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Abstract  
Greenway planning is one of the most important tools 
for increasing quality of life for residents. Green space 
and greenways are essential to maintain urban 
environment quality and considerably increase aesthetic 
values of it. Protecting ecology of specific natural 
system, providing recreational opportunities for people 
in metropolitan and rural space, increasing economic 
benefits and protecting heritage and cultural values are 
some of the advantages of greenway planning. 
Developing and extending of Tehran to the Alborz 
Mountain and its piedmont has made cause 
extermination of open and green space, gardens, 
valuable valleys and piedmont and irreversible changing 
in this area. Building houses, bridges and roads in buffer 
zones and even bed of river in north of Tehran 
simultaneously leisure time uses has disturbed the 
natural trend in area and has changed landscape in this 
valuable ecological regions. So, preparing plans for 
valleys as greenways can improve environmental 
conditions in the area while it can use for recreational 
manner for residents.  This paper review greenway’s 
literature and history and attempt to introduce this 
planning tool with aim of improving conditions of 
valleys in north of Tehran with a focus of Darakeh 
Valley. 
 

Keywords:  greenway, mountainous Valleys’ of Tehran, 
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  چکیده

ریـزي در    تـرین ابزارهـاي برنامـه      ها یکـی از مهـم      ریزي سبزراه  برنامه
ها به  فضاهاي سبز و سبزراه . ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان شهر است     

 در افزایش کیفیت هوا و ایجـاد تغییـرات    علت دارا بودن نقش عمده  
ــیم محــیط  ــت در اقل ــاي شــهري، مثب ــت  ه ــداري از کیفی ــراي نگه  ب

شـناختی   هـاي زیبـایی    محیطی شهرها ضروري هستند و ارزش      زیست
حفاظـت از  . دهنـد  ها را به نحو قابل تـوجهی افـزایش مـی           این محیط 

هـاي تفریحـی    هاي طبیعی بوم شناختی، فراهم آوردن فرصت       سیستم
گسترده براي مردم در درون مناطق شهري و نواحی روستایی، تأمین     

هاي فرهنگی و میراث تاریخی از    اقتصادي و حفاظت از ارزش    منافع  
توسـعه و گـسترش شـهر       . ها هـستند   ریزي سبزراه  جمله مزایاي برنامه  

هاي شمالی سبب از بین رفـتن      تهران به سوي رشته کوه البرز و دامنه       
ها و کوهپایه و ایجاد  فضاهاي باز و سبز، باغات، مناطق ارزشمند دره       

احـداث  . ران ناشدنی در این محدوده شده است      تغییر و تحوالتی جب   
هـاي شـمالی    ها در حـریم و حتـی بـستر دره    ها، جاده  ها، پل  ساختمان

هاي فراغتـی رونـد طبیعـی را در ایـن نـواحی           تهران در کنار استفاده   
دچــار اخــتالل نمــوده و ســبب تغییــر منظــر در ایــن منــاطق بــاارزش 

هـا بـه    ریـزي ایـن دره    در این میـان برنامـه     . شناختی گردیده است   بوم
محیطی ایـن نـواحی    تواند در بهبود وضعیت زیست     عنوان سبزراه می  

. هاي تفریحی براي ساکنان شـهر مـوثر باشـد        در  کنار ایجاد پتانسیل    
بنـابراین، ایــن نوشــتار درصــدد اســت تـا بــا مــرور ادبیــات و پیــشینه   

ت ریـزي در جهـت بهبـود وضـعی     ها، به معرفی این ابزار برنامه  سبزراه
  .هاي شمالی شهر تهران با تمرکز بر دره درکه بپردازد دره

  
هاي شمالی تهران، دره  ، دره ریزي سبزراه سبزراه، برنامه: ها کلید واژه

  .درکه

Archive of SID

www.SID.ir



¡    ¡ 
  1385   بــهــار     ،   11ـطی  ــــیـمح  ــوم ــلـع

ENVIRONMENTAL  SCIENCES  11 , Spring 2006 
 66

  مقدمه
امروزه اهمیت فضاهاي سبز شهري و ضـرورت پـرداختن           

هـاي   فضاهاي سبز، پارك. ها بر کسی پوشیده نیست    به آن 
اي در افزایش کیفیت هوا  نقش عمده ... جنگلی، باغات و    

هـاي شـهري بـازي      و ایجاد تغییرات مثبت در اقلیم محـیط       
 کیلـوگرم  200یک درخـت بـالغ در هـر سـاعت          . کند می

د و تقریباً به همان میزان گازکربنیـک هـوا را          اکسیژن تولی 
 تـا   2500یک هکتار فضاي سـبز در سـال         . کند جذب می 

کنـد کـه ایـن مقـدار بـه        کیلوگرم اکسیژن تولید می  3000
 نفـر را    10تواند میـزان اکـسیژن موردنیـاز         طور متوسط می  

به عالوه، این   ). 1365روحانی،  (سال تولید نماید     طی یک 
ي در ارتقــاء کیفیــت زنــدگی مــردم ا فــضاها نقــش عمــده

هـاي شـهري در قـرن        آغاز جنبش پارك  . شهرنشین دارند 
نوزدهم در امریکا و گسترش آن در سایر نقاط جهان نیـز             

بـه دنبـال آن و در   . با توجه به همـین امـر صـورت گرفـت       
هـا بـه عنـوان       ریزي سـبزراه    برنامه 19هاي واپسین قرن     دهه

 .سعه یافتالمللی پدید آمد و تو جنبشی بین
  

  
 

 
 

هــا بــه عنــوان فــضاهاي خطــی شــامل عناصــر   ســبزراه
ریزي، طراحی و مدیریت شده بـا اهـداف چندگانـه          برنامه
ــوم ــایی  ب ... شــناختی و  شــناختی، تفریحــی، فرهنگــی، زیب

کــارایی جنــبش  .(Turner, 2006)گردنــد  تعریــف مــی
ها در دستیابی به اهدافی چون حفاظت از طبیعت و           سبزراه
ــر، ــراهم آوردن   منظـ ــی و فـ ــراث طبیعـ ــت از میـ  محافظـ
ــراي تفریحــات عمــومی ســبب موفقیــت    فرصــت ــایی ب ه

 .هـــا گردیـــده اســـت ریـــزي ســـبزراه روزافـــزون برنامـــه

 (Ribeiro and Barau, 2006)   ریــزي و  مزایـاي برنامـه
هاي  حفاظت از سیستم  . ها بسیار متنوع است    اجراي سبزراه 

ــراهم آوردن فر  ــوم شــناختی، ف هــاي  صــتطبیعــی مهــم ب
تفریحـی گــسترده بـراي مــردم در درون منـاطق شــهري و    
ــصادي و حفاظــت از    ــافع اقت ــامین من ــواحی روســتایی، ت ن

هاي فرهنگی و میراث تاریخی از جملـه ایـن مزایـا             ارزش
هاي شـمالی شـهر تهـران بـه عنـوان          ریزي دره  برنامه. است

کارهـا در کنتـرل تغییـرات     ترین راه سبزراه یکی از اساسی   
هاي شهري، احیاء    ها از توسعه    و حفظ سطح دره    نامطلوب

ایـن  .  اسـت هـا  محیطـی آن  منابع آب و بهبود وضع زیـست   
روي و تفریحی،    ها همچنین با ایجاد مسیرهاي پیاده      سبزراه
هاي مناسبی را براي گذران اوقات فراغت ساکنان         فرصت

 .سازند شهر فراهم می
  

  ها تعریف سبزراه
هـا   سـبزراه . هـا وجـود دارد     تعاریف متعددي براي سـبزراه    

هایی هستند که با پهناي متفاوت در سیستمی شبیه به           داالن
انـد   آهن به یکدیگر متصل شده   ها و راه   هاي بزرگراه  شبکه

(Fabos, 1995) .هاي خطی، فضاهاي باز و نـواحی   پارك
ها و ییالقات اطراف نیز بـه      حفاظت شده در شهرها، حومه    

معـانی  . (Little, 1990) شـوند  عنوان سبزراه توصـیف مـی  
 داالنـی از  :متعدد دیگري نیز براي سبزراه ذکر شده اسـت    

نیافتـه، در امتـداد رودخانـه یـا در بـین مراکـز               زمین توسعه 
محیطی  شهري که براي استفاده تفریحی یا حفاظت زیست

سبزراه فضاي باز خطـی اسـت کـه اوالً از        . شود ذخیره می 
عنوان یک مسیر به کـار    لحاظ محیطی سبز است و ثانیاً به        

 . (http://en.wikipedia.org) شود برده می
  

    

 Wenدر امتداد رودخانه اي از یک سبزراه   نمونه-1شکل 
yu Heماخذ( درچین:Kongjang and li, 2006 ( 

 اي از یک سبزراه درچین  نمونه-2شکل 
 ) Kongjang and li, 2006:ماخذ(
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هـا بـه منظـور فـراهم آوردن        اي زنـده از سـبزراه      شبکه
دسترسی مردم به فضاهاي باز نزدیک به محـل زندگیـشان    
و به منظور اتـصال فـضاهاي شـهري و روسـتایی در منظـر           

ها مانند یـک    حومه براي به بند کشیدن شهرها و     ... امریکا  
 President’s commission on)شـبکه حلقـوي عظـیم    

American outdoors, in Zobe,1995 .( ایــن تعریــف
کننــده افـراد بــه دور یکـدیگر، فــراهم    هــا را جمـع  سـبزراه 

آورنده فضاهاي باز براي همه افراد در مکانی نزدیـک بـه          
هاي حیاتی آب، آبزیـان،   محل سکونتشان، حفاظت کننده 

هـاي   دهنـده داالن   وحش و منـابع تفریحـی و شـکل         اتحی
هــا  هــا و بیابــان هــا، جنگــل ارتبــاطی فــضاهاي بــاز، پــارك

راهی که از نقطـه نظـر محیطـی مطلـوب     . کند توصیف می 
در این تعریف واژه سبز به عنوان . (Turner, 2006)است 

محیطی و محوري و در مفهـومی وسـیع          اصطالحی زیست 
دم، حیوانـات، هـوا، آب و       شامل مـسیر گـردش بـراي مـر        

هـایی از عناصـر      هـا شـبکه    سبزراه. شود گیاهان استفاده می  
خطی در برگیرنده زمین هستند که براي اهداف چندگانـه        

شـناختی و   از قبیل بوم شناختی، تفریحی، فرهنگی، زیبایی    
دیگــر اهــداف ســازگار بــا مفهــوم کــاربري زمــین پایــدار 

  .(Ahern, 1995)دشون ریزي، طراحی و مدیریت می برنامه
  

  ها اهمیت فضاي سبز و سبزراه
هـاي   ها از اهمیت زیادي در محـیط       فضاهاي سبز و سبزراه   

تـرین دالیـل اهمیـت فـضاهاي       عمـده . شهري برخوردارند 
  :توان به شرح زیر برشمرد ها را می سبز و سبزراه

ü محیطی ابقاء کیفیت زیست  
هـــا موجـــب ارتقـــاء کیفیـــت  فـــضاهاي ســـبز و ســـبزراه

هـا بـراي    فضاهاي سبز و سـبزراه    . گردند محیطی می  زیست
ایـن  . محیطی ضـروري هـستند     نگهداري از کیفیت زیست   

هـا  اهمیـت بیـشتري        هـا و مـسیل     امر در خصوص رودخانه   
ــد مــی ــه  ســبزراه. یاب ــداد رودخان ــا و  هــاي طبیعــی در امت ه
دهند که بیـشترین نقـش را    هایی تشکیل می    داالن ،ها مسیل

ــستنددر حفاظــت از کیفیــت  ــت  . آب دارا ه ــاء کیفی ارتق
هـاي منطقـی میـان ایـن         محیطی و ایجـاد پیوسـتگی      زیست
هاي گیاهی و حیات وحش     ها براي حفاظت از گونه     داالن

هـاي مـذکور، مکـان       عالوه بر ایـن، داالن    . ضروري است 
بـا  . سـازد  مناسبی براي گذران اوقـات فراغـت فـراهم مـی          

وم در حــال حاضــر یــک ســوم تــا دو ســ وجــود ایــن کــه 
هـا تـشکیل     اندازهاي جهان را فضاهاي سبز و سبزراه       چشم
 هنوز بخش زیادي از چشم انـدازها وجـود دارد           ،دهند می

  ریــزان شناســایی و در شــبکه بایــد توســط برنامــه کــه مــی
هرچـه حـساسیت    . ها لحـاظ گـردد     فضاهاي سبز و سبزراه   

هــا و   مــرداب،هــا کوهــستان(انــداز  محیطــی چــشم زیــست
انـداز   بیـشتري از آن چـشم     بخـش   تر باشـد    بـاال ) ها دریاچه

  . باید جزء شبکه فضاي سبز و سبزراه محسوب گردد می
 

ü منافع اقتصادي  
 فواید اقتصادي زیـادي بـه دنبـال     ها  فضاهاي سبز و سبزراه  

هـا و   به طور کلی فوایـد اقتـصادي ناشـی از سـبزراه      . دارند
  :توان به شرح زیر برشمرد فضاهاي سبز را می

 در صـورتی کـه بـه        -ها و فضاهاي سبز      اه سبزر -الف
ــه  ــند   نحــوي مناســب برنام ــده باش ــزي ش ــی-ری ــد   م توانن

گردشگران فراوانی را در سطوح ملی و حتی فراتـر از آن         
تواند تـاثیر مـستقیمی    به منطقه جذب نمایند که این امر می 

 .  داشته باشديدر رونق اقتصاد
ــبزراه  - ب ــی   س ــبز م ــضاهاي س ــا و ف ــهم   ه ــد س توانن
گـذران اوقـات    (هاي شهروندان    ي را در سبد هزینه    ا عمده

 .به خود اختصاص دهند) فراغت

 آهن چین  یک سبزراه در امتداد اولین راه-3شکل 
 Kongjang and li, 2006:ماخذ(
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ــبزراه  ــبز در   وجــود س ــضاهاي س ــا و ف ــه یــک ه منطق
تواند باعث باال رفتن ارزش امـالك آن منطقـه شـود و         می

در حقیقـت، وجـود   . بر مرغوبیت و مطلوبیـت آن بیافزایـد     
  کـه بـا وجـود   –انداز مطلوب و آب و هواي مناسب     چشم

توانـد بـه     مـی -گـردد  هـا ایجـاد مـی    فضاهاي سبز و سبزراه  
 .ها منجر گردد افزایش قیمت دارایی

 

 

 
 
 

  
ü  شـناختی و کیفیـت    هـاي زیبـایی    ارتقاء ارزش

 زندگی
هـاي   ها و فضاهاي سبز باعث افـزایش ارزش    وجود سبزراه 

گونه کـه    همان. گردد شناختی و کیفیت زندگی می     زیبایی
هـاي اقتـصادي را در      اند تـا ارزش    ردهاقتصاددانان تالش ک  

ــد،      ــر جــاي دهن ــصري منظ ــناختی و ب ــایی ش ــت زیب کیفی
ــزان و طراحــان، ارزش برنامــه ــایی شــناختی و   ری هــاي زیب

هـا   کیفیت زندگی را که به وسیله فضاهاي سـبز و سـبزراه            
ها و فضاهاي    سبزراه. دهند فراهم شده مورد تاکید قرار می     

ا بـه نحـو قابـل تـوجهی         شـناختی ر   هاي زیبـایی   سبز ارزش 
دهنــد و بــه میــزان زیــادي بــه ارتقــاء کیفیــت  افــزایش مــی

  .کنند زندگی کمک می
  

  ها ریزي سبزراه پیشینه برنامه -3
به وسیله الحاق کلمـه کمربنـد   (greenway) کلمه سبزراه 

 شـکل گرفتـه   (parkway)وي  به پارك(greenbelt) سبز 
، پیـشینه   به طور خالصه   (www.gardenvisit.com). است

توان در پـنج مرحلـه بیـان     می ها را گیري ایده سبزراه  شکل
  :دنمو

 
ü مرحله اول  

هــاي  بــین ســالگیــري ایــده ســبزراه  شــکلدوره آغــازین 
 است و به زمان پیـشگامانی چـون فردریـک      1900-1867

فردریک الو . گردد  باز می 2 و چارلز الیوت1الو اولمستد
هـاي اخیـر بـه عنـوان         ههددر  ها   اولمستد در ادبیات سبزراه   

هـا در سـال    جنبش پارك. شود پدر جنبش سبز شناخته می 
 با ارائه طرحی توسط اولمستد براي پارك مرکـزي       1858

هـاي شـهري بـزرگ       پـارك . شهر نیویورك آغاز گردید   
اي  بازآوردن ذره "نظیر پارك مرکزي نیویورك با هدف       

که به سرعت در حـال رشـد   ـ شهرها  فضاي  به "از طبیعت
ــد  ــعه بودن ــی  ـ   و توس ــی طراح ــاخته م ــدند و س ــن . ش ای

هاي شهري تفریحات فعـال و غیـر فعـال در فـضاي         پارك
 .آورد باز را براي جمعیت شهري امریکا فراهم می

هاي شهري در سایر شهرهاي  پس از آن جنبش پارك
عمده امریکا گسترش یافت و اولمستد موفق گردید ایـده          

پــارك . ی ســازداي را عملــ هــاي منظومــه ســاخت پــارك
ــتون  ــرد (بوس ــد زم ــه   ) 3گردنبن ــرانکلین را ب ــارك ف ــه پ ک

هـا و   ها، مـرداب  رودخانه چارلز و باغ بوستون از طریق باغ  
هـا بـه عنـوان        در ادبیـات سـبزراه     ،داد ها ارتبـاط مـی     تاالب

طراحـی ایـن   . شـود  اولین سبزراه در امریکـا توصـیف مـی       
اکـسازي آب  سبزراه در امتداد رودخانه، منجر به بهبود و پ 

رودخانه نیز گردیـد بنـابراین تـرمیم کیفیـت آب یکـی از          
  . ریزي سبزراه در امریکا شناخته شد فواید اولین برنامه

هـاي او را بـه       پس از اولمستد، شـاگردان وي دیـدگاه       
هــا  اي و شــبکه ســبزراه هــاي منظومــه وسـیله ایجــاد پــارك 

عالوه بر اولمستد و شـاگردان وي، دیگـر         . گسترش دادند 
هــاي مهمــی در ایــن دوره در  عمــاران منظــر نیــز ســبزراهم

از جملـه ایــن افــراد  . ریــزي کردنــد سراسـر امریکــا برنامـه  
 و جـورج  5ویـرث ، تئـودور  4توان اچ دبلیو اس کلولنـد   می

  . را نام برد6کسلر

اي از طرح پیشنهادي براي سبزراه در   نمونه-4شکل 
 در پرتغال  (Alenquer)امتداد رودخانه آلن کوور

  )Ribeiro and  Bar˜ao, 2006: ماخذ(
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ü مرحله دوم  
ریـزان    برنامـه  1900-1940هـاي    این مرحله، ادبیـات سـال     

هاي نخـستین قـرن       در دهه  این افراد . کند منظر را مرور می   
. کردنـد  هـا کـار مـی      ریزي سبزراه  بیستم با تمرکز بر برنامه    

هاي ملی  هاي شهري و پارك ریزي و طراحی پارك برنامه
ــام        ــا ن ــد ب ــومی جدی ــت و مفه ــه یاف ــستم ادام ــرن بی در ق

از جملـه  . ریزي فضاي باز در این دوره ابداع گردید    برنامه
  7دوم چــارلز الیــوتمعمــاران منظــر  برجــسته ایــن دوران 

 بـه  1928است کـه طـرح تهیـه شـده توسـط وي در سـال            
هاي ایالتی و نـواحی     عنوان چارچوبی براي احداث پارك    

در امریکــا مــورد در نیمــه دم قــرن بیــستم، حفاظــت شــده 
  .استفاده قرار گرفت

  

ü مرحله سوم  
ریزان   و تاثیر برنامه   1960 -1970هاي   مرحله سوم، به سال   

 بـر  11 و فـابس   10، زوبـه  9، لـویس  8هـارگ منظر نظیر مـک     
این دوره مقارن با آغاز . گردد ها باز می ریزي سبزراه برنامه

در ایـن دوره    .  اسـت  1960محیطی در دهـه      جنبش زیست 
ها بـا تاکیـد بـر پایـداري و حفاظـت از           ریزي سبزراه  برنامه

مفهـوم داالن   . محیطـی ادامـه یافـت      مناطق حساس زیـست   
معمار منظر، ابداع گردید نیز بـر  سبز که توسط پل لویس،  

اي سراسري از فضاهاي سبز و     وي شبکه . همین اساس بود  
اکثر .  نامید 12هاي سبز  داالنرا  ها   ها خلق کرد و آن     سبزراه

قرار ها   ها و تاالب   ها، مسیل  ها در امتداد رودخانه    این داالن 
اي  توانست تاثیرات عمده   هاي انسانی می   که فعالیت داشت  

محیطـی    آب و دیگر پارامترهاي کیفـی زیـست        بر کیفیت 
ریزي  هاي سبز در برنامه بنابراین توجه به داالن . داشته باشد 

  . مورد توجه قرار گرفت
هارگ است  از دیگر افراد برجسته این دوره ایان مک      

محیطـی شـناخته     عنـوان رهبـر ملـی جنـبش زیـست          هکه بـ  
ح ریزي بـراي حفاظـت سـط    توجه وي به به برنامه  . شود می
ها از توسـعه و لحـاظ نمـودن آن بـه عنـوان بخـشی از                دره

  . ها بود شبکه سبزراه

  

ü مرحله چهارم  
هــا اســـت و   ایــن مرحلـــه، مرحلــه نـــام گیــري ســـبزراه   

 و 1980در دهـه  . گردد  را شامل می  1980-1990هاي سال
اي در امریکـا، جنـبش سـبز بـه نحـو قابـل            بیانیـه  با صـدور  
انـدازي بـراي     چـشم  نیـه   بیاایـن   . اي گسترش یافت   مالحظه

ــدین نحــو تعریــف مــی  ــده از  شــبکه: نمــود آینــده ب اي زن
ــه    ســبزراه ــراهم آوردن دسترســی مــردم ب ــه منظــور ف هــا ب

فضاهاي باز نزدیک به محل زندگیشان و به منظور متـصل       
 در منظـر     بـه یکـدیگر    نمودن فضاهاي شهري و روسـتایی     

ند یک ها مان و مرتبط نمودن همه شهرها و حومه... امریکا  
 President's Commission on(شـبکه حلقـوي عظـیم    

American Outdoor, 1987 .(در  استفاده از واژه سبزراه 
بیانیه به منزله موافقت با این اصطالح وآغاز جنبش سبز به            

هـاي امریکـا توسـط     انتشار کتاب سـبزراه . طور رسمی بود 
 یکی دیگر از اقـدامات ایـن دوره اسـت کـه        13چارلز لیتل 

ــا ــسترش   ت ــی در گ ــستقیم و اساس ــهثیري م ــزي  و برنام ری
  . ها بر جاي نهاد سبزراه

  

ü مرحله پنجم  
هـا در خـارج از    ریزي سـبزراه  مرحله پنجم، توجه به برنامه   

المللـــی  مرزهـــاي کـــشور امریکـــا وآغـــاز جنـــبش بـــین 
هـا بـا     ریزي و اجرایی نمـودن سـبزراه       برنامه. هاست سبزراه

ریـزي و    هـاي برنامـه    لیتسرعت بیشتري نسبت به سایر فعا     
در ایــن دوره هــزاران . طراحــی در امریکــا انجــام گرفــت
ریــزي، طراحــی و اجــرا  پــروژه ســبزراه در امریکــا برنامــه

هـا در خـارج از      ریزي سـبزراه   عالوه بر آن، برنامه   . گردید
مرزهاي امریکا مورد توجه قرار گرفـت و بـه سـایر نقـاط              

  .جهان تسري یافت
 

  ها بندي سبزراه دسته
ریـزي   ها را بر مبناي نوع عملکرد و هدف از برنامـه   سبزراه

  برخـی مـوارد،   . بندي نمود توان به صور گوناگون دسته   می
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ریـزي شـده و توسـعه      برنامه ،ها براي منافع تفریحی    سبزراه
ریـزي   ها به دلیل نقششان در برنامـه       یابند، برخی سبزراه   می

ن در کنترل و    تنوع زیستی و برخی دیگر به دلیل پتانسیلشا       
امـا  . گیرنـد  هدایت توسـعه شـهري مـورد توجـه قـرار مـی            

از . هــا مــاهیتی چنــد عملکــردي دارنــد بــسیاري از ســبزراه
ریزي، تعیـین   جا که عملکرد و ماهیت سبزراه در برنامه       آن

ــت      ــوثر اس ــی آن م ــاي اجرای ــه راهکاره ــرد و ارائ رویک
ت هـا تعیـین نقـش و ماهیـ       ریزي سـبزراه   بنابراین، در برنامه  

ایـن امـر در ارتبـاط بـا      . گردد سبزراه گام نخست تلقی می    
هاي چند عملکردي از اهمیـت بیـشتري برخـوردار         سبزراه
چــون امکــان بیــشینه نمــودن همــه اهــداف مقــدور  . اســت
بایـد بـه نحـوي     ریـزي مـی     باشد، در این مـوارد برنامـه       نمی

هـاي   انجام گـردد کـه میـان اهـداف، عملکردهـا و برنامـه             
 بنا بر موارد فوق، در      .اري وجود داشته باشد   اجرایی سازگ 

 دسته تقسیم 3توان به    ها را می   بندي کلی سبزراه   یک دسته 
  :(Fabos, 2004)نمود 

 
ü هاي تفریحی سبزراه  

هاي مختلف  راه ها و کوره   راه ها ترکیبی از پیاده    این سبزراه 
هــا و نهرهــا هــستند، اغلــب مــسافت نــسبتاً  مــستقر در داالن

گردنـد کـه کیفیـت     ند و مسیرهایی را شامل می   زیادي دار 
ــه نحــوي کــه اســتفاده   ــد ب ــان  بــصري دارن کننــدگان از می

بـسیاري از  . کننـد  منظرهاي مهم بصري و متنوع عبـور مـی       
هـاي تفریحـی مطلـوب در جـایی      فضاهاي سـبز و سـبزراه     

هـا بـا     راه روي و کـوره    انـد کـه مـسیرهاي پیـاده        پدید آمده 
هـا   حاشـیه رودخانـه و مـسیل   هاي تفریحـی   نواحی و مکان 

  (www.umas.edu) .یابند تالقی می
 
ü شناختی هاي بوم سبزراه  

هـاي مهـم    شـناختی فـضاهاي بـاز و داالن        هـاي بـوم    سبزراه
هـا و   هـا، مـسیل   طبیعی هستند و اغلـب در امتـداد رودخانـه      

هــا بــا حفاظــت از بــوم و  ایــن ســبزراه. هــا قــرار دارنــد تپــه
 احیاي منابع آب و نـواحی       هاي طبیعی، محافظت و    سیستم

هــا در بهبــود تنــوع   هــاي زیرزمینــی و مــرداب تغذیــه آب

ایــن . محیطــی محــدوده موثرنــد زیــستی و شــرایط زیــست
هاي مناسبی جهت مهاجرت حیات وحش،  ها مکان سبزراه

حفـظ تنــوع زیـستی و مطالعــه اختـصاصی طبیعــت فــراهم    
  .آورند می
  
ü هاي تاریخی و فرهنگی سبزراه  

هاي فرهنگی و میراث تاریخی  هایی با ارزش راهها و  مکان
این مـسیرها بـه منظـور جـذب گردشـگر و فـراهم            . هستند

انداز مطلوب، تفـریح و سـودمندي        آوردن آموزش، چشم  
ها معمـوالً    این سبزراه . گیرند اقتصادي مورد توجه قرار می    

تـرین نقـش     در امتداد یک راه یا بزرگراه هـستند و عمـده          
 دسترسی پیاده در امتداد مسیر و مکانی        ها فراهم کردن   آن

تواننـد   هـا مـی   همچنین آن. براي پیاده شدن از ماشین است  
ــوده و    ــوثر ب ــوگیري از ســیل م ــابع آب و جل ــظ من در حف

ها را بـراي رفـت و آمـد پیـاده و وسـایل نقلیـه                  زیرساخت
  .غیرموتوري فراهم سازند

  
هاي شمالی  دره: ریزي سبزراه  هاي برنامه  پتانسیل

  ان، دره درکهتهر
ü هاي شمالی تهران سبزراه  

قرارگیري شهر تهران در دامنه جنـوبی رشـته کـوه البـرز،              
. اي برخـوردار نمـوده اسـت       این شهر را از موقعیـت ویـژه       

هاي متعددي پدید   تماس شهر تهران با این رشته کوه، دره     
شـناختی فراوانـی را      آورده است که امکانات طبیعی و بوم      

شکل ارتباط شهر بـا طبیعـت در        .  است در خود جاي داده   
در نقاطی این   . بدنه شمالی در نقاط مختلف متفاوت است      

تماس به صـورت پیـشرفتگی فـضاي سـبز در درون شـهر              
، در برخـی نقـاط ایـن تمـاس بـه            )پارك جمشیدیه (است  

صورت خطی و یکنواخت است به نحـوي کـه مـرز میـان        
طی دیگـر  گردد و در نقـا     شهر و طبیعت کامالً مشاهده می     

فضاي سبز مانند داالن سـبزي در امتـداد خطـوط ارتبـاطی       
  ).داالن سبز درکه(شهر گسترش یافته است 
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اي  العـاده  هاي شمالی شـهر تهـران از اهمیـت فـوق      دره
هـا عـالوه بـر نقـش       ایـن دره  . براي این شـهر برخوردارنـد     

محیطـی خـود بـراي شـهر تهـران، در رفـع              اساسی زیـست  
هـا   ایـن دره . ی شهروندان نیـز بـسیار موثرنـد       نیازهاي فراغت 

غالبــاً بـــراي گردشـــگري و محلــی بـــراي راهپیمـــایی و   
تــرین  عمــده. گیرنــد کوهپیمــایی مــورد اســتفاده قــرار مــی

ــشیدیه،     دره ــاد، جم ــارت از دارآب ــران عب ــمال ته ــاي ش ه
ــگ ــه     تن ــد، ولنجــک و درک ــدره، دربن ــصارك، گالب ح

اي بـر    و گـسترده   ها اثر مستقیم   آب این رودخانه  . باشند می
هـاي پـایین دسـت       هاي آب زیرزمینـی دشـت      تغذیه سفره 

امـا در حـال حاضــر بـه لحـاظ دفــع زبالـه و هــدایت      . دارد
هـاي فاضـالبی و سـاخت و سـاز در حـریم و بـستر             پسآب
هـاي آب زیرزمینـی بـه      ها، روند طبیعی تغذیه سـفره      مسیل

. هاي سالم با اخـتالالت جـدي روبروسـت         وسیله این آب  
 پوشش گیاهی منطقه در اثر اسـتفاده غیراصـولی،           تخریب

هاي گیاهی و فرسـایش خـاك از دیگـر     از بین رفتن گونه  
  ترین چالـشی   در حقیقت، جدي  . هاست مشکالت این دره  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

هاي شـمالی تهـران در حـال حاضـر بـا آن روبـرو               که دره 
هــاي  اســتفاده(هــاي انــسانی  هــستند تعــارض میــان فعالیــت

زیــست و منظــر  و حفــظ محــیط...) ی، تفریحــی و ســکونت
  . است

 
ü سبزراه درکه  

هایی است که به میزان زیادي مورد  دره درکه یکی از دره
ایـن دره  . گیـرد  استفاده کوهنوردان و گردشگران قرار می   

محیطـی   هاي تهران با مـشکالت زیـست       نیز مانند سایر دره   
هـا بـه     زراهریـزي سـب    جا که برنامه   از آن . فراوان روبروست 
هـا نقـش    هـا و مـسیل   هاي حاشیه رودخانه  خصوص سبزراه 

مهمی در جلوگیري از ایجاد و انتـشار آلـودگی، تخریـب        
ریـزي   محیطـی دارد، برنامـه   محیط و بهبود وضعیت زیست   

توانـد در کنـار ایجـاد     این دره به عنـوان یـک سـبزراه مـی      
هــاي تفریحــی بــراي شــهروندان تهرانــی و حتــی   پتانــسیل

محیطــی دره   مجــاور در بهبــود وضــعیت زیــستشــهرهاي
 .بسیار موثر باشد

 هاي شمالی تهران و موقعیت دره درکه رهد -6شکل 

  شهر تهران نماي شمالی -5شکل 
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 از - که در قعر دره درکـه جـاري اسـت     -رودخانه درکه   
نـشین سرچـشمه     هاي شمال تهران و از ارتفاعات شـاه        کوه
میزان آبدهی این رودخانه در فـصل بهـار بـسیار           . گیرد می

ن باالست اما با افزایش دماي هوا به تدریج از میزان آب آ      
این رودخانه پس از عبـور از کنـار زنـدان           . شود کاسته می 

اي کم عمق و عریض به موازات اتوبـان       اوین در میان دره   
 )1379شعبانی، (. رود چمران به سمت جنوب می

 3در حال حاضـر دره درکـه از نظـر نـوع گردشـگر،               
  :گردد گروه را شامل می

افـرادي کـه تنهـا بــراي اسـتفاده از مراکـز خــدماتی و       -1
 .نمایند ذیرایی مستقر در میدان درکه مراجعه میپ

پیمایی تا مـسافتی کـه شـیب         افرادي که به منظور کوه     -2
 .کنند دره مالیم است از این دره استفاده می

رونـد و    افرادي که تا نقطه انتهایی کوهستان پیش مـی         -3
هـا   از این مسیر جهت دستیابی بـه سـایر مـسیرها و دره         

 .نمایند استفاده می
 

 
 

  
 
 

  ریزي سبزراه درکه اهمیت برنامه
محیطــی  دره درکــه در حــال حاضــر بــا مــشکالت زیــست

مجموع مـسائل و مـشکالت ایـن دره،    . فراوانی روبروست 
ریـزي دره درکـه بـه عنـوان یـک       گردد تا برنامـه  سبب می 

ریـزي   دالیل اهمیت برنامـه   . سبزراه مورد تأکید قرار گیرد    
  :برشمردتوان به شرح زیر  سبزراه درکه را می

شـناختی و کیفیـت    تواند وضعیت بـوم  این سبزراه می  -
  .محیطی منطقه را بهبود بخشد زیست

تواند نقش موثري در جبـران کمبـود         این سبزراه می   -
ــیب      ــدون آس ــران، ب ــهر ته ــی در ش ــضاهاي فراغت ف

محیطــی منطقــه داشــته  رســاندن بــه وضــعیت زیــست
 .باشد

راي توانـد منـافع اقتـصادي فراوانـی بـ          این سبزراه می   -
ها، ارائـه خـدمات      بومیان منطقه که عمده درآمد آن     

به کوهنوردان و گردشگران اسـت بـه همـراه داشـته          
 .باشد

بخـشی بـه منطقـه     توانـد در آرامـش   سبزراه درکه می   -
کمک نموده و در ارتقـاء کیفیـت زنـدگی سـاکنان           

 . موثر باشداین محدوده 

 را  ها ریزي سبزراه  ترین دستاورد برنامه   شاید بتوان مهم  
این امر زمانی که مکان سـبزراه       . حفاظت محیطی برشمرد  

گیـرد از اهمیـت      هـا قـرار مـی      در حاشیه رودخانه و مـسیل     
در ایــن نــواحی عملکــرد . گــردد بیــشتري برخــوردار مــی

سبزراه در حفظ کیفیت آب، جلوگیري از ورود رسوبات    
هاي سـطحی کـشاورزي و شـهري         ها به جریان   و آلودگی 

ریــزي و   برنامــه از ایــن رو،.گیــرد مــورد توجــه قــرار مــی 
توانـد بـه    می) در مجاورت رودخانه(طراحی سبزراه درکه  

نحـو مـوثري از آلـودگی آب و تخریـب پوشـش گیـاهی       
ــه عمــل آورده و از محــیط  زیــست   محــدوده جلــوگیري ب

 .منطقه محافظت نماید
   بخشی از مسیر کوهنوردي درکه-7شکل 
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بدیهی است  سبزراه درکه با ایجاد فـضایی مناسـب و            
ــذب   ــبب ج ــوع، س ــگران و   متن ــشتري از گردش ــداد بی  تع

ــشتی و     کــوه ــود وضــعیت معی ــال آن بهب ــه دنب ــان و ب پیمای
 کـه از طریـق ارائـه خـدمات بـه          -اقتصادي بومیان منطقـه     

ــان کــسب درآمــد مــی   –نماینــد  گردشــگران و کوهپیمای
  . خواهد گشت

در حال حاضر دسترسی بـه میـدان درکـه از دو مـسیر           
روي مناسـب   ادهیـک بـراي پیـ      پذیر اسـت کـه هـیچ       امکان
یکی از این مسیرها با وجـود دارا بـودن عـرض      . باشند نمی

روهـایی کـم عـرض اسـت کـه در       زیاد معبر، داراي پیـاده   
این مسیر به علـت     . گردند هایی به خیابان منتهی می     قسمت

ــه درختکــاري از   وعــدم طراحــی مناســب   عــدم توجــه ب
وم مسیر د.  روي برخوردار نیست  مطلوبیت الزم براي پیاده   

معبــر و کثــرت عبــور و مــرور  کــم نیــز بــه علــت عــرض  
روي مناسـب    جهت پیـاده  ،رو  پیاده وجودها و عدم     اتومبیل

بنابراین، بخـشی از سـبزراه کـه از میـدان درکـه        . باشد نمی
امتـداد  و در درون شـهر      شروع شـده و بـه سـمت جنـوب           

در این بخش از . یابد از اهمیت خاصی برخوردار است  می
هاي فراغتی مناسـب در    بینی فعالیت  ن با پیش  توا سبزراه می 

روي در  طول مسیر، عالوه بر جبران کمبود مسیرهاي پیاده       
منطقــه، فــضایی مناســب جهــت گــذران اوقــات فراغــت   

همچنـین عبـور کوهپیمایـان و    .  شهروندان نیز ایجاد نمـود    
گردشگران از میان بافت مسکونی چه پیاده و چه سواره تا   

ــل   نیمــه ــاي شــب، ســبب س ــه  ه ــاکنان منطق ب آرامــش س
کمبود فضاي مناسـب بـراي پـارك اتومبیـل در       . گردد می

میدان و مسیرهاي منتهی به آن نیز سـبب ازدحـام و ایجـاد            
ترافیـک در محــدوده مخــصوصاً در روزهـاي آخــر هفتــه   

بنابراین، با طراحی این مسیر در کنار رودخانه و      . گردد می
تـوان ترافیـک    جلوگیري از ورود اتومبیل به محدوده، مـی  

عبوري را از بافـت خـارج نمـوده و بـه محـدوده آرامـش                
یکی از بزرگترین مزایاي ایـن امـر، عـدم نیـاز بـه              . بخشید

ــان  ــریض خیاب ــال آن     تع ــه دنب ــدان و ب ــه می ــی ب ــاي منته ه
جلوگیري از قطع درختان و از بین رفتن باغـات محـدوده            

 .خواهد بود
  
ریزي سـبزراه درکـه بـه عنـوان سـبزراه             برنامه

  چندمنظوره
ریـزي سـبزراه درکـه و بـر اسـاس       با توجه به اهمیت برنامه  

هــا، توصــیه  بنــدي ارائــه شــده در خــصوص ســبزراه  دســته
شود دره درکه به عنوان یک سـبزراه چنـد منظـوره بـا               می

 . ریزي گردد شناختی و تفریحی برنامه کارکردهاي بوم
ریـزي سـبزراه درکـه انجـام مراحـل زیـر            جهت برنامه 

  :رسد  نظر میضروري به
 از  شـناختی دره  شناخت کامل ساختار و کـارکرد بـوم     -1

هـا و   نظر عناصر طبیعـی و مـصنوع و شناسـایی قابلیـت     
  هاي محیطی آن حساسیت

تعیین حریم رودخانه از ارتفاعات تا نقاط پایین دست         -2
و درون شهر جهت حفاظـت سـطح دره از سـاخت و             

  ساز

   بخشی از مسیر رودخانه درکه-8شکل 
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ه با در نظر    هاي مناسب در پیرامون در     یشنهاد کاربري پ -3
هاي محیطی منـتج از بنـد       ها و حساسیت   گرفتن قابلیت 

  یک
  

  بندي جمع
نخـست  : گـردد  ها عاید می حداقل سه فایده مهم از سبزراه    

هــاي طبیعــی بــوم شــناختی   هــا از سیــستم ســبزراهآن کــه، 
ــی  ــد محافظــت م ــبزراه  . کنن ــن س ــشتر ای ــیه   بی ــا در حاش ه

انـد و   ار گرفتهها قر ها، نواحی ساحلی و دامنه کوه    رودخانه
اي را براي مهـاجرت    ضمن حفاظت از تنوع زیستی، زمینه     

هـاي   هـا فرصـت   ثانیاً، سبزراه . سازد وحش فراهم می   حیات
اي را براي مردم در درون مناطق شـهري          تفریحی گسترده 

ــت پیـــاده    ــواحی روســـتایی جهـ پیمـــایی،  روي، راه و نـ
ــایق  دوچرخــه ــسیاري دیگــر از   ســواري، شــنا، ق ــی و ب ران

ثالثـاً،  . سـازد  هاي تفریحی خارج از منزل فراهم می     لیتفعا
هاي فرهنگـی و میـراث تـاریخی را         ها ارزش  شبکه سبزراه 

  . نمایند حفظ می
در مـوثر   هـا ابـزاري      ریزي سبزراه   برنامه ،بر این اساس  

جهــت کنتــرل تغییــرات نــامطلوب در منــاطق حــساس      
هـاي طبیعـی     محیطی و حفاظت از منظـر و ویژگـی         زیست
لحـاظ  بنـابراین  . هـاي شـهري اسـت     واحی از توسـعه   این نـ  

هاي شمال تهـران بـه عنـوان سـبزراه بـه همـراه              درهنمودن  
هـاي خـاص هـر     ریزي مناسب و متناسب بـا ویژگـی      برنامه

محیطـی و حفـظ    تواند در بهبـود وضـعیت زیـست     یک می 
که در حال حاضر در معـرض تهـاجم و       –ها   منظر این دره  

  .یار موثر واقع گردد بس-تخریب شدید قرار دارند
ریـزي سـبزراه     تنها به معرفی ابزار برنامه   نوشتاردر این   

هــاي شــمالی شــهر  و ضــرورت  بــه کــارگیري آن در دره
بـدیهی  . تهران با تمرکز بر دره درکه پرداخته شـده اسـت          

هـاي شــمال تهـران بــه عنــوان    ریــزي دره اسـت کــه برنامـه  
هاي دقیق و  يریز  و برنامه  گسترده سبزراه نیازمند مطالعات  

  .هاست متناسب با شرایط محیطی هر یک از این دره
  

  ها نوشت پی
  

1-Frederick Law Olmsted 
2-Charles Eliot 
3-Emerald Necklace 
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12-Green Corridors 
13-Charles Little 

  
  منابع 

. طراحی باغ و احـداث فـضاي سـبز        ). 1365 (.روحانی، غ 
 .انتشارات پارت: تهران

 فعـالیتی گـذران   -ریزي فضایی نامهبر). 1379 (.شعبانی، ن 
 تاکیــد  هــاي کوهــستانی بــا   اوقــات فراغــت در دره 

 کارشناسـی  نامـه   پایان  .محیطی زیست هاي برحساسیت  
 .بهشتی شهید دانشگاه  ارشد،

Ahern, J. (1995). Greenways as a planning 
strategy. Landscape and urban planning. Vol 
33. 

Fabos, J.G. (1995). Introduction and overview: 
the greenway movement, uses and potentials 
of greenways. Landscape and urban planning. 
Vol 33. 

Fabos, J.G. (2004). Greenway planning in the 
united state: its origins and recent case 
studies. Landscape and urban planning. Vol 
68.  

Greenway (landscape). Retrieved from:  http:// 
en.wikipedia.org/wiki/Greenway 

Kongjian. Y., D.Li and N.Li (2006). The 
evolution of Green ways in China. Landscape 
and urban planning. Vol 76. 

Landscape Architecture Guide: Greenways 
(n.d.). Retrieved from: http://www. 
gardenvisit. Com/ landscape/ LIH/ 
landscape_ planning/greenways.htm 

Archive of SID

www.SID.ir



¡    ¡ 
  1385   بــهــار     ،   11ـطی  ــــیـمح  ــوم ــلـع

ENVIRONMENTAL  SCIENCES  11 , Spring 2006 
 75

Little, C. (1990). Greenways for America. 
Baltimore: John Hopkins University Press.  

New England Greenway: Greenway History. 
(n.d.). Retrieved from: http://www. umass. 
edu/ greenway/ Greenways/2GR-def.html 

Ribeiro, Lu´ıs and Teresa Bar˜ao (2006). 
Greenways for recreation and maintenance 
of landscape quality: five case studies in 
Portugal. Landscape and Urban Planning. 
Vol 76. 

Turner, T. (2006). Greenway planning in 
Britain: Recent work and future plans. 
Landscape and urban planning. 

Zube, E. H. (1995). Greenways and the US 
national park system. Landscape and urban 
planning. Vol 33. 

 

 
 

Archive of SID

www.SID.ir



¡    ¡ 
  1385   بــهــار     ،   11ـطی  ــــیـمح  ــوم ــلـع

ENVIRONMENTAL  SCIENCES  11 , Spring 2006 
 76

Archive of SID

www.SID.ir


