال  کردنسرپوشیده نهایت در و نامطبوع بوی ایجاد به امر
  (.16و  13) یهاشکل است شده منجر نقاط برخی

 رود شناختیبوم  ۀشبک فضایی ارتباط پایداری ارزیابی 2-ب

 تهران سرزمینسیمای بندیپهنه در درکه ۀدر

 ساختانوان و کاشت نییتز طبیعی، هایداالن چیدمان ارزیابی
 درکه: ۀدر رود شناختیبوم ۀشبک
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 دهنددگی اتصدال  قابلیدت  و خطدی  امتداد هادره رود اصلی ویژگی
 داالن مودددیر امتدددداد در ،بددده طدددورکلی باشدددد.مدددی هددداآن
 در ایپیوسدته  ارتبداط  داالندی  واحددهای  اسدت  شناختی،الزمبوم

 و شددناختیبددوم ۀچندگاندد عملکردهددای داشددتننگدده پایدددار
 اصدلی  ازعوامدل  ترافیکی هایشریان سازند. فراه  شناختیانوان

 ارتباط در اصلی گووت باشند.می هاداالن پیوستگی بردن بین از
 حالدت  از داالن کده  مرحلده  آن از تهران، ۀگانهفت هایداالن با

 گیرد،می خود به کانال مصنوعی ساختار و شده خارج خود طبیعی
 عملکدرد  کده  اسدت  آن از حداکی  تغییدرات،  بررسی شود.می آغاز
 ارتباطدات  اسدت.  ندابودی  و تخریدب  حدال  در داالن شناختیبوم

 پیوسدته  طور به درکه ۀدر رود شناختیبوم عناصر فیمابین فضایی
 نیافتده  شدکل  سدرزمین سیمای ۀپهن شناختیبوم ۀشبک قالب در و

 است.

 

 
 
 
 
 

  درکه، ۀدر رود :چپ به راست (16 ،15 ،14 ،13) هایشکل

 (نگارندگان :مأخذ) حکیم بورگراه تا همت بورگراه حدفاصل

 

  در درکه ۀدر رود شناختیبوم ۀشبک عملکرد پایداری ارزیابی (:4) جدول

 نگارندگان( )مأخذ: تهران سرزمینسیمای بندیپهنه
 تهران: سرزمینسیمای بندیپهنه در درکه ۀدر رود شناختیبوم ۀشبک عملکرد پایداری ارزیابی-ب
 «ایمنطقه خصایص» و «گردشگری هایموقعیت» ،«ایگونه تنوع» بوترابقای  در درکه ۀدر رود شناختیبوم  ۀشبک عملکرد پایداری ارزیابی

 تهران سرزمینسیمای

 

 :تهران سرزمینسیمای بندیپهنه در درکه ۀدر رود شناختیبوم ۀشبک ایگونه عملکرد پایداری ارزیابی 1 -ب
  قلمرو و اقلی  متقابل ارتباط و مکان و بوم پایدار نظامابقای  در درکه ۀدر رود شناختیبوم ۀشبک داالنی واحدهای زیوتی ساخت ارزیابی

 تهران سرزمینسیمای ۀپهن
 «درکه ۀدر رود شناختیبوم ۀشبک» ساختانسان و کاشت نییتو طبیعی، هایداالن پراکنش ارزیابی

 

 ]درکه دره رود شناختیبوم شبکه هایداالن برونیو  درون زیوتی انزوای(و  )ارتباط ارتباط ارزیابی[
 

 های طبیعی(داالن تعداد و طول )کاهش شناختی(بوم هایشریان و هادره )رود طبیعی هایداالن گووت -
 ساخت(انوان هایداالن تعداد و طول )افزایش ترافیکی( های)شریان ساختانوان هایداالن پراکنش -
 شناختی(بوم نامرتبط و فقیر عناصر با هاداالن تعداد و طول )افزایش کاشت تزنین هایداالن پراکنش -
 ساخت(انوان و طبیعی هایداالن شناختیبوم کیفیت )کاهش ساختانوان و طبیعی هایداالن تخریب -

 

 :تهران سرزمینسیمای بندیپهنه در درکه ۀدر رود شناختیبوم ۀشبک فضایی ارتباط پایداری ارزیابی 2-ب
 شناختیانوان و شناختیبوم ۀچندگان هایعملکردابقای  در درکه ۀدر رود شناختیبوم ۀشبک داالنی واحدهای فضایی کپارچگیی ارزیابی

 تهران سرزمینسیمای ۀپهن
 «درکه ۀدر رود شناختیبوم ۀشبک» ساختانسان و کاشت نییتو طبیعی، هایداالن چیدمان ارزیابی

 

  ]درکه ۀدر رود شناختیبوم ۀشبک هایداالن برونی و درون فضایی انزوای( و )ارتباط ارتباط ارزیابی [
 

 (هاداالن فضایی ارتباط )کاهش هاداالن نامرتبط پراکنش -
 ساخت(انوان هایداالن و هالکه دخالت با طبیعی هایداالن فضایی گووت )افزایش شناختیبوم هایموقعیت کوب در طبیعی هایداالن فضایی انزوای -
 طبیعی( هایداالن و هالکه با ساختانوان هایداالن فضایی ارتباط )نقصان شناختیبوم هایموقعیت کوب در ساختانوان هایداالن فضایی انزوای -
 محیط( در شناختیبوم اختالالت )نفوذ متأثر ساختانوان هایداالن گوتردگی -
 طبیعت( در شناختیانوان اختالالت )نفوذ رگذاریتأث ساختانوان هایداالن گوتردگی -

 بندی جمع
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 درکه: ۀدر رود شناختیبوم ۀشبک عملکرد پایداری کاهش
 سناخت، انسنان  و طبیعنی  هنای لکنه  بنین  در زیستی مراتبسلسله فقدان

 ۀشنبک  جغرافیایی مختلف هایپدیده و جغرافیایی و ساختانسان هایپهنه
 :درکه ۀدر رود شناختیبوم

 ] زیوتگاهی هایلکه زیوتی ارتباط کاهش[
 ] سرزمین هایپهنه ایگونه پراکنش کاهش[
 ] ساختانوان و طبیعی هایسامانه زیوتی ارتباط کاهش[

 درکه: ۀدر رود شناختیبوم ۀشبک فضایی پایداری کاهش
 هنای پهنه ساخت،انسان و طبیعی هایلکه بین در فضایی مراتبسلسله فقدان
 شنناختی بوم ۀشبک جغرافیایی مختلف هایپدیده و جغرافیایی و ساختانسان

 :درکه ۀدر رود
 ] زیوتگاهی هایلکه بین در فضایی ارتباط کاهش[
 ] سرزمین هایپهنه بین در ایگونه فضایی پراکنش کاهش[
 ] ساختانوان و طبیعی هایسامانه بین در فضایی ارتباط کاهش[

 
  روند در درکه ۀدر رود شناختیبوم ۀشبک ارزیابی (:5) جدول

 نگارندگان(  )مأخذ: تهران سرزمینسیمای بندیپهنه استعالیی
 تهران: سرزمینسیمای بندیپهنه استعالیی روند در درکه ۀدر رود شناختیبوم ۀشبک ارزیابی -ج
 ایسامانه و ایلکه ای،گونه نوین هایبندیالویت طر  با تهران سرزمینسیمای شناختیانوان شناختیبوم ۀشبک یزیوت روند ارزیابی

 درکه ۀدر رود شناختیبوم ۀشبک
 

 تهران: سرزمینسیمای ۀپهن یزیست تعالی ارزیابی 1-ج
 تهران سرزمینسیمای اجتماعی هایبرنامه استعالیی روند احتیاجات به پاسخ در درکه ۀدر رود شناختیبوم ۀشبک زیوتی ساخت ارزیابی

 در درکه ۀدر رود شناختیبوم ۀشبک ساختانسان و کاشتتوئین طبیعی، هایوداالن هالکه زیستی پراکنش ارزیابی
 »تهران سرزمینسیمای شناختیانسان شناختیبوم ۀپهن »

 

 ]تهران سرزمینسیمای بندیپهنه در درکه ۀدر رود شناختیبوم ۀشبک زیوتی عملکرد و ساخت تخصیص ارزیابی[
 الزم ارتباط میزان و الزم وسعت میزان ارزیابی

 

 سبز و بیآ داالن شناختیانوان شناختیبوم حری  از استفاده عدم -
 شهری برون و درون شناختیبوم واحدهای دهیارتباط در سرزمینسیمایداالن شناختیبوم هایظرفیت تثبیت عدم -
 ینییهای کوچک تزبا استقرار لکه تقابل در سرزمینسیمای شناختیبوم بوتر تثبیت عدم -
 ساخت انوان متراک  هایمحدوده همجواری در طبیعی هایمحدوده پراکنش عدم -
 شناختیبوم هایجاذبه به دسترسی امکان و طبیعی گردشگری هایفرصت ایجاد عدم -
 ای(منظوره چند )سبزراه سبز داالن بوتر در اجتماعی اقتصادی مختل  هایفعالیت گیریشکل و تفرجی مختل  هایگونه تجمیع عدم -
 سرزمین اقلی  با متناسب شهریسیمای گیریشکل در سازگاربوم مصالح و مواد از استفاده عدم -
 سرزمین طبیعی مناظر از گیریبهره در شناختیزیبایی اصول از استفاده عدم -
 سرزمینسیمای تاریخی فرهنگی خصوصیات تثبیت در طبیعی منابع تثبیت عدم -
 نیسرزمسیمای تاریخی بومی هویت گیریشکل در انوانی روابط فرهنگی بومی هویت فقدان -

 

 تهران: سرزمینسیمای شناختیانسان شناختیبوم ۀشبک بندیپهنه ارزیابی 2-ج
 تهران سرزمینسیمای شناختیانوان شناختیبوم تعامالت رونداستعالیی به پاسخ در درکه ۀدر رود شناختیبوم ۀشبک فضایی آرایش ارزیابی

 

  در درکه ۀدر رود شناختیبوم ۀشبک ساختانسان و کاشتنییتو طبیعی، هایوداالن هالکه فضایی چیدمان ارزیابی
 تهران سرزمینسیمای شناختیانسان شناختیبوم ۀپهن

 ]تهران سرزمینسیمای بندیپهنه در درکه ۀدر رود شناختیبوم ۀشبک فضایی عملکرد و ساخت تخصیص ارزیابی[
 

 ... و روستاها کشاورزی، های محدوده جنگلی، هایپارک سطحی، هایآب جمله: از سرزمین سیمای شناختیبوم عناصر فضایی یکپارچگی و ارتباط عدم -
 ... و فاضالب هایشبکه آب، هایکانال ،ایرودخانه هایمویل ریلی، مویرهای ای،جاده هایشریان جمله: از سرزمین سیمای زیرساختی عناصر دهی ارتباط عدم -
 محلی ترافیک و سواریدوچرخه مویرهای گردشگری، هایراهپیاده جمله: از سرزمینسیمای دسترسی هایشبکه شناختیبوم بندیپهنه عدم -
 شهری سرزمینسیمای آمدورفت ۀشبک و گردشگری هایفعالیت گردشگری، مناطق شناختیبوم دهیارتباط عدم -
 شهری تعامالت برقراری سهولت با موکونی محالت و شهری فضاهای طبیعی اندازهایچش  توالی عدم -

 بندی جمع

 :تهران سرزمینسیمای شناختیانسان شناختیبوم ۀشبک یزیست تنول -

 تهران سرزمینسیمای اجتماعی هایبرنامه استعالیی روند احتیاجات به پاسخ در درکه ۀدر رود شناختیبوم ۀشبک زیستی ساخت کارایی عدم -

 ]زیوتی الزم ارتباط میزان و الزم وسعت میزان تخصیص عدم[

 تهران سرزمینسیمای شناختیانسان شناختیبوم تعامالت رونداستعالیی به پاسخ در درکه ۀدر رود شناختیبوم ۀشبک فضایی آرایش کارآیی عدم -
 ]زیوتی الزم ارتباط میزان و الزم وسعت میزان تخصیص عدم[

 

 

 روند در درکه دره رود شناختیبوم ۀشبک ارزیابی -ج

 سرزمین تهرانسیمای بندیپهنه استعالیی

 سرزمینسیمای شناختیانوان شناختیبوم ۀشبک یزیوت روند ارزیابی

 ایسامانه و ایلکه ای،گونه نوین هایبندیالویت طر  با تهران
 درکه: ۀدر رود شناختیبوم ۀشبک
 تهران سرزمینسیمای ۀپهن یزیست تعالی ارزیابی 1-ج
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 اسخپ در درکه ۀدر رود شناختیبوم ۀشبک زیوتی ساخت ارزیابی
 تهران سرزمینسیمای اجتماعی هایبرنامه استعالیی روند نیازهای به

 تهدران،  جامع طر  ۀگانپن  گردشگری محورهای تعیین از هدف
 بدی غر -شدرقی  و یجندوب  -یشدمال  شدناختی بوم اتصال برقراری

 محورهدا  ایدن  (.3) شکل است تهران سرزمینسیمای بندیپهنه
 اندد. شده مشخص تهران بندیپهنه باز و سبز محورهای عنوانبه

 انکوهوار سبز ۀپهن از بخشی عنوانبه نیز محدوده شمالی بخش
 ان،تهدر  یشمال سبز کمربند نقش در پهنه این است. شده شناخته

 ایدن  تخصدیص  رویکدرد  ،امدا  شدود. می گوترده غرب تا شر  از
 ،حقیقدت  در اسدت.  گرفتده  قدرار  نامتعدادل  قطدب  دو در هاداالن

 و شدناختی بدوم  هدای پهنده  بدین  شده ریزیبرنامه و پویا ارتباطی
 کید  از اسدت.  دهشد ن حاک  تهران سرزمینسیمای شناختیانوان
 انودان  هدای لکده  حاکمیدت  توسدط  طبیعدی  هایلکه وسعت، سو

  یدشناختبوم ردغی نگاهی سویی از و است کاهش حال در ساخت
 در اسدت.  نظدر  مدورد  کاشت نییتز هایپهنه ۀتوسع خصوص در

 ۀشدبک  ایدن  زیودتی  عملکدرد  یارتقدا  در سدویه  دو یتعامل، واقع
 ندارد. وجود اکولوژیکی

 شناختیانسان شناختیبوم ۀشبک بندیپهنه ارزیابی 2-ج

 تهران سرزمینسیمای

پاسخ  در درکه ۀدر رود شناختیبوم ۀشبک فضایی آرایش ارزیابی
 سرزمینسیمای شناختیانوان شناختیبومبه رونداستعالیی تعامل 

 تهران:
 تهدران،  ۀگاند هفدت  هدای داالن و شناختیبوم عناصر اصلی بوتر
 ،سدرزمین سدیمای بوتر در باشدد. مدی  تهران سرزمینسیمای ۀپهن

 طریدق  از شدناختی بدوم  روندهای زیوتی تعالی روند به ابییدست
 میودر  هدا داالن و هدا لکده  ۀشبک مابینفی پایدار و متعادل ارتباط
 محلدی  تغییدرات خطدر   گودترش  طریدق  از روندد  ایدن  باشد.می

 بدا  سدرزمین، سدیمای  فضدایی  مقیداس  فراز بر سرزمین واحدهای
 و تربزر  فضایی محدوده در کوچک محلی هایمحدوده اتصال

 فراز بر هاآن جمعیت که جا آن تا هاگونه محلی انهدام پذیرش با
 در پدذیرد. مدی  تحقق بمانند، باقی حفظ یبزرگتر فضایی مقیاس
 تعدادل  در اختالل از حاکی مشاهدات تهران،سرزمینسیمای بوتر
 ست.هاداالن ۀپیوست ه  به ۀشبک گیریشکل عدم و هالکه میان

 ۀواسدط هبد  بایدد  تهران سرزمینسیمای اصلی ساختبه طورکلی، 
 تحقدق  امدر  این که شود تعری  آن یشناختبوم هایداالن ۀشبک
 شهر اصلی بندیاستخوان ۀدهندشکل هاداالن این و است نیافته
 عددم  موجدب  هدا، داالن و هالکه ۀشبک ناقص عملکرد باشند.نمی

 ۀعرصد  معندادار  و پیوسدته  مندد، نظدام  فضایی آرایش گیریشکل
 است. شده تهران سرزمینسیمای

 

 گیرینتیجهبحث و 
 تهران درکه ۀدر رود شناختیبوم بندیهپهن کارهایراه و بردهاراه
 ریزی:برنامه ۀگانسه مراتب در

 هنای محندوده  بین فضایی ارتباط و پیوستگی ایجاد الف:
بننه واحنندهای  تقسننیم باقابلیننت دره، رود داالن طبیعننی

 سرزمینی
هدای کوچدک   ایجاد تعادل در پیوستگی و ارتباط بین محددوده  -

 شناختیبومطبیعی بوتر داالن 
سداخت  هدای بدزر  انودان   ایجاد تعادل در تراک  ساخت لکه  -

 شناختی رود درهبوتر داالن بوم

  ایدههپهن با موتقی  اطدارتب در دره رود یدطبیع اردساخت حفظ -

 ایگونه تنوعابقای  جهت دستی،باال و پایین طبیعی

 از اسدتاندارد  حدداقل  )رعایدت  دره رود سیالبی هایپهنه تأمین -
 بدا  مدرتبط  شدناختی بدوم  رونددهای  تأمین جهت طرف(، دو هر

 پاالیشیخود عملکردهای بهبود

 مودکونی  هدای محدوده از دره رود ۀجداکنند لیحا زون تأمین -
 مودیرهای  جملده:  از فراغتدی  هدای زیرسداخت  ۀتوسع با مجاور
 نیدک پیدک  و بدازی  هایمحدوده و سواریدوچرخه و رویپیاده

 بدا  مرتبط شناختیبوم عملکردهای تأمین جهت در)خورگشت( 
 ابقای منابع آب و بهبود اقلی  خرد

 بهمرت کوتاه معماری ساخت مجوز با معماری لیحا زون تأمین -
 و خانوار ظرفیت محدودیت ارتفاع، و عرصه محدودیت بارعایت

 نتدأمی  جهدت  غیرسدازگار،  مصالح و مواد از استفاده محدودیت
 سدداخت حفددظ محددیط، و معمدداری رندد ، بددین هددارمونی
 ارتبداط  محیط، شناختیزیبایی هایارزش حفظ سرزمین،سیمای

 ریپیشگیری از ازدحام و شلوغی شه و سرزمین خرد اقلی  با
 

 ۀشنبک  شناختیانسان شناختیبوم معین اهداف تبیین ب:

 «یاگوننه  تننوع ابقنای  » قابلینت  بنا  دره رود شناختیبوم

 تهران: سرزمینسیمای بندیپهنه در «گونه نوع انتخاب»

 رود شدناختی بدوم  ۀشبک ایگونه جمعیت و فضایی آرایش تغییر -
 در گذر زمانسرزمینسیمای ساخت سازیپایدار راستای در دره

 جداسدازی  در سدازگار بدوم  درختان از طبیعی هایلیحا کاشت -
 رود دره ۀشبک شناختیبوم ۀمحدود از شهری ازدحام
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 نمدوده،  سداز مشدکل  را آب جدذب  که دره رود بتنی ک  حذف -
 شدود؛ مدی  شهری هایمحدوده در معابر گرفتگی آب ساززمینه

 هدا، پارکیند   سطح پوشاندن در آب جذب قابل مواد از استفاده
 یعبور مویرهای و هاراهپیاده

 مصرف زیاد آب که گیاهانی و چمن ۀگوترد کاشت از ممانعت -
 ییهوا و آب شرایط با که بومی گیاهان کاشت ۀتوسع کنند؛می

 هدای سفره از برداریبهره و آب اتالف از ممانعت باشند. سازگار
 خداک  فرسایش از ممانعت خاک، استحکام جهت زیرزمینی آب
 ایگونه تنوع حفظ و

 بددا خدداک تقویددت و افشددان هددایریشدده بددا درختددان کاشددت -
 پهن درختان کاشت زمین. لغزش کاهش با مرتبط هایتکنیک
 سازی رطوبت هوامتعادل در بر  سوزنی جای به بر 

 به شید،خور و باد آب، جمله از پذیرتجدید هایانرژی از استفاده -
  ۀرخدچ یازدسزمینه در فویلی هایسوخت از ادهداستف جای

 بهینه ماده و انرژی

 کده  گیاهدانی  )جهدت  ایقطدره  آبیداری  هدای شیوه از استفاده -
 انیباشند( به جای روش آبیاری بار آبیاری گونه این مناسب

 اشدت برد از ممانعدت  گیاهدان؛  آبیداری  برای رود آب از استفاده -
 امکدان  در مناسدب گدردش   ایجداد  و زیرزمیندی  آب هایسفره

 شناختی رود درهبوم ۀشبک به آبیاری آب بازگشت

 فضننایی همبسننتگی» ،«یاگونننه زیسننت»اعننتالی ج:

 بنندی پهننه  «اجتمناع  یارزش نهادهای» و «یاسامانهبوم

 منتخنب  هنای بندیالویت طرح با تهران سرزمینسیمای

 دره: رود شناختیانسان ۀتوسع و شناختیبوم حفاظت

 قابلیت با دره رود داالن یاگونه جمعیت و فضایی آرایش تغییر -
 شدناختی انودان  و شدناختی بوم ساخت ۀشبک عملکرد در استعال
 در گذر زمان سرزمینسیمای

 دوچرخده  مودیرهای  از اسدتفاده  با هادسترسی مناسب طراحی -
 داالن رود دره ۀشبک رویپیاده و سواری

 مصدرف  کداهش  عمدومی،  نقدل  و حمدل  هدای شدبکه  تقویت -
 محیطدی  هدای آلدودگی  رشدد  کداهش  و فودیلی  هدای سوخت
 هویدت  و هدا ارزش شناسدایی  پدی  در شدهری  سدرزمین سیمای

 داالن رود دره ۀشبک شناختیبوم
 رهد رود داالن ۀشبک به هافاضالب ها/پواب ورود از جلوگیری -

 یپد  در داالن ۀشدبک  ۀکنندآلوده هایزمینه رشد از جلوگیری و
 هویت اجتماعی شهروندان ۀتوسع

 گردشدگری  هدای فعالیدت  و هدا سرگرمی ها،کاربری است الزم -
 روند قطری این از تا باشد طبیعت و انوان بینساز تعامل زمینه
 دره رود شدناختی بدوم شدناختی تعامدل   انودان  هدایت و نظارت
 آید. فراه 

 

 قدردانی و تشکر
 شدهید  دانشدگاه  پژوهشدی  اعتبدارات  از اسدتفاده  بدا  پژوهش این

 انجدام  5/2/1390مدور   140/600 قرارداد شماره به بهشتی
 و دانشددگاه پژوهشددی معاونددت از وسددیلهبدددین اسددت. پذیرفتدده
 انجام برای الزم ۀزمین آوردن فراه  در محیطی علوم ۀپژوهشکد

 شود.می قدردانی و تشکر، مطالعه این
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