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Abstract

Rivers are vital natural resources. They became the 
starting point of most civilizations simply by 
providing men with drinking water, the means of 
irrigation and fishing. Rivers were also used to 
produce energy. Nowadays, they improve the look of 
urban landscapes and create natural green belts that 
cleanse the air.  
Unfortunately, these vital sources have been 
neglected in present-day Iran. Riverbanks with huge 
potential for improving urban landscapes have 
reduced to a mess and in some older cities like 
Shoushtar and Dezful installations like watermills 
and ancient bridges dating back to the Sassanide era 
are falling to decay.  
Undoubtedly, the way out of the current problem is to 
consider the principles of sustainable architectural 
development and use them in development activities 
in and around riverbanks. In this developmental 
study, we will attempt to describe these principles 
before introducing various approaches to draw a 
comprehensive plan for the creation of appropriate 
green belts across riverbanks that would also serve as 
dynamic urban centers. 
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 چكيده
هاي يي باكاربريها رودخانهر  در كنايبشر يها تمدن اكثر يريگ شكل

 ديص، يكشاورز، مصارف يدنيآشام آب نيتأم شاملمتفاوت و گسترده 
گيري از كاره ب همچنين در گذشته ويانرژ نيتأم، يريگيماه و انيآبز

 در بهبود سيما و منظر شهري و ايجاد ها رودخانه گسترده يها ليپتانس
 طبيعي در حاشيه  سبزيكمربندهاخلق  عمده شهري و يها گاه تنفس

 و ياتيح منبع نيا اريبس تياهم نشانگر ، در زمان حالها رودخانه
 .  استطبيعي

 آن طور ، ايران،نمانيسرزم در عصر حاضر و شهرهاي كنوني متأسفانه
 و كناره شود ينمبخش توجه كافي كه شايسته است به اين عامل حيات

 و بهبود سيما و منظر سازييل بسيار باال براي زيبا پتانسبا ها رودخانه
 نازيبا از خود به نمايش يا هيحاشاستفاده مانده و نه تنها  شهري، بي

 از جمله شوشتر و  كهنبلكه در بعضي از شهرهاي است، گذاشته
 باستاني آن يها پل آبي و يها ابيآسآبي همچون  ساتيتأسدزفول، 

 .در حال تخريب استنيز ، گردد يممناطق كه به دوره ساساني بر 
شك راه نجات از اين وضعيت كنوني، توجه به اصول معماري پايدار  بي

در .  استها رودخانه محوطه و كناره يها يطراحو دخالت دادن آن در 
 سعي -شود يم محسوب 1اي كه جزو تحقيقات توسعه-اين تحقيق 

خواهد شد تا پس از ارائه تعاريفي مرتبط با موضوع به اصل طراحي 
 با در نهايت  پرداخته وها رودخانه آن بر روي جداره ياه مؤلفهپايدار و 

 راهكارهايي براي رسيدن به ، در برخورد با رودخانهها مؤلفهتبيين اين 
 و ها رودخانهطرحي جامع براي ايجاد كمربند سبز مناسب در حاشيه 

 . شودتبديل آنها به مراكز پويا و زنده شهري ارائه 

 واژگان كليدي 
سي، توسعه پايدار، معماري پايدار، طراحي محوطه و شنارودخانه، آب
 .جداره رودخانه
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 رضيه تحقيقف
 .نديآ يمشمار   و آسايش رواني ساكنان شهرها به         انرژي، آب مورد نياز كشاورزي     نيتأم عامل   نيتر  مهم ،مي كشور  داي يها  رودخانه

 با اين سابقه طوالني شناخت و استفاده از آب و رودخانه در تاريخ اين سرزمين، امروزه                 چرا ؛ اين است  شود يمالي كه مطرح    ؤاما س 
  جريان رود در شهرها چه از نظر ظاهري و چه از نظر رواني به فراموشي سپرده شده است؟نقش سازنده

 اصول معماري پايدار به فراموشي سـپرده شـده و يـا از    ، ايرانماننددر پاسخ بايد به اين نكته اشاره كرد كه در بسياري از كشورها  
عماري پايدار هستند كه با  ميها مؤلفه زيست محيطي از جمله      شناختي عيني، ذهني، عملكردي و     زيبا يها  جنبه. شود يمآن غفلت   

انگيز و با دوام و   به فضاهايي دلتوان يم شود يم انجام ها رودخانه كه در حاشيه    ييها يزير كارگيري آنها در طرح   هگرفتن و ب  درنظر
 .  دست يافت- موجوديها ستمياكوسن  به منظور حفظ منابع طبيعي و برهم نزد-در عين حال همخوان با طبيعت و هم جهت با آن

 مقدمه
 ولـي بـا افـزايش سـرعت و     ،كند يم يا به داخل زمين نفوذ  وگردد مي باز اتمسفر به تبخير بر اثر آب باران ،در ابتداي هر بارندگي

در اين موقـع آب  . كند جذببتواندشود كه زمين  يابد و بارش بيش از مقداري مي  تبخير كاهش ميميزانتدريج  مدت بارندگي به
آب و يا تعداد زيادي از جويبارهـاي بسـيار كوچـك و درهـم            قشر نازكي از   به صورت اين آبها ابتدا    . شود  ح زمين جاري مي   در سط 

هـم    بـه  مرتبـاً ،ها اين شاخه. هاي اوليه رود هستند  شاخه،اين مجاري. شوند معيني متمركز مي يابند و سپس در مجاري جريان مي
  .آورند  ميودبه وجپيوندند و رودخانه اصلي را  مي

مقدار  مرطوب كه يها مياقلدر . كنند يم تقسيم "فصلي" و "مييدا"دو دسته  ها را از نظر تغيير مقدار آب در طول سال به رودخانه
ـ  ها در زماني كـه بارنـدگي نيسـت از ذوب    آب اين رودخانه. مي هستنديها از نوع دا رودخانه، كم است تبخير بارندگي زياد و  و يـخ  رفب

 كه مقدار بارنـدگي كـم و تبخيـر زيـاد     مناطق خشك در. شود  مينيتأم زيرزميني به داخل آنها يها آبنواحي مرتفع و يا از ورود 
 امـا  ،، بسيار نـاچيز اسـت      زمين ها، در مقايسه با حجم آب كره        مقدار آب رودخانه  اگرچه   .اند  ليها بيشتر موقتي و فص       رودخانه ،است

 "رودخانـه "و بسـتر آن، يعنـي   رود. جاري است يها آب عالم ناشي از عملكرد يها يخشكبسياري از تغييرات ايجادشده در سطح 
 .     زندگي بشر دارند نقش مهمي در

، دجلـه، فـرات، سـند، گنـگ، هوانگهـو،           ليـ ن بزرگ ماننـد     يرودها در كنار  يبشر يها  تمدنباعث شده تا اكثر      آب  انسان به  ازين
 آموخته بودند كه جهت اسـتفاده  يتجرب و يطرف به طور، ها  رودخانه در كنار    يزندگ  با هياول يها  انسان. رديبگ شكل...  و   تسه  انگي
 يموجـود  بـه عنـوان   آب و رودخانـه  ،كهـن  يهـا  فرهنگ از يبعض در  .بدارند را دوست    ها  رودخانه ديبا ،  طبيعي منابع   نيا  از نهيبه

  وبخـش  يزندگ يا ماده ارزش آب به عنوان      از نيزم  رانيامردمان   ربازيداز   .ه است  و احترام بود   شيستابخش مورد   اتيحمقدس و   
چندان نموده و     صد انيرانيا ماده را نزد     نيا گرانبها، ارزش    عيما نيا يابيكم و   رانيا فالت   ييايجغرافوضع  .  داشتند يآگاهارزشمند  
 بر  در احداث سدايرانيان كه است نيا انگريب باستان، رانيا باز مانده از يها لوحاو  ها نوشته سنگ. داد  قرار ييواال گاهيجاآن را در 

 از يبـردار  و بهـره يشناسـ  مـا در آب اكـان ين و جالـب  عيبـد تجـارب  . انـد  بوده و استفاده از قنات در جهان پيشتاز        ها  رودخانهروي  
 . درست از آن باشديبردار و بهرهطبيعي نعمت نيا احترام به يبرا همگان در عصر حاضر يالگو ديبا ،خيتار در طول ها رودخانه

 آب مورد نياز براي آشاميدن،كشـاورزي، صـنعت و توليـد انـرژي          نيتأمجمله   وه بر محاسن بسيار زياد از     امروزه وجود رودخانه عال   
 و منظـر    مايسـ . شود يم محسوب   آنگاه    تنفس ، در شهر  يجاررود  . كند يم فايا  نيز  كردن شهرها  ايپو در زنده و     ياديز اريبسنقش  

 هـا   رودخانـه  چرا كـه     ؛ستين ليدليب هم   يفروش فخر   نيا كه   روشدف يم شهرها فخر    گريد است بر    يجار در آن    يرودشهري كه   
 .  خارج كنندروزمره يها دغدغه و طراوت در شهر بپراكنند و روان ساكنين را از يسبزاز  ييبايز ينوارها توانند يم
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ـ  و مرمت عناصر موجود در بستر از         يسامانده به   بلكه،  پردازد ينم دهيپد كي ديتولرشته منظر، به     . پـردازد  يمـ  شـده    نيـي عت شيپ
 دانسـيقي ، بلكـه ماننـد يـك مو       ستندينرو  ه   رو ب  يقبل يها  نوشته از   يخال شهرسازان با صفحه     ايمعماران منظر برخالف معماران     

به همـين دليـل بـراي پـرداختن بـه بحـث       . اند  دهيشن قبالً آنها را از خود منظر        كه كنند يم صفحه   يرو ييها  نتشروع به نوشتن    
، كسب دانش و آگاهي از علوم مرتبط با موضوع و سپس شناخت معضالت و مشكالتي كه      ها  رودخانهر بر روي جداره     طراحي پايدا 

در راه رسيدن به توسعه پايدار وجود دارد، گام ابتدايي براي دست يافتن به دركي جـامع از معمـاري پايـدار يـا بـه عبـارت ديگـر                              
 جـداره  يرو بـر  داريـ پا يمعمـار  يطراحـ  يبررسـ  كه با هدف   قيتحق نيار در    منظو نيبد. معماري همخوان با طبيعت خواهد بود     

 :از   است صورت گرفته، سه مرحله مورد توجه بوده كه عبارتها رودخانه
  شناخت موضوع.1
  مشكالت يبررس .2
  اجرايي يراهكارهاه  و ارايها رودخانه توسعه پايدار بر روي جداره يها مؤلفهبررسي  .3

 عشناخت موضو. 1

در  لذا است، آن ينظر از دانش روز و توجه به ابعاد يبرخوردار ابعاد مختلف آن، يبررس پرداختن به هر موضوع و از آنجا كه الزمه
 .شود يم در جداره رودخانه است، پرداخته داريپا كه توسعه ياصل و در مرحله بعد به موضوع يشناس  مفهوم آببه بخش ابتدا نيا

 )يلوژدرويه (يشناس  آب.الف

 بـه   يدرولوژيـ هواژه  .  گرفتـه شـده اسـت      ييشناسـا  يمعن به   Logos آب و    يمعن به   Hydro از دو كلمه     يشناس  آب اي يدرولوژيه
 االتيـ اانجمن علوم و فنون     . دهد يم قرار   يبررس را مورد    عتيطب كه گردش آب در      شود يم اطالق   يكيزيف يايجغراف از   يا  شاخه

، چـرخش و    شيدايپ است و در مورد      نيزم علم مطالعه آب كره      يدرولوژيه:   است دهيبرگز يوژدروليه يبرا را   ريز فيتعرمتحده،  
  2.كند يم و ارتباط آن با موجودات زنده بحث طيمح آب، واكنش آب در ييايميش و يكيزيف اتيخصوص، عتيطب آب در عيتوز
 كه  يطور است؛ به    انهيم در منطقه خاور   ها يمصرو   ها يسومر مربوط به    يشناس  تجارب آب  نياول ،دهد يم نشان   خيتاركه   ييجاتا  

 زيـ ن نيچـ  در   يمشـابه  يها  تيفعال زمان   نيهمدر  . رسد يم حيمس الديم سال قبل از     4000 به   لين رودخانه   يرو يسازقدمت سد 
. دانسـت  يدرولوژيـ ه يـي طال دوره تـوان  يمـ  را يالديم 19 اقدامات قرن نيااما با تمام    . ]cantor,1969:13[وجود داشته است    

 .  است مواردنيا روباز از جمله يها كانال آب انيجر درباره 5نگيمان و 4، كوته3هيگانگ، زهايسرر در مورد سيفرانس يها فرمول
 :  از است كه عبارتيمختلف يها شاخه ريز با علم نيا

 ايـ 12يدرومتريـ ه،  11يدروگرافيـ ه،  10يدرولوژيـ ه، ژئو 9يسـنج  انوسياق،  8يولوژيكرا اي يشناس خي،  7يمنولوژيل،  6يشناسآب و هوا  
 .ها رودخانهل  علم مربوط به مساياي13يپوتومولوژ، يسنج آب

 و  يا  رهيـ ذخ يسـدها  ريـ نظ يكيدروليـ ه يهـا   سـازه  و طـرز عمـل       يطراح گفت كه    توان يم علم   نيا تياهمدر مورد ضرورت و     
، بدون توجه   يطيمحستيزل   بر مساي  ديكأتا   ب يشهر نيب و   يشهر يها  تفرجگاه يطراح و   يساز رودخانه، جاده  يمهندس،  يانحراف

 يرفتارهـا  بدون آشنايي با پوتومولوژي كه در مـورد خصوصـيات فيزيكـي و شـيميايي رودهـا،                   به خصوص  و   يدرولوژيهبه علم   
 ريـ غ يامـر ،  پردازد يم  به بحث  يفصل يها  انيطغ و   ريمس رييتغ،  يگذار  بستر، رسوب  رييتغ آب،   يدب رييتغ ليقبمختلف رودخانه از    

  . و مذموم استيعلم
يـا كـاهش آنهـا و         طبيعي يها  رودخانه ايجاد هرنوع تغيير در فرآيند       بار  انيزامروزه بشر متوجه شده است براي جلوگيري از اثرات          

ي  تغييرات بعدي ناشي از هر كار اصالحي و تنظيمـ     و  را يافته  ندهايفرآ فيزيكي حاكم بر     نيقوانبايد   ايجاد تعادل مجدد در رودخانه    
اي بر مطالعه تكويني تعادل رودخانه داشته باشد تا بتواند با رودخانه             ندهيفزاكيد  أبه عبارتي طراح بايد ت    . بيني نمايد  رودخانه را پيش  

 .]32: 1375، چاردسونير[  نه آنكه صرفاً بر روي آن كار كند،كار كند
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  در رودخانهداريپاتوسعه .ب

 آن سخن رامونيپ يشمار يبپردازان  هينظر تا شده مدرن باعث به صورت و چه يتسن به صورتمفهوم توسعه از بدو تولد چه 
 ديپد را يگوناگون يها مدل شده و مكاتب و يبند  دستهها هينظر نيا ياديز پس از مدت ،ها هينظر وفور و كثرت ليدله ب. نديبگو

 تسامح يقدرچه با  اگر؛كرد اشاره كينئوكالس و ينوساز، يوابستگ يها مكتب به توان يم مكاتب نياكه از جمله است آورده 
در  است كه نيا ياصلبهرحال نكته .  و الگو وجود داردهينظر خصوص نيادر ، پردازان هينظر گفت كه به تعداد توان يم

 ييهاريمتغ ييشناسا يپ مربوط به توسعه در يها يپرداز هينظر مطرح در يها مكتب از كيهر  مربوط به توسعه يها يپرداز هينظر
 خود بر عوامل يپردازهينظر و ليتحل در 14پردازان مثل روسو هينظر يبرخ است كه رو نيااز .  در توسعه داردياساس كه نقش است

 و يشناخت روانل ي بر مسا17 لرنرليدان  و16 مك كلندديويد ،15توماس كوهن افرادي چون گريد يسواز . كند يم ديتأك ياقتصاد
 .اند كرده ديتأك توسعه ياجتماععوامل بر  19 اسملسر،18پارسونز رينظ گريد يبرخ

 ياصل است كه به چهار محور       يالديم 1980 دهه   داريپا مربوط به توسعه     يها  نگرشنقطه اوج    يشهر منظر   طهيحدر  حال  به هر  
 : د شو يم يبند ميتقس

 ينيع يشناختبايزتوجه به . 1
  يادراك و يذهن يشناختبايزتوجه به . 2
 يعملكرد يها جنبه توجه به. 3
 .]41: 1385گلكار، [ يطيمح ستيزل توجه به مساي. 4 
 شـرفته يپ و  يصـنعت  يكشـورها  شـمندان ياند انيـ م از   آنهاست كه اغلب     ا نيا نظريه پردازان توسعه  نكته قابل توجه در خصوص       

ه حال توسعه، ب  ر  د يكشورهال  ي مسا كه از آنجا . شود يمحال توسعه   ر   د يكشورها در   يمشكالت خود منجر به بروز      كه اند  برخاسته
 تيوضـع توجـه بـه      بـا    قيـ دق به طور  ديبا لذا   ، نشده است  ليتبد يهيتوج قابل   كيتئورل  ي آنها، به مسا   شمندانياند توسط   يدرست
 20. شودميتنظ در حال توسعه يكشورها ياجتماع، يفرهنگ
 داريپا مبحث توسعه ديبا ، مختلف ارائه شده  يها  طرح،  ت اس  آب   نيتأمع بزرگ   ب از منا  يكي يسطح يها  آب  كه ييآنجا از   نيبنابرا

 بـه طـور   نيبنـابرا .  اسـت دهيرسـ ل فرا ي مساتيمحدود انسان به عنوان نييتع است كه لحظه نيا اعتقاد بر رايز ؟رديبگرا در نظر    
 ؛دهد را مد نظر قرار ليذ موارد ديبا طرح در رودخانه ، كي داريپااز نظر توسعه  گفت توان يمخالصه 

  مناسب در برخورد با آنياستراتژ دنيبرگز مختلف رودخانه و يها گونه ييشناسا -
  و مراتع ها جنگل ثابت و قابل برگشت مانند يها ستمياكوسحفظ جهت ر  موجود و تالش دستمياكوسمشخص نمودن  -
 يطيمح ستيزمالحظات  -
 انيآبز و رشد و نمو طيمح ستمياكوس وحش، اتيحتوجه به  -
 ها رودخانه خاك در كناره شيفرسا نيهمچن رودخانه و يگذار رسوبتوجه به مسئله  -
  در برخورد با رودخانهيكيتكن ينظرهاتوجه به نقطه -
  آنيساز رهيذخ استفاده و يچگونگ آب و تيفيكتوجه به  -
  كناره آنياهيگ آب، لبه رودخانه و پوشش يدب از بر هم زدن يريجلوگ مناسب رودخانه در جهت ميحرحفظ  -
  و زنده كردن گذشته پربار آنها به شكلي نوها رودخانهه جنبه فرهنگي و تاريخي توجه ب -
 .ها رودخانهبراي هويت دادن به ...)  و ها ابيآس، ها پل( آبي يها سازهاحيا و بازسازي  -

  مشكالت يبررس. 2
 و افتـه ي توسـعه يكشـورها  در ديدج يها هينظر با يفكر و وجود فاصله ، در حال توسعهيكشورها نيب در رانياقرار داشتن كشور  

 يفكـر گرفتن بسـتر    ر   بدون در نظ   يصنعت يكشورها و خدمات انجام گرفته در       ها  هينظر محض از    يبرداريكپ و   زاتيتجهكمبود  
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 يمسـتثن  قاعده   نيا از   نيز داريپابحث توسعه   شود كه    يمداخل كشور   ر   د نينو يها  دهيپد اصطكاك در برابر     جادياكشور، باعث   ر  د
 :عبارت است از  در داخل كشور وجود دارد، ها رودخانه در داريپا توسعه هينظر شرفتيپ كه در يمعضالت از مشكالت و يبرخ. ستين

 در يشهر و مسئوالن رانيمد برخيي توجه  كماي يتوجه يب تينها و در يدولت يها يارزگ استيس،  مناسبيزير عدم برنامه. 1. 2
  بستر مناسبجاديا و يطراحجهت 

  در سطح كشورها رودخانه جداره يبهساز يبراعدم وجود طرح جامع . 2 .2
 ها رودخانه و ورود آنها به يصنعت و يشهر يها فاضالبمناسب دفع نا. 3. 2
 به توان يم  آنها؛ به عنوان نمونهبيتخر و امكان ها رودخانهداخل   موجود دريميقد يها سازه و يآب ساتيتأسعدم توجه به . 4. 2
                              )1تصوير (. هستندبيتخر شوشتر و دزفول اشاره كرد كه در حال ياه ابيآس

 ها رودخانه ميحرتجاوز به . 5. 2

 برخـي   يول ، است ياجبار گسترش شهرها و     جهينت در   يا  پاره كه   انجام مي شود   يگوناگون يها  روشتجاوز به بستر رودخانه ها با       
 .شود انجام يبهتر به صورت تواند يم حيصح تيريمد كي ياجرا با گريد

  : به صورت ذيل است ها رودخانه ميحر، اصالحات و تجاوز به راتييتغانواع مختلف 
 احداث جاده در كنار رودخانه 
 كارهاي تنظيم و اصالح رودخانه 
  رودخانهيرواحداث پل بر  
  .]22و23: 1375، چاردسونير[ در رودخانه يخدمات ـ يشهر زاتيتجهاحداث  

  در كشورستيز طيمح نا مناسب تيوضع.  6 .2

  يهـا   قسـمت  و   ها  بخش از   ياريبس در   يتيريمد ديشد ضعف   نشانگر كشور،   يطيمحستيزدهنده   تكان يها  گزارش نيآخر يبررس
  با سرعت  رانيا خاك در    بيتخر است و اگر روند      رانيا جهان مربوط به     يها  خاك شيفرسا دهم   كي هم اكنون    .است عرصه   نيا

 بـه   ؛ نـدارد  يبهتر تيوضع زين رانيا يها  جنگل.  نابود خواهد شد   رانيا زيخ حاصل يها  نيزم تمام   ندهيآ سال   30 در   ابدي ادامه   يفعل
 ونيـ ليم كيـ  ، سـال  5 هـر    گـر يد انيببه  . شود يم بيتخر و مراتع كشور     ها  جنگل متر مربع از سطح      360 هيثان كه در هر     يطور

 سـت يز طيمحـ  تيوضع .رود يم از دست    رانيا يها  جنگل درصد از    مين و   كي ساالنه   اي و   شود يم نابود   رانيا يها  جنگلهكتار از   
 يشـهرها  در   ژهيـ و بـه    يصوت يآلودگو   مرگبار هوا    يآلودگدر كنار   .  ندارد يعيطب ستيز طيمح از   يكم دست   زين رانيا در   يشهر

اكنون روزانـه   هم.است روبه رو رانيا در اكثر مناطق  خاكيآلودگ و )يعمق و يسطح يها آباعم از ( آب يآلودگ با   كشور بزرگ،
 و هـر    كنـد  يمـ  ديتول رابهيش تريل 500 هر تن زباله در حدود       كه. شود يم ديتول رانيا تن زباله در     ونيليم 12تن و ساالنه    ر   هزا 32
 21.نمايد را به انسان منتقل يماريب نوع 118  تواند يم ها زباله نياهمچنين .  آب را آلوده كندتريل 4000 تواند يم رابهيش تريل

              
  ها رودخانه توسعه پايدار بر روي جداره يها مؤلفهبررسي . 3
 يرفتارهـا  و   هـا   رودخانـه  از انـواع     يكله راهكار مناسب، شناخت      توسعه پايدار و اراي    يها  مؤلفه براساس ها  رودخانه از بررسي    شيپ

بـه   آنهـا را     توان يم،  اند  داشته شهرها   يريگشكل رودها در    كه ينقش و   يكالبد تيشخصظر  از ن . رسد يممتفاوت آنها مهم به نظر      
 :   نمودميتقسسه دسته عمده 

 ها رودخانه نيا شهرها در كنار شيدايپدر .  گرفته استشكل طرف آنها كي شهر در ياصل يبند  استخوانكه ييها رودخانه. 1. 3
 و عامل دوم كه يزندگ يازهاين ريسا و يكشاورز، دنيآشام يبراستفاده از آب دو عامل وجود داشته است كه عامل اول ا

توان به مي يداخل يها نمونه از . بوده استيدفاع شهرها داشته، استفاده از رودخانه به عنوان عامل ليتشك نقش را در نيتر مهم
  . اشاره كرد و باثسيپارلندن، فلورانس، :  يخارج يها نمونه  و آباد ، شوشتر، قم و خرم)2تصوير(، اصفهان، دزفولنيقزو
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 و كرمانشاه، زيتبر مانند؛ هستند، يفصل و خشك شتريب و گذرند يم شهر ياصل يبند  استخوانانيم از كه ييها رودخانه. 2. 3
  .لنگرود

 در ينقشگونه چيهو عمالً  اند شده از عناصر موجود در شهر مطرح يكي در اثر رشد شهر، به عنوان راًياخ كه ييها رودخانه. 3. 3
  .، گرگان و همدانيسار، مانند؛ اند نداشته شهر ياصل يها يريگ شكل

 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       ينيع يشناختبايز مؤلفه .الف
ري مخاطـب را بـا رودخانـه        كه در نگاه اول و يا با گذشت زمان تعامل بصـ            گذارد يم ريتأثعمدتاً بر اصول و معيارهايي      اين مؤلفه   

ساز صورت  كيد بر اصل زيبايي در عوامل محيط      أ آن بايد با ت    ،يها  هيحاش دخل و تصرف در رودخانه و        ،در اين راستا  . كند يمفراهم  
 .پذيرد

  طراحـي در آن بايـد      ،محيطيل زيست ي كه به دليل مسا    دهد يمعمده ساختار رودخانه را كانال و مسيل جريان آب تشكيل           اگرچه  
شـناختي عينـي در     راحي محيطـي بـا تكيـه بـر اصـول زيبا           سازي و ط  رمنظدر مقابل    ولي   ،با احتياط و حداقل تغييرات انجام گيرد      

 مختلف آن توجه كـرد و بـا در   انواع رودخانه بايد به  يها  كنارهسازي  در زيبا . مل بيشتري برخوردار است    آن از آزادي ع    يها  هيحاش
 .   نمودنها استراتژي مناسب را انتخاب نظر گرفتن خصوصيات هركدام از آ

مسـتقيم شـهر و رودخانـه،        بـه دليـل ارتبـاط        - اول و دوم     نوع يها  رودخانه شامل   - گذرند يم كه از درون شهر      ييها  رودخانهدر  
 نخـورده،   دسـت  يهـا   كنـاره ساخت و سازهاي پراكنده و نامنظم، وجود        . محوطه از اهميت بيشتري برخوردار است     مصنوع  به شكل   طراحي  

ه بـا رودخانـه،     هـ طراحي نشده و در عين حال در حال تخريب، عدم فضاهاي قابل استفاده و مناسب براي ساكنين شـهر در مواج                    
 حـريم رودخانـه   در كه طراحي معمارانه و زيبا را البته تـا جـايي كـه بـه تجـاوز           استسيما و منظر ناسالم شهري از جمله عواملي         

 كه توسـط نـاظر هـم قابـل لمـس و         ها  رودخانهبراي رسيدن به زيبايي عيني در اين دسته از          . انديمان يم ضروري و الزم     ،نينجامد
 :     به طور خالصه به موارد زير اشاره كردتوان يمدرك باشد 

  مختلف گياهي و مصالح يها گونهبا استفاده از  يبصر حركت تيهدا براياستفاده از رنگ  -
  مختلفيفضاها و يكاربر، ها رنگ، ها فرم گياهي، يها تبافآميزي ايجاد تنوع از طريق هم -
  سطحرييتغ  و رنگ، مصالحرييتغ، يمرزبندايجاد تشخص از طريق  -
  متوازن نه متقارنيها يطراحايجاد تعادل از طريق  -
 كيد بر آب نما يا يك بناي يادمانيأكيد بر يك درخت با ويژگي خاص يا تأكيد مانند تأاستفاده از ت -

هاي در حال تخريب رودخانه  يابآسي بدون طراحي و ها كنارهمايي از ن .1يرتصو
1388، گاننگارند:  خذأ م دزفول-دز

ي مختلف در كنار ها دوره و گسترش شهر دزفول در شيدايپ .2ريتصو   
 71: 1376،ماينع:  مأخذ .)رودخانه نوع اول( رود دز
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  و منظرديد يازهاين نيتأمهت ج شهر ميقدگذر از بافت  و شفاف و سبك در كناره رودخانه مهين شفاف، يها بدنه استفاده از -
 يدسترس يفضا مناسب با يها پلاحداث بندي اصلي شهر از طريق  رودخانه در مناطق گذر از استخوانيها كنارهاتصال  -

  دو طرف رودخانهيتجار ارتباط با مناطق يبرا ـ يحيرتف يفضاها به آب رودخانه و يابي دست يبرا پل ـ ريزبه 
 استراحت موقت، يها محلمسيرهاي پياده و سواره، .  جديد شهريها بافتايجاد حريم مناسب در مناطق گذر رودخانه از  -

    .به عنوان حريمي مناسب طراحي شوند توانند يمهاي خدماتي و جنبي يكاربر

در . هستند داراي بافتي طبيعي و ارگانيك       ،نخوردهگيري در محيط طبيعي و دست      قرار باشهري   برون   يها  رودخانهدر نقطه مقابل    
 مصنوع پرهيز كرد زيرا دخل و تصرف يها بدنه و ها لبه بايد به معماري ارگانيك توجه داشت و از طراحي ها  رودخانهبرخورد با اين    

 نـوع سـوم از انعطـاف      يهـا   رودخانـه همين دليل طراحي بـر روي كنـاره         به  . كاهدمي ها  رودخانهنخورده   بافت بكر و دست   از  زياد  
 :  به راهكارهاي زير اشاره كردتوان يمبه طور خالصه . بيشتري برخوردار است

 ريزي فضايي زيبا  گياهي و توپوگرافي زمين و تالش در طرحيها گونهطراحي محتاط با حداقل دخالت در تركيب طبيعي  -
  شيب زمينمتناسب با پوشش گياهي و

لبه و كف رودخانه به همان صورت . سازي آب رودها قبل از ورود به شهر و استفاده از آن به عنوان درياچه تفريحي ذخيره -
 .كند يم به راحتي پوشش گياهي اطراف خود را منعكس كرده و فضايي زيبا و آرام را ايجاد دار بيشطبيعي و با ساحل 

 و جزئيات خالقانه، ها طرح با توان يمدر اين مناطق .  رودخانه در بيرون از شهريها بدنهو طراحي منعطف و خالقانه لبه  -
 .، با بستر طبيعي آن در بيرون از شهر تركيب كرداند شده مصنوع رودخانه را كه درون شهر طراحي يها بدنه

 
 يادراك و يذهن يشناختبايز مؤلفه .ب
انسـان در   . دهد يم كه ذهن مخاطب را در كانون توجه خود قرار           پردازد يمسي  شناختي ذهني در واقع به عوامل نامحسو      لفه زيبا ؤم

مواجهه با فضاي طراحي شده در صورتي كه بتواند با آن محيط به گفتگو بنشيند از آن لذت خواهد برد و اين خود از رابطه متقابل                      
 كالبدي يها طيمحكه در ادبيات طراحي محيط مشهور است،  22 ديويد كنتر"مكان"بر طبق نظرية . شود يمانسان و محيط ناشي 

 و معنايي كه از وحـدت مكـان و   وندديپ يممكان كالبدي، فعاليتي كه در آن به وقوع     . به دليل تعامل سه عامل اصلي اهميت دارند       
 ،به هـر صـورت مكـان       . ]cantor,1977:158[ شوند يم  ناميده )) مكان يها  مؤلفه((اين سه به همراه هم      . شود يمفعاليت دريافت   

 برنامـه  بيـ ترك خالصه كرد، بلكه محصول تـداخل و      ريتصو كي كه بتوان آن را به طور كامل در          ستين يكيزيف تيكم كيتنها  
اگر طراحي محيطي و درك آن از سوي ناظر نوعي ارسـال دو طرفـه پيـام                 .  است نيزم محل و    اتيخصوصانسان با مشخصات و     

 . موضوعات مرتبط با روانشناسي محيطي خواهد بودنيتر مهم از  يكي، پس ارتباط؛تلقي شود
 بردن به رودخانه سعي در تخليه روانـي         هفرد با پنا  . كند يمرا دنبال   سازي   در مواجهه با رودخانه، اصل آسايش رواني و خاطره         ناظر

بـه يادمانـدني و      رار كنـد آن فضـا بـراي او         اگر بتواند با فضايي كه در آن قرار دارد ارتباط برقـ            همچنين .و رسيدن به آرامش دارد    
 بـراي گـردش و      ها  كناره بودن   الوصول  سهل محيطي،   يها يطراحاستفاده مناسب از جريان آب رودخانه در        . خواهد شد  سازخاطره

 در  نقـش مفيـدي  تواند يم گياهي مختلف يها پوشش با استفاده از -مانند آلودگي صوتي  -زا  پياده روي و حذف عناصر اغتشاش
 بـه مـوارد     توان يم ؛ رودخانه قابل تعميم است    عانوابه  در بررسي اين مؤلفه كه       .داشته باشد ايجاد فضايي به ياد ماندني براي ناظر        

 : زير اشاره كرد
 ، آبيصدا دنيشنامكان  -
 ، مختلف جريان آبيها حالتبه نمايش گذاشتن  -
 ،ها انعكاس نيا ؤيتر نورها در آب و  شبانهتوجه به انعكاس -
 عالوه بر تماس مستقيم با آب، امكان ها كنارهدسترسي به .  از مناطق كنارهيبعض به آب در يدسترسفراهم بودن امكان  -

 .آورد يم به وجود را نيز )نسيم(بهره بردن از جريان ماليم و معتدل هوا 



 

      15 -26/يميداي ها رودخانهي رو بر دارياپ رمنظرهيافتي در  /1389تابستان / سال هفتم/ شماره چهارده 

 

22

 گياهي و عناصر معماري  صوتي به كمك پوششيها يآلودگامكان پرسه زدن و حاكميت پياده در كناره رودخانه و حذف  -
 . حركت سواره و سر و صداي ناشي از زندگي شهري را از كناره رودخانه دور كردتوان يم

 ،خلق بناها و فضاهاي استعاري در كنار رودخانه براي نقش بستن در خاطره و رساندن مفهوم خاص به بيننده -
، يفرهنگ، يخيتار هاي خاصيژگيو با يشاخص عنصر لهيبه وس تيهو. هويت دادن به فضا و محوطه طراحي شده -
  يا انبوه درختان نخل در كناره رود كارون)رانهت( عصر  درختان چنار در خيابان وليفيردبه عنوان مثال، . شوديم انيب يعيطب

 . نديآ يم بخشي از هويت اين فضاها به شمار )اهواز(
 ،ها يساز ه به زاويه ديد ناظرين در محوطه و تناسبات و توجها اسيمقكردن فضاها از طريق رعايت  انساني -
 با توان يم ، به عنوان مثال. واضح و دور از اغتشاشيها يطراحايجاد فضاهاي دلنواز يا خلق معماري آرام از طريق  -

 طراحي شده و پرهيز از ايجاد فضاهاي مبهم و يها محوطهتركيب همگون عناصر منظر در كنار هم، اشراف ناظرين بر 
 .)4و3ويراتص ( آوردبه وجود فضاهاي آرام و بانشاط را ناشناخته،

 
 

 
 

 
 

  يعملكرد مؤلفه .ج
 كـه شود  مي ينقاط نيچن آن دارد و باعث هجوم مردم به         يها  بدنه ياياح در   يا  عمده رودخانه، نقش    كنار يجنب يفضاها يطراح

 ،شهري و برون شهري از نظر عملكردي وجود دارد كه بين رودهاي درون يا عمدهاختالف .  استابيكم شهرها به شدت اكثردر 
 .ست ا خدماتي در كنار آنهايها يكاربرگيري نحوه استفاده از آنها در اوقات فراغت و شكل

 و  يحـ يتفر يدهايـ خر شـام،    اي، صرف عصرانه     مالقاتقرارهاي  ،  يزن قدم يبرا ييها  مكان نوع اول و دوم به صورت        يها  رودخانه
 نوع سوم كه در خارج      يرودها. دينما يم نيتأم را   نيساكنمدت  كوتاه اوقات فراغت    يعبارت به   گيرد؛مياده قرار   مانند آن مورد استف   

 شـهر  يمركـز  فاصـله داشـتن از هسـته    نيهمچنـ  به آنها و     يدسترس بودن زمان    يطوالناز بافت متراكم شهر هستند با توجه به         
 . رنديگ مورد توجه قرار شتريب اي روزه كيه صورت  بييها حگاهيتفر به عنوان استراحتگاه و توانند يم

 محلي براي تجمع و استفاده از طبيعت، داراي پتانسيل بسيار زياد براي تركيب معماري               به عنوان  درون شهري    يها  رودخانهكناره  
 و بناهـاي يادمـاني در   هـا  مـوزه  و مراكز فرهنگي، ها كتابخانه سنتي و مراكز خريد، يها بازارچهبا قرار دادن  . سازي است  و محوطه 

در ) Kuching(رودخانه كوچينگ امكان پرسه زدن و حاكميت پياده در كناره. 3تصوير
John L.Lorg :، 2006 :24خذأم .، مالزي)Sarawak(ايالت ساراواك 

اونسبرو تبديل كانسپت اوليه به فضاي قابل استفاده براي تفريح  در كناره روخانه . 4تصوير
)Owensboro(ايالت كنتاكي ،)Kentucky(خذأم. ، آمريكاJohn L.Lorg :، 2006 :132
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روحي و روانـي و افـزايش سـرانه فضـاي سـبز              نيازهاي   نيتأم عالوه بر    توان يم ها  رودخانه و فضاهاي سبز حاشيه      ها  پاركدرون  
 .)5تصوير (  كردنيتأم فرهنگي شهروندان را نيز و اجتماعي نيازهاي ،شهري
 مسافران براي گذراندن اوقات فراغت، بيشتر به فضـاهايي بـراي            تر يطوالن برون شهري يا نوع سوم به دليل اقامت          يها  رودخانه

  .نياز دارند بهداشتي، متل و هتل يها سيسروتفريح، شنا، قايقراني، ماهيگيري و فضاهاي خدماتي مانند تريا و رستوران، 

 اسـتفاده   يبرا فضا   زيتجهمكان  كنندگان، ا   توسط استفاده  زيتجه و قابل    يعملكرد چند يبسترها جاديا ؛ گفت توان يم ،به طوركلي 
 يابيـ  ، مكـان  ياجتماع و   يسن مختلف   يها  گروه حضور   يبرا الزم   التيتسه مراسم خاص، وجود     نيهمچندر مواقع مختلف روز و      

 و تماس با آب، اسـتفاده       حيتفر يبرا يمحل عبور به    يبرا صرف   يمحل از   ها  پل كردن   ليتبد،  ها  ادهيپ ازين با توجه به     ها  پلمناسب  
 نقش بسزايي در    يقرانيقا شنا و    يبرا امن   يها  محدوده جاديا كه آفتاب آزاردهنده است،      يمواردم در    موقت و داي   يها بانهيسااز  

 .د داشتن خواهها رودخانهزنده و پويا كردن كناره 
 يطيمح ستيز مؤلفه .د
.  زندگي وابسته بـه آب دارنـد       گيدست هم نييپاي   از باالرود گرفته تا نواح     كنند يمكه در رودخانه زندگي     گياهان و جانوراني    ليه  ك

 ولي بعضي ديگـر از جملـه        ، به حيات خود ادامه دهند     توانند يم مانند ماهيان هم در دريا و هم در رودخانه           آبزياناگر چه بعضي از     
 به تغيير موقعيت ابندي يم و يا بعضي از انواع خاص ماهي كه در آب شيرين پرورش      كنند يم رشد   ها  رودخانهگياهاني كه در حاشيه     

 .    دهند يممسيل رودخانه، ميزان و سرعت آب و ورود مواد خارجي مانند فاضالب واكنش نشان 

 به عنوان يك ها رودخانه ؛ميالدي مطرح شد1980 در سال 23 كه اولين بار توسط رابين وانت"مفهوم پيوستگي رودخانه"بر اساس 
 و حوضه آبريز خود در حـال تغييـر و تحـول فيزيكـي و                نييپاع و سرچشمه رود تا نواحي        كه از منب   شوند يماكوسيستم باز معرفي    

 فيزيكي آن از قبيل گودي، پهنا، سرعت يها تيكم رودخانه به يها يژگيو كه كند يماين نظريه، الگويي معرفي . شيميايي هستند
 دهـد  يمـ اين نظريه اجازه    . شود يمانه نسبت داده    محيطي رودخ  شونده و همچنين ميزان فاكتورهاي زيست     آب، ميزان مواد رسوب   

كه رودخانـه دچـار تغييـرات اجبـاري از جانـب          در صورتي   و بيني باشد  محيطي قابل پيش   كه ساختمان آب رودخانه از لحاظ زيست      
 .ماند يم اكوسيستم موجود در آن با چرخه طبيعي در طول زمان ثابت ،عوامل خارجي نشود

پذير مانند انرژي خورشيد و معماري سازگار  طبيعي و استفاده از منابع تجديد  طي و تالش در حفظ منابع     محيل زيست توجه به مساي  
محيطـي در فرآينـد طراحـي       نظرهاي زيست  عمومي جهت درج نقطه    يلوژومتديك   .وردهاي توسعه پايدار است   ابا طبيعت از دست   

 :  بدين شرح استها رودخانهكنار 
كدام از اين مناطق به     انتخاب هر . اجرا كرد ني روي آنها    عدد از مناطقي است كه بتوان پروژه را به آسا          مت يها  نهيگزقدم اول تعيين    

سـپس بـراي منـابع    .  كند و هم مستلزم حداقل تمهيدات تكنيكي باشـد نيتأمنحوي بايد باشد كه هم مالحظات محيط زيست را     
 خاص يها يژگيو ةدهند مربوط تهيه كرد كه اين ليست بايد نشان يها ليتحلمحيطي موجود، بايد ليستي همراه با تجزيه و  زيست

 . نادر در حال انقراض باشديها گونه به خصوصآن منطقه نظير پوشش گياهي خاص، حيات وحش، آبزيان و 
ل  انتخابي متفاوت روي عوامل زيست محيطي قـدم او يها طرح سازمان دادن يك مطالعه منظم و دقيق براي تبيين اثر            ،قدم دوم 

، مسيرهاي پيـاده مشـخص      ها  پل،  ها  جادهاندازهاي طبيعي،    يابي مناطق تفرجگاهي ويژه، چشم     مكاناز جمله   در اين قسمت    . است
 شـود  يمـ محيطـي تهيـه     بـه اهـداف هماهنـگ اقتصـادي و زيسـت     يابيـ  دسـت  مقدماتي بـراي  يها نقشه و در گام آخر  شود يم
 ].27و28: 1375، چاردسونير[

 : تواند شامل موارد ذيل باشدميمحيطي در راستاي توسعه پايدار رودخانه  ت زيسمؤلفهتوجه به 
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 توجه به اكوسيستم موجود و برهم نزدن آن -
 توجه به كيفيت آب و چگونگي استفاده از آن -
 استفاده از درختان بومي و پوشش گياهي غالب منطقه در طراحي محوطه -
 مناسب ميحر تيرعا قيطر از انيطغ عناصر در برابر يمنياظر گرفتن  بستر رود و در نيعيطب تيوضع از دخالت در زيپره -

  ساخت و ساز در آن محدودهتيممنوعو 
 مناسب با استفاده از يبندها بيش رودخانه از طريق احداث يها بدنهجلوگيري از ريزش و فرسايش خاك در بستر و  -

  خاكتيتثب يبرا ياهيگپوشش 
 ها كناره در مينس افتني انيجر و ياهيگوشش  رطوبت و دما با استفاده از پليتعد  -
  به داخل آبيصنعت اي يخانگ از ورود فاضالب يريجلوگ با آب يآلودگ كاهش  -
 )6تصوير (. زباله در فواصل منظميها سطل هيتعب و منظم و يمقطع يروبيال قيطركناره از پاكيزگي  حفظ  -

 
                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 يريگ جهينت

با .  استيشناس  آباي يدرولوژيه جداره رودخانه، اشراف داشتن به علم يرو بر داريپا يطراحثر در ؤ گام در شناخت عوامل منياول
 مختلف رودخانه   يرفتارها برد و    يپ آب و رودخانه     ييايميش و   يكيزيف مختلف   اتيخصوص به   توان يم دانش است كه     نيا بر   هيتك
 است كـه دخـل و تصـرف در    يهيبد.  را شناختيفصل يها انيطغ و ريمس رييتغ، يگذار بستر، رسوب رييتغ آب،   يدب رييتغ ليقباز  

 .آيداي به شمار ميغير حرفه يامر مختلف آن يها گونه يشناس و رفتاراتيخصوص اطراف رودخانه بدون توجه به يفضاها
 نيـ ا اطـراف    يفضـاها  يبهسـاز  و   يسامانده زمان ، و مصنوع  يعيطبز عوامل    ا يناش مختلف رودخانه    يرفتارها با   ييآشناپس از   

 مختلـف   يهـا   جنبـه  تا بـا اسـتفاده از        شود يم رودخانه مطرح    داريپاجاست كه بحث توسعه     نيادر  . رسد يمفرا   يشهر سبز   دوريكر
 و مايسـ  و بهبـود  يعمـوم  يفضاها كردن يانسان مطلوب در جهت     يگام يطيمحستيز و   يعملكرد،  يادراك و   يذهن يباشناختيز

 . برداشته شوديشهرمنظر 

اونسبروايجاد عملكردهاي تفريحي و خدماتي در كناره روخانه . 5تصوير
) Owensboro(، ايالت كنتاكي)Kentucky(آمريكا ،. 

John L.Lorg :، 2006  :83خذأم
 

ايجاد محدوده امن براي شنا و قايقراني و زنده و پويا كردن منطقه صنعتي . 6تصوير
).Union Point Park( با ايجاد يونيون پارككاليفرنيا و اُكلند 

 Hou, Rios :،  2003 :24خذأم 
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 مناسـب در برخـورد بـا آن،    ياسـتراتژ  دنيـ برگز ، مختلـف رودخانـه  انـواع توجه به پذيرش رودخانه به عنوان يك اكوسيستم باز،       
 بـا   در برخورديكيتكن مختلف ينظرها و توجه به نقطهيطيمحستيز مالحظات و تالش در حفظ آن،   ستمياكوسمشخص نمودن   
 در  يجـار  يرودهـا  كنـاره    تـوان  يمـ  اصول است كه     نيا بر   هيتكبا  . آيدبه شمار مي   رودخانه   داريپال مهم توسعه    رودخانه از مساي  

هجوم و ازدحام سـاكنين شـهرها بـه         . گاه شهري است   رودخانه، حلقه گمشده تنفس    . كرد ليتبد مهم   يعموم يفضا را به    شهرها
، يمـ ياقل شيآسـا  جاديا،  يطراح در   يريپذ انعطاف.  خود دليل واضحي بر اثبات اين مدعاست       ها  رودخانه مختلف در كنار     يها  بهانه
 و  يسـرزندگ  حـس    جـاد يا در   ييبسزا مفرح و با طراوت، نقش       يفضاها رهاشده اطراف رودها به      يفضاها ليتبد و   يروان و   يروح
 .  در شهرها را خواهد داشتيشاداب

 يبند  و زمان  يبند لزوم مرحله لذا  ،  نيست ريپذامكان كوتاه يزمان در دوره    ها  رودخانه يبراده   موارد مطرح ش   هيكل ياجرا كهاز آنجا   
 با ارزش   يگام،  ها  رودخانه  جداره يبهسازطرح جامع در     ياجرا است تا با     ديام .دينما يم يضرور آنها   يبرا يياجرامدت  برنامه دراز 

  .داشته شوددر سطح كشور بر ها رودخانه در داريپا يطراح طهيحدر 
 هانوشت يپ

 گفت كه هدف توان يم كلي به طور. يا توسعه -3 كاربردي -2 بنيادي -1: ند ازا كه عبارتشوند يمانواع تحقيق به سه دسته اصلي تقسيم  .1
 ].52: 1384نيا، حافظ [ست ا، ابزارها، كاالها يا ساختارهاها روش، توسعه و بهبود شرايط، يا توسعهتحقيقات 

 www.daneshnameh.roshod.ir: آدرس اينترنتي. 1388 وزارت آموزش و پرورش، آوري ارتباطات و اطالعات آموزشي نت فنمعاو آرشيو .2

3. Gangmillet 
4. Kmtter 
5. Manning 
6. Hydrometeorology 
7. Limnology،  و ها بركه، ها اچهيدر مانند يخشك داخل يها آبعلم مطالعه ...  
8. Cryology 
9. Oceanology   

10. Geohydrology، ينيزم ريز يها آبلم مطالعه ع  
11. Hydrography،  يرانيكشت در رابطه با مسائل به خصوص آب اتيخصوصعلم مطالعه  
12. Hydrometry 
13. Potamology 
. ستيز يم اروپا يروشنگر در سده هجدهم و اوج دوره يسيسوئمتفكر ) يالديم Jen-Jacques Rousseau( ،)1712-1778 (ژان ژاك روسو .14

 . بزرگ بر معاصران گذاشتيريتأث، يتيترب و يادب، ياسيس يها نهيزم او در يها شهياند
15. Thomas Kuhn  
16. David mac kelend 
17. Daniel lerner 
18. Talcott parsons 
19. AsmeIser 
 .باشد يم SUSTAINABLE DESIGN  از عبارتيا ترجمه در واقع داريپا  ياز طراح منظور نجايادر  .20
 .باشد يم 1388در سال  توسط نگارنده  كشورستيز طيمحشده از سازمان  يآور شده بر اساس گزارشات جمع ائهاطالعات ار .21
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