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جستار

چکیــده | امــروزه توجــه بــه مســائل زیســت محیطی از جملــه بحــران 
و  علمــی  محافــل  در  چالش برانگیــز  موضوعــات  از  یکــی  به عنــوان  آب 
ــه  ــه ب ــه و توج ــود گرفت ــه خ ــی ب ــش پررنگ ــی نق ــای سیاس تصمیم گیری ه
ــهرهای  ــت محیطی در ش ــی زیس ــر اصل ــی از عناص ــوان یک ــا به عن رودخانه ه
ایــران مغفــول مانــده و کیفیــت فضاهــا و بافــت شــهری مجــاور آن هــا تنــزل 
ــی  ــه راه حل های ــال ارائ ــه دنب ــن رو متخصصیــن شــهری ب یافتــه اســت. از ای
مختلــف بــرای مقابلــه بــا مهجــور مانــدن رودخانه هــا و بازگردانــدن و پیونــد 
ــک  ــان طراحــی بیوفیلی ــن می ــان هســتند. در ای ــا بســتر و زمینه ش ــا ب آن ه
ــد مطــرح در طراحــی شــهری  ــه آب به عنــوان دو رویکــرد جدی و حســاس ب
ــا آب  ــا در نظرگیــری مســائل مرتبــط ب ســعی در تلفیــق شــهر و طبیعــت ب
ــای  ــتفاده از روش ه ــا اس ــا ب ــت ت ــده اس ــالش ش ــه ت ــن مقال ــد. در ای دارن
توصیفــی و تحلیــل داده هــای ثانویــه )اســنادی(، معیارهایــی بــرای طراحــی 
لبه هــای رودخانه هــای شــهری بــر مبنــای دو رویکــرد بیوفیلیــک و حســاس 

بــه آب ارائــه شــود. 

شــهری  طراحــی  شــهری،  رودخانه هــای  بیوفیلیــک،   | کلیــدی  واژگان 
ــه آب. ــاس ب حس
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مقدمه | رودخانه ها که در گذشته به عنوان یک عامل مؤثر در 
نقش خود  رفته رفته  آن عمل می کردند  و محیط زیست  شهر 
در چند دهه  فراموشی سپرده شده اند.  به  و  داده  از دست  را 
رودخانه های  جایگاه  به  ویژه ای  توجه  جهان  کشورهای  اخیر 
به منظور  موفقی  پروژه های  و  کرده  معطوف  درون شهری 
تعریف کرده اند. جستجو و کاوش در  احیا آن ها  و  ساماندهی 
مطالب ذکرشده، ما را با این سؤال مواجه می نماید که معیارهای 
طراحی لبه رودخانه های شهری و بافت اطرافشان با توجه به 
مفاهیم جدیدی از قبیل بیوفیلیک و یا طراحی شهری حساس 
به آب کدامند؟ در این نوشتار تالش بر آن است تا با استفاده از 
اسناد ارائه شده برای طراحی رودکنارها و با توجه به تجارب موفق 
جهانی در این زمینه، به تدوین معیارهایی برای طراحی پیرامون 
رودخانه هایی که از بافت شهری می گذرند، بر مبنای دو رویکرد 
بیوفیلیک و حساس به آب پرداخته شود. مفهوم بیوفیلیک به 
این منظور مدنظر قرار گرفته که انسان ها به ارتباط نزدیک تر 
با طبیعت و ایجاد شهرهایی که حساسیت بیشتری نسبت به 
سیستم های طبیعی دارند، خصوصاً در ایران، نیازمندند. به این 
خاطر بهتر است رویکردهایی نظیر بیوفیلیک در طراحی لبه 
کار  به  دارند  قرار  شهری  بافت  مجاورت  در  که  رودخانه هایی 
گرفته شوند تا ماهیت طبیعی آن ها حفظ شده و یا ارتقا یابد. 
توجه به مفهوم حساس به آب نیز به جهت ماهیت رودخانه که 
با عنصر آب در ارتباط تنگاتنگ است و حضور و حیاتش به آب 
وابسته است ضروری است تا توصیه ها و موارد کاربردی مفهوم 
طراحی شهری حساس به آب نیز در طراحی و یا ساماندهی 

رودکنارهای شهری بررسی گردیده و مدنظر قرار گیرد.

طراحی شهری بیوفیلیک و توجه به رودکنارها 
امروزه، توجه به نیازها و چالش های زیست محیطی تبدیل به 
جزئی الینفک از طراحی شهری شده اند. تا حدی که بسیاری 
مسائل  به  توجه  عدم  به واسطه  شهری،  طراحی  نظریه های  از 
زیست محیطی، مورد انتقاد قرار گرفتند. واژه بیوفیلیا از دو جزء 
Bio و Philia تشکیل شده است. واژه ها Bio فرمی ست که 
در ابتدای اسم ها، صفت ها و قیدهایی استفاده می شود که به 
 Philia چیزهای زنده یا زندگی انسان ها مربوط می شود. واژه
جذابیت و احساس مثبتی است که مردم نسبت به عادت ها و 
فعالیت ها و تمام چیزهایی که در طبیعت اطراف ماست دارند. 
در نتیجه Biophilia همان احساس مثبت انسان ها نسبت به 
موجودات زنده است. این اصطالح اولین بار توسط اریک فرم1 

روانی مجذوب  گرایش  توصیف  برای  میالدی  در سال 1964 
استفاده  زندگی بخش  و  زنده  چیزهای  تمام  به  نسبت  شدن 
شده است. این واژه از لحاظ لغوی یک اسم است که در سال 
1979 میالدی وارد لغت نامه وبستر2 شده و به معنای توانایی 
با  وابستگی صمیمانه  و  برقرار کردن  ارتباط  برای  فطری بشر 
انواع دیگر زندگی و موجودات در طبیعت است. همچنین واژه 
بیوفیلیا به شکل تحت اللفظی به عشق به زندگی و موجودات و 
یا سیستم های حیات معنی شده است. مفهوم بیوفیلیا را مور 
شناسان و متخصصان طبیعی دانشگاه هاروارد نیز معرفی کردند. 
نظریه بیوفیلیا )شهر در باغ( برای اولین بار توسط اسمیت. او. 
ویلسن در سال 1993 پدید آمد )شریفی و آذر پیرا، 1393(. 
برنامه ریزی بیوفیلیک بیانگر ترکیب خالقانه طراحی شهری سبز 
زیرساخت های  بازیابی  و  بیرونی، حفاظت  زندگی  مشارکت  با 
سبز از محالت تا مناطق زیستی و حتی سطوحی باالتر از آن 
است )زیاری و همکاران، 33:1394(. طراحی شهری بیوفیلیک 
نیز به این معناست که شهرها بیش از آنکه تنها بر زیباسازی 
شهری متمرکز باشند، پیگیری کسب سرمایه از مزایای مستقیم 
و غیرمستقیم استفاده از طبیعت به عنوان یک شاخص طراحی 
ساکنان  روزانه  زندگی  در  می تواند  که  مفهومی  و  عملکردی 
شهری آورده شود، نیز باشند. شکل 1 بیانگر فواید برنامه ریزی 

شهری بیوفیلیک است.
اصل   15  ،)Lehmann, 2010, 2005 & 2009( لهمان 
راهنمای برنامه ریزی شهری بیوفیلیک را بیان کرده است که 

عبارت اند از :
1. آب وهوا؛ 2. انرژی تجدید پذیر جهت عدم انتشار گاز CO2؛ 
3. شهر بدون مواد زائد و زباله؛ 4. آب؛ 5. منظر، باغچه و تنوع 
 : پایدار و فضای عمومی خوب  زیستی شهری؛ 6. حمل ونقل 
با  پایدار  و  محلی  مصالح   .7 چندمرکزی؛  و  فشرده  شهرهای 
تراکم و مقاوم سازی بخش های موجود؛  انرژی کم؛ 8.  مصرف 
9. ساختمان ها و بخش های سبز، با استفاده از اصول طراحی 
با  سالم  سرزنده،  جوامع  ایجاد  برای  برنامه هایی   .10 منفعل؛ 
 .12 محلی؛  غذایی  مواد  تأمین  زنجیره   .11 مختلط؛  کاربری 
رهبری   .13 مکان؛  به  تعلق  حس  و  هویت  فرهنگی،  میراث 
آموزش،   .14 روش ها؛  بهترین  اتخاذ  و  شهری  حکمروایی  و 
برای شهرهای کشورهای  راهبردهایی  آگاهی؛ 15.  و  پژوهش 

توسعه یافته.
شهرسازی بیوفیلیک در مقیاس های متفاوتی از تک بنا گرفته 
تا بلوک و واحدهای همسایگی و مقیاس هایی نظیر شهر کاربرد 

احیاء رودخانه های شهری
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دارد و اشکال، فرم ها و پیشنهادات اجرایی مختلفی متناسب 
کاربرد  از  نمونه  به عنوان  می دهد.  پیشنهاد  مقیاس،  هر  با 
که  شهری،  رودخانه های  موضوع  در  بیوفیلیک  مفاهیم  القای 
زیرمجموعه مقیاس های واحد همسایگی و شهر قرار می گیرد، 
می توان به گشودن برخی یا همه جریان های آبی بسته شده4، 
نهرها و زهکشی آب های جاری، که درنهایت باعث بهبود کیفیت 
اتصال  و  رودخانه ها  آبزیان  برای  مطلوب  شرایط  ایجاد  آب، 
دوچرخه سواران  و  پیاده  عابران  برای  شهری  سبز  مسیرهای 
و  آلمان  زوریخ  نظیر  شهرها  از  تعدادی  کرد.  اشاره  می شود 
یک  در  داده اند.  انجام  را  پروژه هایی  این چنین  آمریکا  سیاتل 
نمونه اجرایی در شهر سیاتل با بازگرداندن قسمتی از رودخانه 
با  باشکوهی  زیبا و  به سطح شهر فضای طبیعی بسیار  راوینا 
احیای پوشش گیاهی بومی در کنار منطقه مسکونی ایجاد شده 
مسیرهای  از  دهه 1990  ابتدای  در  که  راوینا  رودخانه  است. 
به سطح  یک شرکت خصوصی  توسط  می گذشت،  زیرزمینی 
شهر بازگردانده شد )Pinkham, 2000(. در مقیاس شهر نیز 
اخیراً با پررنگ شدن نقش زیرساخت های سبز، بسیاری از شهرها 
تالش روزافزونی برای بهبود سیستم های اکولوژی و هیدرولوژی 
در سطح منطقه ای و زیست محیطی انجام می دهند. اکثر این 
شهرها به امید ایجاد ارتباط فیزیکی با رودخانه ها به بازسازی و 
حفاظت از آن پرداخته اند )Beatley, 2005: 120-127(. برای 
مثال، تالش های جدیدی برای احیای رودخانه لوس آنجلس در 
حال انجام است. رودخانه لوس آنجلس که هم اکنون بیشتر شبیه 
مناطق  تمام  از  تقریباً  تا رودخانه ای طبیعی،  است  آبی  کانال 
زندگی  کیفیت  بهبود  برای  واقعی  پتانسیل  و  می گذرد  شهر 
هزاران ساکن اطراف این رودخانه را از طریق ایجاد 239 پروژه 

فضای سبز را دارد )Anderson, 2007(. بسیاری از برنامه ها 
در برنامه ریزی شهری بیوفیلیک، فرصت های مهیجی را برای 
موجب  و  داده  ارائه  و شهرهای سراسر جهان  جوامع  طراحی 
افزایش تعداد سیاست مدارانی گردید که توانستند حمایت های 
مردمی را برای برنامه های افزایش طبیعت در شهرها به دست 
آورند )Beatley et al, 2009: 19(. برای مثال شهر سئول در 
کره جنوبی در یک حرکت چشمگیر، با از میان برداشتن هشت 
کیلومترمربع از یک بزرگراه مرتفع، مسیر رودخانه چوانگی چوان، 
که در زیر این بزرگراه قرار داشت، را به شهر باز کرد )تصویر 1(. 
این پروژه که توسط یکی از شهرداران پیشین سئول که بعدها 

شــکل 1 : فوایــد شهرســازی بیوفیلیــک. مأخــذ : نگارنــدگان برگرفتــه از 
)زیــاری و دیگــران، 4931 : 14(.

شکل 2 : اهداف طراحی 
شهری حساس به آب. 
مأخذ : کاظمی، 1392.

جستار
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رئیس جمهور هفدهم کره جنوبی گردید، انجام گرفت که نشان 
می دهد پروژه هایی که برای حمایت و توسعه بنیان های شهر 
بیوفیلیک انجام می گردد منافع سیاسی را نیز به دنبال دارند. 
این پروژه عالوه بر منافع محیطی، منافع اقتصادی و فرهنگی 

.)Revkin, 2009( نیز داشت
طراحی شهری حساس به آب

مفهوم طراحی شهری حساس به آب و تمامی مفاهیم مشابه 
بکار رفته در کشورهای دیگر، به تلفیق کاربری زمین و مدیریت 
آب، خصوصاً مدیریت چرخه آب شهری می پردازند. این مفاهیم 
شامل برداشت و یا تیمار آب باران و فاضالب به منظور تأمین 
آب موردنیاز در شهرها، به خصوص برای مصارف غیر آشامیدنی 
حساس  شهری  طراحی  مفهوم   .)Beecham, 2003( است 
استرالیا  نظیر  کشورها  برخی  در  اخیر  دهه های  طی  آب  به 

مجاور  فضاهای سبز  پارک ها،  از جمله  در سایت های مختلف 
خیابان ها، زمین های بازی، کنارۀ رودها و غیره توسعه یافته است. 
این مفهوم به عنوان راهکاری پایدار در توسعه شهری، برای رفع 
بسیاری از مشکالت حاصل از روش های سنتی مدیریت چرخه 
آب از جمله افزایش سطوح سخت و کاهش فضای سبز شهری، 
نویدبخش بوده است )کاظمی، 1392(. توصیف اجمالی تری از 

اهداف این مفهوم در شکل 2 آمده است.

رود کنارهای شهری
فرآیند  جذاب  پدیده های  از  آب  کنارۀ  محدوده های  احیای 
)نمودار 1(. وجوه  است  از سال 1980  تجدید حیات شهری، 

اساسی توسعه در کنار آب را می توان به صورت زیر بیان کرد :
1. کاهش آلودگی5 2. احیاء6 3. مدیریت سیالب و رواناب ها7 4. 

تصویر 1 : رودخانه چوانگی چوان، 
سئول، کره جنوبی، حین ساماندهی 
و پس از احیا. مأخذ :
 http://www.citylab.com/
commute/2014/04/tearing-
down-urban-highway-can-give-
rise-whole-new-city/8924/

ــا  ــا رودخانه ه ــد احی ــودار 1 : رون نم
و نحــوه برخــورد بــا آن هــا در طــول 
ــدگان. زمــان. مأخــذ : نگارن
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پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳6 24

تگزاس(؛ )تصویر 4(، احیا رودخانه بارسلونا در اسپانیا و پروژه های 
دیگر زیست محیطی در کشورهای مختلف از دیدگاه بیوفیلیک و 
حساس به آب می تواند روشنگر عوامل کلیدی زیست محیطی، 

اقتصادی و اجتماعی در موفقیت آن ها باشد؛ نظیر :
- همکاری و مشارکت بخش خصوصی و دولتی و بهره گیری از 

نظر ساکنین در زمینه های مختلف؛
- توجه به بستر و زمینه محلی سایت، بازیافت و تصفیه آب و 

تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر؛
- توجه به حمل ونقل عمومی و سوخت آن ها؛

با  سایت  اقتصادی  توان  افزایش  و  مناسب  کاربری  اختالط   -
به کارگیری کاربری های تجاری و تقویت نقش تفرجی با تعبیه 

و طراحی کاربری های تفریحی و زیست محیطی نظیر پارک ها.
پرداخته  کنار  رود  مباحث  به  متعددی  مقاالت  و  کتاب ها 
از  مختلف  قالب های  در  را  مدنظر خود  توصیه های طراحی  و 
مؤلفه ها،  اصول،  سیاست ها،  راهبردها،  اهداف،  معیارها،  قبیل 
توقعات موضوعی- موردی و غیره نام برده اند. اما چیزی که در 
این بخش از مقاله مدنظر است رودخانه های شهری بوده و به 
جهت هم جواری این دسته از رودها با بافت شهری پیرامونشان، 
مسئله ارتباط بین رود و بافت اهمیت بسزایی پیدا می کند. به 
همین خاطر در ادامه به دسته بندی های موجود در مورد این 
نوع رویکرد  ارتباط، سه  تعریِف  ارتباط پرداخته شده است. در 
بیوفیزیکی، فرهنگی- طراحی و رویکرد شناختی وجود دارد که 

به صورت مختصر در شکل 3 بیان شده است.
رویکرد شناختی رویکردی جامع تر و کامل تر و به نوعی ادغام دو 
دیدگاه اکولوژیست های منظر و طراحان محیطی و شهری در 
ارتباط با مباحث رودکنار است. چیزی که در مطالعه مباحث 
طراحی بیوفیلیک و طراحی حساس به آب در ارتباط با مسئله 
رودخانه های شهری و بافت پیرامونشان به آن برمی خوریم همین 
رویکرد شناختی است؛ یعنی نگاهی کل نگر که صرفاً متکی بر 
یکی از رویکردهای اکولوژیکی یا انسانی نبوده، بلکه ادغام دو 
دیدگاه و نگاهی جدیدتر به حلقه گمشده تنفس گاه های شهری 

امروزه ماست.

تدوین معیارهای طراحی شهری برای رودخانه های شهری 
ابتدا معیارهای  این بخش  انجام شده، در  با توجه به مطالعات 
طراحی بیوفیلیک، حساس به آب و رودکنار به صورت مجزا در 
قالب جدول 1 بیان شده است. سپس از ترکیب و ادغام این سه 
مبحث و توجه به مقیاس عمل طراحی شهری، معیارهای نهایی 

http://landscaper. : تصویر 2 : رودخانه ای در شـهر جیانگ سـو در چین، مأخذ
ir/wp-content/uploads/2016/03/Zhangjiagang-Town-River.jpg.

https://inforu.org/wp- : تصویر 3 : مجسمه مردمان رودخانه سنگاپور، مأخذ 
content/uploads/2016/05/9-59.jpg.

بازگرداندن آب به شرایط اولیه در حفاظت از محیط زیست8 5. 
حفاظت از ساکنین9 )پور جعفر، 1392(.

پس از نزدیک به 30 سال تالش در راستای احیای کناره های 
آب شهری، قیاس بین موارد مختلفی نظیر رودخانه ای در شهر 
جیانگ سو چین10 )تصویر 2(، طرح موضوعی محدوده رودخانه 
ترینیتی11)داالس،  رودخانه  محور  پروژه   ،)3 )تصویر  سنگاپور 

جستار
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 تصویر 4 : پروژه محور رودخانه 
ترینیتی داالس، مأخذ : 

https://www.texasobserver.
org/wp-content/legacy/
archives/zqz_090529/images/
trinitytamed.jpg.
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اتخاذ سیاست های زیرساختی نظیر افزایش درصد مناطق سبز در شهر، میزان تصاویر، اشکال و فرم های بیومورفیک به کاررفته در معماری و قابل دید ••
در شهر، میزان گونه های مختلف گیاهی و جانوری در شهر؛ استفاده از مناطق مستعد سیل به عنوان فضای باز عمومی.

تدبیر سیاست های رفتاری و سبک زندگی نظیر باال بردن درصد سفرهای انجام شده توسط پیاده روی، میزان فعالیت در سازمان ها و کلوپ های محیط ••
زیستی، سرانه رفتن به پارک های شهری در هر ماه.

تغییر در نگرش افراد جامعه همانند آموزش به افراد و افزایش ساکنینی که می توانند گونه های مختلف گیاهی و جانوری را شناسایی کنند و به مراقبت ••
و نگهداری از طبیعت بپردازند.

تقویت سیستم های اجتماعی و مشارکت مردمی.••
انتخاب افرادی با مقبولیت باالی سیاسی و عمومی برای انجام پروژه های بزرگ و حساس زیست محیطی.••
حمایت دولت از پروژه های منطبق با زمینه های جغرافیایی، آب و هوایی و فرهنگی شهرها.••
ارائه مشوق های مالی و یارانه هایی برای تحقق پروژه های دوستدار محیط زیست؛ اختصاص درصدی از بودجه شهرداری به برنامه های بیوفیلیک؛ وجود ••

قوانین طراحی و برنامه ریزی برای ارتقاء رشد بیوفیلیک )پشت بام سبز اجباری و...(.
حضور و اهمیت نهادها، از آکواریوم گرفته تا موزه تاریخ طبیعی برای ترویج آموزش و آگاهی از طبیعت.••
ارتباط غیر بصری با آب.••
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توجه به مؤلفه های زیباشناختی عینی-ذهنی و ادراکی نظیر ایجاد تنوع، تشخص، تعادل و غیره؛ توجه به انعکاس شبانه نورپردازی، فراهم بودن امکان ••مع
دسترسی به آب و غیره.

توجه به مؤلفه های عملکردی نظیر تسهیالت الزم برای حضور گروه های مختلف سنی و اجتماعی؛ مکان یابی مناسب پل ها و غیره.••
توجه به مؤلفه های زیست محیطی نظیر توپوگرافی اطراف رود و بهره گیری از آن در ساماندهی؛ قرار دادن محدودیت برداشت از خاک های مجاور رودخانه ••

به منظور جلوگیری از فرسایش خاک.

ب
ه آ

س ب
سا

ر ح
شه

ی 
رها

عیا
  م

استفاده از باغچه های بارانی••
بازیافت آب های خاکستری••
استفاده از تانک های آب به عنوان منبعی برای آب غیرقابل شرب••
ایجاد حوضچه هایی در مکان های مناسب به منظور جلوگیری از سرریز آب رودخانه••
بازنگری مجدد سیستم های تغذیه کننده محلی آب )استفاده از منابع تغذیه کننده آبی(••
حذف آالینده ها از رواناب های شهری-جلوگیری از ورود فاضالب به داخل رودخانه های شهری••

جدول 1 : معیارهای برگرفته از رویکردهای طراحی بیوفیلیک، حساس به آب و رودکنار، مأخذ : نگارندگان.

برای ساماندهی و احیاء یک رودکنار شهری استخراج شده اند 
که در جدول 2 آمده است.

در جدول 1، معیارها برای تبیین و تفهیم بهتر مطلب به صورت 
از  یک  هر  که  شود  مشخص  تا  شدند  سنتز  و  پاالیش  مجزا 
سه  از  کدام یک  به  مربوط   2 جدول  در  طراحی  پیشنهادات 
تدوین  به آب و رودکنار است. در  بیوفیلیک، حساس  مبحث 
جدول 1 علی رغم هم پوشانی برخی معیارها به منظور پرهیز از 
با  بیشتری  تکراری شدن، سعی شد معیارهایی که همخوانی 

هر یک از سه موضوع فوق دارد زیرمجموعه همان مفهوم قرار 
گیرد و از بیان معیارهای مشترک در سه مفهوم اجتناب گردد. 
در  موجود  پیشنهادات  که  چیزی  نیز   2 جدول  با  ارتباط  در 
این پژوهش را از پژوهش های پیشین و راهکارهای آنان مجزا 
سیاست گذاری،  زیست بوم،  معیارهای  برجسته  نقش  می کند 
الگوی  و  نگرش  در  تغییر  و  آگاهی  آموزش-پژوهش-افزایش 
زندگی مردم است. در پژوهش های پیشین اکثراً به معیارهای 
نقش  و  پرداخته  شده  غیره  و  دسترسی  عملکردی،  کالبدی، 

احیاء رودخانه های شهری
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.)Spaid,2002:28، Ward,1999:15( شکل 3 : ارتباط و سه رویکرد مرتبط با آن، مأخذ : نگارندگان، برگرفته از

زیست بوم

 پوشش
 گیاهی

استفاده از پوشش گیاهی برای کنترل رواناب ها؛ تقویت کشاورزی شهری و حفظ درختان میوه داخل طبیعی
شهر؛ مقابله با از دست رفتن تنوع زیستی.

سبز؛ مصنوع نمای  و  دیوار  بام؛  از  استفاده  رودها؛  پیرامون  محوطه سازی  در  بارانی12  باغچه های  از  استفاده 
استفاده از اشکال و فرم های طبیعی در عناصر طراحی حاشیه رود نظیر کف سازی و نرده.

آب

حذف آالینده ها از رواناب های شهری؛ جلوگیری از ورود فاضالب به داخل رودخانه های شهری.طبیعی

مصنوع
بازیافت آب های خاکستری؛ استفاده از تانک های آب به عنوان منبعی برای آب غیرقابل شرب؛ ایجاد 
مجدد  بازنگری  رودخانه؛  آب  سرریز  از  جلوگیری  به منظور  مناسب  مکان های  در  حوضچه هایی 

سیستم های تغذیه کننده محلی آب )استفاده از منابع تغذیه کننده آبی(.
 توجه به توپوگرافی اطراف رود و بهره گیری از آن در ساماندهی؛ قرار دادن محدودیت برداشت از خاک های مجاور رودخانه به منظور

جلوگیری از فرسایش خاک.

سیاست گذاری

 انتخاب افرادی با مقبولیت باالی سیاسی و عمومی برای انجام پروژه های بزرگ و حساس؛ حمایت دولت از پروژه های منطبق با
 زمینه های جغرافیایی، اقلیمی و فرهنگی شهرها؛ ارائه مشوق های مالی و یارانه هایی برای تحقق پروژه های دوستدار محیط زیست؛
 تدوین مقررات و ضوابط اجرایی متناسب با حفظ و احیا و ارتقا حاشیه رودخانه ها؛ مشارکت دادن مردم؛ ساکنین و بازدیدکنندگان
 در ساماندهی و طراحی سایت؛ ارائه گواهی های سبز به رودخانه هایی که در طراحی شان مالک و کیفیات طراحی شهری بیوفیلیک

و حساس به آب را رعایت می کنند؛ توقف پروژه هایی که گواهی های استاندارد زیست محیطی را ندارند.

 آموزش، پژوهش، افزایش
 آگاهی و تغییر در نگرش و

الگوی زندگی مردم

افزایش آگاهی با پخش بروشورها و تابلوهای اطالع رسانی در ارتباط با حفظ گونه های جانوری خاص منطقه؛ تشویق به شکل گیری 
گروه ها و سازمان های غیردولتی برای حمایت از محیط زیست و رودخانه های شهری؛ حضور و اهمیت نهادها، از آکواریوم گرفته تا 

موزه تاریخ طبیعی برای ترویج آموزش و آگاهی از طبیعت در طراحی کاربری های الیه اول مجاور رودخانه.

مناسب کاربری ها و فعالیت ها اختالط  خرد؛  تجاری  و  تفریحی  کاربری های  استقرار  عمومی؛  باز  فضای  به عنوان  استفاده  برای  سیل  مستعد  مناطق 
کاربری ها به صورت شبانه روزی؛ افزایش میزان فعالیت در سازمان ها و کلوپ های محیط زیستی

کالبد
 تداوم ارتباط بین دو طرف رود از طریق طراحی پل های زیبا؛ رعایت حریم مناسب برای ساخت وساز در طرفین رود؛ ساخت وساز
 پلکانی به منظور ایجاد حداکثر تراس و دید و منظر مطلوب؛ بکارگیری مصالح طبیعی و بوم آورد؛ تعبیه مبلمان و تجهیزات شهری

مکفی و جذاب؛ توجه به نورپردازی شبانه اطراف رود.

پیاده؛ کاهش دسترسی سوارهحمل ونقل و دسترسی اولویت  با  و غیره در حاشیۀ رود  اسکیت  ویژه معلولین،  پیاده،   ایجاد مسیرهای مجزا دوچرخه، 
به صورت مستقیم به حاشیه رود؛ ایجاد دسترسی ذوزنقه ای شکل به رود.

جدول 2 : پیشنهادات طراحی در قالب معیارها و زیر معیارهای ضروری برای رودکنارهای شهری بر اساس دو مفهوم بیوفیلیک و حساس به آب. مأخذ : نگارندگان.

جستار
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با  اساسی و مهم مردم و سیاست گذاران و راهکارهای مرتبط 
اهداف  تحقق  حتی  درصورتی که  می شد.  گرفته  نادیده  آنان 
مرتبط با زیست بوم و به تبع آن معیارهای دیگر در گرو دو عامل 
شاخص تر آگاهی و سیاست گذاری است؛ زیرا این سیاستمداران 
و مشارکت مردم است که نقش مؤثری در موفقیت یا شکست 
پروژه ها و به خصوص ساماندهی و احیا رودخانه های درون شهری 

پی نوشــت 
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پریسا  ارشد  کارشناسی  پایان نامه  از  برگرفته  مقاله  این   *
قبادی با عنوان »ساماندهی بخشی از محور مهران رود تبریز 
در ارتباط با بافت پیرامون با رویکرد طبیعت محور« است که 
با راهنمایی دکتر مرتضی میرغالمی و دکتر لیال مدقالچی 
و مشاوره دکتر امیر شکیبا منش در دانشگاه هنر اسالمی 

تبریز انجام گرفته است.
Fromm Erich .1

Webster .2
Wilson .O .Esmit .3

streams lighted-Day .4
Mitigation Pollution .5

Remediation .6
Management Water Storm .7

Restoration Wetland And Stream .8

Protection Habitat .9
River Town Zhangjiagang .10

river Trinity .11
باران را از سقف یا  12.  باغچه ای که به طور مستقیم آب 
سطوح بیرونی که رواناب تولید می کنند می گیرد، بستر آن 

شن است و گیاهان خاصی را می توان در آن پرورش داد.

احیاء رودخانه های شهری

به عنوان  این معیارها،  با  ارتباط  نکته ای که در  دارد. درنهایت 
اجزای یک کل منسجم، حائز اهمیت بوده این است که اگرچه 
اهمیت  از  بقیه  با  قیاس  در  معیار  چند  یا  یک  است  ممکن 
بیشتری برخوردار باشد اما زمانی پروژه کارا و محقق خواهد شد 
که راهکارهای هر معیار با رویکردی یکپارچه نگر و در ارتباط با 

کل موارد اتخاذ گردد و مورداستفاده قرار بگیرد.
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