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چکیــده | مســیلها و روددرههــای دامن ـه جنوبــی البــرز موقعیــت جغرافیایــی و
توپوگرافیــک ویــژهای بــرای شــهر تهــران پدیــد آوردهانــد .در ســال  1347رویکــرد
صلب و بخشــی برنامههای توســعه شــهری در برخورد با روددرههای شــهر تهران،
نقــش ســاختاری آنها در توســعه شــهری و تأمین نیاز شــهروندان را نادیــده گرفته و
رودخانههــا را بــه کانالهــای دفــع آبهای ســطحی ،فاضــاب و نقــاط حادثهخیز
ل روددرهها در
شــهری مبدل ســاخته اســت .در طرح جامع تهران ( ،)۱۳۸۵پتانسی 
شــکلدهی ســازمان فضایی و تعریف پهنههای گردشگری در دســتور کار مدیریت
شــهری تهران قــرار گرفت .در این میــان روددره «کن» به عنوان محور گردشــگری
شــهر انتخــاب و برنامــه ســاماندهی رودخانــه و پیرامــون آن تدویــن شــد .بوســتان
جوانمــردان در تابســتان ســال ۱۳۹۱در ســاحل رودخانــه کــن حدفاصل پــل بزرگراه
همــت و بزرگــراه حکیــم ،در مــرز میــان منطقه  ۵و  ۲۲شــهرداری تهــران ،به عنوان
محصول عملی این برنامه و سیاستها به بهرهبرداری رسید.
امروز با گذشت بیش از  ۳سال از بهرهبرداری بوستان جوانمردان ،تبدیل این پروژه
مهم به یکی از ضعیفترین بوستانهای شهر تهران مورد پرسش قرار میگیرد .چرا
پــروژهای در ایــن مقیــاس بــا وجود تأ کیــد و توجه ویژه اســناد باالدســت و مدیریت
شهری با شکست مواجه میشود؟ چرا با وجود هدف احیاء و پیوند رودخانه با شهر
و شــهروندان ،این پروژه نه تنها در جذب مخاطب ناموفق میباشــد ،بلکه خود به
عاملی در نابودی هویت طبیعی و فرهنگی رودخانه کن تبدیل شده است؟
این نوشتار بر مبنای اسناد موجود و روند طی شده از تعریف ،برنامهریزی ،طراحی
و اجــرا ،بــه بررســی دالیــل دور شــدن پــروژه بوســتان جوانمــردان از اهــداف اولیــه
ساماندهی و احیا ء رودخانه کن میپردازد.
فاصله میان اهداف و راهبردهای بیان شــده در برنامه ساماندهی ویژه روددره کن
در طر حهای موضعی-موضوعی طرح جامع  ۱۳۸۵و طرح ساماندهی رودخانه کن
و پیرامون آن توسط مهندسین مشاور آرمانشهر تا سیاستگزاری و اقدامات صورت
گرفته در مقیاس میانی و خرد توســط مهندســین مشاور آتک به عنوان طراح اصلی
پروژه مورد بررسی قرار میگیرد .در نهایت عدم شناخت طراح از ارزشهای طبیعی
و منظرساز روددره کن را عامل مهم عدم توانایی طرح ارایه شده در پاسخگویی به
اهداف مورد نظر طرح جامع و شکست پروژه میداند.
واژگان کلیدی | رودخان ه کن ،بوستان جوانمردان ،طرح ساماندهی رودخان ه کن،
منظر طبیعی رود.

تصویر۵

Pic5

تصویر : 5تشدید انقطاع فضایی
بین دوطرف رودخانه با کانالیزه
کردن و ایجاد تراسبندیهای زیاد.
مأخذ  :آرشیو پژوهشکده نظر.
Pic5: The intensification of
spatial separation between
the two sides of the river and
vast terracing. Source: Archive
of Nazar research center.

Specified Issue

مقدمــه | بــا توســعه تهــران خــارج از حصــار شــهر از اواخر
قاجــار و به ویــژه دوران پهلوی تا امــروز ،مجموعه رودها و
مســیلهای جاری از دامنههای جنوبــی البرز به بازیگرانی
مهم در منظر شــهر تبدیل شدند .رودخانههای تهران طی
قرنها نقش ساختاری در توسعه تهران خارج از دیوارهای
شهر و مجموعههای زیستی منطقه داشتند و برای سالها
بــه خاطرات جمعــی شــهروندان و فضای تفرج ســنتی آنها
شکل داده است .امروز نیز روددرههای هفتگانه به عنوان
محورهــای شــمالیجنوبی شــهر تهــران ،محورهــای اصلی

جریــان هــوا و مســیرهای ارتباطی شــمالیجنوبی به شــمار
میرونــد .بــا همــه ایــن اوصــاف ،تــا حــد زیــادی وضعیــت
نابســامان امــروز رودخانههای تهــران ،نتیجه رویکردهای
طر حهــای توســعه شــهر تهــران اســت .طــرح جامــع ســال
 ۱۳۴۷بــه صــورت مشــخص رویکــرد مدیریــت شــهری بــه
روددرههــای تهــران را بــرای حــدود نیــم قــرن پایه گــذارد.
طرحی که با نگاهی صلب و تکبعدی رودها و مسیلهای
جــاری در شــهر را تــا ســطح مســیلها و کانالهــای دفــع
آبهای ســطحی و ســیالبها پائیــن آورد و زمینــه کانالیزه

روددرهها و مسیلها به عنوان مسیرهای انتقال سیالب و دفع آبهای سطحی
طرح جامع تهران شهر ۱۳۴۷

تأ کید بر کانالیزه کردن و پوشاندن جویها به ویژه در نواحی مرکزی شهر
تأ کید بر تأمین آب مورد نیاز شهر از منابع دوردست و بهرهگیری از منابع تحتاالرضی به شیوه مکانیکی
روددرهها و مسیلها به عنوان مسیرهای انتقال سیالب و دفع آبهای سطحی

طرح جامع ساماندهی شهر
تهران سال ۱۳۷۰

تأ کید بر آلودگیزدایی از آبهای زیرزمینی ( قنوات) و آبهای جاری در جویها و مسیلها
تأ کید بر آلودگیزدایی و استفاده از آب روددرهها در شبکه آبی شهر تهران
تأ کید بر دفع آبهای سطحی و فاضالب از طریق حفر تونلهای سرپوشیده
روددرهها و مسیلها به عنوان مسیرهای انتقال سیالب و دفع آبهای سطحی
تأ کید بر آلودگیزدایی و استفاده از آب روددرهها درتوسعه فضاهای سبز شهری

طرح استراتژیک شهرداری
تهران (تهران )۸۰-سال  ۱۳۷۴تأ کید بر تصفیه فاضالب و بهرهگیری از آب آن

تأ کید بر صرفهجویی در مصرف آب و فرهنگسازی در صرفهجویی در مصرف آب
رودرهها به عنوان عناصر شکلدهنده به سازمان فضایی شهر
رودرهها به مثابه عرصههای باارزش طبیعی  :تأ کید بر حفاظت و ساماندهی این عرصهها
طرح جامع شهر تهران سال
۱۳۸۵

رودرهها و مسیلها به مثابه عرصههای تفرج و تفریح شهروندان
رودرهها و مسیلها به عنوان عنصری برای دفع و کنترل سیالب
تأ کید بر آلودگیزدایی از شبکه آبهای سطحی و زیرزمینی

کردن و پوشاندن مسیلها و رودها را در طرح دفع آبهای
ســطحی تهــران (ســال  )۱۳۵۳مهیــا ســاخت و تا امــروز نیز
همچنــان مبنــای بســیاری از پروژههای شــهری در ارتباط
بــا رودهاســت .عــدم توجــه بــه ظرفیتهــای روددرههــا در
شــهر تهــران ،در کنــار بیتوجهی بــه حفظ و احیــاء حریم و
بســتر طبیعــی آنهــا در طر حهای ســاماندهی و جامــع بعد از
انقــاب نیــز ادامه یافت .در طرح جامع ســال  ۱۳۷۰و طرح
اســتراتژیک ســال  ۱۳۷4نیــز همیــن رویکــرد ادامــه یافت و
تنهــا بحــث زدودن آلودگی از مســیلها در این زمان مطرح
شــد .بــه هــر تقدیــر ایــن رویکــرد تکبعــدی و مزاحمنگــر
بــه رودرههــا ،پــس از انقالب تا بــه امروز همچنــان در بدنه
مدیریت شــهری ادامه دارد .در طرح جامع تهران ()۱۳۸۵
همــگام بــا تغییرات جهانی در توجه بــه ارزشهای طبیعی
و فرهنگی درون شــهرها ،روددرههای تهــران نیز از جایگاه
ویژهای برخوردار شدند .در مقیاس کالن «ایده اولیه توسعه
فضایــی و کالبدی تهران بر اســاس ســاختاری غیرمتمرکز و
چند اندامی مبتنی بر الگویی شبکهای از محورها و سلسله
مراتبــی از مرا کــز ارائه شــد کــه محورها و شــبکههای اصلی
ایــن طــرح منطبق بــر مســیلهای طبیعــی شــمالیجنوبی
تهران شکل گرفته اســت» (مهندسین مشاور بوم سازگان،
 ،۱۳۸۵الــف ۳۲ :و  )۳۳و در مقیاسهــای میانــی و خــرد،
رودرههــا بــه عنــوان پهنههــای تفرجــی وگردشــگری و
مؤلفههای هویتبخش مورد توجه قرار گرفتند (جدول.)۱
جدول : ۱تغییر رویکرد طر حهای جامع شهر تهران به رودرههای درون
شهر در طول نیم قرن.
مأخذ  :فرمانفرمائیان ،۱۳۴۷ ،مهندسین مشاور آتک ،۱۳۶۸ ،مهندسین
مشاور بومسازگان.۱۳۸۵ ،
Table1: A change in Tehran comprehensive planning
approach to urban river valleys in half a century.
Source: Farmanfarmayan, 1968, Atek consulting engineers,
1989, Boom Sazgan Consulting engineers, 2006.
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در طــرح جامــع ( )۱۳۸۵رودخانــه کــن بــه صــورت ویــژه
بــه عنــوان محــور گردشــگری مــورد توجــه قــرار گرفتــه و از
عناصــر مهــم ســازمان فضایی تهران به شــمار مــیرود .در
طر حهــای مطالعاتی و برنامهریــزی متعددی رودخانه کن
مــورد توجه قــرار گرفــت .1در این میان دو طــرح به صورت
ویــژه بــه رودره کــن اختصــاص یافتنــد  :طرح جامــع؛ ذیل
برنامههــای ســاماندهی طر حهــای موضعــی ،در برنامــه
ی «پهنههــای تفــرج و گردشــگری» ســاماندهی
ســامانده 
روددره کــن بــه عنوان محور گردشــگری شــهر تهــران مورد
توجــه قرار گرفت و در ســال  ۱۳۸۸طرحی بــا عنوان «طرح
ســاماندهی رودخانــه و مســیل کــن و فضاهــای پیرامــون»
توســط مهندسین مشــاور آرمانشهر تدوین شــد .2در نهایت
مهمتریــن محصول ایــن رویکرد نوین مدیریت شــهری به
روددره کن ،اجرای بوستان جوانمردان در ساحل رودخانه
بود که فاز نخســت آن در حد فاصل بزرگراه همت و حکیم
در سال  ۱۳۹۱افتتاح شد.
ایــن نوشــتار بــه صــورت ویژه بــه میــزان موفقیت بوســتان
جوانمردان در برآوردن اهداف مورد نظر دو طرح باالدســت
در ساماندهی رودخانه کن و تبدیل آن به محور گردشگری
شــهر تهران میپردازد و به دنبال چرایی تنزل نتیجه کار از
اهداف اولیه تعیین شده است.

رودخانــه کن به مثابه محور گردشــگری
شهر تهران

رودخانــه کن مهمترین رودخانه ســطح شــهر تهران با دبی
دائمی ،وسیعترین حوزه آبریز را در میان رودخانههای شهر
داراست .در واقع تنها رودخانه جاری از دامنههای جنوبی
البــرز اســت که شــمال تا جنــوب تهــران را طی میکنــد و در
طــول مســیر ،آب رودخانههای درکه ،فرحــزاد و حصارک از
طریق ســیل برگردان غرب به آن سرازیر میشود .رودخانه
کــن در محــدوده کوهســتانی به صــورت درهای و با شــیب
زیاد شــکل گرفته ،بــا ورود به باغات کن از شــیب رودخانه
و حالت درهای آن کاســته شــده و عــرض رودخانه افزایش
مییابد ،با عبور از جاده کرج عرض رودخانه کاهش یافته
و در نهایت به رودخانه کرج میپیوندد .براساس گزارشات
ســیل تهــران ،رودخانــه کــن دو بــار ســیالب قابــل توجــه با

جدول  : ۲راهبردها و سیاستهای برنامه ساماندهی رود-دره کن.
مأخذ :مهندسین مشاور بوم سازگان.۵0-۵2 : 1385 ،
Table2: Organizing strategies and policies for Kan river valley.
Source: Boom Sazgan Consulting engineers, 2006: 50-52.
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خســارات و تلفــات جانــی داشــته اســت ،اولیــن مربــوط به
اردیبهشت سال  ۱۳۷۲که خسارات زیادی به ده سلوقان،
باغات کن و جاده مخصوص کرج و ســایر پلهای عبوری
از روی رودخانــه وارد کــرد (صابــری )۷۱ : ۱۳۹۰،و دیگری
در خــرداد  ۱۳۹۴خســارات مالــی و جانی به همراه داشــت.
تــا ســال  ۱۳۸۸بســتر رودخانــه کــن در بیشــتر طــول مســیر
خــود ،بــر خــاف ســایر رودخانههــای تهــران ،بــه صــورت
طبیعــی باقــی مانــده بــود .پیوســتگی فضایــی رودخانــه از
شــمال تا جنوب در کنار دبی نســبتأ باال و بکر ماندن بیشتر
بســتر و محدودههــای اطــراف آن به ویــژه منطقه همجوار
بــا باغــات کــن در بیشــتر فصــول ســال آن را بــه مهمتریــن
رودخانــه شــهر تهــران و تفرجگاهــی غیر ســازماندهی شــده
برای همسایگاناش تبدیلکردهبود .پتانسیلی قابلتوجه
برای توســعه فضاهای گردشــگری تهران به شمار میرفت
(تصویــر .)۱در کنــار ایــن ویژگیهــای منحصــر بــه فــرد،
روددره کــن هماننــد ســایر روددرههــای تهران با مشــکالت
و تهدیدهــای متعــددی روبه رو اســت ازجملــه  :آلودگی باال
ناشــی از تخلیــه فاضالبهای مســکونی و صنعتی ،زبالهها
و نخال ه و تجاوز به حریم رودخانه توســط نواحی مسکونی

حفظ و احیای مناظر طبیعی
در شهر همواره نیازمند یک رویکرد
«عینی  -ذهنی» است .کیفیت
طبیعی روددره کن به عنوان یکی از
مهمترین عناصر طبیعی
شهر و ایجاد تشخص ،هویت و
خوانایی در امتداد رودخانه
نیازمند مدیریت مطلوب منظر
طبیعی شهر میباشد.
و باغات و همچنین با بهرهبرداری معادن شــن رودخانه تا
عمق زیاد مواجه بود.
بــا توجــه ویــژه طرح جامــع ســال  ،۱۳۸۵ذیــل برنامههای
ســاماندهی طر حهــای موضعــی ،در برنامــه ســاماندهی
«پهنههــای تفــرج و گردشــگری» ،مدیریــت شــهر ،بــرای
احیــاء و ســاماندهی روددره کن به مثابه محور گردشــگری
تهــران کمر همت گذارد .در مجموعه طر حهای موضعی و
موضوعی طرح جامع به صورت مستقیم و ویژه به روددره
کن پرداخته و برای احیاء و تبدیل آن به محور گردشگری
و تفرجــی شــهر تهــران ،ذیــل برنامــه ســاماندهی رود دره
راهبردها و سیاستهایی را ارائه داد (جدول.)۲
طــرح باالدســت در ســاماندهی روددره کــن و تبدیــل آن بــه
محور گردشــگری به صــورت ویژه به حفــظ کیفیت طبیعی

حفظ کیفیت طبیعی روددره کن به عنوان یکی از مهمترین عناصر طبیعی شهر
ایجــاد تنــوع در امکانــات گردشــگری بــه منظــور برقــراری تناســب در بهــره بــرداری از امکانــات در فصــول تابســتان
و زمســتان
حفاظت از محیط زیست رودخانه و کاهش آلودگی زیست محیطی

راهبردهای کلی
1
ساماندهی محور کن ایجاد تشخص ،هویت و خوانایی در امتداد رودخانه

جلوگیری از دخل و تصرف در حریم رودخانه و صیانت از حرایم طرفین مسیل کن
استفاده از حرایم ( مسیل -برق) جهت ایجاد محورهای گردشگری -فرهنگی
گســترش عرصههــای ســبز بــه شــکل پارکهــای خطــی در دو ســمت رودخانــه بــه منظــور گردشــگری و گــذران اوقــات
فراغــت بــا محوریــت حفــظ منابــع طبیعــی
ایجاد فضاهای تفریحی و تسهیالت مرتبط مانند مسیرهای پیادهروی ،سوارکاری ،دوچرخه در طول محور
تدویــن ضوابــط و مقــررات اختصاصــی بــرای ســاماندهی محــور و تعریــف مدیریــت یکپارچــه و هــم راســتا بــا مدیریــت
کالنشــهری تهــران
سیاستهای کلی
2
ساماندهی محور کن

تأمین آب دائمی رودخانه کن از منابع مختلف اطراف بهمنظور ارتقاء نقش عنصر طبیعی آب در این محدوده
حفظ کاربریهای پیرامونی نظیر باغات کن و مزار ع جنوب
آزادســازی حریــم رودخانــه کــن بــه منظــور اســتقرار خدمــات مرتبــط بــا گردشــگری و کاهــش خســارات احتمالــی ناشــی
از پدیــده ســیل
ســاماندهی هدایــت آبهــای ســطحی فضاهــای پیرامونــی ایــن محــدوده بــه منظــور کاهــش خطــر افزایــش حجم آب
رودخانــه و بــروز مشــکالتی همچــون آبگرفتگــی مناطــق همجــوار رودخانــه ،شکســتگی پایــه پلهــا واقــع در مســیر.

Specified Issue

جدول : ۳اهداف و ویژگیهای بوستان جوانمردان به روایت مشاور طراح .مأخذ  :مهندسین مشاور آتک.۱۳۹۰ ،
Table3: Goals and garden features of Javanmardan Park narrated by design consultants. Source: Atak consulting engineers, 2011.

کنترل و مدیریت بر سیالبهای فصلی ( اجرای مقاطع هدایت آبها بر اساس سیالب های  ۱۰۰ ،۲۵و  ۳۰۰ساله)
بهبود منظر شهری تهران و منطقه  ۲۲و رفع آلودگیهای بصری
افزایــش ســرانه فضــای ســبز شــهر تهــران و اســتفاده حداکثــر از اراضــی پیرامــون مســیل بــه جهــت کاشــت درختــان و فضاهــای ســبز مؤثــر بــر بهبــود
شــرایط آب و هوایــی و حفــظ و احیــای باغهــای کــن بــه عنــوان میــراث تاریــخ طبیعــی شــهر تهــران.

1

بهبود شرایط محیط زیستی شهر تهران و
مناطق پیرامون بوستان کن

2

بهبود شرایط اجتماعی و فرهنگی منطقه و
توزیع عادالنه فضاهای تفرجی در سطح شهر

3

بهبود منظر شهری

4

افزایش سطح ایمنی و امنیتی منطقه و ایجاد
پهنههای مناسب در مواقع بحران و زلزله

5

احداث مجموعه با باالترین سطح کیفی جهت استفاده از مصالح سازگار با محیط طبیعی و کاهش قابل توجه هزینههای تعمیر و نگهداری آتی
استفاده برای نسلهای آینده
کاشت پوشش گیاهی و درختی با رژیم آبیاری مناسب و حداقل و استفاده از سیستم آبیاری قطرهای و بارانی

احتــرام بــه طبیعــت موجــود ،حفــظ و احیــای آن (بــدون قطع حتی یک درخت) و حفظ ترانشـههای با ارزش طبیعی بــا رعایت حریم  ۱۵متر از آنها.
رفــع آلودگیهــای زیســت محیطــی از ســفرههای آب زیرزمینــی شــهر تهــران (جلوگیــری از هدایــت فاضالبهــای همجــوار بــه کانــال ،جمـعآوری
زبالههــای خطرنــاک از محیــط پیرامــون ،جمــعآوری زبالههــای ســاختمانی و تأثیــرات منفــی آن بــر خوانهــای زیرزمینــی ،احیــای قنــوات
قدیمــی و بهرهبــرداری و تقویــت آنهــا)
بهبود شرایط اجتماعی شهروندان ساکن در منطقه ( 22ساخت فضاهای خدماتی ،ورزشی ،فرهنگی و تفریحی در اراضی باالدست)
توزیع مناسب فضاهای تفرجی و گذران اوقات فراغت برای شهروندان تهرانی به جهت نیل به هدف پیشرفت و عدالت اجتماعی
احداث و توزیع فضاها برای کلیه گروههای سنی ،جنسی و جسمی
افزایــش جاذبههــای گردشــگری و ضریــب اقامــت گردشــگران در شــهر تهــران (گردشــگری طبیعــی  -اکوتوریســتی ،گردشــگری فرهنگی ،ورزشــی
و گردشــگری شــهری و در نهایــت دســتیابی بــه ســطح کیفــی پارکهــای ســامت)
هویــت بخشــی مجموعــه از طریــق احــداث عناصــر کالبــدی ماننــد تندیسهــای مشــاهیر و جوانمــردان ایرانــی و معرفــی فرهنــگ غنــی ایرانــی
اســامی بــه گرشــگران داخلــی و خارجــی
افزایش حس تعلق ساکنین و جوانان به محل زندگی خود
پیوند مناطق همجوار به یکدیگر از طریق احداث فضاهای سبز و پهنههای کالبدی با ارزش
سطحبندی پهنه طرح و اراضی پیرامون به کاربری منطقهای ،ملی و فراملی
حضور کلیه هنرمندان در منظرسازی و بهرهبرداری از مجموعه
افزایش سطح خوانایی و هویتی مجموعه با استقرار کاربریهای جذاب و متنوع در فواصل مناسب
افزایش سطح امنیت و ایمنی در شرق منطقه 22
ایجاد پهنه مناسب جهت پذیرایی و اسکان شهروندان در مواقع بحران و زلزله
افزایش ایمنی سایت از طریق نصب نردههای حفاظتی در حاشیه معابر و ترانشههای سبز
افزایش سطح ایمنی بوستان با استقرار نقاط عطف تجمعی به فواصل مناسب و جلوگیری از تصرفات غیر مجاز
اجرا طرح براساس ماندگاری مصالح و دستیابی به هدف توسعه پایدار

بهرهبرداری از بوستان در تمامی فصول و با انتخاب مصالح و عرض مناسب

6

ایجاد فضاهای مناسب جهت حضور کلیه افراد امــکان حضــور ناتوانــان جســمی در کلیــه فضاهــای مجموعــه از طریــق ایجــاد رامپهــای دسترســی بــا شــیبهای حداکثــر  7درصــد ،کارگــذاری
در گروههای مختلف سنی ،جسمی و جنسی نردههــای هدایتکننــده و کفســازیهای قابــل تشــخیص
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تصویر : 1اهمیت رودخانه کن در ایجاد
ساختار طبیعی شهر به دلیل پیوستگی
فضایی رودخانه از شمال تا جنوب تهران.
مأخذ  :آرشیو پژوهشکده نظر.
Pic1: The importance of Kan River in
creating a natural structure due to
spatial continuity of the river from
north to south of Tehran. Source:
Archive of Nazar research center.

آن بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن عناصر طبیعی شــهر تهران
تأ کیــد میکنــد و بــر ایجــاد تشــخص ،هویــت و خوانایــی در
محدوده رودخانه ،حفظ محیطزیست رودخانه و تأمین آب
با دبی ثابت و دائمی صحه میگذارد .در گام بعد بر گسترش
امکانــات تفریحــی ،گردشــگری و بهرهگیــری از امکانــات و
حرایم موجود در توسعه امکانات تفریحی اشاره دارد.

بوســتان جوانمــردان ،جایگزینــی بــرای
رودخانه کن؟

بوســتان «جوانمردان ایران» محصــول نهایی رویهای بود
کــه از طــرح جامــع تهــران  ۱۳۸۵آغــاز شــد و بــا توجــه ویژه
شــهرداری تهران و شــهرداری منطقه  ۲۲در فروردین سال
 ۱۳۹۰ســاخت فاز یک آن در ســاحل رودخانه کن آغاز و در
تابســتان ســال  ۱۳۹۱به دســت شــهردار تهران افتتاح شد.
مطالعــات بــرای آغاز طراحی پروژه از شــهریور ســال  ،۸۹با
ابــاغ پــروژه بــه مهندســین مشــاور آتک آغــاز شــد .در ابتدا
مدت زمان  ۵سال برای انجام مطالعات ،طراحی و اجرای
پروژه توســط مشــاور در نظر گرفته شده بود که در نهایت با
اصــرار کارفرمــا در اتمام و افتتاح ســریع در عرض کمتر از دو
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سال فاز یک پروژه به بهرهبرداری رسید.
مهندســین مشــاور آتک بــه عنوان مشــاور و مجــری طرح،
موارد زیر را به عنوان اهداف و ویژگیهای طرح خود بیان
میکند (جدول.)۳
مشــاور طرح به صورت مشــخص بــازه زمانی کوتــاه طراحی
و اجــرای پــروژه را از دالیــل اصلــی در ناتمــام مانــدن فرآینــد
مطالعــات ،ایدهســازی و طراحــی و در نتیجــه پاییــن آمــدن
کیفیــت فضایی پروژه نســبت به ایدهآلهای مشــاور عنوان
کــرده اســت .در کنــار تمامــی کاســتیها و معضــاتپــروژه،
نحــوه پاســخدهی مشــاور بــه هــدف حفــظ کیفیــت طبیعی
رودخان ه کن به عنوان یکی از مهمترین عناصر طبیعی شهر
و بیــان راهبرد ایجاد تشــخص ،هویــت و خوانایی در امتداد
رودخانه ،بیشترین تأثیر را در نقد پروژه به عنوان مهمترین
طرح شهری تهران درخصوص روددرهها داشته است.
تالش مشاور در بحث حفظ ارزشهای طبیعی روددره کن
بــه حفــظ تــک درختان و ترانشــه خاکــی با حریــم  ۱۵متر از
آن اکتفــا میکنــد و برنامــهای در حفظ منظــر رودره کن که
مجموعهای از همه عناصر منظرین ســایت (ســاحل شنی،
بدنههــای ترانشــه خاکی ،مســیر طبیعــی رود ،رنگ ،بافت

و پوشــش طبیعی زمین) اســت ،ندارد .به این ترتیب تمام
تالش مشــاور در هویتبخشــی و خوانایی پروژه به تمسک
به مؤلفههای هویتبخش خارج از سایت متمرکز میشود:
 افزایــش ســطح خوانایــی و هویتــی مجموعــه با اســتقرارکاربریهای جذاب و متنوع در فواصل مناسب.
 هویتبخشی به مجموعه از طریق احداث عناصر کالبدیماننــد تندیسهــای مشــاهیر و جوانمــردان ایرانــی و معرفی
فرهنگ غنی ایرانی و اسالمی به گردشگران داخلی و خارجی.
عدم توجه مشــاور بــه ارزشهای منظرســاز و هویتبخش
رودره کــن ،زمینهســاز توجه به هویت ملــی و فرامنطقهای
در بوســتان جوانمــردان و تحمیــل هویتــی خــارج از هویت
طبیعی ســایت شــد .در ایــن مقیاس نه تنها ســاحلی بودن
پارک بلکه در ســاحل رودخانه کن ســاخته شــدن پروژه نیز
اثری نمیبینیم .مشــاور در دام طراحی بوســتان شــهری با
رویکرد بوســتان جوانمردان ایرانی افتاد و محصول نهایی
نــه تنها شــباهت فراوانی به پــروژه بوســتان نهجالبالغه در
ســاحل رودخانــه فرحــزاد دارد بلکــه شــباهتهای فراوانی
نیــز در جزء فضاها ،مصالح و مبلمان با ســایر بوســتانهای
ســطح شــهر تهــران پیــدا کــرده اســت .طــرح از توجــه بــه

Specified Issue

تصویر3

مهمتریــن عنصــر هویتبخــش خــود یعنــی روددره کــن با
هدف اصلی ساماندهیآن و منظر طبیعی ساحل و دره آن
غافل مانده است.
پــروژه در نواحــی مســطح لبههــای ورودی بــا جزئیــات و
توجهــات بیشــتر طراحــی شــده اســت و تنــوع فضایــی این
نواحــی بیشــتر مــردم را بــه خود جــذب میکنــد .در مناطق
درهای و به ویژه کنار مســیل به سهلانگارانهترین صورت
یعنی دیوارههای ســنگی ،سطوح شیبدار چمن ،تراسها
و در نهایــت کانال آب و در نقاطی بســیار محدود ،پلهای
فلــزی بــرای عبــور از کانــال محــدود میشــود .طرحــی کــه
ضعفهــای چشــمگیر آن در برقــراری ارتبــاط و پیوســتگی
فضایی و حرکتی در تراسهای مختلف ،توانایی مشاور در
طراحی اراضی درهای را مورد تشکیک قرار میدهد.
در واقــع منطــق حاکــم بر طراحــی در کنار ضعــف تکنیکی،
مشــاور را از ورود به مهمترین بخش ســایت یعنی محدوده
ً
دره و رودخانــه بــاز داشــته اســت و طــراح تعمــدا از ورود بــه
بحث فضاســازی در محدوده رودخانهای پروژه ســرباز زده
و راهــکار و اقــدام ویــژهای ارائه نداده اســت .نتیجه چنین
برخــوردی دو مشــکل مهــم را بــرای بوســتان جوانمــردان

ایجــاد نموده و موجب شــده تا طرح نهایی در پاســخگویی
بــه سیاســتها و اهــداف اولیــه کــه در مرحلــه برنامهریزی
مورد توجه کارفرما بوده است ناتوان بماند :
 -۱طــرح رودخانــ ه کــن به عنــوان یکــی از مهمترین عناصر
طبیعــی شــهر ،با هویت طبیعــی آن ارتباطی ناموفــق دارد و
عــدم درک طراح از ظرفیتهای هویتســاز منظــر رودخانه
کــن ،زمینهســاز از میــان رفتــن رودخانــه و نابــودی آن بوده
اســت .در نبــود اشــراف بــه ظرفیتهــای درهای ســایت و
نبــود تکنیــک و منطــق طراحی در این بســتر ویــژه ،منطق
منظرســازی بزرگراهی بر طراحی حاشــیه رودخانه و دره کن
حاکــم و تبدیــل بــه جــداره بزرگــراه شــده اســت .حاصل آن
کانالیزه شــدن مســیر آب ،مســیرهای آســفالت کنــار کانال،
دیوارهای سنگی و بلوکهای سیمانی و سطح چمن تزئینی
اســت که جایگزین ساحل شــنی رودخانه ،دره صخرهای و
خاکی شــده است (تصویر .)۲گام نخست در شکلدهی به
ایــن منظر تراشــیدن دره و تراسبندی نســبتأ منظم اســت
(اتفاقــی که هماکنــون برای اجــرای فاز بعدی پــروژه باالتر
از بزرگراه همت در دســت انجام اســت و منظره غم انگیزی
از تخریب دره را نشــان میدهد)؛ (تصویر .)3طرح کاشــت

Pic3

تصویر : 4تعرض به هویت اصلی سایت
و نابودی مناظر اصیل و خاطر ه انگیز،
عالوه بر نابودی ا کوسیستم منطقه باعث
تحمیل هزینههای بسیار زیاد در نگهداری
شده است.
مأخذ  :آرشیو پژوهشکده نظر،
مهندسین مشاور آتک.
Pic4: Invading the original
identity of the site and
destroying the evocative
serene landscape has resulted
in ecosystem damage and extra
expenditures in maintenance.
Source: Archive of Nazar
research center, Atek
Consulting engineers.
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تصویر : 6اغتشاشات بصری حاصل
از جانمایی بیبرنامه و بیکیفیت
المانها و عدم خوانایی مبلمان و
طرح اجراشده توسط مشاور.
مأخذ  :آرشیو پژوهشکد ه نظر.
Pic6: Visual disturbances
resulting from unplanned poor
layout elements and illegible
furniture designed by the
consulting engineers.
Source: Archive of Nazar
research center.

تصویر۶

Pic6

بخــش درهای پــروژه نیــز بــا کاشــت تزئینــی گل و چمــن بر
ســطوح شــیبدار و یا گونههای «زرشــک» و «ژونیپروس» و
گلهای «رز»« ،آهار» و «یاس» درون بلوکهای سیمانی کار
شده بر دیواره ،دره واقعی را از چشم مخفی میکند و همان
منظــر تکراری جــداره بزرگراهای تهران را بــاز تولید میکند.
بــا وجــود هزینــه در احداث ،کاشــت و نگهــداری گونههای
نسبتأ متنوع گیاهی کار شده ،متأسفانه طرح هویت سایت
را مخــدوش و مــورد تعرض قرار داده و دره کن را نابود کرده
اســت .در صورتــی کــه بــه نظــر میرســد مداخــات حداقلی
در ایمنســازی دره و بهرهگیــری از مؤلفههــای طبیعــی و
منظرســاز ســایت شــنی و صخــرهای دره کــن مــی توانســت
نقطه اتکاء طراحی در احیاء منظر آن باشد (تصویر.)۴
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 -۲طــرح در برقــراری ارتبــاط میــان دو جــداره شــرقی و
غربــی رودخانــه ناموفــق اســت .تراسبندیهــای متعــدد
و مســیرهای آســفالت بــا ســطوح مختلــف ســخت و نــرم،
جداکننده ،پیوســتگی منظر پروژه را به شدت مختل کرده
و ارتباط و پیوستگی بصری ،فضایی و مهمتر از آن فیزیکی
دو جــداره رودخانــه بــه صورت حداقلی برقرار شــده اســت.
رمپهــا ،پلههــا و معدود پلهای ارتباطــی میان فضاها نه
تنهــا به لحاظ عملکــردی بلکه به لحاظ بصری و منظرین
نیــز در برقــراری ارتباط و پیوســتگی فضایی پــروژه ناموفق
هســتند و پروژه در ســطوح مختلف دچار انقطاع و شکست
فضایی و بصری اســت .همین عدم خوانایی مسیرها مانع
دسترســی مخاطبیــن بــه فضاهــای مختلــف پروژه شــده و

ً
عمال اســتفاده کننده مجبور به تکرار یک مســیر به صورت
یشــود بدون اینکــه امکان دسترســی به
رفــت و برگشــت م 
سطح و تراسی دیگر را بیابد (تصویر.)۵
 -۳در مقیــاس خردتــر بوســتان جوانمــردان بــه همــان
اغتشــاش بصری دچار است که ســایر بوستانهای شهری
تهــران به آن مبتالیند .اغتشاشــی که حاصــل تنوع و تعدد
مبلمان نصب شده در بوستانهای شهری است .در اینجا
نیز نخســتین چیزی که به چشــم میآید تنوع آبخوریها،
آالچیقهــا ،ســطلها ،نیمکتهــا ،مجســمههای تزئینــی
و جانمایــی بیبرنامــه و بیکیفیــت ایــن المانها اســت که
کیفیــت بصــری را تحت تأثیــر قرار داده و اغتشــاش بصری
پروژه را موجب می شود (تصویر.)۶

Specified Issue
تصویر : 3آغاز تخریب بستر رودخانه و اجرای بوستان
جوانمردان ( )1390/01/07و اجرای فاز بعدی پروژه
باالتر از بزرگراه همت که با تخریب منظر رودخانه و ایجاد
فضای بیهویت و نازیبا همراه است.
مأخذ  :آرشیو پژوهشکده نظر ،مهندسین مشاور آتک.

تصویر3

Pic3

Pic3: The beginning of the riverbed destruction
and implementation of Javanmardan Park
(27.03.2011) and implementation of the next
phase of the project over the Hemmat highway
accompanied by river landscape destruction that
has led to an unidentified and unseemly space.
Source: Archive of Nazar research center, Atek
Consulting Engineers.

نتیجهگیــری | قیــاس میان اهداف و سیاســتهای مورد نظر طر حهای باالدســت در ســاماندهی روددره کن و تبدیل
آن به محور گردشگری شهر تهران با اقدامات صورت گرفته و نتیجه آن در بوستان «جوانمردان ایران» ،نشان داد که دو
عامــل اصلی موجب شکســت پروژه در پاســخگویی به دو هــدف اصلی تعریف پروژه (حفظ کیفیــت طبیعی روددره کن به
عنوان یکی از مهمترین عناصر طبیعی شهر و ایجاد تشخص ،هویت و خوانایی در امتداد رودخانه) شد  :نخست عدم درک
مشــاور در شــناخت ارزشهای منظرین ســایت و عناصر منظرساز روددره کن و دوم عدم تجربه تکنیکی کافی در طراحی و
اجرای پروژه معماری منظر در بستر درهای و رودخانهای است .دو عاملی که در کنار یکدیگر موجب نابودی روددره شد.
در صورتی که در نخستین گامهای شکلگیری و تعریف پروژه در بدنه کارشناسی و مدیریتی شهر تهران احیاء و بهرهگیری
از پتانســیلهای ایــن روددره در شــکلدهی بــه محور گردشــگری مورد نظــر بوده اســت .در واقع اقدامات مشــاور طراح به
تحمیل منظر و هویتی غیر از منظر و هویت رودره کن به بستر طرح انجامیده و منظری جدید را جایگزین منظر طبیعی و
با ارزش رودره کن کرده است .منظری که هدف اولیه تعریف پروژه در اسناد باالدست ،حفظ و احیاء آن منظر بوده است.
در اینجــا انگشــت اتهام را باید در گام نخســت به ســمت شــرکت مشــاور فعال در حــوزه معماری منظر بــرد .جایی که عدم
درک مشــاور از ارزشهای منظرین رودخانه کن ،موجب از دســت رفتن فرصتی تاریخی در احیاء و ســاماندهی رودخانه و
حفظ یکی از با ارزشترین مناظر طبیعی-فرهنگی شهر تهران شد و با بیمسئولیتی با اجرای پروژهای غیرقابل دفاع همه
ً
ارزشهای منظرین آن را به نابودی کشید .در حالی که مسلما واقف به این مسئله بوده است که رسیدن به این نقطه از
مدیریت شهری تهران بر حفظ ارزشهای طبیعی و تفریحی رودخانه کن خود با گذار از نابودیهای فراوان همراه بوده و
این یک دستاوردی تاریخی در مدیریت و سیاستگذاری کالن شهر تهران محسوب میشود .در گام بعد انگشت اتهام به
سمت بدنه میانی مدیریتی شهری میرود جایی که با عدم درک ارزش فضایی و منظرین روددرهکن برخوردی سطحی با
پروژه شــده اســت  :نخســت سهلانگاری در انتخاب و راهبری مشاور طرح و دوم مداخالت بخشی و برنامهریزی نشده در
مراحل ساخت و بهرهبرداری از پروژه که زمینه اغتشاش فضایی را در پروژه مهیا ساخته است.
نتیجه آنکه اجرای پروژه بوســتان جوانمردان و عدم توانایی آن در پاس ـخگویی به اهداف احیاء و حفاظت از رودره کن و
منظــر طبیعــی ،فرهنگــی و نقــش منفی آن در نابودی روددره کن ،نشــان داد که بدنه جوان معمــاری منظر ایران هنوز راه
درازی در فرهنگسازی و ورود به بدنه حرفهای و مدیریتی فعال بر پروژههای معماری منظر کشور دارد.

پینوشــت
 .1از جمله طرح تفصیلی منطقه  ،۲۲طرح ساماندهی ارتفاعات  ،۱۸۰۰ -۱۴۰۰طرح مطالعات پایه روددره کن واقع در محدوده منطقه  ،۵طرح راهبردی توسعه محالت منطقه  ۲۲و طراحی شهری -محیطی باغات کن.
 .2با تقســیم مســیر رودخانه به  ۳ناحیه (باالی پل همت ،بین پل همت و پل رســالت و بین پل رســالت و جاده تهران-کرج) به ارائه سیاســت ،اقدامات و در نهایت برنامه و طراحی شــهری ،منظرآرایی و معماری در حوزهها و
بخشهای مختلف رودخانه کن پرداخت (مهندسین مشاور آرمانشهر.)۱۳۸۸ ،

فهرســت منابع
⚫⚫صابری ،امیر .)1390( .سیالب و شهرسازی در تهران ،تهران  :انتشارات رویه.
⚫⚫فرمانفرمائیان ،عبدالعزیز .)۱۳۴۵( .طرح جامع تهران؛ مرحله اول -تدوین ایده کلی -جلد سوم -ایده کلی
شهرسازی .تهران  :سازمان برنامه.
⚫⚫مهندسین مشاور آتک .)۱۳۶۸( .طرح جامع ساماندهی تهران ،تهران  :وزارت مسکن و شهرسازی.
⚫⚫مهندســین مشــاور آتــک .)۱۳۹۰( .گــزارش پیشــرفت کار بوســتان جوانمــردان ایــران ،تهــران :شــهرداری
منطقه .۲۲

⚫⚫مهندســین مشــاور آرمانشهر .)۱۳۸۸( .طرح ســاماندهی رودخانه و مسیل کن و فضاهای پیرامون ،تهران :
نهاد برنامهریزی توسعه شهر تهران.
⚫⚫مهندســین مشــاور بومســازگان .)۱۳۸۵( .طرح جامع تهران ()۱۳۸۵؛ چکیده نتایج و دســتاوردهای اصلی،
تهران  :وزارت مسکن و شهرسازی-شهرداری تهران.
⚫⚫مهندسین مشاور بومسازگان .)۱۳۸۵( .طر حهای موضعی و موضوعی طرح جامع تهران ( ،)۱۳۸۵تهران :
وزارت مسکن و شهرسازی-شهرداری تهران.

Summer 2015

No.31

24

101

ویژه نامه

The gap between the objectives and strategies outlined in the organizing plan for Kan
River valleys in local and thematic master plan of 2006 and organizing plan of Kan River
valley and its surrounding by Armanshahr consulting engineers and major and minor
policies of Atak consulting engineers as the major plan of this project are mainly discussed
in this paper.
Having compared the policies and purposes of upstream plans in organizing of Kan River
valley and transforming it into a tourism zone of Tehran city and its obtained results
in “Javanmardan Iran”, two main factors are recognized for failure of project definition
(Maintaining the natural quality of the valley as one of the most important elements of the
city and creating personality, identity and visibility alongside the river). The first factor
counts for lack of understanding of consultant designers in recognizing landscape values
of the site and landscaping elements of Kan river valley while the second one roots from
lack of sufficient technical experience in the design and implementation of landscape
architecture in the river bed. While utilizing the river valley potential and generating
a tourism zone was primarily planned in the early stages of development and project
definition and management. In fact, the designers’ impose landscape and non-landscape
identity while changing the valuable natural landscape; a landscape which was aimed for
regeneration and conservation.
Keywords | Kan River valley, Javanmardan Park, Organizing plan of Kan River.
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 دخالت حدا کثری در منظر اصلی: 2تصویر
سایت رودخانه و تحمیل یک هندسه و منظر
ً
نامتجانس به آن که به صورت کامال غیر
.حرفهای و ناپخته صورت گرفته است
. آرشیو پژوهشکده نظر: مأخذ
Pic2: Maximum maximum
interference in river landscape
and unprofessional imposition of
a heterogeneous geometry and
landscape. Source: Archive of Nazar
research center.

Abstract | The streams and river valleys of southern hillside of Alborz Mountains have
created a special geographical and topographical situation for Tehran city. The rigid and
confined approach in confronting river valleys of Tehran in development plans of 1968
has ignored their structural role in providing a city life. It has changed these rivers into a
disposal channel for surface water, sewage and a dangerous spot in Tehran city. In master
Plan of Tehran (2006), potential river valleys in shaping and defining the spatial organizing
of tourism zones Tehran was on the agenda of urban management. Kan River Valley
was assigned a tourism element of the city and and an organizing plan for the river was
legislated. Javanmardan Park along Kan River valley, located between Hemmat and Hakim
highways, within the 5th and 22nd district, was projected and implemented as a product of
these policies.
Today, after more than 3 years of implementation, the questions on transformation of this
significant project into one of the worst parks is still queried. Why a project on this scale
with a special emphasis of upstream documents and urban management happen to fail
in the end? Why with regeneration aims of river valley, this project is not only successful
in attracting audiences, but also changing to a factor in the destruction of the natural and
cultural identity of the river valley?
This article explains the reasons why Javanmardan Park ignored the primary purposes
of organizing and generation based on existing documents and the process of definition,
planning, design and implementation.
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