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نظر رودهاي شهري با رویکرد تعامل سازنده بین سازي مباز زنده
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 چکیده

مثابه اهرمی براي توسعه شهر است. کننده زمینه رشد و به اصلی آن فراهم بنديسـازي فضاي شهري و استخوان باز زنده
از  .ندآیو طبیعت پدید می انسانهمپوشـانی و تعامل میان  ي در نتیجههسـتند که   طبیعیبخشـی از منظر   عناصـر طبیعی 

 ی، ایجاد حس تعلقطیمحستیزآنجایی که عناصر طبیعی کارکردي چندگانه از جمله ایجاد فضاهاي جمعی، غناي بصري و 

سازي مناظر طبیعی در شهر از اهمیت بسزایی برخوردار به مکان، مطبوعیت محیطی  و نظایر این را دارند، لذا احیاء و باز زنده
. اهمیت این موضوع در خصوص رودهاي شهري واقع در مناطق شمالی کشور به دلیل نقش و کارکردهاي ویژه آن باشـد یم

گذرد یکی از بارزترین منابع طبیعی شهر تاریخی که از دل محالت تاریخی شهر آمل می . نهر شهررود آملدباشیمدوچندان 
. هدف اصلی این تحقیق دستیابی به اصول، کندیمگیري شهر تاریخی آمل و محالت ایفا آمل است که نقش مؤثري بر شکل

ي شـــهري به ویژه در خصـــوص مورد مطالعاتی یعنی نهر رودهاســـازي منظر طبیعی راهبردها و راهکارهایی جهت باز زنده
و  کنندگاناستفادهي که بتواند در ابعاد کالبدي، عملکردي و محیط زیستی تعاملی سازنده را بین اگونهشهررود آمل است، به 

آوري راي جمعتوصیفی به انجام رسیده است که در آن ب-تحلیلی محیط طبیعی برقرار سازد. تحقیق حاضر با استفاده از روش
ي و غیره) شده اماهوارهو تصاویر  هاعکسي از برداربهرهاي و برداشت از محدوده به روش میدانی (اطالعات از اسناد کتابخانه

 دهدیمموفق داخلی و خارجی نیز در روند پژوهش مورد توجه بوده است. نتایج حاصل نشان  ي از تجاربریگبهرهو ارزیابی و 

ر بر عنوان کمیتی مؤثآمل را به  هاي نهر شهرروداده مسیر و جدارهسازي فضاهاي غیرقابل استفوان با باز زندهکه بتدر صورتی 
است براي پاسخگویی به  توان از این محوري که از شـمال به جنوب شـهر گسترده  کیفیت منظر شـهري بدان نقش داد، می 

 مند گردید.ها و نیازهاي مردم شهر بهرهفعالیت
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 دمهمق -1

 مشهود بشـري  هايسـکونتگاه  تاریخ در اجمالی نگاهی با

 و انســان بین تعادل شــهرنشــینی اولیه مراحل در که اســت
(کوریک،  بود برقرار طبیعـت  حـاکمیـت   بـا  طبیعی محیط
سال پیش به ارزش رابطه انسان  هزار چندایرانیان از ). 1381

ــهرها  طه و در ایجاد این راب اندبرده پیو طبیعت در درون ش
ــگـام بوده  ــان بایعنی همزمان اند. پیشـ ــکان انسـ ها در اسـ

ر طوبه هاي ثابت و پیدایش شهرها، طبیعت آن مناطق مکان
 ها،ها، دریاچه(رودخانههاي آبی پهنـه زمین،  ویژه بـه و  کلی

برداري و هاي زیرزمینی مورد بهرهو آبگیرها) و آبها بـاتالق 
ب ده صنعتی شدن و انقالپدیگیرند. تغییر و تحوالتی قرار می

 محیطیو پیشرفت کشورها با مشکالت زیست 1صـنعتی اروپا 

ــت. از اینعمده ی به توجهیبو  توجهکمرو، اي همراه بوده اس
ــائل  ــتیزمس ــات مردمی در دهه طیمحس ی منجر به اعتراض

ــد.  1960 ــاد، فعال ت،یجمع شیازافشـ ــد اقتصـ  يهاتیرشـ
موجب شده تا  هايآورحاصل از فن يهاشـرفت یو پ یصـنعت 

ــر   بیخود اقدام به تخر يانتهایب يازهـا یـ رفع نجهـت  بشـ
ان، (روستا و همکار دینما یعینوع پوشش طب رییو تغ عتیطب

 شهرنشینی رشد افزایش سبب به نیز حاضـر  قرن رد). 1391

 تعادل طبیعت، به نسبت انسـان  تفکر نوع تغییرات تشـدید  و

 بر انســان لطهســ و غلبه ســمت به طبیعت و انســان دیرینه

 تغییر لزوم بر قبل دهه چند از اما اســـت. گراییده طبیعت

 نگرش تغییر یعنی .گرددمی تأکید طبیعت به نســبت نگرش

ــتفاده براي کاالیی عنوان به آن تلقی از زمین به نســبت  اس

 به منظر و طبیعت تلقی سوي به وي به سـودرسانی  و انسـان 

ــوعیعنوان  ــازي و خاص هايارزش داراي موض  حس بازس

 کندمی زندگی آن روي بر که زمین و انسان وجود بین اتصال

)Wheeler, 1998.(  ه ب داًیشدبنابراین انسان در جامعه سنتی
انسان در تطابق با محیط است  تالشمحیط وابســته است و 

در حالی که انسـان در جامعه مدرن در تالش است تا محیط  
گر عصر تطابق انسان ي خود تطبیق دهد. دیهاخواســتهرا با 

ت و اکنون عصر تطابق دادن محیط با با محیط تمام شده اس
 ،ي انســان آغاز شــده اســت (پاپلی یزديهاخواســتهنیازها و 
امروزي باید در  انسانها ). بنا به این گفته16: 1381سقایی، 

ــنتی   ــان س  در طبیعت با خود تطابق به معتقدتعامل با انس

ــد طمحی پایداري و حفظ چارچوب ــی  زیرا باش ــترس  به دس

ــاهاي ــبز، و باز فض ــلی کلید س ــالمت اص ــان س ــت انس  اس

)Jackson, 2003.( 

 بیان مساله -2

بدون  وسازهايساخت واسطهبه رشد سریع حومه شهرها 
ــهرها،   ــریع حومه شـ کنترل، افزایش جمعیـت، تغییرات سـ

هاي صــنعتی همه تهدیداتی هاي شــهري و زبالهافزایش زباله
ــتند که کره ــان را در معرض  هسـ زمین و زندگی آینده انسـ

ــانهخطر قرار می ــر هایی از آندهند که نشـ ها در حال حاضـ
ــوانح طبیعی  وجود دارد که مانند تغییرات مخرب، افزایش س

. با روندي که انسان امروزي در است کردهتغییر اقلیم بروز  و
 بر اثرها بســـیاري از زیســـتگاه زوديبه  اســـت گرفتهپیش

و تمامی میراث فرهنگی  شـــدهتخریب هاي انســـانی فعالیت
بشـر که خود جزئی از محیط طبیعی است نیز از بین خواهد  

نتیجـه این تغییرات و پیـامـدهاي    ). 1379(مـاتالك،   رفـت 
ــت کــه در طراحی و   ــتی اســ نــامطلوب از روش نــادرسـ

جدا از بستر طبیعی و در جهت تخریب آن  وسازهايسـاخت 
ل بین انسان و طبیعت توسط طبیعت رساند. تعادبه انجام می
در قرن نوزدهم میالدي با پیشــرفت ســریع  .گردیدحاکم می
ــینی تعادل   تکنولوژي ــهرنشـ و متعـاقب آن افزایش روند شـ

 تأملا بنابراین بگرایید، دیرینه انسان و طبیعت رو به نابودي 

بر رابطه انسان و طبیعت در طول تاریخ و روند غلبه انسان بر 
با  وسازهاســاختبه راهکارهایی جهت سـازگاري   توانآن می

و از شتاب کنونی به سمت از بین  یافتدست محیط و منظر 
ارگ، هــ(مــک  طبیعی جلوگیري کرد-رفتن تنوع فرهنگی

بندي محالت بر اســتخوان مؤثرنهر شــهرود آمل که  ).1386
ــهر و عامل  ــکل کنندهنییتعشـ ــعه آن در شـ گیري و توسـ

محله شــهر  4ور طبیعی و خوانایی گذشــته مح باشــد، درمی
اســـت. به  بوده و تعامل نزدیکی با بافت مجاور خود داشـــته

دنبـال از میـان رفتن این ارتبـاط تنگـاتنگ از طریق احداث     
ي شـــهري و همچنین محصـــور نمودن و هاانیشــر معابر و 

ي شــهري، ارتباط این محور هابخشجداســازي آن از ســایر 
 ترگکمرناز محیط  کنندگاناستفادهطبیعی با کلیت شهر و 

با این اتفاق عالوه بر جدایی گزینی عناصر  عمالًشـده اسـت.   
ــکله  ــهري، کارکردهاي متنوعی که نهر هاطیمحمتشـ ي شـ

آمل بر ایجاد کیفیت زندگی شهروندان داشت نیز  "شهررود"
گفت شهر خود را  توانیمقرار گرفته و  ریتأثبه شـدت تحت  
نابخشــی و ایجاد مطلوبیت و جهت غ رینظکماز یک فرصــت 

ــت.  ارتقاء حداکثري کیفیت محیطی خود محروم نموده اسـ
ــروع روند    عالوه بر این عـدم توجـه به نهر مذکور موجب شـ

ــتر و  ــایش و تخریب بسـ ــده که در هاجدارهفرسـ ي آن شـ
این نقطه قوت و میراث طبیعی و ارزشــمند شهري  بلندمدت

 سابچهحیط و موجب نابسامانی منظر شهري، تنزل کیفیت م

 و سالمت شهروندان خواهد شد. ستیزطیمحتهدیدي براي 

 هدف و ضرورت تحقیق -3

هدف اصــلی این تحقیق دســتیابی به اصول، راهبردها و 
ــازي منظر طبیعی رودهاي راهکـارهـایی جهـت بـاز زنده     سـ
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ــت، به  ــهررود آمل اسـ ــهري به مطالعه موردي بر نهر شـ شـ
ي، عملکردي و محیط ي کــه بتوانــد در ابعــاد کــالبــداگونــه

ــازنده را بین   ــتی تعاملی س ــتفادهزیس  و محیط کنندگاناس

ایجاد فضاهاي جمعی و تبدیل نهر طبیعی برقرار ساخته و با 
ریزي صحیح در بستر نهر به یک محور سـبز طبیعی با برنامه 

ضرورت ارتقاي ي نیاز مردم باشـد. با چنین هدفی،  پاسـخگو 
دهی به یق احیا و نقشکیفی منظر شـــهر تاریخی آمل از طر

ــتا به    ــت. در این راس ــیار مؤثر، موردتوجه اس این کمیت بس
توان احیاي نهر شهررود با حضور مؤثر مردم در احیاي آن می

 بخش براي مردم این محالت ایجاد کرد. فضایی فرح

 پیشینه تحقیق -4

ــابقــه تـاریخی و رویکردهــاي   در مورد منظر طبیعی، سـ
اي حال پراکندهسبتاً زیاد و در عین مختلف به آن، مکتوبات ن

ها نیازمند مطالعه منابع وجود دارد که اســتنباط نتیجه از آن
ــت. منابع مختلف، جمع ــابه اسـ بندي و تعمیم به موارد مشـ

ــمار     بـاارزش در این زمینـه کـه کتب مرجع منظر نیز به شـ
اثر مک » طراحی بـا طبیعت «انـد از: کتـاب  رونـد عبـارت  می

ــظــر «، )1386(2هــارگ ــن ــان م ــتــون  » زب ــر آن ویســ اث
ــپیرن ــنایی با طراحی محیط و منظر«و ) 1387(3اسـ » آشـ

 . )1379(4نوشته جان ماتالك

ــتــه بــل » منظر: الگو، ادراك و فرآینــد«کتــاب  نوشـ
ــایمون ــري در منظر«و  )1386(5سـ ــر طراحی بصـ » عناصـ

ــکل و الگوي طبیعی رودخانه) 1382( ها و نهر پرداخته به ش
ــامانهو مقولـه مرتبط با احی  هاي طبیعی در منابع اي این سـ

است. همچنین کتاب  خارجی بیشتر مورد بررسی قرار گرفته
ــهري و معماري کنار آب« ــترك کلود  6»طراحی شـ اثر مشـ

گزیده منظر «، )1387( نظرانو جمعی از صـــاحب 7پرلورنزو
اثر » سیماي شهر«، )1377(8نوشـته گوردون کالن » شـهري 

نوشته » ه هویت شهر تهراننگاهی ب«و  )1387(9کوین لینچ
از منابع و سوابق مطالعاتی است که  )1386(مصطفی بهزادفر

ــوص وجود دارد. کتــاب   و طبیعــت جــایگــاه«در این خصـ
ــتمحیط ــهرهاي ایرانی و فرهنگ در زیسـ  درباره که» شـ

شهرهاست نیز جزو  با رابطه آن و آن عناصر و طبیعت مفاهیم
 ). 1384زاده، نقیي موجود در این زمینه است (هانهیشیپ

ــورت گرفتـه در این زمینه نیز  هـا پژوهشدر بخش  ي صـ
 در طبیعت الهام از« یی در ارتبـاط بـا  هـا پژوهشبـه   توانیم

 طبیعی در میراث از الهام«و » اســـالمی محیط زندگی ایجاد

و  اشاره نمود که به ارتباط بین طبیعت» زندگی محیط ساخت
). 1382زاده، اده، نقیپرداخته است (امین ز آورده شهر ساخت

 شـــهرهاى هویت در مصـــنوع و طبیعى نقش عوامل«مقاله 

ــاره »جدید ــنوع و طبیعى محیط که نکته به این دارد اش  مص

 خود که کنندمى ایجاد یکدیگر تبادل با روندى تدریجى طى

ــیماى ویژه هویت گیرىشــکل عامل ــهرها براى س اســت  نوش
ها ا که در این سال) و مضامینی درباره منشوره1385(ذکاوت، 

 ت.اس شده و بیشتر در اروپا مورد بررسی قرار گرفته گردآوري

ي در ارتبــاط بـا مورد مطــالعـاتی نیز تحقیقی در زمینــه  
نهرها و همچنین در مورد نهر شهررود آمل توسط مهندسین 

، گردشگري و اداره میراث فرهنگی مشـاور پژوهش و عمران، 
اي استان ان آب منطقهو سازم شهرستان آمل دسـتی صـنایع 

ــورت گرفته ــعف آن غفلت از نقش  صـ ــت که نقطه ضـ اسـ
ي آن بر کیفیت رگذاریتأثســاختاري نهر مذکور در شــهر و  

 طبیعت است.-محیط و زندگی شهروندان و تعامالت مردم

 ادبیات موضوع -5

 10سازي منظر طبیعیباز زنده -5-1

 ســاختارهاي از متشــکل متعادل ســازمانی داراي شــهر

ــت نمادین و مکان-اجتماعی پیونــدهم مهم  مبادي. اسـ

. دارد سرزمین و شهر تداخل عرصه در شـده  تعریف ورودي

ــهر ــتخوان داراي ش ــر با بندياس  بناها، از پیوند هم عناص

 محالت. است شهري هايشـالوده  میان و عمومی فضـاهاي 

 واحدهاي مجموعه از متشــکل رقابتی ســاختاري با مختلف

ــایگی، ــاها همسـ  و بناها مجموعه عمومی، بناهاي و فضـ
ا فضاه بناها، نمادین، ساختار با حکومتی -نظامی  فضاهاي

ها، نمادها و عناصر هاي فرهنگی مذهبی، نشــانهو مجموعه
ــاخص، بـاغ   ــهري شـ ــهشـ هاي طبیعی با پیوند ها و عرصـ

یافته با عرصــه مصنوع عناصر و اجزا متشکله شهر ســازمان
 ها و نهرها بهرودخانه. )1389شــوند (ایزدي، محســوب می

 بنديعنوان عنصـري طبیعی برجسـته در ساختار استخوان  

گیري و گســترش بسیاري از شـهرها نقش بارزي در شــکل 
ــته  ــهرها داش ــهري که در ارتباط با این ش اند. محورهاي ش

ــده  ــهرهاي نقاط مختلف ایجاد ش اند، کریدور طبیعی در ش
نند تا حدي که کنقش بارزي در سیما و هویت شهر ایفا می

بعضــی از این شــهرها با خصــوصــیات ویژه این محورها     
 ).1389زاده، شوند (تابان، پشوتنیشناسایی می

سیع بندي وبخشی از متخصصین و نویسندگان یک طبقه
کنند که طیف وسیعی از مناظر از منظر طبیعی را عنوان می

 مناظر را با توجه به درجه 11گیرد. وســتفطبیعی را در برمی

 کند:بندي میگونه تقسیمطبیعی بودنشان این

ــت کـه هیچ  منظر طبیعی: گونـه تأثیري از  منظري اسـ
ــند.   فعالیت ــان در آن نباش ــور انس ــی از حض منظر هاي ناش



142 

SCIENTIFIC JOURNAL OF IRANIAN ARCHITECTURE 

& URBANISM, VOL. 10, NO. 18 

FALL & WINTER 2020 

 نشریه علمی معماري و شهرسازي ایران

 142 1398 پاییز و زمستان، 18شماره  ،10دوره 
 

 

 

این دســته مناظري هســتند که در ابتدا  طبیعی جایگزین:
توسط انسان تغییریافته باشد اما پس از مدتی به دلیل حذف 

نـار گـذاردن آن، بـه حـالـت اولیه خود      هـا و ک این فعـالیـت  

ــط فعالیت منظر زراعی:گردد. بـازمی  هاي منظري که توسـ
ــانی تغییریافته و آثار کمی از طبیعت بکر اولیه آن باقی  انسـ

 ).Westhoff, 1970( باشد مانده

 

Table 1: Viewpoints of scholars and stylists on the natural landscape and human-nature relationship  

Scholars Views 

Ferdinands 
A landscape separated from cultural influences, a landscape without any human activity 

(Ferdinands, 2004) 

Simon Bell 

A landscape far from the slightest impact of human activities; the increasing age of 

landscape development history leading to less difference between nature and culture; 

man being part of the surrounding environment; “nature, culture, man” (Bell, 2003: 307) 

Scazzosi 
Does not consider any difference between natural and artificial landscape (Scazzosi, 

2003: 56) 

Hossein Soltanzadeh Not containing any artificial or man-made phenomenon (Soltanzadeh, 2012) 

Seyyed Amir Mansouri 
The landscape is a history to be narrated which expresses the human-environment 

relationship over time; “human and nature” (Mansouri, 2005) 

Tom Turner 
The physical formation of architecture, derived from natural environments (Falamaki, 

2008) 

Kenzo Tange 
The balance between the city and its surrounding environment; interconnection with 

nature; coordination between human and his activities and nature (Falamki, 2007) 

Mohammad Mansour 

Falamaki 

The mutual impact of natural-physical environment, social and human environment, and 

economic environment on one another, and integration of special functional spaces with 

each other (Falamaki, 2007: 99) 

Seyyed Mohsen Habibi 
“A future for the past” and "a past for the future” for historical landscapes and textures 

(Habibi, Maghsoudi, 2005: 196) 

 

ــده براي  با توجه به تعریف عنوان  ، و"منظر طبیعی"شـ

، حضور انسان در کنار طبیعت "منظر"همچنین تعریف واژه 
 اصلی، باهاي عنوان یکی از پایه الزامی است. حذف انسان به

ــده منظر تعریف منظر مغــایرت دارد. در تعــاریف عنوان  شـ
 است. "نخوردهمحیط دست"طبیعی به معناي 

 و فرهنگى هاىنشـــانه و نمادها تداوم و نهرها حفظ در
 احیاى در اساسى راهبردى کالبدى، حفاظت کنار در تاریخى

ــت هاآن طبیعی منظر -تاریخى آثار نگهدارى حفاظت و .اس

ــته فرهنگى  19قرن  آغاز از جمعى خاطره عنوانبه  گذشـ

 در هاآن از حفاظت و احیا و قرار گرفت مورد توجه میالدى،

یافت (اسپرین،  بسزایى اروپایى اهمیت کشورهاى بسـیارى از 
 اکولوژیکى مطالعه تنها منظر ). رویکرد جهانى احیاى1387

ــر از نگهدارىو و حفاظت  بیعىط محیط  طبیعى را عناصـ

 را منظر ذهنى و جنبه عینى دو هر به توجه و داندنمی کافى
ــواز یک معتقد اســت و دهدمی قرار اصــل ــتر احیاى س  بس

 و زیبایى ســـالمت، منطقه موجب بومزیســـت و اکولوژیکى
ــت منظر پـایدارى  ــوى از و اسـ  نمادها و دیگر، احیاى سـ

 هاىارزش تاریخى تداوم ســبب تاریخى و فرهنگى هاىنشــانه

  .شودمی آن منظر هویت حفظ و سرزمین فرهنگى یک

ــیدن دوباره به زندگى  فعالیت، عالوه بر  و جریـان بخشـ
ــایـت،    بـه تـداوم تعامل میان   احیـاى محیطى و طبیعى سـ

جریان پردازد. می اطرافش طبیعت با انســان درونى طبیعت
هاي شهري که بعدها بافتاي ارگانیک نهرها در میان اراضـی 

ــري را ایجاد  پیرامون آن ــکل یافتند، کریدورهاي بصـ هـا شـ
گیري شهر یک ماهیت تاریخی دارد که اغلب، کنند. شکلمی

ــکونتگاه ــتایی بهاولین سـ ــته هاي روسـ هاي آن عنوان هسـ
 ).20-22، 1391شوند (مال عزیزي، محسوب می

 انسان و منظر طبیعی -4-2

ــا ــان با دو نقش سـ ــارکتی خود با منظر انسـ زنده و مشـ
 کند.طبیعی ارتباط برقرار می

ادراك انسانی از منظر طبیعی و نقش انسان  -مردم  -4-2-1
 گیري آندر شکل

 از مفهوم اســتخراج فرآیند به "نهر منظر از عمومی ادراك"

شود. بدیهی می گفته رودخانه منظرهاي در پیچیده هايمحرك
 سلسله و اندازچشم در فیزیکی ربه عناص محیطی ادراك که است

شــخصــی،   عوامل هااین بر عالوه دارد؛ بســتگی هاآن مراتب
 هستند. ادراك عمومی دخیل امر این در نیز آموزشی فرهنگی و

و  مردمی هــايگرایش مورد در را مهم اطالعــاتی نهر منظر از
 ادراك"منظور درك  کند. بهمی حاصـــل در منظر هاآن رفتار

 آن کاربران رفتار و احساس شناخت، نوع باید "نهر منظر عمومی

  ).Proshansky, 1978, 155نمود ( را مشخص
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Fig. 1 The relationship between human, culture, and nature  

 

ــت.   ــان عامل تبدیل آن به منظر اس طبیعت زمینه و انس
بنابراین باید توجه داشت که اطالق کیفیت طبیعی به منظر، 

ــکلناف ــان در شـ ــد. گیري آن نمیی نقش انسـ منظر "باشـ
اي مردمی است. بدین معنی که کیفیت زندگی هر فرد مقوله

ــت کــه بــا اعمــال بــا منظر اطراف او گره خورده و هم او اسـ
ــی خود منظر را می  ــخص ــازد. منظر گونه توأم با حیات ش س

ــان ــترك و محیط اطراف انسـ ها و بیانی از تنوع میراث مشـ

). از ابتداي Benson & Roe, 2000, 90( "ستاساس هویت ا
تاریخ، رابطه انســان و طبیعت در چهار دوره تغییر کرد؛ دوره 
اول دوره تبعیت انسان از طبیعت، دوره دوم همسازي انسان 
ــلط بر طبیعـت و دوره چهارم     ــوم تسـ بـا طبیعـت، دوره سـ
ــویه با آن   ــتجوي رابطه متعادل با طبیعت و تعامل دوس جس

ــت (نقره ــهر که ارزش  ).1381ار، کاس فرآیندهاي طبیعی ش
 بندي است:طبقهحفاظت و احیا دارند در سه گروه زیر قابل

 

Table 2: Natural processes of the valuable city; conservation and revitalization; and the methods of revitalization  

Types of natural systems Theoretical foundations Revitalization method 

Natural systems with service 

function 

The ecological function of the city 

and community health 
To be preserved and revitalized as it is 

Natural systems with 

spiritual value 

Physical visualization of meanings 

and mentality of a nation 

Results in immortalization of 

collective memories 

Natural systems at risk 

The turbulence of human 

management activities; the most 

pessimistic state: the result of 

human criminal negligence; 

the most optimistic state: the result 

of unforgivable human negligence 

Requiring urgent protective measures 

Interventional repairs to modify the 

damaged quality 

Revitalization and restoration 

operation of natural elements 

 

 معیارهاي منظر طبیعی -4-3

هـاي خاص و  عنوان نواحی بـا ویژگی منـاظر طبیعی بـه    -
ــ  فرد و یا نقاطی که داراي آثار ربهطبیعی زیبـا و منحصـ

 .باشندیمطبیعی بسیاري 

 وره دهاي برجسته که بیانگر عنوان نمونهمنظر طبیعی به  -

 شناسی است.مهمی از تاریخ، تحول و تکامل زمین

ــتهعنوان نمونهمنظر طبیعی به  -  اي که بیانگرهاي برجسـ

شناسی و تغییر و تحوالت شــناســی و زیستتحوالت بوم
هاي زمینی و دریایی. ی است، آب سالم، اکوسیستمزمین
 ).1387هاي گیاهان و حیوانات (غضنفري، گونه

 

Table 3: Specialized meetings and charters and declarations on natural landscapes between 1964 and 2014  

Title Main features Date Place 

Vancouver Charter, 1953 
- Preservation of natural landscapes and undeveloped lands 

- Natural landscapes having cultural and historical value 
1953 

Vancouver, 

Canada 

Venice Resolution (Habibi, 

Maghsoudi, 2005) 

- Including urban and rural spaces 

- Preservation and protection of the beauty of landscapes and sites 
1964 

Venice, 

Italy 

Recommendation on 

Preservation of the Beauty 

and Characteristics of 

Landscapes and Sites 

(Habibi, Maghsoudi, 2005) 

- Protection of the beauty and features of the complex and landscapes 

of urban and rural environments 

- Modernization taking into account the aesthetic dimension 

1962  

Nature 
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Congress of Rome (Habibi, 

Maghsoudi, 2005) 
- Preservation of the organs and structure of the city 1972 Rome, Italy 

Convention for Protection 

of the World’s Cultural and 

Natural Heritage (Habibi, 

Maghsoudi, 2005) 

- Human evolution with his natural environment 

- The most outstanding natural phenomena with aesthetic importance 
1972 Paris 

Nairobi Recommendation, 

Preservation and 

Contemporary Role of 

Historical Areas (Habibi, 

Maghsoudi, 2005) 

- Revitalization of historic centers 

- Emphasis on the totality and integrity of historical areas and their 

surrounding environment 

1976 
Warsaw, 

Nairobi 

Washington Charter, the 

Charter for Protection of 

Historic Cities and Urban 

Areas (Habibi, Maghsoudi, 

2005) 

- The relationship between buildings and green and open spaces 

- The relationship between city or urban area and its surrounding 

environment, either natural or man-made 

1987 
Washington 

DC 

Brazil's first ICOMOS 

seminar on preservation and 

revitalization of historical 

centers (Habibi, 

Maghsoudi, 2005) 

- Caring for and revitalization of historic centers (natural environment 

and living Environment) 
1987 

Itaipava, 

Brazil 

The EECONET 

Declaration, 1994 

(EECONET Declaration, 

1994) 

- Preservation of Europe’s natural heritage toward an environmental 

network 

- Use of governmental entities and non-governmental organizations 

and individuals to preserve the natural landscape of Europe 

1994 Maastricht 

European Landscape 

Convention, 2000 

- The very important status of social values 

- All urban and rural territory 

- Maintenance and organization and revitalization of the landscape 

- People’s participation in the future of daily life landscapes 

- Interaction of natural and human components 

- Formation of cultural, ecological, social, and environmental grounds 

- Proper preservation, management, and planning of landscape as an 

important responsibility for all sections of society 

2000 Europe 

Oxford Landscape 

Declaration (ICOMOS, 

2000) 

- Social, cultural, spiritual, environmental, and economic factors 

- A vital element in the quality of life of all people and their sense of 

local identity 

- The ancient interaction between people and land 

2000 
Oxford, 

England 

Charter of New Urbanism, 

2000(New Urbanism, 2000) 

- Preservation of the natural environment and the built heritage 

- Design for pedestrians and cars 

- Taking into account the social interactions of residents and urban 

spaces in providing services to people and institutions of society 

- Street and building design to enhance a safe environment 

- Preservation and redevelopment of historic buildings and areas and 

landscapes for continuity and interaction of urban community 

August 

2000 
 

Vienna Memorandum, 

World Heritage and 

Contemporary Architecture, 

Management of Historic 

Urban Landscape (Vienna 

Memorandum, 2005) 

- A comprehensive look at the historic city and seeing it and its 

surrounding environment as a unified whole 

- Including buildings, structure and open space, in the context of the 

natural environment and living environment 

2005 
Vienna, 

Austria 

Xian Declaration, 

Protection of the 

environments around 

heritage structures, sites, 

and areas, approved by the 

15th ICOMOS General 

Assembly (Cheraghchi, 

2012) 

- Preservation of cultural heritage in the changing urban and natural 

landscapes 

- Including historic cities or urban natural landscapes, marine natural 

landscapes, cultural routes 

October 

21, 2005 
Xian, China 

Scotland’s Landscape 

Charter, 2010 

(Scotland’s Landscape, 

2010) 

- Use of communities, managers, developers, local authorities, 

governmental agencies, and historic organizations 

January 

31, 2011 
Scotland 

Florence Declaration on 

Landscape, 2012 

(Florence Declaration, 

2012) 

- Concerning about destruction of landscapes due to urbanization, 

industrialization and the dangers resulted by global changes 

- The relationship between people and ecology 

- Importance of landscape as a teaching tool to promote knowledge and 

increase awareness of cultural diversity and local identity 

2012 Florence 

Declaration First Fox River 

Summit, 2013, 

- Enhancing and extending the relationship between people and natural 

landscapes 

March 22, 

2013 

Burlington, 

Wisconsin 
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Appreciation of Success 

and Addressing of Common 

Challenges 

(Declaration First Fox River 

Summit, 2013) 

- An integrated approach to water resources management 

- Considering water supply needs for human and environmental 

communities 

- Regional planning and local implementation 

Mediterranean 

Landscape Charter, 2013 

(Mediterranean 

Landscape, 2013) 

- Promotion of improvement of landscapes and quality of life of 

residents 

- Residential areas and their surrounding environment, farms, rivers, 

natural landscapes 

- Maintaining management and promotion of natural landscapes in 

rural Mediterranean areas 

May 8, 

2013 
Asia 

The Landscape Declaration, 

2013, Approved in the 

Conference on National 

Parks of England 

(The Landscape 

Declaration, 2013) 

- Landscapes including people and nations 

- The landscape of an area as a result of the interaction of natural and 

human factors 

- Public participation in decision making 

September 

2013 

Northern 

New York 

Nairobi Declaration, 2014, 

The Third Inter-

Parliamentary Hearing on 

Forests for People 

(Nairobi Declaration, 

2014,) 

- Improvement and revitalization of destroyed lands within the 

framework of integrated landscape approach taking into account 

natural resources 

September 

30- 

October 3, 

2014 

Kenya 

Northern Ireland's 

Landscape Charter, 2014 

(Northern Ireland's 

Landscape, 2014) 

- Ensuring a sense of place in all decision makings about landscapes 

and the role of empowerment of local people 

- National identity and sense of belonging to a place and shaping the 

future of landscapes 

January 

2014 

Northern 

Ireland 

 

 دربردارنده تواندمی نهر-شهر منظر به مربوط منظر طبیعی

ــته دوران خاطرات میزان ــد آن اجتماعی وجه و گذشـ . باشـ

ــانیهاتیفعال گرفتن نظر در همچنین  نیز کناره نهر در ي انس

نهر  و انســان بین تماس افزایش با دارد، زیرا که اهمیت بســیار
تنوع . یابدمی افزایش نیز دو این بین تعامل و کنشبر هم امکان
شود. شهري و طبیعی می منظر شـدن  ترغنی موجب هاکاربري
ــورتبه  هاکاربري این جذابیت ــتقیم ص  منظر روي بر غیرمس

ــتا در این عواملی و گذاردیمتأثیر  ــتند دخیل راسـ  که هسـ

ــتی، و تفریحی هايفعالیت وجود از اندعبارت  وجود توریسـ

و  مذهبی خاص مراسم و اعیاد برگزاري و اقتصادي هايفعالیت
 تفریحی و توریســـتی هاينهر. فعالیت حاشـــیه در اجتماعی

 هايکناره به دارد. دسترسی یخاصـ  جذابیت نیز آب با مرتبط

 است مردم همگانی نیازهاي توسعه استفادهپیش از نهرها یکی

ــورتی به منظر پایداري و طبیعت با ارتباط در بـاید  کـه   صـ

ــتفاده متعادل ــخصــی هاياتومبیل. گیرد قرار مورد اس  نیز ش

 قرار خطر معرض در و محیطیزیســت اثرات تواند موجبمی

 به باید فعلی روند با توجه به که گردد نهر منظر کیفیت دادن

هاي جهانی در منشـــورها و بیانیهبرســـد.  خود میزان حداقل
ــهر تاریخی و ارزش    هاي رابطـه بـا منظر طبیعی و احیـاي شـ

تاریخی و طبیعی آن، نگارندگان به اســتخراج اصــول کلی این 
 اسناد پرداخته است:  

ی احیــا، فرآینــد مرمــت تخریــب وارد بر تنوع و پویــای -
 سازي کیفیت پیش از تخریب.ها و باز زندهاکوسیستم

احیاي کامل یک منظر طبیعی به ویژه در محیط شهري  -
گرا باشـد و عملیات وابسته  تواند هدفی کامالً واقعیتنمی

به آن در تالشـــی اســـت براي بازگرداندن یک ســـامانه 
 ترهاي هر چه نزدیکطبیعی به شرایط، کارکردها و ارزش

 یش از آشفتگی.به شرایط پ

ــاختمان - هاي تاریخی و مناطق و مناظر حفظ و تجدید س
 آنان. سازيباز زنده  براي تداوم و تعامل جامعه شهري و

ســاز حضــور و هاي طبیعی زمینهســازي عرصــهباز زنده  -
 ماندگاري مردم در قلمرو عمومی.

ــهر تاریخی در  توجـه بـه ارزش   - هـاي تاریخی طبیعی شـ
 هاي جامع شهري.حي و طرریزسطوح باالي برنامه

ــهر و محیط پیرامون آن - هــا بــه همراه تعــادل میــان شـ
ــان و  هم پیونــدي بــا طبیعــت و همــاهنگی بین انســ

 هایش.فعالیت

ــبکــه - ــا تعریف و تقویــت شـ هــاي پیــاده در ارتبــاط ب
ــتخوان ــهر و ترویج حرکت پیاده و اسـ ــلی شـ بندي اصـ

 تخصیص دادن به حرکت پیاده.

کهن و فضاهاي عمومی آن و  بندي شهرتقویت استخوان -
 پیوندي و هماهنگی با محیط پیرامون.هم

ــیما و  - ــهري در جهت حفظ چهره، سـ تأکید بر منظر شـ
 منظر کلی فضاهاي تاریخی.

توجه به کلیت منسجم شهر تاریخی و بستر پیرامونی در  -
 طرح توسعه شهري.
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منظر یــک منطقــه در نتیجــه تعــامــل عوامــل طبیعی و  -
 انسانی.

 عابر پیاده و ماشین.طراحی براي  -

سازي و احیاي هاي موفق باز زندهاکنون به بررسی نمونه
منظر طبیعی نهر و رودخــانــه در ایران و جهــان پرداختــه 

 باشد:شود که به قرار ذیل میمی

 

Table 4: Review of domestic and foreign experiences  
Project name Designer Goals Function Image 

Zayandeh Rood 

Beach (Isfahan) 

Farnahad 

Consulting 

Engineers 

- Coordination between 

natural and artificial 

elements 

- Separation of pedestrian 

and automobile 

movement 

- Diversity of individual, 

family and social spaces 

Recreational-

leisure 

 
Zayandeh Rood Beach, Marnan 

Historic Bridge (Irna, 2015) 

Dry River 

(Tabriz) 
 

- Its presence throughout 

the city in both motion 

and stillness states 

An active corridor 

in the form of a 

linear park and 

leisure center with 

a social approach 

(green space and 

social space) 

 
The former location of the middle 

river bed of Tabriz, natural river-

valley of the city remaining in the 

form of an artificial canal of the 

obsolete surrounding texture 

(Mojtahedi, 2010) 

Zarjub and Gohar-

rood Rivers 

(Rasht) 

Parhas et al. 

Consulting 

Engineers 

- Revitalization of values 

of natural and ecological 

environment 

- Emphasis on 

participation and 

management in 

realization of 

organization and 

revitalization 

The attractive and 

lively public arena 

 
Map of recommended uses of the 

Detailed Plan (Parhas et al. 

Consulting Engineers, 2007) 

Cheonggyecheon 

River 

(Seoul) 

Local landscape 

architects and 

military force 

engineers 

- Revitalization of the 

area 

- Modern and advanced 

urban respect for the 

city’s natural and 

historical values 

Pedestrian-

oriented 

 
Cheonggyecheon River 

(gettyimages, 2009) 

Beniules Canals 

(Spain) 
Joseph Miyas 

- Revitalization of public 

pedestrian areas and 

main and old canals 

Pedestrian-

oriented  
The public view of the 

neighborhood center after 

completion of the revitalization plan 

(Miyas, 2011) 

Manzanares River 

(Spain) 

Jouras and Burgos 

Garrido; Office of 

Burgos and Garrido 

Rubio and Alvarez 

Sala (Porras & La 

Casta) and Lacarsa 

(West & Garrido) 

- Socially responding to 

urban identity 

- Stimulating a high 

capacity of pedestrian 

life in the city 

- Revitalization of the 

whole city center space 

of Madrid 

Pedestrian- 

oriented 

Park and green 

space on a major 

scale 

 
Aerial view of the riverside before 

and after the project implementation 

(aasarchitecture, 2012) 
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- Citizens’ participation 

Gowanus Canal 

(New York) 

Jennifer Griffin and 

John Griffin 

- Revitalization of the 

neighborhood and the 

canal 

Pedestrian-

oriented 

 
Revitalization of Gowanus 

Neighborhood and Canal (CNU, 

2013) 

 

ــیرهـاي ویژه پیاده  - ــوي محور  مسـ و دوچرخه در دو سـ
 حرکت پیاده و سواره؛طبیعی و همچنین جداسازي 

عنوان عرصــــه عمومی گیري از محور طبیعی بــه بهره -
 جذاب و سرزنده در تلفیق با سازمان فضایی شهر؛

ــازي زنده بـاز  - جهت  موردنظردر مقطع  محور طبیعیسـ
داري پای تبدیل آن به محوري سبز به مفهوم سبزینگی و

یک حاشیه فعال شهري جهت در مقیاس محله و شهر و 
 ها؛و مشارکت آن محضور مرد

 هـايشهري مـدرن و پیشـرفته باارزش رامـچگونگی احت -

  

 اش و تلفیق شهر با تاریخ و طبیعت؛و تاریخی طبیعی

ارتباط نهادهاي دولتی و ساکنین براي هدفی مشترك و  -
 استفاده از نظرات شهروندان.

ها، اي از اصــول، اهداف، مداخله، ســیاستدر نهایت گزیده
ها و هاي اقدام در برخورد با مناظر، بافتا و شیوههدستورالعمل

ــهري کـه بر گرفتـه از مجموعه   مجموعـه  اي از هـاي کهن شـ
هاي مداخله در فهرســت پیشنهادي دکتر حبیبی بوده و روش

ــده آن هم جهت  ــوع این پژوهش و اهداف تعیین شـ با موضـ
 ):196-206، 1384اند از (حبیبی، مقصودي، باشند عبارتمی

Table 5: The recommended principles, policies, and strategies to deal with landscapes, textures, and ancient 

urban complexes  
Goals Organizing 

and 

revitalizing 

urban 

environment 

- Improvement of physical-spatial organization of the ancient texture; improvement of function with 

respect to the old physic and improvement of the physic and living conditions of the residents; 

- Improvement of historical monuments (modernization of natural habitats, gardens, and historic 

buildings); 

- Preservation of historical body along with improvement of an urban environment 

Intervention theories - Emphasis on the urban landscape to preserve the face, appearance, and general landscape of ancient 

urban spaces; 

- preservation of the identity and structure of historical monuments; 

- Emphasis on historical value and aesthetic value of ancient spaces; 

- Improvement of the functional role of ancient urban spaces; 

- Revitalization of historical textures from various aspects with an emphasis on physical-spatial evolution 

and continuity; 

- Emphasis on the presence of contemporary form and function in the texture of historical cities 

Principles - International cooperation on historical and natural habitats; 

- Preservation of the face and appearance and general landscape of buildings; 

- Preservation of the organs and structure of the ancient city; 

- Encouraging the owners to preserve the natural historical buildings, complexes, and landscapes through 

providing loans, development of encouraging laws and regulations, and specialized technical support; 

- Detailed understanding of the status quo for defining the degree of adaptability of form, activity, and 

space; 

- Interconnection and coordination with the surrounding environment with regard to consistency, 

diversity, plurality, human scale, adaptation to the status quo, contradiction and contrast, symbolism, and 

definition in the text; 

- Prevention of relocation of native residents in the ancient texture of the city 

Physical policies - Improvement and renovation of old historic buildings; 

- Preservation of the valuable face, appearance, and body of the historic city to enhance the quality and 

identity of urban landscapes; 

- Strengthening the structure of the ancient city and its public spaces; 

- Defining and strengthening of pedestrian networks in relation to the city’s main structure and promotion 

of pedestrian movement and allocation to pedestrian traffic; 

- Conversion of lost spaces into public and open spaces and green space; 

- Determination of land uses based on contemporary needs 

Instructions - Creation of designed green spaces 

- Determination of the scope of intervention in the landscape or texture of the city; 

- Destruction of building around the historic monuments that are not in harmony with the environment 

Modes of action - Improvement (short-term), renovation (Medium-term), and Reconstruction (long-term) 
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Fig. 2 Development of the theoretical framework of the study  

 

 سازي نهر شهررود آملباز زنده -6

) حفظ 1گیري از اصول: با بهره» سـازي یا احیا باز زنده«

ــیمـا و منظر کلی بنـاها،    فظ و نگهداري از ) ح2چهره و سـ
ــتخواناندام ــهر کهن، ها و اس ــویق مالکان به 3بندي ش ) تش

هــا و منــاظر طبیعی حفظ و نگهــداري از بنــاهــا و مجموعــه
ــاریخی از طریق: اعطــاي وام، تــدوین مقررات و قوانین  ت

) شناخت دقیق 4کننده و حمایت فنی و تخصــصی، تشــویق

 فعالیت پذیري شکل،وضـع موجود براي تعریف درجه انطباق 

) هم پیوندي و هماهنگی با محیط پیرامونی با توجه 5و فضا، 
به: پیوســتگی، تنوع، تکثر، مقیاس انسانی، سازگاري با وضع 

) 6موجود، تضـــاد و تبــاین، نمــادگرایی و تعریف در متن،  

ــهر جلوگیري از جابه ــاکنان بومی در بافت کهن شـ جایی سـ
اي برخورد با اي مناسب، بر)، شیوه1384(حبیبی، مقصودي، 

مناظر اســت که مورد تهدید از ســوي توســعه شــهر و تغییر 
ــتنـد و نیـاز بـه بـازگردانـدن حیات و         نظـام اجتمـاعی هسـ

 گردد.پذیري در شهر میسرزندگی و انعطاف

 تحلیل بستر طرح (نهر شهررود آمل) -6-1

 شهر آمل در استان مازندران و بخش مرکزي شهرستان

) و نهر شــهررود آمل به 1381 آمل قرارگرفته اســت (وفایی،
عنوان یکی از زیباترین عوارض طبیعی درون بافت قدیم شهر 

ــد که با پیچآمل می هایی خود بخش 14هاي ارگانیتوخمباش
از محالت موجود بافت قدیم شهر قدیم آمل را تحت پوشش 

 )5و  3است (تصاویر  خود قرار داده

شهریور  17 طور تقریبی از جنوب خیابان نهر شهررود به
محله و در واقع از محله اســپه کال و اســکی (از جنوب گرجی

ــده و آنگاه به طور ارگانیک و با    محلـه) وارد بـافت قدیم شـ
ــرقیجهــت جنوب ــمــال-شـ غربی و بــا عبور از محالت شـ

محله از جانب شرقی خیابان محله، نیاکی محله و قاديگرجی
مشــاور  شــود (مهندســینطالب آملی از بافت کهن خارج می

 )6، 4). (تصاویر 1385پژوهش و عمران، 

ــال  ها تغییر نکرده و به در حـالت و چهره نهر در این سـ
دهنده این اســت که نهر همان مســیر قرار دارد و این نشــان

ساز مورد تهدید انسانی کمی قرار گرفته و سالم مانده دسـت 
ها با هاي فلزي و در بعضــی مکانمیله 1390ولی در ســال 

اي محافظت از سـقوط در نهر پوشیده شده است که  فنش بر
 )7باعث گردیده چهره محالت بدشکل گردد. (تصویر 
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ــیر ارگانیک   نقش کـارکردي این نهر عمالً به خاطر مسـ
ها و فضاها و عناصر شهري را به اي از ساختمانخود مجموعه

گیري مسیرهاي پیاده یکدیگر مرتبط سـاخته و موجب شکل 
صورت است. لذا این نهر به پیرامون خود گردیده و سواره در

ــر شـــکل کننده لبه طبیعی در دهنده و تعریفیکی از عناصـ
باشــد و از دیگر داخل محدوده بافت قدیم داراي عملکرد می

ــاً   ــهررود آبیاري باغات محالت و خصــوص عملکردهاي نهر ش
ــر محله که از بافت قدیم خارج میباغات قادي گردد و عناصـ

باشد که جز بســیاري در اطراف این نهر موجود میشــاخص 
باشد و طرح تفصیلی و جامع بناهاي دوره قاجار و پهلوي می

 هاي جدیدي داده شـــده اســـت.ها کاربريبه بعضـــی از آن

 )8(تصویر 

 

Fig. 5 Matching the position of water 

routes on the map of 1956 and the new 

GIS map of Amol  

 

Fig. 6 River of Amol Shahr-roud (Research and Construction Consulting 

Engineers, Amol Detailed Plan, 2006) 

 

Fig. 7 Wavelike shape of the 

river

Fig. 3 Aerial image analysis of 1956 

and the presence of Shahr-roud River 

(based on the map of the State 

Mapping Organization) 

Fig. 4 Center of 

neighborhoods and crossing 

of Shahr-roud River from 

across these neighborhoods 

in the old texture  
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Fig 8: Prominent elements of natural axis area  

 

Table 6: Landscape, goals, strategy, policy, and guidelines for designing the natural axis of the River of Amol 

Shahr-roud  

System Perspective Major goals Minor goals Strategy Policy Actions 

Physical 

Revitalization of 

spatial structure and 

historical elements of 

neighborhoods have 

been accomplished 

through interventions 

that have an 

architectural style 

consistent with the 

historical identity of 

the neighborhoods. 

Improvement of 

environmental 

quality, proper 

infrastructures 

(personal car transport 

system), entry of 

complementary 

tourism service 

functions, 

revitalization of 

Shahr-roud River and 

consideration of the 

river and its passing 

through four old 

Amol neighborhoods 

have turned it to a 

suitable place for 

“spending leisure 

time”, “Life”, 

“pedestrian route” and 

“a strong green axis”. 

Harmonious use of 

- Extracting the river as a 

historical layer and part 

of Amol’s identity and 

equipping it as an 

ecological and urban 

transit axis and 

expanding the spaces 

around it into 

multipurpose, public 

spaces satisfying the 

needs of people of the 

city 

- Presence of various 

social groups, including 

citizens, tourists, 

peasants, and the 

surrounding tribes 

- Strengthening the city’s 

structure and organizing 

and regulating the 

neighborhoods along the 

Shahr-roud River path 

- Revitalization of the 

historic texture of Shahr-

roud river with an 

approach to natural 

landscape and 

“neighborhood-based 

renovation” such that 

residents of the 

neighborhoods around 

Shahr-roud River will 

keep pace with the 

- Creation of 

spaces for 

service 

provision 

- Inviting the 

citizens to be 

present 

- Revitalization of 

nightly life in the 

margin of the 

natural dead axis 

- Strengthening the 

role of prominent 

elements 

- Revitalization of 

combinative and 

functional urban 

complexes (urban 

spaces) in order to 

expand and 

continue the 

structure of the 

texture in the 

surrounding areas 

- Revitalization of 

historic buildings 

and giving them a 

function in order 

to revive them 

- Turning of 

Khaneh Malek 

into a music café 

- Turning of 

Khaneh Parviz 

Darzi into a 

library 

- Turning of a 

destructed house 

into a restaurant 

- Turning of a 

non-used house 

under which the 

river passes, into a 

tourism house 

Social 

- Sense of 

belonging in 

the citizens 

- 

Strengthening 

the identity of 

the ancient 

texture and 

creation of an 

attractive 

character and 

strengthening 

a sense of 

belonging in 

citizens 

- Strengthening 

and creation of 

open and public 

spaces of the city 

as a place for the 

formation of 

citizenship 

relations and civil 

life 

- development of 

service functions 

to develop social 

life in the texture 

- Bicycle route 
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contemporary 

architecture in a wide 

context of preserved 

and repaired historical 

architecture has given 

a unique physical 

landscape and 

character to this 

natural axis, and also 

has led to turning the 

river into the most 

favorable 

environmental and 

recreational organ of 

the city of Amol and 

enjoying it as an 

attractive and lively 

public arena in 

combination with the 

city structure. 

project and the value-

added resulting from 

implementation of the 

plan will be given to the 

native inhabitants of the 

place which will lead to 

preservation of local 

identity. 

- Existence of 

suitable 

contexts for 

various types 

of the 

presence of 

citizens 

- Space’s 

responding to 

the needs of 

different social 

groups 

- Existence of 

places for family 

or friends 

gathering 

- Possibility of 

equipping the 

space for great 

gatherings 

- Friendly seating 

spaces in gardens 

and the riverside 

Environmental 

- Creation of a 

set of seeds 

and green 

spaces in 

coordination 

with urban 

scale and 

strengthening 

and 

preservation 

of plant 

coverage of 

the margins. 

- A strong 

presence of 

natural 

elements 

- Encouragement 

to establish margin 

park 

- Prevention of 

destruction of 

plant coverage as a 

result of margin 

building 

- Preservation of 

trees by physical 

measures 

especially in the 

places for 

gathering of 

citizens 

- Creation of 

multiple small 

green and open 

spaces and 

organizing them 

- Revitalization of 

the park beside 

the river 

- Revitalization of 

park-garden 

 

 هانتایج و یافته -6

ــري، در نقش آب آفرینی در مظــاهر مختلف تمــدن بشـ
 ل مؤثر بودهها عامها و انهدام و یا گسترش آنشهرها و آبادي

اند و بسیاري گرفتههاي اولیه در کنار آب شکل اسـت. تمدن 
از شهرهاي دنیا به دلیل شکل ویژه تعامل خود با آب شاخص 

 اند. شده

ــیون منظر اروپـا (    ) که بیان 2000بنـا بـه تعریف کنوانسـ
 درك مردم توسط که اسـت  اىناحیه مفهوم به منظر"کند می

 هايمؤلفه تعامل از ناشى آن هاىکه ویژگى اىمنطقه شود،مى

 و روستایى مناطق شـهرى،  طبیعت، و اسـت  طبیعى و انسـانى 
ــهرى هاىحومه ــرزمین، گیرد. منظربرمی در را ش  و رودها س

 مناظرى شــامل تواندمى مطلب این .شــودشــامل مى دریاها را

ــازىیا باز زنده حمایت تحت باید که  گیرند، قرار مراقبت و س

 چنداناى نهچهره که مناظرى حتى و روزمره و عادى مناظر

ــودمی نیز دارند، مطلوب ــهر  "ش بنابراین چنین نهرهایی در ش
عالوه بر مصارف کارکردي و تعیین محل استقرار شهر در اکثر 

بندي و موارد عامل اصـــلی در ســـازمان فضـــایی، اســـتخوان

ــهري نیز بوده گیريجهـت  هاي اند. با افزایش آگاهیبافت شـ
ــرورت احیــاي منــاطق در طول دهــهمحیطی  هــاي اخیر، ضـ
ــیب ــهري، احیاي مناطق طبیعی به آس ویژه منابع آبی دیده ش

 ود. ششدت احساس میها به شهرها و ارتقاء کیفیات فضایی آن

بنابراین نهر شهررود آمل به عنوان نهر خانگی نقش مؤثري 
محیطی بافت در ســـیماي کالبدي، حیات اجتماعی و زیســـت

 د:باشهایی مینماید و داراي چنین ویژگیکهن ایفاء میمحالت 

ــهررود بـه عنوان زیباترین عوارض طبیعی درون   - نهر شـ
ــهر آمل و به عنوان یک لبه و مرز طبیعی  بافت قدیم شـ

 باشد.می

گیري برخی از معابر و نهر با عرض بســـتر کم باعث شـــکل -
 هاي فضایی با مناظرگذرهاي اصـلی پیاده و سواره و گشایش 

 هاي ویژه دیداري.ارزش اي باو سیماي شهري و محله

عنوان زیباترین عارضـه طبیعی و حضور باغات در  نهر به  -
 تواند به اکوسیستم محله کمک نماید.آن می

هاي تجاري و اسـتقرار باغات، بناهاي مسـکونی و کاربري   -
 مذهبی، نوارهاي سبز در حاشیه نهر.

 

Table 7: Revitalization components and their defining indices 

Natural landscape 

revitalization 

capitals 

The main considerations and strategies in systemizing 

the riverside 

The defining indicators of 

natural landscape 

revitalization based on 

each component 

Physical 

- Wavelike formation of the river as the axis giving cohesion 

to the environment 

- Selection of the river as the main axis of the plan 

- Designing a linear green margin for the river in order to 

strengthen the axis 

Linear and wavelike 

formation 

- Defining the way people are present in the riverside spaces 

in a way that is appropriate for the residents and the passersby 

- Creation of physical and social security for the comfort of 

the residents 

Spatial hierarchy 
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Social 

- Creation of green routes for walking, running, biking, and 

Playing 

- Prevention of entrance of motor vehicles except at specific 

times and hours of the day and night 

Pedestrian route 

- The need to create recreational, cultural, and social spaces 

- Creation of safe and secure infrastructures for the happy 

presence of families in parts of the green route 

- Creation of opportunities for people to talk and build social 

relationships 

Public facilities 

Environmental 

- Establishment of a systematic planting system based on 

indigenous patterns 
Integration 

- Biological capabilities 

- Controlling the quality of water and preventing changes in 

its nature 

- Revitalization of the river and the gardens around it 

Sustainability 

 

 گیري و بحثنتیجه -7

ــویري بهبرنـامـه   یادماندنی و ایجاد  ریزي براي خلق تصـ
کند، سازي براي شهر را فراهم میخاطره ذهنی امکان هویت

ظرفیت طبیعی شـــهرها از جمله بســـترهاي آبی با توجه به 
ــتامکـانـات کالبدي و تداوم دید در امتداد آن   هاي ها، فرصـ

هاي دید و منظرهاي ذهنی ریزي داالنمناســـبی براي برنامه
ها، اســت. طراحی فضــاهاي جمعی و عمومی در مجاورت آن

براي گردآوري و حضور افراد در محلی انگیزه و بهانه مناسبی 
ــهر را در کنار  توانیمکند که در آنجا را فراهم می چهره شـ

 مناظر بدیعی از طبیعت به نمایش گذاشت.

عنوان عنصري طبیعی برجسته در  ها و نهرها بهرودخانه
گیري و بندي شهرها نقش بارزي در شکلسـاختار اسـتخوان  

ــهرها   ــیاري از ش ــترش بس ــتهگس و در این میان نهر  نداداش
گذرد و در انتها از باغ شهررود آمل که از چند محله آمل می

دهد، از هاي تاریخی شهر را شکل میشــود و محلهخارج می
. بنابراین با استناد به منشورها، باشدینماین مسـتثنی خارج  

ي موردي موفق هانمونهاســناد و مدارك و همچنین بررســی 
ــواره وجدابه  هاآنکه همگی  ــازي حرکت پیاده و سـ  باز سـ

جهت تبدیل آن به محوري سبز به  محور طبیعیسـازي  زنده
ــاره شـــده اســـت مفهوم پایداري  با باز در مقیاس محله اشـ

ــازي لبه خطی نهر میزنده ــاي مکث و سـ توان آن را به فضـ
هاي حیات محالت و شهر تبدیل نمود و به دلیل وجود زمین

و وجود بافت فرسوده در حوالی  ي متروکههاساختمانبایر و 
توان با عبور دادن مسیر شریانی طرفین نهر از اراضی، آن می

ي نهر ایجاد جدارهفضــاهاي مکثی بین مســیر دســترســی و 
ــهري را می ي امرتبهتوان به نمود و همچنین این کریدور شـ

متناسـب با شـخصـیت سـاختاري آن در شهر ارتقاء داد و با     
ي نهر، احیا و جدارهاي از آب در هشــدداشــتن جریان کنترل

ــازي جداره و تقویت آن از طریق دادن کاربري به  باز زنده س
ــب با بافت    ــاخص محدوده و ایجاد پیوند مناسـ بنـاهـاي شـ

رغم نقش بنیادین خود در شهري، این کریدور طبیعی که به
 اي دارد.شدهسازمان فضایی شهر، امروزه ماهیت فراموش

هاي مجاور ه براي کالبد شهر در عرصهراهکارهاي ارائه شد
ــاهاي جمعی بـا آب عمومـاً بـه طراحی پارك    هاي خطی، فضـ

هاي دید و ي شهري از ظرفیتهاشـبکه شـهري و یا با طراحی  
هاي شوند. در حالت سوم کانونمند میها بهرهمنظر مجاور آن

ــی مجاور آب را در جمعیتی و مجموعـه  ــکونی اراضـ هاي مسـ
ــورت نیز جبهه مقابل به آب را به  گیرنـد کـه در  برمی این صـ

تا  دهندیمها اختصاص سـایت و فضاهاي عمومی آن مجموعه 
ریزي ســیرکوالسیون حرکتی براي عامه، امکان از طریق برنامه

هاي آبی براي همگان میســر شود و از سوي برداري از لبهبهره
ــکل گیرند که براي این طراحی هاجدارهدیگر  ــهري شـ ي شـ

 باشد:افی در بردارد که شامل موارد زیر مییکسري اهد

ــا و بهره  - گیري از راهکارهاي منظر بـا طراحی کیفی فضـ
امکان حضــور مردم حتی تا کناره آب در مجاورت نهرها 

 شود؛پذیر میامکان

ها در مجاور گیري فضـــاهاي شـــهري و پیاده راهشـــکل -
 شهري؛نهرهاي درون

ــر ارتباط - محور طبیعی دهنده قدیم و جدید تقویت عناص
 با شهر؛

 ایجاد فضاي اقامت شبانه؛ -

 هايبهبود در ســیستم تردد و واگذاري گذرها به فعالیت -

 فرهنگی؛-تفریحی

در نظر گرفتن نهر در ظرف طبیعی بــا تبــدیــل کــانــال  -
اي همصنوع به بستر طبیعی و توجه به مورفولوژي و پیچ

 طبیعی جریان آب؛

تر و یعی بسکاربرد پوشش گیاهی براي تشدید روحیه طب -
هاي مختلف این ایجـاد وحـدت و یکپارچگی میان بخش  

ــتـه خطی و ایجاد پارك براي تفریح، خاطره و گذر   راسـ
 آب و گذر موسیقی؛-باغ
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Iranians have realized the value of human-nature relationships within cities for 

thousands of years and have been pioneers in creating this relationship. That is to say, 

simultaneous with human settlements in fixed locations and emergence of cities, the 

nature of those areas in general, and in particular, the land, surface waters (rivers, lakes, 

marshes, and ponds) and groundwater were exploited and transformed. The advent of 

the European Industrial Revolution and its following evolutions in the 19th and 20th 

centuries led to major changes in people’s lifestyles, as a result of which, human being, 

thinking to domination over nature and exploitation of it, started to destruct the nature 

and over time, these changes became more intense such that land became an economic 

commodity. In the present century also, due to the growth of urbanization and 

intensification of changes in the way human beings think about nature, the long-

standing equilibrium of man and nature has tended toward human’s dominance over 

nature. However, since a few decades ago, the need for a change in attitude toward 

nature was emphasized; that is, the shift in attitude toward the earth from perceiving it 

as a commodity for human use and benefit to perceiving nature and landscape as a 

matter of particular values and restoration of the sense of connection between human 

being and the earth on which it lives. In other words, today human beings believe in 

their adaptation to nature in the framework of environmental sustainability and 

maintenance as access to open and green spaces is the key to human health. 

The rapid growth of suburbs due to uncontrolled constructions, population growth, 

rapid suburban changes, and increased urban wastes and industrial wastes are all threats 

that endanger the planet and the future of human life, some of its symptoms are already 

present which have emerged as destructive changes, increased natural disasters, and 

climate change. With the trend that today’s human is following, many habitats will soon 

be destroyed by human activities and all of the human cultural heritage which is part of 

the natural environment will be destroyed. These undesirable changes and 

consequences are the results of the inaccurate method of designing and constructing 

separated from the natural substrate and in line with destroying it. The balance between 

man and nature was governed by nature. In the 19th century, with the rapid development 

of technology and the subsequent increase in urbanization process destroyed the long-

standing equilibrium of human and nature. So, by reflecting on the relationship between 

man and nature throughout history and the process of human domination over it, 
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solutions can be found to adapt the constructions to the environment and landscape and 

to prevent the current acceleration toward the destruction of cultural-natural diversity. 

Natural elements are part of the natural landscape that arises as a result of the overlap 

and interaction between human and nature. Thus, the revitalization of urban space and 

its main structure provides the basis for growth and is as a lever for urban development. 

Natural elements are part of the natural landscape that arises as a result of the overlap 

and interaction between human and nature. Since natural elements have multiple 

functions such as creation of social spaces, visual and environmental richness, creation 

of a sense of belonging to the place, environmental utility, and so on, therefore, 

restoration and revitalization of natural landscapes in the city are very important. This 

issue would be more important in urban rivers located in the northern regions of Iran 

due to their special role and functions. The river of Amol Shahr-roud, which flows from 

the historical sites of Amol city, is one of the most prominent natural resources of the 

historical city of Amol which plays an important role in the formation of the historic 

city of Amol and its districts. The main purpose of the present study is to achieve some 

principles, strategies, and solutions for revitalizing the natural landscape of urban rivers 

especially regarding the case study, the River of Amol Shahr-roud such that it can 

establish a positive interaction between users and the natural environment in physical, 

functional and environmental aspects. The present study was done in descriptive-

analytical method and library documents and field method (use of satellite images, etc.) 

were used to collect the data. The successful domestic and foreign experiences and the 

principles of its application to the interaction between human and nature in these cities 

have also been analyzed. The results show that if it is possible to recreate the role of 

Amol Shahr-Roud as an effective element on quality of urban landscape by 

revitalization of the unusable spaces in the route and the Amol Shahr-Roud river walls 

along the route, it will be possible to take advantage from this river that is spread from 

the north to the south of the city to respond to the needs and activities of the city people. 

This study also indicates that the River of Amol Shahr-roud as a domestic river plays 

an important role in physical landscape, and social and environmental life of the texture 

of ancient neighborhoods which are recognized as physical, social, and environmental 

capitals of the natural landscape of the city and affect so much on linear and flexural 

formation, spatial hierarchy, walking routes, public facilities, integration of 

environmental elements, and ecological sustainability of the environment and its 

ecosystem. 

Key words: 

Revitalization, Historical structure of city, Landscape of urban rivers, River of Amol 

Shahr-roud. 
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