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به دنبال دریاچه
تحلیلی بر معماری منظر
دریاچه شهدای خلیج فارس در چیتگر

محمد جمشیدیان،
کارشناس ارشد معماری
منظر
mohammad.jamshidyan@gmail.com

سیدصادق سیدعلیپور،
کارشناس ارشد معماری
منظر ،دانشگاه تهران
moalipur@yahoo.com

چکیــده | دریاچــه چیتگر یکــی از پروژههای کالن شــهری در منطقه شــمال غرب
تهران اســت كه با هدف تلطیف هوا و جذب گردشــگر ســاخته شــده است .اندیشه
ســاخت دریاچــه در ایــن ناحیه به نخســتین برنامههای شــهری توســعه تهــران باز
ً
میگــردد و نهایتــا در ســال  1389افتتــاح شــد .متخصصــان محیــط زیســت درباره
آن نظــرات انتقــادی جــدی 1دارنــد .دیــدگاه منظــر نیــز انتقاداتــی جدی بــه فقدان
اســتراتژی منظری شــهر تهران در ارائه این پیشــنهاد وارد آورده اســت .به دالیلی از
جملــه منحصربهفرد بــودن تجمیع فعالیتهــای تفرجی در اطــراف دریاچه و ابعاد
وســیع آن در ســالهای اول پس از احداث ،دریاچه با اســتقبال مواجه نشده است.
در ابعاد کالن نیز ،اجزای ناهمگون دریاچه در منظر و محیط موجب گسست منظر
کوهپایه شده است.
یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان میدهد عالوه بــر مقیــاس کالن و میانی کــه ابعاد
هویتــی و طبیعــی را نادیــده گرفتهانــد تصمیمــات پاییندســتی در مرحلــه اجــرا نیز
صدمــات بســیاری را بر آن وارد کرده اســت .تحلیل اجزای این پــروژه منظر از ابعاد
زیباییشناســی تا آســایش اقلیمی و ذهنیــت مخاطبان از آن ،بیانگر این اســت که
عــدم وجــود نگاهی یكپارچه و واحد در طول زمان اجرای پروژه ســبب آشــفتگی در
برخــی ابعــاد مقیاس خرد و در نهایت عدم انطباق مجموعه با هویت طبیعی بســتر
شــده اســت .رجوع به طرح و تحقیقات میدانی ،این موضوع را ناشــی از مداخالت
غیرکارشناســی و برخورد ســلیقهای با آن میداند که در نهایت به رویکردی تزئینی
منجر شده و هویتی واحد را بر طرح مترتب نساخته است.
تصویر6

Pic6
الناز الهقلیلو،
کارشناس ارشد معماری
منظر ،دانشگاه تهران
elnaz_gholiloo@hotmail.com

واژگان کلیــدی | دریاچــه چیتگر ،هویت طبیعی ،منظر کوهپایه ،گسســت منظر،
زیباییشناسی.

تصویر  :6ایجاد فضاهایی با کفسازی وسیع و غیرهدفمند.
مأخذ  :آرشیو پژوهشکده نظر.1394 ،
Pic 6: Undetermined vast paved spaces.
Source: Archive of Nazar research center, 2015.
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Specified Issue
تصویر2

Pic2

تصویر : 2محدودیت دید و از بین بردن مفصل بین
دو نقطه عطف دریاچه و کوههای اطراف آن با احداث
بر جهای مسکونی در این ناحیه.
مأخذ  :آرشیو پژوهشکده نظر.1394 ،
Pic 2: Limited visibility and joints
between the lake and surrounding
mountains by construction of
residential towers in the area.
Source: Archive of Nazar research
center, 2015.

مقیاس کالن

مقدمــه | ســابقه طرح ســاخت دریاچــه مصنوعی چیتگر به نخســتین طــرح جامع تهران
(طــرح مشــترک عبدالعزیــز فرمانفرمائیــان و ویکتور گروئــن) در ســال  1347برمیگردد که
در آن ســاخت دریاچهای در غرب تهران پیشبینی شــده بود .شــاکل ۀ اصلی طرح ریشــه در
تفکرات مدرنیســم دارد؛ از جمله « :مقیاس عظیم» و «شــهر عام» به معنای شــهری اســت
کــه بــه ظرفیت منحصر بــه فرد هر مکان توجهی نــدارد و میتواند به شــهری در هر کجای
جهان شبیه باشد (زندی.)1392،
ً
موضــوع ســاخت دریاچــه چیتگــر در برنامه جامع دوم و ســوم تهران نیز تکرار شــده و نهایتا
در مهرمــاه ســال  89عملیــات اجرایی پهنه آبی و از تیرماه ســال  91عملیــات اجرایی پهنه
ســاحلی آن آغاز شــده اســت و تکمیل آن همچنان ادامه دارد .مســاحت پهنه آبگیر133 ،
هکتار و مساحت پهنه ساحلی و بخش جنگلی مورد مداخله  112هکتار است .منبع تأمین
آب دریاچه ،رودخانه کن است که  5میلیون از  80میلیون متر مکعب دبی ساالنه رودخانه
را بــه خــود اختصــاص داده اســت .در ایــن مقاله به تحلیل بخش اجراشــده پروژه ،در ســه
مقیاس پرداخته میشود.

ارزیابی پروژه در مقیاس كالن به مكانیابی و اثرات اكولوژیكی طرح میپردازد .اکوسیستم
کوهپایــهای ،مهمتریــن ویژگی منظرســاز بســتر پروژه دریاچه شــهدای خلیج فارس اســت.
علیرغــم اینکــه عنصر کوه بــا نقش دوگانه به عنوان منظر و ســرزمینی در همســایگی ،که
در شــکلدهی شــهر و تصاویری که به وجود میآورد ،نقش مهمی در ســیمای سرزمین ایفا
میکند (نک .اســگارد ،)1393 ،در این پروژه مورد بیتوجهی قرارگرفته و موجب گسســت
منظر 2شــده اســت .این امر اگر ناشی از ســهلانگاری و عدم تخصص نباشد ،ناشی از نگاه
مدرنیســتی اســت كه بســتر طبیعی شــهر را نادیده میگیرد« .شــهر تهران بر اثر بیش از نیم
قرن برنامهریزی و توســعه منطبق با سیاس ـتهای شهرســازی مدرن ،در مقابله با بســتر و
جریانهای طبیعی درون خود توسعه یافت و در این مسیر مؤلفههای میلیونها و هزاران
مســألۀ طبیعی درون شــهر ،که شــکلدهنده ســاختار فضایی شــهر و ذهنیت شــهروندان از
تهــران بودنــد ،یکــی پس از دیگری از شــهر و زندگی شــهروندان حذف شــدند» (شهســوارگر
و آل هاشــمی .)1392 ،تراشــیدن تپههــا ،پوشــانیدن بســتر طبیعــی آنهــا بــا بتــن و نصــب
صخرههــای مصنوعی با منظرســازیهای غیرمرتبط با مــکان نمونههای خرد این رویکرد
اســت .عــدم توجــه بــه ســاختار زمینشناســی تهــران و عــدم ایفای نقــش مهم شــهری به
درههــای تاریخی-طبیعــی تهــران در روند برنامهریزی شــهر و طر حهای توســعه آن نمونه
بــارز نادیــده گرفتن ظرفیتهای طبیعی تهران اســت .پروژه دریاچه چیتگر نیز در راســتای
همین سیاست توسعه در شهرسازی تعریف و اجرا شده است و بدون توجه به اكوسیستمی
كه در آن واقع شده از لحاظ مكانیابی و رویكرد طراحی منظر از بستر خود پیروی نمیكند.
مكانیابــی این پروژه به دلیل عدم پیروی از ســاختار زمیــن ناگزیر به ایجاد برش عمیق و
خاکریزی گســترده در زمینی با شــیب تند شــده که حاکی از همان رویكرد مدرنیستی پروژه
اســت و بــا اســتفاده از تكنولوژی ،زمین را به شــكل دلخــواه در میآورد .مداخله گســترده و
دگرگونکننده در زمین و جریانهای طبیعت ،روشی است که نخستین بار در توسعه پایدار
و در سالهای اخیر در پارادایم سازگاری و تابآوری ( )Resilienceمورد انتقاد جدی واقع
شده است (تصویر.)1
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تصویر3

ویژه نامه

Pic3

تصاویر 3تا  : 5تنوع در سبک و جنس مبلمان از جمله آ الچیقهای اطراف
سایت و عدم مکانیابی مناسب آن ،از آسایش فضا کاسته است.
مأخذ  :آرشیو پژوهشکده نظر.1394 ،
Pic 3 to 5: Gender diversity in style and furniture,
including pavilions around the site and their
dislocation has reduced the comfort of space.
Source: Archive of Nazar research center, 2015.

تصویر : 10با حذف ساحل از پهنه دریاچه ،آب
به عنصری مادی تبدیل شده است که ادرا ک آن
وابسته به خصوصیات تزئینی شیء است.
مأخذ  :آرشیو پژوهشکده نظر.1394 ،
Pic 10: By eliminating the shore, water
has become a material element whose
perception depends on the decorative
characteristics of the object.
Source: Archive of Nazar research
center, 2015.

تصویر10

Pic10

مقیاس میانی

شــهر تهران به دلیل قرارگیری در کوهپایه البرز امکانی ویژه
در برنامهریــزی داالنهــای دید به منظر طبیعــی خود دارد.
مجموعه چیتگر نیز به واســطه نزدیکی به کوههای شــمال
غــرب تهــران دارای مناظــر بدیعــی از کوهســتان اســت .این
مناظــر و نقــاط عطــف طبیعــی مزیــت مهــم پــروژه به شــمار
میآیند كه در طراحی منظر الزم است نقش اصلی را ایفا کند.
با استقرار بیبرنامه بر جهای پیرامون دریاچه ،این ظرفیت
طبیعی نادیده گرفته شــد ه اســت .در طرح جامع و تفصیلی
منطقه ،دریاچه در مرکز توجه قرار گرفته اســت .این مســئله
در طراحــی دریاچه نیــز تداومیافته و راه حلــی برای تأ کید بر
منظر کوه و جنگل پیشبینی نشده است .در برنامه توسعه
۲۵ساله تهران که در سال  13۵۵تصویب شد ،منطقه  ۲۲به
عنوان کمربند ســبز تهران در نظر گرفته شــده بود تا سرتاسر
آن جنــگلکاری شــود .در حاشــیه قرارگرفتن کیفیت محیط
انسانســاخت دریاچــه بــه نفــع ســوءبهرهبرداری اقتصادی
از احــداث پــروژه عظیمــی چــون دریاچــه چیتگــر منجــر بــه
مداخالت بسیاری در بستر کوهپایهای منطقه  22شهر تهران
شــده و منظــر طبیعی را با ســیل عظیم بر جهای مســکونی،
تجــاری و چندعملکــردی مخدوش كرده اســت (تصویر.)2
مهمتریــن نكته مغفول مانده طرح منظــر دریاچه در مقیاس
میانی ،فقدان تشخیص منظر طبیعی و تاریخی منطقه برای
حفاظت و اتخاذ رویكرد مناسب آن است« .داالن دید ،عرصه
یا پهنه مثلثی سهبعدی است که از نقطه دید ناظر شروع شده
و به ســوی موضوعی شــاخص یا کیفیتی بصری امتداد پیدا
میکنــد .مؤلفههــای شــکلدهنده داالن دید  :مبــدأ ،مقصد،
داالن ،پیشزمینــه ،میانزمینــه و پسزمینــه اســت» (آل
هاشــمی .)1393 ،با توجه به اهمیت این عرصههای دید در
طراحی منظر و وجود دو نقطه عطف (کوه و دریاچه) به عنوان
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مبــدأ و مقصد دیــد ،در این پروژه ،باید چشــماندازهایی برای
هدایت چشم از سمت دریاچه به کوه و جنگل ایجاد شود .در
صورتی که در طراحی منظر دریاچه ،محوطهای مسطح ایجاد
شــده ،که در آن دیدهای هدایت یافته و طراحی شــده مفقود
است .طرح دریاچه قادر بود حداقل با تعریف داالنهای دید
به مشاركت این دو عنصر اساسی منظر اقدام نماید.

دچــار اشــكال هســتند؛ از جملــه آالچیقهای اطراف مســیر
دریاچه كه با وجود داشــتن سایهبان ،سایهای کافی ایجاد
نمیکنند و به دلیل اســتفاده از مصالحرنگ روشــن در فضا
و کمبود ســایه در روزهای تابســتان با خیرگی بازتاب نور از
مصالح و کفسازیها در روز مواجه هستیم (تصاویر 3تا .)5
یکــی از دالیــل این مســئله ،وســعت غیرهدفمنــد فضاهای
کفسازیشده است كه از آسایش فضا میكاهد (تصویر.)6

در ایــن مقیاس برخی ویژگیهای طراحــی دریاچه با توجه
بــه ســه معیــار آســایش ،زیباییشناســی و هویــت آن مــورد
توجه قرار گرفته است.

زیباییشناسی

مقیاس خرد

آسایش محیطی

«مناسبســازی محیطی به معنای فراهمســاختن مجموع
شــرایط آسایش حركتی ،آسایش شنیداری ،آسایش بصری،
آســایش اجتماعی اســت» (صالحی .)1385 ،سلسله مراتب
طراحی اقلیمی در یک منطقه نقش زیادی در فراهمساختن
شــرایط آســایش محیطــی در پروژههــای منظــر دارد کــه از
آن جملــه میتــوان بــه دو مقولــه ســایه و آفتاب اشــاره کرد.
فضاهای شــهری تهران بــا برخورداری از تابش زیاد و شــمار
بــاالی روزهــای آفتابــی نیازمنــد خلــق فضاهــای ســایهانداز
و خنــک جهــت آســایش مــردم و رغبت ایشــان بــرای تداوم
حضــور در فضــا به دنبــال تأمین آســایش گرمایی اســت .به
رغــم گذشــت ســه ســال از افتتــاح مجموعه چیتگــر ،کمبود
ســایه و پوشــش گیاهی متراکم در فضــا ،نقطه ضعفی برای
آن محسوب میشود و این درحالی است که برقراری تعادل
ســایه و آفتــاب به کاربــردی بودن هرچهبیشــتر مجموعه در
ساعتهای مختلف روز کمک میکند.
بســیاری از مبلمانهــا از نظــر عملکــردی و مكانگزینــی

پروژهای در ابعاد دریاچه چیتگر با احتساب شرایط محیطی
و همجــواری با دو عنصر كوهســتان و جنــگل و قرارگیری در
كوهپایهای كه دید وســیع و بینظیری به شــهر تهران دارد،
فرصت ویژهای است كه میتوان با اتكا به ظرفیتهای آن
نمون ـهای از زیباییشناســی امــروز ایران را تجســم كرد .این
كار نیازمنــد آن بــود تا طــرح با محوریت یــك مجموعه واحد
مدیریت شــود و كانســپت حاكم بر نظام زیباییشناســی آن
از ابتــدا بــا بیــان رویكردهــا و مصداقها معرفی شــده باشــد.
فقدان این شــرایط باعث گردیده تا زیباییشناســی دریاچه
چیتگــر دچــار دو آفت مهم شــود .نخســت تبعیــت از رویكرد
تزئینگرایــی بــه جــای هویــت منظرین بومــی و دیگــر تنوع
سلیقههای به كارگرفته شده در كلیت مجموعه.
تنــوع زیاد كفســازی ،فقدان الگوی رنگــی ،چندگانه بودن
سبك مبلمان ساخته شده ،بهكارگیری اقسام مصالح و تكثر
بیــش از حــد آنها ،تنوع گونههای گیاهــی بومی و وارداتی،
عدم تبعیت از نظم كاشــت مبتنی بر زیباییشناسی واحد،
برخوردهــای متفــاوت بــا عــوارض زمیــن و مكتــوم مانــدن
ظرفیتهایــی كــه در پســتی و بلندیهــای ســایت وجــود
دارد ،حضــور همزمــان ســبكهای مختلف هنــری مدرن و
كالســیك ،صنعتــی ،ســنتی و خودبنیــاد در عناصــر مختلف

تصویر7

Pic7

Specified Issue
تصاویر 7تا  : 9تنوع بیش از حد و تشتت در طراحی
جزئیات و غلبه روحیه تزئینگرایی در طر ح.
مأخذ  :آرشیو پژوهشکده نظر.1394 ،
Pic 7 to 9: extreme diversity and dispersed
detailed design and overcoming
ornamentation in design. Source: Archive of
Nazar research center, 2015.

منظر از آفات زیباییشناسانه پروژه است.
بــه نظــر میرســد رویكــرد حاكــم بــر پــروژه بــه دلیــل تنــوع
تصمیمگیــران ،طراحــان و حضــور همزمــان ســلیقههای
مختلفی اســت كه به هنگام مواجهه با هریك از گروههای
دســتاندركار میتوان نارضایتی همه آنها را از بخشهایی
از كار كه به دست دیگری انجام شده مشاهده كرد.
تصاویــر 7تــا  9نمونه هایی از روحیه تزئینگرایی و تشــتت
نزدیك به آشوب را در زیباییشناسی پروژه نشان میدهد.

هویت طبیعی دریاچه

واژه دریاچــه ،حاكی از تعامل خودجوش و ارگانیك میان آب
و خشــكی اســت .ســاحل ،پهنهای اســت كه محصــول این
تعامــل اســت؛ عرصــهای كــه هم متعلــق به آب اســت و هم
متعلــق به خشــكی و مرز واضحــی میان آن دو وجــود ندارد.
در مقابل اســتخر پهنهای مصنوع اســت با مرزی مشخص،
كه مخزن ذخیره آب است .این پهنه لبه واضحی دارد كه از
خشــكی جدا شــده است .لفظ دریاچه ،بیش از آن كه به آب
یا خشكی اشاره كند مربوط به پهنه بینابینی میان آنهاست

كه خاطره و لمس آب را برای ناظران تداعی میكند .دریاچه
فرصتی برای درك ملموس آب است.
بــا ایــن مقدمــه روشــن میشــود كــه در طراحــی دریاچــه
چیتگر پهنه ســاحلی ،مهمترین بخش منظر آن اســت كه
در طر ح موجود تنها به عنوان مســیر پیادهروی و نظرگاه
ً
مورد توجه بوده اســت .ظاهرا دیدگاه كارفرما علت حذف
پهنــه ســاحلی دریاچــه بوده اســت .دقت در طر ح روشــن
میســازد كــه محــدودۀ پیشبینــی شــده بــرای «لمــس»
آب در طــر ح اصلــی دریاچــه از یــك عنصــر خاطرهانگیــز
كــه میتوانســت موجــب برانگیختگــی زیبایــی ســوبژكتیو
مبتنــی بــر خاطره و ذهن مخاطب باشــد ،به عنصر مادی
كــه زیبایــی اوبژكتیــو مبتنی بــر خصوصیات تزئینی شــئ،
تغییــر ماهییــت داده اســت (تصویــر .)10ایــن تغییــرات
موجب دگرگونشــدن مفهوم دریاچه در ذهن شــهروندان
و ایجــاد تضــاد حاصــل از آن شــده اســت .ایــن اتفــاق در
بلندمــدت بــه دلزدگــی و عــادی شــدن منجــر میشــود.
ً
چیــزی كــه نمونــه آن را قبــا در ابعاد كوچكتــر در دریاچه
پارك شــهر یا پارك ملت تجربه كردهایم.

نتیجهگیری | مطالعه پروژه دریاچه چیتگر در سه بعد كالن ،میانی و خرد نشاندهنده خألهای مدیریتی و تخصصی
در تعریــف ،طراحــی و اجــرای این پروژه اســت .در هر یك از این ســه عرصه عدم توجه به مســائلی در حوزه بســتر طبیعی و
موضوع پروژه موجب عدم دستیابی به اهداف طرح و بهرهوری شهروندان شده است .در مقیاس كالن ،نگاه مدرنیستی
منسوخ و نبودن تخصص كافی در ارزیابی پروژههای گذشته گسست منظر را در منطقه به دنبال داشته است؛ در مقیاس
میانی ،عدم وجود نگاه تخصصی منظر ،قابلیتهای طبیعی و چشماندازی پروژه را نادیده گرفته است و در مقیاس خرد
نیز تشتت آراء و سلیقههای مداخلهگران ،عدم مدیریت یكپارچه در طول طراحی تا اجرا و نگاه تزئینی به عناصر منظر كه
برخاسته از نبودن نگاه منظرین است عواقبی را در زمینههای آسایش ،زیباییشناسی و هویت طبیعی مجموعه به دنبال
داشته است .به نظر میرسد مجموع موارد باال كه در یك نگاه باالدستی ناشی از مدیریتی دستوری و غیرتخصصی در یک
طرح کارشناسی بوده این نتایج را برای پروژه در پی داشته است.
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 مكانیابی این پروژه به دلیل عدم پیروی از ساختار: 1تصویر
زمین ناگزیر به ایجاد برش عمیق و خاکریزی گسترده در زمینی با
.شیب تند شده که حاکی از رویكرد مدرنیستی پروژه است
.1394 ، آرشیو پژوهشکده نظر: مأخذ
Pic 1: Locating the project due to noncompatibility to the context had led to a cutting
of deep and wide embankment in a high
steep land. This demonstrates the modernist
approach of the project.
Source: Archive of Nazar research center, 2015.
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Abstract | As one of the metropolitan project in the north west of Tehran, Chitgar Lake
was built with an aim to make the weather fine and attract tourists. The idea behind
the construction of the lake in this area is linked to the first urban programs for Tehran
expansion; it was finally opened in 2010. Environmental experts have serious critical
comments about it. The view of Landscape has also some serious comments about lack of
a landscape strategy for the city of Tehran in offering the suggestion. Due to some reasons
including the unique integration of recreational activities around the lake and its large
dimension in the first years after the construction, the lake has failed to appeal to anyone.
On a large scale, the disparate elements of the lake in the landscape and environment have
caused a break in the foothill landscape. Based on large, modest and small scales, the study
of Chitgar Lake Project represents managerial and professional gaps in the definition,
design, and implementation of the project. In each of the three dimensions, lack of interest
in problems concerning the natural context and project subject has caused the failure to
achieve the goals of the project and productivity of citizens. On the large scale, an obsolete
modernist view and lack of sufficient expert in evaluating previous projects have led to a
break in the landscape of the region. On average scale, a professional view on landscape,
natural capabilities, and project outlook have been disregarded, and on small scale the
multiplicity of ideas and interfering preferences, lack of consistent management from design
through implementation and decorative look at landscape elements that arise from lack
of landscape view, some consequences on comfort, aesthetics, and natural identity of the
complex have ensued. It seems that the entire above matters which arise from order-based
and nonprofessional management in an expert project at an upstream glance would have
given rise to the results in this project.
Keywords | Chitgar Lake, Natural identity, Foothill landscape, Landscape break, Aesthetics.
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