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 چکیده

را باشد یعی را که قابل احیاء و حفاظت میتوان، مقداری از عناصر مربوط به اکوسیستم طبدر هر شهری می

-یداری کلی منطقه شهری میها، بر سرزندگی، سالمت اکولوژیكی و پااین سیستم یپیدا کرد. تالش برای ایحا

های جهان در حال هایی است که به سرعت در بسیاری از کشورها از جمله ایدهنهرها و آبراهه یافزاید. احیا

کند، یك آبراه طبیعی عالوه بر اینكه مسیر و زیستگاهی را برای حیات وحشی فراهم می یگسترش است. احیا

آورد. همچنین ساکنین شهر را با مناطق اکولوژیكی پیوند به وجود می را نیز برای مردم هفضای باز و مسیر پیاد

 ءهای اصلی بقاعنوان یكی از شریانرودخانه به کنند.کند که در جهانی طبیعی زندگی میداده خاطر نشان می

ه به فضای رها شد اغلب قابل استفاده مانده وهای آن غیرمحیط زیست در شهر در بحران قرار گرفته و لبه

عنوان فضای عمومی از نداشتن باشد و بهپاسخگوی نیازهای درونی و هویتی شهری نمیو  تبدیل شده است

بنابراین احیای رودخانه و طراحی لبه آب موجب افزایش تنوع  و سرزندگی . بردپویایی و سرزندگی الزم رنج می

 تحقیقدر این  .ری خواهد شدگذاری در توسعه شهشاخص شهری و تضمین رشد و سرمایه ایجاد سیمای و

تا با بازآفرینی رودخانه در حوزه طراحی شهری به عنوان شریان حیاتی شهرفرصت تقویت  شده استسعی 

ارتباطات اجتماعی شهر را موجب گردد و از طریق طراحی و ترکیب فاکتورهای طبیعی، مصنوعی و رفع 

و با در دسترس قرار دادن آب برای  ذیر و زیبا دادلبه آب صورتی دلپ های محیطی به وضعیت رودخانه وآلودگی

شهروندان و با پیوند دادن آن با محیط پیرامون طراوت و روح تازهای به فضای شهری داد و پویایی شهر را 

تحقیق در قسمتی از رودخانه زرجوب، اول جاده پیربازار کنار پارک توحید انجام  محدوده این ارتقاء بخشید.

گردد، پایگاه مداری تدوین میمداری و هدفتر جدول سنتز که با دو رویكرد مسالهان دقیقشده است و به بی

 سازد.استراتژیك طرح را معین کرده و زمینه تدوین اهداف و راهبردها را فراهم می
 

 رودخانه سرزندگی، ساماندهی، فضای شهری، احیا،واژگان کلیدی: 

 

 مقدمه -1
ر از عوامل طبیعی و محیطی است، در عصر حاضر مناظر شهری در حال تغییر سریع ساخت اصلی یك شهر به شدت متاث

انسان برای به دست آوردن فضا جهت . از نواحی اکولوژیكی بكر و با ارزش به نواحی از هم گسیخته اختالل یافته هستند

های شهری به عنوان ها و مسیلنهرودخا کند.برد و آن را دچار تغییرات نامطلوب میهای خود، دست در طبیعت میفعالیت

شده تبدیل گشته است و پاسخگوی نیازهای درونی و  توجهی قرار گرفته و به فضای رهاعناصر شاخص شهری که مورد بی

باشد، شهر به مانند یك موجود زنده به سرزندگی و نشاط نیازمند است و الزمه سرزندگی فضای شهری هویتی شهری نمی
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های حیاتی در مناطق پیرامون خود تاثیر گذارند، بنابراین دهی به عرصهجا که رودخانه در شكلاز آنست. حضور مردم در شهر ا

ای برخوردار خواهد بود. این فضاهای شهری فرصتی جهت نقش این عنصر در کالبد شهر و فضاهای شهری از اهمیت ویژه

رصه عمومی و احیاء لبه رودخانه به محور تفریحی و سبز این مقاله گسترش ع آورد.کشاندن طبیعت به دل شهرها فراهم می

های اکولوژیكی و پیوند مجدد انسان با عناصر طبیعی در جهت سرزندگی فضای شهری سازی ارزشجهت حضور مردم با باززنده

یه و پردازد و کوشش شده است با انتخاب روش صحیح برداشت اطالعات از روش تجزو خلق فضای سرزنده در لبه آب می

ها در ساختار شهرو آنچه پیش روست تالشی است، برای تبیین جایگاه رودخانه تحلیل کیفی در جهت اهداف گام برداشته شود.

تر رسانی به مردم موفقسبز عمومی در جذب جمعیت و خدمات نقش آنها در بازگرداندن هویت به شهر است. هر چه فضای

هدف اصلی در طراحی و ایجاد فضای سبز با توجه به اینكه  بیشتری خواهد یافت ءتقاوری اجتماعی فضای سبز نیز ارباشد بهره

بخشی از طبیعت  نیز انسان .تر کردن انسان و طبیعت به یكدیگر استشهری، دستیابی به آثار اجتماعی و روانی هر چه نزدیك

شهر سالم شهری است  .یابدندگی رهایی میهای زگیرد و از روزمرگیاست و با قرارگیری در فضاهای طبیعی چندی آرام می

های که مردم بتوانند یكدیگر را در جهت باالترین تواناییدهد بطوریخشد و منابعش را توسعه میکه محیطش را بهبود میب

 [.1] فردی پشتیبانی کنند

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق -2
های آب گیرد و لبههایش شكل میبیعی در لبهالكساندر و همكارانش معتقدند که زندگی یك فضای عمومی به طور ط

و آب به عنوان یك عنصر طبیعی در فضای شهری، سبب نزدیكی هر چه بیشتر  شوندست که مردم دور هم جمع میجایی

-های شهرسازی ایرانی اسالمی میعنوان یكی از شاخصهاهد بود و بهها  با طبیعت و کاهش فشارهای روحی روانی او خوانسان

گیری و گسترش بندی شهرها نقش بارزی در شكلرودخانه به عنوان عنصر طبیعی برجسته در ساختار استخوان ن یاد کردوات

عنوان یكی از عناصر ساختاری های شهری بهرودخانه مسیل .کندمی ایفا یش بارزی در سیما و هویت شهرشهرها داشته و نق

ها بستر پیدایش ساحل رودخانه. بع زیست محیطی شهر نقش موثری داردشهر، کریدورهای طبیعی شهری در فراهم کردن منا

 ای جاری بوده، به سرعت و شتاب فرهنگی افزوده است وهای کهن جهان است. در ایران نیز هرجا رودخانهو رشد بیشتر فرهنگ

جود آمدن مراکز حیاتی و روش های بسیار دور باعث به وباید گفت آب در گذشتهر درون فرهنگ جا باز کرده است. خود نیز د

-نی که این اکوسیستم زنده و مؤلفهاز آنجا که رودخانه یك عنصر طبیعی در شهراست، تا زما اقتصادی وشهرنشینی بوده است.

شناختی را جهت استفاده از هیچ یك از مقاصد اجتماعی و زیبا توانطور مناسب در عملكرد نباشند، نمیهای محیطی آن ب

و ساماندهی حیات طبیعی رودخانه است و تا  ده شدن این اهداف در راستای احیامرتفع ساخت چرا که برآوررودکنار شهری 

های اکولوژیكی بنابراین مؤلفه زمانی که محیط اکولوژیكی رودخانه درست عمل نكند، مردم فقط از آن دوری خواهندگزید.

چرا که اصول ارائه . ی اصلی در راستای طرح قرار گیرندهاز اولویترودکنارها از اهمیت بیشتری برخوردار خواهند بود و باید ا

اعی و زیبایی رودکنار را پوشش های اجتممحیطی به میزان قابل توجهی مؤلفههای شده در این رویكرد در کنار توجه به مؤلفه

 [. 2] دهندمی

 

 متدولوژی تحقیق -3
که به تشریح و توضیح عینی و دقیق خصوصیات جامعه در نظر  باشدتحلیلی می-ش تحقیق مورد استفاده روش توصیفیرو

های استخراج شده کنیم و با استفاده از شاخصدر بررسی مطالعه موردی استفاده می تحقیقشود با استفاده از روش گرفته می

کیبی از تفسیرگرایی و حاضر تر تحقیقهای فلسفی، نظر مبانی و دیدگاهاز نقطه. گیرداز مبانی نظری مورد آزمون قرار می

 د.مورد مطالعه را بررسی خواهیم نمو محدودهی برسی اسناد، مدارک، مشاهده، مصاحبه، و با رویهباشد میتئوری انتقادی 
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 تحقیق مفاهیم نظری -4
 ساماندهی -

 سیستم یك اجزای بیان در بهینه ترتیب و نظم ایجاد و موجود روابط اصالح از است عبارت عام طور به ساماندهی مفهوم

 [.3] شودمی هدایت شده تعیین پیش از اهداف سوی به نظام، کل نیز نهایت در کهایگونه به

 فضای شهری  -

که  یباشند یعنی جایفضای شهری بخشی از فضاهای باز و عمومی هستند که به نوعی تبلور ماهیت زندگی جمعی می

مل و نكه یك فضای عمومی فضای شهری محسوب شود این است که تعاشهروندان در آن حضور دارند. شرط اساسی برای ای

و آن دسته از  جزء فضای زندگی روزمرهء شهروندانعالوه بر این فضای شهری چیزی نیست . تقابل اجتماعی در آن رخ دهد

، ارتباط متقابل مفضای شهری در مفهومی عا فضاهایی که عموم شهروندان بدون نیاز به کنترل و حق ورود در آن حضور دارند

های فردی است، در یك زندگی شهری خود به مثابه مهم تارهاست. یعنی ضمن آنكه محل همجواری هویتمیان روابط و رف

 [. 4] گذاردرفتارها و روابط انسانی تأثیر میترین عامل احراز هویت بوده و بر 

 سرزندگی -

 ن با فضاهای مجاور در چارچوبی ازعمومی و سازگاری آها در عرصه سرزندگی در سطح خرد به مفهوم تنوع فعالیت

سرزندگی و . ای از زمان جریان داردسرزنده بنامیم که در دامنه گسترههایی را انیم محیطتوباشد و میمی های رفتاریقرارگاه

-و امكان انجام فعالیت ده شده استباشد، یعنی تا چه حد از فضا استفاامل ارزیابی کیفیت فضای عمومی میپویایی یكی از عو

تراکم مفید افراد، تنوع و دسترسی، ایمنی، هویت و تمایز، خالقیت، ارتباط و تشریك  های شاد و زندگی بخش وجود دارد؟

 [.5]مساعی و رقابت از شاخص های محیط سرزنده هستند

 

 معیارهای خلق فضای عمومی سرزنده در کناره آب -5
 هداف اولیه طرح توجه به آمال عمومی به عنوان ا -

 اشتراکی برای کناره آب -ایجاد چشم اندازی اجتماعی -

 ها ارتباط دادن میان محدوده -

 بهینه کردن دسترسی عمومی  -

 های مردم سازگاری دارد ن از اینكه توسعه جدید با خواستهاطمینا -

 ساعته با محدود کردن توسعه مسكونی  24های ایجاد فرصت برای فعالیت -

 ای مجزا عنوان محدودهها نه بهها در اتصال دادن به محدودهتفاده از پارکاس -

 کنند هایی که فضاهای عمومی ایجاد میریزی ساختمانطراحی و برنامه -

نقل و محدود کردن دسترسی سواره لبه آبی پیشرفته است که به وسایل عمومی دسترسی وحمایت از چندین روش حمل -

 سیله شخصیداشته باشد  تا و

های سرد بارانی و برفی هم طراحی شود که توانایی ها لبه آب باید برای فصلهای فصلی مختلط در هر یك از محدودهفعالیت -

 رویارویی با شرایط نامتعادل جوی را داشته باشد

معیارهای خلق  1ر تصویر د [.6] ریزیمدیریت و برنامههای منحصر به فرد و تمثیلی با عملكردهای مختلف ایجاد ساختمان -

 فضای عمومی سرزنده در کناره آب نشان داده شد است.
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 معیارهای خلق فضای عمومی سرزنده در کنار آب: 1تصویر 

 

 های محدوده مورد مطالعهویژگی -6
شود. شهر رشت شهری شناخت شهر رشت و شناخت اقلیم منطقه از مهمترین موارد در طراحی اقلیمی محسوب می

از جانب شمال به دریای خزر و مرداب انزلی و از غرب به رودخانه پسیخان، صومعه سرا و فومن، و از جنوب یه  مسطح

محله  22کیلومتر است که به  64شهرستان سنگر و رودبار و از شرق به الهیجان است. بر اساس طرح جامع شهر رشت دارای 

های اند که در این رابطه منابع آبتحت تأثیر عامل آب تكوین یافته اندازهای طبیعی گیالنبسیاری از چشم تقسیم شده است.

کند وجود چشمگیرترین اندام طبیعی که در شهر رشت خودنمایی می اند.ها اهمیت چشمگیری داشتهسطحی به ویژه رودخانه

 ، کالشه رودبار و نهر بوسار رودرود، سیاههای صیقالنر شرق شهرستان رشت جاریست با نامرودخانه است، این رودخانه که د

های رشت به پیر بازار واقع شده است از کوه رشت به الهیجان و، دخانه که در سر راه رشت به قزوینشود. این روخوانده می نیز

 43سرچشمه گرفته و  پس از طی مسیر  در جنوب شهرستان رشت قرار دارند، جكلوندان و کچا که سر، نیزهکم ارتفاع هزار مرز

 شود.محدوده مورد مطالعه مشاهده می 2در تصویر  .شودیلومتر به تاالب انزلی سرازیر میک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : محدوده مورد مطالعه2تصویر 
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آباد رسیده و از آنجا به دو شاخه باقر راهخورشیدی، پس از ورود به رشت به سه 1332نه بنا به نقشه سال این رودخا

ع و های گود و مزارار در جریان بود و دیگری به زمینسمت شمال و در موازات جاده پیر بازتقسیم شده که یك شاخه آن به 

پس از گذر زمان آلودگی این رودخانه در  .از احداث خیابان سعدی از بین رفتگشت که پس باغات منطقه گلسار سرازیر می

از ارتفاعات  همانطور که بیان شد، رودخانه زرجوبباشد. های جهان میترین رودخانهسطح جهانی مطرح شده است و از آلوده

های شهری و رود، اما به دلیل آلودگیرند و سپس با گذر از شهر، به سمت مرداب انزلی مییگجنوبی شهر رشت سرچشمه می

نمایی از  3ر [.  در تصوی7] رسدشهر آلوده شده و تا خروج از شهر، این آلودگی به نهایت می ، از ابتدای ورود به داخلصنعتی

ها ها متفاوت است، اما عمدتاً آلودگی رودخانهعوامل آلوده کننده رودخانهآلودگی رودخانه زرجوب به تصویر کشیده شده است. 

 گیرد.از سه طریق صورت می

 های شهریهای شهری و زبالهآلودگی ناشی از فاضالب -1

 های صنعتیآلودگی ناشی از فاضالب -2

 های کشاورزیفاضالب آلودگی ناشی از -3

 

 
 نمایی از آلودگی رودخانه زرجوب: 3تصویر 

 

باشد بوستان توحید اتصال گلسار با )ابتدای جاده پیربازار( می بین دو محله گلسار و خمسه بازار مورد نظر محدوده

بار به ابتدای جاده زار خطی ترهفرسوده و مخروبه و باهای و ساختمان های بایراشد و قسمت غربی رودخانه با زمینبرزدخانه می

باستانی شعار( متصل  )خیابان دو طبقه به بلوار اردشیری شود. این قسمت سایت از جنوب توسط پل سوارهپیربازار منتهی می

باشد. متر می 666مورد نظر  محدودهطول . است و از قسمت شمالی با پل اتصال دهندهی گلسار به پیر بازار مواجه هستیم

 باشد. پارک توحیدهای بازسازی شده میهای نوساز و ویالییاغلب آنها آپارتمانکه مسكونی  یهای پارک توحید کاربریانتها

ایی پاسخگوی نیازهای روزمره مردم و ایی و فرا محلهباشد و به عنوان پارک محلهمجهز به وسایل ورزشی می در این محدوده

 حائل کوتاهی از رودخانه جداست.با به آب رودخانه دسترسی ندارد و  باشد اماعرصه فعال عمومی و سرزنده می
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 بررسی چشم انداز طرح از دیدگاه مسئولین و مردم -7
ای و ناهماهنگی آنها )یا های دولتی مانند سازمان آب منطقهبه دلیل عدم مدیریت واحد شهری و دخیل بودن سایر ارگان

ساکنین از بوی  مردم و شود.سازمانی( ساماندهی و اجرای طرحهای شهری با مشكل مواجه می زمانبر بودن مذاکرات بین

لین به لبه توجهی مسئوکنند و هم چنین بیشود شكایت دارند و از آن دوری میمتعفن رودخانه که موجب آزردگی آنها می

ی و استفاده معتادین و ین بویژه در شبها بدلیل تاریك، رودخانه را به فضایی بالاستفاده، با امنیت پایرودخانه و پیرامون آن

جهت تبدیل نمودن رودخانه به مكانی ه تبدیل کرده است. مردم و مسولین برای استفاده بهینه از این موهبت الهی و ببزهكاران 

الت عمده مردم و ی غربی رودخانه از مشكمناسب لبه رودخانه دارند. لبهتفریحی و سرزنده، تمایل به پاکسازی و طراحی 

باشد چنین پارک توحید در لبه شرقی، به دلیل استفاده روزمره شهروندان علت خوبی برای سرزندگی میباشد. همساکنین می

هدف نهایی طرح جامع از جایگاه  شود.اما ارتباطی با آب رودخانه ندارد و بوی بد رودخانه موجب آزار استفاده کنندگان می

باشد. ایجاد زدایی و پایداری، نقش تفریحی جهت گذران اوقات فراغت شهروندان میشت پس از آلوگیها در شهر ررودخانه

-سازی این اندامپیشنهادات باززنده ای در امتداد آنها و طراحی مسیرهای پیاده و دوچرخه در حرایم آنها از جملهپارک رودخانه

ها بر اساس طرح های پیرامونی رودخانهرد و فعالیت درعرصههای ایجاد عملكبررسی فرصت های طبیعی عنوان شده است.

نظر ای( در متری رودخانه بصورت فضای سبز عمومی )پارک رودخانه 45تفصیلی و جامع پیشنهادی شهر رشت محدوده حریم 

دی خواهد سازی و طراحی مناسب محدوده تا چند سال آتی موجب رشد وتوسعه اجتماعی اقتصاکه باززرنده گرفته شده است

متر از محدوده پل بوسار تا انتهای محدوده مورد مطالعه در کنار رودخانه زرجوب   36/2تا  2های زیرزمینی با عمق آب. شد

باد غالب شهر در فصل بهار در دو ماه اردیبهشت و خرداد و در فصل  باشد.متر می 5تا 3یابد. سطح آب از حریم بین امتداد می

باشد که با سه فصل کلی در فصل بهار جهت باد غالب شمال شرقی میوزد. بطورز سمت شمال شرق میتابستان در تیرماه، ا

سالیانه  به ستگاه فرودگاه، میانگین بارندگی در شهر رشت بر اساس اطالعات به دست آمده از ای دیگر کامالً متفاوت است.

% از ایستگاه فرودگاه رشت  62و میانگین حداقل رطوبت  % 25میانگین حداکثر رطوبت معدل  باشدمتر میمیلی 112میزان 

درجه سانتیگراد و میانگین  4باشد، به ماه میشهر رشت در سردترین سال که بهمن میانگین کمترین دمای گزارش شده است.

نمای  4در تصویر  .باشدسانتیگراد می 3/32و   36های تیر و مرداد به ترتیب حداکثر دمای شهر رشت در فصل تابستان در ماه

 کلی از رودخانه زرجوب ارائه شده است.

 

 
 نمایی کلی از محل قرارگیری رودخانه زرجوب: 4تصویر 
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سنتز وضعیت رودخانه در  سواتها و تهدیدهای مرتبط با رودخانه در قالب ها و تنگناها، فرصتمهمترین قابلیتدر ادامه 

 نشان داده شده است. 1ر جدول گردد که دمیمقیاس مطالعات استراتژیك ارائه 

 سوات سنتز: 1جدول 

 ضعف قوت

 همجواری پارک توحید با رودخانه -

 عبور اندام طبیعی از داخل شهر -

 وجود پوشش گیاهی انبوه در حریم رودخانه -

 های موجوددسترسی به رودخانه از طریق تقاطعپتانسیل باالی  -

 شعار وجود دیدهای عبوری گسترده از پل باستانی -

های داخل و برون شهری مانند پیربازار با همجواری شبكه -

 رودخانه

 وجود ارتباطات بصری محدود از بر خی محورها به رودخانه -

 حضور آب به شكل دائمی در رودخانه -

 وجودفضاهای باز جهت طراحی -

 قرار گرفتن قسمت شرقی رودخانه در محله ی گلسار -

 انال دفع فاضالبتبدیل رودخانه شهری به  ک -

 ترین نقاط شهر برای زندگیدن رودخانه به نامطلوبتبدیل ش -

 عدم ارتباط محور گلسار با عرصه سبز پیرامون رودخانه -

 تعرض به حریم رودخانه توسط بافت مسكونی -

 فقدان هر گونه ارتباط عملكردی  و مجهز شهری با رودخانه -

 ه و انباشت زبالههای رها شدتبدیل شدن رودخانه به محل -

 ضابطهوساز بیمحورهای موجود با ساخت انسداد بصری -

 رکود اقتصادی امالک و اراضی در پیرامون رودخانه -

 تبدیل شدن بافت مخروبه به مكانی نا امن برای شهروندان -

 وجود بافت فرسوده و مخروبه در قسمت غربی بافت -

 نهفقدان دید مناسب از بافت پیرامون به رودخا-

 فقدان دسترسی مستقیم به آب رودخانه -

 تهدید فرصت

 فرصت خوانا کردن رودخانه در سازمان فضایی شهر -

 فرصت یكپارچه کردن محور گردشی گلسار با رودخانه -

تصال و یكپارچه کردن عرصه عمومی و عرصه پیاده شهر با ا -

 فضاهای سبز خطی پیرامون رودخانه

 ریحی در مسیر رودخانهفرصت ایجاد عملكردهای تف -

 گیری از قابلیت رودخانهایجاد محور اکوتوریسم با بهره -

های همجوار رودخانه پس از ساماندهی عرصه یفرصت احیا -

 حریم

های سبز از جهت باد غالب در ایجاد گستره گیری مطلوببهره -

 در مسیر رودخانه جهت تلطیف هوای شهر

 های متنوعت تعریف کاربریبایر و مخروبه جه هایوجود زمین -

 ها به سمت رودخانهتغییر جهت جداره-

 تهدید امنیت اجتماعی در فضاهای رها شده حریم -

های فاضالب شهری و صنعتی و بیمارستانی در تهدید آلودگی -

 می مسیر رودخانه از ورودی تا خروج آن از شهر(ا)در تم رودخانه

 اراضی بال استفاده سبزتهدید رها شدن حاشیه رودخانه به شكل  -

 ها در رودخانه و حریم آنوجود زباله -

 گیریشیب کم و خطر سیل -

 منظر به علت ایجاد ابنیه بلند مرتبه مسدود شدن دید و -

 

 گیرینتیجه -8
بایست شهرها و نواحی طبیعی در محیط مصنوع، میای های محلهسازی فضاهای عمومی مناسب شامل پارکبا یكپارچه

برای  ایشرایط ویژه تابی را برای شهروندان ایجاد کنند های مناسمكان و دهند ایط )احوال( محیط طبیعی را ارتقاانند شربتو

های درون شهری به عنوان یكی از عناصر ساختاری و کریدورهای طبیعی شهری در رودخانهشود.  ها فراهمتجارب تمامی نسل

نمایند. دسترسی راحت و مؤثری داشته و از اکوسیستم شهرها نیز حفاظت میفراهم کردن منابع زیست محیطی شهر نقش 

مناسب برای جذب مردم به رودخانه ضروری است. ارتباطات بصری به رودخانه از مناطق تجاری و مسكونی نزدیك نیز دارای 

عنوان ها بهرودخانه ند.های مجاور رودخانه باشهای فیزیكی و بصری نباید مختص برخی کاربریاهمیت هستند. دسترسی

های مناسبی جهت احساس تعلق و ارتباط با تاریخ رودخانه را در باشند مكانهایی که دارای غنای بصری و فعالیتی میمحیط

 24های فعال و شناسانه در خلق فضایی پویاو سرزنده، استفاده از کاربریهای بصری و زیباییتوجه به جنبه کند.مردم ایجاد می
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ها شناسانه رودها در فضای شهری متضمن حضور مداوم مردم در این مكانهای بوممحیطی از داالنه و حفاظت زیستساعت

-کنارهای شهری شامل بازیابی سیستم طبیعی رودخانه، باز توسعه نواحی آب کنار و یا هردو آنها مینوسازی آب .خواهد بود

رای شود و شرایط را بتر منجر میها و حریم نهرها به یك محیط سالمخانههای طبیعی مانند حاشیه رودباشد. بازیابی نظام

کنارهایی که نسبت به های آبسازد. توسعهگیری، قایقرانی، شنا کردن و تماشای حیات وحش آماده میهایی نظیر ماهیفعالیت

های مسكونی های تجاری و توسعهرهنگی، ساختمانهای فها، جاذبهمحیط زیست حساس هستند و خدمات عمومی مانند پارک

طراحی  های جدیدی را برای شهر بدست آورند و کیفیت زندگی ساکنان آن را افزایش دهند.توانند سرمایهکنند میرا ایجاد می

های طراحی محیطی باشد که بتواند باعث توسعه صول توسعه، کنترل سیل و استراتژیای از اهای شهری باید مجموعهرورخانه

 های اکولوژیك رودخانه بشود.نظام

 پنج اصل کلی برای موفقیت طرح ارائه شده است.

 ای دارند.های اقتصادی سود دوجانبه: اهداف اکولوژیكی و توسعه1اصل عمومی 

 : حفاظت و بازیابی اجزاء و عملكردهای طبیعی رودخانه2اصل عمومی 

 : احیای لبه کنار به عنوان یك عرصه انسانی3اصل عمومی 

 : برای دستیابی به اهداف چندگانه باید متعادل برخورد کرد4صل عمومی ا

 کنارها را تا بیشترین حد ممكن به صورت مشارکتی انجام دهید.: پروسه طراحی آب5صل عمومی ا

براین اساس به منظور دستیابی به فضای  ،گیری رودخانه که دستیابی به آن در افق ده ساله تدوین شدهانداز شكلچشم

شهری در دامان طبیعت و مكانی برای تامین تعامالت مثبت اجتماعی از طریق طراحی فضای شهری با غنای حسی، زیبایی و 

های محیطی رودخانه تبدیل به با حذف آلودگی باشد.پیاده محورسازی در لبه آب و نهایت تلفیق زندگی انسان و طبیعت می

انداز رودخانه را گیری عرصه عمومی مهمترین ارکان ساماندهی چشمكلیك محیط جذاب و سرزنده پایدار خواهد شد و ش

های جمعی، سرزندگی عملكرد و فعالیت، انداز مناسب به مناظر طبیعی در جهت استقرار فعالیتبرقراری چشم دهد.تشكیل می

باغ گل و گیاه، مورد توجه قرار  استقرار فضاها و خدمات تفریحی گردشی مانند رستوران و پذیرایی، چایخانه، پارک تفریحی، و

تبدیل رودخانه به پاکترین اندام زیست محیطی و تفریحی و عرصه عمومی جذاب و سرزنده به عنوان مهمترین  گرفته است.

های پتانسیلعنوان به رشت شهر در زرجوب رودخانه حضور مسیر تفریحی و تفرجی شهر برای حضور همیشگی شهروندان.

ای را در دیدگاه های طبیعی ارزشمند شهر، ضمن دارا بودن پتانسیل گردشگری و تفریحی، جایگاه ویژهممحیط طبیعی و اندا

ها حریم آنها سازی رودخانهتوسعه پایدار شهر به خود اختصاص داده است. با توجه به آنكه پس از طراحی و ساماندهی و محوطه

ست، خدمات و تسهیالت عملكردهای پیشنهادی در واهد شد. لذا ضروریل خوری باال مبدهای عمومی و با تراکم بهرهبه عرصه

در ذیل به بیان اهداف کالن و  حاشیه رودخانه که جاذب جمعیت هستند. عمدتاً در نواحی با ریسك خطرپذیری کم انجام شود.

 ها پرداخته شده است.پیشنهادات راهبردی و نیز اهداف خرد و سیاست

 هاراهبرد و اهداف کالن -

 : گسترش عرصه عمومی و احیاء لبه رودخانه به محوری تفریحی و سبز جهت حضور مردم1هدف 

 : تبدیل رودخانه به ناحیه تفریحی و گردشی شهری1راهبرد 

 های ورزشی در امتداد رودخانهگردی و بسترسازی محیط: توسعه طبیعت2راهبرد 

 ونقل عمومی شهر با فضاهای سبز خطی رودخانهای حمله: یكپارچگی عرصه عمومی، عرصه پیاده و کانون3راهبرد 

 های قابل استقرار در حوزه تفریحی شهری لبه رودخانه: ارتقاء نظام دسترسی به فعالیت4راهبرد 

 های محیط طبیعی واکولوژیكسازی ارزش: توسعه پایدار و باززنده2هدف 

 های اکولوژیك رودخانه: حفظ و احیای ویژگی1راهبرد 

 های اکولوژیك ازوضع نامطلوب به کیفیت بهینه: برقرارسازی شرایط تغییر و تحول جهت ارتقاء کیفیت اندام2 راهبرد

 ها به رودخانه: کنترل ورود آلودگی3راهبرد 
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پویایی و سرزندگی فضای  یسان با عناصر طبیعی در جهت ارتقا: ارتقاء کیفیت بافت پیرامونی و پیوند مجدد ان3هدف 

 شهری

 های گردشی شهرمای فضای شهری در جهت جذب فعالیت: ارتقاء کیفیت محیط طبیعی رودخانه و کیفیت سی1 راهبرد

گیری از هنرهای عمومی در جهت جذاب نمودن فضاهای باز جهت و سیماآرایی حریم رودخانه و بهره: تجهیز 2راهبرد 

 استفاده فعال شهروندان

 ی شهری و رونق اقتصادی و گردشگری در ارتباط با رودخانه: بسترسازی تغییر در سرزندگی فضاها3راهبرد

 : ایجاد ارتباط عملكردی بین محور تفریحی گلسار و رودخانه4راهبرد

 هااهداف خرد و سیاست -

 گردشگری رودخانه-سرزندگی و فعالیت در عرصه تفریحیایجاد  هدف خرد:

 سیاست: 

 گردشگری مانند رستوران، هتل، قهوه خانه -ریحیهای تفهای مرتبط با فعالیتفزایش سطح کاربریا - 

 ورزشی و مسیرهای پیاده-یهای فرهنگافزایش سطح فعالیت -

ارتقاء تعامالت مثبت اجتماعی و جذاب و شاخص نمودن عرصهی عمومی و فضاهای باز و ایمن جهت حضور پویای هدف:  

 شهروندان  

 سیاست 

 سبز و آالچیق با طرح روستاییها با بام شاخص نمودن تعدادی از کاربری -

 خلق فضای باز شهری جهت تشویق مردم در افزایش تعامالت اجتماعی  -

 های گردشگری و تفرجیا )به ویژه آّب، خاک، بصری( جهت استفادهپاکسازی رودخانه و حریم آن از انواع آلودگیه: هدف

 سیاست

 ز آبمدیریت سیالب در کانون بحرانی منطقه گلسارو مكان سرری -

 ها به آب شناسایی منابع آلوده کننده آب و جلوگیری از ورود انواع فاضالب - 

 اکولوژیكی رودخانه -هدف: تأکیدبرتسلط پیاده درفضاهایتفریحی

 سیاست

 های پیاده بر روی رودخانهاحداث پل -

 طراحی مسیرهای حرکت دوچرخه و پیاده -

 

 مراجع
 .1383 ی،شهر یزیر جلد اول، تهران: مرکز مطالعات برنامه ،هایردارکتاب سبز شه ،یشهرساز .ا ا،یدنیسع [1]

 .1381، زدیدانشگاه  زد،ی ،یشهر یاراض یکاربر یزیربرنامه ک. ،یاریز [2]

 .1384، انتشارات دانشگاه تهران، ایعلم جغراف دگاهیاز د یشهر یو نوساز یبهساز. پور احمد، ای.، عل ،یشماع [3]

 1386، تهران ،یدیچاپ سوم، انتشارات شه ران،یدر ا یشهر یفضاها یا و طراحراهنم .پاکزاد، ج [4]

 .1372، 65-38 ،32 شماره صفحه، شهری، طراحی کیفیت سازنده هایمولفه .ک گلكار، [5]

 .1322 ، مسكن و شهرسازی،اجرای ساختمان، مرکز تحقیقات راهالزامات هماهنگی، مدیریت [ کریمی آذری، ا.  6]

 .1386و فضا،  نیزم یکاربر یی، شناخت وضع موجود، شناساسوممع شهر رشت، جلد طرح جا[ 7]

 

 


