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چکیــده | تــابآوری بــه عنــوان یــک رویکــرد نــو در مواجهــه بــا آشــوبهای محیطــی در دهههــای اخیــر
مــورد توجــه معمــاران منظــر قــرار گرفتــه اســت .ایــن رویکــرد کــه جایگزیــن مناســبی بــرای رویکردهــای صلب
و مهندســی تلقــی میشــود ،در پروژههــا و طرحهــای گوناگــون منظــر در سراســر جهــان مــورد بهرهبــرداری
قرارگرفتــه اســت.

رود کــن بــه عنــوان اصلیتریــن رود شــهری تهــران ،بــا وجــود زیرســاختهای مهــار و کنتــرل ســیل ،همچنــان
در برابــر ایــن آشــوب آســیبپذیر اســت .رویکردهــای صلــب و تکبعــدی بــرای کنتــرل ســیالب ،نــه تنهــا
آشــوب ســیل را کنتــرل نکــرده ،بلکــه زیرســاختهای اکولوژیکــی و ســاختاری آن را نابــود ســاخته اســت .در
ایــن راســتا ،ایــن پژوهــش در پــی یافتــن راهحــل و پاســخی بــرای ایــن ســؤال اســت کــه رویکــرد تــابآوری
محیطــی چگونــه و تــا چــه میــزان بــر مدیریــت آشــوب ســیل در رودخانههــای شــهری تأثیرگــذار اســت؟ ایــن
نوشــتار مشــخصاً بــه نقــش و تأثیــر احتمالــی اســتفاده از ایــن تفکــر در ســاماندهی رودخانۀ کــن تهــران ،در برابر
ســیالب میپــردازد .بــر ایــن اســاس ،ایــن پژوهــش بــا بررســی چهــار پــروژۀ موفــق دنیــا ،اصــول و راهکارهــای
تــابآوری در برابــر ســیالب رودخانـهای را اســتخراج کــرده و بــر اســاس ایــن اصــول و راهکارهــا ،برنامهریــزی و
راهحلهایــی بــرای ایــن رود آشــوبناک ارائــه داده اســت .زمــان ،آزمــودن ،آســتانه ،یادگیــری و تنــوع بــه عنــوان
اصــول تــابآوری و صفهســازی در کــران رود؛ و تــاالب بــه عنــوان راهــکار بــرای مواجهــه بــا مســئلۀ رود کــن
از ایــن چهــار پــروژه اســتخراج شــدهاند .عــاوه بــر آن ،بــه دلیــل درگیــر بــودن رشــتههای مختلــف در ایــن
موضــوع نیــاز بــه تعامــل چندرشــتهای و برنامهریــزی بــا دربرگیــری رشــتههای مختلــف اســت؛ در نتیجــه ،ایــن
اصــول و راهکارهــا ،برنامهریــزی و ســاماندهی منظــر رود کــن را بــه ســوی یــک برنامــۀ جامــع و چندرشــتهای
ســوق میدهنــد .بــه عبارتــی دیگــر ،برنامهریــزی رود کــن نیــاز بــه یــک رویکــرد چندرشــتهای بــا تأکیــد بــر
مســائل منظــر و اکولوژیــک دارد .ایــن برنامهریــزی جامــع و چندرشــتهای کــه مبتنــی بــر تفکــرات تــابآوری
در برابــر ســیل اســت ،میتوانــد بــه عنــوان الگویــی بــرای رودهــای شــهری دیگــر کــه در برابــر آشــوب ســیل
آســیبپذیر هســتند ،قــرار گیــرد.
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محیــط ،منظــر و فضاهــای بیرونی ،بــا چالشهــای متعــددی روبهرو
اســت .ایــن چالشهــا در عرصههــای مختلفــی ماننــد اکولــوژی،
اجتماعــی ،اقتصــادی ،منظــر و ،..برآمــده از دخالتهــای انســانی و
یــا آشــوبهای طبیعــی اســت ،کــه تهدیــدی بــرای زیرســاختهای

رودخانههای شهری و تفکر تابآوری در برابر آشوب سیل |فرشاد بهرامی ،آیدا آل هاشمی وحشمتاهلل متدین
شــهری بــه شــمار رفتــه ،و میتواننــد فراینــد توســعۀ محیــط و
منظــر را بــا مشــکل روبـهرو ســازند.

تــابآوری بــه عنــوان یــک رویکــرد نویــن در تمامــی عرصههــا
ظهــور کــرده اســت ،بهطــوری کــه ایــن رویکــرد نــو در فضاهــای
شــهری و منظــر در برابــر اختــاالت گوناگــون و گســترده ب ـهکار
بــرده میشــود .ایــن رویکــرد کــه بــا نگاهــی سیســتمی فضاهــای
شــهری را نســبت بــه آشــوبهای احتمالــی ســازگار و منطبــق
میســازد ،اخیــرا ً در رودخانههــای شــهری نیــز مــورد توجــه
واقــع شــده اســت .اهمیــت و جایــگاه ایــن رویکــرد در مدیریــت و
ســاماندهی فضاهــای شــهری بــه ویــژه رودهــای شــهری ،در بازیابی
و اســتفادۀ ایــن فضاهــا در شــرایط مختلــف اســت .به عبارتــی دیگر،
ایــن رویکــرد نــه تنهــا شــرایط محیطــی ،اکولوژیکــی ،ســاختاری و...
رودهــای شــهری را نســبت بــه اختــاالت حفــظ میکنــد ،بلکــه
قابلیــت ایــن فضاهــا را در برابــر شــرایط و اختــاالت گوناگــون
تقویــت و افزایــش میدهــد.

رودهــای شــهری ،بــه ویــژه رودهــای شــهری تهــران ،بــا چالشهــا
و اختــاالت متعــددی از جملــه ســیل و خشکســالی روبــهرو
هســتند .رود کــن بــه عنــوان اصلیتریــن و بزرگتریــن رودخانــۀ
شــهری تهــران ،اختــاالت متعــددی دارد .بــه طــوری کــه ســیل
بــه عنــوان اصلیتریــن آشــوب رود کــن ،هرســاله خســارات
اقتصــادی و انســانی متعــددی را ایجــاد میکنــد (خبرگــزاری
مشــرق1394 ،؛ خبرگــزاری فــارس )1394 ،کــه ایــن امــر
باعــث نابــودی زیرســاختهای ســبز ،فضاهــای انســان ســاخت،
لکههــای معمــاری و در نهایــت دوری مــردم از طبیعــت میشــوند.
از ایــن رو ،رویکردهــای گوناگونــی در مواجهــه بــا آشــوب ایــن رود
مدنظــر مدیــران و مشــاوران شــهری بــوده اســت .بهطــوری کــه
کانالهایــی در لبــۀ رود ،در مواجهــه و مقابلــه بــا آشــوب ســیل
اســتفاده شــدهاند .ایــن رویکــرد صلــب و مهندســی ،دراکثــر
رودهــای شــهری تهــران بــه یــک ســنت دیرینــه تبدیــل شــده
اســت .امــا بــا ایــن وجــود ،ســیل همچنــان بــه عنــوان یــک آشــوب،
زیرســاخت ایــن رودهــا بــه ویــژه رود کــن را تهدیــد میکنــد .بــه
عبارتــی دیگــر ،ایــن رویکــرد تکبعــدی و صلــب قــادر بــه کنتــرل
و مهــار آشــوب ســیل نبــوده اســت .از ســوی دیگــر ،کانالهــای
مهــار ســیل باعــث کاهــش بازدهــی اکولوژیکــی رود کــن شــدهاند و
در گــذر زمــان ،ســاختار و شــاخابههای ایــن رود را نابــود کردهانــد
(.)Renault, 2018
ایــن نوشــتار بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه رویکــرد
تــابآوری محیطــی چگونــه و تــا چــه میــزان بــر مدیریــت آشــوب
ســیل در رودخانههــای شــهری تأثیــر گــذار اســت؟ و بــه طــور
مشــخص بــه نقــش و تأثیــر احتمالــی اســتفاده از ایــن رویکــرد در
ســاماندهی رودخانــۀ کــن تهــران ،در برابــر ســیالب میپــردازد .بــه
منظــور پاسـخدهی بــه ایــن ســؤاالت ،این نوشــتار بــا بررســی نمونه

پروژههــای ســاماندهی رودهــای شــهری کــه بــا رویکــرد تــابآوری
برنامهریــزی و اجــرا شــدهاند تــاش میکنــد شــاخصها و
معیارهــای تــابآوری مؤثــر در برنامهریــزی رودهــای شــهری را
اســتخراج و اســتنباط کــرده و بــا بررســی و تحلیل بســتر و وضعیت
رودخانــۀ کــن ،بــه عنــوان مهمتریــن و پرآشــوبترین رودخانــۀ
تهــران ،امــکان بهرهبــرداری از ایــن معیارهــا در برنامهریــزی و
ســاماندهی رودخانــۀ کــن را مــورد بررســی و تحلیــل قــرار دهــد.
نتایــج ایــن نوشــتار بــه طــور مشــخص بــه ارائــۀ دســتورالعملهایی
بــرای برنامهریــزی و ســاماندهی رودخانــۀ کــن بــر اســاس رویکــرد
تــابآوری محیطــی میانجامــد.

تابآوری در مواجهه با سیل رودخانه

تفکــر تــابآوری توســط هولینــگ ( )1973( )Hollingدر رابطــه
بــا اکولــوژی و سیســتمهای پویــای اکوسیســتمی تعریــف شــد .از
نظــر هولینــگ تــابآوری بــه معنــای توانایــی جــذب اختــاالت
اســت ،در حالــی کــه عملکــرد سیســتم مختــل نشــود .از آن زمــان
بــه بعــد ،تــابآوری در همــۀ زمینههــا و علــوم مختلــف اعــم از
تــابآوری روانشناســی (Rutter, 1993; Tusaie & Dyer,
 ،)2004مهندســی تــابآوری (،)Hollnagel et al., 2007, 2011
تــابآوری مهندســی (،)Holling, 1973; Ludwig et al., 1997
تــابآوری اکولوژیکــی (; ;Gunderson & Holling, 2002
 ،)Walker et al., 2004تــابآوری اجتماعــی (;Adger, 2000
 ،)Langridge et al., 2006تــابآوری اجتماعی-اکولوژیکــی
( ،)Folke, 2016تــابآوری شــهری ()Meerow et al., 2016
و علــوم دیگــر تعریــف شــده اســت .بــا وجــود تعاریــف متعــدد در
زمینههــا و علــوم مختلــف ،توافــق همگانــی از لحــاظ مفهومــی روی
ایــن موضــوع وجــود دارد .تــابآوری بــه مثابــه مفهومــی مرتبــط بــا
محیــط ،یــا بهطــور اختصاصــی مفهومــی مرتبــط بــا سیســتمها
اســت .تــابآوری روشــی بــرای شــناخت «قابلیــت یــک سیســتم
در برابــر آشــوب» ()Folke, 2016؛ و یــا بــه طــور خــاص ،بیانگــر
چگونگــی مقاومــت سیســتمها در برابــر آشــوبها اســت.
در رابطــه بــا ســیل ،تــابآوری بــه عنــوان توانایــی و مقاومــت یــک
سیســتم در برابــر اختــاالت و یــا جــذب آنــان (ماننــد طوفــان
و ابرهــای خــرد) اشــاره دارد ،عــاوه بــرآن ،سیســتم در طیــف
گســتردهای از آشــوبها (ســیل یــا بارندگیهــای شــدید) کارکــرد
و عملکــرد خــود را از دســت ندهــد (.)Zevenbergen, 2016
در ایــن تعریــف ،تأکیــد بــر کارکــرد و عملکــرد سیســتم ،مدنظــر
بــوده اســت؛ بــه عبارتــی دیگــر ،ایــن تعریــف تأکیــدی بــر پایــداری
ســاختار و عملکــرد سیســتم ،بازگش ـتپذیری بــه شــرایط قبــل از
آشــوب و حفــظ هویــت سیســتم در برابر ســیل اســت .در تــابآوری
رودهــا در برابــر ســیل ،توجــه بــه تمامــی ابعــاد از جملــه ابعــاد
اجتماعــی ،اقتصــادی و زیرســاختی حائــز اهمیــت اســت .عــاوه
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بــر آن ،اســتفاده حداکثــری از فوایــد ســیل در راســتای توســعه
و افزایــش قابلیتهــای سیســتم ،میتوانــد تــابآوری رود را در
برابــر ســیل افزایــش دهــد .ســیل یکــی از ویژگیهــای طبیعــی
رودهاســت .امــا اقدامــات انســانی و دخــل و تصرفهــای گســترده
در طبیعــت و بــه تبــع آن تغییــرات آب و هوایــی و گرمایــش زمین،
ایــن ویژگــی طبیعــی را بــه یــک بــای طبیعی تبدیــل کرده اســت.
علیرغــم اینکــه ســیل صدمــات و خســارات گســتردۀ انســانی
برجــای میگــذارد ،امــا فوایــد محیطــی و اقتصــادی بســیاری دارد
( .)Green, 2010در ایــن راســتا ،کاهــش خطــر ســیل رودهــای
شــهری و اســتفادۀ حداکثــری از فوایــد آن ،میتوانــد بــه افزایــش
تــابآوری رودهــا کمــک شــایانی کنــد.

منظــر تــابآور و ســاماندهی رودخانههــای
شــهری

رودهــا ذاتـاً پویــا هســتند .ســاختار پویــا و دینامیکــی آنهــا ،بــه دالیــل
متنوعــی از جملــه فرایندهــای انســانی و طبیعــی در حــال تغییــر اســت
( .)Liao, 2014در ایــن راســتا ،بهتریــن راهبــرد بـرای زندگــی با فضاهای
پویــا و شـرایط غیــر قابــل پیشبینــی آنــان ،تــاش بـرای تــابآوری این
فضاهــا اســت (;Gunderson & Holling, 2002; Berkes et al., 2003
 .)Liao, 2014در واقــع ،ســعی در کنتــرل نیروهــای طبیعــی بیهــوده
اســت ،ایــن موضــوع طــی ســیلهای رود رد 1در ســال  1997و رود
میسیســیپی 2در ســال  1993در امریــکا بــه وضــوح نمایــان شــد.
مجموعــه ســاختارهایی کــه بـرای ایمنــی در مقابل ســیل احداث شــده
بودنــد ،بــهجــای آنکــه بــه رودخانــه اجــازه دهنــد تــا روند طبیعــی خود
را طــی کنــد ،موجــب وخیمتــر شــدن اوضــاع در زمــان وقوع ســیل شــد

تصویر :1رودخانۀ وادی حنیفه .مأخذ.Moosavi, 2018 :
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( .)Bell, 2012ایــن موضــوع بــه ایــن معناســت کــه رویکرد تــابآوری،
جایگزیــن مناســبی بــرای رویکــرد مقاومــت در برابــر نیــروی ســیل
رودهاســت .عــاوه بــر آن ،ایــن نکتــه حائــز اهیمــت اســت کــه
ســیل صرفــا آشــوب و خطــر نیســت ،بلکــه جــزء فرایندهــای حیاتی
طبیعــت اســت که از خدمــات اکوسیســتمی 3و اقتصادی ارزشــمندی
برخوردار اســت (.)Postel & Richter, 2012; Tockner et al., 2008

در ایــن پژوهــش ،در راســتای اســتخراج و اســتنتاج اصــول و
راهکارهــا ،چهــار نمونــۀ مــوردی موفــق در ســطح جهانــی بررســی
میشــود .ایــن نمونههــا کــه عبارتنــد از )1( :رود وادی حنیفــه 4در
عربســتان ( )2دلتــا مکنــوگ 5در ویتنــام؛ ( )3پــروژۀ رودخانــه جیــن
هــوآ 6در چیــن؛ و ( )4پــروژۀ رودخانــۀ ویــوو 7در چیــن ،در دسـتیابی
بــه چارچــوب نظــری و شــاخصهای تــابآوری در برابــر ســیل
رودخانههــا ،نقــش اساســی ایفــا میکننــد .ایــن پروژههــا بــه دالیــل
گوناگونــی از جملــه ،دریافــت جایزههــای جهانــی ،بازخوردهــای
مثبــت در برابــر آشــوبهای احتمالــی ،توجــه بــه انســان بــه عنــوان
اصلیتریــن مؤلفــۀ منظــر ،اســتفاده از ســاختارها و روشهــای بومــی،
و ...بــه عنــوان مبنــای اســتخراج معیــار در ایــن مقالــه مــورد توجــه
قــرار گرفتهانــد .ایــن مقالــه بــا برشــمردن ،تحلیــل و طبقهبنــدی
اقدامــات انجــام شــده در پروژههــا بــه اســتنباط معیارهــا و اصــول
حاکــم در برنامهریــزی تــابآور میپــردازد.

 .1پروژه وادی حنیفه

8

پــروژۀ رودخانــه وادی حنیفــه در کشــور عربســتان ،بــه عنــوان یــک
پــروژۀ چالشــی در عرصــه معمــاری منظــر و در برابــر آشــوب ســیل
قابــل توجــه اســت (تصویــر  .)1ایــن رودخانــۀ شــهری کــه از

رودخانههای شهری و تفکر تابآوری در برابر آشوب سیل |فرشاد بهرامی ،آیدا آل هاشمی وحشمتاهلل متدین
جایــگاه ویــژهای در عربســتان برخــوردار اســت ،دارای چالشهــا و
آشــوبهای متعــددی اســت کــه گروهــی متشــکل از معمــار منظر،
اکولوژیســت ،و کارشناســان دیگــر رشــتهها در راســتای طراحــی آن
دســت بــه اقــدام زدنــد .در طراحــی ایــن رود ،ســیلهای فصلــی،
ســیلهای لحظـهای و آلودگــی آب از اصلیتریــن چالشهــای ایــن
پــروژه بودنــد .در فراینــد طراحــی و اجــرای جزئیــات و نقش ـههای
طــرح ،ســه اصــل اساســی در جهــت موفقیــت ایــن پــروژه حائــز
اهمیــت اســت .پژوهشهــا و تحقیقــات اهمیــت بررســی ســه اصــل
زمــان ،9آســتانه 10و آزمــودن 11را در معمــاری منظــر ایــن پــروژه
نشــان میدهــد (.)Moosavi, 2018
زمــان :در فراینــد طراحــی ایــن پــروژه ،زمــان اصلیتریــن اصــل
در جهــت دســتیابی بــه اهــداف ایــن پــروژه بــوده اســت .بــه طــوری
کــه ،تیــم طراحــي ،اصــل «زمــان» را بــه دو دلیــل بــه کار گرفــت:
( )1توجــه ویــژه بــه فرایندهــای زمیــن شــناختی و انســانی گذشــته
کــه شــرایط فعلــی وادی حنیفــه را شــکل میدهنــد و ( )2بــا
تمرکــز بــر زمانبنــدی طوالنــی مــدت ،فرایندهــای در حــال
اجــرا و آتــی و اینکــه زمــان چــه تأثیراتــی بــر رونــد پــروژه خواهــد
گذاشــت را بررســی کردنــد .تیــم طراحــی بــا توجــه بــه شــناخت
تاریخــی از طریــق مطالعــۀ تغییــرات در اشــکال زمیــن ،اشــکال
طبیعــی ،ســاختار قبلــی ،نیروهــای طبیعــی و فرهنــگ گذشــته
را بررســی کردنــد .تیــم طراحــی بــه دنبــال ایــن موضــوع بودنــد
کــه چگونــه اشــکال تاریخــی ،طبیعــی و انســانی بــه یــک سیســتم
یکپارچــه تبدیــل شــده اســت .طراحــان برای بررســی پروســه زمانی
ایــن پــروژه و شــناخت فرایندهــای پویــا و متغیــر آن از رویکــرد
سیســتمی اســتفاده کردهانــد .عــاوه بــر آن ،تیــم طراحــی تمرکــز

خــود را بــر فهــم و درک بهتــر فرایندهــای طبیعــی و اکولوژیکــی
در آینــده گذاشــتند کــه ایــن امــر مســتلزم برنامههــای زمانــی
بلندمــدت بــود .عــاوه بــر آن ،بــر فرایندهــای نامرئــی در سیســتم
رود وادی حنیفــه نیــز تأکیــد داشــتند ( .)Ibidفرایندهــای نامرئــی
در ایــن پــروژه ،بــه فرایندهــای اکولوژیکــی و تغییــرات در اندازههــا،
شــاخصها و ابعــاد اکولوژیکــی اشــاره دارد کــه بــا آزمایــش و
ارزیابــی دقیــق اکولوژیســتها از شــرایط رود وادی حنیفــه قابــل
مشــاهده و گــزارش بــوده اســت.
آزمــودن :تیــم طراحی در راســتای کاهش خطر ســیل ،و براســاس
عمــق کــم ایــن رودخانــه ،اقداماتــی از قبیل آزادســازی حریــم رود و
ایجــاد تاالبهــا و دریاچههایــی بــرای ذخیرهســازی و نفــوذ آب در
اعمــاق زمیــن را در نظــر گرفتنــد (تصویــر  .)2ایــن دریاچههــا بــا
مقاصــد متعــدد ،از جملــه فراهــم کــردن وســایل تفریحــی طراحــی
شــدهاند .عــاوه بــر ایــن ،دامنههــا در امتــداد رود بــر اســاس
اســتانداردهای مهندســی اصــاح شــده و حوضهــای طبیعــی بــا
اســتفاده از ســنگهای محلــی بــرای کنتــرل فرســایش ســاخته
شــدند ( .)Ibidعــاوه بــر ایــن ،ایجــاد خاکریزهــای متعــدد در
ســطح رودخانــه ،بــرای کاهــش روانآبهــا و ســیل طراحــی شــد.
طراحــان بــر ایــن بــاور بودنــد کــه ایــن فضاهــای مملــو از پوشــش
گیاهــی در ایــن جزایــر ،عــاوه بــر ایجــاد و رشــد گیاهــان بیشــتر،
فرســایش خــاک را نیــز کاهــش میدهــد .عــاوه بــر آن باعــث تنوع
زیســتی در ایــن مســیر نیــز میشــود (.)Gurnell, 2014
امــا ،ســیل عظیمــی در رودخانــه ســبب نابــودی خاکریزهــا شــد و
ماهیــت ســاخت خاکریزهــا بــه صــورت تجربــی هنگامــی کــه در
برابــر جریــان ســیل عظیمی قــرار گرفتند ،نمایــان شــد (Mossavi

تصویر  :2تعدادی خاکریزهای زمینی در بســتر رودخانه برای کاهش جریان ســیل و جلوگیری از فرسایش خاک اســتفاده شده است .این خاکریزهای زمینی در
مقابل جریان آب ساخته شدهاند که رسوبات و دیگر مواد معدنی آلی را به وجود میآورند .آنها شامل یک منطقه کاشت در منحنی شکل است که خاک و دانههای
حاصلخیــز را جمع آوری میکند ( .)Moosavi et al, 2015مأخذ تصویر Moosavi et al., 2015 :به نقل از.Margolis & Chaouni, 2014 :
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 .)et al., 2015ایــن آزمایــش ،عمــدی یــا غیــر برنامهریــزی شــده
(اتفاقــی ،بــدون برنامــه و از پیــش تعییــن نشــده) بــود؛ که بــا عنوان
«تســت در محــل» نیــز شــناخته میشــود .بــا اســتفاده از دادههــای
زمــان واقعــی و نیروهــای واقعــی ثابــت کــرد کــه خاکریزهــا بایــد
مقاومــت بیشــتری در برابــر ســرعت ســیل داشــته باشــند .شکســت
خاکریزهــا بــه وضــوح ســطوح بــاالی عــدم اطمینــان و زمانبنــدی
در منظــر ایــن رود را تأییــد میکنــد و نیــاز بــه طراحــی قــوی و
انعطــاف پذیــری باالتــر را نشــان میدهــد .علیرغــم ایــن موضــوع،
نکتــه مهــم این اســت که شکســت خاکریزها نشــان داد کــه عملکرد
سیســتم تســت بــا اســتفاده از مدلســازی درون رود میتوانــد بــه
آزمــون و خطــا منجــر شــود و فرصتهایــی بــرای طراحــان ایجــاد
کنــد .امــا ایــن موضــوع بســیار پرهزینــه و وقتگیــر اســت .در حــال
حاضــر روشهــای جایگزیــن بــرای مدلســازی در محــل وجــود
دارد کــه بــر محدودیتهــای زمانــی و بودجــهای غلبــه میکنــد.
مدلســازی دیجیتــال و شبیهســازی در طراحــی محیطزیســت و
منظــر از جملــه تکنیکهــای جدیــد بــرای دســتیابی بــه دادههــا
و اطالعــات دقیــق اســت کــه ایــن موضــوع طراحــی در مجــاورت
رودخانههــای ســیلخیز و مناطــق ســاحلی را ســادهتر میســازد
(.)Girot, 2013; Moosavi et al., 2015
آســتانه :آســتانهها در عرصــه علــوم زیســتی بــه نقــاط عطفــی
اشــاره دارد کــه تغییــرات کوچــک در شــرایط محیطــی مرتبــط
بــا اختــاالت ناشــی از انســان یــا طبیعــی منجــر بــه تغییــر بیــن
وضعیــت اکوسیســتم میشــود ( .)Sasaki et al., 2015تغییــر در
فراینــد طبیعــی ،منجــر بــه تغییــرات اساســی در محیــط و در پــی
آن ایجــاد آشــوب اســت .عــاوه بــر آشــوب ،ایــن تغییــرات میتوانــد
رونــد طراحــی منظــر ایــن محیــط را تحــت شــعاع قــرار دهــد و تیم
طراحــی مجبــور بــه تغییــر رونــد طراحــی و یــا روشهایــی بــرای
ســازگاری بــا محیــط شــوند .در نتیجــه شــناخت آســتانه و یــا بــه
عبارتــی شــرایط محیطــی و اکولوژیکــی یــک محیــط بســیار حائــز
اهمیــت اســت.
در پروژۀ وادی حنیفه ،در ســال  ،2013سیســتم تحتتأثیر ســیالب
شــدید قــرار گرفــت کــه منجــر بــه افزایــش ناگهانــی رســوبات و
ب شــد .ایــن امــر باعــث افزایــش تعــداد
مــواد آلــی از طریــق ســیال 
میکروارگانیســمها در محیــط و بــه دنبــال آن باعــث افزایــش
جمعیــت ماهیــان نفــوذی ،بــه ویــژه تیالبیایــی کــه از جلبکهــا
تغذیــه میکردنــد ،شــد .در نتیجــه ،مقــدار جلبــک و دیگــر
موجــودات آبــزی بــا ظرفیــت مصــرف نیتــروژن ،دیاکســیدکربن،
کالیفــرم و دیگــر مــواد مضــر از آب کاهــش یافتنــد .ایــن سیســتم
از آســتانۀ ظرفیــت تصفیــه عبــور کــرده و در نتیجــه کیفیــت آب
رو بــه وخامــت رفــت .بــه منظــور تنظیــم تعــادل اکولوژیــک در
زنجیــرۀ غذایــی ،مهندســان محیــط زیســت مجبــور بــه کاهــش
تعــداد گونههــای مهاجــم شــدند ( .)Moosavi, 2018شناســایی

64

شماره  47تابستان 1398

سیســتمهای آســتانۀ محیطــی و اســتفاده از حلقههــای بازخــورد
و تکــرار در طراحــی میتوانــد بــه بهبــود سیســتم آســیبدیده
کمــک کنــد (.)Ibid

در آخــر ،در فراینــد پــروژه وادی حنیفــه ســه اصــل اساســی
تأثیرگــذار بــود .ایــن تجزیــه و تحلیــل اهمیــت «زمــان» را بــه
عنــوان یــک مؤلفــۀ اصلــی در رونــد ،مطــرح کــرد .عــاوه بــر
آن« ،آزمــودن» در حیــن طراحــی و آزمایشهــای متعــدد بــرای
دســتیابی بــه روش مطمئــن در برابــر عــدم قطعیتهــا و آشــوبها
در طراحــی پروژههــای منظــر اهمیــت دارد؛ و همینطــور ،درک
«آســتانه» هــای محیطــی بــرای مدیریــت بهتــر تغییــرات طبیعی و
انســانی در پروژههــای منظــر بســیار حائــز اهمیــت اســت.

 .2دلتــا مکنــوگ در ویتنــام :تــابآوری ســنتی و
بومــی در برابــر ســیل

دو روســتای وینــه ان 12و هانـوا 13در کشــور ویتنــام ،از نمونههــای بومــی
تابــآوری در مواجهــه بــا ســیل هســتند .ایــن دو روســتا کــه در مســیر
رودخانــه و دلتــا مکنــوگ ق ـرار دارنــد ،آشــوب ســیل بــه یــک عنصــر
حیــات بخــش تبدیــل شــده اســت .روســتاییان ایــن دو روســتا در گــذر
زمــان و در مواجهــۀ همیشــگی بــا ســیل ،خانهها و فضاهــای روســتا را به
گونـهای طراحــی و ســاختهاند کــه ســیل نــه تنهــا ایــن روســتا را تهدید
نمیکنــد ،بلکــه از فوایــد گوناگــون ســیل نیــز بهــره میبرند (تصویــر.)3

خانههــای ایــن روســتا بــا اســتفاده از بامبــو و در حــال حاضــر از بتــن
ســاخته میشــوند .ایــن خانههــا ،بــر روی فضاهــای پیلوتــی قـرار دارنــد
کــه ایــن امــر باعــث کاهــش نیــروی ســیل بــر خانههــا و ســبب تخلیــه
ســیل میشــود .فضــای خالــی زیــر هــر خانــه «ســن »14نــام دارد .ایــن
فضــا بــه صــورت فصلــی اســتفاده میشــود بــه طــوری کــه در فصــول
خشکســالی از آن بـرای انبــاری ،اســتراحت و پــرورش دام اســتفاده شــده
و در فصــول ســیلخیز ،بـرای کاهــش خطــر ســیل و عبــور ســیل از زیر
خانههــا طراحــی شــده اســت .در فضاهــای بیــن هــر خانــه ،پلهــای
چوبــی نصــب میشــود کــه فضایــی ب ـرای عبــور در بیــن هــر خانــه
ایجــاد میکنــد ( .)Liao et al., 2016بــر اســاس مصاحبههایــی کــه لیائــو
و همکارانــش در ایــن روســتا انجــام دادهانــد ،دریافتهانــد کــه ســیل دو
فایــدۀ بســیار مهــم در ایــن روســتا دارد و ســاکنان ایــن روســتا نیــز بــر
ایــن اســاس ایــن روســتا و خانههــای خــود را طراحــی کردهانــد .ســاکنان
روســتا ،بطــور کام ـ ً
ا تجربــی آموختهانــد کــه ســیل خــاک منطقــه و
روســتا را بســیار حاصلخیــز میکنــد و از ســوی دیگــر ،جانــوران آبــزی
فراوانــی را بــا خــود حمــل میکنــد .بــر ایــن اســاس ،ســاکنان روســتا
فرصتهــای شــغلی-فصلی را بـرای خــود فراهــم کردهانــد کــه در فصول
ســیلخیز ،بــه ماهیگیــری و در فصــول خشکســالی بــه کشــاورزی
میپردازنــد (.)Ibid

 .3طراحی منظر رودخانه جین هوآ

پــروژۀ طراحــی منظــر رودخانه جیــن هوآ در کشــور چیــن در تقاطع

رودخانههای شهری و تفکر تابآوری در برابر آشوب سیل |فرشاد بهرامی ،آیدا آل هاشمی وحشمتاهلل متدین

تصویر :3فضای «ســن» در دو روســتای دلتای مکنوگ در فصل ســیلخیز .ایجاد معماری پیلوتی بروی ســیل و اســتفادۀ حداکثری از ســیل برای کشاورزی،
ماهیگیری ،شستشوی لباس و ظروف .مأخذ.Liao, 2016 :

و همگرایــی دو رودخانــۀ ووئــی 15و یــوو 16قــرار دارد کــه هــر ســاله
ســیل محیــط و فضــای بــا تالقــی و طبیعــی آن را تهدیــد میکنــد.
معمــار منظــر ایــن پــروژه ،کینجــوان یــو ،در راســتای پاســخ بــه
چالشهــا و معضــات پــروژه ،چندیــن راهبــرد را مطــرح کــرده
اســت .ســیل بــه عنــوان اصلیتریــن چالــش ایــن پــروژه ،ســوژۀ
اصلــی طراحــی اســت کــه معمــار منظــر آن به دنبــال یافتن پاســخی
در راســتای ســازگاری بــا آن اســت .عــاوه بــر ســیل ،چالشهــای
متعــدد منظریــن دیگــری نیــز در ایــن پــروژه مدنظر بــود کــه در این
پژوهــش تنهــا بــه راهکارهــای مقابلــه بــا ســیل پرداختــه میشــود.
بــا توجــه بــه شــرایط آب و هوایــی ،ایــن منطقه (جیــن هوآ) از ســیل
ســاالنه رنــج میبــرد .از ایــن رو ،و هماننــد ســایر رودخانههــای جهان،

دیوارهــا و کانالهــای کنتــرل ســیل بــه عنــوان راهــکار و راهبــرد در
برابــر ســیل اســتفاده میشــده اســت کــه ایــن امــر ارتبــاط شــهر
و ســاکنان را بــا رود مخــدوش کــرده بــود .ایــن رویکــرد صلــب و
مهندســی باعــث افزایــش قــدرت ســیل و خســارات ناشــی از آن نیــز
شــده بــود .در ایــن راســتا ،معمــار منظر ایــن پــروژه راهبــرد متفاوتی
را مطــرح کــرد کــه جایگزیــن کانالهــای کنتــرل ســیل شــد .معمــار
منظــر ایــن پــروژه بــا بهکارگیــری راهبــرد «صفهســازی در کــران
رود »17تعادلــی بیــن رود ،لبــۀ آن و محیــط اطــراف ایجــاد کــرد .ایــن
راهبــرد بــه عنــوان یــک ابــزار و رویکــرد متفــاوت ،با شــرایط محیطی
و ســیل ســازگار و تــابآور اســت (تصویــر  .)4ایــن راهبــرد بــا ایجــاد
تراسهــای مختلــف و پیدرپــی در لبــۀ رودخانــه ،ســاختار رود را از
کانــال بــا دیوارهــای بتنــی بــه ســاختاری طبیعــی تغییــر داده اســت

تصویر :4راهبرد صفهســازی در کران رود ،ایجاد منظر کشاورزی ،مهار سیل و نظرگاههایی به رود .مأخذ.Yu, 2017:
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جســتار
کــه عــاوه بــر ارتبــاط بیــن محیــط بــا رود ،بــا افزایــش میــزان آب و
دِبــی رود ســازگار و منطبــق اســت .ایــن راهبــرد بــر اســاس دِبــی رود
طراحــی و تنظیــم شــده اســت ،بــه طــوری کــه در فصــول ســیلخیز
بخشــی از آن زیــر آب فــرو مـیرود و بخشــی دیگــر در بــاالی ســطح
آب قــرار دارد .ایــن فضاهــای تراسبنــدی شــده ،فضایــی بســیار
مناســب بــرای کشــاورزی اســت .در واقــع ســیل ،میتوانــد خــاک
محیــط را حاصلخیــز کنــد .از ایــن رو ،فضاهــا و قســمتهایی کــه
در اثــر افزایــش دِبــی آب ،در آب فــرو رفتهانــد ،بســیار حاصلخیــز
خواهنــد بــود .در نتیجــه ،ســیل شــرایط پــرورش گیاهــان و درختــان
بومــی را افزایــش میدهــد کــه نیــازی بــه آبیــاری ندارنــد .عــاوه بــر
آن ،ایــن فضــا میتوانــد بــه عنــوان فضایــی بــرای ذخیرهســازی آب،
اســتخر ،نظرکــردن و قــدم زدن نیــز اســتفاده شــود .در واقــع ایــن
راهبــرد بــه عنــوان یــک راه حــل اکولوژیکــی ،قــادر بــه کنترل ســیل
و ایجــاد فضاهــای منظریــن اســت (.)Yu, 2017
راهــکار دومــی کــه طراحــان ایــن پــروژه از آن بهرهبردهانــد ،ایجــاد
فضاهایــی در ســطوح ارتفاعــی گوناگــون و ایجــاد «تنــوع فضایــی و
ارتفاعــی» اســت (تصویــر  .)5ایجــاد پــل اژدهــا بــه عنــوان یــک
هویــت فرهنگــی و اجتماعــی در منطقــه ،ایــن وظیفــۀ مهــم را بــر
عهــده دارد .ایــن پــل کــه در ســطوح ارتفاعــی مختلــف طراحــی
شــده ،قــادر اســت در برابــر ســیلهای ســاالنه و ســیل بــا دورۀ
زمانــی  200ســاله کارایــی خــود را از دســت ندهــد .بــه عنــوان
مثــال ،هنــگام وقــوع ســیل بخشــی از پــروژه در زیــر آب فــرو
مـیرود ،امــا پــل در بــاالی جزیــره حفاظــت شــده قــرار دارد و بــه
بازدیدکننــدگان امــکان اتصــال نزدیــک بــه طبیعــت درون شــهر را
میدهــد .رمپهــای زیــادی بــرای دسترســی آســان بــه پــل ایجــاد
شــده اســت کــه ســاکنان از مکانهــای مختلــف شــهر میتواننــد
وارد محیــط شــوند .معمــار منظــر ،در واقــع ایــن پــل را بــر اســاس
دِبــی رود طراحــی کــرده اســت .ایجــاد تنــوع فضایــی و ارتفاعــی در
ایــن پــل ،ایــن پــروژه را در برابــر ســیل تــابآور ســاخته اســت بــه
گون ـهای کــه ،در بحرانیتریــن شــرایط ،ایــن پــل عملکــرد اصلــی
خــود را از دســت نمیدهنــد .در واقــع ایــن پــل در ارتبــاط بــا شــهر
و طبیعــت ،گذشــته و آینــده طراحــی شــده اســت (.)Yu, 2015

ویــوو اســت کــه در مرکــز آینــدۀ شــهر ســاخته شــده اســت .در این
پــروژه چهــار چالــش اصلــی وجــود داشــت کــه معمــار منظــر آن
در راســتای پاســخگویی بــه آنهــا راهکارهــای متعــددی بــه کار
بــرده اســت .چالشهــای ایــن پــروژه عبــارت اســت از )1( :ســیل،
( )2آلودگــی آب )3( ،ســاختمانهای نیمــهکاره و ( )4نگهــداری
بــا هزینــه انــدک کــه بــا راهحلهــای محیطیزیســتی و تفکــرات
تــابآوری بــه آنهــا پاســخ داده شــده اســت .بــرای رســیدن بــه
اهــداف پــروژه و در پاســخ دادن بــه چالشهــای متعــدد ســایت،
معمــار منظــر آن راهبردهــای متعــددی از جملــه سـدهای تــابآور،
تاالبهــا ،درههــای درونــی و آرامبخــش ،و ایجــاد زمینهــای
کشــاورزی را اســتفاده کــرده اســت ،کــه در ایــن پژوهــش بــه
راهــکار «تــاالب »18پرداختــه میشــود (.)Yu, 2018

تــاالب بــرای پاکســازی آبهــای آلــوده :ایجــاد تاالبهــا
و تپههایــی در بســتر رود ،فضایــی را بــرای آرامســازی ســیل و
تهنشــین شــدن ذرات معلــق در رود فراهــم میکنــد (تصویــر
 .)6ایــن تپههــا در بســتر رودخانــه ،فضایــی بســیار مناســب بــرای
کشــاورزی و کشــت محصــوالت بومــی ایجــاد میکننــد بــه طــوری
کــه ســیل و آب جــاری رود ،مــواد آلــی را بــا خــود حمــل میکننــد
و ایــن مــواد در پشــت ایــن تپــه هــا ذخیــره میشــوند و زمینهــای
مناســب بــرای کشــاورزی ایجــاد میکننــد (.)Ibid
معمــار منظــر ایــن پــروژه بــا وجــود آشــوب ســیل ،رویکرد تــابآور
را نســبت بــه آن اتخــاذ کــرده اســت .نکتــۀ اصلــی در ایــن پــروژه،
هماهنگــی و ســازگاری بــا ســیل اســت کــه بــه جــای مقاومــت در
برابــر آن ،ســازگار و منطبــق بــا آن ایجــاد شــده اســت .اســتفاده از
راهبــرد تــاالب در ایــن پــروژه ،آشــوب ســیل را بــه یــک عنصــر

در ایــن پــروژه ،معمــار منظــر آن بــا بهکارگیــری راهبردهــا و
رویکردهــای تــابآور در برابــر ســیل ،تــاش در کاهــش آشــوب
ســیل و اســتفاده حداکثــری از آن را داشــته اســت .ایــن پــروژه بــه
عنــوان یکــی از موفقتریــن پروژههــای تــابآوری ،یــک هویــت
جدیــد بــه شــهر جیــن هــوآ اهــدا کــرده اســت.

 .4طراحی منظر رودخانه ویوو در چین

پــروژۀ رودخانــه ویــوو در کشــور چیــن ،بــا طراحــی کینجــوان یــو،
در پاســخ بــه چندیــن چالــش طراحــی شــده اســت .ایــن پــروژه
بخــش مهمــی بــرای یــک فضــای ســبز شــهری در امتــداد رودخانه
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تصویر :5ایجــاد تنوع فضایی و ارتفاعی در رود .اســتفاده از فضا در فصلهای

خشک و سیلخیز .مأخذ.Yu, 2017 :

رودخانههای شهری و تفکر تابآوری در برابر آشوب سیل |فرشاد بهرامی ،آیدا آل هاشمی وحشمتاهلل متدین

تصویر .6تاالبهایی برای پاکســازی آب و کاهش ســرعت روان آبها و ســیل .معمار منظر ،با ایجادراههای ارتباطی بین آنان ،باعث نزدیکی انسان به آب (نظر به

طبیعت) شده است .مأخذ.Yu, 2018 :

حیاتبخــش و آرام تبدیــل کــرده اســت .رویکردهــای اکوسیســتمی
شــامل تــابآوری در برابــر ســیل ،پاکســازی و احیــای آب ،بازســازی
تنــوع زیســتی و تولیــد مــواد کشــاورزی ،ارائــۀ خدمــات تفریحــی و
همچنیــن تجربــۀ زیباییشناســی آن ،باعــث شــده دولــت چیــن
ایــن پــروژه را رســماً بــه عنــوان یــک نمونــۀ موفــق بــرای دیگــر
شــهرها بــه رســمیت بشناســد.

اصــول و معیارهــای حاکــم بــر طراحــی منظــر
تــابآور در برابــر ســیل

بــر اســاس نمونههــای منتخــب ،میتــوان اصــول و راهکارهایــی
بــرای مدیریــت ،برنامهریــزی و طراحــی رودهــای آشــوبناک ارائــه
کــرد .در ایــن میــان ،چندیــن اصــل و راهــکار کــه در ایــن پروژههــا
مدنظــر بــود بررســی و در جــدول  1بــه صــورت مختصــر ارائــه
شــده اســت .در ایــن جــدول بــا تحلیــل و طبقهبنــدی اصــول و
مصــداق مداخلــه ،معیــار و رویکردهــای مداخلــه اســتنباط شــده و
بــا بررســی نتایــج حاصــل از مداخلــه ،نحــوۀ پاسـخگویی بــه آشــوب
و بهرهبــرداری از رویکــرد تــابآوری در نمونههــا تحلیــل شــد .در
نهایــت پنــج اصــل و دو راهــکار بــرای طراحــی تــابآور منظــر
رودخانههــای شــهری بــر اســاس ایــن جــدول اســتخراج شــد کــه
در جــدول  2قابــل دســتهبندی اســت.

طراحــی منظــر تــابآور رودخانــۀ کــن بــا تکیــه
بــر اصــول و راهکارهــای طراحــی تــابآور

رودخانههــای شــهری

رودکــن بــه عنــوان اصلیتریــن رودخانــۀ تهــران ،هرســاله ســیلهای
فصلــی و لحظـهای آن را تهدیــد میکننــد .ایــن رودخانــه کــه دارای
بزرگتریــن حــوزۀ آبریــز شــهر تهــران اســت ،در طرحهــای جامــع
ســال  69 ،47و  86مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .در طرحهــای
جامــع  1347و  ،1369رود کــن بــه عنــوان ابــزاری بــرای کنتــرل
ســیالب تلقــی شــده اســت .در طــرح جامــع  ،1386ایــن رود عــاوه
بــر کنتــرل ســیالب ،بــه عنــوان فضایــی بــرای گردشــگری و تفریــح
نیــز محســوب میشــود (کریمــی مشــاور .)1392 ،اقدامــات منتــج
از طــرح جامــع  1347و  ،1369بــه ایجــاد کانالهایــی بــرای
کنتــرل و مهــار بــا ســیل ختــم میشــود .ایــن اقــدام کــه تــا
بــه امــروز نیــز ادامــه داشــته اســت ،از موضوعــات پــر چالشــی
اســت کــه نــه تنهــا آشــوب ســیل را در ایــن منطقــه کاهــش
نــداده ،بلکــه ســاختار رود و اکوسیســتم رود را از بیــن بــرده
اســت .ســیلهای متعــدد در ســالهای  1394 ،1391و ســیل
فروردیــن مــاه  ،1398گواهــی بــر ایــن ادعاســت کــه ســیل
همچنــان بــه عنــوان یــک آشــوب ،رود کــن را تهدیــد میکنــد.
بوســتان جوانمــردان کــه طــرح عملیاتــی از طــرح جامــع ســال
 1386محســوب میشــود (آل هاشــمی و همــکاران )1394 ،نیــز
هماننــد طرحهــای جامــع قبلــی خــود ،بــر رویکردهــای صلــب و
مهندســی تأکیــد داشــته اســت .تجــارب ناموفــق در ســاماندهی و
طراحــی رودهــای تهــران ،از جملــه بوســتان جوانمــردان ،و تحمیــل
هویــت خارجــی بــه ســاختار طبیعــی رودهــا ،پیامــدی جــز تخریــب
ســاختار رود و دوری شــهروندان از ایــن عناصــر طبیعــی نداشــته اســت
تابستان  1398شماره 47
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جســتار
جدول  :1تحلیل و طبقهبندی اصول و راهکارهای طراحی در پروژههای منتخب در برابر آشــوب سیل .مأخذ :نگارندگان.
عنوان پروژه

مصداق مداخله
زمان

وادی حنیفه
در عربستان

دلتا مکنوگ در
ویتنام

رودخانۀ ویوو
در چین

مقیاس کالن

مطالعــۀ تغییــرات در اشــکال زمیــن ،اشــکال شــناخت فرایندهــای آتــی و کســب تجربه از گذشــته؛
طبیعــی ،ســاختار قبلــی ،نیروهــای طبیعــی و برنامــه و طراحــی بــر اســاس آشــوبهای آتــی و عــدم
قطعیــت ها.
فرهنــگ گذشــته

آستانه

مقیــاس کالن و شــناخت فرایندهــای طبیعــی و اکولوژیکــی و عــدم ایجــاد آشــوبهای متعــدد؛ حفــظ نظــم
اکوسیســتم؛ تعــادل در اکوسیســتم.
جلوگیــری از ایجــاد آشــوب
میا نه

آزمودن

مقیــاس میانــه آزمــودن روش ســازگاری بــا ســیل در محــل دستیابی به بهترین روش برای سازگاری با سیل.
(ســایت) :خاکریزهــای کنتــرل ســیل
و خــرد

یادگیری

تنوع
رودخانۀ جین
هوآ

مقیاس
مداخله

راهبرد مداخله

راهبرد صفهسازی
تاالب

مقیاس کالن

زندگــی در محیــط آشــوبانک؛ مشــاهده و روســتایی پویــا و ســازگار در برابــر ســیل؛ اســتفاده
تحلیــل آشــوب و کســب تجربــه از آن حداکثــری از فوایــد ســیل.

مقیاس میانه

ایجــاد زمینهایــی بــرای اســتفاده دو منظــوره تنــوع فضایــی ،عملکــردی در نقــاط مختلــف روســتا؛
تنــوع شــغلی بــرای مردمــان روســتا؛ فضایــی ســازگار
از ســیالب :کشــاورزی و ماهیگیری
بــا محیــط؛

مقیاس خرد

ایجــاد فضــای «ســن» (پیلــوت) در هرخانــه؛ پویایــی و ســازگاری خانههــا در برابــر ســیل و
پلهــای ارتباطــی بیــن هــر خانــه در باالتــر خشکســالی؛
از ســطح حرکتــی آب

مقیاس کالن

منظــری پویــا و ســازگار بــا آشــوب؛ ارتباطهــا بیــن
فضاهــای ســایت؛ افزایــش تنــوع در مواجهــه بــا ســیل.

ایجاد پل با ارتفاعهای مختلف؛
ایجاد پل اژدها در ساختار کلی سایت

مقیاس میانه

فضاهــای متعــدد بــرای لمــس آب و نظــر بــه محیطی منطبق با سیل؛ نظر به طبیعت.
طبیعــت :نظرگاههــا ،اســتخرها مصنوعــی و
طبیعی

مقیاس خرد

تراسبندی در حاشیه و لبۀ رود

منظــری ســازگار بــا آشــوب؛ ایجــاد منظــر کشــاورزی؛
نظــر بــه طبیعــت (آب).

مقیاس خرد

تپههایی در مسیر حرکت رود

ســازگاری بــا ســیل و کاهــش ســرعت آب؛ راهــکاری
بــرای پاکســازی آبهــای آلــوده.

(بهرامــی .)1397 ،در نتیجــه بــه کارگیــری رویکــردی ســازگار و منطبق
بــر اســاس شـرایط و ســاختار رود کــن امــری ضــروری اســت.

ب متعــدد و اختــاالت گوناگونــی ناشــی از ســیل در
بــر اســاس ســیال 
رود کــن ،بهکارگیــری و اســتفاده از رویکــرد تــابآوری در طراحــی و
برنامــه ریــزی آن مــورد توجــه قـرار مــی گیــرد .بــر ایــن اســاس ،طراحی
و برنامهریــزی رود کــن بــر اســاس تفکــرات تــابآوری و نمونههــای
موفــق آن ،مــی توانــد در کاهــش آشــوب ســیل و بازگردانی ســاختار رود
و اکوسیســتم آن کمــک شــایانی کنــد .بــر اســاس اصــول و راهکارهــای
اســتخراج شــده (جــدول  ،)2برنامهریــزی و طراحــی رود کــن بــر ایــن
اســاس اســت:

تأثیــر « زمــان» در فراینــد برنامهریــزی و طراحــی
رود کــن

توجــه بــه دو بــازۀ زمانــی گذشــته و آینــده در فراینــد طراحــی
رود کــن بســیار حائــز اهمیــت اســت .مطالعــۀ دورههــای زمانــی
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ســیل و فرایندهــای زمیــن شــناختی در گذشــته ،در راســتای
شــناخت رونــد طبیعــی رود کــن و پیشبینــی آشــوبهای آتــی
تأثیرگــذار اســت .بررســی رونــد تاریخــی ،توجــه بــه رونــد طبیعــی
و آتــی رود کــن و پیشبینــی رویدادهایــی از جملــه ســیل ،بارندگی،
تغییــرات اقلیمــی ،گرمایــش زمیــن و تأثیــرات ایشــان بــر رود کــن،
رونــد برنامهریــزی و طراحــی ایــن رود را آســانتر میســازد .بــه
طــور مثــال ،بررســی دِبــی آب در فصــول مختلــف در بســتر رود
کــن ،و ارزیابــی آشــوبهای قبلــی بــر اســاس گزارشــات مختلــف،
میتوانــد کمــک شــایانی بــه شــناخت بــازۀ زمانــی گذشــته در
رود کــن کنــد (نــک .خبرگــزاری مشــرق1394 ،؛ خبرگــزاری
فــارس1394،؛ مؤسســۀ تحقیقــات آب .)1383 ،عــاوه بــر آن،
مطالعــۀ اجتماعــی رود کــن در جهــت شــناخت الیههــای تاریخــی
و فرهنگــی منظــر رود و تأثیــرات اجتماعــی در ســاختار طبیعی رود
و اکوسیســتم آن ،در برنامهریــزی و طراحــی رود کــن تأثیــر شــایانی
خواهنــد داشــت .در نتیجــه ،اتخــاد رویکــرد سیســتمی در بررســی

رودخانههای شهری و تفکر تابآوری در برابر آشوب سیل |فرشاد بهرامی ،آیدا آل هاشمی وحشمتاهلل متدین
جدول  :2اصول و راهکارهای حاکم بر طراحی منظر تابآور در برابر ســیل .مأخذ :نگارندگان.
 .1اصول

تعریف

زمان

مؤلفــۀ زمــان بــه مطالعــه و تحلیــل فرایندهــای زمانــی (گذشــته و آینــده) یــک سیســتم (رودخانــه) اطــاق میگــردد کــه بــه معمــار منظــر
اجــازه شــناخت ،بررســی و تحلیــل فرایندهــای زمینشــناختی ،انســانی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و اکولوژیکــی بــرای طراحــی تــابآور در برابــر
آشــوب را میدهــد.

آستانه

آســتانه بــه نقطــۀ عطــف اکولوژیکــی در یــک سیســتم اشــاره دارد کــه آشــوبها و اختــاالت انســانی و محیطــی منجــر بــه تغییــر وضعیــت
سیســتم نســبت آســتانه و در نهایــت تغییــر شــرایط سیســتم نســبت بــه قبــل از آشــوب میشــود .توجــه بــه آســتانۀ اکولوژیکــی هر سیســتم
منجــر بــه حفــظ ثبــات سیســتم در شــرایط پایــداری اســت.

آزمودن

آزمــودن بــه معنــای ســنجش شــرایط مؤلفههــا و اجــزای طراحــی در آزمایشــگاه و یــا در محــل (ســایت) اســت .آزمــودن در محــل و یــا
آزمایشــگاه ،ســبب کاهــش خطاهــا و اشــتباهات متعــدد در رونــد طراحــی و یــا هنــگام رخــداد آشــوب اســت.

یادگیری

یادگیــری بــه عنــوان یکــی از اصلیتریــن مؤلفههــای تــابآوری ،بــه فرآگیــری و کســب تجربــه از اختــاالت در راســتای وقفپذیــری و
ســازگاری در برابــر آشــوب اطــاق میگــردد .بــه عبارتــی دیگــر ،اصــل یادگیــری ایــن اجــازه را بــه سیســتم میدهــد کــه بــا قرارگیــری در
مســیر آشــوب ،راههــای انطبــاق و ســازگاری در برابــر آن را پیــدا کنــد.

تنوع

تنــوع بــه تعــدادی از اجــزای عملکــردی مختلــف در راســتای حفاظــت از سیســتم در مواجهــه بــا اختــاالت و تهدیدهــای مختلــف اشــاره
میکنــد .در ایــن راســتا ،اگــر آشــوب یکــی از اجــزا سیســتم را بــا مشــکل رو بــه رو ســاخت ،اجــزای دیگــر بــه رونــد توســعه سیســتم کمــک
خواهــد کــرد و سیســتم بــا شکســت رو بــه رو نخواهــد شــد.

 .2راهکارها

تعریف

صفهسازی در کران ایــن راهــکار بــه ایجــاد صفههــا و تراسهایــی در لبــۀ رود اشــاره دارد کــه میتوانــد جایگزیــن کانالهــای مهــار ســیل در رودخانــه شــود .ایــن
اســتراتژی بــا ایجــاد فضاهــای متنــوع ،ارتبــاط رود بــا محیــط و انســان را افزایــش میدهــد و شــرایط اکولوژیکــی رود را بــه وضعیــت طبیعــی
رود
خــود بــاز میگردانــد .عــاوه بــر آن ،شــکلگیری منظــر کشــاورزی نیــز از دیگــر فوایــد ایــن راهبــرد در لبــۀ رودخانــه اســت.
تاالب

تاالبهــا بــه تپههایــی مرتفــع در مســیر حرکــت آب در راســتای کاهــش ســرعت آب اطــاق میگــردد .ایجــاد ایــن تپههــا در مســیر حرکتــی
رود ،باعث پاکســازی آب ،آرامســازی ســرعت حرکت آب و ایجاد منظرهای کشــاورزی در مســیر حرکتی رود اســت.

و مطالعــۀ رود کــن ،میتوانــد رونــد پویــای رود کــن را شناســایی
و بررســی کنــد.

تأثیــر «آزمــودن» در فراینــد برنامهریــزی و طراحــی
رود کن

آزمــون و خطــا در فراینــد طراحــی رود کــن ،امــری اجتنابناپذیر اســت.
بــه ویــژه ،طراحــی رود کــن بــا رویکــردی جدیــد و متفــاوت کــه در ایران
نیــز ســابقهای نداشــته اســت ،آزمــودن روندهــای گوناگــون در جهــت
یافتــن بهتــر روش طراحــی ،کامـ ً
ا احســاس میشــود .بــا وجــود اینکــه،
ایــن اصــل میتوانــد بســیار وقتگیــر و پــر خــرج باشــد ،امــا در جهــت
کاهــش آشــوب ســیل و بازیابــی ســاختار طبیعــی و اکولوژیکــی رود کن
بســیار تأثیرگذار اســت .عالوه بــر آن ،اســتفاده از مدلهای آزمایشــگاهی،
اســتفاده از نمونــه موردیهــای موفــق در ســطح جهانــی و بــه کارگیــری
متخصصــان گوناگــون در عرصههــا و زمینههــای مختلــف ،میتوانــد
پروســه زمانــی و اقتصــادی ایــن اصــل را کاهــش دهــد .عــاوه بــر آن،
بررســی و ارزیابــی اقـدام گذشــته در رود کن ،میتوانــد گونــه ای از آزمون
و خطاهــای گذشــته را نمایــان ســازد .بــه طــور مثــال ،بررســی و ارزیابــی
کانالهــای کنتــرل ســیل ،میتواند اقدامــی مهم در دســتیابی به نتایجی
مهــم باشــد کــه کانالهــای کنتــرل ســیل ،نــه تنها ســیل و آشــوبهای
آن را مهــار نمیکنــد ،بلکــه شــدت و تکــرر آن را افزایــش داده اســت.
بررســی گزارشــات ســیل ته ـران و ســیلهای اخیــر در ســالهای 94
و فروردیــن  ،98ایــن ادعــا را تأییــد میکنــد (نــک .خبرگـزاری مشــرق،

1394؛ خبرگـزاری فــارس1394،؛ مؤسســۀ تحقیقــات آب)1383 ،؛ و یــا
بررســی نتایــج و دســتاوردهای بوســتان جوانمــردان در رود
کــن و تبعــات اکولوژیکــی ،منظــر (عینی-ذهنــی) ،ســاختاری و...
ناشــی از آن ،میتوانــد آزمــون و خطاهــای گذشــته در ایــن رود
را نمایان ســازد (نک .آل هاشــمی و شهسـوارگر1392 ،؛ آل هاشــمی و
همــکاران1394 ،؛ قهــرودی تالــی و همــکاران.)1395 ،

تأثیــر « آســتانه» در فراینــد برنامهریــزی و طراحــی
رود کن

توجــه بــه فرایندهــای طبیعــی رود کــن ،اعــم از گونــۀ ماهیهــا ،گیاهان،
پرنــدگان ،حیوانــات و محتویــات شــیمیایی آب میتوانــد آســتانه
اکوسیســتمی رود کــن را تعییــن کنــد .در ایــن راســتا ،بایــد آشــوبهای
طبیعــی و انســانی کــه میتوانــد رونــد طبیعــی و اکولوژیکــی رود کــن
را مختــل کنــد ،شناســایی شــوند .آشــوبهای طبیعــی و انســانی ،نظــم
اکوسیســتمی رود را برهم میزند و ســاختار اکولوژیکی و اکوسیســتی رود
وارد مرحلــۀ جدیــدی میشــود کــه ممکــن اســت تأثیـرات مخربــی بــر
ســاختار رود و اکوسیســتم کلــی رود بگـذارد .در ایــن راســتا ،بهکارگیــری
و اســتفاده از متخصصــان و کارشناســان ایــن عرصــه میتوانــد نظــم
اکوسیســتم رود را در رونــد طبیعــی خــود حفــظ کنــد .به عبارتــی دیگر،
در رونــد طراحــی و برنامــه ریــزیرود کــن اســتفاده از اکولوژیسـتها و
یــا متخصصــان رشــتههای دیگــر در رابطــه بــا فرایندهــای طبیعــی،
اکوسیســتمی ،آبشناســی ،گیاهشناسی ،خاکشناســی و جانورشناسی،
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جســتار
کمــک شــایانی بــه شــناخت آســتانۀ رود کــن و برنامهریــزی دقیقتــر
ایــن رود خواهــد کــرد.

تأثیــر «یادگیــری» در فراینــد برنامهریــزی و
طراحــی رود کــن

مؤلفــۀ یادگیــری بــه عنـوان یکــی از اصلیتریــن مؤلفههــای تــابآوری،
اجــازۀ آموختن و کســب تجربــه از آشــوب را به اجتمــاع و کاربران محیط
میدهــد ( .)Gunderson & Holling, 2002یادگیــری از اختــاالت رود
کــن و نحــوۀ برخــورد بــا آنــان ،هنگامــی رخ میدهــد کــه آشــوب ســیل
در رود کــن رخ دهــد .ایــن امــر هنگامــی تحقــق مییابــد کــه کانالهــای
رود حــذف شــده و رود بــه ســاختار طبیعــی خــود بازگــردد .ایــن نکتــه
حائــز اهمیــت اســت کــه ایــن اق ـدام بــا محافظ ـهکاری و پیشبینــی
تدابیــر انجــام شــود .عالوه بــر ایــن ،یادگیــری از معماری بومــی منطقه و
نحــوۀ برخــورد ســاکنان و کاربـران رود نیــز میتوانــد در روند یادگیــری از
آشــوب ســیل رود کــن ،کمــک شــایانی کند.

تأثیــر «تنــوع» در فراینــد برنامــه ریــزی و طراحــی
رود کــن

تنــوع نیــز هماننــد اصــل یادگیــری ،از اصلیتریــن اصــول تــابآوری
اســت .افزایــش تنــوع باعــث افزایــش تــابآوری سیســتم و کاهــش
آشــوب را در پــی خواهــد داشــت .بــه طــوری کــه ،تنــوع بــه تعــداد
اجزای عملکردی مختلف در راســتای حفاظت از سیســتم در مواجهه
بــا اختــاالت و تهدیدهــای مختلــف اشــاره میکنــد (Godschalk,
 .)2003از ایــن رو ،تنوعهــای فضایــی و ارتفاعــی براســاس تــراز آب در
رود کــن باعــث افزایــش تــابآوری آن در مواجهــه بــا آشــوب ســیل
میشــود .بــر ایــن اســاس کــه تنــوع فضایــی بــه ایجــاد فضاهــای
متنــوع براســاس فصــول خشکســالی و ســیلخیز مدنظــر اســت و
طراحــی ارتفاعــی بــه اســتفاده و بهکارگیــری نظرگاههــا ،خانههــا،
پلهــا و ...در چندیــن نقطــه ارتفاعــی اســت کــه اگــر دِبــی آب در
فصــول پــرآب بــاال آمــد ،ســطوح دیگــر در نقــاط ارتفاعــی باالتــر،
عملکــرد خــود را از دســت ندهــد.

تأثیــر «راهــکار صفهســازی در کــران رود» در فرایند
برنامهریــزی و طراحــی رود کن

ایــن راهــکار کــه در اکثــر رودهــای جهــان اســتفاده میشــود،
جایگزیــن بســیار مناســبی بــرای کانالهــای رود کــن اســت.
اســتفاده از خطــوط توپوگرافــی رود و تنظیــم تراسهــای متعــدد
در لبــۀ رود ،نــه تنهــا میتوانــد آشــوب ســیل را کاهــش دهــد،
بلکــه میتوانــد ســاختار طبیعــی ،اکولوژیکــی و اکوسیســتم رود را
بازیابــی کنــد .عــاوه بــر آن ،ایجــاد منظــر کشــاورزی در ســطوح
تراسبنــدی و فضایهــای متعــدد بــرای برداشــت محصــول نیــز
از دیگــر پتانســیلهای ایــن رویکــرد و راهبــرد اســت .ارتبــاط رود
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کــن بــا محیــط اطــراف ،توســط کانالهــای مهــار ســیل قطــع
شــده اســت ،امــا راهــکار صفهســازی میتوانــد ارتبــاط بیــن رود و
محیــط اطــراف و در نتیجــه ارتبــاط بیــن رود و انســان را بازگرداند.

تأثیــر «تــاالب» در فراینــد برنامهریــزی و طراحــی
رود کــن

ایــن راهبــرد در علــوم محیطــی و اکولوژیکــی فوایــد و تأثیــرات
متعــددی از جملــه کاهــش آلودگــی آب ،کاهــش ســرعت آب،
ایجــاد تنــوع اقلیمــی ،منظــر کشــاورزی و ...دارد .بهکارگیــری
ایــن راهبــرد در رود کــن نــه تنهــا باعــث کاهــش ســرعت حرکــت
آب میشــود ،بلکــه میتوانــد تنــوع محیــط زیســتی رود کــن را
افزایــش دهــد .ســرعت حرکــت آب در رود کــن بــه دلیــل تغییــر
ســاختار رود در دهههــای گذشــته کامــ ً
ا مشــهود اســت ،در
نتیجــه کاهــش ســرعت آب در رود ســبب کاهــش فرســایش خــاک
و کاهــش خطــر ســیل خواهــد شــد .عــاوه بــر کاهــش ســرعت
حرکتــی آب ،ایــن تاالبهــا میتواننــد فضایــی بــرای تجمــع مــواد
آلــی در رود کــن باشــند؛ بــه طــوری کــه ایــن مــواد آلــی و مغــزی
کــه توســط آب و یــا ســیلهای لحظــهای حمــل میشــوند ،بــه
حاصلخیــزی خــاک کمــک شــایانی میکننــد ،در نتیجــه ایــن
تاالبهــا میتواننــد کیفیــت کشــت و کشــاورزی منطقــه را نیــز
تغییــر و افزایــش دهنــد.

در راســتای طراحــی و اجــرای ایــن تاالبهــا در بســتر رود کــن،
بــا حــذف کانالهــای مهــار ســیل و آزادســازی حریــم رودخانــه از
کانالهــا و لکههــای معمــاری ،فضایــی مناســب در جهــت ایجــاد
تپههایــی کوچــک امــا متعــدد در بســتر رود کــن مهیــا میشــود.
ایــن تپههــا بــا ارتفاعهــای کــم در بســتر رودخانــه ،باعــث کاهــش
روان آبهــا و ســیلهای لحظـهای میشــوند .نکتــۀ حائــز اهمیــت
در مــورد ایــن تاالبهــا ،ســرعت حرکــت آب در برخــی از روزهــا
و فصــول ســال اســت کــه بــا مسلحســازی ایــن تپههــا در عمــق
زمیــن ،خطــر نابــودی و یــا بــه عبارتــی شســته شــدن ایــن تپههــا
توســط ســیل کاهــش پیــدا میکنــد و از آنجایــی کــه ایــن راهــکار
بــر اســاس تفکــرات تــابآور برنامهریــزی میشــود ،در فصــول پــر
آب در زیــر آب فــرو میرونــد و در فصــول کــم آب ،بــه عملکــرد
خــود در ایجــاد فضاهــای متنــوع ادامــه میدهنــد.

جمعبندی

بــر اســاس اصــول و راهکارهــای بدســت آمــده از پروژههــای موفــق
دنیــا ،برنامهریــزی و طراحــی رود کــن در راســتای کاهــش خطــر
ســیل و بازیابــی ســاختار طبیعــی و اکولوژیکــی آن بحــث شــد.
جــدول  3جزئیــات بیشــتر ایــن برنامهریــزی را ارائــه میدهــد.

نتیجهگیری

رودخانههای شهری و تفکر تابآوری در برابر آشوب سیل |فرشاد بهرامی ،آیدا آل هاشمی وحشمتاهلل متدین
جدول  :3برنامهریزی رود کن بر اســاس اصول و راهکارهای تابآوری در برابر سیل .مأخذ :نگارندگان.
 .1اصول

متغییرها

راهبردها

زمان

بررسی شرایط تاریخی

بررســی مؤلفههــای فرهنگــی :نحــوۀ زیســت انســان؛ نحــوۀ کشــاورزی؛ نحــوۀ ســازگاری یــا مقاومــت در
برابــر ســیل؛ نحــوۀ ســاخت بناهــا و معمــاری.
بررســی شــرایط زیســتی و محیطــی :شناســایی بازههــای زمانــی ســیل؛ شناســایی دِبــی آب در فصــول
مختلــف؛ بررســی شــاخابه هــای قدیمــی رود.

بررسی شرایط آینده

پیشبینی آشوبهای آتی؛
پیشبینی فرایندهای اکولوژیکی.

آزمودن

آزمایشگاه

آزمایش روشهای متعدد در جهت سازگاری با سیل در آزمایشگاه؛
ایجاد ماکتهای مشابه برای پیشبینی و سنجش روشهای سازگاری با سیل.

نمونههای موفق جهانی
آستانه

نظماکوسیستمی
شناخت فرایندهای طبیعی

یادگیری

زندگی در محیط
استفاده از دانش بومی

بررسی نمونههای موردی در زمینۀ سازگاری و تابآوری در برابر سیل.
استفاده از اکولوژیستها و متخصصان مربوطه.
بررسی فرایندهای طبیعی رود کن و جلوگیری از ایجاد آشوبهای متعدد در این محیط.
فراهمکردن محیطی آموزنده و امن برای افراد بومی و متخصصان.
بهکارگیری و استفاده از دانشهای بومی منطقه و استفاده از تجربۀ افراد بومی.

کســب تجربــه از آشــوبهای بررســی خســارات و آشــوبهای ســالهای گذشــته رود در جهــت افزایــش اطالعــات و کســب تجربــه از
گذشــته
رونــد تاریخــی آن.
تنوع

 .2راهکارها

تنوع فضایی

ایجــاد فضاهــای متنــوع بــر اســاس دِبــی آب؛ ایجــاد فضاهــای متنــوع بــر اســاس فصــول مختلــف؛ ایجــاد
فضاهایــی متنــوع بــه صــورت خطــی در امتــداد رود؛

تنوع ارتفاعی

تنــوع فضایــی در ارتفاعــات مختلــف بــر اســاس دِبــی آب؛ ایجــاد صفههــای متنــوع بــر اســاس میــزان آب
در فصــول مختلف.

متغییرها

راهبردها

استراتژی
ایجــاد تــراس بندیهــا بــر هماهنگــی بــر اســاس توپوگرافــی رود؛ ایجــاد منظــر کشــاورزی؛ ایجــاد نظــرگاه و فضایــی بــرای ارتبــاط بــا
اســاس تــراز رود
صفهسازی در کران
آب؛ ســازگاری بــا ســیل؛ ارتبــاط بیــن رود و محیــط اطــراف.
رود
تاالب

ایجــاد تپههــای تــابآور در کاهش سرعت آب؛ محلی برای تجمع مواد آلی خاک؛ افزایش تنوعزیستی.
مســیر حرکــت رود

رود کــن بــه عنــوان یکــی از اصلیتریــن رودهــای شــهری تهــران،
همیشــه مــورد توجــه معمــاران منظــر ،شهرســازان ،اکولوژیس ـتها
و شــهروندان شــهر بــوده اســت .بــا وجــود برنامههــا و طرحهــای
متعــدد بــا هزینههــای هنگفــت ،ایــن رود در برخــی از فصــول ســال
در معــرض آشــوب ســیل قــرار میگیــرد و ســیل زیرســاختهای
طبیعــی و انسانســاخت آن را نابــود میکنــد .از ایــن رو ،بررســی
نمونــه موردیهــای موفــق در ســطح جهانــی و اســتفاده از تجربیــات
ایشــان میتوانــد در برنامهریــزی و طراحــی رود کــن کمــک شــایانی
کنــد .بررســی چهــار نمونــۀ موفــق در کشــورهای مختلــف دنیــا
(پــروژه رود وادی حنیفــه در عربســتان؛ دلتــا مکنــوگ در ویتنــام؛
پــروژۀ رودخانــه جیــن هــوآ در چیــن؛ و پــروژۀ رودخانــه ویــوو در
چیــن) ،اصــول و راهکارهــای مختلــف طراحــی در محیــط آشــوبناک

رودهــای شــهری را بیــان میکنــد کــه بــا بهکارگیــری و اســتفاده از
ایــن اصــول و راهکارهــا میتــوان برنامهریــزی جامعــی بــرای رود کــن
تنظیــم کــرد .در ایــن پژوهــش ،بــا تکیــه بــر ایــن اصــول و راهکارهــا
کــه شــامل :زمــان؛ آزمــودن؛ آســتانه؛ یادگیــری؛ تنــوع؛ صفــه ســازی
در کــران رود؛ و تــاالب اســت ،بــه ارائــۀ راهبردهایــی بــرای مداخلــه
و برنامهریــزی رود پرداختــه شــده اســت .ایــن برنامهریــزی کــه
برآمــده از تفکــر تــابآوری اســت ،معمــار منظــر را بــه ســوی یــک
برنامــه جامــع و چندرشــتهای ســوق میدهــد .توجــه بــه مســائل
اکولوژیکــی ،بومــی ،فرهنگــی ،تاریخــی و ریختشناســی زمیــن از
جملــه ابعــادی اســت کــه در برنامهریــزی رود کــن بایــد مدنظــر قــرار
گیــرد .ایــن برنامهریــزی و طراحــی میتوانــد بــه عنــوان الگویــی
بــرای دیگــر رودهــای شــهری تهــران نیــز قــرار گیــرد.
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