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کاهش محیطهای طبیعی باکیفیت بومشناختی و تهدید خدمات اکوسیستمهای شهری مخصوص ًا داالن و منظر حاشیه
رودخانهها از آسیبهای ناشی از رشد فعالیتهای انسانی است .این موضوع به دلیل شرایط خاص اقلیمی بهویژه در
مورد داالن برخی رودخانهها در محدوده شهرهای ایران اهمیت دارد .در این مقاله ،مسئله اصلی چگونگی بهسازی
منظر و داالن رودخانه سفیدرود در منظر شهری آستانه اشرفیه است .هدف دستیابی به منظر ساحلی رودخانهای
بهگونهای است که ضمن تقویت خدمات اکوسیستم ،با محیط نیز سازگار باشد .مهمترین پرسشها در مورد چارچوب
طراحی منظر مناسب ،بهسازی منظر و حاشیه رودخانههای شهری است و اینکه چگونه میتوانیم روابط میان عناصر
اصلی طبیعی را در تلفیق با ارزشهای منظر شهری تاریخی و فرهنگی تقویت کنیم؟ براساس روش کار توصیفی
تحلیلی ،سنجش وضعیت و آسیبشناسی نمونه مورد مطالعه متکی بر مطالعه اسناد فرادست در قالب مدل طراحی
منظر ارزشها و عناصر سازندۀ منظر در تطابق با ویژگیهای بومشناختی منظر و اصول اصلی خدمات اکوسیستم است.
بررسیها نشان داد آسیبهایی از قبیل تغییر کاربری زمین ،ناهنجاریهای بصری و محیطی در داالن رودخانه وجود
دارد و توجه به رویکردهای محیطی و جنبههای خدمات اکوسیستم در طراحیپژوهی اینگونه مسائل بااهمیت است.
بنابراین بخش مهمی از نتایج کار ،چگونگی آسیبشناسی ،تدوین نظام ارزشها و الیههای طراحی منظر و نیز ارائه
راهکارهای بهبود شاخصهای محیطی و منظر در کنار بهسازی بستر و امکانات گردشگری در حاشیه رودخانه است.
به نظر میرسد محصول نهایی یعنی چارچوب طرح بهسازی منظر میتواند به ثبات خدمات اکوسیستم ،بهبود کیفی
منظر روزانه و بهویژه تقویت تعامالت اجتماعی و رابطۀ مردم با محیط طبیعی کمک کند.
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مقدمه

رشد روزافزون جمعیت ،تراکم محیطهای انسانساخت و توسعه زندگی شهری موجب محدود شدن
محیطهای طبیعی و شرایط بومشناختی عناصر مهمی چون رودخانهها ،جنگلها و کاهش منابع طبیعی
شده است .متأسفانه در مورد رودخانهها در محدوده شهرها ،گسترش لجامگسیخته فضاهای شهری در
حریم داالن و اراضی حاشیه رودخانهها ،اثرات مخرب زیستمحیطی را به دنبال داشته است .این مسئله
در حالی مطرح است که توجه به عناصر طبیعی درون شهرها از جمله رودخانه نقش بسزایی در بهبود
کیفیت زندگی مردم در کنار سالمت محیطزیست دارد .بهعالوه ،اراضی سبز و منظر در حاشیه رودخانهها
میتواند نمونهای از محیط طبیعی مطلوب درونشهری به حساب آید و زمینه تقویت منظر شهری و
ارتقای کیفی منظر روزانه را در کنار انواع خدمات اکوسیستمی و بهویژه گردشگری طبیعی -تفریحی
فراهم سازد .در این زمینه برنامهریزی و معماری منظر با هدف ایجاد ارتباط هنرمندانه میان عناصر طبیعی
و فعالیتهای انسانی ،براساس ارزشها و نیازهای مشترک موجود زمینهساز بهبود کیفیت محیطزیست در
جوامع انسانی میگردد .در نتیجه ،آسایش ،سالمت و رفاه انسان در کنار سالمت محیط طبیعی ،بومشناسی
و حفظ اکوسیستمها و خدماتشان ،نتیجه طراحی منظر کارآمد و مطلوب است .البته در این زمینه توجه
به الگوهای بومی ،مفاهیم پایداری و بهویژه «دانش ضمنی محیطی» 1راهگشاست .بنابراین ،هدف این
مقاله ارائه چارچوبی برای بهسازی منظر حاشیه رودخانههای شهری با تکیه بر مطالعه مصادیق ،سنجش
وضعیت ،طراحیپژوهی و انجام طرح بهسازی منظر و حاشیه رودخانه سفیدرود در شهر آستانه اشرفیه
است .این رودخانه یکی از مصادیق موجود است که به دلیل اراضی سبز و زمینهای کشاورزی فراوان
در حاشیه میتواند فرصت تبدیل شدن به منظر اکولوژیک شهر و تقویت پیوند سالم میان انسان و
اکوسیستمهای طبیعی را فراهم سازد.

بیان مسئله و روش

اگرچه رودخانه بهعنوان یکی از بهترین اندامهای طبیعی هر شهر ،نقش مهمی در تعدیل شرایط محیطی و
طبیعی دارد ،اما کیفیت شرایط بومشناختی داالن و منظر آن در کنار مسائل زیستمحیطی و تحدید توسعه
کمی محیط مصنوع موجود مانع از تجلی اثرات مطلوب رودخانه در منظر شهری است .لذا جستجوی
ّ
راهکار مناسب باززندهسازی داالن ،بهسازی منظر حاشیه و تقویت زمینه خدمات این اندامهای مهم طبیعی،
بهویژه با هدف تقویت نقش رودخانه در منظر شهری ضروری است .در این زمینه ،مسئله اصلی پژوهش
یافتن چارچوب مناسب بهسازی منظر حاشیه رودخانههای شهری بر پایه تحقق اهداف زیر بوده است:
• •تبیین زمینههای پایداری زیستمحیطی در منظر شهری ،با تکیه بر خدمات اکوسیستمی و
بومشناختی منظر؛
• •تقویت کیفیت و نقش رودخانه بهعنوان عنصر هویتبخش طبیعی و تاریخی؛
• •بهینهسازی منظر و زمینۀ امکانات فرهنگی – تفریحی در جهت آسایش مردم و افزایش تعامل
با محیط طبیعی.
بدین ترتیب با توجه به اهداف پژوهش ،یک فرض مهم آن است که احیای داالن و بهسازی منظر حاشیه
رودخانهها موجب ارتقای کیفیتهای زیستمحیطی و منظر شهری ،تقویت خدمات طبیعی و در نتیجه
بهبود شرایط زندگی مردم میگردد .در این زمینه ،رودخانه سفیدرود بهعنوان عنصر مهمی از ساختار
اکولوژیک شهر آستانه اشرفیه با وجود مشکل دخالتهای انسانی و توسعه شهری ،همچنان توان بالقوهای

نقش رودخانه در منظر شهری

فضاهای سبز بخش مهمی از ساختار منظر شهری ،بهویژه در «منظر روزانه» را تشکیل میدهند که
عالوه بر پاسخگویی به برخی از نیازهای اساسی مردم ،بستر مناسب انجام فعالیتهای انسانی هستند
(تقوایی .)153 ،1391 ،در این زمینه رودخانهها بهعنوان عناصر مهم منظر و محیط طبیعی شهرها ،یکی از
بهترین فرصتهای ایجاد و تقویت داالنهای زیستمحیطی شهری را فراهم میسازند .چنین داالنها و
حاشیههایی با توان بومشناسی باال بهطور طبیعی طیف وسیعی از گونههای گیاهی و حیات جانوری را جذب
و حمایت میکنند .همچنین ،در مقیاسهای متفاوت اسکان تا فضاهای شهر ،رودخانهها نمادهایی برای
سعادت در زندگی انسان و پاسخگوی بسیاری از نیازهای متنوع جوامع زیستی هستند .البته ،فعالیتهای
انسانی عمده نظام طبیعی و شکل رودخانه را تحت تأثیر قرار میدهند و به قولی پویایی فضایی طبیعی
بسیاری از رودخانهها ،همانند پویاییهای زمانی آنها تغییر داده میشود (.)Pedroli et al., 2002, 5
بدین ترتیب امروزه موضوعاتی همچون «بومشناسی شهری»« ،شهرهای حساس نسبت به آب» و
«شهرسازی منظرگرا» نیز در متون شهرسازی ،طراحی شهری و معماری منظر مطرح شده است که هدف آن
ایجاد اطمینان از توجه ویژه به آب در فرایند برنامهریزی و طراحی در تطابق با فعالیتها در دیگر رشتهها
است .در این زمینه توجهات بومشناختی شهری مدرن در انجام راهبردی زیستمحیطی نظیر ارائه خدمات
اکوسیستم برای محیطزیست طبیعی و مصنوع نیز یکی از مهمترین ارکان در دیدگاهها و رویکردهای نوین
است .البته در این خصوص ،مناظر بومشناختی در شهرها نیز برای تعادل و ایجاد حاشیههای امن متأثر از
تغییرات آبوهوایی در محیطهای آبی طبیعی و حفظ یا تجدید خدمات اکوسیستم ضروری است (Wong
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مبانی نظری
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برای بهسازی محیط طبیعی ،تقویت هویت منظر شهری ،بهویژه ارائه خدمات تفریحی و گردشگری دارد.
بنابراین ،در این مقاله پرسشهای زیر از دیدگاه معماری منظر مطرح است:
1 .1توانهای بالقوه رودخانه و منظر حاشیه آن چگونه میتواند موجب تقویت ارزشهای طبیعی
تاریخی و هویت منظر شهری شود؟ در این زمینه نقش خدمات اکوسیستم در تطابق با ارزشهای
ساختار منظر چیست؟
2 .2با توجه به پرسش اول ،چارچوب بهسازی منظر حاشیه رودخانههایی در مقیاس سفیدرود و در
محدوده درونشهر چه ویژگیهایی دارد و نقش طراحی منظر چگونه است؟
بر اساس مسائل و اهداف مطرح شده ،روش کار پژوهش در بخش مطالعات اسنادی و بررسی نمونهها
توصیفی-تحلیلی است .لذا اطالعات موردنیاز به دو صورت مطالعه اسنادی و بررسی میدانی جمعآوری
شد و به منظور تبیین شاخصهای بومشناسی منظر و طراحی بومگرا نیز از منابع علمی و دست اول
بهره گرفته شد .در بخش توصیفی ،برای جمعآوری اطالعات مرتبط با ادبیات موضوع و پیشینه نظری
پژوهش  -مبانی نظری  -و همچنین تجارب و نمونههای موفق جهانی  -پیشینه عملی پژوهش  -از
منابع مکتوب و نشر الکترونیکی استفاده شد .همچنین در مطالعات عمومی ،شناخت و تحلیل سایت و
تخمین ظرفیت برد از مشاهدات محلی ،جمعآوری اطالعات میدانی و تهیه پرسشنامه استفاده گردید .در
نهایت بررسی اطالعات گردآوری شده ،سنجش وضعیت سایت پروژه به کمک روش سوات (،)SWOT
زونبندی محدوده طراحی منظر با توجه به معیارهای مشخص ،ارائه راهکارها و برنامهریزی پروژه که در
نهایت منجر به ایدهپردازی و طراحی منظر میگردد ،به روش تحلیلی انجام شده است.
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 .)and Brown, 2009آگاهیم که در چند سال اخیر بهدلیل مقیاس بزرگ بومشناسی منظر و کارایی اندک آن
در مقیاس پروژههای خرد منظر در فضاهای شهری ،موضوعاتی نظیر «ارزیابی راهبردی زیستمحیطی بر
اساس تفکر تابآوری» (پریور و همکاران )157 ،1392 ،و بهویژه «خدمات اکوسیستم» 2مطرح شده است.
کمی نمودن هرچه بیشتر مقیاسهای متفاوت بومشناسی در طراحی دارد.
این موضوع سعی در کاربردی و ّ
برای مثال ،ارزش باالی خدمات اکوسیستمی رودخانه مورد مطالعه و همچنین توجه بیشتر به زمینهای
کشاورزی در جوار سایت را در فرآیند برنامهریزی و طراحی نشان میدهد.
داالن رودخانه بهدلیل انعطافپذیری باال بهعنوان کانون مؤثر در حفاظت و ترمیم طبیعت خدمترسانی میکند.
بهعالوه ،به منظور مدیریت مؤثر و احیای داالن رودخانه ،باید در ابتدا الگوها و فرآیندهای زیستمحیطی
و شرایط طبیعی آن را بازشناخت .در این زمینه نیز ،بومشناسی منظر زمینه مناسبی را برای تقویت الگوها و
فرآیند یکپارچه طبیعی در داالن رودخانه ،بررسی پویایی زیستمحیطی و تعامل عناصر منظر به منظور توسعه
راهکارهای مناسب حفاظت و ترمیم داالن رودخانه فراهم میسازد (.)Ward et al., 2001, 311-318

بخشهای کلی خدمات اکوسیستم

اشاره شد که «خدمات اکوسیستمی» بهعنوان مفهومی برای توصیف و ارزشگذاری «جنبههای مورد
استفاده طبیعت (بهطور فعال و یا منفعل) برای ایجاد رفاه انسان» رایج شده است (.)Rowland, 2011, 75
این نوع خدمات که مردم از اکوسیستمها بهدست میآورند ،در چهار بخش کلی خدمات تأمینی ،تنظیمی،
فرهنگی (که بهطور مستقیم بر زندگی مردم اثر میگذارند) و خدمات حمایتی (که برای حفظ سایر خدمات
مورد نیاز هستند) شناخته شده است .در این زمینه خدمات تأمینی 3محصوالت بهدستآمده از اکوسیستمها
نظیر آب شیرین ،غذا ،فیبر و سوخت ،منابع گیاهان زینتی است ( )Synthesis Report, 2005, 40که
تمرکز اصلی فعالیتهای انسانی در طول تاریخ بهحساب میآید و در نتیجه ارتباط نزدیکی با خدمات
فرهنگی دارد ( .)Charm House et al., 2012, 8خدمات تنظیمی 4منافع بهدستآمده از تنظیم فرآیندهای
اکوسیستم هستند؛ تنظیم کیفیت هوا ،تنظیم آبوهوا ،کنترل فرسایش خاک ،تصفیه آب و فاضالب ،تنظیم
آفات و بیماریها و تنظیم مخاطرات طبیعی و غیره در این دسته از خدمات جای میگیرندSynthesis( .
 .)Report, 2005, 40خدمات فرهنگی 5مزایای غیرمادی مردم از اکوسیستمها از طریق غنیسازی معنوی،
رشد شناختی ،انعکاس ،تفریح و سرگرمی و تجربۀ زیباییشناختی هستند .تأثیرگذاری بر تنوع فرهنگی،
ارزشهای معنوی و مذهبی ،تأثیر بر سیستمهای دانشبنیان (سنتی و غیررسمی) ،ارزش آموزشی ،الهام،
ارزش زیبایی ،تأثیر بر روابط اجتماعی ،ایجاد حس مکان ،ارزش میراث فرهنگی ،تفریح و اکوتوریسم از
جمله این مزایا هستند ( .)Synthesis Report, 2005, 40در نهایت خدمات حمایتی 6شامل تشکیل خاک،
7
چرخه غذایی ،تنوع زیستی و زیستگاه است که برای تولید همه خدمات اکوسیستمی دیگر الزم هستند.
درحالیکه تغییر در دستههای دیگر ،اثرات نسبت ًا مستقیم و کوتاهمدتی بر مردم دارد ،برخی خدمات ،مانند
تنظیم فرسایش میتواند بسته به مقیاس زمان و میزان مستقیم بودن تأثیر آن بر مردم ،هم حمایتی و هم
تنظیمی تلقی گردد .تشکیل خاک ،فتوسنتز ،تولید اولیه ،چرخه تغذیه و چرخه آب در فهرست خدمات
حمایتی قرار میگیرند ( .)Synthesis Report, 2005, 40بدین ترتیب ،نحوه استفاده از منابع زمین و
آب اثرات زیادی بر ثبات آینده اکوسیستمهای زمین و خدماتشان دارد 8.در این زمینه ،همگام با اغلب
رشتههای محیطی ،معماری منظر و فعالیتهای آن نیز نقش پراهمیتی در حفظ و تقویت ارائه خدمات
اکوسیستم ایفا مینماید .برای مثال ،در ایاالت متحده مفهوم خدمات اکوسیستم بهعنوان مبنایی برای

نقش خدمات اکوسیستم در بهسازی حاشیه رودخانههای شهری

شکل  .1ارائه خدمات اکوسیستم در حوضه رودخانه
منبعCharm House et al., 2012, 12-13 :

از دیدگاه بومشناسی منظر ،کازینز و همکاران ( )97 ,2015 ,Cosens & Fremierطبقهبندی دیگری ارائه
میکنند که با توجه به ویژگیهای رودخانه ،خدمات اکوسیستمی شامل سه بخش کلی خدمات طبیعی،
مهندسی و ترکیبی و مطابق جدول  1است.

نامۀ معماری و شهرسازی

حوضه آبخیز هر رودخانه یک واحد طبیعی (اکوسیستم) ارائه میدهد که در آن آب در گستره منظر و
از طریق نهرها و رودها به دریا میریزد .کیفیت و کمیت آب رودخانه نیز مربوط به روش استفاده ما
از زمین و خدماتی است که از آن بهدست میآوریم (شکل  .)1همچنین ،اکوسیستمهای حوضه آبخیز و
خدماتی که فراهم میکنند نیز بهطور مستقیم تحتتأثیر تغییر زیستگاههای طبیعی ،آلودگی زمین و آب،
بهرهبرداری از زمین و منابع آب شیرین ،گونههای مهاجم و تغییرات آبوهوایی قرار گرفتهاند .بنابراین
از یکسو باید با شناخت کامل اکوسیستمهای رودخانه و خدمات آنها سعی در کاهش هرچه بیشتر
آسیبهای وارده به آنها داشت و راهحلهایی را برای احیا و تداوم خدمات اکوسیستمی موجود ارائه کرد
( .)Charm House et al., 2012, 2-3از سوی دیگر ،هزینهها و پرداختها بابت برنامههای خدمات
اکوسیستم ( 9)PESابزارهای مبتنی بر بازار هستند که فروشندههای خدمات اکوسیستم را با خریداران
مرتبط میکنند .اصطالح پرداخت برای خدمات اکوسیستم اغلب برای توصیف انواع طرحهایی استفاده
میشود که در آن سودمندیهای خدمات اکوسیستم ،دستمزد جانشین این خدمات را ارائه میکنند .از
لحاظ تاریخی ،اکثر پرداختها برای برنامه خدمات اکوسیستم حوضه رودخانه در شش دسته گسترده
ارائه خدمات اکوسیستم یعنی ارائه آب شیرین ،تنظیم آب ،تنظیم آبوهوا ،زیستگاه برای حیاتوحش و
تفریح و سرگرمی و فرهنگ جای میگیرند (.)Charm House et al., 2012, 10-11

چارچوب بهسازی منظر حاشیه رودخانههای شهری ...

اندازهگیری کارایی طراحی منظر تکامل یافته و طرح سایتهای پایدار ( )SITESتوسط انجمن معماران
منظر آمریکا ،نوعی سیستم اندازهگیری را برای ارزیابی عملکرد منظر ایجاد کرده است .پروژههای
آزمایشی نشان میدهند که خدمات اکوسیستم میتوانند از طریق طراحی منظر ایجاد و تقویت شوند.
در این خصوص ،یکی از اهداف شهرسازی بومشناختی و منظرگرا ،طراحی و برنامهریزی شهرها برای
افزایش خدمات اکوسیستم بهجای کاهش آنها است (.)Steiner, 2011
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شکل  .1ارائه خدمات اکوسیستم در حوضه رودخانه
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ

ﺧﺪﻣﺎت

ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺮﯾﺎن آب

زﻣﺎن و ﺑﺰرﮔﯽ ﺟﺮﯾﺎن

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب

آب ﺳﺎﻟﻢ و ﺧﻨﮏ

ﻣﺎﻫﯽﮔﯿﺮی

ذﺧﺎﯾﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻫﯽ وﺣﺸﯽ و ﺑﻮﻣﯽ

ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ

زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﻨﻈﺮه ،ﻣﺎﻫﯽﮔﯿﺮی ،اﮐﺘﺸﺎف

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی

آبﺑﻨﺪﻫﺎ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

ﺳﺪ ﻣﺘﺤﺮک

ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ

ﻣﺨﺎزن ﺳﺪﻫﺎ-ﻗﺎﯾﻘﺮاﻧﯽ ،ﻣﺎﻫﯽﮔﯿﺮی و ..

ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢرﯾﺰی ﻣﺎﻫﯽ

ﺗﺨﻢرﯾﺰی ﻣﺎﻫﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه در ﺣﻮﺿﻪ

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﻞ

ﺳﺪﻫﺎ ،ﺧﺎﮐﺮﯾﺰﻫﺎ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل

ﻣﺰارع آﺑﯿﺎری و ﻣﺎﻫﯽ

منبعCosens & Fremier, 2015, 97 :

معماری منظر و بهسازی حاشیه رودخانههای شهری

عناصر سازندۀ منظر و همگرایی آنها بر اساس مفاهیم و اصول پایداری در جوامع زیستی نظیر شهرها
میتواند به اجزای چرخهای در پایداری منظر مبدل شود .در این چرخه و منظومۀ آن ،توجه به روابط
درونی عناصر سازنده و شکلدهنده به منظر و کل مجموعه اهمیت زیادی دارد (تقوایی.)135 ،1391 ،
در این زمینه ،از سویی انجام طرحهای شهری ،معماری و معماری منظر در زمینه بهسازی و زیباسازی
حاشیه رودخانهها نیازمند توجه به استانداردها و معیارهای تعیین شده از جمله مطالعات حد حریم و بستر،
مطالعات مرتبط با سامانه رودخانهها مانند ریختشناسی و غیره است .البته ،معیار سطحبندی رودخانه و
تعیین کاربریهای سطوح حاشیه رودخانه از مهمترین معیارها در زمینه بهسازی منظر حاشیه رودخانههای
شهری است .در واقع پس از انجام مطالعات مهندسی رودخانه و پهنهبندی سیالب و مشخص شدن سیالب
طراحی ،باید سطوح کاربری که حدود کاربریهای مجاز در هر سطح را بیان میکند مشخص گردد و پس
از آن اقدام به طراحی شود (افسوس.)1393 ،
از دیدگاه معماری منظر ،عالوه بر جنبههای فنی و مهندسی ،ویژگیهای محیطی و عوامل اصلی خدمات
اکوسیستم ،توجه به ارزشها و عناصر شاخص در ساختار منظر نیز اهمیت زیادی دارد .در این زمینه،
تالش شد تا مجموعه عوامل موجود در تطابق با حوزهها و عناصر اصلی منظر متشکل از سه حوزه محیط
طبیعی ،محیط مصنوع و محیط فعالیتهای انسانی براساس مدل «ارزشها و عناصر سازندۀ منظر» 10بررسی
و کاربردی شود (جدول  .)2این موضوع با توجه به تجارب و مطالعات موجود در مورد چارچوب طراحی
منظر و بهسازی حاشیه رودخانههای شهری صورت گرفت و به موجب آن ،نظامی از ارزشهای اساسی
طرح منظر و چارچوب بهسازی حاشیه داالن رودخانه سفیدرود مطابق جدول  3تدوین و ارائه گردید .بر
این اساس و در ذیل حوزههای سهگانه اصلی ارزشها و عناصر سازندۀ منظر 16 ،زمینه و الیه در ساختار
11
کالبدی و معنایی منظر و محیط مؤثر است.

ﻧﻈﺎم ارزشﻫﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزﻧﺪۀ ﻣﻨﻈﺮ
ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻓﺮم زﻣﯿﻦ و ﺑﺴﺘﺮ
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ و ﻻﯾﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ

اﻗﻠﯿﻢ و ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ
ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ
ﺟﻠﻮهﻫﺎی آب
ﻋﻨﺎﺻﺮ وﯾﮋه )ﭼﺸﻤﻪ ،ﮐﻮه ،ﺟﻨﮕﻞ و (...

ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺼﻨﻮع

ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﮐﺎرﺑﺮی زﻣﯿﻦ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی

ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ

ﺣﺮﮐﺖ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ

ﻣﻌﯿﺸﺖ

آﺛﺎر و ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺼﺮی

ﺗﻔﺮج و اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ

اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ )ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﻮﻣﯽ(

ﺑﺎورﻫﺎ و ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎص )ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم(

زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی

منبع :تقوائی 1383 ،و تقوائی135،1391 ،

به منظور درک فرصتها و محدودیتهای طرح ،شناخت ابعاد و ویژگیهای عینی و ذهنی در مورد
طراحی منظر در داالن و حاشیه رودخانه سفیدرود در محدوده آستانه اشرفیه ،سنجش وضعیت و بررسی
وضعیت بستر پروژه در سه مقیاس فراگیر ،بالفصل و خرد صورت گرفت .بر این اساس نیز با توجه به
ارزشها و عناصر سازندۀ منظر و الیههای اصلی طراحی مطابق جداول شماره  2و  ،3در هریک از حوزهها
و از طریق بررسی ویژگیهای هر یک از الیهها در تطابق با شرایط موجود و نیازهای طرح تالش شد تا
مجموعهای از آموزههای طراحی منظر و نظامی از ارزشهای مهم در ساختار منظر ،فرآیندهای طبیعی و
خدمات اکوسیستمی داالن رودخانه سفیدرود متناسب با شرایط آتی به شرح زیر تدوین شود.

نظام ارزشها و عناصر سازندۀ منظر؛ چارچوب انجام کار

در مطالعات حوزه فراگیر ،بررسی وضعیت مناطق شهری مرتبط با حوزه فراگیر ،شناخت ویژگیهای
شهر آستانه و حومه آن بهعنوان حوزه فراگیر و ارزیابی اسناد فرادست منطقه انجام شد .همچنین،
شناخت سفیدرود و خدمات اکوسیستمی آن در سطح استان با تأکید بر اطالعات ثبت شده در ایستگاه
آستانه اشرفیه صورت گرفت .بهعالوه در مقیاس خرد و بالفصل ،ارزیابی بستر پروژه و طبقهبندی
اطالعات بر اساس مدل تقوایی و الیههای اصلی برنامهریزی و طراحی انجام شد .جدول  3برخی
ویژگیها را معرفی میکند.
بر اساس چارچوب شناخت ساختار منظر داالن رودخانه ،الیههای فرم زمین و بستر ،اقلیم و بومشناسی،
کاربری زمین و فعالیتها ،حرکت و شبکههای دسترسی ،زیرساختهای کلیدی ،پوششگیاهی ،آب در
کنار الیههای مبین زمینه فعالیتهای فردی و جمعی ،تفرج و اوقات فراغت ،باورها و مراسم خاص،
چارچوب شناخت سایت را تشکیل میدهند .همچنین ،الیههای زیستمحیطی محدوده طراحی و خدمات
اکوسیستم بهعنوان زیرمجموعه بخش بومشناسی ،اصول مهمی از تحلیل سایت پروژه را در نسبت با مبانی
نظری طرح و تدوین راهبردها و سیاستهای طرح منظر به منظور بررسی و تطابق با خدمات اکوسیستمی
رودخانه سفیدرود به شرح زیر ارائه میکند.

نامۀ معماری و شهرسازی

سنجش وضعیت

چارچوب بهسازی منظر حاشیه رودخانههای شهری ...

جدول  .2الیههای اصلی برنامهریزی و طراحی در پروژههای معماری منظر براساس مدل ارزشها و عناصر سازندۀ منظر
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جدول  .3راهبردهای طراحی در چارچوب نظام ارزشها و عناصر سازندۀ منظر
ﻧﻈﺎم ارزشﻫﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزﻧﺪۀ ﻣﻨﻈﺮ
ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻓﺮم زﻣﯿﻦ و ﺑﺴﺘﺮ
 ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻓﺮم زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ در ﮐﺎﺷﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن -ﻣﻨﻈﺮﺳﺎزی ﺳﺒﮏ در ﻣﺤﺪوده ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ

ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺼﻨﻮع
ﮐﺎرﺑﺮی زﻣﯿﻦ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ

ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ

 -اﯾﺠﺎد ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻮازات رودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﯿﺎن دو ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ

 -اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ در ﻃﺮح

ﺑﺎ آن ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﻬﺮی

ﺑﻬﺴﺎزی

 -ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎﯾﺖ

 -ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﺮارﮔﺎهﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺮدم

 -ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ در ﻣﺤﺪوده ﺑﺴﺘﺮ ،ﺣﺮﯾﻢ ﮐﻤّﯽ و ﮐﯿﻔﯽ

 -اﯾﺠﺎد ﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ،ﺑﺎزی ،ﺟﺸﻨﻮاره و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه

 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ در ﻣﺤﺪوده ﺣﺮﯾﻢ ﮐﯿﻔﯽاﻗﻠﯿﻢ و ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ
 اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه و ﻧﯿﻤﻪﺑﺎز ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻣﺴﺘﺎن وﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 ﻣﻨﻈﺮﺳﺎزی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزش ﺑﺎدﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزﺳﺎزی زون ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب ﮐﺮﺑﻦ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﮐﺴﯿﮋن -ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ زون ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿﮏ
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ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ

 ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ آب و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎیرودﺧﺎﻧﻪ
ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ
 -ﺣﻔﻆ و ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺨﺸﯽ از زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮﺟﻮد

 ﺗﻘﻮﯾﺖ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ در ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﺮوژه ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻬﺎرﻧﺸﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ -ﺣﻔﻆ درﺧﺘﺎن ﺑﻮﻣﯽ و اﺻﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی

ﻣﻌﯿﺸﺖ

 -ﺑﻬﺮهوری ﻣﻄﻠﻮب از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎرﭘﯿﭻ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻃﺮح

 -اﯾﺠﺎد ﺑﺎزارﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت

 -ﺳﺎﺧﺖ دﯾﻮارهﻫﺎی ﺳﻨﮕﭽﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶﮔﯿﺎﻫﯽ در ﻟﺒﻪ

ﻋﻤﻮﻣﯽ

 -ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ آب در ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ

 -ﺗﻘﻮﯾﺖ و اﯾﺠﺎد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت

 -ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺪاره و ﺳﻘﻒ

ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ در ﻃﺮح ﺑﻬﺴﺎزی

 ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﺳﺨﺖ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﺣﺬف ﮐﺎﻟﺒﺪﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺮﯾﻢﺣﺮﮐﺖ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ

ﺗﻔﺮج و اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ

 -اﯾﺠﺎد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﻣﺘﺪاد ﮐﺮﯾﺪور رودﺧﺎﻧﻪ از دو ﻃﺮف

 -ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻣﻨﯿﺖ در ﺳﺎﯾﺖ

آن

 -در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻼﻣﺖ ،ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و ...

 -ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﻞ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﭘﯿﺎده

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﻔﺮﺟﯽ

 -اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻮاره درﺟﻪ دو در اﻣﺘﺪاد رودﺧﺎﻧﻪ

 -ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ و ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ

 -ﺗﻌﺒﯿﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ

آب
 ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ آب از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺗﺎﻻب،آبﺷﮑﻦﻫﺎ
 اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﯽ ﺟﺎذب ﻣﻮاد آﻟﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ رودﺧﺎﻧﻪو ﺗﺎﻻب اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
 زﻫﮑﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﻬﺎی ﺧﺮوﺟﯽ از ﻣﺰارع ﺣﺎﺷﯿﻪ رودﺧﺎﻧﻪﻋﻨﺎﺻﺮ وﯾﮋه )ﭼﺸﻤﻪ ،ﮐﻮه ،ﺟﻨﮕﻞ و (...
 -اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻓﺮ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻮﻣﯽ

آﺛﺎر و ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺼﺮی

ﺑﺎورﻫﺎ و ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎص )ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم(

 -اﻣﮑﺎن دﯾﺪﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﺣﺮﮐﺖ رودﺧﺎﻧﻪ

 -در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎ و اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ

 -ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﺎده و دوﭼﺮﺧﻪ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ

و ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻔﯽﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﺮای ﺑﻨﺪﺑﺎزی ،ﮐﺸﺘﯽ

 -ﺣﺬف ﺑﺼﺮی ﺑﺎﻓﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ

ﮔﯿﻠﻪﻣﺮدی و ...

 ﺣﺬف ﺿﺎﯾﻌﺎت و زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ادراک ﺧﻂ آﺳﻤﺎن وﺳﯿﻊ و ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺳﺎﯾﺖاﻟﮕﻮﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ )ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﻮﻣﯽ(
 ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﻟﮕﻮی ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻣﺰارع و ﺑﺎغﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻃﺮح ﺑﻬﺴﺎزیزﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی
 -اﻋﻤﺎل ﺣﺮاﯾﻢ ﻣﺠﺎز ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﻬﺮی

خدمات اکوسیستم رودخانه سفیدرود

با توجه به اهمیت خدمات اکوسیستم در زیرمجموعه «اقلیم و بومشناسی» و حوزه خدمات طبیعی ،در اینجا
چارچوب اصلی پژوهش و نظام ارزشها و ساختار منظر در تطابق با چهار جنبه مهم خدمات اکوسیستمی
رودخانه سفیدرود به شرح زیر ارائه شده است.
خدمات تأمینی :ارائه خدمات تأمینی اکوسیستم سفیدرود گسترده است و شامل تأمین آب شیرین ،غذا ،فیبر،
محصوالت غیرزنده و محصوالت بیولوژیکی میشود .آگاهیم که سدهای متعددی بر روی رودخانه سفیدرود
ساخته شده است که هدف بیشتر آنها تأمین آب شیرین است و البته موجب ارائه مزایای متعدد دیگری از
جمله تولید برق نیز میگردد .مورد دوم خدمت اکوسیستم رودخانه سفیدرود ،غذا است که از طریق شیالت
و همچنین ماهیگیری بومی (صید ماهیسفید ،کپور و  )...ارائه میشود .همچنین ،خدمت اکوسیستم فیبر در
مقابل خدمات اکوسیستم عرضه آب شیرین و مواد غذایی ،خدمتی با ارزش محدودتر است.

چارچوب بهسازی منظر حاشیه رودخانههای شهری ...
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خدمات تنظیمی :شاید بتوان اصلیترین خدمات اکوسیستمی ارائه شده توسط رودخانهها را خدمات
اکوسیستم تنظیمی تنظیم و تصفیه آب دانست ( .)Hearnshaw et al., 2010در این زمینه رودخانه سفیدرود
بسیاری از خدمات اکوسیستم تنظیمی همچون تنظیم مخاطرات طبیعی ،تنظیم بیماری ،تنظیم آفات و کنترل
فرسایش را نیز فراهم میکند .بهعالوه بهدلیل وجود مخازن بزرگ کربن مانند اکوسیستمهای جنگلی،
تنظیم آبوهوا نمونه دیگری از خدمات تنظیمی رودخانه سفیدرود است .اما از آنجا که سد جریان آب
را تنظیم میکند ،لذا بر خدمت اکوسیستم تنظیم آب و تصفیه آب مؤثر است .با این حال ،ظرفیت جریان
متغیر رودخانه را برای شبیهسازی جریان آبریز و سیل محدود میکند .این کاهش ظرفیت برای نرخ
متغیر جریان ممکن است اثرات مثبت و منفی داشته باشد .اثرات مثبت این است که سد از طریق محدود
کردن جریان سیل باعث کاهش سیالب میگردد .در واقع ،حفاظت بهتر در برابر سیل و افزایش ظرفیت
برای آبیاری نشان میدهد که طرح سد باعث تأثیر مثبت بر خدمت اکوسیستم تنظیم مخاطرات طبیعی
میشود .با این حال ،عدم وجود جریانهای آبریز و سیل موجب اثرات منفی بر محیطزیست رودخانه
نیز میگردد.
خدمات فرهنگی :براساس مطالعات ،کلیه خدمات اکوسیستمی فرهنگی از جمله خدمات اکوسیستم
ارزش حفاظتی ،ارزش آموزشی ،ارزش زیبایی ،ارزشهای معنوی و ارزشهای تفریحی توسط رودخانه
سفیدرود ارائه میگردد:
• •ارزش حفاظتی سفیدرود شامل تنوع زیستی بومی ،حضور گونههای بومی در معرض خطر و وجود
مناظر بومشناختی قابلتوجه است .تنوع زیستی بومی شامل گونههای ماهی ،پرندگان ،ماکرو
و گیاهان میشود .منظر تاالبی تاالب بوجاق در انتهای رودخانه سفیدرود نیز مصداق اهمیت
بومشناختی است.
• •به دلیل ارزش آموزشی ایجاد سد ،خدمت اکوسیستم ارزش آموزشی از طریق درک بهتر اینکه
چگونه سدها شرایط بومشناسی رودخانه را تحت تأثیر قرار میدهند ،مدنظر قرار دارد.
• •با توجه به وجود سایتها و عناصر مختلف تاریخی و باستانشناسی در محدوده و داالن سفیدرود،
ارزش آموزشی ،معنوی و زیباییشناسی بهعنوان خدمات دیگری مطرح است .مثال این مورد ،پل
باقیمانده از دوران قاجار است.
بهطور کلی و در مورد ارزشها و خدمات سفیدرود ،از آنجا که از دیرباز آب با فرهنگ و معیشت مردم
گیالن آمیخته شده است ،در نگاه و اندیشه ساکنان اولیه این سرزمین ،رابطه انسان با آب و طبیعت ،نوعی
رابطه علت و معلولی محسوب میشود .بهقولی حضور چشمگیر این عنصر حیاتی را میتوان در مراسم
کهن و بهویژه تفریحی آنان مانند مراسم تحویل سال ،آببازی (آبپاشان ،آبریزان ،تیرماسیزه) و غیره
مشاهده نمود (بشرا و طاهری 69 ،1385 ،و  .)79بنابراین ،اصول و چارچوبهای طراحی بر پایه مبانی
نظری ،راهکارهای حاصل از بررسی مصادیق و شناخت وضعیت سایت بر پایه مدل پیشنهادی ،در سه
سطح عملکردی فراگیر ،بالفصل و خرد تبیین گردید .چشمانداز نهایی میتواند دستیابی به اهداف طرح
بهسازی منظر را هدایت کند .بر این اساس اهداف تعیین شده در دو سطح کالن و خرد و در قالب عناصر
سازندۀ منظر به صورت جدول  4در زیر دستهبندی و ارائه شده است.
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جدول  .4اهداف طرح بهسازی
ارزشﻫﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزﻧﺪة ﻣﻨﻈﺮ
ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ
اﻫﺪاف

 ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﻈﺮ رود ﻛﻨﺎرﺷﻬﺮي از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺤﺪودة ﭘﺮوژه
 -ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮد

اﻫﺪاف

 ﺣﻔﻆ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺎﻓﻆ ﺧﺪﻣﺎت اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺄﻣﻴﻨﻲ ﻏﺬا ،ﻓﻴﺒﺮ و آب ﺗﺼﻔﻴﻪ آب آﻟﻮده رودﺧﺎﻧﻪ و آبﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲورودي
 ﺗﻘﻮﻳﺖ ارزشﻫﺎي ﺳﺎﻳﺖ در ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش اﻫﺎﻟﻲو ﮔﺮدﺷﮕﺮان
 -ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻳﺖ

ﻛﻼن

ﺧﺮد
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ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺼﻨﻮع
 ﭘﺎﻳﺪاري ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﻀﻮر رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود و
ﻫﻮﻳﺖﺑﺨﺸﻲ
 ﺑﻬﺴﺎزي ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮع و ﻛﺎﻫﺶﻧﺎﻫﻨﺠﺎريﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ

 ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ وﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد
 ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻠﻮهﻫﺎي ﺑﺼﺮي ﺳﺎﻳﺖ -ﺗﺪاوم ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﺑﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺼﻨﻮع

ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ
 ﭘﺎﻳﺪاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮوژه ﺗﻘﻮﻳﺖ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂﻃﺒﻴﻌﻲ
 ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﻣﺤﻠﻲ و ﻣﻠﻲ -ﺗﺮوﻳﺞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ

 اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺗﻔﺮﻳﺤﻲﻣﻨﻄﻘﻪ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮدم در ﺑﺴﺘﺮﻃﺒﻴﻌﻲ
 ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ در ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﻀﺎ -ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﻴﺖ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ

در مقیاس بالفصل و خرد همانند مقیاس فراگیر نیز خدمات تأمینی ،تنظیمی و فرهنگی رودخانه سفیدرود
و حاشیه آن بررسی شد که در ادامه خالصة آن بدون در نظر گرفتن خدمات حمایتی ارائه میشود.
براساس چارچوب کلی طرح ،قسمت اعظمی از سایت در مقیاس بالفصل و خرد را شالیزارها و باغهای
بادام ،باقال ،کدو ،فلفل و ...فراگرفته است .این زمینها مناظر دارای توان استفاده آموزشی هستند و
محصوالت حاصل از آنها خدمت تأمینی غذا را فراهم میکند .عالوه بر مزارع و باغها ،بخش بزرگی از
سایت به جنگلهای مصنوع و کاشت درختان مورد نیاز بخش صنعت مانند صنوبر اختصاص دارد .این
جنگلها عالوه بر جذب کربن و تنظیم آبوهوا ،میتوانند بهعنوان سوخت موجب تولید انرژی شوند.
همچنین ،تولید فیبر با استفاده از چوبهای شناور در آب ،گیاه کنف و در گذشته بهواسطه تولید ابریشم
صورت میگرفته است .خدمات فرهنگی سایت نیز از طریق داالن طبیعی رودخانه و زیستگاههایی که
در امتداد و حاشیه آن برای موجودات زنده نظیر ماهیها ،پرندگان مهاجر و غیره وجود دارد ،شناخته
میشود .این داالن و جریان دائمی آب آن ،در ترکیب با زمینهای کشاورزی ،مناظر بکر و طبیعی
آموزندهای را در اختیار بیننده قرار میدهد .فعالیتهای تفریحی مردم منطقه در رودخانه و حاشیه آن
مانند ماهیگیری ،پیادهروی ،قایقرانی ،شنا ،دوچرخهسواری و تفریح نیز خدمات فرهنگی در مقیاس
بالفصل و خرد سایت محسوب میشوند .بهعنوان نمونه شکلهای  2و  3بهعنوان بخشی از نقشههای
محدوده پروژه ،خدمات ارائه شده در حوزه خرد سایت را نشان میدهند.

چارچوب بهسازی منظر حاشیه رودخانههای شهری ...
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شکل  .2خدمات ارائه شده توسط اکوسیستم رودخانه سفیدرود در محدوده بستر پروژه

شکل  .3الیههای طراحی منظر در تطابق با خدمات اکوسیستم در طرح بهسازی (مقیاس خرد)
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در مجموع ،مطالعات اسنادی در کنار تطبیق ارزشها و الیههای مؤثر در طراحی سایت نشان داد که
میتوان از طریق توجه بیشتر به «خدمات اکوسیستم» و بهویژه شیوه طراحی منظر بومگرا ،مبنای اهداف و
ارائه پیشنهادها در فرآیند برنامهریزی بومشناسی و طراحی منظر را تبیین کرد .در این زمینه ،نتیجهگیری
و ایدهپردازی متأثر از الگوهای طبیعی ،فرهنگی و اجتماعی و زیباشناسانه مؤثر در خدمات اکوسیستم
موجود مطابق الگوهای مطرح شده در جدول  5مبنایی برای ارائه طراحی منظر و چارچوب بهسازی منظر
حاشیه رودخانه سفیدرود بهحساب میآید.
جدول  .5راهکارها و روش الگوبرداری جهت استفاده در طرح بهسازی منظر حاشیة رودخانه سفیدرود
زﺑﺎن اﻟﮕﻮ

اﯾﺪهﻫﺎ
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ﺳﻄﺢ ﮐﻼن

ﺳﻄﺢ ﺧﺮد

 ﺗﯿﭙﻮﻟﻮژی ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﭘﻮﺷﺶﮔﯿﺎﻫﯽدر ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻔﯿﺪرود در اﺳﺘﺎن
 وﺟﻮد اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮﺳﻔﯿﺪرود

 ﺷﯿﺐ ﮐﻢ ﺳﺎﯾﺖ ) ۵ﺗﺎ  ٧درﺻﺪ( ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﯾﺴﺘﮕﺎه ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺟﺎﻧﻮری -ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد

راﻫﮑﺎر

اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺣﺎﻓﻆ ﺧﺪﻣﺎت اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد

اﻟﮕﻮﻫﺎی
ﻃﺒﯿﻌﯽ

اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ رودﺧﺎﻧﻪ
 اﻟﮕﻮ و ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﻔﯿﺪرود دراﺳﺘﺎن
 رﯾﺨﺖﺷﻨﺎﺳﯽ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﻼناز ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺑﻪ درﯾﺎ
 -ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮم رودﺧﺎﻧﻪ در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ
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 ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ )درﺧﺘﺎن ﺗﻮﺳﮑﺎ و (... دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺪک در اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻟﺒﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮﺟﻮد اﯾﺠﺎد ﻣﻨﻈﺮ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﮐﺮتﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﯽ )ﺗﺄﻣﯿﻦ زﯾﺴﺘﮕﺎهﺟﺎﻧﻮران(

 اﻟﮕﻮی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ رود ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق درﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 اﻟﮕﻮی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ رود ،ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺟﻠﮕﻪ ﮐﻨﺎریو ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﻟﺒﻪﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺖ
 -اﻟﮕﻮی ﺟﺰاﯾﺮ و ﺧﺸﮑﯽﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﻣﯿﺎن رودﺧﺎﻧﻪ

 اﯾﺪه از ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﭽﺎن رودی و ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻨﻌﻄﻒ و ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺟﺪاره رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ -ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮕﭽﯿﻦﻫﺎ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺟﺰاﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﯽ

اﯾﺪه از ﮐﺸﺎورزی ﺳﻨﺘﯽ و اﻟﮕﻮﻫﺎی آن )زراﻋﺖ و ﺑﺎﻏﺪاری(
 اﻟﮕﻮﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ آﺑﯿﺎری ﮐﺸﺎورزی دراﺳﺘﺎن
 ﻫﻨﺪﺳﻪ ژﻧﺮﯾﮏ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزیاﺳﺘﺎن

 -اﻟﮕﻮی ﺷﺎﻟﯿﺰارﻫﺎ و ﺑﺎغﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد

 اﯾﺠﺎد ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻣﯿﺮاث ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دﺧﺎﻟﺖ در زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮﺟﻮد و ﺟﺬب ﻣﺸﺎرﮐﺖﻣﺮدﻣﯽ

 ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﻔﯿﺪرود در اﺳﺘﺎن-ﻣﺮز ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻪﭘﺲ و ﺑﯿﻪﭘﯿﺶ

 اﻟﮕﻮی ﻓﻀﺎی ﻣﺎﻫﯽﮔﯿﺮی در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﮕﻮی ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ روزاﻧﻪ ﯾﺎ دورهای ﺑﺮایﺑﺎزیﻫﺎ ،ﻣﺮاﺳﻢ و ﺟﺸﻦﻫﺎ )ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﻠﻪﻣﺮدی،
ﺑﻨﺪﺑﺎزی ،ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﯿﻠﻪﭼﯿﻨﯽ و(...

 ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﻟﮕﻮی ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﺳﺎزه ﺳﮑﻮﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮایﻣﺎﻫﯽﮔﯿﺮی
 -ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﺗﻔﺎوت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دو ﻃﺮف رودﺧﺎﻧﻪ در ﻃﺮح

 -ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﺳﻨﺘﯽ

 ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎز و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﻠﯿﻢ
 ﺷﻔﺎف ﺑﻮدن ﻓﻀﺎی ﻣﻌﻤﺎری و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎﻃﺒﯿﻌﺖ )ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺳﮑﻮﻧﺖ(
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻮﻣﯽ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس )ﺑﻌﺪاﻗﺘﺼﺎدی ﺳﮑﻮﻧﺖ(

 ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺳﺎزهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﻬﺖ ﮐﻮران ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎد ﻏﺮب و ﺷﻤﺎلﻏﺮﺑﯽ در ﺳﺎﯾﺖ
 ﮐﺎﺷﺖ درﺧﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺎج ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻮران و ﺣﺬف رﻃﻮﺑﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﮐﺮتﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﺟﺪارهﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ اﻟﮕﻮﮔﯿﺮی از ﻣﻌﻤﺎریﺳﻨﺘﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ

 اﺻﻮل زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽﻣﻨﻄﻘﻪ

 اﻟﮕﻮی ﺑﺎﻓﺖ در ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻣﺒﻮﺑﺎﻓﯽ،ﺳﺒﺪﺑﺎﻓﯽ و ...

 ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ و ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﺧﺮﯾﺪ وﻓﺮوش
 -ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﺑﺎﻣﺒﻮ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎن

اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻣﻌﻨﻮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
اﻟﮕﻮﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﻟﮕﻮی ﺳﮑﻮﻧﺖ

ﻫﻨﺮ
اﻟﮕﻮﻫﺎی
زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ

بدین ترتیب ،به منظور دستیابی به اهداف طراحی ،خدمات اکوسیستم تأمینی ،تنظیمی و فرهنگی که تأثیر
مستقیمی بر مردم دارند مورد توجه ویژه قرار گرفتند 12.البته به برخی از زیرگروههای این خدمات که
مقیاس وسیعی دارند و عم ً
ال نمیتوانند در طرح نهایی تأثیر مستقیم و سازندهای داشته باشند ،کمتر توجه
شد .بر این اساس ،در انجام پژوهش و فرآیند برنامهریزی و طراحی منظر ،از مجموع  16الیۀ تحلیلی
بخش شناخت پروژه 8 ،الیه کاربردی جهت انجام طراحی در مقیاس میانی و خرد استخراج شده است.

جدول  .6خالصه راهکارهای خدمات اکوسیستم براساس طرح پیشنهادی بهسازی منظر
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ

ﺳﻄﺢ ﮐﻼن

ﺳﻄﺢ ﺧﺮد

ﻏﺬا

ﺷﯿﻼت و ﻣﺎﻫﯽﮔﯿﺮی ﺑﻮﻣﯽ

ﻓﯿﺒﺮ

ﮐﻨﻒ ،اﺑﺮﯾﺸﻢ

ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﮔﯿﺎﻫﺎن

ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ

داروﯾﯽ

ﺗﻨﻈﯿﻢ آبوﻫﻮا

ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮع در ﺳﺎﯾﺖ

ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ

ﺗﻨﻈﯿﻢ آب

ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ

ﺗﺼﻔﯿﻪ آب
ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ

ﺗﺼﻔﯿﻪ آب و ﺗﻪﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪن
رﺳﻮﺑﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺎﻫﺎن

ﺧﺪﻣﺎت
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺨﺎزن ﺑﺰرگ ﮐﺮﺑﻦ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺎ ﺗﺪاوم ﮐﺸﺖ وﺳﯿﻊ درﺧﺘﺎن در ﺳﺎﯾﺖ

اﯾﺠﺎد ﺗﺎﻻب ﻣﻄﺒﻖ ﺑﻪ ﻣﻮازات رودﺧﺎﻧﻪ و در ﺣﺎﺷﯿﻪ آن ،ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ آب ﺗﻮﺳﻂ آﺑﺸﮑﻦﻫﺎ و ﺳﻨﮕﭽﯿﻦﻫﺎ

ﻟﺒﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ
ﻣﺘﺮاﮐﻢ

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ

ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ
ارزشﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ )ﭘﻞ ﻗﺪﯾﻢ(
ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻗﺎﯾﻘﺮاﻧﯽ و ﻣﺎﻫﯽﮔﯿﺮی

ارزشﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ

ﺣﻔﻆ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﻬﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده از زﯾﺴﺖﺗﻮده و ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﻮد

ﮐﺸﺖ ﭘﻮﺷﺶﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ،اﯾﺠﺎد دﯾﻮاره ﺳﻨﮕﭽﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮای

ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺑﻮمﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺎﯾﺖ
ارزشﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ

ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻨﻒ و ﺣﺼﯿﺮ

ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻨﮕﭽﯿﻦﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ورزشﻫﺎی آﺑﯽ و اﯾﺠﺎد ﺻﺪای آب

ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮﻣﯽ و زﯾﺴﺘﮕﺎه
ارزشﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ

ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎ و ﻋﺮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﻫﯽﮔﯿﺮی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ،ﺣﻔﻆ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﺷﻨﯽ و ﮔﻞآﻟﻮد ﻣﻮﺟﻮد
اﺧﺘﺼﺎص ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺗﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﭘﺮورش ﮐﺮم اﺑﺮﯾﺸﻢ ،ﮐﺸﺖ ﮔﯿﺎه ﮐﻨﻒ و اﯾﺠﺎد ﻏﺮﻓﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای

ﺣﻔﻆ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺴﺘﮕﺎه ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﯽ در ﻃﺮح ،ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﻨﻮع
رﻧﮓ و ﻓﺮم ﭘﻮﺷﺶﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻮﻣﯽ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ آن ﻃﯽ ﻓﺼﻮل در ﻣﺤﻮﻃﻪﺳﺎزی
اﯾﺠﺎد دﯾﺪﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﭘﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﻞ دوران ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ ﭘﯿﺎدهراه  ،ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن
ﺗﻔﺎوت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﻌﻤﺎری دو ﺳﻮی رودﺧﺎﻧﻪ در ﻓﺮم ،ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺟﺮای ﻃﺮح ،اﯾﺠﺎد ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ و ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،اﻟﻬﺎم از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﺸﺎورزی ﮔﯿﻼن
اﯾﺠﺎد ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺎﯾﻘﺮاﻧﯽ ،ﻋﺮﺷﻪﻫﺎ و ﺳﮑﻮﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺣﺎﺷﯿﻪ

ﺗﻔﺮﯾﺢ

اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺟﻨﮕﻠﯽ و ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺣﺎﺷﯿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﮐﻤﭙﯿﻨﮓ و ﻓﻀﺎی ﺗﻔﺮﯾﺢ

ﭘﯿﺎدهروی

اﯾﺠﺎد ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻼﻣﺖ

دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاری

اﯾﺠﺎد ﻣﺤﻮر دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاری در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺎره دوﭼﺮﺧﻪ

با توجه به نتایج مبانی نظری در تطابق با آموزههای تجارب عملی و چارچوب حاصل از برنامه طراحی
منظر ،مجموعهای از طرحهای مفهومی نیز به منظور ارزیابی و طرح نهایی ارائه گردید .در ادامه پس از
انتخاب گزینه نهایی ،طراحی سایت در مقیاسهای متفاوت و براساس الیههای هشتگانه منظر و در
قالب سه دسته محیط مصنوع ،محیط طبیعی و محیط فعالیتهای انسانی صورت گرفت.
بنابراین در انجام طراحیپژوهی ،تالش گردید تا ضمن آسیبشناسی دقیق مسئله ،اهداف پروژه و بهویژه
ارتقای کیفی منظر شهری متکی به ویژگیهای بومشناختی و هویت رودخانه سفیدرود محقق گردد .در
این زمینه ،بهرهمندی از اصول و جنبههای کلیدی خدمات اکوسیستمی که زیربنای تقویت ویژگیهای
بومشناختی و در نتیجه پایداری محیطی است بهدقت مورد توجه قرار گرفت .برای مثال در مقیاس
بزرگ ،تصفیه آبهای آلوده سطحی و جاری رودخانه ،بازسازی ماتریس جنگلی بومی ،تقویت و حفظ
ماتریس کشاورزی و احیای زیستگاههای طبیعی در حاشیه رودخانه که میتوانست به توسعه کیفی و
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ﺧﺪﻣﺎت

اﯾﺪهﻫﺎ

راﻫﮑﺎر

چارچوب بهسازی منظر حاشیه رودخانههای شهری ...

همچنین زونبندی سایت پروژه با توجه به معیارهایی نظیر ویژگی محیط طبیعی ،شرایط دسترسی ،دید
و منظر و فعالیتها و کاربریهای پیرامون رودخانه انجام شد .سپس ضمن شناخت ویژگیهای هر زون
بر اساس الیههای هشتگانه ،دستهبندی پیشنهادهای طراحی و ارائه راهکارها در هر حوزه بیان گردید.
در این زمینه ،نتایج حاصل از پیمایش میدانی ،تخمین ظرفیت بردباری رودخانه در کنار استانداردها،
آموزهها و الگوهای بهسازی حاشیه رودخانههای شهری نقش مهمی در تدوین چارچوب بهسازی منظر
حاشیه رودخانه سفیدرود در سه سطح کالن ،میانی و خرد ایفا کردند.
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کمی ارائه خدمات تفریحی منجر شود نیز از جمله مهمترین راهبردهای محیطی و سیاستهای عملی در
ّ
طرح بهسازی هستند .در مقیاس کوچکتر نیز طرح منظر ارائه شده که بخشی از ویژگیها و اسناد آن
در قالب شکل  3و جداول  2و  3ارائه گردید ،به معرفی ایده کلی طرح با توجه به آسیبشناسی مسئله
و چارچوب نظری در کنار چگونگی تلفیق الیههای مدون ارزشها و عناصر ساختار منظر و زمینههای
موجود به فعالیتهای مورد نیاز اختصاص دارد .اما آنچه در این مقاله ،بهطور ضمنی اهمیت زیادی داشته
است ،تدوین روش کار و معرفی چکلیست تهیه اسناد و مدارک الزم در فرآیند برنامهریزی و طراحی
منظر است که با تکیه بر تجارب و پژوهشهای بلندمدت و در آزمون چارچوب بهسازی منظر و حاشیه
سفیدرود ارائه گردید.
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