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ساماندهي  

               
١ Restora
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 و آسياي شرقي
چنين رويكردي
هري، متخصصان
دد مقاالت علمي
يتوان نشانه هاي

ن احيا و سامانده
به ژينايي دارند.
 اشتراك گذاشته

اي عمده ييرات
آب حجم كاهش

يا بروز بومي اي
د جديدي هاي
خ انسان كه ين
مسئول شان وليه

.]١[نمود گذاري
و اكولوژيك در ا

تهران لوژي شهر
ت اين اندام ها

احيا و"  پروژه
                      

ation 

Inter 
  A 

سوته دال ه
ري درك م

سيد اويس ترابي
_esmaiilzade@

yahoo.com، دان

ب و محيط زيست

كاي شمالي، اروپا
ر ايران تا كنون چ
شنايي مديران شه
د.  علي رغم تعد
 در عمل نمي ت
د كنوني با عنوان
ي با مفهوم و تجر
عه آكادميك به

تغي دستخوش 
ك قالب در سأله

ها گونه مهاجرت
ه ديدگاه، پايدار 
ا به توجه با، ها 

ا و طبيعي يت
نامگ ژينايي وان

 اندام طبيعي و
د خود را در اكول

بازگشت را براي 
 مهم با تعريف
                       

rnational Co
Architecture

29-30 Ju

باغ خاطره
يران شهر

، س 2 دهكردي
@yahoo.com

وم وتحقيقات همد

قق حوزه صنعت آب

كشور هاي آمريك
ر حاليست كه در
 توان در عدم آش
 آن جستجو نمود
نشريات داخلي ،

ژه هاي رو به رشد
ه ها فاصله زيادي
فرحزاد را با جامع

  هري

آبي هاي بوم ت
مس اين. است ه
م و جانوري و ي
توسعه مفهوم ن
ديدگاه اين از ي
وضعي به ها آن ن
عنو تحت را ها ن

ي به عنوان يك
اركرد و عملكرد
 شايان تقديري

اين  آغاز نمود.
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(ب فرحزاد
 آنچه مدي

  
ين فتح اللهي
،گاه شهيد بهشتي

علو سسالمي پردي

محق ،مهساب شرق

دهه است كه در ك
د. اين موضوع در

يل آن را مي دل
و چگونگي انجام

هاي شهري در نش
زماني كه به پروژ
ه عموم اين پروژه
ژينايي رود دره ف

 ي كنيم.

يزي، مديريت شه

زيست، طبيعت 
يافته تنزل شدت
گياهي هاي گونه

شدن مطرح و ه
يكي در. شد طرح
بازگرداندن وص

آن توان مي كهد
جود آنكه بايستي

كا ،هاي گسترده
تالشي تهران

آ ي طبيعي آن
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رود دره ف
نديشند ،

،رامي1ه سيالبي
راحي شهري دانشگ

هري دانشگاه آزاد ا

مهندسان مشاورت

ري بيش از سه د
شناخته مي شوند

 نگرديده است.
ينايي، ابعاد آن و
رودها و مسيل ه
 شناسايي كرد. ز
 نگريم ، متاسفانه
رتباط با پروژه ژ
روژه ها را معرفي

طراحي و برنامه ري

كاري دست ديد
ش به پيدايش ن
نابودي، آبي بع
توسعه مفهوم ر

مط ها بوم زيست
خصو در ،شده ي

گرديد ها فعاليت
با وجي ندارند.

ب ها و تخريب ه
شهرداري موضوع

داندن كاركردها

eering
re

1ه ژينايي

حان مي ان

 اسماعيل زاده
طركارشناس ارشد

ي ارشد طراحي شه

شركت عاملمدير -

 مسيل هاي شهر
تداول و معمول 
اي شهري اتخاذ
مردم با مفهوم ژي
 موضوع ژينايي ر
 به اين مفهوم را
ي شهر تهران مي

در ا تجربه خود
در اين دست از پر

ود دره فرحزاد، ط

تشد و انساني ي
زمان با مقايسه
منابع در ها الينده
در  گفتمان غيير
ز مديريت و عي
آبي هاي بوم ست
از اي مجموعه ر

روزگار خوشيان
، به دليل آسيب
 توجه به اين م
دم و نيز بازگرد

تجربه
آنچه طراح

آيدا
ك -1

نشجوي كارشناسي

3-

 
يي رودخانه ها و
ن پروژه هايي مت
اط با رودخانه ها
فه مندان و نيز م
هيمي مرتبط با
هي واقعي نسبت
 ها و مسيل هاي
 مقاله بنا داريم

ش هاي موجود د

ژينايي، رو :يدي

  مه:
هاي فعاليت ش

در ها آن يفيت
آال غلظت زايش

تغ با و بيستم ن
طبيع منابع از ده

زيس به خسارت
آغازگر ديدگاه ن

 هاي شهر تهرا
 نقش ايفا كنند،
ست داده اند. با
گي روزمره مرد

آ"

دا -2

 چكيده:
ژيناي
عنوا
ارتبا
حرف
مفاه
آگاه
رود
اين

چالش
  

واژگان كلي
 

مقدم - 1
افزايش با
كي و كميت

افز، دسترس
قرن اواخر از

استفاد نحوه
خ شدن وارد
اين. شود مي

روددره
شهر تهران

زيادي از دس
شهر به زند



 
ات انجام م

راي آشتي 
 آن را نيز 
 آن نداريم 
در رابطه با 

، رود دره  
ره فرحزاد 
ه فرحزاد ، 

داخالت و م
شد. در ني 

جلوگيري از 
داخالت در 
گرفته شود 
ي رودخانه 
 جارب اين
راي چنين 

 انگليسي ه
 زيست، يط
 مطابق .ست
 باوضعيت 

 از قبل يط
 انساني اي

 به كه ست
 حفاظت ي
 حفاظت ي
 فرض با ي
 دخالت يق

               
٢ Society 
٣ Disturb

ن مقاله 

٥ Restorat
٦ Ecologi

مجموعه اقدا ت.
گام مهمي برو... 

 بتوان اشكاالت
 اين مقاله قصد
گرفته تا كنون د
"ي شهر تهران

ور خاص رود د
ولوژيك رود دره

 
يزان تغييرات و

انساني مداخالت 
حله اول براي جل
 كه كمترين مد

ظر گطراري در ن
رب موفق ژينايي
شده براساس تج

بر سر اجر وجود

واژه با كه ينايي
محيط رشته فني 
اس آسيب وقوع 
متناسب كه ت

شراي به آن شت
فعاليتها اثر بر ه

اس علمي و شد ر
شناسي زيست م
شناسي زيست. د
ژينايي شناسي م
طري از تا دارد ن

                      
on Ecologica

bance 
ي اين واژه ها در متن

tion ecology 
cal restoration

Inter 
  A 

ران گرديده است
دان وه ، جوانمر

 مشق شود تا
شكار شدند. در

جهاني صورت گر
ت و رودخانه هاي
ر تهران و به طو
كاركرد هاي اكو

 معرفي كنيم. 
ه و تفاوت در مي
بر اساس ميزان
قرر شد در مرح
 عنوان بازه اي

ه بود طرح اضط
پس بررسي تجار
انتها نيز سعي ش
ين مشكالت مو

ژي]. 2[آيد مي "
درادبيات. كرد 

از قبل شرايط 
است عامدانه يت

بازگش فرآيند به 
كه دارند ژينايي 

 4.اند شده بود

پديدار ميالدي 8
علم در ريشه ي
پردازند مي حد

بو كه درحالي ،
برآن تالش ست،

                       
al Restoration 

بنابراين از هر دوي
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ه هاي شهر تهر
نهج البالغه نند

وبنياني بايستي
هران به مرور آش
ر تجربه هاي ج
ساماندهي قنوات
سيل هاي شهر
ب بازگرداندن ك
ون بوليوار ) را م
سعت زياد پروژه
ركه و فرحزاد بر
 بازه بندي ها مق

به )  داود (ع)
يين شدبازه تع

وم ژينايي و سپ
يم . سپس در ا
طراحان و همچني

" ژين " زندگي

كمعنا بخشيدن
به نزديك عيتي
فعاليت يك" ايي

بخشيدن شتاب
به نياز هايي م
ناب كلي طور به ا
80 دهه اواخر ز

زياد حد تا ظري
واح مسأله يك ه

كند، ونگهداري
اس پذير برگشت

(SER) 

ل اكولوژي است. ب

 
nference on

e and urban 
uly 2015, Tab

رخورد با روددره
پارك هايي مان

نو رويكردكه هر
دره هاي شهر ته
گذري اجمالي بر

احيا و س" پروژه
د با رود ها و مس
ي داريم در قالب
ت خيابان سيمو
حزاد به دليل وس

هاي دره رود در
ر اساس همين

رگاه امام زاده د
9 ترين بازه از

با بررسي مفهو ا
 فرحزاد بپردازيم
يران شهري و ط

ز ريشه از خش
زندگي صورت

وضع به بوم ست
)SER (2، ژينا

ش يا آغازنمودن
بوم زيست شت،
يا اند يافته سي

از شناسي بوم م
نظ ديدگاه از لم

به متفاوت دگاه
حفظ را موجود

ب فرآيندي ها نه

و بوم شناسي معاد
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از جديدي از بر
با ايجاددره ها

 ليكن از آنجا ك
 برخورد با رودد
ل آنيم كه با گ
ش روي خود در

نايي در برخورد
سعيرد ژينايي

 پروژه ( باال دست
اي دركه و فرح
 به بازه بندي ر

كه بر يم شد.سق
صل نيايش تا بار

در خطرن حال
 شده است ابتد
ژينايي رود دره

وت ديدگاه مدير

بخ زندگي معناي
به توان مي را

زيس يك گرداندن
(  شناختي بوم
هدف با و بوم

داش توجه بايد].
اسا تغييرات ند،
علم در مجزا اي
علم اين. پردازد 

ديد دو از علمي
م زيستي تنوع و

گون جمعيت ش

م معادل واژه  اكو و

eering
re

وارد فا "ر تهران
ي رودوب احياچ

ر تهران بودند.
 وارد بر اين نوع
يم، بلكه به دنبا

پيش ي و تجربه
عرفي رويكرد ژين
 پيروي از رويكر
ر يك بخش از
نايي رود دره ها

داماق ،د دره ها
بازه تق 9زاد به

(حدفاص پروژه 1
ده بود و در عين
 اين مقاله سعي
بررسي تجربه ژ

سي تفاون به برر

م به و است دي
شده گرفته ظر
R بازگ معناي به

ب ژينايي نجمن
زيست يك ري
3[شود مي جام
ان ديده آسيب د،
ا شاخه عنوان ه
مي 6شناختي م
شاخه دو اين 
و ها زيستگاه د
كاهش و زيست ط

بومزيست اله واژه ق

شهر دخانه هاي
در چارچ  امروز

د دره هاي شهر
رد، ضعف هاي
شكاالت بپردازي

سيل هاي شهري
به معر و فرحزاد

با ر اين تجربه
 صورت گرفته د
رچوب پروژه ژين

اط مختلف روق
ره دركه و فرحز

1ش از حد بازه 
دخانه ايجاد شد
 اجرا برسد. در
ي در جهان به ب
راحل مختلف آن

  بپردازيم.

 يي:
كرد اسم يك نا

Re نظ در معادل
Restoration ي

ان توسط شده 
وپايدار كپارچگي

انج ،3ل و آسيب
اند شده كيفيت
به 5ژينايي ناسي
بوم ژينايي شهاي

منتهي دارد، ي
كند مي سعي ي
محيط كيفيت ل

 است كه در اين مق
   است.

و رود قنوات
گرفته تا به
مردم و رود

ايي كرشناس
كه به اين ا
رود ها و مس
هاي دركه و
بپردازيم. در
تالش هاي
در چار

قدر ن انساني
ددرو نتيجه

تخريب بيش
محدوده رود
تا به مرحله
هاي شهري
پروژه در مر
پروژه هايي

ژيناي - 2
ژين واژه

estoration

انگليسي واژه
ارائه تعريف

يك سالمتي،
اختالل وقوع
ك تنزل دچار

شن بوم
روش مطالعه
طبيعي منابع
طبيعي منابع

تنزل كه آن

الزم به ذكر ٤
استفاده شده ا



 
 حفاظت ي

 هيدروليك،
 ديگر، بيان

 فرهنگي، ،
 ژينايي اي

 سطح رتقاء

شكل گيري 
شكل گيري 
ه درون آن 

تاثير  آنم 

د جاي مي 
رودخانه ها 
 فراهم مي 
ي كند. اگر 
 اكولوژيك 

   ]5[ ت.

بكه غذايي 
ي شود، در 
كرد ژينايي 

هاي ت گر

شيميايي و 
ز ميان مي 
اكوسيستم 
نايي رود و 

رفولوژي و 
متمركز  رفا

ي و انساني 

               
٧ Abunda
٨ Trophic

هاي فعاليت راي

ه نظير علوم از 
ب به. گيرد مي 
اجتماعي، قبيل 

برا گرفته صورت
ار باعث كه ايي

كه در شك است 
كه در شك د دار

سط منظري كه
يفيت آب و فرم

خاكي را در خود
كوسيستمي ، ر
م براي صيد را
 را هم بازي مي
شوند ، عملكرد

جود خواهد داشت

  .ند
و نيز ساختار شب
كريدور قطع مي
 است. در رويك

فرهنگي و هدايت

ي، فاكتور هاي ش
گياهي آن نيز از
هند. زماني كه ا
يان مي رود ژين

، ژئوموردرولوژي
 رويكردهاي صر
گذاري اجتماعي

                      
ance and Spat
c groups 

Inter 
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بر جايگزيني ي

اي گسترده يف
بر در را غيره و
از ديگر هاي ه

ص هاي طراحي
ها مولفه انوري،

مهم شهر هاي
يولوژيك خاصي
دره به شدت توس

بر روي كي درهد

گياهي آبي و خ
نند. مانند هر اك

الزم ي و پناهگاه
گوناگون  8ذايي
از هم جدا ش ند،

در اين حالت وج

كننمي ارتباط ع 
 تنوع زيستي و
ك به عنوان يك 
 رويكرد ژينايي

، تاثيرات فاسي

ژيكال و كالبدي
ي جانوري و گ
ز دست مي ده
 اجتماعي از مي

 بازگرداندن هيد
گذشت زمان از

تم روددره ، بارگ
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ژينايي كه است

طي بلكه شود، ي
و اقتصاد ماعي،

جنبه شناختي،
ط در تا شود مي
جا و گياهي اي

ه رود درهاز  كي
، شيميايي و بي
 ولي اين رود د
پيرامون اين رود

اي جانوري و گ
هر ها ايفا مي كن
اه ، منابع غذايي
 گروه ها ي غذ

خود هستن ستم
اكولوژيك د هاي

  له مي شوند. 
قطع خود ذشته

ب از ميان رفتن
يا ارتباطات آن
ه تا حد امكان
يت گرهاي سيا

هيدرو مورفولوژ
 دهد و گونه ها
يز براي مردم از
ده و ارزش هاي

يق ترميم و طر
با گهاي ژينايي 

اكوسيستوژيكي

n 
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ذكر به الزم. د

نمي شناسي بوم
اجتم علوم اسي،

بوم جنبه بر ه
م تالش جديد،

ها زيستگاه وان

يك بحث است،
 هاي كالبدي ،
ي ايفا مي كند.
كاربري زمين پ

ه اي از گونه ها
كولوژيك در شه

يستگااي آنان ز
 و مغذي ميان

عامل در اكوسيس
يا ايزوليشن ها ا

 هم جدا و ايزول
با گذ  اكولوژيك

در شهرها موجب
ار آسيب شده ي
د سابق رودخانه
اختار آن ، هدا

ك ، فاكتورهاي ه
را از دست مي

ريحي خود را ني
عي تضعيف شد

از ،آنهاولوژيك
اهداف پروژه ه ه

ژينايي اكولو  بر
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بپردازد زيستي
 ].4[كند

ب علم به محدود
شنا ريخت سي،

عالوه كه است ي
رويكردهاي در
عنو به ها بوم ت
 .]1[گردند ظ

رحزاد كه مورد
 رود دره ويژگي
زنده نقش مهمي

نوع زمين و كوه

ها تنوع گسترده
 كريدور هاي اك

دارند كه برخود
ك ، مواد معدني

گونه هاي متعي
از جدا سازي ها
ه زيستگاه ها از
 كه فرآيندهاي
ن هاي متعدد د
رودخانه اي دچا
گرداندن كاركرد
كوسيستم و سا

ر هاي اكولوژيك
ب كيفيت خود ر
ي شناسي و تفر
فرآيندهاي طبيع

انسجام اكو رحو
از آنجا كه ]6[ 

عالوهين مقاله

eering
re

تنوع بازيابي و
مي عمل آن ل

م ها بوم زيست
شناس زمين ،ران
چندبخشي ومي
د. گيرد مي بر
زيست كيفيت قاء
لحاظ نيز شود، ي

فر درهران و رود
ادي دارد. اين

گونه هاي ز 7يي
به عالو.  است

ه ها و مسيل ه
جاد مسير ها و
هاي متصل با خ
ل مواد ارگانيك

كه داراي درهود
 رود. دو دسته ا
ضايي ، جايي كه

ن معنااني ، بدي
ي و ايزوله كردن

گاه رتي كه زيس
 با آن براي بازگ
جه به عملكرد اك

.  
 رودخانه فاكتور
ت. زماني كه آب

زيباييزش هاي
ه گونه اي كه ف

  ]  6[ است.
رتقاي انسان مح

ست.يعي آن ها
در ا  نموده اند،

و زيستگاه رتقاء
مكمل عنوان به ه
ژينايي مباحث 
عمر مهندسي ،

مفهو ها بوم ت
در نيز را فني 

ارتق بر عالوه ها
مي شهروندان اه

 راستا شهر تهر
ري نيز نقش زيا

ي و توزيع فضايي
 اند تغيير يافته

 . ته است

ر طبيعي روددر
ش مهمي در ايج
متعدد از گونه ه
الوه نقش انتقال

روموجود در ي 
از ميان مي دره

فض سازي هايي 
زما سازي هاي 

ازي هاي فضايي
. زماني]5[ شود

رويكرد برخورد
 تاثير گذار توج

اعي است.اجتم 
ايي اكوسيستم
 مورد نظر است
 رودخانه ها ارز
ميان مي رود به
ه مهم و حياتي
ا ، رود و مسيل
طبيي اكولوژيك 

تغييركولوژيك 

ار به انساني
بلكه نيست،

امروزه
هيدرولوژي،

زيست ژينايي
و اقتصادي
ه بوم زيست
رفا و زندگي

در اين
محيط شهر
نوع ، فراواني
قرار گرفته

زيادي داشته
به طور

دهند و نقش
اجتماعات م

د. به عالنآور
زيستگاه هاي
دمعمول رود

جدا. 1
جدا. 2
جداسا 

گونه ها مي
اين حالت ر
عناصر مهم

–اقتصادي 

در ژينا
كيفيت آب

اغلب ،روند
رودخانه از م
مسيل گزينه
ژينايي
كاركرد هاي
بر رويكرد اك



 
ساني روي 

 ژينايي در 
يط موجود 
يان ژينايي 
را در رابطه 

 تمامي تن
. هستند ويا

مي در اين 
ي پيش رو 

رد ، تقريبا 
زش ادراك 
ر ارزشهاي 

وانع متعدد 
ژينايي ضوع 

ايي اهداف 

 در گرفته، 

 و نفتي يع
 ناپديد و ال

 را خود الب
 .شد

 به مربوط 
 كه ميالدي

               
٩ Self- Su
١٠ Brent 
١١ Greate
١٢ Brentf
١٣ Tham
١٤ Tokyn

نمودن اثرات انس

صل كنيم كه
در مقابل شراي .د

مصالحه ميمند 
و نوع رويكرد ر

برداشت ميان از 
پو بسيار ماهيت

سوبات تاثير مهم
ت و آسيب هاي

ذار را از ميان بر
به عالوه ارز ارد.

اشد تا بتواند بر
  شي بگيرد. 

ي همواره با مو
 برخورد با موضو

با هدف شناسا ي

سرچشمه رنت

صنا و سازي ك
آال قزل ماهيان 

فاضال غيرقانوني
باش مي شايعي ل
بخش اين در ه
م 70 دهه در د

                      
ustainability 

er London 
ford 
es 
ngton 

Inter 
  A 

مايل به ماليم ن

تي اطمينان حا
راي ارزش باشد
 مانند شهر نيازم
 شد مي توان د

معناي به نايي
م با عناصري ها 

 ها و حركت رس
 در برابر اختالال

انساني تاثير گذ
د داوغييرات وج

 اي از اهميت با
 شده است،  پيش
پيش روي ژينايي
د مناسب براي
ن، آمريكا، آلباني

بار منطقه از كه
  ]8[.د

الستيك رگاههاي
مرگ موجب نه

غ طور به كه ند
مشكل نيز دخانه
شد انجام رهاي

متعد سيلهاي ع
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نايي را كه از تم

سي است. بايستي
ز سوي مردم دار
ت تسلط انسان
ه پيش تر ذكر

ژين حالت ترين
مسيل و ها ود
سيالب. است ر

ند و مي توانند

و فعاليت هاي ا
بيعي و ايجاد تغ
جد چنان درجه
ت بكر رودخانه

ي سناريو هاي پي
ي يافتن رويكرد
ر هاي انگلستان

  گلستان
ك 11 بزرگ ندن
پيوندد مي 13 مز

كار پساب نگي،
رودخان آلودگي.

شون مي يافت ه
رود به فاضالب 
كار عمده كه يد

وقوع.است لندن

 
nference on

e and urban 
uly 2015, Tab

يزه اصلي از ژين

نكته اساس يك
ت اكوسيستم از
ي در مناظر تحت
ين همانطور كه

بهت اكولوژيكي
رو ، طبيعي الت

تغيير حال در م
مي يابن 9يداري

ر آن مداخالت و
ن اندام هاي طب
 و بكر بايد واجد

فتن طبيعتيان ر
 بنابراين تمامي

برايهمراه است.
م شده در كشور

  ها
انگلمال لندن،

لن منطقه در تر
تيم رود به  12رد

خا فاضالب خليه
.شد محسوسي

رودخانه اين شيه
آوري جمع بكه
گردي كاناليزه نه
ل شمال در  14ن

 Civil Engine
infrastructu

briz , Iran 

ختن به آن انگي

يستم توجه به
ولوژيك و خدمات

اين ژينايي ،شد
بنابراعي است.

نظر از: موجود
حا در. است يل
مداوم طور به ه

ل شكل خود پا

تي كه بتوان در
عامل انسان و اين
ت كامال طبيعي
كه موجب از مي
 محقق نيست.

 نيز اكولوژيك ه
مه تجارب انجام

 سي مي شود.

ي رود دره ه
در شم 10ي برنت

كيلومت 29 طول
برنتفور منطقه ر

  يي
تخ دليل به 18
افت دچار راني

 

حاش در مسكوني
شب از نشت كه ن

رودخان از وجهي
توكينگتن پارك

eering
re

تي قبل از پرداخ
  درك كنيم.

ش ژينايي اكوسي
 ارزش هاي اكو
 با ژينايي اخذ ش
يز داليل اجتما

 
م موانع گرفتن

مسي و رود يستم
رودخانه منظر و 

رود و مسيللتي
   باشند.

تن موانع : حالت
تع از طوالني يخ

مسيل به صورت
تم هاي انساني ك
رد چنين امري
ي و اجتماعي و
رور متون در ادا

بررس ز پروژه ها
جهاني ژينايي
ودخانه شهري

ط به است اي ه
در و يابد مي ن

ت قبل از ژيناي
86 سال از رنت

كشتير گذرگاه ن
.گرديد ميالدي 

م مناطق معدود
اين ضمن. كنند

تو قابل بخش ل،
محدوده و دي،

است. بايستنظر 
سيل هاست را د
ع مهم در دانش
جام مي شود كه
صميم در رابطه
ل اكولوژيك و ني

 ]7[ طرح كرد:
نظر در بدون 

اكوسيس روي اني
فرم كه عناست

د. در چنين حال
ر و خود ترميم
 با در نظر گرفت

زيرا تاريخ ،است
سيستم رود و م
 حاكم بر سيست
نه در اغلب موار
سياسي، فرهنگي
حزاد عالوه بر مر
 در اين دست از
سي تجارب ج
روژه ژينايي ر

رودخانه برنت ه
جريا غربي – ي
وضعيت -
بر رودخانه آب ت

عنوان به ستفاده
20 دهه تا ونه

م هنوز حاضر، ن
ك مي تخليه خانه
سيل كنترل ظور
ميالد 70 الي 4

آن نيز مد ن
رود ها و مس
موضوع
شرايطي انج
حتي اگر تص
رود با داليل
با ژينايي مط
ژينايي

انسا تاثيرات
مع بدان اين

پويايي دارند
خود درمانگر
ژينايي
غير ممكن ا
شده از اكوس
ادراك شده
متاسفان
اقتصادي، س
رود دره فرح
تعريف شده

بررس - 3
پر -3-1-1

رودخانه
جنوبي جهت

3-1-1-1-
كيفيت

اس همچنين
گو اين شدن
زمان تا

رودخ اين به
منظ به

0 هاي دهه



 
 كانال ورت

 شدن اليزه
 شده انجام

رودخانه  ي
 اند.. هدف 
هروندان از 

  مي باشد.
ورت گرفته 

 و در طول 
ز آنجا وارد 

رن نوزدهم 
ن رودخانه 

صالح مسير 

ين شده و 
 ي باشد.

               
١٥ River 
١٦ Wemb
١٧ Simi H
١٨ Santa 
١٩ Los A
٢٠ Long 

صو به گير سيل

كانا آب، لودگي
ا فعاليتهاي مده

  است 
ژينايي با عنوان 

ه تعريف شده
هاي اساسي شه

  
ر شمال لندن
كنترل سيل صو

گرفتهرچشمه 
برسد و از20 بيچ

 داشت و در قر
رفته در پيرامون

 

٩[  

كه منجر به اص

س آنجلس تدو
موجود در آن مي

                      
Brent Regene

bley 
Hills 
Susana Moun

Angeles Count
Beach 

Inter 
  A 

س مناطق در انه

آ( مشكالت روز
عم. شد آغاز ي

بوده مردم ركت
ان پروژه هايي

 مختلف رودخانه
من تأمين نيازه

مي باشد.  غيره
در16حله ويمبلي

عمدتاً با هدف ك

سر 18نتا سوزانا 
به منطقه النگ

 آزادانه جريان
يرات صورت گر

[نه لس آنجلس

تجربه كرد ك 1

 :]9[ي باشد

و شوراي شهر لس
وسيستم هاي م
                       

eration Schem

ntains 
y 
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رودخا از شهايي

بر از پيش ضعيت
محيطي زيست د
مشار با زباله از 

 زيست انگلستا
ي در بازه هاي

طي رودخانه ضم
ر مقابل سيل و
كينگتن در مح
ن محدوده و عم

و كوهستان سان
يان مي يابد تا ب

يك سيالبدشت
سير تاريخي تغيي

پيرامون رودخان

862و  1825

 به شرح زير مي
يت شهرداري و

اكو يژينايخانه و

me 

 
nference on

e and urban 
uly 2015, Tab

بخش شد باعث ت

وض به برنت خانه
نهاد مردم ههاي

روخانه اكسازي
 حفاظت محيط
 اهداف متنوعي
ي زيست محيط
مي، محافظت در
ط به پارك توك
خانه برنت در اين

و  17هاي سيمي
كيلومتر جري 77

وده كه درون ي
فت.شكل زير س

.]9[ن مي دهد

ورت گرفته در پ

 را در سالهاي

نه لس آنجلس
ين طرح با حماي
ت محيطي رودخ

 Civil Engine
infrastructu

briz , Iran 

داشت پي در را
  ]8[.شود ل
 يي
رودخ شرايط ن

گروه گيري كل
پا و فاضالب و ه

حلي و سازمان
تعريف شده با

يت شاخص هاي
ود وضعيت اقليم
جام شده مربوط
ار طبيعي رودخ

ست كه از تپه ه
7 طولي معادل

دخانه آبرفتي بو
 به شمار مي رف
ت شماتيك نشان

خي تغييرات صو

 دو سيل بزرگ
  ز سيل شد.

رودخان ژيناييي
اي: 21س آنجلس

ش ارزش زيست

eering
re

صنايع صاحبان
منتقل زمين زير 

ت بعد از ژيناي
بازگرداندن منظور

شك با و ميالدي
زباله تخليه از ي

اركت دولت مح
ژه هاي ژينايي
 ها بهبود وضعي
ت و تفريح، بهبو

تعريف و انج ي
گرفته در ساختا

  جلس
 رودخانه اي اس
لت كاليفرنيا در

د از ابتدا يك رو
ر لس آنجلس

را به صورت 20

سير تاريخ :1 ل

، اين رودخانه
خسارات ناشي از
 انجام شده براي

رودخانه لس نايي
تعدد براي افزايش

ص و محلي كنين
به و آمده در ي
وضعيت -

م به ژينايي هاي
م 70 دهه اوايل

جلوگيري گروهها
با مشا 1999ل 

پروژ غاز گشت.
جراي اين پروژه

 فضاي استراحت
ژيناييين پروژه 

غييرات صورت گ

ودخانه لس آنج
آنجلس،ه لس 
در ايالت  19جلس

  م مي شود.
ه لس آنجلس

 تأمين آب شهر
06الي  1868ي 

شكل

ل قرن نوزدهم،
 منظور كاهش خ
ترين فعاليتهاي

ژين جامع طرح 
ي پروژه هاي مت

ساك شكايت
بتني روبسته

3-1-1-2-
فعاليته

ا از) غيره و
گ اين توسط

در سال
آغ  15برنت

نهايي از اجر
قبيل ايجاد
مهمتري
بيشترين تغ

 ]8[است.

رو -3-1-2
رودخانه
شهر لس آنج
اقيانوس آرام
رودخانه
منبع اصلي
طي سالهاي

در طول
رودخانه به
اصلي ت

تدوين –  1
شامل اجراي



 
اين : ريكا 

ر سپتامبر 
س آنجلس 

 

 ل مي شود.

اكوسيستم 

به محالت، 

وزش عامه 

ي گيرد كه 

خانه شهري 
و ترتيب و 
ي خالي به 
ت محيطي 

               
٢١ Los A
٢٢ Canog
٢٣ Down
٢٤ riparia

الت متحده آمر
ي تهيه شده د

رودخانه لس نايي

سالمت عمومي
 ش

 گرفته را شامل

ي اژينا مردم، 

 باز و تفريحي ب

صتهايي براي آمو

را در بر مييي  

  سنگ)

رح جامع رودخا
 ساختار، نظم و
تمان از فضاهاي
 با كيفيت زيست

                      
Angeles River 
ga park 
ntown Los Ang
an vegetation 

Inter 
  A 

ندسي ارتش ايا
ش امكان سنجي

ژينمكان سنجي 
 

 ي گيرد.

مين بهداشت و س
اد رفاه و آسايش

قرار  23آنجلس

يمن براي عامه

فزودن فضاهاي

يري، ايجاد فرص

ژيناي روش هاي 

ي (سنگ و قلوه

 ي طبيعي

 ونه هاي بومي

ي شده است، طر
 بدون هيچگونه
 به جاي ساخت
وطه هاي سبز

                      
Revitalization

geles 
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وسط اداره مهن
ش نويس گزارش
نهايي گزارش ام
ري خواهد شد.

جاور را در برمي
 رودخانه و تضمي
يي و وسيله ايجا
مركز شهر لس آ

جاد دسترسي اي

ر به رودخانه، اف

آيند تصميم گي

 ظر شهري)

طيف وسيعي از

 و بستر طبيعي
  كانال

 ي

ي ويژگيهايژينا
و بازگرداندن گو

يرانا پيش بيني
حي اطراف آن
ودخانه شهري،
صوصي حول محو

                     
n Master Plan

 
nference on

e and urban 
uly 2015, Tab

س انجام شده تو
ل مي باشد. پيش
مي شود نسخه ن
 آن تصميم گير

ي مجحنوا به آن
ترسي عموم به

عنوان يك دارايي
تا م 22ك كانوگا
 :]9[رتند از

كيفيت آب، ايج

ل نواحي مجاور

شهروندان به فرآ

شتغال، ايجاد منظ
تحده آمريكا، ط

ني آن با ديواره
ك  مسير مستقيم
يدورهاي زيستي

 ه

ژنگ چين براي
جانوري مهاجم و

وسعه شهري تي
منتهي رشد نواح
ر طرح جامع ر
ي عمومي و خص

                      

 Civil Engine
infrastructu
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خانه لس آنجلس
ده در بند قبل
ت. پيش بيني م
خصوص اجراي

:]9[ل مي كند
اتصال و ودخانه

ي برقراري دست
ني رودخانه به ع

ده پاركر محدو
لس آنجلس عبا
 سيالب، ارتقاء ك

مسير سبز، اتصال

(وارد ساختن ش

گي، افزايش اشد
 ارتش اياالت مت

 بتني و جايگزين
خانه اي و تغيير

و كري 24ساحلي
 و بستر رودخانه

صلي و ايجاد سنگ
هاي گياهي و ج

  يرانا، آلباني
ر قالب برنامه تو
ال شهري دارد م

در  گرفته است.
ب كاربري هاي

                     

eering
re

رودخ ژينايي ي
جامع معرفي شد
عموم قرار گرفت
و پس از آن در خ

ر سه سطح دنبا
رو كانال بهبود 

 هاي موجود برا
ديريت و حكمرا
ز رودخانه كه د

رودخانه ل ينايي
 (بهبود ذخيره

(ايجاد م محيط

هاي اجتماعي (

رتقاء كيفيت زند
 اداره مهندسي

[: 

ب ديواره و بستر
پيچ و خم رودخ
پوشش گياهي س
 گياه در ديواره
 كردن كانال اص
 و حذف گونه ه

دخانه شهري تي
رح هايي كه در
يرانا قالبي كامال
عمومي صورت
يي شهري، جذ

                      

سنجي امكان ت
خشي از طرح ج

ر اختيار عشر و د
تهيه شود و 20

هداف خود را در
كه فيزيكي طح

صالح خط مشي
ير نگرش در مد

مايل از 32 ژينا
ژيي طرح جامع 

رودخانه ينايي
 نه)

سرسبز ساختن م
ي به رودخانه)

ستفاده از فرصته
 هي بخشي)

رزش آفريني (ار
رائه شده توسط
9[ها عبارتند از

 تخريب
  پايجاد
 ايجاد پ
 كاشت
 عريض
 كاهش

 
طرح جامع رود
ز اصلي ترين طر

منطقه مركز تي 
في  وفضاهاي ع
يزور جهت باززا

.]10[ مي شود

                      

مطالعات –  2
مطالعات بخ

منتش 2013
14تا اكتبر 

طرح اه
سط –ا  
اص -2 
تغيي - 3

ژبرنامه 
اهداف جزيي

 ژي
هاي رودخان

 س
هويت بخشي

 اس
مردم و آگاه

 ار
طرح ار
مهمترين آنه

ط -3-1-3
يكي از
تيرانا است.

كاف خدمات
عنوان كاتالي
باال استفاده

                  



 
كيلومتر  3

 پنجم كل 
 اي و يك 
ي و مراكز 

 انه)

الت انساني 
آن است تا 
نه آلودگي 
 نهايي اين 
 موجود به 

اود (ع) از 
 هاي البرز 

3، به اندازه 193
حت پروژه يك
كريدور رودخانه

پاركهاي فناوري

Icoو عملگرايا (

 ناشي از مداخال
رحزاد سعي بر آ
خانه را از هرگون
طرح پيشنهادي
 و بررسي وضع

جاده امام زاده د
امنه كوهلي تاد

Inter 
  A 

30هر در سال 
د شود.كل مساح

يك ك ك بلوار،
 هاي شهري، پ

 ژ پياده رو)

onicاي شهري(

 شهروندان

:  
 تغيير و تحول

ينايي روددره فر
ه پيرامون رودخ
ماعي تا ارائه ط
مودن محدوده

 فرحزادي و جا
اس وضلع شمال
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ده در مركز شه
اررودخانه ايجاد

شد. پروژه از يك
 زيرزميني، باغ

 يدار

 سواري و پاساژ
Urban( 

يع، ايجاد نمادها

 فضاي آسايش ش

وته دالن)
 هاي انساني و
راستاي طرح ژي

ابتدا محدوده ي
صل نظارت اجتم

مشخص نم س از
  .]11[زيم

شرق تا خيابان
ت ، نوزدهم ، يا

 
nference on

e and urban 
uly 2015, Tab

بلوار ساخته شد
صورت پارك كنا

مي با  تر مربع
زي، پاركينگ

 .]10[د

ي توسعه پايدها
يرهاي دوچرخه

n Living room

نوع مداخله سري

و تبديل آن به
 ي نوين

غ خاطره سو
حذف دستكاري
ر بازگرداند. در ر

تفرجگاهيمسير
شان براساس اص
 . در ادامه پس
ي طرح مي پرداز

از ش هر فرحزاد ،
خيابان هاي نفت
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كه طول ب مود
كيلومتر به ص 7

كيلومت 14  امع
وشگاههاي مركز
حسوب مي شوند

[:  
بخشي به راهبرد
ك شهري، مسي

msرون شهري (

ري (رويكرد از نو
 وپايي

 به محيط شهر 
ي مديريت شهري
رحزاد (باغ
ش است تا با ح
 انساني و پايدار
فرحزاد با ارائه م
مردم و مشاركتش
دور نگاه داشت
الزم جهت اجراي

ع در روستا شهر
وار از غرب تا خ

eering
re

ست طرحي را نم
7 طولي معادل

ساحت طرح جا
 شده است. فرو
اجزاي پروژه مح

10[ح عبارتند از
جديد و هويت ب

 سبز (قطار سبك
ي استراحت در
ي به مسائل شهر
سبك زندگي ارو

   كاربره

خانه، اتصال آن
روشها و ابزارهاي
 رود دره فر
 فرحزاد در تالش
بل از مداخالت

انه فنايي رودخ
پس با حضور م
گي وبزهكاري د
ش شرط هاي ال

  ه :
واقع )1نقشه (

لوار سيمون بليو

ر تيرانا درخواس
د و در مجموع

مس بر مي گيرد.
ژيكي تشكيل

ورزشي از ديگر ا
پيشنهادي طرح

چشم انداز ج 
حمل و نقل 
ايجاد فضاها 
عالج بخشي 
نزديكي به س 
منطقه چندك 
رودخ ژينايي 
استفاده از ر 

ژيناييربه 
ژينايي رود دره
ه را به شرايط قب
دم در جهت ژين
پاك نموده و سپ
 از هرگونه آلودگ
يشنهادي و پيش
حدوده مطالعه
ه مورد مطالعه
خيابان آبشار و بل

  .]11[ شود

شهردار
افزايش يابد
شهر را در ب
پارك اكولوژ
تفريحي و و
رئوس پ
















تجر -4
پروژه ژ
اين رود دره
در اولين قد
وبزهكاري پ
محدوده را

ارائه طرح پي
مح -4-1

محدود
جنوب تا خ
محدود مي

  



 

عي، تعامل 
دسترسي و 

شهر تهران 

مي و پاسخ 
ند و بدون 
گي به رود 
 سايه نبود 
 مطالعه را 
ضي حاشيه 

ت استفاده 
حفظ نموده 
ردن امكان 
يت نمود ، 
ذب خواهد 

 ، زندگي اجتماع
و رفي اصفهاني

 شهر فرحزاد ، ش

غير رسم ت گاه
را از دست بدهن
ضالب هاي خانگ
 و بزهكاران در
 ، محدوده مورد
غير قانوني اراض

، از نعمتطبيعت
و بكر خود را ح
طي و فراهم آور
 توان آن را تقوي
 را به خود جذ

Inter 
  A 

تا شهر فرحزاد
يادگار امام و اشر
ودخانه ، روستا

حدوده به سكونت
يط زندگيشان ر
خانه و تخليه فاض
حضور معتادان
ي ساكنان شهر

مجوز و تملك غ

طقه مندان به 
شرايط طبيعي و
دگي هاي محيط

محدوده ميين 
كاربران فراواني
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  مطالعه

روست، وجود  ها
بزرگراه هاي ي ق

داز نسبت  به رو

ن بخشي از مح
ق خاطر به محيط
در حاشيه رودخ
. عالوه بر اين ح

محدوده براي ن
وساز هاي بي م

ه خصوص عالق
وز  تا حدودي ش
رف نمودن آلود

اي متعدد در اين
خواهد شد كه ك

 
nference on

e and urban 
uly 2015, Tab

محدوده مورد 

، تراس بندي د
طريق از شهر از

د ها و چشم اند
 شده است.

مي ، تبديل شد
ن محدوده تعلق
ها سازي زباله د

ده بيافزايندحدو
قابل رويت نبودن

ساخت و 2 كل

شهر تهران و به
ور تهران كه هن

وان ديد با برطر
ضور رستوران ها
 فردي ايجاد خ

 Civil Engine
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:2نقشه 

باغ هاي فرحزاد
دسترسي آسان

تنوع ديد، و ياس
در شهر تهران ش
ن هاي غير رسم
 شده تا ساكنين
 زندگيشان با ره
ل و مشكالت مح
ن مكان و نيز ق
طور كه در شك

  شده است.
ده تا ساكنان ش
نها روددره شهر

مي تو  1جدول
ه به واسطه حض
ر و منحصر به

eering
re

  موجود:
ب به يمن وجود

د،  رسي به آب
، نفت و حزادي

ه اي بي مانند د
اسكانه صورت

 موجود ، باعث
پيرامون محيط
به حجم مسائل

در اينضور مردم
همانطموده است.

 رويه درختان ش
 شده سبب شد
ايي به عنوان تن

جمانطور كه در
هاي تفريحي كه
ظر طبيعي بكر

مشناخت وضع 
ه مورد مطالعه

دستر،  ه باغ ها
يابان آبشار ، فرح
تبديل به منطقه
ن حال زندگي به
خدمات شهري

جموعه اتفاقات پ
شيه آن هر روز ب
ماعي و عدم حض
ا امن تبديل نم
ز سبب قطع بي
 مطالب مطرح
اي مفرح و زيبا
هره بمانند.  هم
و ساير فعاليت ه
ي مملو از مناظ

 

ش -4-2
محدود

كوچه، با آب
محلي از خي
ت و ارتفاعات

در عين
خگو نبودن 
توجه به مج
خانه و حاش
نظارت اجتم
به فضايي نا
رودخانه نيز
تمامي
ازچنين فضا
است، بي به
پياده روي و

فضاي شهري
 . ]11[كرد



 

 

 

 جانوري

  

Inter 
  A 

  ]11[د مطالعه

  ا
  ك

  ب

  ت
رفتن گونه هاي ج

]11[ 

11[ 

]11[ك فرحزاد
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ر محدوده مورد

آسيب ها
آلودگي خاك

آب آلودگي

امنيت نبود
گياهي و ازميان ر

شده در محدوده

[نه وحاشيه آن

شي از طرح تملك

 

 
nference on
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uly 2015, Tab

ب هاي موجود در

پوشش گ كاهش

  
 هاي انباشت ش

ضالب به رودخان

  

ي ساختماني ناش
  
  
 

 Civil Engine
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ديد ها و آسيب

 
 وه

  تماني
  در بستر رود

  وه

 ران
  ساخت و ساز

حجم زباله :3 

تخليه فاض -4 ل

 انبوه نخاله هاي

eering
re

تهد :2جدول 

تهديد ها
هاي انبوزباله 

نخاله هاي ساخت
 فاضالب شهري د
زباله هاي انبو

حضور بزهكار
 پوشش گياهي و

شكل

شكل

حجم - 5 شكل

تخليه

تخريب

ش

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

و  هد مطالع
ه بر اساس 
سيستم در 

13]11[  

ت محدوده مورد
 حاشيه رودخانه
و بارگذاري اكوس

Inter 
  A 

1[  

  

394تا سال  13

با شناخت ب ها
يع محيط طبي

ي اكوسيستم و
1[.  
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1[شيه رودخانه

379لعه از سال 

هديد ها و آسيب
ين تغييرات در

 چارچوب ژينايي
1[ زير مي باشد

 
nference on

e and urban 
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در حاش زهكاران

د مطالردوده مو

ته ، پتانسيل ها
حدوده و با كمتر
ه مطالعاتي در
شد كه به شرح
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حضور بز  -6 كل

شش گياهي محد

خراج مجموعه
) موجود در مح
 ژينايي محدود

ند مدت تهيه شل

eering
re

شك

: تغييرات پوش7

  هادي:
 شناخت و استخ
ب ( خاكي پياده)
اماتي در جهت
ن ميان مدت و بل

7 شكل

قدامات پيشنه
 انجام مطالعات
سير هاي پاكوب

مجموعه اقدا ي
ي كوتاه مدت ،

  

  

  

  

  

اق -4-3
پس از
استخراج مس
اصول ژينايي
مراحل زماني



 

  ت بلند مدت
  

  

ي نظام ارتفاعي 
  ون رودخانه

ي فرم كالبدي 
  رامون رودخانه

 

 در ارتباط 
ت ژينايي. 
ف بايستي 
ثير اهداف 
 اكولوژيك 
م در بستر 

 يير رويكرد
 گيرد، مي 

 مدرن راي
 نمونه ست،
. است شهر

 پسته زرگ
 دشت، آب 

 ]11[  

اقدامات  
   
و 

  ي
 

 و 

ي 

و 
  

ساماندهي
پيرامو
ساماندهي
بافت پير

. برنامه ريزي1 
گ ميزان موفقيت
هم است. اهداف
 شدت تحت تا
 و كاركرد هاي

اليي آن همف وا

تغيي نيازمند زاد،
زاسيون نشأت

بر بيشتر  تالش
اس آن درگير ان

ش سرزميني هاي

بز وزافزون تجار
منابع وضعيت 

Inter 
  A 

 خاطره فرحزاد

ات ميان  مدت
دهي ديد و منظر
فاضالب خانگي و

  تجاري
گونه هاي جانوري
 م محيط خاكي
  يم محيط آبي

باغ ها هي كوچه
  دسترسي ها 

هي نظام فعاليتي
 امون رودخانه

وبي و پل هاي چ
 بر روي رودخانه

: ]6[سيم كرد
مانيتورينگ رل و

 ريزي بسيار مه
يتورينگ هم به
اندن فرآيند ها

ن به چنين هدف
   ت.
روددره فرحز ي
مدرنيز دوره از 
دليل همين به
تهر مثال شهر 

ه پتانسيل لحاظ
. 

رو تالش. باشد د
به بدون توجه 
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باغ -ه فرحزاد

اقداما  
  و
  

ساماند
حذف ف

 
  ده

ترميم گ
ترميم
ترمي

لبه

 حه

ز
ع

 زاد

 ه

كث

سامانده
د
سامانده
پيرا
احداث
سنگي

ا را مي توان تر
. كنتر3 ژينايي

 مرحله برنامه
دامه اجرا و ماني
ش براي بازگرد
ن است. رسيدن
دانش آن هاست

ژينايي انجام به 
كه جاري كري
ب. ندارد آن يت

بطور كه ضعيتي
ل وري بدون هره

هستيم) زيستي
رويكرد اين جام

پرسود تجارت ن
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 ژينايي رود در

مات كوتاه مدت
صدمات ( زباله ها
 هاي ساختماني)

م پوشش گياهي
 امنيت در محدو

ي آسان مردم به ل
  رودخانه 

ايمن دوچرحمسير
مركزو بهسازي  ز

تقاطع ت در محل
آبشار و رود فرحز
 ايمن مسير پياده

توقف ، مك حلهاي
 و نشستن و

 اد عالئم راهنما

 نظر گاهماندهي

 رود و مسيل ها
ل اجراي پروژه
خت اهداف در

در ا قرار دهد.
نايي همواره تالش

 آن تا حد امكا
ايش آگاهي و د

اهتمام. گيرد ي
فك رويكرد در. د

ظرفي و سرزمين
وض. شود نمي ر

به افزايش براي
ز هاي و گونه ك
سرانج تصويرگر 

اين در وري هره
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يشنهادي طرح

اقدام
حذف ص
نخاله

ترميم
برقراري

دسترسي  ه

احداث م
تجهيز
خدمات
خيابان آ
تجهيز

ايجاد  مح
و
ايجا
سام

يي اكوسيستم
. مراحل2راه آن.

ي ژينايي شناخ
سيل را مد نظر
ف اصلي در ژين
ري رودخانه به
 متنوع و نيز افز

مي قرار تمايزي
باشد مي صصين

س مشخصات به
بهتر زيستي يط

تالش و شهري
خاك هوا، آب،( ن

تواند مي سنجان
به افزايش در ن

eering
re

اقدامات پي -3 ل

  اقدامات
  حذف آلودگي

  بازيابي

جاد ارزش افزوده

  
ه اصلي در ژينا
موجود بر سر ر
م در پروژه هاي
رچگي رود و مس
 هر صورت هدف
 توان خود پايدا
ترده گروه هاي

مت فكري بستر ر
متخص و شهري

اعتنايي ها، يت
شرا آن، هاي ن
ش توسعه هاي ت

سرزمين خصات
رفس دشت ايند

رفنسجان دشت 

جدول

  سيستم

ري 
  ستم

ايج

تيجه گيري:
ر كلي سه مرحله
جود و نيز موانع

جه داشته باشيم
ر ارتباط با يكپار
 خواهد بود. در
ل و بازگرداندن
د مشاركت گست

در اكوسيستم، 
ش مديران جامعه

فعالي وري در ه
المان از مندي ه

فعاليت بودن دي
مشخ شديد سيب

ناخوشا تجربه ه
مدني كار و ساز

  
ژينايي اكوس

بارگذار
اكوسيس

نت - 5
به طور
با بستر موج
بايستي توج
مشكالت در
تعيين شده
رود و مسيل
شهر نيازمند
ژينايي

ج در فكري
بهره افزايش
بهره و شدن

بارز، يك بعد
آس شاهد لذا

به توجه
س همراهي و



 
 بارگذاري 

 اين. است 
 سزايي به 
 مهندسي و

 به را رآيند
 جاري كري

 كوسيستم،
 هاي پروژه
 منابع صيص

 شده انجام 
 هاي تالش

 تفريحي ي
 اكوسيستم

 منظور به 

 ابتدا :كند 
 توان زيابي

 ميزان چه 
 هاي پهنه 

 خواهد ص
 پول به كه

ران شهري 
يز به دليل 

نشان حزاد 

 

               
٢٥ State 
٢٦ Stakeh
٢٧ Green

ديگر، عبارتي ه
   ].12[رديد

وژيكي سرزمين
اهميت جديد م
و مديريت در ي

در فر تناقض ن،
فكر در چيدمان 
اك يك ژينايي. د
پ. است مربوطه 

تخصي و 26ودارن
 هاي فعاليت م
ت و ها هزينه ام

بارگذاري هاي ام
ا شهري بودن 

فعال،  اقتصادي

مي پيروي را ر
سپس ارز. گرفت
به آمده،  دست

سطح و نوع ،
مشخص را تصادي

ك است مبحثي ن

مسئولين ومدير
ل بعدي كار نيز

وژه رود دره فرح

                      

holdres 
n Money: Mon

Inter 
  A 

به. گرديد صنعت
گر آن از بخشي

اكولو توان و يت
پارادايم تعريف 
جديدي پارادايم 
 .باشد ي

آن مناسب فكري
نظر اين شود، 

غنيمتي ندارد ش
لما اكوسيستم

گرو كامل مراهي
تمام نشود، نتقل

تما شرايط اين 

انجا و شهري ك
دليل به شود، 
كارهاي و ساز 

زير ، الگوريتم »
گ خواهد انجام 

به متعادل رايط
آن،  اكولوژيكي

اقت فعال هاي ه
همان اين. بود 

فاوت در ديگاه م
مراحل چنين در

   .ري رخ داد 
حل مختلف پرو

                       

ney used in the
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اين ص فعاليت 
 بازگشت و عدم
ظرفي رعايت گرو

و فكري ويكرد
باشد، جديد ي

مي توسعه وهاي
ف بستر كردن هم

ژينا كوسيستم
خودش ديده يب

مسل تعادل،%  5
هم  سطوح از ي
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