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چکیده
طراحی پایدار از موضوعات مهم عصر حاضر به شمار میرود که امروزه در هر مقولهای ردپایی از خوود بوه یوای
گذاشته است؛ یریانی که عکسالعمل منطقی در برابر مسائل و مشکالت بویود آمده عصور صونعت قیقوی مویگوردد
قوسعة پایدار که به عنوان مبانی بنیادین این مقاله مطمح نظر بوده ،ایون بوار در عرصوة منظور شوهری ر نمووده و در
بستری به پهنای همه ویوه زندگی همچون ایتماع ،فرهنگ ،محیطزیست ،اقتصاد و رفاه ییوهگر شده اسوت شویرازة
کیی مباحث مطرح شده بر مبنای طراحی منظر پایدار استوار است که در پهنة سبز گیالن و نووار حاشویة خوزری و در
یوار قاالب انزلی گسترانیده شده است همچنین خوط مشوی حواکم بور آن ،مداقوه در قعریو

منظور شوهری پایودار،

بازشناسی قاالب انزلی به عنوان ییوهای از مناظر شهری کشور ،بررسی و قحییول دربوارة روشوهای طراحوی پایودار و
قبیین لزوم آن در قعامل با مناظر شهری است و در ادامه اشارهای ایمالی به طراحی یک نمونه مووردی قرریگواهی در
حاشیة قاالب انزلی صورت گرفته است در این نمونه موردی پس از قرسیم وضع مویود ،با رویکردی آسیب شناسانه
امکانات و محدودیتهای متقابل شهر و قاالب در کنار یکدیگر سنجیده شده است و ضمن بررسی نمونوههوای خواریی
مشابه و قطبیق آن با اوضاع اقییمی ،مالحظات زیستمحیطی ،مقتضیات هویتی و مسائل فرهنگوی ،فرصوتها ،قهدیودها،
قوقها و ضعرها در قالب ماقریس  SWOTقحییل گشته و میوزان موداخالت عوامول مفتیو

سواختاری ،عمیکوردی و

فرآیندی نسبت به هم سنجش و پایش شده است قعیین اولویتهای استراقژیک ،کوقاه مدت ،میان و بیند مودت در هور
یک از اقدامات ایرایی یزء دستاوردهای طرح موردی قاالب انزلی است
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قاالب انزلی به عنوان یکوی از قاالبهوای مهوم و

انزلی را با مشارکت ایران شوروع کورده و در حوال

منحصربه فرد کشورمان ،این روزها بوا مشوکالت و

حاضر طرح یامع پایان یافتوه و طورح ایرایوی آن

قهدیدهای بسیار موایه است کمتر کسی است کوه

در حال انجام است (هرم پی)94 :9319،

دو فصینامة اندیشة معماری ،سال اول ،شمارة اول

در ایران سرر کرده باشد و از قاالب انزلی به عنووان

حرظ و پایداری قواالب انزلوی بوه عنووان یوک

یکی از خاطرهانگیزقرین مناظر شهری یاد نکند این

سرمایه میی که مناظر عینی و ذهنی آن ییووه هوای

در حالی است که چندی پیش عنوان «قاالب انزلوی

خوواطره انگیووزی در اذهووان عمووومی ایجوواد کوورده،

کمکم به بزرگترین فاضالب کشور قبدیل میشود!»

همواره دغدغة متفصصان و مسؤوالن کشور بووده

بوووود 9

و

سووورقیتر روزناموووههوووا قووورار گرفتوووه
(یمشیدی)94 :9309،

این دغدغه ذهنی از آنجا نشأت گرفتوه کوه بوه
گواهی آمارها ساالنه میزان  38میییون قن فاضوالب
شهری 91 ،هوزار قون کوود شویمیایی 4 ،هوزار قون
سموم کشاورزی ،فاضوالب حودود  18کارخانوه و
بسیاری از آالیندههای دیگر به ایون قواالب سورریز

است این مقاله کوششی است در راستای کشو

ارائة راهکارهای مداخل سوازنده در پایوداری ایون
منظر شهری ارزشمند
پرسشهای تحقیق
این پوژوهش بورای پاسوفگویی بوه دو سوؤال
کییدی ذیل صورت میگیرد:
9

این قاالب بوه دلیول وضوعیت بووم شوناختی و
زیستمحیطی خاص ،همواره مورد قویه محققوان

معیارهووای ارزیووابی کیرووی منوواظر پایوودار
کدامند؟

میگردد!
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مقدمه

 JICAنیز پرودة مدیریت یامع حوزة آبریز قواالب

 2راهکارهای موؤرر در طراحوی پایودار منواظر
شهری کدامند؟

داخیی و خاریی بوده است بودین سوبب سوازمان

پاسخ به سوؤاالت موذکور بوا انتفواب قواالب

حراظت محیطزیسوت ،یهواد سوازندگی ،شویالت،

انزلی به عنوان مصداقی از مناظر شوهری پایودار و

 FAOو دانشوگاههووا بیشووتر مطالعووات خووود را بوه

نمونه موردی این قحقیق ،میسر خواهد بود مبـانی

مسوووائل لیمنولوووودی ،هیووودرولودی ،دئولوووودی و

نظری

شناسایی منابع آالینده و میوزان آالینودههوا در ایون

 .9طراحی پایدار

قاالب معطوف کرده اند شایان ذکر اسوت سوازمان

طراحی پایدار طراحی مبتنی بور اصوول قوسوعة

حراظت محیطزیسوت در مجموعوه قواالب انزلوی،

پایدار است که متضومن حروظ الگوهوای هویتمنود

دارای چندین ایستگاه قحقیقاقی است کوه بوه طوور

کالبدی ،فرهنگی ،ایتمواعی ،اقتصوادی و زیسوت-

منظم وضعیت قاالب را از نظر خصوصیات فیزیکی

محیطی است کوه از زوال قودریجی منوابع طبیعوی،

و شیمیایی و بیولودیکی بررسی می کنود ،همچنوین

قفریب اکوسیستمها ،بروز آلودگیها و افزایش بوی-

همه ساله کارشناسان سازمان حراظت محیطزیست،

رویووه یمعیووت و افووول کیریووات زنوودگی بشووری

سرشماری نیمه زمستانی پرنودگان آبوزی را انجوام

ممانعت به عمل خواهد آورد

میدهند  6سوازمان همکاریهوای بوینالمییوی داپون
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پایداری در سوه حیطوه دارای مضوامینی عمیوق

مرهوم «استراده پایدار» که در کنوانسیون قنوع

اسووت :پایووداری محیطووی ،پایووداری اقتصووادی و

زیستی سال 9112م قعری

شد ،نشان میدهد کوه

پایداری ایتماعی

مرهوم پایداری در کل اکوسیستم معنی پیدا میکنود

در پایداری محیطی که ارقباط مستقیم بوا نحووة

و قنها مربوط به فضاهای فردی نیسوت همچنوین

عمیکرد معماران منظر دارد ،سورمایههوای زیسوت-

این مسأله به منظر فرهنگی قعمیم مییابد و دربوارة

محیطی حرظ و بهبود مییابد و اوضاع زندگی نسل

رویکوووورد«محوووویط فراگیوووور» صوووود مووووی

آینده نیز ارج نهاده میشود «بهبود کیریوت زنودگی

کند ))UNESCO,2009:20

حامی» قعری

دیگری اسوت کوه اقحادیوه یهوانی

براسووات قعری و

کنوانسوویون رامسوور ()9319

حراظت محیطزیست از پایداری محیطی ارائوه داده

قاالب ،شامل مناطق مردابی ،آب مانوده ،نمزارهوای

است ( 3سرالیی)939 :9308،

سیاه و باقالقی ،برکههای مصنوعی یا طبیعوی اسوت

همچنین پایداری اقتصادی و ایتماعی از دیگور

که دائم یا موقت دارای آب ساکن یا روان ،شویرین

ابعاد قوسعه پایدارند کوه هموواره در طوول قواریخ

یا شور یا نیمهشور هستند و یا منواطقی از سوواحل

قحیییگران محیطهای پایدار با آن چالش داشوتهانود

دریا که هنگام یذر ،ارقرواع آب در آنهوا بیشوتر از

آنان معتقدند قوسعة پایدار از بین طرحها و برنامه-

شش متر نباشد (مجنونیان)9 :9399 ،

های مفتی

برمیگزیند که از منظر زیستمحیطوی و ایتمواعی

 9362ش قعریری دیگر بوه شورح ذیول از قاالبهوا

نسبت به سوایر الگوهوا و برناموههوا برقوری داشوته

عرضه کرد« :قواالب ناحیوه ای از مظواهر طبیعوی و

باشند لذا در طراحی پایدار قالش بر این است کوه

خودادادی اسووت کووه در رونود پیوودایش ،خووا آن

ضمن حراظت از منابع زیستمحیطوی ،فرآینودهای

قوسط آبهای سطحی و زیرزمینی به صورت اشوباع

رشد ایتماعی و اقتصادی نیز روند طبیعی خوود را

درمی آید و در طی یک دورة کافی و اوضاع عوادی

داشته باشند (مثنوی)6 :9301،

محیطی قشکیل شده اسوت و دارای قووالی زیسوتی

قوسعه پایدار به معنای استراده از منوابع طبیعوی

است ایون مجموعوه دارای یووامعی از گیاهوان و

و فرهنگی است به طوری که از ظرفیت آنهوا بورای

یمعیتهووایی از یووانوران ویووژه اسووت کووه امکووان

پاسفگویی به نیازهای آینده انسان کاسته نشود این

سازگاری در چنین نقاطی را دارند »

مرهوم در پیوند با قهدید منابع طبیعی قکامول یافتوه

قاالبهووا بووه سووبب داشووتن ویژگیهووای خوواص

است کسانی که درگیر مودیریت میوراف فرهنگوی

هیدرولودی دارای فوایودی هسوتند کوه بفشوی از

هستند باعث انتقال مراهیم مربووط بوه بقوای منوابع

مهمترین آنها عبارقند از :قغذیه و قفییه آبهای زیور

فرهنگی ،بناهای قاریفی ،سایتها و مناظر به نسیهای

زمینی ،قنظیم یریان آب ،ییوگیری از نروذ آبهوای

دیگرند

شور ،حراظت در برابر نیروهای طبیعی ،نگهداری و
رسوبات و مواد غذایی ،صدور بیومات ،منبع قولیود
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قحوالت و رشد ایتمواعی ،آنهوایی را

همچنووین کمیسوویون قاالبهووای کشووور در سووال

دو فصینامة اندیشة معماری ،سال اول ،شمارة اول

انسان در چوارچوب ظرفیوت بورد اکوسیسوتمهوای

 .6تعریف تاالب
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فراورده های طبیعی ،بانک دن ،اهمیت حرواظتی از

یکووی از میزومووات دسووتیابی بووه منوواظر پایوودار

گونههوای مهوم گیواهی و یوانوری و زیسوتگاهها،

شهری خیق چشمانودازهای زیبوا و مووزون اسوت؛

قروورج و قوریسووم ،حرووظ فراینوودها و سیسووتمهای

طوری که بنیاد مناظر شهری پایدار آینده به کیریوت

طبیعووووی و اهمیووووت پژوهشووووی و آموزشووووی

و خالقیووت در طراحووی سوواختمانها و فضوواهای

(رنجبر:9318،

4)99

دو فصینامة اندیشة معماری ،سال اول ،شمارة اول

 .3منظر شهری و مصادیق آن

شهروندان و هم طراحان منظر شهری مویبایود بوه

 3.9تعریف منظر شهری

کیریووت معموواری مسووتحدرات قویووه کننوود و در

قیریووق طبیعووت بووا دسووت سوواختههووای بشوور

چارچوب میی یدید برای ارققوای منواظر شوهری،

(مصنوعات بشری) و چگونگی قرار گیری ایون دو

اقدام به قمهید و قدوین ایدهها و ابزارهای منعطو

عنصر در کنار یکدیگر چشومانودازهایی بوه عنووان

در سطوح میی نمایند قا هدایتگر شکلگیری منواظر

منظر شهری ایجاد میکند که قویه به ایون چشوم-

پایدار شهری باشند
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انوودازها بووویژه پووس از بووروز مشووکالت ناشووی از

مصادیق متنوعی از منظر شهری در پهنوة ایوران

انقالب صنعتی در غورب و احوداف کارخانوههوا و

زمووین در اذهووان عمووومی متبیووور اسووت یمیووع

قأریر آنها بر سیمای شهر بیشوتر مطورح گردیود بوه

ظرفیتهای طبیعوی و زیسوتمحیطوی در آمیفتوه یوا

قعبیری میقوان گرت منظور شوهری هموان قصوویر

منرک از هنور ایرانیوان در قمودنهای کهون و نوو و

ذهنی اسوت کوه از قجسوم عینوی چشومانودازهای

ییوههایی از معماری و مصنوعات بشوری در ایون

پیرامونی در خاطر ناظر نقش میبندد خواه قجسوم

مرز و بوم شماری از این دست مویباشوند قواالب

عینی یک منظر شهری منبعوث از هویوت قواریفی،

انزلی در پهنة سبز گیالن در حاشیة سبز خزر یکوی

طبیعووی یووا معموواری آن باشوود و خووواه وابسووته بووه

از این مصادیق منظر شهری رو به زوال محسووب

رخوودادهای ایتموواعی و خوواطرات یمعووی بازدیوود

میشود

کنندگان

02

عمومی و شبکه ارقباطات آنهوا وابسوته اسوت هوم

برای مدیریت منظر فرهنگی به سمت پایداری،

منظر پیونددهنودة آحواد معمواری یوا معمواران

بایوود ایوون منظوور از لحووا فرهنگووی و اکولووودیکی

است معماری متکثر ،سیمای شوهرها یوا منظرهوای

مناسب و همچنین از لحا اقتصادی سودمند باشد

طبیعی چه در طول قاریخ و چوه در زموان حاضور،

این مسویر بایود منصورانه بوه سومت رسویدگی بوه

همه و همه در بستر منظور بهوم مورقبط مویشووند

نیازهای بشر ،برای بهبوود کیریوت زنودگی ،قوسوعه

پیوند میان انواع معماریها زمانی برقرار میشوود کوه

ایتماعی و در برخی مووارد ،کواهش فقور هودایت

ما به عناصر اریواعی خوود همچوون میودان نقوش

شود

یهان که معماری هایی متنوع؛ نظیور معمواری دورة

مدیریت موفق منظر فرهنگی مویقوانود قوسوعة

اییفانی یا صروی به خود دیده است ،به عنوان یک

پایدار محیی و منطقه ای را به قصویر کشد و مودلی

منظر شهری اعتنا کنیم (شیبانی)44 :9319،

قرسوویمی از قوسووعة پایوودار در شوویوه هووای سوونتی
زندگی مردم ،به عنوان نحوة استراده پایدار از منابع
را عرضه دهود از طریوق ایون رویکورد ،مودیریت

طراحی پایدار در مناظر شهری ـ نمونه موردی تاالب انزلی

چشم انداز فرهنگی در زندگی مردم معنا مییابود و

پرنده مهایر و بومی هسوتند کوه  % 38از پرنودگان

منجوووور بووووه آینوووودهای پایوووودار موووویشووووود

ایران را شامل میشوند این امر به دلیول دارا بوودن

()UNESCO,2009: 33

مواد غذایی فراوان ،امنیت ،پناهگاه و اوضواع آب و

 3.6تاالبهای ایران مصـادیقی ا منـاظر طبیعـی

هوایی مناسب است که سبب شده  63گونوه پرنوده

ماندگار

در قاالبهای ایران زاد ولود کننود و  99گونوه فصول

اسووتثنایی در یهووان ،دارای انووواع قاالبهاسووت در

حاضر حدود یک قا دو میییون پرندة آبوزی و کنوار

ساحیی ،با

آبزی در قاالبهای ایران زمسوتانگوذرانی مویکننود

آب شیرین همچون قاالب انزلی و قاالب میانکاله و

همچنین از  28گونه پرنده در خطر انقراضی که در

یا باقالقهای شور ساحیی همچون قواالب شوادگان،

ایران زندگی میکنند ،شش گونه آبزی در قاالبهای

شمال و ینوب کشور ،قاالبهای مفتی

باقالقهای ساحیی کشندی همچون قاالبهوای دهانوه
گز و مند و قاالبهای مانگرو ،همچون قاالب حرا در
خورخوران قشم مشاهده میشوند

ایران به سر

میبرند 2

مطالعات و بررسیها
 .9آسیبشناسی مسأله و علل وقوع آسیبها

درصد سطح کرة زمین را فرا گرفتهانود و مسواحت

که در لیست قرمز مونترال قرار مویگیرنود قواالب

آنها در مجموع بالغ بر  001میییون هکتار است کوه

انزلی نیز یکی از این قاالبهاست عمده این قاالبها به

حوودود  918میییووون هکتووار از آنهووا در کنوانسوویون

دلیل ورود پسابها و فاضالبها و آلودگیهای نرتی بوه

رامسر ربت شوده و سوهم ایوران از ایون میوان 218

ورطة نابودی کشیده شدهاند در حالی که  31سوال

قاالب با مسواحتی در حودود  2/1میییوون هکتوار

پیش نفستین ایالت کنوانسیون بینالمییی قاالبهوا

است که ازلحا مساحت حدود  3/1درصد از آنها

در شهر رامسر قشکیل شد و این کنوانسیون یهانی

( 9/1میییون هکتار) در کنوانسیون رامسر قحت 24

برای همیشه نوام رامسور را برخوود برگزیود در آن

عنوان قاالب به ربت رسویده و بوه عنووان قاالبهوای

سووال پوویش از  948کشووور در کنوانسوویون رامسوور

مهم بینالمییی شناخته میشووند اگرچوه از لحوا

شرکت کرده و با معرفی  9110قاالب بور غنوای آن

مساحت قنها مقدار ناچیزی از قاالبهای یهوان(8/3

افزودند به عبارت دیگر ایوران بوه عنووان پیشوگام

درصد) در ایران واقع شده است ،بوه سوبب وضوع

سووایر کشووورهای یهووان در حراظووت از قاالبهووا و

خاص اقییموی و یغرافیوایی هور یوک از قاالبهوای

ظرفیتهای طبیعی و زادگاه این معاهدة مهم ،با ربوت

ایران دارای ویژگیهای منحصر به فردی هسوتند کوه

 24قاالب در میوان  948کشوور در مقوام بیسوت و

شاید نظیر آن را کمتر یایی از یهان بتوان مشاهده

پنجم کشورهای عضو کنوانسویون رامسور بوود کوه

0)6

متأسوورانه امووروزه در زموورة پیشووتازان قفریووب

کرد (اسدآبادی:9301،

قاالبهای ایران در ینوب غربی آسویا و ینووب

اکوسیستمهای طبیعی و قاالبها مطرح است دریاچة

نیمکرة شومالی محول زیسوت بویش از  948گونوه

ارومیه ،قاالب بینالمییی شادگان ،قاالبهای نیریز و

پاییز و زمستان 9314

قاالبها ،این بومسازگانهای بی نظیور آبوی ،شوش

هر روز بر قعداد قاالبهای ایرانی افزوده میشود

دو فصینامة اندیشة معماری ،سال اول ،شمارة اول

کشور موا بوا قویوه بوه اوضواع ویوژه و ققریبوا

زمستان و پواییز را در آنهوا سو ری کننود در حوال

03
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کمجووان ،قوواالب خورخوووران ،قوواالب گوواوخونی و

مجموعة قاالب انزلوی مجموعوهای از قاالبهوای

قاالب انزلی همه و همه در معرض آسیبهای یودی

طبیعی آب شیرین است کوه قوسوط رودخانوههوای

و یبوورانناپووذیر زیسووتمحیطووی قوورار دارنوود

حوزة آبریز خود؛ همانند سیاه درویشان ،هند خالوه

(مجنونیان 3: 9399 ،و)68

و پسیفان قغذیه میشود

در ذیل شاخصترین موارد قهدید این قاالبها بور
شمره میشود:


فقدان نگرش فرابفشی به قاالبها و اعمال

دو فصینامة اندیشة معماری ،سال اول ،شمارة اول

برنامههای یزئی و بفشی؛


اقدام به احوداف سودها بودون اعتنوا بوه

اررات مفرب زیستمحیطی آنها بر قاالبها؛


نگرش اقتصادی محض در مناطق نروت-

خیز ،فارغ از قویه بوه حساسویت منواطق سواحیی
آسیبپذیر؛


صدور بیرویه مجوزهای قانونی شکار و

به انقراض کشانیدن پرندگان نادر؛


ایرای سیاستهای راهسازی در بسیاری از

پاییز و زمستان 9314

قاالبها با هدف کوقاه کردن مسیرها؛


قأمین آب مورد نیاز کشاورزی از قاالبهوا

به عنوان مفزن در دسترت ،در مناطق خشک؛


راهاندازی برنامههای گردشگری ناپایودار

و بدون قویه به ظرفیت بورد (قحمول) فیزیکوی در
کنار یا در دل قاالبها؛


قوسعة مزارع پرورش میگو که سالهاست

به دلیل آرار مفرب آن در بسیاری کشورها قعطیول

مجموعة قاالب انزلی که در ینوب غربوی سوواحل
دریای خزر واقع شده است ،از شر به روستای
پیربازار ،از غرب به ک ورچال و آبکشوار از ینووب
به صومعه سرا و قسمتی از شهرستان رشت محدود
میشود مجموعة مذکور شوامل بفشوهای شورقی،
غربی ،مرکوزی «پناهگواه حیوات وحوش سوکیه» و
«منطقه حراظت شده سیاه کشیم» است
همچنین قاالب شکار ممنوع سرخانکل بفشوی
از مجموعه قواالب انزلوی اسوت کوه از شومال بوه
«نهنگ روگاه» از ینوب به شوالیزارهای «هندخالوه»
و از غرب به رودخانه «سیاه درویشوان» خوتم موی-
گوووردد و عمووودهقووورین پوشوووش گیووواهی آن را
) (Phragmitesaustralisو لووووویی )(Typhasp

قشکیل میدهد این مجموعوه قواالب بوا مسواحت
ققریبی  91888هکتار در ارقرواع  24متور پوایینتر از
سطح آبهای آزاد واقع شده است
مجموعه قاالب انزلی و قاالب سرخانگل یوزء
 22قاالب واقوع در ایوران هسوتند کوه در فهرسوت
قاالبهای بینالمییی کنوانسویون بوین المییوی رامسور
واقع شدهاند (ریاضی)2 :9398 ،

شده است؛


وارد کردن گونههای غیربوومی گیواهی و

یانوری و بور هوم زدن قعوادل طبیعوی ایون گونوه
محیطها (مجنونیان)20 :9399 ،
04

 .6شناخت موضعی -موضوعی تاالب انزلی
الــف) شــناخت موضــعی تــاالب انزلــی و
همجواریها

قصویر :9عکس قدیم طرح یامع بندر انزلی
(مأخذ :هرم پی)5831 ،
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یدول  :9آسیبهای مویود و عیت آنها(مأخذ :نگارندگان)
ردیف

آسیب

علت آسیب

9

افزایش فرسایش در حوزه آبریز قاالب و انتقال آنها به قاالب

ایجاد قغییر در مسیل رودخانههای ورودی به قاالب

2

قبدیل اراضی حاشیة قاالب به زمینهای کشاورزی

برنامهریزیهای ناصواب شهری

3

قردد زیاد قایقهای موقوری و ایجاد ناامنی در منطقه

برنامهریزیهای نادرست گردشگری

4

صید و شکار فزآینده پرندگان آبزی

1

برداشت قفم پرندگان ساحیی قوسط افراد محیی

فقدان نظارت کافی بر عمیکرد مردم در مناطق قحت حراظت

6

افزایش میزان فیزات سنگین بویژه سرب در آب و رسوبات قاالب

ورود فاضالبها یا آالیندههای محیطی به قاالب

قأمین مقاصد کشاورزی

0

ایجاد اختالل در قفمریزی و قکثیر ماهیان بویژه ماهیان قجاری

1

افزایش میزان زبالههای غیرقابل قجزیه در قاالب

ایرایی کارآمد

بیقویهی و قصمیمسازیهای نادرست در قوسعة امور کشاورزی
احداف کانال برای انتقوال آب بوه بواال دسوت و قغییور خوواص
فیزیولودیکی اکوسیستم قاالب
فقدان آموزش عمومی در بازدید از سایتهای طبیعی

برنج وارد استان گویالن شود و از آنجوا بوه قواالب
انزلوی راه یافووت آزوال قنهوا مشووکل قواالب انزلووی
نیست در چند دهه اخیور بوه دلیول افوزایش ورود
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فاضالبهای کشاورزی انبوه آالینودههوای خوانگی و

دو فصینامة اندیشة معماری ،سال اول ،شمارة اول

9

بر هم زدن اکوسیستم قاالب و پم اد آب به باال دست قاالب بورای

صدور مجوزهای بیضابطه شکار به عموم یا فقودان ضومانتهای

صنعتی به داخل قاالب و همچنین کاهش سطح آب
دریووای خووزر و نووی و آزوال از رشوود و پراکنشووی
وسیعتر برخوردار شده است
این گونه گیاهی به سبب رشد روی سطح آب،
قصویر :2عکس هوایی از قاالب انزلی
(مأخذ :هرم پی)5831 ،

ب) شناخت موضوعی تاالب انزلی
در سووالهای اخیوور قوواالب انزلووی قحووت قووأریر
عوامیی همچون قبدیل قسمتهایی از اراضوی قواالب
به زمینهای زراعی ،قوهنشوین رسووبات آبهوای وارد
شده ،در نتیجه کاهش سطح قاالب و همچنین رشد
بووی رویووه گیاهووان آبووزی و غیربووومی هماننوود
) (AzollaFikiculodesقرار گرفته است این گیاه
در سال 9363ش قوسط سازمان پژوهشهای عیمی
و صنعتی ایران و سازمان کشاورزی با اهداف قولید
عیوفه برای دام و طیور و قهیه کود سبز برای مزارع

امکان قبادالت سطح قاالب با محیط خارج را برهم
زده ،ضمن ایجاد قاریکی در الیههای زیرین قواالب
سبب میشود که گیاهان غوطهور در قاالب به یای
انجام عمل فتوسنتز ،اکسیژن را به دیاکسوید کوربن
قبودیل موینماینود و باعوث از بوین رفوتن ماهیوان،
پالنکتونها و ک

زیان این قاالب شوند

از دیگور مشووکالت رشود انبوووه گیاهوان آبووزی
ییوگیری از مهایرت ماهیان به قاالب برای قفوم-
ریزی یا برگشت بچه ماهیان از قاالب بوه دریاسوت
و همین امر قوأریری بسویار نوامطیوب بور زادآوری
زیستمندان قاالب میگذارد (رنجبر)92 :9318 ،
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به عبارت سادهقور هور سواخت و سوازی موی-

 .6ار ش و اهمیت تاالب انزلی

دو فصینامة اندیشة معماری ،سال اول ،شمارة اول

قاالب انزلی به عنوان یک منظور شوهری وایود

بایست سوه اصول طراحوی پایودار؛ یعنوی طراحوی

اهمیت ،همواره به دالییی متعدد مورد قویوه بووده

انسانی ،صرفهیوویی در مصورف منوابع و طراحوی

است نقش حراظتی و هیودرولیک قواالب انزلوی و

براسات چرخة حیات را بگونوهای کول نگرانوه در

نیز قأریرات اقتصادی و ینبههای ایتماعی از یمیه

کییه مراحل برنامهریزی ،طراحوی ،سواخت ،بهوره-

ویوه مطرح در ارزش و اهمیت امکانناپوذیر ایون

بوورداری ،نگهووداری ،بازیافووت و اسووتراده مجوودد از

قاالب است که در ذیل بوه شوماری از ییووههوای

منابع معمواری رعایوت و لحوا کنود ایون اصوول

بااهمیت این قاالب اشاره میشوود (هرم پوی:9319،

چووارچوبی مرهووومی را بوورای طراحووی پایوودار در

)16

ساخت و سازههای شهری شکل مویدهنود چنوین
روشــهای كــرن طراحــی منظــر پایــدار و

اسیوبی به یای در اختیار گذاشوتن مجموعوهای از
راهحیهای آماده ،خالقیت و آزادی عمل طراحوان را

الگوهای پایداری در مناظر شهری
الف) اصول طراحی بر مبنای توسعه پایدار
نوع برنامهریزی در هر محیط شهری ،میقوانود
زمینهساز پایوداری یوا ناپایوداری منظور شوهری آن
محیط باشد چنانچه محور این برنامهریوزی رفواه و
آسایش نسل بشور و هودف آن ارققوای کیریوات و
پاییز و زمستان 9314

اسووتانداردهای زنوودگی او در طووول دوران باشوود،

در یافتن راهحیهای مناسوب موضووعی و موضوعی
افزایش میدهد
درحقیقت ،راهحیهوای خواص و موضووعی کوه بوا
ماهیت طراحی مورد نظر مطابقت داشوته و از ایون
اصووووول نشووووأت گرفتووووه باشووووند ،بسوووویار
کارآمدقرند (محمودی)1 :9304،

قأریراقش بر اوضاع بوم شناختی پیراموونی همچوون
قوپوگرافی مویوود ،گیاهان،حیوات وحوش ،منوابع
انردی و حداقل خواهد بود
یدول  :2دالیل اهمیت قاالب انزلی(مأخذ نگارندگان)

اهمیت میراثی و ار ش ملی

نقش هیدرولیکی و حفاظتی
* قصریه آب و کاهش بار آلودگی
 -قهنشین کردن ذرات معیق وارده به

06

* در سطوح بینالمییی

قاالب

 -یزء نفستین قاالبهای ربت شده در

* کنترل سیالبها

فهرست قاالبهای کنوانسیون بینالمییی

* ییوگیری از فرسایش سواحل

رامسر با معیار  4bو  4aو  3aو  2aو

دریای خزر

 1aو قیپ  XF0و  Kو TP

* قثبیت دمای محیط و مقدار

* در سطوح داخیی مورد حراظت

بارندگی منطقه

سازمان حراظت محیطزیست

* قصریه هوای مناطق مجاور
* ییوگیری از فرسایش بادی نقاط
همجوار

نقش اقتصادی و اجتماعی
* در ابعاد زیستمحیطی
 رسوبات بستر به عنوان منبع قیتانیوم ،پتاسیم وفسرر زیستگاه زمستانی و یویه آوری پرندگان آبزی گیاهان نادر* در ابعاد گردشگری
 صید ماهی و شکار پرندگان بازدیدهای سایت طبیعی قاالب* در ابعاد کشاورزی و دامداری
 استراده از رسوبات بستر به عنوان کود استراده از منابع گیاهی استراده از زمینهای اطراف برای کشت و اشتغالزایی -قأمین عیوفه احشام

طراحی پایدار در مناظر شهری ـ نمونه موردی تاالب انزلی

ب) روشهای رسیدن به طراحی پایدار

پوششهای گیاهی متراکم و مناسب و قعمق و قرکر

هدف غایی و چالش طراحی پایدار ،یوافتن راه-

در شکلپذیری کالبدی و حجمی بنا از یمیه

حیهای موفقی است که برای کاربران فضوا مزایوای

روشهای طراحی پایدار است

کمی ،کیری ،یسمی و روحوی را بوه دنبوال داشوته

 .4توجه به ظرفیتهای برد محیطی و تعامل عناصر

باشد برای نیل بوه ایون هودف بوه ظواهر دشووار،

مصنوع و طبیعی با یکدیگر

طراحووی منظوور پایوودار ،آگوواهی وسوویع از مسووائل

قویه به ظرفیتهای برد محیطی در ابعواد فیزیکوی و

زیستمحیطی مرقبط بوا معمواری منظور را بدسوت

ذهنی است برنامههوای کالبودیوو فضوایی کوه در

میدهد که البته راهبردهای مربوط به هر یک از این

ساماندهی یا احیای برخی مناطق یا فضاهای وایود

سه اصل بر موضوعات خاصتر و مشفصقر قمرکز

ارزش فرهنگی یا میراری و معماری در نظور گرفتوه

دارد

میشود در موواردی بوا قویوه بوه ظرفیوت بورد آن

هدف از این راهبردها القوای مرهووم کوامیی از

صورت میگیرد گاه مشاهده شده است کوه قغییور

قعامل مصنوعات انسان با طبیعت پیرامونی در منظر

کاربری یا قزریق برناموههوای گردشوگری در نقواط

شهری پایدار است کوه بوه روشوهایی از آن اشواره

گردشگرپذیر با مقاومت بومیان موایه شده که ایون

خواهد شد( 9اسدآبادی)4 :9301 ،

از نشانههای نبود موازنه میان ظرفیت قحمل محویط

این مهم از طریق کاهش یریانات ورودی و

 .0حفظ آب

نیز مدیریت یریانات خرویی نظیر ققییل میزان

آب از یمیووه عناصوور منظوور بازگشووتپووذیر در

پسماندها و مدیریت مناسب آنها امکان پذیر است

چرخة طبیعت است؛ لویکن در اختیوار داشوتن آب

 .6حفظ انرژی

سالم به منزلة قضومین سوالمت محیطهوای شوهری

هدف این راهبورد کواهش مصورف سووختهای

است لذا حروظ آب مویقوانود بوه کواهش یریوان

فسییی است این مصارف در بفوشهوای مفتیو

ورودی ،خرویی یا هر دو منجر شود برنامهریوزی

ساخت قا بهرهبرداری صورت میگیرد که مودیریت

مصرف آب بر مبنای اصول قوسعه پایدار منجور بوه

منسجم در آنها از میزومات طراحی پایدار است

ارائه راهکارهایی همچون بکارگیری مجورد آب در

 .3برنامهریزی و طراحی آگاه به مسائل انرژی

خود سایت یا کاهش مصرف میگوردد در هور دو

استراده از منابع انردی قجدیدپذیر در

روش پایداریهای محیطی -کالبودی -اقتصوادی بوه

یایگزینی سوختهای فسییی ،قویه به مسائل

میزانی قابل مالحظه قوأمین شوده اسوت در بیشوتر

اقییمی و ققییل قبادالت حرارقی در محیطهای

کشورهای دنیا ،بارشهای یوی منبعی سودمند برای

خارج و داخل ،استراده از عناصر طبیعی در

قهیه آب بوه شومار نمویآینود مسوتحدرات بشوری

سازگاری با نامالیمات محیطی؛ همچون حافظت

عمدقا بگونهای طراحی میشوند که از بارش بواران

از بنا در برابر بادهای مزاحم زمستانی ،بوسییه

مصون باشوند ،حوال آنکوه پوسوتة خواریی آن در
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 .9صرفهجویی در مصرف منابع تجدیدناپذیر

و کاربری القا شده است

دو فصینامة اندیشة معماری ،سال اول ،شمارة اول

امکانات بالقوه فراوانی ویود دارد اصول سه گانوه

یکی از راهکارهای خیق مناظر شهری پایودار،

09

طراحی پایدار در مناظر شهری ـ نمونه موردی تاالب انزلی

دو فصینامة اندیشة معماری ،سال اول ،شمارة اول

قیریق با مفازن آب میقواند بوه عنووان مکانیسومی

طراحی در بستر طبیعی و در نقاطی کوه وایود

مؤرر در یمعآوری آب بواران عمول کنود یکوی از

پتانسییهای زیستمحیطی بکر هستند الزامواقی دارد

راهبردهووای کوواهش میووزان مصوورف آب در منوواظر

که رعایت آنها منجر به پایوداری آن محیطهوا موی-

طبیعی ،استراده از گیاهان بومی منطقوه اسوت ایون

گردد یکی از این الزامات ،دخل و قصرف حوداقل

گیاهان در قطبیق با قرازهای بوارش طبیعوی نیوازی

در طبیعت است ،اعم از اعمال قغییرات ساختاری و

چنوودان بووه آبیوواری مصوونوعی نفواهنوود داشووت و

عمیکردی

چنانچه ضرورت بر بارش مصونوعی ایجواب کنود،



سازماندهی آبیاری و پیشگیری از اقالف در محیط-

ایجاد قغییرات بنیادی و افراطی نه قنها مستیزم

ای غیرضرور الزامی است

صرف هزینههای گزاف است ،برای خرد اقییمهای

 .2به حداقل رسانیدن تأثیر بر سایت
با یک برنامهریزی صحیح و منعط

سایت هم بسیار مضور و خطرنوا اسوت در ایون

می قوان از

میان ،میقوان به قغییر در چگوونگی یوذب و دفوع

هجوم یکباره قجهیزات و ماشوینآالت سونگین بوه

آب و یا حرکوت بواد در داخول سوایت بوه عنووان

داخل سایت و صدمات بووم شوناختی ناشوی از آن

قبعات قغییر در منحنیهای میزان اشاره کرد
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ییوگیری کرد انجوام عمییوات خواکی در حاشویة



مناظر طبیعی و پدیدههای زیستمحیطوی ارزشومند

یکی دیگر از الزامات طراحی در محیطهای بکر

میبایود هوشومندانه صوورت پوذیرد بطووری کوه

ساحیی قویوه بوه سوطح آبهوای زیرزمینوی اسوت

قغییری در یریوان آبهوای زیرزمینوی ایجواد نکنود

حراریهای پایینقر از سطح سرره آبهای زیرزمینی و

مصنوعات بشری در حوزة نروذ پدیدههای زیست-

قرار دادن موانعی بزرگ؛ چوون سواختمانها در آنهوا

محیطی میبایست بوه قوپولوودی سوایت و شورایط

ضمن وارد آوردن لطمه به فرآیندهای هیودرولیکی

زهکشووی و یووذب آب احتوورام بگووذارد و از آنهووا

سبب افزایش فشار آب حررهای میشود و احتموال

قبعیت کنند پوششهای گیاهی قنها در صوورقی کوه

آلودگی سررههای آب با یریانهای سطحی آلوده را

ضرورقهای دسترسی ایجاب کند ،میقواننود حوذف

نیز افزایش میدهد

گردنوود بووه هنگووام سوواخت و سوواز در محوودوده



برهم نزدن سفرههای آب یر مینی

حفظ و ابقای پوششهای گیاهی و گونـههـای

سایتهایی که موقعیتی حساستر دارنود ،حمول موواد

جانوری بومی

قابل انتقال بوسییة کارگران بوه موقعیوت سوایت از

پوششهای گیواهی و حیوات یوانوری در هور

و اسووتراده از

سایت طبیعی ،بفشی عمده از عناصر طبیعی منظور

ماشینهای سونگین مفورب محویطزیسوت خواهود

آن محیط را قشکیل میدهند این عناصر زنده منابع

کاست

و ذخایر طبیعی هستند که قعیین کننودة نقوش یوک

نیوواز بووه یووادهسووازیهای مضوواع

00

تبعیت ا منحنیهای میزان توپوگرافی

ج) روشهای منظرسا ی پایدار


حفظ شرایط طبیعی سایت

سایت در محیط اطراف به شمار میرود لوذا بوروز
هرگونه قغییر در ردیم یک اکوسیستم طبیعی اعم از
قغییرات ساختاری و فیزیکی یا گونه های گیواهی و

طراحی پایدار در مناظر شهری ـ نمونه موردی تاالب انزلی

یانوری ممکن اسوت نظوم اکوسیسوتم مویوود را

 4حیطة معماری و معماری منظور :سوبک غالوب

برهم زده یا آن را به اکوسیستمی یدید قبدیل کند

معماری ابنیه حاشویة قواالب ،ابنیوه وایود ارزش و

لذا در هور دو صوورت اکوسیسوتم پیشوین از بوین

فرسودگی ابنیه و چشماندازهای پیرامونی

خواهد رفت

 1حیطة محیطزیست :قراز صودا ،آلوودگی هووا،

 برنامهریـزی و طراحـی هوشـمندانه منظـر
شهری
نگرشی فرابفشی و مولل اندیشوانه در برناموه-
کوووالن بوووه ارمغوووان خواهووود آورد (گریوووی

زیستگاهها و گونههوای بوا ارزش یوانوری ،حمول
مواد خطرنوا  ،حشورات مووذی و رودخانوههوای
اطراف
 6حیطه قأسیسوات زیربنوایی و زیور سواختهای

مهیبانی)43 :9301،

مویود :شبکههای حمل و نقل ،شبکههوای انتقوال

طراحی با رویکرد پایداری در حاشیه یک منظـر

نیرو ،شبکههای آبرسوانی قأسیسوات و شوبکه دفوع

طبیعی( :نمونه موردی ـ تاالب انزلی)

فاضالب

نگرش بفشوی در طرحهوای منظور شوهری یوا

 9حیطة یغرافیایی و زیست محیطی :مالحظات

طبیعی همواره سرمنشأ بوروز مشوکالقی متعودد در

اقییمی و طبیعوی ،مقتضویات آب و هووا محودودة

قعامل فیمابین حوزههای مداخالقی فعالیتها بوده که
شده است حال آنکه نگرش فرابفشوی فرصوتهایی
بهتربرای پایداری محیطی در اختیوار مویگوذارد در
یک دستهبندی میقووان کییوه انتظوارات موضووعی
مطرح از محیط شهری یوا طبیعوی همچوون قواالب

گاه محصوور شوده اسوت کوه از ضویع ینووب بوه
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منجر به ناپایداری در محیط یا منظر شهری خواص

مورد نظر در بین دو شاخه نهر معوروف نهنوگ رو

دو فصینامة اندیشة معماری ،سال اول ،شمارة اول

ریزی سایتها و مناظر طبیعی ،پایداری را در مقیوات

نحوووة دفووع پسوواب و پسووماند ،پوشووش گیوواهی،

دسترسی دریة دو سواره منتهی می گردد کشیدگی
زمین مذکور از شومال غربوی قوا ینووب شورقی و
مساحتی حدود  96هکتار را به خود اختصاص داده
است

انزلی را که در دل شهر واقع شده اسوت بوه هروت
حیطة مجزا ققسیمبندی کرد (هرم پی)90 :9319،
 9حیطووه شهرسووازی :عمیکردهووا و کاربریهووا ،سوویر
قوسعة قاریخ طبیعوی ،سویما و منظور و فرسوودگی
بافتهای شهری پیرامونی
 2حیطه قرافیک :قوردد آبوی ،قرددهوای قرریحوی و
گشتهای داخل مرداب ،حجم قرافیک آبی
 3حیطة اقتصاد  :کارکرد اصیی ،گرایش اقتصادی،
رکود و رونق اقتصادی

قصویر :3نقشه قاالب انزلی مأخذ :هرم پی9301 ،

01

طراحی پایدار در مناظر شهری ـ نمونه موردی تاالب انزلی

ضمن بررسی نمونههای خاریی مشابه و قطبیق آن
بووا اوضوواع اقییمووی ،مالحظووات زیسووتمحیطووی،
مقتضوویات هووویتی ومسووائل فرهنگووی ،فرصووتها،
قهدیدها ،قوقها و ضعرها در قالب ماقریس SWOT

بررسی گشته و میوزان موداخالت عوامول مفتیو
ساختاری ،عمیکردی و فرآیندی نسبت به هم مورد

قصویر  :4عکس هوایی قاالب انزلی
مأخذ :سایت گوگل ارف

سنجش و پایش قرار گرفته است

نتیجهگیری
دو فصینامة اندیشة معماری ،سال اول ،شمارة اول

قعیین اولویتهای استراقژیک کوقاه مودت ،میوان

در ایوون نمونووه موووردی پووس از قرسوویم وضووع

مدت و بیند مدت در هر یک از اقودامات ایرایوی

مویووود قوواالب انزلووی در چهووارچوب هوور یووک از

یزء دستاوردهای طرح موردی قاالب انزلوی بووده

حوزههای فو الذکر ویژگیها و شاخصوهای اصویی

است

آن استفراج شده است که ماحصل آنها دستیابی بوه

 .9معیارهای ار یابی كیفی منـاظر پایـدار–

معایب و مزایای متقابل شهر انزلی و قواالب انزلوی

نمونه موردی تاالب انزلی

در کنار یکدیگر بوده است پس از آن با رویکوردی

پارامترهایی که در ارزیابی کیریت منظور پایودار

آسیب شناسانه امکانات و محدودیتهای متقابل ایون
دو عنصر در کنار یکودیگر سونجیده شوده اسوت و

قاالب انزلی مطرحند ،در انواع زیر قابل دستهبنودی
هستند:
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یدول : 3پارامترهای ارزیابی کیریت منظر پایدار (مأخذ :هرم پی)28 :9318،
زیباییشناسی و کیریتهای بصری :کیریت مناظر پیرامونی و قرکیب
هماهنگ پتانسییهای طبیعی و مصنوعات بصری
ارقباطات فیزیکی و موانع  :میزان سهولت دسترسی به قاالب بدون
برخورد به موانع کالبدی
ارقباطات بصری  :انبساط بصری از شهر به سوی قاالب و بالعکس
دسترسی عمومی به قاالب :حراظت و قعری

مسیرهای معین ورود به

قاالب
امنیت و ایمنی  :ارزیابی قابییت پیشگیری و مقابیه با خطرات طبیعی،
احسات امنیت قوسط کاربران و احسات امنیت اکوسیستم طبیعی قاالب
از گزند کاربران
عمیکردها و کاربریها  :ارزیابی سازگاری کاربریهای محاطی و محیطی،
همگرایی یا عدم قجانس

18

قرریح و اوقات فراغت :ارزیابی امکانات قرریحی عمومی مویود و
بررسی ارزش افزوده آن برای شهر و مناظر اطراف کییه موارد فو در
خاطره ذهنی و عینی نقش بسته بر خیال ناظر مؤررند موازنه آنها به عنوان
یک ارچگی و پایداری محیطی قیقی میگردند

طراحی پایدار در مناظر شهری ـ نمونه موردی تاالب انزلی

به طور عمده میقووان گروت قواالب انزلوی بوه

 .6راهکارهای پیشـنهادی در طراحـی منظـر

فیزیکووی و موواوراء فیزیکووی بوور ذهوون متبووادر

بهسازی و ارققای کیری و مطیوبیت فضایی حاشیة

موویسازد سوویما و منظوور شووهری قوواالب محصووول

قاالب انزلی در گرو طراحی پایدار در سه مضمون

مشترکی میان ابعاد فیزیکوی و مواورای فیزیکوی آن

پایداری محیطی ،پایداری اقتصادی و پایداری

پتانسیل طبیعی محسوب میگردد؛ لوذا پایوداری از

ایتماعی است در این رویکرد شاخصهایی در هر

هر دو بعد حائز اهمیت و ضوامن بقوا ایون محویط

یک از مضامین فو مورد نظر بوده که موارد ذیل

است

را در برداشته است

هویت
باقی

اصالت
ازلی

خاطره
ذهنی

تأثیرگذاری یا
تأثیرپذیری
پیرامونی

ماوراء
فیزیکی
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روحیه
فضایی

دو فصینامة اندیشة معماری ،سال اول ،شمارة اول
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منظر عینی

نمودار :2مؤلفههای بعد ماوراء فیزیکی تاالب (مأخذ :نگارندگان)

طراحی پایدار در مناظر شهری ـ نمونه موردی تاالب انزلی

پایداری اجتماعی

پایداری اقتصادی

پایداری یستمحیطی

 پیشبینی فعالیتها با خاصیت خودگرداناقتصادی زود بازده و مستمر
 برنامهریزیهای اقتصادی در بهرهمندی از برهم نزدن اکوسیستم طبیعی قاالب -قویه به هشدارهای محیطی مناطق بکر

دو فصینامة اندیشة معماری ،سال اول ،شمارة اول

 ایجاد فضاهای چندمنظوره یمعی کمک به ایجاد ایتماعات پویا و زنده پیشبینی شبکه حمل و نقل عمومی اولویت بفشی به مسیر پیاده در سایتهایحسات
 قویه به خط آسمان در منظر شهری -قویه به ظرفیت قحمل ذهنی محیط

ساحیی

 -پرهیز از قحری

و قحمیل

 -برنامههای اقتصادی غیربومی و نامتجانس

 قویه به حریمهای زیستمحیطی قویه به مقتضیات بومشناختی قویه به مالحظات اقییمی پرهیز از ایجاد آلودگی صوقی و نوری دراکوسیستم قاالب
 استراده از پتانسییهای مطیوب طبیعی استراده از پوشش گیاهی به عنوان بافرسبز در برابر آلودگیهای صوقی و باد
 -استراده از گرمایش طبیعی خورشید

 -قعری

استراقژیهای کوقاه ،میان و بیند

مدت
 ارققای سطح فرهنگ عمومی از طریقآموزش همگانی صنعت قوریسم
 استراده از مشارکت عمومی قرغیب عمومی به آشتی با محیطزیستطبیعی
 بهرهمندی از یریان هوای یسمی درسرمایش محیط
 پرهیز در استراده از عناصر شیمیایی باقرکیبات آالینده در مصالح
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نمودار :3بررسی راهکارهای پایداری در حوزه های مفتی

پینوشتها:
9

سایت خبری استان گیالن 21،اردیبهشت :9309

www.irannews.ir
سایت رسمی سازمان حراظت محیط زیست:
2
www oed ri
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پتانسییهای طبیعی بالقوه

www.iucn.org
3
http://www.civilica.com/Paper4
NCTSD01-NCTSD01_118.html
http://www.civilica.com/Paper1
DESERTWETLAND01DESERTWETLAND01_049.html
6. www.oed.ir6
.

مناظر شهری-نمونه موردی قاالب انزلی(مأخذ :نگارندگان)
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