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چکیده
اقلیم و جغرافیای منطقهای از عوامل موثر در طراحی شهر هستند ،به گونهای که غالبا فرم کلی شهرها و فضاهای مختلف شهری تحتتاثیر
کلیت طبیعی منطقه قرار دارد .این عوامل در کنار پاسخگویی به دغدغه های محیطزیستی بوجود آمده در دهههای اخیر است که لزوم
پرداخت به مقوله طبیعت شهرها را متذکر میشود .در این راستا با توجه به گسترش شهرها ،رودخانهها از جمله آخرین فضاهایی محسوب
میگردند که به نوعی حضور طبیعت را در شهرها بیان میدارند .با این حال این فضاها فرصتهایی هستند که بی توجه رها شدهاند و
استفاده کامل و در خوری از آنها نمیشود .در این خصوص پژوهش حاضر به روش توصیفی -تحلیلی سعی در شناخت کاملتر از
ویژگیهای این فضاها دارد تا بتوان نقشی دیگر را نیز به آنها واگذار نمود و استفاده بهینهای از آنها برد .به منظور انجام این پژوهش به
دو روش اسنادی و میدانی به جمعآوری دادهها و تهیه اطالعات اقدام گردیده و مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاند .در ادامه با توجه به
وضعیت موجود محدوده مورد مطالعه ،به ارایه الگوها و ایدههای پیشنهادی به صورت تصویری در محیط های  autocadو ،photoshop
در زمینه باز زنده سازی محدوده مورد نظر پرداخته شده ،به نحوی که بتوان به وضعیت آشفته رودخانه شاهرود صورتی دلپذیر و زیبا داد و
آن را به کریدوری سبز ،به مفهوم پایداری و سبزینگی تبدیل نمود .در این راستا باز زنده سازی رودخانه شاهرود ،به شهر ،چهره و هویت
ویژه ای خواهد بخشید که عالوه بر استفاده ساکنین ،امکان جذب سیاح و توریست را از سراسر کشور و فراتر از آن افزایش خواهد داد.

کلمات کلیدي :باز زنده سازی ،شهر ،مسیل ،رودخانه شهری ،طبیعت.

 -1استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
 -2استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
 -3کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه پیام نور ،ایران *(مسئول مکاتبات).

2

دیوساالر و همکار

فصلنامه انسان و محیط زیست شماره  ،35زمستان 94

مقدمه
اقلیم و جغرافیای منطقهای از عوامل موثر در طراح ی

چهره و هویت ویژه ای خواهد بخشید ک ه ع الوه ب ر اس تفاده

ش هر هس تند ،ب ه گون های ک ه غالب ا ف رم کل ی ش هرها و

ساکنین ،پتانسیل جذب سیاح و توریست را از سراسر کشور و

فضاهای مختلف شهری تح ت ت اثیر کلی ت طبیع ی منطق ه

فراتر از آن افزایش خواهد داد.

قرار دارد .این عوام ل در کن ار پاس گ ویی ب ه دغدغ هه ای

پیشینه تحقیق

محیطزیستی بوجود آمده در دهههای اخی ر اس ت ک ه ل زوم

طرحها و پرو ههایی در رابطه با احیاء و باز زندهسازی

پرداخ ت ب ه مقول ه طبیع ت ش هرها را مت ذکر م یش وند.

مس یله ا و رودخان هه ای ش هری ب ه ش رح ی ل

طراح ی اکولو ی ف ای ن فض اهای طبیع ی ب ا ه د

انجام پذیرفتهاست:

توسعه گردشگری میتواند عالوه ب ر ت امین پتانس یله ای -

• مهذب طالب ( )2002در مقالهای مسیلهای شهر مشهد را

طبیع ی ش هرها ،فض اهای مناس ي گردش گری را ب رای

بررسی نموده و بنابر نتایج تحقیق وی با شناخت دقی قت ر

مردم ساکن در شهر و حت ی ش هرهای اط را ت امین کن د.

مسیلها ،پتانسیل آنه ا ب رای جب ران ح داقل بخش ی از

از جمله این فضاهای طبیعی ،رودخانهها و مسیلهای ش هری

کمبود فضاهای باز شهری مشخص میشود که برای مث ال،

میباشند که در دهههای اخیر به شدت مورد تخریي و تج اوز

م یت وان از موقعی ت مک انی مناس ي آنه ا ب ه دلی ل

قرارگرفتهاند و به رغم پتانسیلهای فراوانی که دارا می باش ند

پراکندگی و حضور در تمام سط ،ش هر و نی ز تف اوت در

استفاده کامل و در خوری از آنها نمیشود .در ای ن خص وص

میزان و مدت زمان جریان آب در آنها سخن گف ت ک ه

مسیل شهر شاهرود با دیواره چینی کنارههای رودخان ه ش هر

موجي ایجاد تنوع

در نحوه استفاده و بهره برداری از

به وجود آمده که با عبور از میان بافتهای مس کونی ،ش هر را

آنها میشود (.)1

به دو نیمه شرقی و غربی تقسیم م ینمای د .مس یل ش اهرود

• س وفیا و م ار( ( )2002در مقال های ب ا عن وان "چ را

در گذشته نقش بسیار مؤثری در ایجاد باغ ات و فض ای س بز

مسیلهای شهری را باز زنده سازی کنیم" به بی ان عوام ل

به همراه داشته است لیکن به مرور این نقش کاسته شدهاست

موثر در بهسازی مسیلهای ش هری ب ا تاکی د ب ر اهمی ت

و امروز به محلی جه ت دف ع فاض البه ای ش هری و مح ل

محیطزیست مسیلها پرداختند و مهمترین ای ن عوام ل را

تخلی ه زبال ه و نخال هه ای س اختمانی تب دیل ش ده اس ت.

ئومورفولو ی ،کیفیت آب ،هی درولو ی ،اقتص اد ،جامع ه،

این فضای فراموش ش ده ،پتانس یل ه ای قاب ل مالحظ ه ای
برای احیاء و تبدیل به فضای سبز و تفریحی دارد .هد اصلی

قوانین و اکولو ی معرفی میکنند (.)2
• یان

و همک ارانش ( )2002در مقال های ب ا عن وان

پژوهش همانطور که از عنوان آن بر می آید باز زنده سازی و

"چهارچوب نظری برنامه ریزی ب از زن ده س ازی رودخان ه

احی ای رودخان هه ا و مس یله ایی اس ت ک ه ت اکنون تنه ا

شهری" به بیان فرایند برنامه ریزی باز زنده سازی رودخانه

به اولین وظیفه خود یعنی گذر روان آبها مشغول بودهان د و

-های شهری پرداخته و ب ه ای ن نتیج ه رس یدند ک ه ب از

دیگر ظرفیتهای آنها بدون استفاده رها شده است.

زندهسازی رودخانههای شهری ش امل س ه مرحل ه اس ت:

در این راستا پژوهش حاضر سعی دارد تا با ارایه الگوها

الف)شناس ایی عوام ل تخری ي و فرس ایش رودخان ه ،ب)

و راهکارهای پیشنهادی از طریق اعمال برنامه ریزی ص حی،،

تعیین اهدا

باز زندهسازی ج) تعری ف س ناریوهای

به وضعیت آشفته رودخانه ش هر ش اهرود ص ورتی دلپ ذیر و

باز زندهسازی (.)3

زیبا داد و این محور را به کریدوری سبز ،به مفهوم س بزینگی
و پایداری ،تبدیل نمود .باز زندهسازی این رودخان ه ب ه ش هر
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روش تحقیق
با توجه به اینک ه عوام ل م ورد س نجش در مطالع ه
حاضر ،از نوع کیفی هستند ،باید به توصیف وضعیت متغیرها و
سپس به تحلیل آنها پرداخت ،از این رو روش پژوهش حاض ر
از نوع توصیفی -تحلیل ی خواه د ب ود .ب ه منظ ور انج ام ای ن
پژوهش به دو روش اسنادی و میدانی به جمع آوری دادهه ا و
تهی ه اطالع ات اق دام گردی ده و م ورد بح ث و بررس ی
قرارگرفتهاند .در ادامه با توج ه ب ه وض عیت موج ود مح دوده
مورد مطالعه ،به ارایه الگوها و ایدههای پیشنهادی ب ه ص ورت
تصویری در محیطهای  autocadو  ،photoshopدر زمین ه
باز زندهسازی محدوده مورد نظر پرداخته میشود.
معرفی متغیرهاي تحقیق
در این پژوهش رودخانه شاهرود به عنوان متغیر
وابسته مورد بررسی قرار میگیرد .همچنین به منظور تعیین
متغیرهای مستقل تحقیق ،با بررسی منابع علمی موجود
در رابطه با نمونههایی که به نوعی با موضوع پژوهش حاضر،
در ارتباط بوده و دارای ویژگیهای مشابهی با یکدیگر
میباشند ،مواردی شامل :فضاهای واقع در لبه آب،
رودهای دایمی و رودهای فصلی مطرح است .در این راستا
به منظور دستیابی به محصوالت و بروندادهای مورد نظر و
نیز ارزیابی نمونه مورد مطالعه ،با توجه به مشخصههای کلی
محدوده و نیز براساس مشاهدههای میدانی انجام گرفته،
و همچنین با توجه به معیارهای نمونههای مشابه ،مجموعهای
از معیارها که دارای ویژگیهای ،همچون :قابل در( بودن،
داشتن بنیان مفهومی مناسي ،معنیدار بودن ،تناسي داشتن
با واقعیتهای موجود ،مربوط بودن با موضوع ،برخوردار بودن
از سادگی ،برخورداری از اعتبار علمی هستند ،به شرح جدول
( )1استخراج و پیشنهاد میگردد که به کمف آنها به ارزیابی
نمونه مورد مطالعه پرداخت.

3

جدول  -1معیارهاي پیشنهادي ()4
حفظ عناصر با ارزش بصری در جوار رودخانه
حفاظت از رودخانه در برابر آلودگیها
اجتناب از ایجاد ازدحام در جوار رودخانه
اولویت عابر پیاده در حاشیه رودخانه
ایجاد امنیت و ایمنی برای پیادهها
حفظ چهره طبیعی بستر و جداره رودخانه
اجتناب از تجاوز به حریم رودخانه
حفظ وتقویت دید و منظر اطرا رودخانه
حفظ و تقویت پوشش گیاهی در اطرا رودخانه
استفاده مطلوب از وجود آب در رودخانه
استفاده از اراضی بایر جهت ارتقای فضای سبز
حفظ و تقویت پوشش گیاهی در بستر و دیواره رودخانه
محدوده و قلمرو پژوهش
در پژوهش حاضر ،رودخانه شهر شاهرود به عنوان
یف نمونه مطالعاتی مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.
حوضه آبریز شاهرود مشتمل بر چهار حوضه اصلی مجن ،تاش،
سرتنگه و داستان میباشد .شاخههای سرتنگه و داستان
از ارتفاعات شمال غربی و غرب این حوضه سرچشمه میگیرد
که این ارتفاعات برای زیر حوضه سرتنگه شامل کوههای برفه،
کالغ باران وکهکشان و برای زیر حوضه داستان شامل
کوههای یوندی ،سرتنگه ،چالوئی میباشد .این دو شاخه پس از
پیوستن به هم رودخانه مجن را تشکیل میدهند و رودخانه-
های تاش و نکارمن نیز از نظر موقعیت در قسمت شمال و
شمال غربی حوضه قرار گرفتهاند و سرمنشأ رودخانهها
از ارتفاعات سرخه ،دوال ،سوت کتل برای حوضه تاش و
ارتفاعات قاراقاچکل ،بیچری برای حوضه نکارمن میباشد (.)5
رودخانههای تاش و مجن که به عنوان دو آبراهه شاخص و
اصلی این حوضه شناخته شده می باشند ،پس از
پیوستن به هم ،رودخانه شاهرود را تشکیل داده و وارد شهر
میشوند .رودخانه پس از طی مسیری به طول تقریبی
 4.5کیلومتر از بخش جنوبی شهر خارج می گردد .تصویر ()1
محدوده رودخانه شاهرود را نشان می دهد.
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باشند (انسان ساخت ،یا زیرساختی) ،بخشی از شبکه حیاتی
شهر محسوب میشوند و حفاظت از آن ها ضمانتی برای
تداوم حیات شهر است ( .)11محیطهای طبیعی،
فضاهایی برای گردش و تفری ،،خلوت کردن و برقراری ارتباط
با سایرین هستند که منجر به شکل گیری هویتی جمعی
میشود (.)12
یکی از مهمترین محیطهای طبیعی که همواره مورد
توجه مسئوالن شهرداریهای شهرهای مختلف جهان برای
به وجود آوردن فضاهای سبز شهری بوده ،رودخانهها و درهها

تصویر  -1محدوده رودخانه شاهرود

میباشند ( .)13مسیلها و رودخانههای درون شهری به عنوان
یکی از عناصر ساختاری شهر و کریدورهای طبیعی شهری

دیدگاه ها و مفاهیم نظري تحقیق
نگاهی به موقعیت و ساختار اغلي شهرها نشان
میدهد که شکلگیری آنها در کنار رودخانهها و در مجاورت
درهها به منظور بهره برد اری از آب صورت گرفته است،
با چنین تصوری بوده است که بیش از  200شهر ایران در کنار
کوهپایهها و در مسیر دره های منشعي از آنها
شکل گرفتهاند .با نگاهی اجمالی در تاری سکونتگاههای بشری
مشهود است که در مراحل اولیه شهرنشینی ،تعادل بین انسان

( .)14مسیلهای شهری گرچه به شکل بالقوه قادر به تامین
بسیاری از نیازهای شهری می باشند ،ولی در صورت
عدم مدیریت صحی ،،یکی از قابلیتهای نهفته بروز سیالب
در مناطق توسعه یافته زمین محسوب میگردند (.)15
سایر معضالت محیطزیستی نظیر فرسایش حاشیهای،
تخریي پوشش گیاهی و آلودگی آبها از جمله مهمترین
عوامل تاثیر گذار در تخریي مسیر مسیل و به تبع آن بروز

و محیط طبیعی با حاکمیت طبیعت برقرار بود (.)2
در قرن حاضر نیز به سبي افزایش رشد شهر نشینی
و تشدید تغییرات نوع تفکر انسان نسبت به طبیعت،
تعادل دیرینه انسان و طبیعت به سمت غلبه و سلطه انسان
بر طبیعت گرائیده است .اما از چند دهه قبل ،بر لزوم

مشکالت عدیده برای ساکنین حاشیه مسیل هستند ( .)12لذا
راهبردهای محیطزیستی یکی از مهمترین الویتها و معیارهای
تاثیرگذار در باز زنده سازی مسیلها و رودخانههای شهری
محسوب میگردند.
در این خصوص فرایند باز زنده سازی به عنوان نیازی

تغییرنگرش نسبت به طبیعت تأکید میگردد (.)2
ساختارهای طبیعی درون شهری نقش کلیدی در
آفرینش فضاهای سبز شهری پایدار ایفا میکنند ( )8و برای
مردم شهرنشین اهمیت ویژهای دارند ،بویژه در قرون اخیر که
شهرنشینی رشد روز افزون داشته و انسان در پی ارتباط

در فراهم کردن منابع محیطزیستی شهر نقش موثری دارند

با

طبیعت در هر فرصتی که پیش میآید به دامان آن
پناه میبرند ( )9و به عنوان یکی از مهمترین کارکردهای
ساختارهای طبیعی درون شهری در زمینه ایجاد بستری برای
گردش و تفری ،شهروندان ( ،)10به هرگونه که در شهر موجود

فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی ( ،)12دستیابی به تحریکی به
جا و مطلوب در سازواره هر پدیده به منظور ایجاد رشد
خودجوش آن سازواره ( )18و فرآیندی ضروری جهت پایداری
آن میباشد ( .)19پس از آشنایی با مفاهیم اولیه در زمینه
موضوع پژوهش ،در ادامه به بررسی و تحلیل نمونه
مورد مطالعه (رودخانه شاهرود) ،پرداخته خواهد شد.
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تحلیل یافته ها

افزایش میباشند و بخشی نیز به کاربری های خدماتی از جمله

کاربري اراضی حاشیه رودخانه

درمانی ،کارگاهی ،آموزشی و  . . .مربوط میگردد.

شناسایی کاربریهای حاشیه رودخانه میتواند
پیشبینی وضعیت حاشیه رودخانه در آینده و شناخت

تطابق معیارهاي پیشنهادي با ویژگیهاي رودخانه
 ضعفها و تهدیدهاي رودخانه شاهرود

کاربریهای آلوده کننده را میسر سازد .در این خصوص



با استفاده از نقشههای قدیمی و جدید ،مقایسهای بین

پل سرچشمه شاهرود به طول  80و عرض  8متر مربوط به

کاربری اراضی حاشیه رودخانه شاهرود در سال  1380و 1390

دوره پهلوی اول میباشد که بهعنوان یکی از آثار ملی ایران

انجام پذیرفت که سابقه توزیع کاربریهای عمده در حاشیه

به ثبت رسیده است .تصویر ( )2ایجاد پلهای عریض سواره

رودخانه را به شرح جدول ( )2بیان میدارد:

با شکل و مصالحی کامال مغایر ،در دو طر این اثر تاریخی را

حفظ عناصر با ارزش بصری در جوار رودخانه:

نمایش میدهد که به کلی منظره دید به پل سرچشمه را
جدول  -2سابقه توزیع کاربري اراضی حاشیه رودخانه

محو نمودهاند .هم اکنون پل تاریخی سرچشمه ،تبدیل به

در سالهاي  1331و  21( 1391و )21

بنایی پنهان در میان دو پل سواره است که دیگر دلیلی برای
بودن و یا نبودن آن وجود ندارد.

سال 1380

سال 1390

(درصد)

(درصد)

زراعی

22

4

کاهش

باغ

20

14

کاهش

بایر

11

21

افزایش

مسکونی

38

48

افزایش

خدماتی

5

13

افزایش

مجموع

100

100

-

کاربری

افزایش/کاهش

تصویر  -2احداث پل جدید در جوار پل سرچشمه

مقایسه کاربری اراضی حاشیه رودخانه در زمان کنونی
(سال  )1390با زمان قبلی (سال  ،)1380حاکی از این است
که عمل ساخت و ساز اراضی به سرعت در حال گسترش
میباشد و در مقابل اراضی زراعی و باغی رو به کاهش نهادهاند.
بر این اساس بسیاری از اراضی ای که در گذشته ،عمل زراعت
در آنها انجام میشد به مرور زمان و از روی بیتوجهی
مسئولین یربط و از طرفی مقاصد سودجویانه مالکین به حال
خود رها شدهاند تا امروز که عمدتا به اراضی بایر تبدیل گشته
و بخشی نیز به قطعات کوچفتر تفکیف و مورد ساخت و ساز
قرارگرفتهاند .عمده ساخت و سازها مربوط به بناهای مسکونی
میباشد که با تراکم زیاد در حاشیه رودخانه در حال



حفاظت از رودخانه در برابر آلودگیها

آلودگی رودخانه شاهرود به علت ریختن زباله و
نخالههای ساختمانی روز به روز در حال فزونی است که
به دنبال آن شرایط برای انتقال بیماریهای خطرنا( نیز
در شهر فراهم شده است (تصویر  .)3همچنین جاری شدن
بخشی از فاضالب شهر در مسیر این رودخانه ،خود آغازگر
مشکالت محیطزیستی جدیدی را برای شهر و مردم آن
نوید میدهد (تصویر .)4

2
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تصویر  -5افزایش تراکم ساختمانی حاشیه رودخانه


اولویت عابر پیاده در حاشیه رودخانه

محیط اطرا

رودخانه بهنحوی کامال اتومبیل محور

ساخته شده است .پلهای عابر پیاده و پیاده روها با نهایت
بیمیلی و دور از استانداردها ،اجرا شده و در مقابل شاهد
حضور قدرتمند معابر و پلهای سواره در اطرا

رودخانه

هستیم (تصویر .)2
تصویر  -4دفع فاضالب شهري به درون رودخانه
 اجتناب از ایجاد ازدحام در جوار رودخانه
در کناره رودهای فصلی انتظار داریم فضا از آرامش کافی
برخوردار باشد .زیرا کناره رودهای فصلی بیش از آن که مکانی
برای انجام فعالیتهای تفریحی باشد ،محلی برای تفرج و
قدمزدن است .از جمله مواردی بر هم زننده آرامش ،ازدحام
در اطرا

این فضاهاست .یکی از عوامل افزایش ازدحام
تصویر  -6پل عابر پیاده روي رودخانه

در جوار رودخانه شاهرود تفکیف قطعات ،باغات و مزارع
مجاور آن و ساخت و ساز با تراکمهای زیاد در آنهاست
که موجي زیاد شدن محصوریت کناره رودخانه و نتیجتا



از بین رفتن دلبازی این فضای شهری و تبدیل به جایی

در رودهای فصلی به خصوص در فصول خشف سال ،زیر پلها

دلگیر و خفه میشود (تصویر .)5

به دلیل مترو( ماندن و کم نور و کم تردد بودن از

ایجاد امنیت و ایمنی برای پیادهها

محل های دیگر جدا شده ،و تبدیل به بستر مناسبی برای
رفتارهای مجرمانه میگردند .رودخانه شاهرود ،از این مورد هم
بی نصیي نمانده است (تصویر .)2

2

ایده ها و الگوهای باز زنده سازی مسیل ها و رودخانه های شهری...

این فعالیت استفاده نمایند ،هم اکنون تبدیل به دو مسیر
سواره در سرتاسر حاشیه رودخانه گشته است (تصویر .)9

تصویر  -7زیرپل ها محل حضور معتادان و بزه کاران


حفظ چهره طبیعی بستر و جداره رودخانه

تبدیل رودخانه به مسیل بتنی ،گذشته از تخریي منظر و
تصویر  -9مسیر سواره حاشیه رودخانه

هویت طبیعی آن ،سرعت آب را باال برده و به مخرب بودن آن
می افزاید ،در نتیجه باید ارتفاع دیوارهای کانل را هر چه
بیشتر کرده و برای پیشگیری از سقوط عابرین به داخل کانال،
لبه کانال ها را بلند دیوارکشی کنیم که شخص نه تنها قادر به
دیدن آب آن نیست ،بلکه اگر کسی در آن سقوط کرد،
امکان خروج او بسیار نامحتمل میشود .رودخانه شاهرود نیز از
این مورد بیبهره نبوده و تا به امروز بخش قابل توجهی از
رودخانه به وسیله دیوارهای سنگی و بتنی و با ارتفاع زیاد



حفظ و تقویت دید و منظر اطرا رودخانه

در برخی از نقاط این رودخانه دیدهای طبیعی منحصر بفردی
به طور بالقوه وجود دارد که در صورت اندکی توجه به مناظر
اطرا

آن ،میتوان از آنها جهت ایجاد فضاهایی جذاب

به منظور توسعه تفرج و گردشگری استفاده نمود .اما متاسفانه
نادیده گرفتن و کم اهمیت دادن به این مسایل و در مقابل
با اجرای طرحهای بیدردسر (دیوار چینی رودخانه و مسیل

در حال دیواره چینی است (تصویر .)8

قلمداد کردن آن) و همچنین در اولویت قرار دادن اتومبیل
نسبت به انسان و به دنبال آن اجرای طرحهایی همچون
احداث پلهای سواره روی رودخانه ،با قاطعیت ،تخریي سیما و
منظر طبیعی رودخانه و فضاهای طبیعی اطرا
شدت میدهد (تصویر .)10

تصویر  -3دیوار کشی و تبدیل رودخانه به کانال


اجتناب از تجاوز به حریم رودخانه

مسیرهای سبزی که میتوانست جهت پیادهروی

و یا

دوچرخهسواری مورد استفاده قرار گیرند تا افراد عالقمند
به این تفری ،مجبور نباشند از مسیرهای سواره جهت انجام

تصویر  -11تخریب دید به منظر طبیعی

آن را
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 قوتها و فرصتهاي رودخانه شاهرود


حفظ و تقویت پوشش گیاهی در اطرا رودخانه
رودخانه به صورت پراکنده فضاهای سبز

در اطرا



دیوساالر و همکار

استفاده از اراضی بایر جهت ارتقای فضای سبز

وجود اراضی بایر و بال استفاده در بخشهایی از حاشیه
رودخانه و همچنین در میان بافتهای مسکونی مشر

به

قابل توجهی به صورت خطی شکل گرفته و طراوت و زیبایی

رودخانه ،فرصتهای ویژهای هستند که با طراحی و ساماندهی

چشمگیری به این بخش از شهر داده است .وجود و تقویت

آنها میتوان مبادرت به احداث فضاهای تفرجی متنوع

چنین فضاهایی در اطرا

رودخانه ،میتواند عامل مهمی در

در طول رودخانه نمود (تصویر .)13

جذب مردم به شمار آید (تصویر .)11

تصویر  -13اراضی بایر اطراف رودخانه
تصویر  -11باغ هاي محصور اطراف رودخانه



استفاده مطلوب از وجود آب در رودخانه

گرچه رودخانه شاهرود یف رودخانه فصلی بوده و در اکثر
روزهای سال ،بیآب است اما در همان مدت زمان محدودی که
بواسطه بارندگیها ،آب در بستر آن جریان پیدا میکند،

حفظ و تقویت پوشش گیاهی در بستر و دیواره رودخانه

رویش گیاهان بوتهای و علفی در بخشهایی از بستر رودخانه،
حس شادابی و سرزندگی فضا را در این محدوده تقویت نموده
و بستر خشف آن را تا حدی از نظر دور می سازد (تصویر .)14

جلوه منحصر بفردی را به نمایش میگذارد که در صورت
مدیریت و برنامهریزی صحی ،از همین آب جاری در رودخانه
نیز میتوان منظرههای چشمگیری را در این فضا ایجاد نمود
(تصویر .)12

تصویر  -14رویش گیاهان در بستر رودخانه

ایده ها و الگوهاي پیشنهادي در زمینه باز زنده سازي
رودخانه شاهرود
به منظور بهرهدهی هر چه بیشتر رودخانهها و
تصویر  -12جریان آب در بستر رودخانه

مسیلهای شهری نیاز است تا با بررسیهای دقیقتر ،ابتدا

9
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به شناختی کامل از امکانات و محدودیتهای آنها رسید

ضمن ساماندهی عمومی بستر و جدارهها ،فضای تفرجی

تا با مدنظر قرار دادن آنها بتوان اقدامات ،راهکارها و

خطی در امتداد رودخانه و سواحل آن به وجود آید و با تقویت

پیشنهاداتی را متناسي با ساختار و وضعیت فعلی آنها

عناصر سبز ساحلی و نفو آن به داخل بافت شهری ،موجبات

ارایه نمود .در این راستا به طور کلی پیشنهاداتی به منظور

ارتقای کیفیت محیطی شهر فراهم گردد (تصویر .)12

باز زندهسازی رودخانه شاهرود به شرح یل بیان میگردد:
رودخانه شاهرود به عنوان عنصر طبیعی منفصل از
شهر در وضع فعلی :رودخانه به عنوان مجرای طبیعی وسیعی
که از بین بافت شهری عبور میکند ،میتواند به عنوان معضلی
برای پیوند طبیعت و کالبد شهری محسوب گردد .اما به لحاظ
محدودیتهای موجود نظیر فقدان نظام فضایی مناسي،
فصلی بودن حیات رودخانه ،عریض بودن بستر ،همچنین
محدود بودن لکه سبز ساحلی ،این رودخانه در وضعیت فعلی
قابلیتهای ارزشمندی را در اختیار شهر قرار نداده و تنها
بهعنوان عنصری اصلی و منفصل از کالبد شهر عمل میکند
تصویر  -16تسري فضاي طبیعی رودخانه و عناصر

(تصویر .)15

طبیعی به داخل بافت شهري
الگوی ساماندهی فضای طبیعی اطرا
در ارتباط با فضای شهری پیرامون (پیوند تنگاتن

رودخانه
فضای

طبیعی و کالبد شهری) :به منظور تقلیل اثرات منفی ناشی از
منظر و کالبد نابسامان و بال استفاده رودخانه بهعنوان یکی از
بزرگترین عناصرکالبدی شهر شاهرود ،میبایست با انجام
مطالعات پایهای دقیق در زمینه ویژگیهای فیزیکی و
هیدرولو یکی رودخانه و استخراج امکانات و محدودیتهای
مربوطه ،جدارهها ،بستر و ساحل رودخانه ،طراحی و ساماندهی
تصویر  -15رودخانه به عنوان عنصر طبیعی منفصل از
شهر در وضع موجود

شوند .با تبدیل این فضای وسیع و ممتد به یف فضای تفرجی
شهری ،اراضی رها شده و بال استفاده آن ،احیا شده و موجبات
غنای بصری و طبیعی شهر شاهرود را در این بخش از شهر
فراهم میآورد .از جمله راهکارهای مناسي برای حفاظت

تسری فضای طبیعی رودخانه و عناصر طبیعی
به داخل بافت شهری :به منظور کاهش اثرات منفی
محدودیتهای موجود در کالبد رودخانه و هم چنین تقویت
ارتباط شهروندان با مواهي محیط طبیعی ،پیشنهاد میشود

رودخانه ،توسعه فضای سبز در تراسهای حاشیهای خواهد بود
(تصویر .)12
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تصویر  -17الگوي ساماندهی فضاي طبیعی اطراف

تصویر  -13الگوي وضوح کلی فضاي شهري -طبیعی

رودخانه در ارتباط با فضاي پیرامون

رودخانه شاهرود

الگوی وضوح کلی فضای شهری -طبیعی رودخانه:

الگوی وضوح متوسط رودخانه :این الگو به صورت

ضروریست که فضای شهری -طبیعی حاشیه رودخانه شاهرود

حرکتی پیوسته و مداوم در طول مسیر رودخانه ،بستری امن و

در قالي یف پار( تفرج خطی در امتداد آن شکل پذیرد و در

حفاظت شده برای انجام فعالیتهای گوناگون فراهم میآورد و

منتهیالیههای همجواری با شهر با فعالیتهای متمرکز

بر دو محور کلی زیر مبتنی است:

تفریحی و گردشگری همراه گردد .محور تفرج خطی



حاشیه رودخانه در محدودههایی که بستر عریض میگردد
میتواند با وسعت و گشودگی قابل توجهی همراه شود و
فضاهای شهری ویژهای را در بستری طبیعی در اختیار شهر
قرار دهد .فعالیتهای عمومی متفاوتی با این فضای خطی،

ساماندهی رودخانه براساس توانها و قابلیتهای
هیدرولو یکی



ساماندهی رودخانه به عنوان یف عنصر طبیعی مرتبط
با شهر
در این الگو با لحاظ کردن موارد فنی و تخصصی

همجواری خواهند داشت که به فراخور نوع فعالیت با فضای -

هیدرولو یکی به صورت عمومی ،بستر ،تراسها و جدارهها

تفرجی تلفیق خواهد شد .به منظور تقویت ارتباط روانی و

در بهترین حالت خود پیشبینی شدهاند و در هر بخش از

کالبدی شهر با این فضای طبیعی ،توسعه رشتهای این فضا

رودخانه بسته به نوع همجواری با شهر و نحوه قرارگیری بافت

در برخی از شریانهای شهر و برقراری ارتباط تفرجی

و کاربریهای شهری ،حوزه مداخله متفاوتی اعمال شده است

بینحوزههای فعالیت عمومی پراکنده ،توصیه میشود

تا چهره ای متمایز و هویت بخش در سرتاسر مسیر

(تصویر .)18

ایجاد گردد .در طول مسیر رودخانه پهنههایی با ماهیت
تفرج طبیعی و یا شهری  -طبیعی تجلی یافته و به واسطه
پار(های خطی و یا پیاده راه تفرج طبیعی به یکدیگر
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نمونه ،گزینش گردیده و با توجه به وضعیت موجود آن ،الگوی
پیشنهادی متناسي با هر نقطه ارایه شده است (تصاویر -25
.)20
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استفاده از بوتههای کوچف جهت تثبیت دیوارهها و
ترانشهها

مطالبی که در این پژوهش عرضه گردید ،گرچه
به صورت موردی مسیل شهر شاهرود را در برمیگیرد،



شناسایی عوامل و منابع آلوده کننده محیط زیست

اما مواردی که به آنها پرداخته شد ،مبتال به تمامی



مدیریت استقرار و فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی و
صنعتی حاشیه رودخانه

شهرهای ما و حتی شاید تمامی شهرهای کشورهای
در حال توسعه ،که با روند روز افزون توسعه شهرها مواجهند،



الیروبی منظم و مقطعی رودخانه

باشد .در این پژوهش سعی گردید تا با شناخت بیشتر



تهیه و اجرای طرحها و برنامههای مناسي به منظور

از رودخانه شاهرود و با آگاهی از امکانات و تهدیدات آن،

اشاعه فرهن

هم اکنون به فکر چاره بود و با اعمال مدیریت و

در این زمینه

برنامهریزی صحی ،،به وضعیت آشفته رودخانه ،رسیدگی نمود



و به منظور مقابله با ضعفها و تهدیداتی که در شرایط کنونی
به نحوی پنهان محیطزیست شهر را تهدید میکند ،با استفاده

بستر رودخانه میبایست به صورت پلکانی و تراسبندی
طراحی و اجرا شوند.



از راهکارهایی مناسي و با توجه به قوتها و امکانات آن،
این محور طبیعی را به کریدوری سبز ،به مفهوم سبزینگی و

محیطزیستی و آموزش همگانی

پوشش دادن محدوده بدون آب بستر رودخانه در فصول
خشف با کاشت گیاهی



پایداری ،تبدیل نمود.

ایجاد فضاهای سبز در اطرا

رودخانه و تبدیل آن

به یف پار( خطی

بنابراین به منظور بهرهدهی هر چه بیشتر رودخانهها



پلکانی کردن جداره رودخانه جهت دسترسی به آب

و مسیلهای شهری نیاز است تا با مطالعات و بررسیهای



جدارهسازی کنارههای رودخانه با پوشش گیاهی

دقیقتر ،ابتدا به شناختی کامل از ویژگیها ،امکانات و

باالرونده

محدودیتهای آنها رسید تا با مدنظر قرار دادن آنها بتوان



افزایش کیفیت بهداشت محیط زیست شهری

اقدامات ،راهکارها و پیشنهاداتی را متناسي با ساختار و



تقویت محور حرکتی بدون وسایل نقلیه موتوری

وضعیت فعلی آنها ارایه نمود .در این راستا به طور کلی



ارتقای کیفیت محیطی برای پذیرش انسان در طبیعت

پیشنهاداتی به منظور باززندهسازی رودخانهها و مسیلهای



حداقل دستکاری در طبیعت برای حفظ کیفیات

شهری به شرح یل بیان می گردد:

بیولو یف و بومی گیاهان



تثبیت کنارههای رودخانه به صورت طبیعی



تعیین و رعایت حریم رودخانه



حفظ و احیاء و تقویت پوشش گیاهی



حفظ بناها و نشانههای مهم تاریخی و اهمیت دادن



تثبیت ترانشههای مرتفع و خاکی از لحاظ ایمنی و ایجاد



به شاخص های تاریخی منطقه

تراسبندی به منظور ایجاد فضاهای سبز



اجتناب از ایجاد نقاط مخفی و تاریف در زیر پلها

اتخا تمهیداتی جهت جلوگیری از ورود فاضالبهای



ممانعت با تغییر کاربری فضاهای سبز و تفکیف باغات

شهری به محدوده رودخانه


اطرا رودخانه

در نظر گرفتن مسیرهای پیادهروی و دوچرخهسواری



حفظ شکل طبیعی بستر رودخانه

در طول رودخانه



ممنوعیت احداث مسیرهای عبوری سواره سریع
در حریم رودخانه
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