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 یدهچک
 و پايداري جهت ضروري ينديافر فضاهاي شهري، سازيزندهباز امروزه    

جهت دي شهري از ديرباز تاكنون بستر كالبهاي فضا .است آن كيفيت بهبود

هاي ها و رودخانهدر اين ميان مسيل. اندتعامالت اجتماعي مردم بوده

توجه رها هايي هستند كه بيفرصت فضاهاي پنهان شهري،عنوان به ،شهري

-رغم پتانسيلبه و با توجه به كمبود فضاهاي سبز و باز در شهرها اند وشده

أسفانه . متشودها نمياستفاده كامل و درخوري از آن دارندهاي فراواني كه 

-به است.شده چنين فضاهاييفراواني نسبت به  توجهيدر كشور ايران   بي

همين بهو  كردهتلقي تهديدي براي شهر  ها راشهرها آن در اكثر كهطوري

داليل كنند. در اكثر شهرها بهميها رق مختلف سعي در مهار آنطُبهدليل 

نمايند. ها ميريزي بستر رودخانهچيني و بتنمختلف اقدام به ديواره

 داني شهربه زبالهرا  صحيح، اينگونه فضاهاناتوجهي و مديريت بي ،همچنين

به راواني براي شهر مشکالت فترتيب و بدين كردهو فضايي متروک تبديل 

پيشرفته اقدامات مناسبي در كشورهاي امروزه  كهدرحالي. استارمغان آورده

و با چنين رويکردي  اين پژوهش .گيردصورت ميا اينگونه فضاه در مورد

و چگونگي  داخلي و خارجي و اقدامات تجربياتمقايسه بين  هدفبا 

 .است حليليت -وصيفيت ،تحقيق روش است.گرفته انجام هاآناجراي 

با استفاده از مدل  (هاي خارجي و داخلينمونه) هاي مورد مطالعهمونهن

AHP راهبردها ارائه  اين پژوهشنتايج  .اندگرفته مورد تجزيه و تحليل قرار

 هبه وضعيت آشفتبتوان  ،ريزي صحيحبرنامه تحت كه ،هايي استو سياست

 طبيعتيبه  فضاها راو اين  داد سروسامان هاي شهري،ها و رودخانهمسيل
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Abstract 
 

Today rehabilitation of urban areas is an essential 

process for the stability and improvement of its quality. 

Urban areas have long been considered as the body of 

social interactions. The urban rivers and watercourses, 

as hidden urban areas, are the opportunities which are 

ignored and forgotten. Due to the lack of open and 

green areas in cities and despite the huge potentials of 

the urban rivers and watercourses, they are not used 

appropriately. Unfortunately, a lot of these areas have 

been neglected in the most cities of Iran and they are 

considered as a threat to the city. So, they are going to 

be restrained in many ways. In most cities wall sorting 

and concreting are done in riverbeds for several reasons. 

Also neglect of the problem and improper management, 

cause these areas to be turning to the abandoned places. 

While in developing countries, suitable actions are taken 

about these areas. This study aimed to compare both 

local and foreign experiences and actions together and 

show how they are run. The method of this study is 

cross-sectional. The studied samples (local and foreign) 

have been analyzed by using AHP model. The results 

provide guidelines, policies by which the chaotic 

conditions of urban rivers and watercourses become 

better and these areas can be converted into a green 

nature. 

 

Keywords: Comparative analysis, Resuscitation, 

urban space, stream, river city. 
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 مقدمه
   

 هايپتانسيل شهرها، کر حاشيه و درونبِ فضاهاي طبيعي  

 منابع اين به شهرها اكولوژيکي بقاي و تداوم كه طبيعي هستند

عدم  نتيجه در طبيعي هايمحوطه اين غني وابسته است. اغلب

در معرض تخريب  صحيح، مديريتي و مناسب طراحي وجود

شود. مي كاسته هاآن در موجود طبيعي منابع از تدريجبه و بوده

أمين    بر ت تواند عالوهطبيعي مي فضاهاي اين طراحي اكولوژيك

نيز  را فضاهاي مناسب گردشگري طبيعي شهرها، هايپتانسيل

 .نمايد فراهم حتي شهرهاي اطراف و در شهر ساكن مردم براي

هاي شهري ها و رودخانهاز جمله اين فضاهاي طبيعي، مسيل

ت مورد تخريب و تجاوز شداخير بههاي ههستند كه در ده

 فضاهايهاي شهري ها و رودخانهاند. مسيلقرار    گرفته

هاي رغم پتانسيلاند و بهشده توجه رهاكه بي ي هستندپنهان

شود و ها نمياستفاده كامل و درخوري از آن ندفراواني كه دار

-صتفرترتيب اين بدينكنند. به شهر كمك چنداني نمي طبعاً

كمبود فضاهاي باز ها در جبران از آنتوان مي ويژه كه هاي

 .روندپُر كرد، از دست ميو خالء مذكور را  كردشهري استفاده 

 تشديد و شهرنشيني رشد افزايش سبببه حاضر قرن در     

 انسان ديرينه تعادل طبيعت، به نسبت انسان تفکر نوع تغييرات

-رايش يافتهگ طبيعت بر انانس لطهسُ و غلبه سمتبه طبيعت و

 نگرش تغيير لزوم بر قبل تا كنون دهه چند ازهمچنين  ست.ا

. Wheeler) (1998 ,گردد مي تأكيد طبيعت به نسبت

 آفرينش در كليدي نقش شهريدرون طبيعي ساختارهاي

 ,Micarelli et al)كنندمي ايفا پايدار شهري سبز فضاهاي

اين  .دارند ايويژه يتاهم شهرنشين مردم برايو   (2007:204

 روزافزون رشد شهرنشيني كه اخير قرون درويژه ساختارها به

 طبيعت با ارتباط يابد برايمي كه فرصتي هر در انسان و داشته

 و ((jackson,2003:191بردمي                 پناه آن دامان به

-درون طبيعي ساختارهاي كاركردهاي مهمترين از عنوان يکيبه

 شهروندان تفريح و گردش براي بستري ايجاد ر زمينهشهري د

-باشند )انسان موجود شهر در كه شکلهر(، به1131)بهبهاني، 

محسوب  شهر حياتي شبکه از بخشي (،زيرساختي يا ساخت

-به شهر حيات تداوم براي ضمانتي هاآن از حفاظت و شوندمي

 حيطم (.19311121)ايراني بهبهاني و همکاران،  رودشمار مي

 

 و كردنخلوت تفريح، و گردش براي فضاهايي طبيعي، هاي

 هويتي گيريشکل به منجر كه هستند سايرين با ارتباط برقراري

  (. Kaplan & Matsuoka, 2008: 7 )دنشومي جمعي

هاي فراواني به رودخانه توجهيأسفانه در كشور ايران بيمت    

   هديدي براي شهرت ها راشود و در اكثر شهرها، آنشهري مي

دارند. در اكثر  هارق مختلف سعي در مهار آنطُدانند و بهمي

ريزي بستر چيني و بتنداليل مختلف اقدام به ديوارهبه شهرها

در  .ندگذارميها را بر روي آنمسيل  نامنمايند و ها ميرودخانه

يت صحيح، اينگونه توجهي و عدم مديردليل بيمراحل بعد به

عنوان فضايي متروک داني شهر تبديل شده و بهه زبالهفضاها ب

 نزولمحيطي، الت فراواني از جمله معضالت زيستمشک

اقتصادي و  و ظر شهري، مشکالت اجتماعياكيفيت سيما و من

 را براي شهر به ارمغان مي آورد. غيره

ها و کرد عمده در زمينه ساماندهي مسيلكلي رويطوربه    

گونه تصور گرديده كه ي ايران بدينشهرهار ها در اكثرودخانه

ها را توان آنها ميريزي بستر رودخانهچيني و بتنديوارهبا 

هاي أمين ايمني در برابر سيلزيباسازي نمود و عالوه بر ت

ظر شهري ااي باعث ارتقاء كيفيت سيما و منگونهاحتمالي، به

ودخانه و اقع، تغيير ساختار رشد، غافل از اينکه در اكثر مو

تنها اثرات مخرب آن، نهها و بستر طبيعي بردن در جدارهدست

-بر قدرت تخريب آن نيز افزوده مي كاهد بلکهسيل را    نمي

در  ،ه فضاها در كشورهاي ديگرشود. امروزه برخورد با اينگون

در اكثر گيرد. عکس انجام مياي بالگونهمقايسه با ايران، به

ها و سازي مسيلندهزبازساماندهي و منظور جوامع خارجي به

كه  يي راهاها و بستر بتني رودخانهديوارههاي شهري، رودخانه

و سعي بر اين  نماينداند را تخريب ميساخته   شدهدر گذشته 

شکل بودن بهوضعيت رودخانه را از حالت كانال كهدارند 

اين رگانيك( برگردانند. در طبيعي و اوليه آن )جداره و بستر ا

سازي منظور شناخت بهتر از چگونگي باززندهبه پژوهش،

 هايتجربياتي از ميان نمونهاينگونه فضاها در شهرها به بيان 

 هااست با مقايسه آنسعي شدهپردازد و مي  داخلي و خارجي

مطلوبي در راستاي هاي با يکديگر، به راهبردها و سياست

هاي شهري خانهها و رودمسيلسازي باززندهساماندهي و 

 .شوددست يافته
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 ال، فرضیه و اهداف تحقیقؤس 
ال است كه ؤدر پي پاسخگويي به اين س ،پژوهش اين   

كه در ، را هاي شهريو رودخانه هاتوان مسيلمي چگونه

 ظر و سيماي شهريامن ،براي شهر تهديدي شرايط فعلي

ل از حالت انفعا عنوان آخرين مظهر طبيعت در شهرهابه ،هستند

 ها را آن و داد مورد استفاده بهينه قرار و كردو ركود خارج 

 ؟محسوب نمودپتانسيلي در خدمت شهر و فضاهاي شهري 

ت گرفته از اين فرضيه است كه با بهبود كيفيت أال نشؤاين س

محيط و ايجاد مسيري سرزنده و پويا، محل مناسبي جهت 

اكولوژيکي تفريح و گذران اوقات فراغت با استفاده از توان 

اجرايي و عملياتي هاي حليط ايجاد خواهد شد. ارائه راهمح

ري به كريدورهاي هاي شهها و رودخانهجهت تبديل مسيل

 عنوان هدف كاربردي پژوهش، مطرح است.سبز و تفريحي به

 های داخلی و خارجی(یشینه تحقیق) بررسی نمونهپ
-ندهزيا و بازمختلفي در رابطه با اح هايها و پروژهطرح     

هاي شهري در داخل و خارج از ها و رودخانهسازي مسيل

-ها اشاره مييده كه در ادامه به تعدادي از آنكشور به انجام رس

 شود.

 های خارجینمونه
در شهر ومبلی واقع در شمال  "برنت"الف( پروژه رودخانه 

 غربی لندن

دشت رودخانه برنت در گذشته بدون هيچگونه ارتباطي با     

وحش آن، با خود و همچنين بدون توجه به حيات سيالبي

آن از كشي شده و با حصاري در حاشيه پوششي از بتن، كانال

 (. 1شد )تصويرديد عموم دور نگه داشته مي
 

 
 ، قبل از شروع پروژه1222رودخانه در سال  .2تصویر

 Environment Agency, 2006منبع: 

    

و  محيطيمزاياي زيستنمودن فراهما هدف ب، 1222در سال

 برنت خطر سيل، كانال رودخانه تفرجي و همچنين مقابله با

  .(9رسازي قرار گرفت )تصويمورد باززنده

 

 
 سازي، بعد از باززنده9002رودخانه در سال .2تصویر

 Environment Agency, 2006 :منبع

 

در شهر روئیسلیپ واقع در  "یدینک بروک"ب( رودخانه 

 لندن

شده در كشيني كانلوهاي بترودخانه يدينگ، با جداره    

 عنوان عنصري جداگانه از جامعه فعاليت داشت وبه ،حاشيه آن

وحش آن،  ارتباطش  توجهي به حياتها و نيز بيدليل ديوارههب

 (. 1بود )تصويرهاي اطراف خود قطع شدهبا سيالب دشت

 

 
 9002پسند در سال عنوان يك زهکش نارودخانه به .9تصویر

 Environment Agency, 2006 :منبع

 

منظور به 9002زي رودخانه مذكور در سال سابازنده    

انداز، حفاظت در برابر دستيابي به اهدافي از قبيل بهبود چشم

ي براي پرندگان، فضاي سبز، ايجاد زيستگاه تسيل، ايجاد باف
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يت باال انجام مهرگان و ايجاد محيطي با كيفپستانداران و بي

 (.Environment Agency, 2006( )2پذيرفت )تصوير

 

 
 9002رودخانه در حال ظهور در سال .4تصویر

 Environment Agency, 2006 :منبع

 

 در شهر بیرمنگام واقع در انگلیس "تام "ج( رودخانه

هاي آلوده جهان است كه اي از رودخانهرودخانه تام، نمونه    

انال، تغيير موقعيت داده و شدن آن به كديلريب و تبدر اثر تخ

چون وضعيت  وجود موارديندارد.  چندانيهاي طبيعي ويژگي

اكولوژيکي بد رودخانه، دسترسي نامناسب به رودخانه و امنيت 

جاري هاي خانگي و تين براي جامعه محلي، ورود فاضالبپاي

 هاي زيرزميني،به محيط زيست رودخانه، باالآمدن سطح آب

حريم آن و  و وحش در رودخانههاي حياتيب زيستگاهآس

-به مديريت به افزايش فشار توسعه در حريم رودخانه، نياز

سو و اكولوژي رودخانه از روش پايدار براي جامعه از يك

سازي باززنده، 2وجود آوردند. تصويررا بهسوي ديگر 

 دهد.نشان مي رودخانه تام را

 

 
 9009تام در سال ساماندهي رودخانه . 9تصویر

Wikipedia , 2012   :منبع

هاي مديريت آب و هداف اين پروژه براي اعمال تکنيكا

  استفاده پايدار از سرزمين عبارتند از1

افزايش امنيت و شرايط اكولوژيکي مناسب و پايداري حوزه .1

 رودخانه

 ريزي حوزه رودخانه.درگير كردن جوامع محلي در برنامه9

-ژيك براي سيستم رودخانه و مجموعهاكولوبرقراري اهداف .1

 پذيرهاي پايدار انتقالاي از شاخص

ه از سرزمين در جهت كمك ريزي استفاد.توسعه مدل برنامه2

هاي سيالبي و حفظ جامعه از اثرات هاي آينده دشتبه توسعه

 (.111133عباسي، )ناشي از تغييرات اقليم 

 

اقع در ایالت خوزه ودر شهر سن "وپگودال"د( رودخانه 

 کالیفرنیای آمریکا

مايل طول سهول ساحل رودخانه گودالپ پاركي بهدر ط    

. پارک رودخانه (2211131 ،و همکاران بزرگي)استطراحي شده

هاي ري و نمونه جديدي از تلفيق پروژهگودالوپ الگوي فک

وحش است. ا يك پارک تفريحي و زيستگاه حياتكنترل سيل ب

يرين طراحي شده كه اليه سطح رويي و زاين پارک در دو 

دليل كانال كنترل سيل، داراي طراحي شيبدار و سطح زيرين به

شده است هاي احياشامل فضاهاي باز و زيستگاهرويي آن 

 .(.Arcspace, 2012( )6)تصوير

 

 
 ساماندهي رودخانه گودالوپ. 6تصویر

 Rhorii, 2012 : منبع i 

     

-در پروژه گودالوپ لحاظ شده يرزح شرهايي بهكاربري    

 است1

 خوزه گودالوپ واقع در جنوب فرودگاه سنهاي باغ.1

 سواريروي و دوچرخهمحوطه ورزشي با مسير پياده.9
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 هاي بسکتبال و فوتبالمنطقه بازي كودكان با زمين.1

 تئاتر و كتابخانههاي فرهنگي مانند آمفيبخش.2

حوزه اكتشاف خصوص كودكان، فناوري م-پارک علمي.2

 كودكان، فضاهاي سبز با چمن اطراف رودخانه

ارک در كنار رودخانه براي    در مجموع طراحي اين پ    

سيل، با كردن مفاهيم زيبايي اكولوژيکي، ايمني و كنترل متعادل

نگيز با مفهوم ويژه براي    اهدف ايجاد يك محيط خاطره

 (.111133اسي، است )عبشدهكنندگان از پارک تنظيم استفاده

 

در شهر سئول واقع در کره  "چئون هیگ چئونگ"مسیل ه( 

 جنوبی

 منظوربه چوسون در دوران سلسله چئون هيگ مسيل چئونگ    

دنبال آن با افزايش جمعيت و بهبود. شده ايجاد شهر زهکشي

سمت مسيل شدت گرفت كه وساز بهگسترش شهر، ساخت

ر منظوشد. به در اين فضاها لودگيموجب افزايش آ امر همين

 ،اين مسيلبر روي تدريج پاسخگويي به نيازهاي جمعيت، به

بيش از سه دهه  كه ساخته شد كيلومتر 2.6طول به يبزرگراه

 (. Inhabitant, 2012) (3)تصويرمورد استفاده قرارگرفت

 

 
 بزرگراه شهري سابق. 9تصویر

Folar، 2012   :منبع

     

يك  بخشي از عنوانبهاين بزرگراه  ،9001در سال سرانجام     

و به يك رودخانه و  شد حذف نوسازي شهري عظيم پروژه

 ,eyebeam)كيلومتر تبديل شد 2.3طول يبا بهزپارک شهري 

نمايش داده  به وضوح 2و  3تصاوير اين مسئله در كه  (2012

  .اندشده

 
 تبديل بزرگراه به پارک و رودخانه .0تصویر 

 Folar, 2012 :منبع

  
 تبديل بزرگراه به پارک و رودخانه. 5تصویر

 Folar, 2012 :منبع

 

 در شهر بلچاتو واقع در لهستان "راکوکا"و( رودخانه 

آغاز ، 1226سازي رودخانه راكوكا در سالو باززنده احيا    

سازي رودخانه، حفاظت و توسعه د. ايده اصلي باززندهش

 طبيعي رودخانه بود.

 1بود زير پي دستيابي به اهداف ررودخانه د ياحيا 

 هاي حفظ پيوستگيشامل جنبه ايمحيطي1 پروژهزيست.1

سيستم  محيطي و همچنين نوسازي مداوم اززيست كريدورهاي

 ؛آب و زباله شهري

ترويج گردشگري و ، اقتصادي1 افزايش ارزش طبيعي شهر.9

 ؛هاي تجاريفعاليت

ت زندگي از كيفي ساكنين و بهبود نمودناجتماعي1 يکپارچه.1

آوردن امکان دسترسي به فضاهاي طريق بازسازي و فراهم

 .عمومي تفريحي جديد

 دهدسازي رودخانه راكوكا را نشان ميباززنده، 10تصوير    

(REURIS, 2012.) 
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 سازي رودخانهباززنده .27تصویر

 REURIS, 2012 :منبع

 
در شهر هاولیچکوو واقع در  "سازاوا"ن( رودخانه 

 مهوری چکج

در دهد كه اي از رودخانه سازاوا را نشان ميشاخه، 11تصوير

آمدن آب در آن بود كه احتمال باال صورت يك كانالگذشته به

شد. احساس ميهاي مجاور خريب ساختمانو ايجاد سيل و ت

صتي جهت اين محيط اطراف كانال بدون هيچگونه فر عالوه بر

بود. در ف حفظ شدهنحوي ضعياستفاده ساكنان محلي، به

منظور احيا اين شاخه از رودخانه، سازه كانال به   ،9002سال

ها آنجاي ند و بهتخريب شد و گياهان تهاجمي برداشته شد

خانه ساله، چمن و درختچه كاشته شد و روي رودن چندگياها

شد و همچنين در اطراف آن نيز يك پل عابر پياده ساخته

 .صب شدنهاي روشنايي جديدي سيستم

اعتبار سازي اين رودخانه ارتقاي ارزش و ايده اصلي باززنده    

 (.REURIS, 2012)استهاي آن بودهاين آبراهه از ديگر جنبه

 

 
 سازي رودخانهباززنده .22تصویر

 REURIS, 2012 :منبع

 زيرتوان به موارد اين رودخانه مي ياز جمله اهداف احيا    

 د1كراشاره 

-جهت پياده قه تفريحي جديد و شرايط بهترايجاد يك منط.1

 ؛روي ساكنان محله

نمودن تماس ه از فرصت بالقوه موجود جهت محيااستفاد.9

  ؛محيطينحوي دوستانه و زيستب بهمستقيم با آ

محيطي كه مهاجرت حالت دوستانه و زيست.ايجاد مسيري به1

 ؛حيوانات را به اين بخش ممکن سازد

 هاي ناشي از تخريب و كاهش هزينه.حفاظت در برابر سيل 2

 آن.

 در شهر پراک واقع در جمهوری چک"بوتیک"ی( آبراهه

هايي را ديوارهاي مواجه بود كه اطراف آن پروژه با آبراهه    

سازي اين آبراهه با ايده (. باززنده19تصويربودند)فراگرفته

جديد در شهر، بازگرداندن بستر اصلي ايجاد فضاهاي طبيعي 

کل طبيعي خود و حفاظت در برابر خطرات سيل در سال شبه

 (.11تصويرانجام گرفت ) 9003

 
 سازيقبل از باززنده .22تصویر

 REURIS, 2012 :منبع

 

 
 سازيبعد از باززنده. 29تصویر

 REURIS, 2012 :منبع
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مواردي از قبيل ايجاد شامل سازي اين آبراهه اهداف باززنده     

هر با عملکرد آموزشي، حفاظت در فضاي طبيعي جديد در ش

يعي بستر آبراهه و ايجاد     برابر سيل و بهبود شرايط طب

ان است هاي آبي جديد براي حيوانات و گياهزيستگاه

(REURIS, 2012.) ه بر خالف تعداد با توجه به اينک

ه در داخل ايران در رابطه با گرفتهاي انجامتحقيقات و پروژه

هاي شهري تجربيات خارجي و رودخانه هاسازي مسيلباززنده

جهت پيگيري و  است،اين زمينه انجام گرفتهمتعددي در 

سازي ر با تجربياتي ديگر در زمينه باززندهشناخت بيشت

صورت مختصر به تنها بههاي شهري، ها و مسيلرودخانه

-در اين مقاله اشاره مي 1قالب جدولدر ها در تعدادي از آن

القمندي به موضوع مورد پژوهش، بتوان كه در صورت ع شود

به شناختي بيشتر از ها قيدشده در جدول منابعبا مراجعه به 

 موضوع پرداخت.
گرفته خارجي در زمينه     هاي انجامليست تعدادي از پروژه .2جدول 

 هاي شهريها و رودخانهسازي مسيلباززنده

 کشور مسیل یا رودخانه شهر یا منطقه منبع

(Ares, 2008) 
Lower valley of 

the Chubut river 
Chubut river آرژانتین 

(Chovanec, 

2002) 
Vienna Danube river اتریش 

(Porto, 2005) 

Metropolitan 

Region of Sao 

Paulo 

Cabuu river برزیل 

(Zhao, 2005) 
Ningbo city, 

Zhejiang province 

Yuyao Jiang, 

Yong Jiang and 

Fenghua Jiang 

rivers 

 چین

(Large, 1996) Nottingham Trent river 

 انگلیس
(Tapsell, 1995) 

London, Queen's 

Mead Recreation 

Ground 

Ravensbourne 

river 

(Ercolini, 2008) 
Oristano, 

Sardegna 
Tirso river 

 Empoli, Toscana Arno river (Carta, 2008) ایتالیا

(Cipirani, 2008) 
Rimini, Emilia 

Romagna 
Conca river 

(Pinzello, 2008) Palermo, Sicilia Oreto river 

(Cha, 2009) 
South Jeolla 

Province 
Gwangju stream کره 

(Hammerton, 

1997) 
Glasgow Clyde river اسکاتلند 

(Landers, 2007) 
Los Angeles, 

California 

Los Angeles 

river 

 (Avery, 2001) آمریکا
Whitesboro, New 

York 

lower Sauquoit 

creek 

(Cagney, 1995) Washington state 
Duwamish 

estuary 

(Ruffing, 1997) Portland, Oregon Bull Run river 

 

 های داخلی نمونه  
 ن در شهر تهرانالف( مسیل کَ

ترين مسيل شهر ترين و شايد بزرگن، طوالنيمسيل كَ    

ن علت وسعت و عظمت آن به رودخانه كَاست كه به تهران

غربي شهر ه در شمال(. اين در111136ّمشهور است )آتك، 

هاي شمال البرز ن كه از بلنديتهران قرار دارد و رودخانه كَ

گيرد در مسير آن جريان دارد. اين رودخانه از سرچشمه    مي

هاي باغين آب مورد نياز براي آبياري رب و همچنقديم آب شُ

 تفرجگاههمواره  همين دليلكرد و به أمين مين را تميوه كَ

طوالني اين رود، بسياري از . مسير هروندان تهراني بودش

هاي كند. كاربريهاي شهري و فراشهري را قطع ميشريان

ناطق مسکوني مجاور ها و معمده در طول رودخانه را شهرک

 اند. آن تشکيل داده

، از جمله هکتار120ان با وسعتي حدود بوستان جوانمرد    

-ن احداث گرديدههايي است كه در جوار مسيل كَتفرجگاه

هاي مختلف  اين بوستان داراي فضاهاي جالب براي رده است.

طول هاي پياده تفرجگاهي به موعه محوردر اين مجاست. سني 

 و كيلومتر طول هشتكيلومتر، محور درشکه تفريحي به92

محلي براي تفريح  ،كيلومتر 3/3طول اري بهسومحور دوچرخه

 .(1121)همشهري،  شهروندان با ساليق گوناگون است

زير توان به موارد  مي ناحيا و ساماندهي مسيل كَاز اهداف     

 1 ه كرداشار

 ؛هاي فصلي كنترل و مديريت بر سيالب.1

هاي آب زيرزميني  محيطي از سفره هاي زيست رفع آلودگي.9

  ؛شهر تهران

تهران و استفاده حداكثري از  افزايش سرانه فضاي سبز شهر.1

اراضي پيرامون مسيل جهت كاشت درختان و فضاهاي سبز 

هاي كن  مؤثر بر بهبود شرايط آب و هوايي و حفظ و احياي باغ

 ؛عنوان ميراث تاريخ طبيعي شهر تهران به

  ؛بهبود شرايط اجتماعي شهروندان حوزه غرب تهران.2

  ؛ه طبيعت موجود، حفظ و احياي آناحترام ب.2

 ؛هاي بصري بهبود منظر شهري تهران و رفع آلودگي.6

ايجاد پهنه مناسب جهت پذيرايي و اسکان شهروندان در .3

 ؛مواقع بحران و زلزله
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  ؛هاي گردشگري در شهر تهران افزايش جاذبه.3

 ؛افزايش حس تعلق ساكنين و جوانان به محل زندگي خود.2

طق همجوار به يکديگر از طريق احداث فضاهاي پيوند منا.10

 (.1121)همشهري، سبز 

 
 نساماندهي مسيل كَ. 24تصویر

 1121تهران،  99شهرداري منطقه :منبع

 

 
 نبوستان جوانمردان در حاشيه مسيل كَ. 29تصویر

 1121تهران،  2شهرداري منطقه  :منبع

 ب( رودخانه بانه در شهر بانه واقع در استان کردستان

كند كه زماني هم ي عبور ميرودخانه بانه از ميان بافت شهر    

گيري داشت. در ماهيحداقل در بخشي از سال حتي قابليت 

د هاي جاري آن، احداث سَشدن شديد آبگذر زمان با كم

هاي شبکه شهري باالدست و تخليه بخش عظيمي از فاضالب

طبيعي يك فرصت  تنهاوسازهاي حاشيه شهر نهو نيز   ساخت

از نظر منظر  تهديدي جديبه آمد بلکه شمار نميزيبا     به

بود. در تبديل شده هاي شديد بهداشتيشهري و همچنين آسيب

اين راستا با طرح موضوع نزد مسئولين، عمليات اجرايي 

ساماندهي رودخانه آغاز و به انجام رسيد. از مشخصات اين 

ت و مسئولين طرح نگاه فرابخشي به حل مشکالت شهري اس

-هل بهداشتي، فاضالب و غيره را بئدر پروژه مذكور همه مسا

د. در قالب اين انمودهانديشي نبيني و چارهطور كامل پيش

تيلن در اِهاي پُليهاي فاضالب از لولهطرح، مسيل با شبکه

نيز  بيني شده و فاضالب مربوطها و غيره    پيشطراحي منهول

اي در الحظهمشود. سپس تغيير قابلمي ها هدايت   از طريق آن

بيني كانال هدايت آب بر اساس بستر رودخانه با پيش

عنوان هب 30/1د ارتفاعي ساله و نيز استفاده از بستر، در ك20ُدبي

فضاي سبز و محيط گردش و تفريح شهري، مبلمان شهري، 

است. )شهرداري وجود آمدهغيره ،   بهروشنايي، سنگ فرش و 

 (.1121بانه، 

 

 
 سيماي سابق رودخانه بانه .26تصویر

 1121شهرداري بانه،  :منبع

 

 
 ساماندهي رودخانه بانه .29تصویر

 1121شهرداري بانه،  :منبع
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ج( مسیل مراغه در شهر مراغه واقع در استان آذربایجان 

 شرقی

بر اثر توسعه شهر داخل محدوده شهر مسيل شهر مراغه     

نمايد. با عبور مي هاي مسکونيافتجوار باز  واقع شده و

اين ، مسيل مراغهدر جوار سال از سکونت 90گذشت بيش از 

-تبديل به يك تهديد اساسي زيست مختلفداليل بهمسيل، 

يادي را براي ساكنين مشکالت ز و شدهانساني  محيطي و

 در با درک اين مهم و جهت مسئولينبود. بدينبوجود آورده

توسعه فضاي سبز اقدام  سطح زيستي و يراستاي سياست ارتقا

 (.1121اند )شهرداري مراغه، دهبه بهسازي اين كانال نمو

 
 طرح ساماندهي مسيل مراغه .20تصویر

 1121شهرداري مراغه،  :منبع
 

 د( رود دره فرحزاد در شهر تهران

 هايباغ  بستر شهر، طبيعي پيکره از يئجز شهري رودهاي    

 هواي پاكيزه داالن سالمت، و زنده بارجوي و جوي بستر قديمي،

 با زندگي شهري پيوند بستر مهمتر همه از و پرندگان منأم و

 (.2611132 حضرت، )پاسبان شوندمحسوب مي طبيعت

جنوبي در دامنه و غرب تهران دره فرحزاد در شمال    

كيلومتر 10است. اين محدوده تقريباً ارتفاعات البرز قرار گرفته

شروع و  ،عمتر ارتفا1300از شمال دره فرحزاد، با  طول دارد كه

ودخانه محور ر هشود. عرض محدود ببه ميدان صادقيه ختم مي

كيلومتر است كه از طرف غرب به 1متر تا 200فرحزاد حدود 

 . رسدميبزرگراه اشرفي اصفهاني 

هکتار است. 62ه فرحزاد رود درّساماندهي مساحت كل پروژه 

هکتار 12كه  استالبالغه بوستان نهجمجموعه  فاز اول اين

متر 1100متر عمق، 20طور متوسط داراي وسعت دارد و به

 (.1121)شهرنوشت، متر عرض است. 920طول و 
 

 
 ه فرحزادساماندهي رود درّ .25تصویر

 1132ماهنامه تخصصي منظر،  :منبع

فريحي و طبيعي، ت منظردر گذشته دره و رودخانه فرحزاد     

در بسياري از نواحي به  بود وخود را از دست داده تيزيباشناخ

بود يل شدهبدتامن، آلوده و زشت براي ساكنان محلي محيطي نا

 (.1133)زندي، 

 بوداي درآمدهويرانهشکل هاي سال بهكه سال ،اين محوطه     

 اكنون به يکي از  ،گذشتآب از ميان آن ميكم ايكه رودخانه

پارک . استغرب تهران تبديل شدهلوغ و محبوب هاي شپارک

رودخانه  يكشيب اطراف طور مشخص در هالبالغه بنهج

 ،شکل طبقاتيبه ،هاي مختلف پارکاست. قسمتساخته شده

روي و . پيادهاندگرفتهباالي هم و در امتداد مسير رود قرار 

ترين ياصلاز جمله  ،هاي ويژهسواري در مسيردوچرخه

ام نيوز، يرساني پ)پايگاه اطالع تاين مجموعه اس اتتفريح

1121.) 

 
 ساماندهي رود دره فرحزاد .27تصویر

 1132ماهنامه تخصصي منظر،  :منبع
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 ب واقع در استان مازندراناه( رودخانه تاار در شهر زیر
 

 رودخانه تاالر در بخش مركزي دامنه شمالي رشته كوه البرز    

از  كه ي مربوط به آنها رودخانه تاالر و شاخه. استواقع شده

 .آلود است گذرد، همواره گل ها و بسترهاي رسي مي زمين

ورود . گذرد كيلومتر رودخانه تاالر از شهر زيراب مي 2حدود 

از به بستر اين رودخانه، همواره فاضالب صنعتي و خانگي 

برداشت غيرمجاز و . شود محسوب ميترين تهديدات  مهم

هاي متعدد  سازه ،ستر رودخانهخارج از توان هيدرولوژيکي از ب

از جمله نيز  آن  در مسير و تغيير جريان هيدروليکي طبيعي

در اين . روندشمار ميساز براي اين رودخانه بهعوامل مشکل

و رهايي از مسائل  ساماندهي رودخانهمنظور ، مسئولين بهراستا

اماندهي اين آمده، اقدام به تهيه طرح سو مشکالت پيش

 (.1132( )آسمان نقشينه، 91اند )تصويرودهرودخانه نم

 

 
 طرح ساماندهي رودخانه تالر .22تصویر

 1132آسمان نقشينه،  :منبع

 

 رود در شهر تبریزو( رودخانه مهرانه

با هدف پاكسازي  1136رود در سال ساماندهي مهرانه    

-آن بهگيري از بهرهمحيطي و هاي زيسترودخانه از آلودگي

است گرفتهرفاهي، تفريحي و گردشگري انجام  يعنوان فضاي

 (.99)تصوير 

 

 
 رود تبريزساماندهي مهرانه .22تصویر

 1132شهر تبريز، شهرداري كالن :منبع

 و هاي رفاهيطرح ،روددر طرح زيباسازي بستر مهرانه    

     ري در مسير رودخانه، پيست سواتفريحي نظير قايق

    هاي بلند آب، نه، فوارهاري در حاشيه رودخاسودوچرخه

هاي آبي، هاي ورزشي بازي، فضاي سبز انبوه، ايستگاههازمين

بيني هاي تفريحي پيشنواز و ديگر جاذبههاي چشمنورپردازي

 (.1132شهر تبريز، ( )شهرداري كالن91)تصوير استشده
 

 
 رود تبريزساماندهي مهرانه .29تصویر

 1132، شهر تبريزشهرداري كالن :منبع

 
 ن( رودخانه قمرود در شهر قم

امن به محل اسکاني نا ،با حداقل امکانات ،بستر رودخانه قمرود

 عالوه بر اين .(92و  92تصاوير)استبراي زائران تبديل شده

 ،رودخانهاين بستر بسياري از شهروندان از چند سالي است كه 

 ،هبه يکي از محورهاي ارتباطي شهر قم نيز تبديل شد كه حال

 .كنندمي دتردُ
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 بستر رودخانه قمرود محل اسکان  .24تصویر

 1132رحيمي،  :منبع

 

 
 بستر رودخانه قمرود محل اسکان و پاركينگ  .29تصویر

 1132رحيمي،  :منبع

هاي هاي اين رودخانه استقرار پاركينگ از ديگر كاربري    

 يهاي عمران ساخته و كارگاههاي بهداشتي پيش سرويس، متعدد

حال چندين بار وقوع هدر بستر آن است. قابل توجه آنکه تاب

( خسارات قابل 33دين سيل در اين رودخانه )مانند فرور

 (.1132است )رحيمي، دنبال داشتهتوجهي را به

 

 آباده( رودخانه خرم

آغاز شد  1133در سال  آباد پروژه ساماندهي رودخانه خر    

متر  11ني با عرض كانال مياشامل يك  . اين پروژه(96)تصوير

آب در فصول  با بتون مسلح براي عبور مترسانتي 20و عمق 

هاي رنگي در دو كانال مياني با پوشش بتون هايآبي و كنارهكم

 استآبي رياني براي عبور سيالب در زمان پُم طرف كانال

 (.1132)شركت سهامي مديريت منابع آب ايران، 

 

 
 آيادساماندهي رودخانه خرم .26صویرت

 1132شركت سهامي مديريت منابع آب ايران،  :منبع

 

 هايطرح ساماندهي رودخانه با هدف رفع نابساماني    

محيطي و بهداشي، همچنين موجود، رفع مشکالت زيست

سازي محيط شهري با هدف ارتقاي سطح كيفي زندگي زيبا

توسعه شهروندان، بهبود شرايط بصري محيط رودخانه، 

سازي اوقات فراغت شهروندان، امکانات تفرجگاهي براي غني

جهت افزايش ظرفيت  بهبود شرايط هيدروليکي رودخانه در

هيدروليکي رودخانه در  ودخانه، بهبود شرايطگذاري رسيل

-سازي مقوله رسوب رودخانه، جلوگيري از آلودگيجهت بهينه

ضالب به مجاري ورود فا كردنهاي رودخانه از طريق مسدود

است يافتهها به شبکه فاضالب انجام رودخانه و انتقال فاضالب

 (.1132)خبرگزاري موج، ( 93)تصوير

 

 

 ادبآرودخانه خرم ساماندهي .29تصویر

 1132خبرگزاري موج،  :منبع
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 روش تحقیق
است و در آن تحليلي -وصيفيتاز نوع  پژوهشروش اين     

سازي ريح تجربيات اجرايي در زمينه باززندهبه بيان و تشابتدا 

اي كتابخانه هايطريق بررسيهاي شهري از ها و رودخانهمسيل

مقايسه بين با و سپس پرداخته شده  ،و جستجو در منابع مرتبط

هاي ها ،نمونهآنو چگونگي اجراي  تجربيات داخلي و خارجي

مورد تجزيه و تحليل  AHPمورد مطالعه با استفاده از مدل 

هاي اجرايي در راهبردها و سياست در پايان .اندقرار گرفته

 . استارائه شدهسازي فضاهاي مذكور زمينه باززنده

 

 هاتحلیل و یافته
بيات داخلي و خارجي در زمينه   تجر استفاده ازمنظور به    

معرفي    هاي شهري به ها و رودخانهسازي مسيلباززنده

هاي ها بتوان پروژهپردازيم كه به كمك آنهايي ميشاخص

 .مقايسه كردهاي قبل را داخلي و خارجي ذكرشده در بخش

ت، هاي برنرودخانهاز سه نمونه خارجي) براي اين منظور،

-بانه، فرحزاد و مهرانه( و سه نمونه داخلي)جئونگ و سازاوا

 است.( استفاده شدهرود

       و محصوالت به دستيابي منظوربه پژوهش، در اين    

تجربيات داخلي و  ارزيابي نيز و نظر دادهاي موردبُرون

 هاي شهري،ها و رودخانهسازي مسيلزندهدر زمينه بازخارجي 

گرايي، ذهنيت هرگونه از دوربه و عيني هاياساس واقعيت بر

-قابل در همچون هاييويژگي داراي كه معيارها از ايمجموعه

 بودن، تناسب دارمعني مناسب، مفهومي بنيان داشتن بودن، ک

برخورداري از موضوع،  با بودن مربوط ها،واقعيت با داشتن

 136،روستايي توسعه ريزيعلمي)دفتر برنامه اعتبارسادگي و 

(. از طريق 9)جدولگردداستخراج و پيشنهاد مي ،است (1990

هاي داخلي و اين مجموعه مي توان به بررسي و مقايسه پروژه

 . پرداختشده در پژوهش حاضر خارجي ذكر

 
 

 

 

 

بيات داخلي و خارجي در معيارهاي پيشنهادي جهت مقايسه تجر .2جدول

 شهريهاي ها و رودخانهسازي مسيلزمينه باززنده

 
 

رد نظر، به بررسي و شدن معيارهاي مواكنون با مشخص    

ش با استفاده از روش تحليل هاي مطالعاتي پژوهمقايسه نمونه

 پردازيم.مراتبي ميسلسله

 

 مراتبیفرایند تحلیل سلسله
 ساده و قوي منعطف، تکنيکي مراتبي،سلسله تحليل يندافر    

كه  گرددمي استفاده شرايطي در است و گيريتصميم براي

 را با مشکل هاگزينه بين انتخاب متضاد، گيريتصميم معيارهاي

(.      133 1136روستايي، توسعه ريزيبرنامه )دفتر سازد مواجه

 زوجي مقايسه مراتبي جهتسلسله تحليل عبارت ديگر فرايندبه

 خصوص در ها ممکن استمقايسه اين رود.مي كاربه هاداده

 وزن دهندهنشان كه اين يا پذيرد و انجام شدهيريگهانداز مقادير

 اقدام، اولين (. در Saaty, 2004:415باشد ) ترجيحات نسبي

-سلسله آن در كه موضوع، مربوط به يمراتبسلسله ساختار با

 و زيرمعيارها معيارها، ،هاهدف سطحي شامل چهار مراتب

( كه مطابق با Bowen, 1990مواجه هستيم ) ها است،گزينه

 گردد1 ( ارائه مي1) نمودار
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 AHPهاي مورد مطالعه بر اساس مدلبندي نمونهالويت. 2نمودار

 

 محاسبه وزن معیارها و زیرمعیارها
روش  چند زيرمعيارها، و معيارها اهميت ضريب تعيين براي    

 اين در .است دوييدو  مقايسه ها، آ ترين مومع كه دارد وجود

 درجه شوند ومي مقايسه يکديگر اب دو به دو معيارها روش،

 اين برايگردد. مي مشخص ديگري به نسبت معيار، هر اهميت

ترتيب بدين كرد. استفاده ساعتي استاندارد روش از توانمي كار،

-مي داده نسبت2 تا  1 از عدد يك دويي، دو مقايسه هر به كه

 (Cimren, 20071است )تشريح شده 1شود كه در جدول

 

 

 

 

 

 دي ترجيحات در مقايسه زوجي معيارهادمقادير ع .9جدول 

 ترجیهات                                مقیاس عددی                    

 2 ترمرجح يا كامالً مطلوب كامالً

 3 ترجيح يا مطلوبيت خيلي قوي

 2 ترجيح يا مطلوبيت قوي

 1 تركمي مرجح يا كمي مطلوب

 1 ترجيح يا مطلوبيت يکسان

 9و  2و  6و  3 ترجيحات بين فواصل فوق

 Cimren, 2007 :منبع

مقايسه    معيارها يا و زيرمعيارها به نسبت مختلف، هايگزينه

 به نسبت يکديگر، با معيارها مقايسه كهدرصورتي شوندمي

 و هستند كمّي هم زيرمعيارها گيرد.مي صورت هدف مطالعه

 مراتبيتحليل سلسله يندافر ديگر مزيت مطلب، اين هم كيفي.

، نشان دارد سروكار و كيفي يكمّ معيارهاي از تركيبي با كه را

 (.Ngai, 2003) دهدمي

 مقايسه پس از منتخب، معيارهاي از كدام هر ،ادامه در    

  شوند.مي گذاريارزش زوجي،

 

 محاسبه ضرایب اهمیت معیارها

 
 .2فرمول

 

  

  

 ت معيار ايمن بودن                ب اهمي= ضري 320/0

 = ضريب اهميت معيار آرام بودن                 06/0 

= ضريب اهميت معيار حفظ و تقويت طبيعت 12/0 

0.12 

 

  

 

a 

 

b 

 

c 

a     b    c  

a 1 ايمن بودن 

b 1 آرام بودن 

c 1 حفظ و تقويت طبيعت 

 

 

 

 

a1  1 ايمني در برابر وقوع سيل                                 

 a2 :                حفاظت بستر و جداره در برابر فرسايش 

a3                            1 ايمني افراد در حاشيه رودخانه 

b11كاستن از سروصداي محيط                               

b2                    1 اولويت عابر پياده در حاشيه رودخانه 

 b3ازدحام                     هاي پُر1 عدم استقرار كاربري 

c1                             1 حفظ و تقويت پوشش گياهي 

 c2                  1 حفظ بستر طبيعي و ارگانيك رودخانه 

حفظ و تثبیت جداره طبیعی رودخانه                    :  c3 

رودخانه 

 مهرانه رود

 رود دره

 فرحزاد

 رودخانه

بانه   

رودخانه 

 سازاوا

 مسیل

 چئونگ 

رودخانه 

 برنت
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بنابراين معيار ايمن بودن بيشترين ضريب اهميت و معيار     

-ختصاص دادهخود اام بودن كمترين ضريب اهميت را بهآر

 است.

 

 محاسبه ضرایب اهمیت زیرمعیارها

 
معيار ايمني در برابر ، با توجه به محاسبات، زيردر نتيجه    

اهميت و زيرمعيارهاي كاستن از ع سيل بيشترين ضريب ووق

ازدحام و حفظ هاي پُرسروصداي محيط، عدم استقرار كاربري

 .دارندكمترين ضريب اهميت را  و تقويت پوشش گياهي

 

 های مطالعاتیتبیین ضرایب اهمیت نمونه
نهايي  امتياز مزبور، اهميت ضرايب تلفيق از مرحله، اين در    

 كه ساعتي مراتبيسلسله اصل تركيب با هانمونه از يك هر

 در هاقضاوت همه نظرگرفتن با در اولويت رداربُ به منجر

شد خواهد شود، تعيينميمراتبي سلسله سطوح تمامي

(Moreno, 2005.) 

 دارد.بخش  دو مراتبي،هسلسل تحليل يندافر از قسمت اين    

 كدام از هر اساس بر هاي مطالعاتي،نخست، نمونه گام در

ها از نمونه كدام جايگاه هر و سپس، ري شدهاگذارزش معيارها

 هر معيار( ضريب اهميت احتساب )با معيارها كل به نسبت

 شوند.انتخاب مي هاي برترنمونه نهايت، در و رزيابي شدها

ن پژوهش و بررسي در ايهاي موردد نمونهبا توجه به تعدُ

ميان ها ، از هاي برخي از آنهاي زياد در ويژگيشباهت

-ها و رودخانهسازي مسيلتجربيات خارجي در زمينه باززنده

گيه چئون رودخانه برنت، مسيل چئونگ هاي شهري، سه نمونه

و رودخانه سازاوا و همچنين از ميان تجربيات داخلي رودخانه 

رود گزينش شده و در رحزاد و رودخانه مهرانهبانه، رود دره ف

 صورتبه هاي مذكور،نمونه از هر كدام ،2طبق جدول ،ادامه

و همچنين با در  شدهمعيارهاي انتخاب اساس بر و جداگانه

شده و امتياز  گذاريارزش معيارها اهميت ضريب نظرگرفتن

-ت كه بهاست. الزم به ذكر اسها محاسبه گرديدههر كدام از آن

ي دليل حجم زياد محاسبات، از ارائه مراحل محاسبه خوددار

-شدهصورت خالصه ارائه نموده و صرفا نتايج محاسبات به

 .است

 
 معيارها هاي مطالعاتي با احتساب ضريب اهميتمجموع امتيازات نمونه . 4جدول 

                           

 نمونه مطالعاتی                   

 معیار          

ت
رودخانه برن

گ 
مسیل چئون

رودخانه سازاوا 
 

رودخانه بانه
رود دره فرحزاد 

 
رودخانه   

مهرانه
رود

 

 0.022 0.111 0.029 0.923 0.121 0.923 ایمنی در برابر وقوع سیل

 0.16 ضریب اهمیت معیار

حفاظت بستر و جداره در برابر 

 فرسایش
0.129 0.136 0.129 0.029 0.021 0.029 

 0.96 ضریب اهمیت معیار

 0.111 0.111 0.111 0.106 0.026 0.106 ایمنی افراد در حاشیه رودخانه

 0.91 ضریب اهمیت معیار

 0.031 0.963 0.031 0.963 0.026 0.963 کاستن از سروصدای محیط

 0.09 معیار ضریب اهمیت

 0.029 0.130 0.029 0.921 0.012 0.921 اولویت عابر پیاده در حاشیه رودخانه

 0.02 ضریب اهمیت معیار

 0.062 0.123 0.062 0.121 0.011 0.121 های پُر ازدحامعدم استقرار کاربری

 0.09 ضریب اهمیت معیار

 0.022 0.192 0.022 0.922 0.123 0.139 حفظ و تقویت پوشش گیاهی

 0.09 ضریب اهمیت معیار

 0.012 0.012 0.012 0.131 0.111 0.131 حفظ بستر طبیعی و ارگانیک رودخانه

 0.01 ضریب اهمیت معیار

 0.012 0.012 0.012 0.131 0.111 0.131 حفظ و تثبیت جداره طبیعی رودخانه

 0.01 ضریب اهمیت معیار

 0.069 0.101 0.023 0.110 0.112 0.111 مجموع امتیازات

  ايمني در برابر وقوع سيل                              =16/0

 حفاظت بستر و جداره در برابر فرسايش            =96/0

  ي افراد در حاشيه رودخانه                  ايمن=  91/0

 صداي محيط                     كاستن از سرو=  09/0

       اولويت عابر پياده در حاشيه رودخانه         = 02/0

ازدحام            هاي پُراستقرار كاربري عدم= 09/0

  حفظ و تقويت پوشش گياهي                   =09/0

            حفظ بستر طبيعي و ارگانيك رودخانه=  01/0

 0.0.             نهحفظ و تثبيت جداره طبيعي رودخا =
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 مجموع ،نهايي محاسبه از پس شود،مي مالحظه كه همانطور    

 اند.هشد مشخص هاي مطالعاتي برترنهايي، نمونه امتيازات

 .دهدنشان مي را هانمونه ميزان امتياز كسب شده 1نمودار

 
 هاي مطالعاتيامتياز نهايي نمونه. 2نمودار 

ت گردد كه رودخانه برنه به نمودار فوق مالحظه ميبا توج    

  عنوان برترين نمونه انتخاب لندن با كسب بيشترين امتياز به

نه آذربايجان شرقي در است. بر همين اساس رودخانه باشده

-خود اختصاص دادهشده، رتبه آخر را بههاي بررسيميان نمونه

شده ي بررسيتجربيات خارجي و داخل 2است. در ادامه، جدول

 است. بندي نمودهشده، رتبهرا متناسب با امتياز كسب

سازي ميان تجربيات خارجي در زمينه باززندهكلي از طوربه    

نمونه موردبررسي با  هاي شهري، هر سهها و مسيلرودخانه

شده هاي بررسيوجهي در جايگاهي باالتر از نمونهتتفاوت قابل

 اند. داخلي قرار گرفته
 

 هاي مطالعاتي بر اساس امتيازاتندي نمونهبرتبه. 9جدول

 امتیاز رتبه شدهسیهای بررنمونه تجربیات
سطح 

 کیفیت

 خارجي

 مطلوب 0.111 1 رودخانه برنت )انگليس1 ومبلي(

 0.110 9 رودخانه سازاوا )جمهوري چك1 هاوليچکوو(

 
 0.112 1 مسيل چئونگ )كره جنوبي1 سئول(

 داخلي

 0.101 2 فرحزاد )ايران1 تهران( رود دره

 0.069 2 رود )ايران1 تبريز(رودخانه مهرانه

 نامطلوب 0.023 6 رودخانه بانه )ايران1 آذربايجان شرقي(

 

 
 

 هاگذاریبررسی سازگاری در ارزش
در  سازگاري امکان بررسي  AHPروش هايمزيت از يکي    

معيارها و  ميتاه ضريب تعيين براي شدهانجام هايقضاوت

 در بررسي سازگاري براي كه سازوكارهايي ست.ا زيرمعيارها

نام ضريبي به محاسبه است،گرفته شده نظر در هاقضاوت

( I.Iاست كه از تقسيم ناسازگاري )  (I.R)ناسازگاري ضريب

معيار  اين آيد.دست مي( بهR.Iبه شاخص تصادفي بودن )

مساوي يا كمتر از  بايد ها،جهت قبول سازگاري در قضاوت

بايد در  شود، 0.1معيار بيشتر از  كه صورتباشد. در 0.1

 (311، 1132ها بازنگري صورت گيرد )قدسي پور، وتقضا

 آيد1مي دستفرمول ذيل به از ناسازگاري شاخص    

 
طريق فرمول زير از  است كه( شاخص ناسازگاري I.Iكه )    

 1شودمحاسبه مي

 
 1آيددست ميبه 6نيز از جدول (R.Iشاخص تصادفي )

 
 (R.Iشاخص تصادفي )1 .6جدول

 R.I (nتعداد معیار) R.I (nتعداد )
1 0.00 6 1.92 

9 0.00 3 1.19 

1 0.23 3 1.21 

2 0.20 2 1.22 

2 1.19 10 1.22 

 1123 1132زاده اصل، فرج :منبع

 

 داشت1هش خواهيمبر اين اساس در اين پژو    

 
 در نتيجه1
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 است 021/0گذاري معيارها آمده براي ارزشدستهعدد ب    

ها در سطح دهيبوده، بنابراين وزن 1/0ر از كه عددي كمت

 مناسب و مطلوبي هستند. 
 

 گیرینتیجهبحث و 
يکي از نيازهاي اساسي شهروندان، دسترسي به فضاهايي     

آن  است كه بتوانند در صورت تمايل، اوقات فراغت خود را در

ترين فضاهاي طبيعي شکلي سودمند سپري كنند. يکي از مهمبه

هاي شهرهاي مختلف مواره مورد توجه مسئوالن شهرداريكه ه

-ن فضاهاي سبز شهري بوده، رودخانهآوردوجودجهان براي به

 .هستندهاي شهري ها و مسيل

  ها أثير غيرقابل انکاري بر رودخانههاي انساني تفعاليت    

تنها از طريق افزايش عرض هاي شهري نهدخانهاست. روهداشت

ايشان نيز به توسعه هوخمبلکه با تغيير شيب و پيچ ،و عمق

ها . همچنين براي حفاظت اين رودخانهدهندشهري پاسخ مي

ها، تغييرات زيادي در در برابر فرسايش لبه و همچنين طوفان

وسط بارها تاست. نهرهاي باالدست وجود آمدهها بهرودخانه

-ها كانالكه بقيه رودخانهاند، درحاليآبگذر طوفان بسته شده

هاي بزرگ سنگي محکم و و مستقيم شده و يا با قطعهكشي 

 (.1133) لقايي و همکاران ، اندمجهز شده

هاي فراواني نسبت به توجهيأسفانه در كشور ايران بيمت    

تهديدي  اها رد و در اكثر شهرها، آنشوهاي شهري ميرودخانه

ها دارند. رق مختلف سعي در مهار آنطُدانند و بهميبراي شهر 

-داليل مختلف اقدام به ديوارهدر اكثر شهرهاي كشورمان به

ها را مسيل نمايند و آنها ميريزي بستر رودخانهچيني و بتن

يت توجهي و عدم مديردليل بينامند. در مراحل بعد بهمي

داني و فضاي متروک شهر تبديل زبالهصحيح، اينگونه فضاها به 

محيطي، الت فراواني از جمله معضالت زيستمشک شده و

تنزيل كيفيت سيما و منظر شهري، مشکالت اجتماعي، 

 را براي شهر به ارمغان مي آورد. غيرهاقتصادي و 

اكثر ها در ها و رودخانهزمينه ساماندهي مسيلكلي در طوربه    

ريزي بستر چيني و بتنيده كه با ديوارهاينطور تصور گرد شهرها

أمين ها را زيباسازي نمود و عالوه بر تتوان آنها ميرودخانه

 ياي باعث ارتقاگونههاي احتمالي، بهايمني در برابر سيل

اقع، غافل از اينکه در اكثر مو .كيفيت سيما و منظر شهري شد

بستر  ها ودر جداره بردنو دست هاتغيير ساختار رودخانه

كاهد بلکه بر اثرات مخرب سيل نمياز تنها نه  ، شانطبيعي

. اين در حالي است كه امروزه افزايدميقدرت تخريب آن نيز 

در مقايسه با ايران،  ه فضاها در كشورهاي ديگر،گونبا اين

كه در در اكثر جوامع طوريشود.     بهعکس رفتار ميبال

ها و سازي مسيلدهمنظور ساماندهي و باززنبه خارجي

ها و بستر بتني به تخريب ديوارههاي شهري، رودخانه

نمايند و سعي بر اين بنا شده، ميكه در گذشته  ،هارودخانه

بودن به شکل وضعيت رودخانه را از حالت كانال دارند تا

 طبيعي و اوليه آن )جداره و بستر ارگانيك( برگردانند.

منظور شناخت بهتر از بهدر اين راستا،  اين پژوهش،     

، به بيان سازي اينگونه فضاها در شهرهاچگونگي باززنده

هاي داخلي و خارجي، در اين زمينه تجربياتي از ميان نمونه

ها و مطالعاتي كه تاكنون بر توجه به بررسيبا  .استهپرداخت

ها انجام هاي خطي لبه آنها و پارکها، رودخانهروي مسيل

، در قالب هاتوان از آنرسيم كه  ميي ميشده،  به نتايج

است، در طراحي آمده 3جدول كه درهايي راهبردها و سياست

 . استفاده كردسازي اين فضاهاي شهري در كشورمان و باززنده

 
 هاي شهريها و رودخانهسازي مسيلهاي باززندهراهبردها و سياست .9جدول
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