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مقدمه
و چهل 2008 سال در (IFLA) منظر معماران جهانى ــيون فدراس
آب با دگرديسى موضوع با را خود ساالنه بينالمللى همايش پنجمين
با پروژهاى كرد. برگزار هلند كشور در (Transforming with Water)
درههاىشهر رودـ به توجه با باغهاىتهرانهستند» عنوان«اينرودها
رودها اينپروژه در شد. مهمتخصصىشركتداده اينرويداد تهراندر
تهران شهر در جلو به رو تغييرى ايجاد براى آويزى دست جارى، آب و

گرفت. قرار آن شهرى منظر و

مبانىنظرىطرح
تعادلميانفعاليتهاىانسانوطبيعتمهمترينهدف ايجاد امروز
هم به شبكة ايدة بين اين در است. ــهرى ش پايدار توسعه برنامههاى
راهبردهاى از شهرى) سبز ــاخت (زيرس شهر در سبز فضاى پيوسته

و  شهر در مصنوع و طبيعى محيط ميان تعادل به ــيدن رس در مطرح
.(MacFarlane, 2007) مىرود شمار به شهر پايدار ساختار

ــهر ش طبيعى ــاخت س و ــرايط ش به توجه با مىكند تالش پروژه
تهران شهر براى آب بر تكيه با ــبز س ــاختى زيرس موجود، معضالت و
شهر، طبيعى بستر در نهفته ظرفيتهاى از استفاده با و كرده تعريف

در طرح حل راه بردارد. گام تهران در پايدار ساختارى به رسيدن براى
از شهر دره رودـ هفت احياى و توجه تهران، براى پايدار ساختار تعريف
درياچهاى تعريف با همراه آنها حاشيه در خطى پاركهاى ايجاد طريق
مكانى شرايط به توجه با مرغى)، قلعه (اراضى تهران ــهر ش جنوب در
سبز فضاهاى پيوستگى و آبى چرخه تكميل جهت آن تحققپذيرى و
ــهر ش نقاط تمامى در پايدارى مختلف ابعاد به ــتيابى دس نتيجه در و

تهرانبود.
درون طبيعى ميراث و محيط ــده تخريبكنن برخورد فعلى روش
حذف به منجر رودخانه، حريم به تجاوز و ــى كانالكش با تهران شهر
ساختار است. شده شهروندان زندگى محيط و شهر سطح از رودخانهها
توجه درهها رودـ احياى به آب، بر تكيه با تهران شهر براى پيشنهادى

تهراناستفاده  براىشهر جهتتعريفزيرساختسبز در آنها از و كرده
مىكند.

پيوسته هم به شبكة ايده شماتيك، پالنى ارائه با طرح اين نهايت در
را شهر درههاى رودـ و آب جريان بر تكيه با تهران شهر در سبز فضاى
در و مىكند معرفى تهران پايدار توسعه به دستيابى اصلى راه عنوان به

مىپردازد. خود طرح تشريح و معرفى به گام شش
كوچك» سيارهاى براى «شهرها عنوان با كتابش در راجرز2 ريچارد

«آيه خانمها شامل تهران دانشگاه منظر معمارى ارشد كارشناسـى دانشـجويان از گروه يك فعاليت از خالصهاى گزارش مقاله، اين
كه است رئيسيانپرورى» «پژمان آقاى و ياراحمدى» «سمانه مجتهدى»، «بهار غضنفرى»، «پروانه آلهاشـمى»، «آيدا آذرباشى»،
(IFLA) منظر معماران جهانى فدراسيون مسابقة برنامة چارچوب در منصورى» امير «سيد دكتر خود، استاد نظر زير 1387 سال در
مرغى قلعه پادگان زمين از استفاده و تهران رودـدرههاى احياى و بهرهگيرى ايدة بود. شده تهيه آب» با «دگرديسى عنوان تحت
مقدماتى طرح به را آن عالقهمندى با دانشجويان كه شد طرح منصورى دكتر آقاى توسط طبيعتگرا سامانة يك در شهر جنوب در

ساختند. بدل شهرى محيط در طبيعت به توجه مانده مهجور رويكرد كردن عملياتى براى
ayda_alehashemi@gmail.com

بحثشهرپايداروراههاىرسيدن
بهساختارپايدارشهرىازمباحث
مطرحوالبتهپيچيدهدرجهانپس
و كشور كه است امروز مدرن از
شهر ويژه به و ما شهرهاى كالن
شــهر پرجمعيتترين و بزرگترين عنوان به تهران
در اينبحثمصوننيستند. به ازلزومتوجه كشور
توسعه براى حلى راه مىتوان چگونه اينكه حقيقت
پاسخى اينكه بر عالوه تا يافت تهران شــهر پايدار
و فرهنگى محيطى، عديده مشــكالت براى مناسب

.IFLA،شهرى سبز زيرساخت تهران، درههاى رودـ پايدار، شهر : كليدى واژگان

را شهر از پايدار ســاختارى باشد، شهر اجتماعى
تعادلميانمحيطمصنوعومحيط تا ارائهدهد نيز
متخصصان و مديران ذهن شــود، برقرار طبيعى
است. داشته مشــغول خود به همواره را شــهرى
موضوع با 2008 ســال 1در IFLA ساالنه همايش
پروژهاى آن طى تا بود مجالى آب» با «دگرديســى
ساختارطبيعىشهر پايدار، برمفاهيمشهر تكيه با
تهرانوايدهزيرساختسبزبههمپيوستهشهرى،
ساختارىپايداررابرپايهرودهاىتهرانبراىآينده

شهرپيشنهادشود.

كارشناسارشدمعمارىمنظر آلهاشمى/ آيدا
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: مىآورد چنين پايدار شهر خصوصيات توضيح در
سالمت آموزش، سرپناه، غذا، عدالت، آن در كه است، دادگر3 شهرى
است، زيبا4 شهرى است. ــده ش ــيم تقس منصفانهاى صورت به اميد و
در پرواز به را روح و ــال فع را تخيل منظر و معمارى هنر، آن در ــه ك
و تجربه به عالقه و باز ذهن آن در كه است، خالق5 ــهرى ش مىآورد.
مىآورد بهگردشدر انسانىرا منابع پتانسيلهاىبالقوة تمام آزمايش،
كه است، اكولوژيك6 شهرى مىدهد. سريع ــخهايى پاس تغييرات به و
و منظر كه جايى مىرساند؛ حداقل به را اكولوژيكى ناگهانى است تأثير
زيرساختها و ساختمانها دارندو تعادلقرار در ساختارهاىانسانساز
ارتباطآسان7 حركتو شهرىبا منابعكارامدهستند. نسبتبه ايمنو

الكترونيكى  صورت به هم و نفر به ــر نف صورت به هم اطالعات ــت اس
محافظت شهر ازحومه است مركزى8 چند و فشرده شهرى يابد. انتقال
مىكند،اجتماعهاىمابينهمسايگىهارايكپارچهمىسازدووابستگى
از وسيعى گستره كه است متنوع9 شهرى مىدهد. افزايش را قرابت و
و زندگى و مىكند ايجاد اشتياق و تحرك آن در همپوشان فعاليتهاى

.(rogers,1998) مىسازد رواج را اجتماعى حيات

سبز زيرساخت براى اصل ده
پايدار شهر زمينه در خود مطالعات اساس بر طرح، تهيهكنندة گروه
قرار خود طرح تهيه راهنماى را اصل 10 مختلف، منابع به استناد با و

: داد
است. اصل پيوستگى و اتصال 1

است. مهم زمينه، 2
زمين از استفاده كاركرد و برنامه مفهوم، در بايد ــبز س ــاخت زيرس 3

سهيمباشد.
شود. حفاظت و برنامه ريزى توسعه از قبل بايد سبز زيرساخت 4

و حفاظت براى چارچوبى عنوان به مىتواند و بايد سبز زيرساخت 5
توسعهعملكند.

از بايد كه است مهمى عمومى ــرمايه س و اعتبار سبز ــاخت زيرس 6
شود. برخوردار مناسب مالى حمايت

است. طبيعت و مردم براى منافع موجب سبز زيرساخت 7
بهرهبرداران و زمين صاحبان عاليق و نيازها به ــبز س ــاخت زيرس 8

احتراممىگذارد.
فراتر گاه فعاليتهايىمطابقو ارتباطبا ايجاد به نياز زيرساختسبز 9

دارد. جامعه نيازهاى از
دارد. مدت بلند برنامه ريزى و اجرا به نياز سبز ساخت زير 10

روندطراحى
گامنخست:شناختبستر

و جنوبى شمالىـ مقاطع ارائه با طرح ــتر، بس ــناخت ش بخش در
را شهر توپوگرافيك و طبيعى ويژگىهاى تهران، شهر از غربى شرقى-
طبيعى تاريخى- ويژگىهاى از حال عين در مىدهد. قرار توجه مورد
نمىماند. غافل آن توسعه و رشد سال دويست دوران در تهران ــهر ش
قرار توجه مورد تهران شهر منظرين و طبيعى ميراث ــمت قس اين در

مى گيرد.

مسئله طرح : دوم گام
و امروز تهران به طراحى استراتژى و كانسپت به رسيدن در دوم گام
را هريك بر مؤثر داليل و پرداخته آن روى پيش معضالت و مشكالت

است. داده قرار بررسى مورد
اصلىمشكالتكالبدى(عينى) اينمشكالتومعضالتدردوگروه

: شدند تقسيمبندى (ذهنى) فرهنگى و هويتى مشكالت و
الف)مشكالتعينى(كالبدى)

تهران شهر در آب با مرتبط مشكالت
سيالبها، ــامل ش تهران رودهاى و آب بحث با مرتبط ــكالت مش
و داليل كه است شرب آب تأمين مشكالت همچنين و آبها آلودگى

آب بر مبتنى شهر پايدار ساختار ايجاد در طرح كانسپت از شماتيك كروكى
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روحيه تعريف ــراى ب گرفت. قرار نظر مورد ــوه ك و آب ــطورهاى، اس
ذهنيت با انطباق در ــروژه، پ الهام منبع تا بود الزم ــرح ط ــر جوه و

شود. انتخاب ايرانى جامعه منظرين و تاريخى

پروژه اهداف تعيين : چهارم گام
آمد. دست به بخشى مطالعات سنتز از پروژه اهداف بخش اين در

زمين طبيعى ساخت با شهر انطباق
طبيعى حوادث و سوانح مقابل در شهر ساختن ايمن و پايدار

هوا آلودگى كاهش
سرزمينى خاطره و هويت احياى

جريان تسهيل شهر( محيطى ــت زيس پايدارى معيارهاى ــعه توس
شهر) عرصه در هوا و آب طبيعى

استراتژىهاوكانسپتمنظرپروژه گامپنجم:
جهت در ــپت كانس طراحى و ــتراتژىها اس ارائه با نهايت در پروژه

مىدارد. بر گام شده تعيين اهداف به رسيدن
خطى پاركهاى ايجاد با درهها رودـ احياى

دامنههاى در تهران شهر باقىمانده طبيعى ميراث تنها درهها رودـ
دارد. شهر اين سرسبز گذشته از نشان كه است البرز

تهراناند. شهر ريههاى درهها رودـ
تهراناند. شهر توسعه راه تنها درهها رودـ

شد. منعكس پروژه در مشكالت اين با مرتبط مسائل
تهران شهر در هوا آلودگى

تجمع مشكل گرفت قرار تأكيد و توجه مورد پروژه در كه مسئلهاى
بودن راكد آن داليل كه است تهران شهر مركزى مناطق در آلودگى
سرانة شهر،كمبود طبيعى مورفولوژى دليل به مركزى مناطق در هوا
عبورى مسيرهاى تراكم و تهران شهر مركزى مناطق در ــبز س فضاى

مىشود. شمرده شهر مركزى نواحى در مختلف وكاربرىهاى
تهران شهر سبز فضاى كمبود

بهويژه باز و وكمبودفضاىسبز بحثگسترشبىرويهساختوساز
گرفت. قرار توجه و بررسى مورد شهر جنوبى و مركزى مناطق در

ب)مشكالتذهنى(هويتىوفرهنگى)
مورد زير جنبة دو از پايتخت امروز فرهنگى و اجتماعى مشكالت

: گرفت قرار توجه
شهر اصيل و شاخص تاريخى طبيعىـ مناظر رفتن بين از 1

شهر به ساكنين خاطر تعلق عدم 2
بردهاند...) ياد از را خود شهر رودخانههاى تهران (مردم

طراحى كليدواژههاى و طرح الهام منبع : سوم گام
اينقسمترويكردهاىپروژهدرجهترسيدنبهاستراتژىهاى در
منابع و فارسى ادب و شعر در ــتتر مس ارزشهاى از الهام با طراحى
گياهان همچون ــر منظ عناصر ــف كش و مينياتور مانند ــرى تصوي

1336 1387تهران تهران

آب مخازن احداث .1
آب ذخيرة

پايدار توسعة

سيالب مهار

درهها رودـ داخل به شهر گسترش از جلوگيرى

مطلوب منظر ايجاد

كوهستانى پارك ايجاد طبيعى2. تاريخى ميراث از حفاظت
امروز) شهرهاى (روستا

خطى پارك احداث
طرح در رودخانه حضور تهرانتقويت غربى شرقىـ سبز نوار احياى
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آب نفوذپذير سطوح ايجاد
تهران شهر در تحول ايجاد جهت در درهها رود آب از استفاده

شهر فراغتى فضاهاى توسعه
شهر خوانايى افزايش

شهر عرصه در درهها طبيعى مسير تداعى
معيارهاىطراحىكانسپتمنظرپروژه

وجودبرخىمعيارهاىپايهكهجهت گيرى براىطراحىمنظرطرح،
معيارهاى ــت. اس ضرورى ــد، باش ــته برداش در را اصلى رويكردهاى و
چنين طرح ــتراتژىها) (اس راهبردهاى و اهداف از ــده برآم موردنظر

: شد تعريف
رودـدرهها احياى و آزادسازى

مسير محوريت با سبز پهنه تعريف
رودـدرهها درون به آن ورود توقف و فاضالب جداسازى

رودـدرهها درون به تهران قناتهاى آب مازاد هدايت
درهها رود درون به سطحى آبهاى هدايت

مناطقجنوبىشهر بهسمتدرياچهاىواقعدر درهها هدايتآبرودـ

اصيل) البرز(منظر كوههاى به ديد

امكان  همچنين و قرارگيرى ــكان م ــطة واس به مرغى قلعه منطقه
است. فضايى ايجادچنين براى بهترينگزينه مناسب، بهرهبردارى

شهر سطح در آنها شريان يافتن نمود و رودـدرهها احيا و آزادسازى
آن از ــتفاده اس و رودـدرهها آب هدايت همراه به مردم روزمره زندگى و
تهران(اراضىقلعه مناطقجنوبىشهر ايجاددرياچهاىمصنوعىدر در
رودهاى و آبها از استفاده با تهران شهر ــاختن س دگرگون ايده مرغى)

داد... شكل را آن در جارى

خرد مقياس در اجرايى راهكارهاى ارائه : ششم گام
حلها راه اين اساس بر فرحزاد دره رود از محدود قسمتى نهايت در
راهكارهاى به را ــده مطرحش كانسپهاى و ايده گروه و ــد ش طراحى

داد... تعميم پايينتر مقياس در اجرايى
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شهرى زندگى در آب حضور و شهر داخل در رودخانه سبز مسير تداوم
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