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بررسی میزان حضورپذیری طراحی بافت پیرامون دریاچه چیتگر تهران
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مهناز اکبری

سال سوم  ،شماره نهم ،بهار 1395

سال سوم  ،شماره نهم ،پاییز 1395

 -1استاد گروه معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد دماوند ،تهران ،ایران
*مولف مسئولMa29.akbari@yahoo.com :

چکیده

برای ایجاد و پیدایش انگیزه حضور و مشارکت در شهروندان در مرحله اول نیازمند وجود فضایی برای تعامالت اجتماعی هستیم
و در مرحله دوم نیازمند طراحی شهری استاندارد و همه جانبه با رعایت اصول کلی طراحی و همچنین رعایت کریدورهای
بصری مناسب در فضای شهری تا انگیزه و امکان مشارکت افراد را بوجود آوریم .در طراحی فضاهای شهری بحث مدیریت زمین
بسیار حائز اهمیت است .این موضوع با ارتقای کیفیت طراحی فضاهای شهری و بافت اطراف دریاچههای مصنوعی که مورد نظر
است ،به وقوع می پیوندد .در این مطالعه بر شناخت و تحلیل هر چه بیشتر حوزه دریاچه چیتگر پرداخته شده است .به گونه ای
که شرایط جغرافیایی و اقلیمی در این محدوده بررسی و تناسبات طراحی با این شرایط بازگو شده است .انواع فعالیت ها و
کاربری های موجود در این حوزه با توجه به اهداف پروژه در راستای ایجاد مکانی فرهنگی -تفریحی تعیین و مکانیابی شده
است ،بر همین اساس شرایط طراحی و معیارهای طراحی به نسبت نمونه ها و استانداردهای موجود بیان گردیده است .در این
مقاله جهت جمع آوری مطالب از روش اسنادی و میدانی و از روش توصیفی – تحلیلی و جهت تحلیل داده ها از روش swot
استفاده شده است .این مقاله به دنبال بررسی میزان موفقیت حضورپذیری مردم در استفاده از خدمات مختلف دریاچه میباشد.

 -1مقدمه
تعامل اجتماعی ،ایجاد حس مکان ،ایجاد تعلق خاطر و
احساس مالکیت و در نتیجه برقراری رابطه برای رسیدن
به اههههدافی نظهیر مشهارکت ،پایهداری ،توسهعه پایدار و

سرزندگی فضای شهری و در مقیاس کالنتر هویت بخشی
در ذهن افراد و همچنین جامعه برای دستیابی به توسعه
پایدار شههری ،هر یهک نیازمند جاذبه ای اسهت که تعامل
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واژههای کلیدی :طراحی شهری ،بافت ،دریاچه چیتگر تهران ،حضورپذیری.
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طبیعی است که به لحاظ مادی و معنایی اثرات مفیدی بهر

 -1طراحی مناسب محیط پیرامونی دریاچه چیتگر ،تا چه

افراد دارد و اگر طراحهی اطهراف فضهای دریاچهه نیهز بهه

حد در حضورپذیری ،جذب جمعیت و ایجاد فضایی پویا

گونه ای جذاب و استاندارد صورت گیرد خود یکی از نقهاط

موثر است؟

قوت شهر و عامل مهوثری در تعهامالت مهردم و مشهارکت

 -2معیارهای طراحی مناسب محیط پیرامونی دریاچه

آنههها خواهههد شههد .بافههت پیرامههون دریاچهههههها دارای

چیتگر که باعث افزایش حضورپذیری در آن میشود،

پتانسیلهای زیادی جهت جهذب جمعیهت مهیباشهد ،امها

کدامند؟

مشکالتی چون عدم ارتبهاط مناسهب میهان سهاختمانهها،

با توجه به سواالت مطرح شده ،فرضیات مرتبط به سواالت

مسیرها و فضای باز و ارتفاع زیهاد سهاختمانهها و افهزایش

مطرح شده به شرح زیر می باشد:

روزافزون بلند مرتبه سازی در محدوده ،انقطاع دیهد پیهاده،

 -1به نظر میرسد که طراحی مناسب محیطهای پیرامونی

پایین بودن سطح خدمات دهی بهه گردشهگران و غیهره از

دریاچهها ،در ارتقاء سرزندگی و حضور پذیری و تداوم

دیگر مشکالتی هستند که مانع موفقیت طراحهی دریاچهه

حیات اجتماعی این فضاها موثرند.

چیتگر به عنوان فضایی جمعی و تفریحی شدهاند.

 -2به نظر میرسد ایجاد رستوران ،کافه ،فضاهایی جهت
نشستن ،بازی کودکان ،برگزاری نمایشها و مراسمها،
خطوط مستقل دوچرخه ،غرفههای نمایشگاهی و غیره در
ایجاد فضاهایی پویا و اجتماعپذیر در اطراف دریاچه
موثرند.
هر پژوهش با توجه به در بر گرفتن اطالعات و بررسیهای
مختلف ،در نوع خود متفاوت و منحصر به فرد تلقی
میگردد .طبیعت همواره نقش مهم و تعیین کنندهای در
زندگی بشر داشته است .چه از لحاظ معنوی و چه از لحاظ
تاثیرات آن بر شهر .از آنجا که آب نیز یکی از عناصر مهم
طبیعت به حساب میآید ،بسیار مورد توجه قرار دارد .آب
از گذشته تا به امروز یکی از عناصر ضروری حیات انسان
به شمار میرود و همیشه در طول حیات بشر دارای ارزش
و اهمیت بسیار باالیی بوده است.
با توجه به تبیین ضرورت بررسی این مقاله ،اهداف این
پژوهش به شرح زیر می باشند:
 بررسی تطبیقی موارد مشابه طراحی شده در جهان وتجربیات موفق،
 شناسایی معضالت موجود در محدوده مورد بررسی، ارائه راهنمای طراحی مناسب جهت ایجاد فضاییاجتماعپذیر و سرزنده.

در واقع مشکل اصلی که با آن مواجه هستیم این است که
در محالت و به طور کلی در تهران دارای مسیرهای آب
متعددی هستیم که متاسفانه تبدیل به مکانهایی جهت
انباشت زباله و یا اسکان افراد بیسرپناه شده است .در
مواردی نیز به طور کامل روی کانالها پوشیده شده و
هیچ اثری از آب مشاهده نمیشود .هدف از احداث دریاچه
مصنوعی خلیج فارس (چیتگر) ،ایجاد فضایی شهری پویا و
سرزنده بوده است اما با توجه به مشکالت زیست محیطی
پیش آمده و عدم برنامه ریزیهای صحیح ،طراحی
نامناسب برخی فضاها و عدم به کارگیری مناسب عنصر
آب در طراحیها و عدم توجه به شرایط اقلیمی و غیره
چشم انداز مورد نظر حاصل نگردید .بنابراین در این
پژوهش برآنیم تا بیابیم که چه استانداردها و راهکارهایی
جهت طراحی محیط پیرامونی دریاچه ها و باالخص نمونه
مورد بررسی(دریاچه چیتگر) ،به تولید فضایی جاذب،
حضورپذیر ،ایستا و اجتماعی میانجامد.
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مشارکت را افهزایش دههد .آب خهود از مههمتهرین عناصهر

این پژوهش به شرح زیر می باشد:
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بیشتری را با محیط شهری بوجود آورد و همچنین انگیهزه

با توجه به مطالبی که در باال به آن اشاره گردید سواالت
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در این مقاله ،روش پژوهش توصیفی  -تحلیلی است که با
استفاده از مطالعات کتابخانه ای و میدانی در محدوده
دریاچه چیتگر تهران و برداشت اطالعات وضع موجود و
عکس برداری میدانی ،به جمع آوری اطالعات مورد نیاز
پرداخته شده است .همچنین پژوهش ها و تجارب جهانی
موفق مورد مطالعه قرار گرفته است تا به ارائه راهکارها و
راهنمای طراحی مناسب برای محدوده مورد نظر با توجه
به اقلیم ،فرهنگ و غیره دست یابیم .در این پژوهش
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روش تحلیلی جدول
 SWOTصورت میپذیرد.
 -3مبانی نظری و پیشینه پژوهش
فضای شهری :فضای شهری صحنهای است که داستان
زندگی جمعی در آن گشوده میشود (پاکزاد ،جهانشاه،
 .)1334طراحی شهری :طراحی شهری فرایندی است که
به شکلدهی فیزیکی بافتهای مختلف شهری و روستایی
منجر میشود و با رویکرد ساختارگرایی به ایجاد اماکن
متعدد میپردازد و طراحی ساختمانها ،فضاها و چشم
اندازها را در برمی گیرد و نهایتا جریانی را به راه میاندازد
که به عمران و آبادی شهری کمک میکند (سعیدنیا،
احمد .)1332 ،دریاچه  :بر روی سطح زمین مکان های
فرو رفته ای وجود دارد که بوسیله آب پر شده است ،این
چاله های پر آب که هم وسیع است ،هم عمیق ،دریاچه
نامیده می شود و این فرورفتگی ها به علت فرسایش
بوجود می آیند .دریاچه ها چاله های پرآب و بسته ای
هستند که راه به جایی ندارند اما دریاها خود از چند
دریاچه با وسعت و عمق زیاد به وجود می آید .بدین
معناکه آب های سطح زمین وقتی وسعت زیادی داشته
آب ها دریا می گویند .دریاچه ،محدوده آبی است که به
آبها ی آزاد راهی ندارد .دریاچه ها همانند رودها جاری
نمیشوند ،ساکن و ساخته دست انسان هستند که با
اهداف گوناگونی نظیر تولید برق ،مصارف کشاورزی و غیره
طراحی میشوند(کرامتی.)1335 ،
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باشد و با بقیه آب های سطحی ارتباط پیدا کنند ،به این

منظر شهری :منظر شهری یک «سیستم» است که از سه
زیر سیستم تشکیل شده :زیر سیستم "منظر عینی
شهری"" ،منظر ذهنی شهر" و "منظر ذهنی ارزیابانة
شهر" و از تعامل بین این سه ،منظر شهری به مفهوم کلی
آن شکل میگیرد .در حقیقت منظر شهری یک شهر
تلفیق سه نگاه است ،نگاه از چشم فیزیولوژیک ،نگاهی که
نگاه چشم ذهن ماست و ذهن و حافظه دخیل میشود و
نهایتاً بخش افکتیو ( )Affectiveیا تأثیری عاطفی است
که نگاه دل ماست و مبنای رفتار قرار میگیرد .در اهمیت
منظر شهری گفتیم ابزاری است که در قرائت متن شهر به
ما کمک میکند ،بحث "نشانه شناسی شهری" یا
Semiologyاز دهة شصت رونق زیادی گرفته و
صاحبنظران زیادی در این مورد کار کردهاند ،به عنوان
مثال دانیل لیبسکیند که معماری را به عنوان هنر ارتباطی
معرفی میکند از زمرۀ افرادی است که میگوید« :منظر
شهری یا معماری ،نظامی از نشانههاست ،نظامی از
دالهاست که به مدلولهایی اشاره میکند»
(لیبسکیند.)1332،
 مفید گرجی ( ،)1331در مقاله "عوامل موثر بر درطراحی دریاچههای مصنوعی برای جمعآوری آبهای
سطحی در شهرهای ساحلی" در مجله فنی و مهندسی،
این چنین مکتوب میکند که :رای جمع آوری آبهای
سطحی و جلوگیری از پدیده سیالب در شهرهای ساحلی
که تحت تاثیر جزر و مد دریا قرار دارند؛ از دریاچه های
مصنوعی استفاده می شود .در طراحی حجم و شکل
اینگونه دریاچه ها ،عوامل مختلفی مانند مدت زمان
بارندگی ،زمان بازگشت این بارش ،وضعیت جزر و مد دریا
و وضعیت لوله تخلیه آب دریاچه دخالت دارد .در این
مقاله یک مطالعه پارامتری برای طراحی حجم و شکل
اینگونه دریاچهها نسبت به عوامل فوق انجام پذیرفته و اثر
هر پارامتر بررسی و نتایج حاصله روی کل سیستم مورد
مطالعه قرار گرفته است .نتایج نشان داده است که در
محدوده متغیرهای مختلف برای طراحی اینگونه دریاچهها
دو متغیر مساحت حوزه آبریز و موقعیت مکانی دریاچه
نسبت به ساحل دریا از مهمترین عوامل می باشد.
 مهدی شیبانی و عطیه فرهانی ( ،)1333در مقاله "نقشجویبارهای تهران در ساخت منظر شهری" ،بیان میکنند
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منطقه میشود و عدم توجه به عوامل موثر در کاهش آن،
خسارات جبران ناپذیری را به دنبال دارد .بنابراین ،مطالعه
تغییر اقلیم و تاثیر آن بر منابع آبی و مشخص کردن
عوامل موثر در تغییرات تراز و سعی در کاهش و جبران
این پیامدها برای این سیستم حوزه آبریز حساس ضروری
است .در این تحقیق سعی شده است تأثیر طرحها و
مخازن به عنوان عامل انسانی و تغییراقلیم به عنوان عامل
طبیعی اثر گذار در حوزه آبریز دریاچه ارومیه بر کاهش
تراز آب دریاچه ارومیه در دوره زمانی  1345-35مورد
بررسی قرار گیرد .هدف از این تحقیق تعیین سهم مخازن
احداث شده در حوزه آبریز و نیز سهم تغییرات اقلیمی بر
نوسانات تراز سطح آب دریاچه ارومیه می باشد .برای این
منظور ،پس از آماده و بازسازی دادههای هواشناسی و
هیدرولوژی ایستگاههای حوزه در یک دوره پایه آماری
 35-1334و بررسی روند تغییرات پارامترهای اقلیمی و
هیدرولوژی حوزه آبریز دریاچه ارومیه در طول دوره آماری
مورد نظر ،سیستم منابع آب حوزه آبریز مدلسازی شده و
در گام بعدی تراز بدست آمده از مدل با تراز مشاهداتی
کالیبره گردیده است .سپس با استفاده از سناریوهای
حذف تغییر اقلیم و حذف مخازن سهم و میزان
تأثیرپذیری هر یک از آنها در مقدار کاهش تراز دریاچه به
خصوص در دهه اخیر مشخص میگردد.
 مرتضی سلیمانی ( ،)1332در مقاله خود با عنوان"معماری و اکوتوریسم پایدار در راستای توسعه پایدار"،
ارائه شده در اولین همایش ملی جغرافی ،شهرسازی و
توسعه پایدار ،میگوید :صنعت توریسم اکنون به عنوان
صنعیت پویا با ویژگی های توسعه مدارانهی خود ،بخش
مهمی از فعالیت های تولید را در دو جهان «پیشرفته» و
«روبه رشد» به خود اختصاص داده است .رشد این صنعت
در هر کشور،نیاز به استراتژی مناسب و برنامه ریزی و
مدیریت بالنده دارد .از سوی دیگر در خالل  15سال اخیر،
مالحظات زیست محیطی و شاخههای توسعهی پایدار،
همانند سایر صنایع ،بر این صنعت مترتب شده است .در
این بین از آنجا که گردشگری نوین در کشورهایی همجون
جمهوری اسالمی ایران ،رویکردهای متناسب با فرهنگ و
حساسیتهای اجتماعی خود را می طلبد ،نوع جدیدی از
گردشگی یعنی اکوتوریسم بر پایه توانمندی های محیطی
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که :به رغم پیشرفت تکنولوژی و انتقال آب با استفاده از
سیستم لوله کشی ،استفاده از آب در منظر شهر با
محدودیتهایی مواجه است .پس از اجرای طرحهای
توسعه شهری در دهههای اخیر بسیاری از قنوات تهران
خشک شده و جویبارهای نیز نقش خود را به عنوان عناصر
منظر شهر از دست دادهاند .در واقع جویبارها که زمانی
مانند مویرگهایی ،طبیعت را در جزترین فضاهای شهری
جاری میساختند ،با آلودگیها مواجه شده و امروز به
تهدیدهای اصلی شهرها تبدیل شدهاند .این مقاله سعی
دارد با تاکید بر حضور آب در ساختار منظر شهری تهران
به نقش جویبارها در ساختار شهر و عموامل موثر بر نقش
منظر آب بپردازد و معضالت ناشی از حذف این عناصر در
ساختار شهر را بیان کند.
 مریم احمدی ( ،)1331در پایان نامه خود با نام "تاثیرتغییر اقلیم بر دریاچه ارومیه" ،در دانشگاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی ،به موارد زیر اشاره کرده است :دریاچه
ارومیه به عنوان پهناورترین دریاچه داخلی کشور و دومین
دریاچه شور جهان و قابل مقایسه با دریاچه شور امریکا در
بسیاری از جهات ،از مهمترین و باارزشترین
اکوسیستمهای آبی ایران بوده و یکی از مناطق بین المللی
ذخایر طبیعی کره زمین از سوی سازمان جهانی یونسکو
شناخته شده است .پتانسیل آب و خاك مناسب در حوزه
دریاچه ارومیه شرایطی را فراهم آورده است که در جهت
حفظ ،بهبود و بهرهبرداری بهینه از این منابع با ارزش،
پروژههای آبی متعددی بر روی رودخانههای جاری در
سطح حوزه مورد مطالعه قرار گیرد .بدیهی است طراحی و
اجرای این پروژهها بدون در نظر گرفتن اثرات مخرب
زیست محیطی و اجتماعی آنها ،مسایل و مشکالتی را
فراهم میسازد که پایداری این طرحها را با خطر جدی
مواجه ساخته و همچنین بر شاخصهای کمی و کیفی آب
دریاچه اثر گذار خواهد بود .به دلیل عواملی نظیر
خشکسالی ،مصرف بیش از اندازه منابع آب سطحی و
زیرزمینی در حوزه دریاچه ارومیه و احداث لجام گسیخته
مخازن و پمپاژ چاهها ،تراز دریاچه در طول سالهای اخیر
کاهش چشمگیری داشته است .بی شک هر گونه کاهش
در تراز یا مساحت دریاچهها باعث اثرات منفی بر
فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی ،کشاورزی و اکوسیستم
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معماری به عنوان عنصری واسطه میان انسان ،محیط
طبیعی و اقتصاد ،ضرورت توجه معماران به طراحی چنین
مجموعههایی در راستای توسعهی پایدار احساس می شود.
بر همین راستا در این پژوهش سعی شده است تا با
استفاده از اطالعات جمعآوری شده بر مبنای روش
کتابخانه ای -اسنادی و میدانی و با توجه به شناخت
پتانسیلها و محدودیت های توسعه منطقه مورد مطالعه
در قالب هر یک از عوامل محیطی ،اجتماعی و گردشگری
که در پژوهشهای پیشین صورت گرفته است؛ لزوم ایجاد
کمپینگهای اقامتی -خدماتی در منطقه را بررسی کرده و
ضمن پیشنهاد کاربریهای الزم ،بهترین مکان ایجاد
هریک با کمترین تغییر در طبیعت و همسان با بستر در
اطراف دریاچه مشخص گردد .در نهایت می توان با
استفاده از محدودیت های طراحی به عنوان پتانسیل
معماری همگام با اقلیم در بستر طبیعی پروژه و همچنین
بهره گیری از منابع انرژی تجدیدپذیر به جای منابع انرژی
تجدید ناپذیر به نتایج مطلوب در طراحی دست یافت.
همچنین نتایج پژوهش و همچنین بهرهگیری از منابع
انرژی تجدیدپذیر به جای منابع انرژی تجدید ناپذیر به
نتایج مطلوب در طراحی دست یافت .همچنین نتایج
پژوهش حاضر می تواند در روند توسعه گردشگری پایدار
در محدوده مورد مطالعه در مراحل برنامه ریزی ،طراحی و
اجرا مورد استفاده قرار گیرد.
 نفیسه موسویان ( ،)1332در مقاله "با عنوان جایگاه آبدر سازمان فضایی شهرهای شرق چین" ،به نقش و تاثیر
آب در فضاهای شهری در شرق چین اشاره کرده است و
میگوید در چین بر خالف ایران از عنصر آب استفاده
بهینه میشود .در واقع در مقایسه بین این دو کشور
مشخص میشود که در ایران با وجود امکان استفاده
مناسب از آب در فضای شهری از آن بهره نبردهاند.
 بهار قاسمیه ( ،)1333در پایان نامه کارشناسی ارشدخود با عنوان "طراحی مجموعه اکوتوریستی گنجینه
آبهای سطحی خلیج فارس"،ارائه شده در دانشگاه پیام
نور مرکز قشم ،مینویسد :آنچه در مورد بشر عصر حاضر
نگران کننده مینماید ،این است که مبادا برای گذراندن
اوقات فراغت خود ،در بند سرگرمیهای غیرفعال حبس
شود و از مواهب طبیعی دور بماند پیدا نمودن وسیلهای
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و منابع طبیعی می تواند ،به افزایش روند توسعه اقتصادی
منجر شود .دریاچه نئور در  43کیلومتری جنوب شرقی
اردبیل و با مساحت  252هکتار بزرگترین دریاچه آب
شیرین استان است ،بارندگی مناسب و وجود چشمه های
فراوان سبب پایداری وضعیت دریاچه شده ضمن آنکه
هوای مطبوع منطقه زمینه بسیار مناسبی برای جذب
گردشگر خصوصاً در اوقات گرم سال را فراهم کرده است.
علی رغم داشتن جاذبههای گردشگری و چشماندازهای
مناسب محیطی ،متأسفانه تاکنون تسهیالت و امکانات
خدماتی برای جذب گردشگر در این منطقه ایجاد نشده
است ،در این پژوهش با اتکا به مطالعات کتابخانهای و
سایتهای الکترونیکی سعی شده است ویژگیها و
پتانسیلهای اکوتوریسمی دریاچه نئور و لزوم ایجاد
کمپینگهای اقامتی -خدماتی با اتکا به مفهوم معماری
پایدار را بررسی کرده و در نهایت پیشنهاداتی برای طراحی
کمپ هایی که با شرایط محیطی و اقلیمی بستر خود
هماهنگ باشند را ارائه داده است.
 حسین مدی و همکارانش ( ،)1332در مقاله "مکانیابیو ساماندهی مراکز خدمات گردشگری حوزه دریاچه اوان با
رویکرد توسعه پایدار" ،که در اولین همایش ملی جغرافیا،
شهرسازی و توسعه پایدار ارائه شده است مینویسند :در
دهههای اخیر رشد و گسترش شهرنشینی و استفاده از
وسایل حمل و نقل سبب افزایش بازدید از مناطق طبیعی
و روستایی شده است و گردشگری برای این مناطق فرصت
توسعه پایدار محیطی ،اجتماعی و اقتصادی به وجود آورده
است .منطقه نمونه گردشگری اوان در منطقه الموت استان
قزوین ،یکی از مناطق مستعد برای توسعه گردشگری است
و از لحاظ جاذبههای اکوتوریستی و ژئوتئریسمی،
گردشگری زیارتی ،گردشگری ورزشی ،گردشگری
روستایی و فرهنگی دارای توانمندی های زیادی می باشد.
که علیرغم بازدید گسترده گردشگران و حضور مردم برای
گذران اوقات فراغت ،از امکانات رفاهی کمی برخوردار می
باشد این شرایط نیازمند ایجاد و ساماندهی مراکز رفاهی
در این منطقه است و بحث آمایش سرزمینی را مطرح می
سازد تا با استفاده از توان کاربری سرزمین و نیازهای
اقتصادی و اجتماعی سه عنصر انسان ،فضا و فعالیت را
دریک همپوشانی متناسب قرار دهد .با توجه به ارتباط
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 -1-4معماری پایدار و شهرسازی
محیط پایدار :شرط اساسی در نیل به پایداری محیطی،
برقراری تعادل پویا میان نظامهای مختلف محیط است.
این شرط از دیدگاه عملی ،دستیابی همزمان سیمای
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 -4رویکرد طراحی دریاچههای مصنوعی

شهرهای اقصی نقاط جهان که تا چندی پیش هرکدام
درون خود دنیایی متفاوت داشت ،هر روز با سرعتی
افزون تر در پی محو شدن آن چیزی است که به آن هویت
مستقل میداد و این امر همسانی و یکنواختی را به بار
آورده است .معماری و شهر برای انسان قبل مدرن،
محصول خالقانهای بود که نتیجه محدودیتهای اقلیمی و
سازه ای از طرفی و باورهای جمعی افراد از طرف دیگر بود.
آنچه که فضای مصنوع او را تشکیل میداد ،برخاسته از
بستر و همپا و همراستا با ویژگیهای آن منطقه بود .این
پیوند سبب گشته بود که محصول اندیشه معمار در حدود
ویژگی ها و بایدهایی که مصالح محلی و شرایط محیطی به
اثر اجبار مینمود ،امکان حرکت داشته باشد.
زیست و توسعه پایدار امروزه از بحث بر انگیزترین
موضوعات در معماری است و نظریات گوناگونی در این
زمینه ارائه شده است .ولی به طور کلی معماری پایدار را
میتوان معماری دانست که نسبت به ویژگیها و شرایط
محیطی و مکانی پاسخگو است و از قابلیتهای بستر خود
در راستای ایجاد شرایط محیطی مطلوب استفاده بهینه
مینماید .یعنی کمترین صدمات را بر محیط زیست دارد.
عالوه براین نسبت به تغییرات ،شرایط و نیازها انطباقپذیر
و تداومپذیر است و به عبارت دیگر معماری منحصر به
فردی است که ضمن توجه به نیازهای زیبا شناختی با
ظرفیتهای طبیعی و اکولوژیک بستر خود نیز منطبق
است.
در یک چارچوب کلی میتوان معماری پایدار را به معنای
" خلق محیط پایدار انسان ساخت " تعبیر کرد.
پایداری در معماری را نمیتوان یک سبک یا گرایش خاص
و متعلق به زمان فعلی دانست چرا که در آن نگرش و
رویکردی مطرح میشود که در هر زمان و بر حسب هر
شرایط حائز اهمیت و اعتبار است.
یکی از نگرانیهای جامعه جهانی ،از میان رفتن منابع
انرژی است .معماری و شهرسازی به عنوان عواملی سازنده
و موثر در حفظ این منبع ،میتواند به دوام و بقای هستی
کمک کند .معماری پایدار یک روش در طراحی است و به
تقلیل مصرف منابع انرژی و استفاده بهینه از آن میپردازد
که امروزه مورد توجه بسیاری از جوامع حرفهای قرار
گرفته است .آنچه در این کره مادی به بقای انسان
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برای گذر کردن ،مقابله و یا زندگیکردن در کنار آب دریا،
رودخانه یا برکه ،مبارزه ای است که پذیرفتن مخاطرات آن
همواره تخیل انسان ها را بارو ر کرده و به غلیان آورده و
این تخیالت باعث پیشرفت هایی در نحوه برخورد با آب
گشته است .نشانههای خالقیت و سازندگی انسان در رابطه
با آب مانند پل ،گذرگاه ،ساحل ،بندر ،فانوس دریایی،
اسکله و غیره یی شمار بوده و این خود باعث شده است تا
همواره انسان با آب رابطه ای مطمئن و سازنده داشته
باشد (مثالی امینی .)3 :1332 ،در عین حال ایران کشوری
است که به گفته بسیاری از کارشناسان بسیاری مواهب
طبیعی را در پهنه خود داراست و زمینه ایجاد فضاهایی به
عنوان تامین زیرساختهای مورد نیاز گردشگران در این
پهنه وجود دارد که اگر این گونه زیرساختها تامین شود با
جذب هرچه بیشتر گردشگر رشدصنعت گردشگری و در
پی آن رشد اقتصاد کشور را در پی خواهد داشت .با توجه
به آنچه بیان شد  ،با هدف ارتباط هرچه بیشتر مردم با
طبیعت و مخصوصا موهبت طبیعی آبهای خلیج فارس،
طراحی مجموعه اکوتوریستی با هدف ایجاد فضایی
آم وزشی ،تفریحی ،تحقیقاتی برای عموم مردم با رویکرد
شناخت آب مورد توجه قرار گرفت.
 هدی علم الهدی ( ،)1334در مقاله "آب و معماری"،اشاره میکند به آب رودخانهها به عنوان یکی از عواملی
که نقش مهمی در مکانیابی ،شکل گیری و گسترش
شهرها داشتهاند .از جمله عناصری است که از آغاز
پیدایش شهرها با آن همراه بوده است و تاثیر موقعیت
کالبدی گسترش شهرها را به سه دسته تقسیم میکند.
پس از مطالعه پیشینه ،درمیابیم که به موضوع طراحی
بافت و محیط پیرامون دریاچههای مصنوعی که موضوع
مورد بررسی در پژوهش حاضر میباشد ،پرداخته نشده
است و خال وجود راهکار جهت طراحی بهینه و استفاده از
پتانسیلهای موجود در این فضاها مشهود است.
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 -3-4مطالعات زیست محیطی و بررسی نظام
اکولوژیک
محیط زیست بستری است که فعالیتهای انسانی و
اکولوژیکی در درون آن جریان دارد و نقش آن فراهم و
مهیا کردن شرایطی است که در آن امکان زیستن و
فرایندهای مرتبط با آن امکان تجلی مییابند .زیستن فقط
به زندگی انسان منحصر نمیشود ،بلکه همه اشکال حیات
را در بر میگیرد ،اشکال متنوع حیات آن چنان در هم
تنیده و مرتبطاند که تصور هر یک به تنهایی و جدای
جنبههای دیگر محال مینماید .نظامهای اکولوژیکی به
واسطه فرمهای زیستی – فیزیکی و ارتباط متقابلشان با
جریانها (آب ،مواد غذایی ،رسوبات ،هوا ،انرژی) نظمی
پایدار دارند و از رهگذر ارتباط این فرمها و جریانها در
ابعاد مکان و زمان است که تداوم حیات امکانپذیر
میشود .هرگونه تغییر و تحول در فرمها (ساختار زیستی و
فیزیکی) با جریانهای محیط زیستی ،وضعیت نظامهای
اکولوژیک را دچار اختالل میکند و اثراتی در پی دارد که
میتواند پیامدهای منفی ناخواستهای ایجاد کند (
مطالعات چارچوب طراحی شهری حوزه دریاچه چیتگر و
محور چهارباغ.)1333 ،
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میانجامد ،استفاده درست و مناسب از محیط زیست است.
استفاده هوشمندانه از این منابع میتواند به توسعه پایدار و
دوام زندگی انسانهای آینده نیز بیانجامد .توجه به مفهوم
پایداری محیط زیست در معماری و شهرسازی میتواند
زمینه مناسب برای رسیدن به این هدف را فراهم آورد.
محیط زیست با عبارت "طبیعت" یا "محیط طبیعی"،
مفهومی است که در طول تاریخ همواره مورد توجه
انسانها قرارگرفته است .در طول قرنها این ارتباط با
محیط به گونهای با نوعی همزیستی مسالمت آمیز همراه
بوده است ،ولی امروزه با توجه به توسعه چشمگیر
تکنولوژی ،شاهد استفاده بیرویه از محیط زیست
میباشیم که پیامدهای ناشی از آن بخصوص در شهرهای
بزرگ بسیار عظیم بوده است.
با استناد به آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت که طرح
اصطالح معماری پایدار در مسیر نیل به معماری" حساس
و پاسخگو" به محیط در اواخر دهه  21میالدی ،بازگو
کننده نگرشی در طراحی و ساخت فضاهای انسانی است
که برخورداری از حساسیتهای بوم شناختی را برای
برقراری فضاهای زیستی سالم با کیفیت و برخوردار از
معانی و مفاهیم ارزشی -فرهنگی ،توام با حفظ تعادل
زیستی محیط فراگیر ضروری میداند.

معمارشهر

 -4-4بررسی اثرات زیست محیطی ایجاد دریاچه

 -2-4مبانی زیست محیطی و اقلیمی

به محیط و اکوسیستم منطقه

شرایط اقلیمی در هر منطقه بر نحوه طراحی شهری آن
بسیار تاثیرگذار است .شرایط آب و هوایی از شرایط مهم و
موثر بر حضور شهروندان بر محیط است .از این سو در
طراحی فضای شهری باید به ابعاد گوناگون اقلیمی و
زیست محیطی توجه شود و طراحی به گونهای باشد که با
عوامل مورد نیاز بتوان یک تعادل مناسبی در آب و هوا و
رطوبت و سایر عوامل به وجود آورد .اینکار باید با استفاده
از منطقیترین روشها و همچنین با صرفهترین تکنیک
صورت گیرد .در این صورت است که تمایل شهروندان در
هر بازه زمانی برای حضور در شهر بیشتر میشود.

ارزیابی اثرات محیط زیستی عبارت از فرایند بررسی و
مطالعه به منظور پیش بینی اثرات فعالیتها و عملکردهای
یک پروژه بر محیط زیست ،سالمت انسانها و رفاه
اقتصادی و اجتماعی است .به عبارت دیگر ،ارزیابی اثرات

اولین اثر احداث دریاچه ،تبدیل بخشی از اکوسیستم
خشکی به اکوسیستم آبی است که به واسطه تغییر در نوع
پوشش زمین (از خشکی به آبی) ایجاد میکند .این اولین
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محیط زیستی ،شناسایی و ارزیابی سیستماتیک پیامدهای
پروژهها ،برنامهها و طرحها بر اجزاء فیزیکی ،بیولوژیکی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،و به طورکلی نیز محیط
زیست است .در روند انجام ارزیابی ،فشارهای وارده بر
منابع طبیعی ،خسارتها و آسیبهای اجتماعی بر محیط
زیست و انسان ،نوع معیشت و فرهنگ آنها شناسایی و
پیش بینی میشود.

فصلنامه
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میدهد و بازخورد این تغییرات بر اکوسیستمهای پیرامونی
و در نهایت بر خود دریاچه ،همه از مقوالتی است که در
مبحث ارزیابی اثرات مورد بررسی قرار میگیرند (مطالعات
چارچوب طراحی شهری حوزه دریاچه چیتگر و محور
چهارباغ.)11 :1333 ،
 -5تاثیرات دریاچه
 -1-5تاثیر دریاچهها بر اقلیم خرد
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اقلههیم بههه شههرایط آب وهههوایی یههک منطقههه جغرافیههایی
نظیههر دمهها ،رطوبههت ،فشاراتمسههفر ،بههاد ،بههارش وسههایر
مشخصههههههههای هواشناسهههی در مهههدت زمهههانی نسهههبتاً
طههوالنی نسههبت داده مههیشههود .در هواشناسههی معمههوال
شههرایط حههال حاضههر آب و هههوا مههورد بررسههی قههرار
مههیگیههرد در حههالی کههه در اقلههیمشناسههی مشخصههههههای
درازمههدت آب و هههوا مههورد توجهههاسههت(جعفری.)1332،
شهههر و اقلههیم ،دو سیسههتم انسههان سههاخت و طبیعههی
می باشهند کهه تأثیرگهذاری تنگهاتنگی بهر یکهدیگر دارنهد.
اقلیم تا آنجا که با آسهایش انسهان رابطهه برقهرار مهیکنهد
نتیجه عهواملی چهون تهابش آفتهاب ،دمها و رطوبهت ههوا،
وزش بههاد و میههزان بارنههدگی اسههت .اقلههیم هههر مکههان
جغرافیههایی ،شههرایط مناسههب ویههژهای دارد کههه در عههین
حال ،محهدودیت ههایی را نیهز در زمینهه طراحهی شههری
بههه همههراه دارد .شههناخت دقیههق اقلههیم مکههان مههورد نظههر
در مقیههاس کههالن و خههرد بههه شههناخت توانمنههدیههها و
محدودیتههای اقلیمهی مهؤثر در طراحهی و بههرهبهرداری
مناسهههب فضهههاهای شههههری مهههیانجامهههد .در طراحهههی
فضههاهای مختلههف شهههر نظیههر سههاختمانههها ،فضههاهای
سههبز ،معههابر و غیههره عههالوه بههر توجههه بههه کیفیههتهههای
عملکردی ،بصهری و زیباشهناختی ،عنایهت بهه نهوع اقلهیم
شههههر و رعایهههت ضهههوابط طراحهههی اقلیمهههی ضهههروری
مههیباشههد کههه عههدم توجههه بههه ایههن مسههأله ،مشههکالت

خاصهههی را در شههههر و فعالیهههتههههای شههههری ایجهههاد
مهیکنههد؛ جلهوگیری از جریههان ههوای مطبههوع در شهههر و
سههاختمانههها ،بهههره منههدی نههامتوازن بناههها از نههور و
روشههنایی طبیعههی و آب گرفتگههی معههابر از آن جملهههانههد
(جعفری.)12 :1332 ،
گفتمان اصلی خرد اقلیمشناسی شهری ،طبیعت انسانزده
است .بافت فیزیکی شهر در مقایسه با فضای خارج شهر،
همانند روستاهای پیرامون ،تفاوتهای زیادی دارد .مقایسه
شاخصهای اقلیمی شهر با نواحی پیرامونی ،نشانه بارزی از
تاثیرپذیری خرد اقلیم شهری از مناطق شهری است
(پژوهشهای جغرافیای طبیعی.)22 :1331 ،
امروزه رشد و گسترش بی رویه شهرها از یک سو و رشد
فعالیتهای صنعتی بزرگ و افزایش مصرف انرژیهای
فسیلی از سوی دیگر ،باعث ایجاد تغییراتی در خرد اقلیم
مناطق شهری شده است .این تغییرات در قالب پدیدهای
به نام «جزیره گرمایی» منجر به افزایش دما بین  2تا 15
درجه در ابر شهرها نسبت به مناطق اطراف گردیده است.
بررسیهای ماهوارهای ناسا نشان میدهد که تمامی
ابرشهرهای روی زمین ،به دلیل از بین بردن رستنیها و
گیاهان و جایگزینی آنها با مصالح تیره رنگ ساختمانی،
دچار چنین مشکلی شدهاند .در طول روز مواد تیره
ساختمانی ،گرما را جذب میکنند و تا ساعتها پس از
غروب آفتاب آن را نگاه میدارند و باعث تشدید هوای گرم
در ابرشهر میشود .این پدیده جغرافیای با آسیبهای
زیست محیطی متعدد خود همچون افزایش مصرف منابع
انرژی ،به عنوان مانعی در مقابل اهداف توسعه پایدار
شهری عمل مینماید .در ضمن از میان عوامل متعدد مؤثر
در این پدیده و متأثر از آن ،عمدهترین آنها به حوزه
معماری و شهرسازی باز میگردد ( راهکارهای مقابله با
تغییر در خرد اقلیم شهری با رویکرد به شهرسازی پایدار،
.)1332
یکی از اصول آب ،جذب و انتشار گرما ،به راحتی ،توسط
آن است .هنگامی که یک منبع دریاچه کوچک آب وجود
دارد ،مانند دریاچهای بزرگ ،توانایی خود را در نگه داشتن
و آزاد کردن گرما به صورت قابل توجهی در منطقه
ساحلی اطراف نمایان میکند .از این مناطق ساحلی اغلب
در سرار دریاچههای بزرگ با نام " "The Fruit Belt
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اثری است که ایجاد میشود ،اما اثرات محدود به این
نمیشود ،زیرا هر اکوسیستم از رهگذر ارتباطاش با
پیرامون است که خود را باز مییابد از این رو نباید
برخوردی "جزیره ای" با آن داشت.
تغییراتی که به واسطه احداث دریاچه در پیرامون آن رخ

معمارشهر
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 -2-5تاثیر دریاچه بر جزایر حرارتی
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یکی از مسائل شهری که در نتیجه رشد بدون برنامه در
شهرها پدید آمد ،تشکیل جزیره حرارتی به خصوص در
شهرهای بزرگ است .در شهرهای بزرگ این موضوع برای
مشاهده مشترك است که در ساعات اواخر شب درجه
حرارت هوا بین  5-3درجه سانتیگراد است و باالتر از
مناطق اطراف ،در مواردی نیز باالتر از  11 -3درجه
سانتیگراد است و این توصیف "جزیره حرارتی شهر" است.
جزایر حرارتی بیشتر در مناطق شهری و حومه آن است،
به دلیل اینکه ساخت و ساز و آسفالت و  ...افزایش پیدا
کرده و در نتیجه باعث حفظ گرما میشود .تالش برای
توصیف این اثر از لحاظ کمی با مشکالتی مواجه است.
برخی از عوامل ایجادکننده این پدیده بستگی دارند به
اندازه ،تراکم جمعیتی و همچنین استانداردهای زندگی
مانند ترافیک فضایی ،شدت حرارت در زمستان و تهویه
هوا در تابستان و کارخانه های صنعتی384-2003- ( .
)Time Saver Standards For Urban Design

شهرهای بزرگ با ساخت و سازهای به هم فشرده و وجود
انواع فعالیتها به ویژه در بخش مرکزی ) (CBDکامال بر
اقلیم خود و پیرامون اثر میگذارند .جزیره حرارتی
از مخاطراتی است که ناشی از رشد بی رویه محیطهای
شهرنشینی است .حتی اگر اقلیم جهانی در حال گرم شدن
نباشد ،شهرها در حال حاضر با مشکل افزایش درجه
حرارت به دلیل اثر پدیده جزیره حرارتی رو به رو هستند
(هاورتر .)2-2112-بررسی وضعیت پراکندگی تابشهای
حرارتی و ارتباط آن با نوع کاربریهای موجود ،در شناخت
میکروکلیمای نواحی شهری دارای اهمیت زیادی میباشد.
دما از جمله عواملی است که از شرایط محیطی تأثیر
میپذیرد و یکی از شاخصهای کیفیت محیط زیست به
شمار میرود .دانشمندان زیادی مطالعات خود را به
شاخصهای محیطی جهت ارزیابی پایداری شهرها معطوف
نمودهاند .دراین رابطه کیفیت محیط زیست و میزان فشار
بر آن مورد توجه قرار گرفته است .از سویی برنامهریزی
کاربری اراضی به عنوان هسته اصلی برنامهریزی شهری با
تکیه بر شناخت از محیط به دنبال راهبردی جهت حرکت
مجموعه محیطی ،اجتماعی و اکولوژیکی شهرها به سوی
اهداف توسعه پایدار ،خصوصاً درکشورهای درحال توسعه
میباشد .لذا شناخت میزان اثرگذاری نقش کاربریهای
شهری در شکلگیری جزایر حرارتی میتواند بستر ساز
جهتدهی به استراتژیهای شهری در کنترل جزایر
حرارتی یا کاهش آن به عنوان اثر منفی رشد روز افزون
شهرها به خصوص در مناطق گرم باشد .اخیراً با توسعه
بیشتر جوامع و شتاب یافتن فرآیند شهرنشینی ،پدیده
جزیره حرارتهی اهمیت بیشتری یافته است( .ساختمان،
بتون ،آسفالت و فعالیتهای صنعتی منجهر بهه پیدایش
جزیره حرارتی شهری میشود .جایگزین شدن پوشش
طبیعی زمین با سنگفرش ،ساختمان ،بتون ،آسفالت و
سایر ساخت و سازهای شهری اثرات خنک کنندگی
سطوح طبیعی را از بین میبرند .همچنین ساختمانهای
بلند و خیابانهای باریک جریان هوا را کاهش داده و هوای
پیرامون را گرم میکنند .عالوه بهر آن حرارت وسهایل
نقلیه ،کارخانهها و وسایل تهویه کننده هوا ،گرمای محیط
را افزایش داده و اثرات جزیره حرارتی را تشدید میکند.
جزیره حرارتی با تغییر الگوی بادهای محلی ،تقویت رشد
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یاد میکنند .دلیل این نامگذاری این است که به دلیل آب
و هوای مناسب و مرطوب امکان ایجاد صنعت پرورش و
تولید میوه وجود دارد و این توانایی دریاچهها زمینه را
برای حضور هر چه بیشتر شهروندان آماده میکند و دلیل
تمایل مردم برای حضور در این مکان ،وجود رطوبت
مناسب و همچنین هوای مناسب منطقه است( Site Of
.)The Month
دریاچهها از طرق مختلفی بر آب و هوا تاثیر میگذارند،
برای نمونه ،اغلب شهروندان ممکن است درجه حرارت هوا
را در کنار دریاچهها تجربه کرده باشند .در تابستان معموال
دمای هوا در لبه دریاچه ،چند درجه خنکتر از دمای هوا
در داخل محدوده شهر است .دلیل این است که آب انرژی
خود را برای مدت طوالنیتری نسبت به سایر مواد در خود
ذخیره و نگهداری میکند .به دلیل گرمای ویژه آب ،آب
دارای ظرفیت باالیی برای ذخیره سازی انرژی حرارتی
است .آب به آرامی حرارت را جذب میکند و همچنین
میتواند انرژی بیشتری نسبت به سایر مواد را جذب کند.
دیگر مواد به عنوان منبع گرما عمل میکنند اما آب
میتواند به سرعت گرما را نیز در جو منتشر کند ( Site
.)Of The Month

فصلنامه
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ابرها و مه ،افزایش تعداد رعد و برق و تأثیر بر میزان
بهارش ،شرایط هوا و اقلیم محلی را تحت تأثیر قرار
میدهد .همچنین افزایش مصرف انهرژی بهرای خنک
کنندگی ،کیفیت هوای شهری را پایین آورده و سبب
ناراحتی و عدم آسایش شهرنشینان میشود و با تأثیر بر
سالمتی انسانها ،احتمال بروز آسم و انواع بیماریهای
تنفسی دیگر را افزایش میدهد ( لیو و هانگ:2111 ،
 .)153البته تراکم شهری میتواند بر استقالل ویژگیهای
طراحی به روشهای مختلف تاثیر گذار باشد؛ از جمله :



کسر از زمینهای تحت پوشش ساختمانها



فاصله میان ساختمانها و همچنین عرض خیابان

 میانگین ارتفاع ساختمانها ( Time Saver
)Standards For Urban Design
با توج ه به روند افزایشی مساحت نواحی بسیار گرم تهران
و کاهش مساحت نواحی بسیار خنک و دارای دمای
متوسط میتوان نتیجه گرفت که در طول دوره مطالعه ما
( 1332تا )2111الگوی توزیع دمای سطحی شهر تهران
دچار تغییر و دگرگونی شده است .این تغییر و دگرگونی به
نفع افزایش دماهای بسیار گرم و کاهش دماهای بسیار
خنک پیش رفته است .کامالً واضح و آشکار است که
محدوده فضایی جزیره حرارتی تهران همگام بها توسعه
کاربریهای شهری در طول این دوره  25ساله افزایش
یافته و وسعت محدوده تحت تأثیر آن از  33کیلومتر مربع
( 13درصد) به  33کیلومتر مربع (12درصد) رسیده است
(جغرافیا و مخاطرات محیطی.)1331،

تهران(دماهای بسیار پایین) بین سالهای  1332تا
2111
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نمودار شماره (– )2تغییرات زمانی مساحت دماهای
متوسط تهران بین سالهای  1332تا 2111

نمودار شماره ( – )3تغییرات زمانی نواحی بسیار خنک

22

 -3-5تاثیر دریاچه بر بحث وارونگی
وارونگی هوا یا وارونگی گرمایی که در اصطالح علمی به

آن اینورژن ( ) Inversionگفته میشود ،پدیدهای است
که در آن برخالف حالت طبیعی با افزایش ارتفاع ،دما نیز
افزایش پیدا میکند حال آنکه معموال در ارتفاعات شاهد
کاهش دما باید باشیم .در چنین وضعیتی درجه حرارت

سال سوم  ،شماره نهم ،بهار 1395

توجه به پراکندگی فضایی دمای سطحی تهران ،بین
سالهای  1332تا  2111مرکز جزیره حرارتی همچنان
بهر روی فرودگاه مهرآباد باقی مانده و کانون اصلی خود را
حفظ کرده است .در پیرامون این کانون اصلی خوشههای
داغ جدیدی در سمت غرب (منطقه 21و غرب منطقه )22
و جنوب غرب فرودگاه مهرآباد (بخشهایی از منهاطق 13
و  )13ظهور یافتهاند .این مناطق حرارتی فاصله کمی با
یکدیگر دارند و تقریباً در حال ترکیب کامل با جزیره
حرارتی مستقر بر روی فرودگاه مهرآباد هستند .این
پژوهش نشان داد که تغییرات فضایی -زمانی جزیره
حرارتی تهران ارتباط نزدیکی با تغییرات فضایی -زمانی
کاربریهای پوشش گیاهی ،حمل و نقل و صنعتی –
کارگاهی داشته است .در حقیقت جزیره حرارتی تهران به
سمت بخشهایی گسترش یافته است (غرب و جنوب غرب
تهران) که با کاهش شدید پوشش گیاهی و بیشترین
گسترش کاربریهای صنعتی -کارگاهی ،گمرکات و
انبارداری مواجه شدهاند (جغرافیا و مخاطرات محیطی،
.)1331
با توجه به مسائلی که بیان شد ،کامال واضح است که برای
به حداقل رساندن جزایر حرارتی و همچنین اثرات ناشی از
آن باید به گونهای برنامهریزی شود که طراحی شهرها به
سوی تلطیف هوا و کاهش درجه حرارت هوا پیش رود .این
کار با طراحی استاندارد و بهینه صورت میگیرد .با توجه
به مسائل بیان شده در بحت تاثیرات دریاچه بر خرده
اقلیمها در مییابیم که دریاچهها یکی از موثرترین ابزارها
برای کاهش دمای هوا هستند .پس منطقی است در
نزدیکی کانونهای جزایر حرارتی در شهرها و حومه
شهرها ،دریاچههای مصنوعی طراحی و احداث شود تا
گوشه از مشکالت زیست محیطی حل شود (جغرافیا و
مخاطرات محیطی.)1331 ،
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بررسی روند تغییرات زمانی دمای سطحی تهران نشان داد
که در طول دوره مطالعه این مقاله ( 1332تا )2111الگوی
توزیع دمای سطحی شهر تهران دچار تغییر و دگرگونی
شده است .این تغییر و دگرگونی به نفع افزایش مساحت
دماهای بسیار گرم و کاهش وسعت دماهای بسیار خنک
پیش رفته است .در حالی که از وسعت دماهای متوسط و
بسیار خنک به طور قابل توجهی کاسته شده ،نواحی بسیار
گرم گسترش چشمگیری داشتهاند .بررسی تغییرات زمانی
شدت جزیره حرارتی تهران نیز نشان داد کهه مقدار
شاخص نسبت جزیره حرارتی تهران روند افزایشی دارد.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که عالوه بر این که جزیره
حرارتی تهران از نظر فضایی گسترش یافته ،بر شدت آن
نیز افزوده شده است .کامالا واضح است که علت اصلی
توسعه ،گسترش و تشدید اثهر جزیهره حرارتی تههران و
کاهش وسعت نواحی بسیار خنک در این دوره  25ساله
تغییر الگوی کاربری و پوشش زمین در شهر تهران بوده
است .در اثر این تغییرات محدوده فضایی جزیره حرارتی
تهران گسترده شده و شدت آن نیز افزایش یافته است .بها

فصلنامه
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22

 -4-5تأثیرات عجیب صوتی وارونگی هوا

باد ،به حرکت جریان هوا گفته میشود ،یا بطور کلی تر به
حرکت جریان گاز در اتمسفر گفته میشود .بادها عموماً
براساس درجه قدرتشان ،سرعت ،نوع نیرویی که موجب
بوجود آوردنشان است و محل جغرافیایی که رخ میدهند
و یا اثر میگذارند ،دسته بندی میشوند .باد یک کمیت
برداری است ،دارای دو مشخص سمت و سرعت .سمت و
سرعت یا از طریق مشاهده و یا با استفاده از ابزارهای ویژه
اندازه گیری میشوند (جعفری.)22 :1332 ،

شکل شماره ( - )3چگونگی ایجاد ناحیهای پرفشار توسط باد
بادهای منطقهای نیز وجود دارند که مربوط به بخشهای
کوچکی از زمین هستند .مثال ساکنان ساحل دریاها و
دریاچهها شاهد بادهای روزانه و شبانه در خالف جهت
همدیگر خواهند بود .زیرا وقتی روزها خورشید به خشکی
و دریا میتابد ،ساحل بیشتر از دریا گرم میشود (زیرا
دریا گرما را به خود جذب میکند،درحالی که ساحل
حرارتراپسمیدهد .بنابراین هوای گرم ساحل باال میرود
و هوای تقریبا سردی از دریا به سوی ساحل جریان پیدا
میکند و شبها نیز عکس این جریان رخ میدهد ،زیرا
وقتی آفتاب غروب میکند ،ساحل سرد میشود ،درحالی
که چون ظرفیت گرمایی آب زیاد است ،آب دریا گرمایی را
که در طول روز جذب کرده است ،به تدریج پس میدهد و
هوای مجاور خود را گرم و سبک میکند و به باال میزند و
در نتیجه نسیم مالیمی شبها از ساحل به دریا میوزد.
بادها همیشه مالیم و خوشایند نیستند و گاهی طوفان
شدیدی در اثر جابهجایی سریع هوا حاصل میشوند که
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مشکالتی که برای سالمت افراد ساکن در مناطق مستعد
وارونگی هوا وجود دارد تنها یک روی سکه است .روی
دیگر این سکه ،اثر عجیبی از این پدیده است که حتی
میتواند به مرگ افراد نیز منجر شود .زمانی که پدیده
وارونگی هوا روی میدهد در صورتی که صدای مهیبی
نظیر صدای ناشی از وقوع انفجار تولید شود ،امواج صوتی
با برخورد به الیه هوای آلوده به دام افتاده در زیر الیههای
هوای سرد به سمت زمین منعکس شده و در این حالت با
شدت به مراتب بیشتری شنیده میشوند .در چنین
وضعیتی آسیب جدی نیز به سیستم شنوایی افراد وارد
میشود .نمود عینی این وضعیت در روسیه دیده شده
است .در این حادثه  3نفر به دلیل انجام آزمایشات
هسته ای که با سقوط یک ساختمان همراه بود از شدت
امواج صوتی منعکس شده جان خود را از دست دادند
(جغرافیا و مخاطرات محیطی.)1331 ،

 -5-5تاثیر دریاچه ها بر جهت و سرعت وزش باد
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بخش های پایینی جو کمتر از طبقات فوقانی شده و در
نتیجه به تدریج الیههای گستردهای از دود و سایر
آالیندهها هوای مناطق اطراف را در بر میگیرد .در
حقیقت میتوان گفت در چنین شرایطی که هوای گرم در
زیر الیههایی از هوای سرد به دام افتاده و در حالی که
خبری از وزش باد هم نیست ،تا ساعتها و روزهای
متمادی ممکن است مردم هوای آلوده را تنفس کنند .در
شهرها و مناطق بزرگ و پرجمعیت جهان روی دادن
چنین پدیدهای عمدتا به آلودگی شدید هوا منجر میشود
به طوری که تعطیلیهای موقتی رویدادی عادی در چنین
مواقعی است .در مواقعی که وارونگی هوا به اوج خود
میرسد افراد کار چندان قابل توجهی نمیتوانند انجام
دهند و در حقیقت این تغییر و تحوالت جوی است که
بساط این وضعیت را برمیچیند .با این حال توصیه
میشود در چنین روزهایی کمتر از خانهها خارج شده یا
راهی مناطق اطراف شهری شوند که کمتر در معرض
ذرات آالینده قرار دارند .گذشته از آن استفاده از
سیستمهای تصفیه هوای مطبوع نیز در کاهش اثرات
مخرب این پدیده بر وضعیت سالمت افراد مؤثر هستند
(جغرافیا و مخاطرات محیطی.)1331 ،
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 -5-6مزایای انرژی بادی
یکی از مزایای انرژی باد آن است که وزش باد در
زمستانها سریعتر است و هنگامی که نیاز بیشتری به برق
داریم ،الکتریسیته بیشتری تولید میشود .این انرژی بدون
ایجاد آلودگی  ،دارای منبع انرژی پایانناپذیر و فن آوری
آزموده شده است .پیشرفتهای اخیر در صنعت  ،همواره
سبب کاهش هزینه الکتریسیته تولید شده توسط مولدهای
بادی میباشد؛ این مبلغ کمتر از هزینه الکتریسیته تولید
شده توسط زغال سنگ و شکافت هستهای است و از نظر
اقتصادی قابل رقابت با سایر موارد میباشد (حسینی،
 .)12 :1333همچنین مانند دیگر انرژیهای قابل تجدید و
ادامه دار مخالفان زیادی ندارد .بریتانیا دارای موقعیتهای
خوبی از نظر منبع باد در اروپا است .دانمارك در مقایسه با
انگلستان که فقط  %25درصد الکتریسیته مورد نیاز خود را
از نیروی باد تأمین میکند 312 ،درصد ( 211میلیون وات)
الکتریسیته مورد نیاز را از انرژی باد تهیه میکند؛ در
صورتی که منبع باد انگلستان  23برابر بیش از دانمارك
است (حسینی .)12 :1333 ،با توجه به این مسئله حاشیه
دریاچه ،مکانی بسیار مناسب برای استفاده از انرژی باد

است ،زیرا در بخش قبل به طور واضح بیان کردیم که باد
در نواحی که دریا و دریاچه وجود دارد به راحتی تولید
میشود .بادها از یک قانون کلی تبعیت میکنند ،ولی از
لحاظ شدت روزانه و مدت وزش در هر نقطه از زمین بطور
قابل مالحظهای تغییر میکند .سرعت باد نسبت به ارتفاع
از سطح دریا تغییر میکند .با آزمایشهایی که انجام یافته
 ،نسبت توان تولیدی در ارتفاع  1511متری به توان
تولیدی در ارتفاع  51متری برابر  25و در ارتفاع 311
متری این نسبت برابر  11میباشد (حسینی.)15 :1333 ،
ابرها نیز هنگامی تشکیل میشوند که هوای گرم از سطح
زمین به طرف باال حرکت می کند ،کم کم سردتر میشود
در نتیجه مقداری از بخار آب آن به دور ذره های کوچکی
که در هوا پراکنده اند جمع میشود و میلیون ها ذرهی
کوچکِ آب پدید می آورد که در هوا شناور می شوند و به
صورت ابرهای کوچک و بزرگ در می آیند .اگر هوا بسیار
سهرد باشد ،بخار آب به طهور مستقهیم به ذرههای ریز یخ
تبدیل می شود و ابری را به وجود می آورد که از ذرههای
بسیار زیاد یخ به وجود آمده است .ابر از بخار شدن آب
دریاها و دریاچه ها و رودها و همچنین رطوبت خاك و
گیاهان پدید می آید .این آب ها پیوسته به صورت بخار در
می آیند و با هوا مخلوط می شوند .به همین سبب ،به طور
عادی ،همیشه در هوا مقداری بخار آب وجود دارد
(هواشناسی).
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جان و مال مردم را به خطر میاندازد (حسینی:1333 ،
.)11
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در منطقه  22شهرداری غهرب تههران ،دریاچهه مصهنوعی
شهدای خلیج فارس (چیتگر و محور چهارباغ) بهه وسهعت
 133هکتار طراحی شهده اسهت .حهوزه مداخلهه در طهرح
مطالعات طراحی شهری حوزه دریاچهه چیتگهر و چهاربهاغ
محههدودهای  311هکتههاری بههوده اسههت و در انتخههاب ایههن
محدوده عمدتا عوامل ترافیکی ،زیست محیطی ،کهاربری و
بافت کالبدی مد نظر قرار گرفته است (شهرکت مهندسهین
مشاور امکو ،طراحی مفهومی.)1 :1333 ،
اراضی کوهپایه ای غرب تهران که در حال حاضهر بعنهوان
منطقه 22شهرداری شناخته می شود  ،برای تامین توسعه
شهری در نیم قرن اخیر به شدت مورد توجه قهرار گرفتهه

مشاور امکو ،طراحی مفهومی .)1 :1333 ،این منطقه پهس

است .علت این توجه را از یک سو میتوان ضرورت تهامین
اراضی مورد نیهاز بهرای توسهعه شههری و از سهوی دیگهر،
امکانات موجود بالقوه طبیعی و وجود اراضی وسیع ساخته
نشده محدوده این منطقه دانست .وجهود ایهن امکانهات در
کنار چشم اندازهای طبیعی سبب شده اسهت کهه از زمهان
تهیه نخستین طرح جامع تهران ،اراضی این منطقهه بهرای
تامین نیازههای توسهعه تههران بها عملکردههای شههری و

از تهیه طرح جهامع ،دارای طهرح تفضهیلی نیهز شهد و بهر
همین اساس هنگام برنامه ریزی و طراحی حهوزه دریاچهه
چیتگر ،حوزه مداخله طرح مطالعات شهری این منطقهه را
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 -6معرفی محدوده مورد مطالعه

فراشهری در نظر گرفتهه شهده اسهت (شهرکت مهندسهین

که دارای وسهعتی در حهدود  311هکتهار بهوده اسهت ،بهه
حوزه های گوناگون تقسیم کردنهد و در چهارچوب طراحهی
شهری با مقیاس  1/2111و رویکرد طراحی شهری را مهد
نظر قرار داده و طراحهی کردنهد .خروجهی حاصهل از ایهن
حههوزهبنههدی و طراحههی در چههارچوب طراحههی شهههری
 Design Areaمیباشد ،کهه حهوزهههای تقسهیم بنهدی
شده ،هرکدام طرح  1/511را شهامل مهیشهود و در ادامهه
طراحی ،هر یک از حوزههها ،فازبنهدی شهدهانهد (دریاچهه،
ساحل) .همچنین در ادامه طراحی نیز شامل فضای اطراف
دریاچه هم می شود کهه طراحهی آن نیهز ،نیازمنهد برنامهه
ریههزی اسههت (شههرکت مهندسههین مشههاور امکههو ،طراحههی
مفهومی.)2 :1333 ،

فراشهری مورد توجه قرار گیرد .در تداوم تهیه این طرحها،
تصمیمها و سیاستهای مختلفی بهرای اسهتفاده از اراضهی
واقع در محدوده این منطقه اتخاذ و تعیین شده است؛ بهه
نحوی که در طرح های تهیهه شهده تها اواخهر دههه هفتهاد
سکونت جمعیتی بالغ بهر  221ههزار نفهر در ایهن منطقهه
پههیش بین ههی ش ههده و در کنههار آن ،بههر به ههرهگیههری از
پتانسهههیلهههای طبیعههی و تقویههت عناصههر آن بههرای
فعالیتهای گردشگری و تفریحی تاکید شده است .

توسعه عملکرد سکونتی در این منطقه محهدود شهده و بها
تعیین سقف جمعیتی حداکثر تها 351ههزار نفهر اولویهت
بهره گیری ازاراضی آن برایفعالیتههای ههزار نفهر ،اولویهت
بهره گیری از اراضهی آن بهرای فعالیهتههای گردشهگری–
تفریحههی و علمههی پژوهشههی بهها عملکردهههای شهههری و
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نقشه شماره  :1موقعیت دریاچه چیتگر  ،طراحی فاز صفر

 -7سنجش کلی وضعیت مطالعه شده و نکات قابل
رعایت

فضای تفریحی– ورزشی است .با توجه به این هدف باید

در رابطه با پهنه اول و  2منطقهبندی موجود ،میتوان

فعالیتهای مستقر در آن نیز جوابگوی این هدف باشند.

مفاهیم و عملکردهای گوناگونی را بیان کرد .مساحت پهنه
آبی 241 ،هکتار است و این  241هکتار به  2منطقه
تقسیم شده است .در حالی که پهنه خشکی پیرامون آن
حدود  311هکتار است .هر یک از این زونها باید کاربری
متناسب و سازگار با توجه به مولفههای عملکردی ،زیست
محیطی و زیباشناختی (مدل مکان پایدار) استقرار یابند.
گرفته است .تعداد فعالیتهایی که در هر زون باید قرار

اسکی ،شناورهای بزرگ تفریحی و رستوران که هر کدام
باید در حوزه مربوطه به فعالیت بپردازند .تفکیک فعالیتها
و حوزهها به گونهای متناسب با هم ،با محاسباتی
امکانپذیر است که در ادامه ذکر میشود .هر کدام از این
فعالیتهای آبی نیازمند اسکله و سکوی کناره گیری نیز
هستند.

گیرد ،وابسته به عدد مبنا و ضریب آرامش و در واقع هدف

اولین حوزه پهنه خشکی ،لبه ساحلی است .تعاملهایی که

از ایجاد آن است.

برای حوزه ساحلی در نظر گرفتهایم ،شامل فرهنگی،

ابتدا باید فعالیتهایی که میخواهیم در این پهنه مستقر
کنیم را بیان و بررسی کنیم .هدف اصلی دریاچه ایجاد

ورزشی ،اجتماعی ،زیست محیطی ،زیبا شناختی ،تفریحی،
پذیرای گردشگری و تحقیقاتی -تفریحی است .هر کدام از
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تقسیم خواهند شد که به برخی از آنها در ادامه گزارش

کارشناسان مجرب هریک از رشتههای تخصصی مربوطه

اشاره شده است.

انجام پذیرد.

در حوزه ساحلی استقرار کاربریها و فعالیتها به صورت

نحوه پخشایش کاربریها باید به گونهای باشد که

غیر متمرکز با رعایت ضوابط امکان پذیر است .استقرار

جوابگوی کامل نیازهای شهروندان در همه جهات دریاچه

ساختمانهای اداری-خدماتی (مدیریت ساحلی ،امنیت

باشد و همچنین فاصله آنها نباید به گونهای باشد که

ساحلی ،حفاظت و نگهداری) ،ساختمان نمازخانه ،وضو

برای رفع نیاز اجبار به طی مسیر زیاد و غیر ضروری باشد.

خانه و سرویسهای بهداشتی ،ساختمانهای گردشگری و

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد ،استقرار

پذیرایی (مثل رستوران ،بوفه ،کافی شاپ و فعالیتهای

کاربریها به گونهای سازگار در کنار یکدیگر است .اختالط

تفریحی) ،عناصر زیباشناخنی (مثل نورپردازی ،مبلمان

کاربری در عین سازگاری باید رعایت شود.

شهری ،عناصر شاخص و المانها و تابلوهای اخباری و
هشدار دهنده و ،)...پارکینگ ،ساختمانهای کوچک و
سبک ورزشی ،ساختمانهای فرهنگی و نمایشگاهی،
ساختمانهای آموزش ورزشهای آبی ،ساختمانهای علمی
– تحقیقاتی تفریحی (مثل رصدخانه ،آکواریوم و غیره)
ساختمان تعمیرات ساحلی مشروط به عدم آلودگی

تمامی مفاهیم ذکر شده در رابطه با کاربریها و سایر
موارد در این حوزه ،به این خاطر است که منطقه باید
جاذب شهروندان و گردشگران باشد و نیازهای اولیه،
ضروری و تفریحی را تامین کند .در این صورت است که
فضا به یک مکان شاخص در منطقه تبدیل میشود.

محیطی و بصری ،پستهای بهداشتی ،درمانی و خدمات

طراحی حوزه بافت شهری بسیار حائز اهمیت است ،به این

ویژه اورژانسی مقدور است .در این حوزه اولویت استفاده

دلیل که همانطور که از دریاچه تاثیرات زیادی را میگیرد

از راههای ساحلی با عابران پیاده است.

و بر آن تاثیر گذار است ،بافت شهری نیز تاثیرات چشم

در حوزه لبه ساحلی ،کاربریهای مجاز شامل تمامی

سال سوم  ،شماره نهم ،بهار 1395

این مولفهها خود به بخشهای کوچکتر دیگری هم

زیست ،چشم انداز ،ایمنی و غیره الزم است که توسط

گیری میتواند بر دریاچه بگذارد.

ایمنی و دسترسی به دریاچه را با سهولت همراه میسازند؛

میشود شامل مذهبی ،تفریحی ،آموزشی ،اجتماعی،

مانند اسکلهها ،سکوها ،ایستگاههای حمل مسافر و کاال،

زیست محیطی ،فرهنگی ،تجاری ،اقتصادی ،تحقیقاتی،

سایهبان ،سکوهای چشم انداز .کاربریهای ساحلی از نظر

درمانی ،مسکونی ،اداری ،خدماتی و نظامی و زیباشناختی

صوتی ،چشم انداز و محیط زیست نباید ایجاد آلودگی

است .برخی از کاربریهای ذکر شده هم اکنون در بافت

کنند و همچنین استقرار هرگونه کاربری مزاحم و

وجود دارند اما منظور از بیان مجدد آنها ساماندهی به

غیرضروری در این محدوده ممنوع است.

موقعیت و عملکرد آنها در منطقه است.

برای رعایت مسایل زیست محیطی و پیش گیری از

در حوزه بافت شهری ،استقرار کاربریها و فعالیتها به

آلودگی نصب تابلوهای هشدار دهنده ضروری است.

صورت غیر متمرکز با رعایت ضوابط امکان پذیر است.

طراحی تمامی ساختمانها و تأسیسات ساحلی باتوجه به

استقرار ساختمانهای مذهبی (مثل مساجد و سایر

ضرورت رعایت معیارها و استانداردهای مربوط به محیط

(مثل

مکانهای

مذهبی)،

ساختمانهای

تفریحی
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ساختمانهای آموزشی (در برگیرنده تمامی سطوح ،مثل

ویژهای دارند .در آخر نیز مولفه زیست محیطی ،کیفیت

ابتدایی ،راهنمایی ،دبیرستان ،هنرستان ،فنی– حرفهای و

اقلیم خرد فضاهای شهری ،کیفیت اصوات ،بو و رایحه

غیره ،مراکز برگزاری کالسهای آموزشی و غیره)،

محیط و کیفیت طراحی شهری پایدار مد نظر قرار دارد.

اجتماعی (فضاهای موجود برای تعامالت اجتماعی در

نحوه استقرار همه این کاربریها بنا بر نظریه شکل –

مکانهای تجاری و مسکونی ،سرای محله) ،فرهنگی (مثل

زمینه از جایگاه خاصی برخوردار است .از آنجایی که این

مراکز و فرهنگسراها) ،تجاری (مجتمعهای تجاری ،میوه و

تئوری ارتباط میان اراضی پوشیده از ساختمانها و

تره بار ،سوپر مارکت) ،ساختمانهای درمانی (مثل

فضاهای خالی را مورد توجه قرار میدهد ،بحث بر سر

بیمارستانها و کلیینیک) ،زیباشناختی (نورپردازی،

چگونگی ارتباط فضاهای فعال در بافت شهر است .الگوی

مبلمان شهری و میادین و المانها) ،ساختمانهای اداری و

زنده توده و فضا بر اساس شکل زمین هر مکان که تحت

خدمانی (مثل بانکها ،شهرداری ،ادارات دولتی و

تاثیر عوامل اقلیمی میباشد شکل گرفته است که این

کالنتری) ،همه به شرط رعایت مسائل و ضوابط زیست

چیدمان نمایانگر هویت شکل هر مکان است و به طور کلی

محیطی و مشروط به عدم ایجاد آلودگیهای بصری

این رابطه را باید یک اصل هدایتگر در طراحی منطقه

امکانپذیر هستند.

بدانیم.

در حوزه بافت شهری ،توجه به نحوه طراحی ساختمانها و

بحث قابل توجه دیگر در طراحی پروژه معابر پیاده و سواره

چگونگی استقرار آنها و همچنین کیفیت مصالح مورد

هستند که باید توجه ویژهای به آنها شود .در واقع معابر

استفاده بسیار مهم و ضروری است .به این شکل از استقرار

باید به گونهای باشند که امکان دسترسی را به تمامی نقاط

کاربریهای ناسازگار ،استفاده از مصالح نامطلوب و سایر

دریاچه فراهم کنند .با توجه به بررسی ها و مطالعات

عواملی که باعث ایجاد آلودگی صوتی و بصری و ایجاد

صورت گرفته و شناختی که طی آن حاصل شده است،

چشم انداز نامناسب میشود ،جلوگیری خواهد شد.

ب رخی نکات مثبت و منفی در تحلیل سایت وجود دارد که

بافت شهری با توجه به مسائل ذکر شده نیازمند طراحی
خوب ،مناسب و استاندارد است .به این خاطر طراحی بافت
شهری حائز اهمیت است که این حوزه هر روز پذیرای
تعدادی از شهروندان است و در واقع عملکردی فرا منطقه
دارد .پس باید قابلیت پاسخگویی به انتظارات ،نیازها و
عملکردی ،کیفیت قرارگاههای رفتاری ،کیفیت سازگاری
شهر با کاربریها ،شبکه پیاده ،سواره ،کیفیت ایمنی
محیط برای فعالیت و کیفیت امنیت محیط برای فعالیتها
بسیار مهم و حائز اهمیت است .در مولفه زیباشناختی،
کیفیت محیط کالبدی-فضایی ،کیفیت محیط ادراکی

با استفاده از تکنیک سوآت ( )SWOTبه بیان و بررسی
آنها میپردازیم .وجود فعالیتها و کاربریهای متنوع در
منطقه بسیار خوب است اما باید توجه شود که از
کاربریهای ضروری غافل نشویم .برای مثال وجود
نگهبانی ،ساختمان اداره دریاچه و محافظت از آن ضروری
است .با توجه به بحث های مطرح شده ،جدول SWOT
زیر تدوین شده است.
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مولفه

ضعف

قوت

تهدید

فرصت

-SS1وجود تابلوهای معرفی

- Sw1وجود برج ها

امکان طراحی مناسب

وجود برج ها و ساختمان های بی

دریاچه و حوزه اطراف آن

که در چشم انداز

با توجه به زمین های

قواره در اطراف دریاچه می توانند

دریاچه اختالل ایجاد

وسیع ذخیره شده

خطرات زیادی از جمله از بین

کردند.

عمومی

رفتن چشم انداز را ایجاد کنند.

سال سوم  ،شماره نهم ،بهار 1395

جدول :1جدول SWOT

 - SS2وجود چشم انداز
منظر شهری

زیبا به پارك جنگلی چیتگر
از آب نماها و المان
های شاخص برای
جذب گردشگری و یا
حس زمان استفاده

-So1قرار گرفتن در
دامنه کوه البرز  ،دارای
دید و منظر مناسب ،
فرصتی است برای
طراحی مناسب فضا ،
همساز با طبیعت

- Ms1معابر پیاده و راههای

معهههابر آبهههی جههههت

امکههان تحقههق ایسههتگاه

-فقدان سلسله مراتهب دسترسهی

ارتباطی آن در حوزه ساحلی

دسترسهههی بهههه نقهههاط

هههای متههرو ( )TODو

مههی توانههد باعههث بههی نظمههی در

و بافت بسیار منظم است.

مختلف وجود ندارد.

تسهیل در رفت و آمهد

منطقه شود.

نشده است.

معهههههابر در پهنههههههحرکت و

وجود دارد.

- ST1رها شدن زمین های بایر
می تواند در ایجاد گردباد در
هنگام طوفان و گرد و خاك موثر
باشد.

 -عههدم توسههعه مناسههب سیسههتم

خشههههههکی جهههههههت

-وجههود شههبکه بزرگههراه

حمههل و نقههل عمههومی مههی توانههد

دوچرخههه سههواری بههه

همت و اتوبان تههران –

باعث از بین رفهتن بهداشهت و در

-راه های دسترسی سواره به

صههورت مجههزا وجههود

کرج فرصت خوبی است

نتیجههه فههرار سههاکنین از منطقههه

دریاچه زیاد و مناسب است.

ندارد.

برای توسعه منطقه.

شود.

دسترسی
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مولفه

نو شدن بافت مسکونی
رعایت ساخت و ساز باتوجه به شرایط توپوگرافی
زمین
وجود ورودی خوانا بهمحله از بزرگراه شهید
خرازی و بزرگراه تهران-
کرج
 - Bs1کف سازی
مناسب در بسیاری از
فرم کالبدی

نقاط

تهدید

عدم وجود سیستم جمع

وجود اراضی بایر و امکان

فرسودگی کالبدی شهرك

آوری و تصفیه فاضالب و

تحقق الگوهای نوین

مسکونی پیکان شهر می تواند

زائدات جامد

زیربنایی و خدماتی

تاثیرات بدی بر منظر و اقتصاد

- Bw1بایر ماندن

-با توجه به اینکه شهرك

قسمتی از زمین دریاچه به

ها در حال رشد می

-از هم گسیختگی بافت شمالی و

علت اجرا نشدن طرح

باشند  ،فرصت برای

جنوبی منطقه می تواند باعث

تاکنون  ،باعث گرد و خاك

جذب سرمایه ها در

ایجاد اختالفات فرهنگی و

در منطقه شده است.

جهت بهینه کردن فضاها

اقتصادی شود.

وجود دارد.

منطقه داشته باشد.

سال سوم  ،شماره نهم ،بهار 1395

قوت

ضعف

فرصت

معمارشهر

-پایین بودن سرانه تاسیسات و

-امکان تامین مسکن در

تجهیزات باعث عدم تمایل مردم

توسعه آتی

برای سکنی در منطقه شود.
قرارگیری در جهت گسل زلزلهشمال تهران می تواند خطراتی در
پی داشته باشد.
مشترك بودن فاضالب آبآشامیدنی با فاضالب خانگی که
باعث بروز بیماری می شود.
نبود سیستم و تاسیسات جمعآوری فاضالب و زائدات جامد که
می تواند باعث بروز بیماری ها
شود.
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- AS1تنوع فعالیت ها در

-بخشایش کاربری ها از
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نیست.
فعالیت ها کمتر جنبهاجرایی دارند .
کاربری و فعالیت

- AS2
دارای رستوران های

از حوزه های مختلف بهمنظور ایجاد کاربری خاص
آن استفاده نشده است.

مناسب است.
باال بودن سرانه(ورزشی،مذهبی ،مسکونی ،فضای
سبز و غیره)
- PS1وجود پرندگان

-راکد بودن آب باعث

-تقویت هویت گردشگری

-وجود فضاهای بی

مهاجر زیبا و دیدنی به

تهدیدات زیست محیطی

محله با تقویت پتانسیل

دفاع در محله

دالیل زیست محیطی

شده است.

های بالقوه پارك جنگلی
چیتگر

وجوددریاچه در منطقه باعث
تلطیف هوا شده است.
عرصه های عمومی

وجود لبه پایدار طبیعی ومصنوعی (پارك جنگلی

کمبود عناصر شاخصهویتی  ،فضاهای
جمعی و مراکز خاطره
انگیز
فقدان تحقق طرحهای زیبا سازی و
هویت بخشی به محله

چیتگر و بزرگراه تهران-

- PT1فقدان طراحی

کرج)

مناسب مراکز محله
ممکن است باعث از
بین رفتن حس تعلق
در منطقه شود.
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نقشه  :2نقشه SWOT

نتیجه گیری:
باتوجه به اهداف و سیاستهای تعیین شده در
طرحهای فرادست است که تهیه و در دستور کار

مدیریت "محور چهارباغ" و "دریاچه چیتگر"
اجرای طرح موضوعی و موضعی شهری قرار گرفته
است تا با اجرای این طرح ،اساسیترین اقدام
تحقق اهداف و سیاستهای تعیین شده در
طرحهای فرادست و به ویژه طرح تفصیلی منطقه
فراهم آید .کما اینکه در مطالعات و انجام طراحی
شهری محور چهارباغ منطقه 2تهران نیز هدف از
تهیه و اجرای طرح ،دستیابی به اهداف طرحهای

در حالت کلی میتوان اینگونه بیان کرد که حوزه
دریاچه شرایط و معیارهای حضورپذیری مردم را دارا
بوده و فقط با رعایت نکاتی از طراحی این
حضورپذیری قابلیت افزایش دارد و همچنین در
صورت رعایت نکات طراحی ،سایت مورد نظر در
صورت ازدحام جمعیت نیز توانایی پاسخگویی را دارا
خواهد بود.
به طور کلی با طراحی مناسب و همخوان با اقلیم
دریاچه چیتگر و با بهرهگیری از راهبردهای طراحی به
روز و متناسب با این محدوده ،میتوانیم حضورپذیری،
پویایی ،سرزندگی و نشاط فضا را باال برده و به دنبال
آن افزایش امنیت ،ارتقا گردشگری و بسیاری از موارد
دیگر که حیات و زندگی شهری را هر چه بیشتر در
این محدوده متبلور میکند ،شاهد باشیم.
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فرادست در قالب تهیه اسناد طراحی شهری اعالم
شده است .فعالیت و کاربریهای ایجاد شده در حوزه
دریاچه ،بسیار قابلیت حضورپذیری مکان را باال برده و
کمک شایانی به استفاده مناسب مردم کاربریهاست
که نکات مورد نیاز طراحی برای این اماکن را ذکر
کردیم.

از فضا کرده است .نکتهای که در این مرحله قابل
توجه است ،نحوه طراحیها و همچنین همجواری
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