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 دهیچک
 .است عتیطب با یشهر یزندگ وندیپ بستر و شهر یعیطب ۀرکیپ از ییجز یشهر یها روددره

 اختالل دچار ها آن در را یعیطب روند ،ها روددره نیا بستر یحت و میحر در ساتیتأس احداث

 و فراغت اوقات گذران محل و راه سبز عنوان به ها دره نیا یزیر برنامه ،انیم نیا در .است دهکر

 جادیا کنار در ینواح نیا یطیمح ستیز تیوضع بهبود در تواند یم یگردشگر یها تیفعال

 بر هیتک با پژوهش نیا .باشد مؤثر گردشگران و شهر ساکنان یبرا یحیتفر یها لیپتانس

 در ها روددره یساز باززنده و ایاح نقش یابیارز یپ در ،تهران شهر فرحزاد روددره در مطالعه

 و یلیتحل -یفیتوص روش به و یکاربرد پژوهش نوع .است یشهر یگردشگر ۀتوسع

 فراغت اوقات گذران یبرا که هستند یگردشگران ،پژوهش نیا یآمار ۀجامع .است یهمبستگ

 با مشورت با نمونه تعداد آمار، قیدق تعداد نداشتن لیدلبه .کنند یم مراجعه فرحزاد ۀروددر به

 .است یدانیم و یا کتابخانه صورت دو به اطالعات یگردآور روش .دش نییتع نفر 373 د،یاسات

 از شده یآور جمع یها داده .است پرسشنامه بر یدانیم ۀمطالع بخش در پژوهش یاصل تمرکز

 .دش لیتحل و هیتجز ،SPSS یا انهیرا افزارنرم به انتقال و یکدگذار از پس پرسشنامه قیطر

 استفاده ساده یخط ونیرگرس و یهمبستگ بیضر یها آماره از ها داده لیتحل و هیتجز یبرا

 رونق در فرحزاد ۀروددر یساز باززنده و ایاح که دهد یم نشان پژوهش نیا جینتا .است شده

 البته .است شده یشهر یگردشگر ۀتوسع موجب و داشته یادیز ریتأث یشهر یدشگرگر

 داریپا ۀتوسع اهداف هنوز که دهد یم نشان مطلع افراد با مصاحبه و یدانیم مشاهدات

 .است نشده محقق یشهر یگردشگر
 

 ،یشهر یفضا فرحزاد، ۀروددر ،یگردشگر داریپا ۀتوسع ،یساز باززنده و ایاح :یدیکل یها واژه

 .یشهر یگردشگر

                                                                                                                                                                              
 b_karimi9@yahoo.com :مسئول نویسندۀ *
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 مقدمه

 و کوچک شهرهای ۀتوسع آن تبعبه و شهرها جمعیت افزایش جمعیت، شدنشهرنشین امروزه، عصر های ویژگی از یکی

 یدهرس 0254 در نفر یلیونم 322 و یلیاردم 9 رقم به 5312 در نفر یلیونم 041 از جهان ینشهرنش یتمعج .است بزرگ

 11 رقم به 0212 سال تا یزانم ینا رود یم انتظار و کنند یم یزندگ شهرها در جهان یتجمع درصد 14 امروزه است.

 یلیونم 322 و یلیاردم 9 رقم به 5312 در نفر یلیونم 041 از و داشته یعسر رشد ،جهان ینشهرنش یتجمع .برسد درصد

 و ترس ۀمای طورعمدهبه رشدی چنین درگذشته (.0254 ،متحد ملل سازمان اطالعات مرکز) ستا یدهرس 0254 در نفر

 دشناسنمی اقتصادی توسعه عطف نقاط را شهرها کارشناسان، امروزه اما شد،می مملکتی و شهری یانمتصد نگرانی

 ۀاولی و اصلی ساختار در تغییر و طبیعت نظم زدنبرهم بموج ،صنعتی و یشهر یها توسعه امروزه (.41 :5903 پور،ی)مدن

 در ارتباطات طبیعی، یکریدورها و ها لکه این رفتنتحلیل با .است شده علفزارها و آبگیرها ،ها رودخانه مانند طبیعی مناطق

 و ی)کوکب است آورده وجودبه را یتعادلبی و یناپایدار و شده  قطع یجتدر به مجاور های یستماکوس بین و اکوسیستم داخل

 و پایداری از ایدرجه است الزم ،بنابراین ؛است غیرممکن طبیعت بر شدنحاکم که ییآنجا از (.521 :5930 ،زاده ینام

 فضاهای بخش یاتح جهان مختلف نقاط در همواره که طبیعی فضاهای ترینمهم از .پذیرفت را طبیعت به وابستگی

 یهارودخانه از یاریبس بستر حاضر حالدر (.0 :5935 ان،دیگر و ی)فراهان هستند هادره و هارودخانه هستند، شهری

 رقابلیغ زائد، یفضا کی عنوان به ،شوند گرفته کاربه ریدلپذ یشهر یفضا کی عنوان به آنکه یجا به آن میحر و یشهر

 لکش به ها روددره اگرچه (.1 :5933 ،دیگران و بهتاش )فرزاد ندیآیم حساب به یشهر ۀبازماند و متروکه ناامن، استفاده،

 ۀنهفت یهاتیقابل از یکی ،حیصح تیریمد نبود صورت در یول ،هستند یشهر یازهاین از یاریبس نیتأم به قادر ،بالقوه

 ییها طرح باید مورد، این در (.51: 5933 رستنده، و )پورجعفر ندشویم محسوب نیزم ۀیافت توسعه مناطق در البیس بروز

 و ارتباط ایجاد و طبیعی یکریدورها این شدنتکه تکه از یجلوگیر رودخانه، اکوسیستم تعادل جهت در که شود ارائه

 خاک، آب، یعیطب عناصر بیترک (.521 :5930 ،زاده ینام و ی)کوکب باشد شهر با و یکدیگر با آن یاجزا بین پیوستگی

 عتیطب های جلوه مختلف، های روددره در گوناگون یهنر های شیوه به یکدیگر با متنوع های گونه با اهانیگ و ها صخره

 نیب گذشته سال چند یط که است یاصطالح ،روددره .بخشد می انسان به یخاص خاطر آرامش و کندمی یادآوری را بکر

 داخل در تهران .است شده جیرا تهران، ۀمنطق در البرز یجنوب های دره ریزی برنامه با رابطه در یطیمح و یشهر طراحان

 فقط که هایی دره اول، دستۀ :شوند می میتقس دسته دو به البرز ۀدامن های دره .است شده ساخته ها دره نیا های لبه ای

 هایی دره ،دوم ۀدست .هستند البیس آب انیجر عبور یبرا یریمس ها سیالب وقوع و باران بارش زمان در و بوده لیمس

 انیم در کم عمق با دائمی رودخانه انیجر ،گذاری نام نیا لیدال از یکی .است یجار ها آن در دائمی ۀرودخان که هستند

 (.93 :5931 صالحی،) است ها دره نیا

فرسوده زین و یخیتار بافت از ییهابخش ینابود برعالوه گذشته قرن یمن یط تهران، شهر ۀیروبی و یکیزیف ۀتوسع

 هاروددره جمله از یعیطب راثیم از یمیعظ بخش رفتننیب از به ،یخیتار راثیم و یفرهنگ یهاهیسرما ۀماندیباق کردن

 یعنصر به ت،یجمع شیافزا و شهرها گسترش با هاروددره ،زیست یطمح کارشناسان ۀگفت به که یدرحال ت؛اس شده منجر

 و ها لیمس تهران در امروز (.91 :5933 ان،دیگر و بهتاش )فرزاد شوندیم لیتبد نیشهرنش انسان یزندگ ۀچرخ در یاتیح

 با که یدرحال ؛آورندیم وجودبه شهر یراب را یمشکالت یبارندگ فصول در همواره و بوده بر نهیهز اریبس ها رودخانه

 اقتصاد به بلکه ،نبوده بر نهیهز تنها نه سبز یفضا یکمربندها و ها بزرگراه ۀیحاش شهر، داخل از آن عبور رامونیپ یمطالعات

 (.19 :5932 ،یتال یقهرود) باشد ندهیآ یبرا ییهوا لتریف و ساکنان یبرا مفرح یطیمح توانند یم و کند یم کمک شهر

 یگردشگر ۀتوسع موجب ،ها روددره یساز باززنده و ایاح ایآ که است پرسش نیا یبرا پاسخ افتنی دنبالبه ،حاضر پژوهش

 ؟است شده داریپا یگردشگر به یابیدست و



  17 اهواز شهر کالن در فراغتی فضاهای سفر تولید احتمال تحلیل

 شود ییشناسا آن یها یتوانمند و ها لیپتانس ،فرحزاد ۀروددر یبررس و مطالعه با که است نیا پژوهش انجام ضرورت

 آن یسازباززنده و ایاح نقش یبررس ن،یبنابرا ؛شود فراهم موجود یهاتیظرف یتمام از شتریب رچهه ۀاستفاد ۀنیزم تا

 رونق یبرا آن یها لیپتانس یتمام از اریبس ۀاستفاد و یگردشگر رونق در ،یحیتفر و یعیطب یبآ ۀعرص عنوان به

 .است پژوهش نیا انجام یها ضرورت از ،یگردشگر

 موضوعات بر دهعمطوربه رانیا در ها روددره ۀدربار شده انجام یهاپژوهش که گفت توانیم پژوهش نهیشیپ ۀنیزم در

 در ،شده  انجام داخل در که یمطالعات برعالوه .است ها روددره یطراح اصول و یزیر برنامه ا،یاح یها روش ،یطیمح ستیز

 و ها روددره یبهساز و یطراح در ییهاپروژه نیپیلیف و کایآمر ۀمتحد االتیا س،یانگل کانادا، جمله از مختلف یکشورها

 اجرا یمنیا و یاقتصاد باشناسانه،یز ،یاجتماع ،یکیاکولوژ یهاارزش حفظ یبرا داریپا تیریمد یقیتلف کردیرو با هالیمس

 شهرها در البیس وقوع از یریجلوگ ،یشهر یها رودخانه یایاح از هدف که دهد یم نشان مطالعات نیا جینتا .است شده

به ها پژوهش نیا یفرع یا جنبه ،یگردشگر یها تیفعال و فراغتاوقات گذران رونق .است یطیمح مخاطرات کنترل و

 :کرد اشاره ریز موارد به توان یم پژوهش موضوع با ارتباط در شده انجام یهاپژوهش نیترمهم .رودیم شمار

 در تهران شهر یهادره رود یعیطب طیمح یایاح یراستا در یزیر برنامه» عنوان با یپژوهش در (5930) انیبمان

 و هاباغ حفظ که است دهیرس جهینت نیا به ، («ولنجک ۀروددر :یمورد ۀنمون) (SWOT) یراهبرد عوامل لیتحل کردیرو

 یآت منظر و طیمح ۀتوسع در یمؤثر عامل تواند یم ها آن نیب یکیاکولوژ ارتباط یبرقرار ای و تیتقو و یعیطب یها لکه

 نقش بر دیتأک با یداریپا ینیبازآفر» عنوان با یپژوهش در (5932) زدگردی .باشد آن یرامونیپ ینواح و ولنجک ۀمنطق

 دهیرس جهینت نیا به («تهران کیمقصودب ۀروددر :یمورد یبررس) یاسالم-یرانیا یشهرها یکالبد ساختار در عتیطب

 یفضاها و عتیطب انیم وندیپ یبرقرار مکان، حس تیتقو به تواند یم یشهر درون یها رودره ینیبازآفر که است

 رانگید و انیعیرف .شود منجر ،یاجتماع تعامالت یبرا یجمع تیفعال یها عرصه و تجمع یفضاها خلق ،ساخت انسان

-فرحزاد ۀروددر یمورد ۀمطالع :یشهر حساس مناطق در یاراض یاربرک یزیر برنامه» عنوان با یا مقاله در (5930)

 بر دیکتأ با ،تفرج و حیتفر نوع از یگردشگر یها تیفعال ۀتوسع به تواند یم فرحزاد ۀروددر یایاح که اند داشته انیب «تهران

 ،یستیتور یگردشگر نقش یارتقا ،یفراغت یگردشگر نقش یارتقا ،منطقه یکیولوژکا و یطیمح ستیز یها ارزش حفظ

 یشهر پنهان یفضاها یابیباز» عنوان با یپژوهش در (5931) طالب مهذب .شود یمنته سبز و یعیطب طیمح از حفاظت

 نیب یاجتماع تعامالت و روابط یبرقرار عت،یطب با شهر وندیپ حفظ به ها لیمس یابیباز که دارد یم انیب «(ها لیمس-0)

 یپژوهش در (5930) انگرید و یمثنو .کند یم کمک یورزش-یحیتفر نقش گردشگران، حضور یبرا یفرصت و شهروندان

 و منظر ،انداز چشم ۀنقط 53 یطورکل به ،«یگردشگر توسعۀ منظور به قشالق ۀروددر منظر یبصر یابیارز» عنوان با

جاده یرهایمس یبرا زین را یگرید ۀنیگز ،رود ۀمنظر خوش نقاط نیا .دکردن نییتع قشالق ۀروددر در را آن یها منظره

 توجه با یستیوتورکا التیتسه و اناتکام ریسا و یرو ادهیپ یرهایمس ،یوهستانک یها تفرجگاه یمهندس-یطراح ،یساز

 و یفراهان پژوهش جینتا .دکنن یم فراهم التیتسه و ساتیتأس ،تفرجگاه اندازۀ و تعداد به مربوط اصول از یبرخ به

 «یشهر یزیربرنامه در آن تیاهم بر دیتأک با فرحزاد درهرود یطیمح ستیز اثرات یابیارز» عنوان با (5935) رانگید

 توان رفتنباال موجب و افتهی کاهش فرحزاد ۀروددر یمنف اثرات ،یسامانده طرح یاجرا از بعد که دهدیم نشان

 شده یطیمح ستیز یهایآلودگ کاهش و یشهر یزندگ تیفیک بهبود شیافزا سبز، یفضا ۀتوسع جهت تیسا یکیاکولوژ

 موجب شده انجام اقدامات که گرفت جهینت و کرد یبررس را آنجلس لس ۀرودخان ،کایآمر در (2004) شرمن .است

 ۀحوز در ،کایآمر در (2005) رانگید و اوتو یبتس .است شده رودخانه یایاح و سبز راه ۀادیپ جادیا الب،یس از یریجلوگ

 با البیس کاهش و رودخانه یایاح که دندیرس جهینت نیا به و داد انجام را یمطالعات المتیو و کاگویش یها رودخانه

 در نایکیمار رودخانه خصوص در (0223) ایآس سوانح با مقابله مرکز .است افتاده اتفاق یمحل مردم مؤثر و یجد مشارکت
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 زین البیس کاهش رودخانه، یایاح در یمردم مشارکت از استفاده با که شد مشخص و داد انجام را یپژوهش نیپیلیف

 در نفعانیذ از استفاده که دندیرس جهینت نیا به ،انگلستان لدیشف ۀرودخان در (0250) رانگید و هولت .است شده  مشاهده

 ۀرودخان در (2014) پروگوپ ۀمطالع .است شده رودخانه داریپا تیریمد و ها آن مشارکت جلب سبب رودخانه، یایاح

 جمله از یسوار دوچرخه ریمس و راه ادهیپ جادیا ،یآب پارک و فراغت اوقات گذران کانون جادیا داد نشان کا،یآمر ساکرمنتو

 .است شده  مشاهده اقدامات

 

 نظری مبانی

 کی به ،یگردشگر توسعه ۀنیزم در کیالسکنئو اقتصاد یسنت یردهاکیرو از جایی جابه کی ،یردشگرگ داریپا ۀتوسع

 و جامعه یازهاین به هکبل ،شده توجه بازار یازهاین به تنها نه آن در هک دهد می نشان را (تر سیستمی) نگرتر کلی ردکیرو

 های دیدگاه با تقابل در ردکیرو نیا (.Hawkes and Williams, 1993: 5) شودمی توجه زین یعیطب زیست محیط

 دیکتأ یماد های دارایی عنوان به منابع از برداری بهره و یاقتصاد منافع بر آن در هک یگردشگر ۀعرص در کیالسک

 یتقاضا نیتأم زبانان،یم یزندگ تیفیک بهبود با هک است یندیفرآ ،یگردشگر داریپا ۀتوسع .دش مطرح ،شد می

 از یکی (.12 :5932 قدمی،) است ارتباط در یانسان و یعیطب طیمح منابع حفاظت نسبت همان هب و نندگانکدیبازد

 گردشگری نوعی ،شهری پایدار گردشگری .هستند شهرها ،کندمی توجه آن به گردشگری پایدار ۀتوسع که فضاهایی

 پایدار گردشگری تحقق (.023 :5934 ،دیگران و قنبری) دهد می رخ شهری مناطق در هم و است پایدار هم که است

 تأکید نآ بر شهری پایدار گردشگری ۀتوسع در آنچه است؛ شهرنشینی فرهنگ و هاکنش با هاییانسان نیازمند ،شهری

 ۀتوسع هایبرنامه تداوم به اهمیت شهرها، و شهروندان برای صنعت این اجتماعی و اقتصادی ردهایآوره برعالوه شودمی

 :5933 تقوایی،) است (محیطیزیست آثار) جغرافیایی مکان در توسعه آثار و (آینده هاینسل به توجه) زمان در گردشگری

 تسهیالت ۀارائ با همراه (حومه) شهر خارج و داخل یشهر یگردشگر ۀحوز در یحیتفر یفضاها یبازساز و احداث (.30

 و محلی و شهری پایدار ۀتوسع به شایانی کمک شهری گردشگری صنعت رشد در ،دولتی و خصوصی بخش به مناسب

 (.50 :5932 شربتیان،) کند می ای منطقه

 گردشگران مبدأ ترین اصلی یمعنا به شهر سو یک از هک معنا نیا به است؛ دوگانه تیماه یدارا یشهر یگردشگر

 یشهر یگردشگر به مربوط آنچه .گیرد می قرار مدنظر یگردشگر مقصد عنوان به شهر ،اینکه دوم و ؛آید می شماربه

 یعنی ،یشهر یفضا به گردشگر ورود از هدف ،درواقع و دارد مدنظر یگردشگر مقصد عنوان به را شهر طورعمدهبه است،

 آن یفضا وارد یگردشگر های جاذبه یدارا یشهرها از دیبازد قصد  به گردشگر و است یگردشگر مقصد عنوان به شهر

 در که را یحیتفر یها تیفعال نوع همه و دارد یا گسترده مفهوم یشهر یگردشگر (.04 :5930 رهنمایی،) شود می

 بلکه روند،یم شماربه یا منطقه یاسیس و یفرهنگ ،یاقتصاد مراکز تنها نه شهرها .شود یم شامل ،افتد یم اتفاق شهرها

 ها انسان یزندگ در مسئله نیارزشمندتر به زمان، (.Wei et al, 2005: 173) هستند زین یا منطقه یگردشگر مراکز

 شده تر فشرده فراغت اوقات .کنند یم کار تر سخت گذشته به نسبت ،یشغل یناامن وجود با مردم امروزه، .است شده لیتبد

 را یگردشگر مقاصد مردم ن،یبنابرا ؛دهند یم حیترج یطوالن التیتعط کی به را کوتاه مسافرت نیچند مردم و

 سودمند اریبس ،یدسترس قابل و کینزد مقاصد یبرا ط،یراش نیا .باشند یدسترس قابل سرعت به و یراحت به که خواهند یم

 .(00 :5933 سراسکانرود، اکبرپور و نوربخش) است شده یشهر یگردشگر ۀتوسع موجب و بوده

 و یکیاکولوژ ،یشناخت ییبایز یها ارزش یارتقا شهرها، تیفیک بهبود در شهر، کالبد در موجود یعیطب یساختارها

 و انیبمان) هستند شهرها ساکنان یگردشگر و یحیتفر یها تیفعال یبرا یبستر و دارند یاژهیو تیاهم یاجتماع

 هک ریاخ قرون در ژهیو به دارد، یا ژهیو تیاهم نیشهرنش مردم یبرا یشهر درون یعیطب یساختارها (.5 :5930 ،یسماوات
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 پناه آن دامان به دیآ یم شیپ هک یفرصت هر در و است عتیطب با ارتباط یپ در انسان و داشته روزافزون رشد ینیشهرنش

 یا رابطه گذشته یسنت یشهرها در .است انسان سالمت یاصل دیلک سبز، و باز یفضاها به یدسترس چراکه ؛برد یم

 و بود درک قابل شهر یعیطب بستر شهرها، کاند وسعت لیدلبه .داشت وجود مصنوع طیمح و عتیطب انسان، نیب متعادل

 نظم از یشدنجدان بخش شهرها زمان آن در .گرفتند یم قرار اطراف عتیطب با میمستق ارتباط در یآسان به شهروندان

 نیتضم عتیطب ۀکنند میتنظ خود ندیفرا با یادیز حدود تا ها آن کیولوژیب و یکیزیف ۀرابط و آوردند یم وجودبه را عتیطب

 با زین ینونک یشهرها در .داشت وجود مطلوب یا رابطه لک عنوان به عتیطب و ءجز عنوان به شهر نیب ،درواقع .شد یم

 شهرها، نانکسا جهان، یشهرها تمام در .اند گرفته قرار شهرها ۀمحدود در یعیطب یساختارها شهرها، ۀتوسع به توجه

 یبرقرار و ردنکخلوت ح،یتفر و گردش یبرا ییفضاها ،یعیطب یها طیمح و هستند عتیطب با ارتباط یآرزو در همواره

 در یدیلک نقش ،یشهر درون یعیطب یساختارها .شود یم منجر یجمع تیهو یریگ شکل به هک است افراد با ارتباط

 و ها اچهیدر ،ماهورها تپه ،ها روددره شامل یعیطب یساختارها نیا ؛کنند یم فایا داریپا یشهر سبز یفضاها نشیآفر

 یگردشگر یبرا را ییفضاها و هستند شهر یعیطب تیفیک ییرپاید و یداریپا ،یریپذ تحمل ضامن آن مانند و ها جنگل

 هستند موجود شهر در هک هرگونه به یعیطب یساختارها هک گفت توان یم یطورکل به .کنند یم جادیا یشهر درون

 اتیح تداوم یبرا یضمانت ها آن از حفاظت و شوند یم محسوب شهر یاتیح ۀکشب از یبخش ،(یرساختیز ای ساخت انسان)

 در ها آن حفاظت یبرا ییارهاکراه دنیشیاند و شده بیتخر یعیطب یها طیمح یساز باززنده و ایاح رو نیا از .است شهر

 (.500-503 :5935 ،گرانید و یبهبهان یرانیا) ستا ریناپذ اجتناب یموضوع ،گردشگر حضور از یناش آثار و توسعه برابر

 داالن سالمت، و زنده باریجو و یجو بستر ،یمیقد یها باغ بستر شهر، یعیطب ۀرکیپ از ییجز یشهر یها روددره

 (.13 :5932حضرت، پاسبان) است عتیطب با یشهر یزندگ وندیپ بستر مهمتر همه از و پرندگان پناهگاه و زهیکپا یهوا

 ینواح نیا یطیمح ستیز تیوضع بهبود در تواند یم ،فراغت اوقات گذران محل و راه سبز عنوان به ها دره نیا یزیر برنامه

  .باشد مؤثر شهر ساکنان یبرا یحیتفر یها لیپتانس جادیا کنار در

 

 پژوهش روش

 یکاربرد پژوهش نوع هدف، ۀجنب از ،درواقع .است یهمبستگ و یلیتحل-یفیتوص روش به و یکاربرد نوع از حاضر، پژوهش

-به یگردشگر ۀتوسع در یشهر یها روددره یساز باززنده و ایاح اهداف به یابیدست در تواند یم آن از حاصل جینتا رایز است؛

 مطالعه مورد یرهایمتغ انیم ارتباط لیدلبه و یفیتوص نوع از مطالعه مورد ۀجامع یها یژگیو فیتوص لحاظبه .شود گرفته کار

 تمرکز .است یدانیم و یا کتابخانه صورت دو به پژوهش نیا در اطالعات یگردآور روش .است یهمبستگ و یلیتحل نوع از

 در یشهر یها روددره یساز باززنده و ایاح نقش ،پژوهش نیا در .است پرسشنامه بر یدانیم ۀمطالع بخش در پژوهش یاصل

 قیطر از پژوهش نیا یرهایمتغ و ها شاخص. است شده یابیارز و یبررس تهران، شهر فرحزاد ۀروددر در یگردشگر ۀتوسع

 و متخصصان با ساختارمندمهین و یحضور ۀمصاحب پژوهش، موضوع ۀطیح در ینظر یها پژوهش ۀگسترد مرور و یبررس

 و ایاح نقش ،یابیارز منظور به .شدند استخراج ستیز طیمح و یگردشگر یها بخش کارشناسان با مصاحبه و مطلع افراد

 ۀتوسع ۀوابست ریمتغ و شاخص 0 با ها روددره یساز باززنده و ایاح مستقل ریمتغ از یگردشگر ۀتوسع در ها روددره یساز باززنده

 فیط یا درجه پنج یده نمره اسیمق از ها، شاخص از کیهر یریگ اندازه یبرا .است شده استفاده شاخص 53 با یگردشگر

 ییها نمره آن یها قسمت از کیهر به و شده لیتشک ادیز یلیخ شیگرا تا کم یلیخ شیگرا از فیط نیا .دش استفاده کرتیل

 از پرسشنامه، از استفاده بر عالوه .است شده داده اختصاص (1 نمره ادیز یلیخ پاسخ به و 5 نمره کم یلیخ پاسخ به) 1 تا 5 از

 لمیف و سکع ۀیته مانند ییها روش و یگروه بحث و یدانیم یها ادداشتی مصاحبه، ،یتکرمشاریغ و میمستق ۀمشاهد

 .است شده استفاده یلیمکت یها روش عنوان به
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 به خود اوقات گذران یبرا که هستند یگردشگران ،لیتحل واحد و تهران فرحزاد ۀروددر لیتحل سطح پژوهش نیا در

 صیتشخ براساس نمونه تعداد آمار، قیدق تعداد نداشتن و مشخص چارچوب نداشتن لیدلبه .دکنن یم مراجعه روددره نیا

 اسفند یابتدا از پژوهش یزمان قلمرو .دش انتخاب نفر 912 دانشگاه، استادان و نامتخصص از یتعداد مشورت و محقق

 یاصالحات انجام با ،یبررس مورد موضوع متخصصان از یجمع را پرسشنامه ییروا .است 5934 آذر اول ۀمین تا 5939

 ریمتغ یبرا آمده دست به مقدار و است شده استفاده کرونباخ یآلفا از پژوهش ابزار ییایپا سنجش منظور به .کردند دییتأ

 .است 300/2 یشهر یگردشگر ۀتوسع ۀوابست ریمتغ و 305/2 ها روددره یساز باززنده و ایاح مستقل

 و شد داده انتقال SPSS یا انهیرا افزار نرم طیمح به ،یکدگذار از پس ها پرسشنامه قیطر از شده یآور جمع یها داده

 ۀمرحل در .است شده استفاده یاستنباط و یفیتوص آمار از ها داده لیتحل و هیتجز یبرا .نددش لیتحل و هیتجز سپس

 آمار بخش در اریمعانحراف و نیانگیم درصد، مانند ییها آماره از نظر، مورد یرهایمتغ به توجه با ها، داده فیتوص

 .است شده استفاده ساده یخط ونیرگرس و یهمبستگ بیضر از ،یاستنباط

 

 مطالعه مورد ۀمحدود

 به جنوب از شهر، یقانون ۀمحدود به شمال از تهران شهر دو ۀمنطق .دارد قرار تهران شهر دو ۀمنطق در فرحزاد ۀروددر

 و یاصفهان یاشرف بلوار جناح، یمحمدعل بزرگراه به غرب از و هکدر لیمس و چمران بزرگراه به شرق از ،یآزاد ابانیخ

 زیآبر ۀحوز (.5 :5931 سراوند، مشاور نیمهندس) است تارکه 4019 منطقه نیا وسعت .دشویم محدود فرحزاد لیمس

 بیش نیانگیم که یطور به ؛است بیپرش نسبتاً و کیبار ،یا حوزه صورت به هکتار 9522 معادل یوسعت با فرحزاد ۀرودخان

 سطح با فرحزاد، ۀرودخان موجود اطالعات ۀیپا بر .است شده یریگ اندازه درصد 1/3 حدود ضیف باغ تا زارونجهی از دره

 یمتر 9452 ارتفاع از فرحزاد ۀرودخان .دکنیم آوردبر مترمکعب ونیلیم 3 حدود ،انهیسال لومترمربعیک 50 حدود یزیآبر

 پونک و فرحزاد یروستاها از خود ریمس در و شده  واقع تهران شهر غرب شمال در و البرز یجنوب ۀدامن در و افتهی انیجر

 یراه و وستهیپ تهران غرب یاصل لیمس به مهتاب بلوار لیمس قیطر از هیصادق ۀمنطق در ریمس ۀادام در .گذرد یم

 تا جنوب به شمال از و شده تهران شهر محدوده وارد یکوهستان قسمت از پس فرحزاد ۀرودخان .شود یم کن رودخانه

 یاشرف یها نام به بزرگراه دو توسط رودخانه، زیآبر ۀزحو بخش نیا .ابدی یم انیجر (روباز صورت به) هیصادق دانیم

 ذکرشده یها بزرگراه که یطور به است، شده دهیبر (رودخانه شرق در واقع) امام ادگاری و (رودخانه غرب در واقع) یاصفهان

 محدود قسمت نیا در را رودخانه یعیطب ۀحوز سطح و کنند یم عمل یاصل رودخانه غرب و شرق در زهکش دو صورت به

 یها پروژه آب نیتأم یبرا یعامل عنوان به هیثان در مترمکعب 09/2 معادل ساالنه ،متوسط یدب با فرحزاد ۀرودخان .ندکن یم

 ریمس طول در متعدد یهااتقن وجود .دشو یم محسوب دره نیا امکانات نیتر مهم از یکی و فرحزاد ۀدر یرو یشنهادیپ

 یبرا یآبده حداقل کی ۀدکنن نییتع عنوان به (تابستان فصل یها ماه) رودخانه یآب کم فصول در تواند یم فرحزاد

 .(53 :5933 ،انگرید و بهتاش فرزاد) شوند گرفته کاربه مختلف یها پروژه

 بستر ،هاباغ کیاکولوژ یها تیفیک .کند یم عمل شهر ۀیر ۀنزلم به که است تهران سبز یها انیشر از فرحزاد ۀروددر

 یها ارزش از البرز یها دامنه یراهبرد مناظر و دره القعر خط در فرحزاد آب انیجر و آن یغن یاهیگ پوشش دره، یخاک

 مردم یالقیی گردشگاه و تهران شهر غرب یهاتفرجگاه از یکی به امروزه روددره، نیا .هستند روددره یعیطب طیمح

 یحفاظت ۀروددر عنوان به متر 5322 یارتفاع تراز تا فرحزاد ده شمال یاراض از فرحزاد ۀدر شمال .است شده لیتبد

 صورت به هاباغ وجود و خاص کیاکولوژ تیفیک ۀواسط به زاده فالح بلوار تا فرحزاد ده ۀمحدود .است شده شنهادیپ

 شده حفاظت ۀروددر صورت به رسالت بزرگراه تا زاده فالح بلوار نیب ۀمحدود .است شده شنهادیپ یا روددره یتفرج ساران باغ

 و پارک) یموضوع پارک صورت به مرزداران تا رسالت بزرگراه جنوب ۀمحدود .است مجاز یدرختکار یول ،دهش شنهادیپ
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 یشهر بافت داخل در زهیکانال صورت به که مرزداران ابانیخ جنوب ۀمحدود .است شده شنهادیپ (یا روددره سبز یفضا

 (.91 -94 :5932 ران،گید و دانشپور) است شده شنهادیپ یشهر یعموم پارک احداث جهت ،است

 و یمنیا شیافزا و یعیطب طیمح یها ارزش از حفاظت و داریپا ۀتوسع ،فرحزاد ۀروددر یبازساز در هدف نیتر مهم

 گرید از دو ۀمنطق یبصر و یحس تیفیک یارتقا و یحیتفر امکانات و یعموم یفضاها گسترش و است منطقه سالمت

 جادیا موجود، یها باغ حفظ ،یکوهستان ۀدر درون به شهر گسترش کنترل .است مدنظر پروژه نیا در که هستند یاهداف

 بافت یکالبد سازمان به دنیخشبنظم چندمنظوره، یعموم و سبز یفضاها ۀتوسع و یبردار بهره حفاظت، نیب توازن

 پونک، و فرحزاد ۀدر یعیطب یکالبد طیمح تیفیک بهبود دره، یها الی و ها تپه و یکوهستان منظر یسامانده دره، رامونیپ

 ۀتوسع و رشد یها تیفعال از یناش حوادث از یریشگیپ و یعیطب حوادث با مقابله ،ستیز طیمح یها یآلودگ از یریجلوگ

 (.03 :5933 ان،گرید و بهتاش فرزاد) دش نییتع فرحزاد ۀدر یسامانده ۀپروژ خُرد اهداف عنوان به یعمران و یشهر

 

 
 مطالعه مورد ۀمحدود تیموقع .6 لشک

 73 :6331 ،گرانید و انیعیرف :منبع

 ها یافته و بحث

 از درصد 9/15 تأهل تیوضع نظر از .هستند زن درصد 3/41 و مرد انیپاسخگو از درصد 0/14 ،تیجنس لحاظبه

 انیپاسخگو به مورد نیشتریب و است سال 49 انیپاسخگو یسن نیانگیم .هستند مجرد درصد 0/43 و متأهل انیپاسخگو

 0/50 آزاد، شغل یدارا درصد 3/05 کارگر، درصد 0/00 کارمند، درصد 9/03 یشغل لحاظبه .داشت اختصاص سال 03

 0/19 و پلمید زیر تتحصیال دارای 9/91 الت،یتحص سطح نظر از نیهمچن .هستند کاریب درصد 1/1 و دانشجو درصد

 در پاسخگویان از درصد 4/11 سکونت محل نظر از .هستند باالتر و دیپلم تحصیلی مدرک دارای پاسخگویان از درصد

 .هستند ساکن کشور های استان و شهرها سایر در 4/54 و تهران استان در درصد 0/92 تهران، شهر

 سازی باززنده و احیا مستقل ریمتغ بررسی مورد های شاخص ۀهم میانگین که دهد می نشان توصیفی آمار نتایج

 نیانگیم ترین پایین .است 10/5 معیار انحراف با 51/9 متغیر این نهایی میانگین و است متوسط حد از بیشتر ،ها روددره

 به آن نیباالتر و 00/5 معیار انحراف و 00/9 نیانگیم با گردشگری جانبی عناصر ارتقای و ایجاد شاخص به متعلق

 .(5 جدول) دارد اختصاص 31/2 معیار انحراف و 05/4 نیانگیم با فضا ییایپو و بودن زنده حس ایجاد شاخص
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 ها روددره سازی باززنده و احیا مستقل ریمتغ توصیفی آمار نتایج .6 جدول

 شاخص
 درصد

 7 4 3 1 66 معیارانحراف نیانگیم

 32/2 33/9 2/00 1/43 3/04 1/4 2 تفرجی نقاط و گردشگری اماکن ایجاد
 01/5 14/9 3/04 0/90 5/59 4/51 3/3 گردشگری تأسیسات کیفیت ارتقای

 93/5 00/9 5/49 5/53 4/51 0/55 1/52 یعموم های عرصه جادیا
 00/5 00/9 4/05 1/53 3/90 0/51 4/55 گردشگری جانبی عناصر ارتقای و ایجاد
 31/2 05/4 0/49 9/93 3/54 0/5 4/5 فضا ییایپو و بودن زنده حس ایجاد

 20/5 11/9 3/04 9/04 1/94 9/54 2/0 شهری منظر آلودگی کاهش
 41/5 14/9 5/91 1/01 4/55 3/52 2/51 زیست محیط از حفاظت

 51/5 10/9 0/92 1/92 2/05 1/52 0/0 یینها نیانگیم
 نگارندگان: منبع

 

 اغلب یبرا ها پاسخ نیانگیم که دهد یم نشان شهری گردشگری ۀتوسع ۀوابست متغیر در یفیتوص آمار جیانت

 .(0 جدول) است 59/5 معیار انحراف و 43/9 نیز بررسی مورد متغیر نهایی میانگین است؛ متوسط حد از االترب ،ها شاخص

 قه،منط وکار کسب رونق و روددره ۀحاشی تفرجی اماکن از استفاده افزایش های شاخص به مربوط میانگین باالترین

 میانگین ترین پایین و 01/2 و 35/2 معیارانحراف و 05/4 و 94/4 میانگین با ترتیب به گردشگری ۀتوسع با همزمان

 و یجمع های خاطره بازنمایی و احیا و ملی های اسطوره و نمادها ،ها شخصیت با آشنایی های شاخص به مربوط

 .است 03/5 و 39/2 معیار انحراف و 02/0 و 3/5 میانگین با ترتیب به نوستالژیکی

 
 گردشگری ۀتوسع ۀوابست ریمتغ توصیفی آمار نتایج .1 جدول

 شاخص
 درصد

 نیانگیم
 انحراف
 7 4 3 1 6 معیار

 92/5 41/9 3/92 5/05 3/54 5/03 2/4 هفته روزهای تمام در گردشگری های ظرفیت از استفاده امکان
 35/2 94/4 0/43 0/93 9/1 4/9 3/2 روددره ۀحاشی تفرجی اماکن از استفاده افزایش
 00/5 32/9 5/90 4/03 2/54 3/54 1/4 فراغت اوقات گذران و گردشگری برای انگیزه افزایش
 30/2 53/4 9/42 4/49 4/55 3/4 2 روددره ۀحاشی در گردشگران تعداد افزایش
 21/5 39/9 0/95 1/90 4/00 2/4 4/9 روددره ۀحاشی در گردشگران فراغت اوقات گذران زمان مدت افزایش
 23/5 14/9 1/01 9/03 1/92 0/55 3/0 گردشگری تأسیسات از استفاده برای خانوادگی های گروه و بانوان حضور

 39/2 32/5 1/2 0/9 1/54 3/90 5/43 ملی های اسطوره و نمادها ،ها شخصیت با آشنایی
 03/5 02/0 5/51 4/3 1/00 1/91 9/51 نوستالژیکی و یجمع های خاطره بازنمایی و احیا

 40/5 31/0 0/50 2/04 5/51 0/05 4/05 گردشگری های ظرفیت توسعه برای عمومی و دولتی نهادهای توجه افزایش
 91/5 25/9 9/53 4/53 9/01 0/50 9/53 شهری نمسئوال توسط همگانی سرگرمی و تفریحی های برنامه برگزاری

 50/5 01/9 0/95 4/99 1/02 0/0 1/1 گردشگری ۀتوسع با منطقه فضای سازی سالم
 93/5 50/9 3/02 5/01 0/59 2/01 9/54 تفرجگاهی فضای ۀتوسع در مسیل حاشیه ناساکن مشارکت
 92/5 41/9 3/92 5/05 3/54 5/03 2/4 روددره ۀحاشی گردشگری ۀتوسع از منطقه ناساکن حمایت و مشارکت
 90/5 23/9 5/05 9/02 5/53 5/01 9/54 ایجادشده عمومی گردشگری تأسیسات از حفاظت در مردمی مشارکت
 31/2 22/4 0/90 1/94 1/53 5/3 2 مسیل ۀحاشی در خصوصی بخش گذاری سرمایه میزان افزایش

 04/5 01/9 0/05 3/02 9/01 9/04 3/1 گردشگری کارآفرینی و جدید مشاغل ایجاد
 01/2 05/4 1/42 4/41 2/54 2 2 گردشگری ۀتوسع با منطقه وکار کسب رونق
 22/5 24/4 3/42 5/99 4/51 9/52 9/2 گردشگری با مرتبط اقتصادی های فعالیت گیریشکل

 59/5 43/9 1/03 3/01 5/53 5/50 9/3 یینها نیانگیم
 نگارندگان: منبع

 

                                                                                                                                                                              
 .است شده  گرفته درنظر 1 ۀرتب ادیز یلیخ و 4 ۀرتب ادیز، 9 رتبه یا اندازه تا، 0 رتبه کم، 5 رتبه کم یلیخ یبرا ها پاسخ فیط در .5
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 ساده یخط ونیرگرس لیتحل از شهری گردشگری ۀتوسع در فرحزاد ۀروددر سازی باززنده و احیا نقش ارزیابی منظور به

 ۀتوسع و روددره سازی باززنده و احیا بین که دهد می نشان پیرسون همبستگی از حاصل نتایج .است شده استفاده

 .(9 جدول) دارد وجود داری معنی و مثبت ۀرابط شهری گردشگری

 

 شهری گردشگری ۀتوسع با روددره سازی باززنده و احیا میان همبستگی میزان .3 جدول

 داری معنی سطج همبستگی مقدار ضریب متغیر

 روددره سازی باززنده و احیا
 222/2 311/2 پیرسون همبستگی

 شهری گردشگری ۀتوسع
 نگارندگان: منبع

 

 گردشگری ۀتوسع و روددره سازی باززنده و احیا متغیر دو بین R Square تعیین ضریب رگرسیون، آزمون به توجه با

 متغیر در شده ایجاد تغییرات از درصد 39 حدود فرحزاد ۀروددر سازی باززنده و احیا یعنی است؛ درصد 39 حدود شهری

 .کند می بینی پیش را (شهری گردشگری ۀتوسع) وابسته

 

 ونیرگرس نییتع بیضر .4 جدول

 میانگین معیار خطای شده تعدیل ضریب تعیین ضریب همبستگی ضریب
α311/2 395/2 395/2 14204/4 

α روددره سازی باززنده و احیا :کننده بینی پیش 

 نگارندگان: منبع

 

 دو بین ۀرابط بودنخطی ،(1 جدول) واریانس تحلیل جدول در (222/2) درصد 1 از تر کم ،داری معنی سطح به توجه با

 .شود می تأیید شهری گردشگری ۀتوسع و فرحزاد ۀروددر سازی باززنده و احیا متغیر
 

 (ANOVA) ونیرگرس انسیوار لیتحل .7 جدول

 داری معنی سطح (F) فیشر توزیع مجذورات میانگین آزادی ۀدرج مجذورات مجموع 
 رگرسیون
 باقیمانده

 کل

951/525210 
134/0434 
222/523110 

5 
943 
943 

951/525210 
191/05 

130/4 α 222/2 

α شهری گردشگری ۀتوسع :وابسته متغیر 

 نگارندگان: منبع

 

 نیز Beta استانداردشده ضریب .شود می تأیید 222/2 داری معنی سطح با متغیر دو این دار معنی ۀرابط 1 جدول به توجه با

 .شود می ایجاد تغییر وابسته متغیر در 31/2 مستقل، متغیر در تغییر واحد هر ازای به که است این معنی به و است 31/2
 

 α ونیرگرس لیتحل .1 جدول

 داری معنی T استاندارد ضریب نشده استاندارد ضریب رگرسیون مدل

 ثابت مقدار
 روددره سازی بازنده و احیا

B معیار خطای Beta  
304/0 
125/13 

 
224/2 
222/2 

020/0 
903/0 

301/2 
291/2 

 
311/2 

α شهری گردشگری توسعه :وابسته متغیر 

 نگارندگان: منبع
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 .است صادق واریانس بودنخطی که دهد می نشان ندارد، خاصی الگوی (0 شکل) رگرسیون پراکنش نمودار آنجاکه از

 شهری گردشگری ۀتوسع و فرحزاد ۀروددر سازی باززنده و احیا متغیر دو که دهد می نشان نیز (9 شکل) نرمال p نمودار

 .دارند داری معنی و مثبت قوی ۀرابط

                                        

 
 پراکنش مودارن .1 شکل

 نگارندگان: منبع

 

 
 گردشگری ۀتوسع و فرحزاد ۀروددر یساز باززنده و احیا بین ۀرابط رگرسیون نمودار .3شکل

 نگارندگان: منبع

 

 رونق در فرحزاد ۀروددر سازی بازنده و احیا که گرفت نتیجه توان می ،ساده یخط ونیرگرس لیتحل آمار اساسبر

 درصد 39 حدود فرحزاد ۀروددر سازی باززنده و احیا مستقل متغیر که طوری به ؛است داشته زیادی نقش شهری گردشگری
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 و احیا پاسخگویان، نظر از اگرچه .کند می بینی پیش را شهری گردشگری ۀتوسع ۀوابست متغیر در ایجادشده تغییرات از

 کارشناسان با مصاحبه و میدانی هایهمشاهد اما ،است دهکر کمک گردشگری ۀتوسع به فرحزاد ۀروددر سازی باززنده

 با ارتباط در که مشکالتی و مسائل ترین مهم .دارد وجود زیادی ۀفاصل پایدار ۀتوسع به دستیابی تا که دهد می نشان مرتبط

 :است زیر شرح به دارد، وجود فرحزاد ۀروددر مسیر در پایدار گردشگری

 روددره؛ مسیر در فراوان های زباله وجود .5

 روددره؛ درون به خودرویی و شهری های فاضالب انتقال .0

 روددره؛ مسیرهای از برخی در بصری آلودگی .9

 تعطیل؛ روزهای در ویژهبه صوتی آلودگی و هوا آلودگی ترافیک، ازدحام .4

 مسئول؛ های سازمان نظارت بدون متعدد پذیرایی مراکز وجود .1

 .روددره ۀمحدود در یاقامت عملکرد نبود .1

 

 یریگ جهینت

 از یمین از شیب ،ینیشهرنش گسترش و یکم و بیست قرن در آن تداوم و ستمیب قرن در جهان تیجمع عیسر شیافزا با

 مطرح دهیچیپ نسبتاً ای مقوله عنوان به یطیشرا نیچن در یگردشگر .اند شده مستقر یشهر های کانون در ایدن تیجمع

 .است پذیرفته ریتأث ها آن از و گذاشته ریتأث پیرامونی ینواح و شهرها در جامعه یزندگ مختلف ابعاد بر هک است شده

 ها روددره. روند یم شماربه یگردشگر و یحیتفر یها تیفعال یبرا یبستر شهر، کالبد در موجود یعیطب یساختارها

 .اند شده مواجه بسیاری مشکالت با اخیر های سال در که هستند شهرها در موجود طبیعی ساختارهای از یکی عنوان به

 یطیمح ستیز تیوضع بهبود در تواند یم فراغت اوقات گذران محل و راه سبز عنوان به ها  روددره نیا یبرا یزیر برنامه

  .باشد مؤثر گردشگران و شهرها ساکنان یبرا یگردشگر و یحیتفر یها لیپتانس جادیا کنار در ینواح نیا

 و نظری مبانی اساسبر شهری گردشگری ۀتوسع در ها روددره سازی باززنده و احیا نقش موردی، ۀمطالع در

 ۀمثاب به که است تهران سبز یها انیشر از فرحزاد ۀروددر .است شده بررسی فرحزاد ۀروددر در ن،امتخصص های دیدگاه

 در فرحزاد آب انیجر و آن یغن یاهیگ پوشش دره، یخاک بستر ،هاباغ کیاکولوژ یها تیفیک .کند یم عمل شهر ۀیر

 و احیا نقش ارزیابی منظور به .هستند روددره یعیطب طیمح یها ارزش از البرز یها دامنه یراهبرد مناظر و دره القعر خط

 ۀوابست متغیر و شاخص 0 با ها روددره سازی باززنده و احیا مستقل متغیر از گردشگری ۀتوسع در ها روددره سازی باززنده

 پنج یده نمره اسیمق از ها، شاخص از کیهر یریگ اندازه یبرا .است شده استفاده شاخص 53 با گردشگری ۀتوسع

 روددره به فراغت اوقات گذران برای که هستند گردشگرانی پژوهش این آماری ۀجامع .دش استفاده کرتیل فیط یا درجه

 لیتحل آمار کمک به بررسی این نتایج .دش تعیین نفر 912 اساتید، با مشورت با نمونه تعداد ؛کنند می مراجعه فرحزاد

 داری معنی ۀرابط شهری گردشگری ۀتوسع و روددره سازی باززنده و احیا بین که دهد می نشان ساده یخط ونیرگرس

 مشاهدات تکمیلی های روش .است شده شهری گردشگری ۀتوسع موجب فرحزاد ۀروددر سازی باززنده و احیا و دارد وجود

 نتایج با پژوهش این از حاصل نتایج .افزایدمی جینتا نیا بر ،یگروه های بحث و یدانیم یها ادداشتی مصاحبه، میدانی،

 نای .دارد تطابق (0254) پروگوپ و (5930) اندیگر و رفیعیان ،(5930) راندیگ و مثنوی ،(5932) یزدگرد پژوهش

 ۀرابط گردشگری رونق و ها روددره سازیباززنده و احیا بین که اند رسیده نتیجه این به خود مطالعات در پژوهشگران

 .دکن کمک شهری گردشگری رونق به است توانسته ها مسیل و ها روددره احیای و دارد وجود داری یمعن

 و اتمشاهد اما شود، منجر یگردشگر ۀتوسع به است توانسته فرحزاد ۀروددر یایاح ان،یپاسخگو نظر از اگرچه 

 .دارد وجود یادیز ۀفاصل یگردشگر داریپا ۀتوسع به دنیرس تا که دهد یم نشان مطلع افراد با مصاحبه
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 منابع

 اساسبر دربند درۀ رود منظر یساززندهباز و حفاظت ،5935 ،یمحبعل گلنار و شهرزاد ،یادیفر ،هما ،یبهبهان یرانیا .5

 .594 -500 صص ،10 شمارۀ ،93 سال ،یشناس طیمح ،یرفتار یالگوها

 :یمورد ۀنمون) هادرهرود ۀیحاش در یگردشگر نقاط یسامانده ،5930 ،یسماوات سحر و محمدرضا ان،یبمان .0

 .تهران دار،یپا ۀتوسع و یشهرساز ا،یجغراف یمل شیهما نیاول ،(همدان گ،یمرادب ۀدررود

 ۀمجل عت،یطب و شهر انسان، وندیپ بستر :رانیا یشهرها یها روددره ،5932 ،غالمرضا حضرت، پاسبان .9

 .13 -13 صص ،13 -13 شمارۀ ،3 سال ،یشهرساز و یمعمار

 ۀینشر ،یشهر درون یها لیمس امتداد در منظر یطراح یالگوها ،5933 رستنده، نیام و محمدرضا پورجعفر، .4

 .03 -51 صص ،1 ۀشمار ،سوم سال ،شهر تیهو

 مایپ انتشارات ،یشهر یگردشگر تیریمد و یزیربرنامه بر یامقدمه ،5933 ،یاکبر محمود و مسعود ،ییتقوا .1

 .اصفهان ،یعلو

 کردیرو با یشهر طیمح در ها روددره یبهساز و یطراح تیاهم ،5932 گران،ید و یعبدالهاد دیس دانشپور، .1

 ،همت بزرگراه-شیاین بزرگراه واسط حد فرحزاد، ۀروددر ۀیحاش یطراح :یمورد ۀمطالع ،داریپا ۀتوسع

 .40 -92 صص ،53 ۀشمار ،سوم سال ،منظر و شهر ۀماهنام

 :یشهر حساس مناطق در یاراض یاربرک یزیر برنامه ،5930 ان،یشا اوشیس و مهران ،یمحمود ،یمجتب ان،یعیرف .0

 .14 -40 صص ،51 ۀشمار ،چهارم سال ،یا منطقه و یشهر یها پژوهش و مطالعات ،تهران-فرحزاد ۀروددر یمورد ۀمطالع

 .تهران دانشگاه ا،یجغراف ۀدانشکد ،(یترکد ۀدور) سمیتور و شهر ۀدرسنام ،5930 ،یمحمدتق ،ییرهنما .3

 داریپا ۀتوسع جهت در ییراهکارها ۀارائ و رانیا در یشهر یگردشگر بر یتأمل ،5932 ،محمدحسن ،انیشربت .3

 .مرودشت واحد یاسالم آزاد دانشگاه ،داریپا ۀتوسع و یگردشگر تیریمد یالمللنیب شیهما نیاول ،یشهر صنعت نیا

 ۀدانشکد ارشد، یکارشناس ۀنام انیپا ،رودخانه ۀیحاش یها پارک یکیاکولوژ یطراح ،5931 ،مهرنوش ،یصالح .52

 .تهران دانشگاه ستیز طیمح

 در آن تیاهم بر دیتأک با فرحزاد ۀدررود یطیمح ستیز اثرات یابیارز ،5935 گران،ید و بنفشه ،یفراهان .55

 .تهران ،ستیز طیمح یزیربرنامه و حفاظت یمل شیهما ،یشهر یزیر برنامه

 و قبل) فرحزاد ۀروددر تیوضع یبررس ،5933 ،ینیمحمدام دیمروار و یمحمدتق ،ییآقابابا ،محمدرضا بهتاش، فرزاد .50

 .تهران ،تهران شهر یزیربرنامه و مطالعات مرکز انتشارات ،(یسامانده از بعد

 مورد ۀنمون یگردشگر داریپا ۀتوسع چارچوب در مقصد یاستراتژ نیتدو و یابیارز ،5932 ،یمصطف ،یقدم .59

 .30 -13 صص ،3 ۀشمار ،سوم سال ،یا منطقه و یشهر یها پژوهش و مطالعات ،مشهد شهر کالن :مطالعه

 یمحل ۀجامع نگاه از یگردشگر یداریپا سنجش ،5934 ن،یام یهاشم رایسم و معصومه ،یآدم ،ابوالفضل ،یقنبر .54

 .053 -021 صص ،0 ۀشمار ،0 ۀدور ،0 سال ،یشهر یگردشگر ،(زیتبر شهر :یمورد ۀمطالع)

 ،4 سال الر، یعیطب یایجغراف ۀنام فصل ،تهران یها لیمس ۀشبک یمکان تیموقع یابیارز ،5932 ،ژهیمن ،یتال یقهرود .51

 .02 -13 صص ،59 ۀشمار

 یها رودخانه یبهساز و حفاظت در نیسرزم یمایس یاکولوژ کاربرد ،5930 ،زاده نیام بهناز و الیل ،یکوکب .51

 .502 -521 صص ،0 ۀشمار ،ششم سال ،یطیمح علوم ،رازیش خشک ۀرودخان ۀمطالع :یشهر درون

 ،یرفتار یالگوها اساسبر دربند ۀدررود منظر یساز باززنده و حفاظت ،5930 گران،ید و محمدرضا ،یمثنو .50

 .544 -599 صص ،5 ۀشمار ،نهم و یس سال ،یشناس طیمح

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/735884
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/735884
http://www.civilica.com/Papers-TMSD01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1.html


  57 اهواز شهر کالن در فراغتی فضاهای سفر تولید احتمال تحلیل

 ،ییمرتضا فرهاد ۀترجم ،(یمکان و یاجتماع یندهایفرآ بر ینگرش) یشهر یفضا یطراح ،5903 ،یعل پور،یمدن .53

 .تهران ،یشهر یزیر برنامه و پردازش شرکت

 در نیآنال دسترس قابل ،جهان تیجمع از یمین از شیب ینیشهرنش ،5939 ،متحدملل سازمان اطالعات مرکز .53

http://www.unic- rg/index.php?option=com_content&view=article&id=541 
 .www.civilca.ir ناشر مشهد، یشهردار ،(ها لیمس -1) یشهر پنهان یفضاها یابیباز ،5931 ،محمد طالب، مهذب .02

 .تهران یشهردار ،تهران دو ۀمنطق یلیتفص طرح ،5931 ،سراوند مشاور نیمهندس .05

 یاقتصاد ۀتوسع در یشهر یگردشگر نقش ،5933 سراسکاندرود، اکبرپور محمد و یدمرتضیس نوربخش، .00

 .05-94 صص ،یشهر یگردشگر اقتصاد ۀمنا ژهیو ،شهر اقتصاد ،شهرها کالن

-یرانیا یشهرها یکالبد ساختار در عتیطب نقش بر دیتأک با یداریپا ینیبازآفر ،5932 ،فاطمه زدگرد،ی .09

 -03 صص ،1 ۀشمار ،0 سال ،یاسالم-یرانیا شهر ۀنام فصل ،(تهران کیمقصودب ۀروددر :یمورد یبررس) یاسالم
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