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توضیحات پروژه:

شــاید نتــوان اصفهــان رابــدون زاینــده رود و آب داخــل آن تعریــف کــرد. اگــر بخشــی از ســاختار اصلــی 
ــن  ــه آن تشــکیل می دهــد، بخــش دیگــر ســاختار ای ــدان نقــش جهــان و بنا هــای متصــل ب شــهر را می
ــی از  ــای تاریخ ــرده و پل ه ــیم ک ــم تقس ــه دو نی ــهر را ب ــه ش ــت ک ــه ای اس ــان« در رودخان ــف جه »نص
جملــه پــل خواجــو، ســی و ســه پــل و پــل مارنــان )ماریــان( را بــه نقطــه ای چــه بــرای انتقــال بیــن ایــن 
دو بخــش و چــه بــرای روی آب مانــدن شــهروندان اصفهــان تبدیــل کــرده اســت. ایــن عنصــر جغرافیایــِی 
ــا تعریــف پهنه هــای  ــا ب ــه شــهر اصفهــان داده ت ــه فــردی را ب ــه، قابلیــت منحصــر ب مهــم یعنــی رودخان
ــه، محــور )سرگرمی-ورزشــی-فرهنگی( مهمــی را  ــداد رودخان ــا برنامه هــای دیگــر در امت ســبز، همــراه ب

بــرای اصفهــان تولیــد کنــد.
تعریــف اصفهــان بــدون زاینــده رود در ســال های اخیــر رخ داد! ایــن بوســتان های ســاحلی کــه قــرار بــود 
ــا گودالــی از خشــکی  ــا همجــواری رودخانــه کســب کننــد، حــاال ب ــه فــردی ب امتیــاز طبیعــی منحصــر ب
رو بــه رو شــدند. ایــن گــودال خشــک کــه بــرای شــهروندان اصفهــان شــوکی غیــر قابــل وصــف بــوده، 
بــه مــردم ایــن ایــده را داد کــه هــر طــور شــده بــا تعریــف برنامه هــای مختلــف در ایــن گــودال، ماننــد 
رقــص ســنتی، گله گردانــی و...  ســعی بــر درونی ســازی و خنثــی کــردن ایــن اتفــاق ناگــوار داشته باشــند                                                 

ولــی هنــوز ایــن گــودال خشــک در اصفهــان ســنگینی می کنــد.

بوســتان های ســاحلِی مجــاور بــا رودخانــه کــه ســایت پــروژه نیــز در آن قــرار دارد، بــا درصــد بســیار زیــادی 
ــوز  ــد کــه اصفهــان هن از چمــن پوشــیده شــده اند. ایــن بوســتان ها در ســال هایی برنامه ریــزی شــده بودن
بــا مشــکل آب و خشک ســالی درگیــر نشــده بــود؛ ولــی حــاال بــا میــزان آب مصرفــی ای مواجــه هســتند 
ــو  ــا از دو الگ ــن پارک ه ــام ای ــرد. تم ــده رود را می گی ــه زاین ــوان رودخان ــم گیری از ت ــش چش ــه بخ ک
ــن  ــده را از چم ــای باقی مان ــرده و فض ــخص ک ــیر ها را مش ــارک مس ــای درون پ ــا بن ــد: ی ــروی می کنن پی
ــد.  ــن می کنن ــن را تعیی ــا و چم ــان درخت ه ــک چیدم ــیرهای ارگانی ــا مس ــد و ی ــر می کنن ــا پ و درخت ه
ــا  ــه ب ــی  اســت کــه رابطــه ی متناقضــی را بیــن رودخان ــد آب مصرفــی باالی ایــن حجــم از چمــن، نیازمن
نداشــتن آب و پــارک به همــراه چمــن تولیــد می ســازد. در نتیجــه ایــده ی اصلــی پــروژه تصــور 
ــاری،  ــه عناصــر معم ــه ســازماندهی مشــخص آن را ن ــدون چمــن اســت ک ــی ب پارک

بلکــه درختــان بــر عهــده داشــته باشــند. 
مشــخصا ســایت پــروژه بــا ایــن مقیــاس، تاثیــر گســترده ای نمی توانــد داشــته باشــد ولــی همیــن الگــوی 
ــود  ــی ش ــاحلی پیش بین ــتان های س ــر بوس ــان در دیگ ــی زم ــد در ط ــارک می توان ــازماندهی پ ــد از س جدی

تــا ســهم آب مصرفــی ایــن بوســتان ها کاهــش یابــد.

ــد اســتفاده می شــود. در  ــا زائ ــوان یــک عنصــر وابســته ی ــه عن در هــر دو ایــن اســتراتژی ها، از درخــت ب
جایــی درختــان همــگام بــا مســیر ســعی می کننــد بــر یــک محــور تاکیــد کننــد و در جــای دیگــر درختــان 
تنهــا بــا توجــه بــه ویژگــی طبیعــی خــود  )ریشــه و قطرشــان( بصــورت کامــا دل  خواهانــه ای درون فضــای 
ــد و  ــازمان دهنده ای ندارن ــش س ــچ نق ــا، هی ــان در اینج ــر درخت ــی دیگ ــه معن ــده اند. ب ــرار داده ش ــبز ق س

تنهــا نقــش کمک  کننــده بــه ســاماندهی فضــا یــا پــر کننــده ی آن را دارنــد.
چــه می شــود اگــر درختــان و عناصــر معمــاری یکــی شــوند؟ اگــر درختــان نقــش ســاماندهی 

کل پــارک را بــر عهــده گیرنــد و فضــای پســماند بــه مســیر ها تعلــق گیــرد.
ــان  ــیر ها در میانش ــد و مس ــی می کنن ــمتی جهت ده ــه س ــه ب ــوند ک ــدل ش ــی مب ــه محور های ــان ب  درخت

ــد.  ــده ببرن ــی ش ــه ی جهت ده ــمت نقط ــه س ــدگان را ب بازدید کنن

بــرای اســتفاده از ایــن اســتراتژی، اول بایــد بــه بررســی ســایت پــروژه و درخت هایــش پرداخــت. بــا توجــه 
ــه رّدی  ــوان مشــاهده کــرد کــه چگون ــارک، می ت ــه جایــی درخت هــا در ایــن پ ــه محدودیت هــای جــا ب ب
از پــارک قبلــی بــر اســاس صــد در صــد جــا  بــه  جایــی درختــان بــا قطــر تنــه 20-0 درون پــارک باقــی 
ــا  ــه درخت ه ــد ب ــا بای ــردد: آی ــاز می گ ــر شــده ب ــان ســوال اســتراتژی ذک ــاز هم ــد. اینجــا ب می مان
ــاز باقی مانــده آغــاز کــرد و یــا  ماننــد یــک ســد نــگاه کــرد و طراحــی را از فضــای ب
همیــن درخت هــای ثابــت کــه امــکان جــا بــه جایــی ندارنــد ایــن پتانســیل را بــه مــا 
ــروژه  ــکیپ پ ــی معماری-لنداس ــر اصل ــوان عناص ــا به عن ــود آن ه ــه از خ ــد ک می دهن

اســتفاده کنیــم؟
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دیاگرام ساختار شهر اصفهان

شــاید نتــوان اصفهــان رابــدون زاینــده رود و آب داخــل آن تعریــف کــرد. اگــر بخشــی از ســاختار اصلــی شــهر را میــدان نقــش جهــان و بنا هــای متصــل بــه آن تشــکیل می دهنــد، بخــش دیگــر ســاختار ایــن »نصــف جهــان« در رودخانــه ای اســت کــه شــهر را بــه دو 
نیــم تقســیم کــرده و پل هــای تاریخــی از جملــه پــل خواجــو، ســی و ســه پــل و پــل مارنــان )ماریــان( را بــه نقطــه ای چــه بــرای انتقــال بیــن ایــن دو بخــش و چــه بــرای روی آب مانــدن شــهروندان اصفهــان تبدیــل کــرده اســت. ایــن عنصــر جغرافیایــِی مهــم یعنــی 

رودخانــه، قابلیــت منحصــر بــه فــردی را بــه شــهر اصفهــان داده تــا بــا تعریــف پهنه هــای ســبز، همــراه بــا برنامه هــای دیگــر در امتــداد رودخانــه، محــور )سرگرمی-ورزشــی-فرهنگی( مهمــی را بــرای اصفهــان تولیــد کنــد.
تعریــف اصفهــان بــدون زاینــده رود در ســال های اخیــر رخ داد! ایــن بوســتان های ســاحلی کــه قــرار بــود امتیــاز طبیعــی منحصــر بــه فــردی بــا همجــواری رودخانــه کســب کننــد، حــاال بــا گودالــی از خشــکی رو بــه رو شــدند. ایــن گــودال خشــک کــه بــرای شــهروندان 
اصفهــان شــوکی غیــر قابــل وصــف بــوده، بــه مــردم ایــن ایــده را داد کــه هــر طــور شــده بــا تعریــف برنامه هــای مختلــف در ایــن گــودال، ماننــد رقــص ســنتی، گله گردانــی و...  ســعی بــر درونی ســازی و خنثــی کــردن ایــن اتفــاق ناگــوار داشته باشــند. ولــی هنــوز ایــن 

گــودال خشــک در اصفهــان ســنگینی می کنــد.
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پارک آوین

سایت پروژه

23
9,

17
2.

54
بع 

مر
مرت

10
5,

17
2.

12
بع 

مر
مرت

19
7,

98
5.

14
بع 

مر
مرت

84
,2

35
.1

6 
بع

مر
مرت

91
,6

38
.1

5 
بع

مر
مرت

10
6,

06
7.

51
بع 

مر
مرت

43
,8

40
.6

2 
بع

مر
مرت

25
,5

04
.3

1 
بع

مر
مرت

53
,7

02
.4

3 
بع

مر
مرت

66
,4

21
.3

3 
بع

مر
مرت

28
,5

42
.5

5 
بع

مر
مرت

61
,2

01
42

بع 
مر

مرت

75
,2

05
.4

5 
بع

مر
مرت

66
,3

01
.2

5 
بع

مر
مرت

16
5,

27
1.

25
بع 

مر
مرت

25
,4

24
.4

5 
بع

مر
مرت

54
,8

50
.7

5 
بع

مر
مرت

84
,0

79
.5

8 
بع

مر
مرت

دیاگرام رابطه ی رودخانه و پارک ها

 هر مترمربع چمن1800 لیتر آب مصرفی در سال

ــود؛  ــا مشــکل آب و خشک ســالی درگیــر نشــده ب ــد کــه اصفهــان هنــوز ب ــا درصــد بســیار زیــادی از چمــن پوشــیده شــده اند. ایــن بوســتان ها در ســال هایی برنامه ریــزی شــده بودن ــه کــه ســایت پــروژه نیــز در آن قــرار دارد، ب ــا رودخان بوســتان های ســاحلِی مجــاور ب
ولــی حــاال بــا میــزان آب مصرفــی ای مواجــه هســتند کــه بخــش چشــم گیری از تــوان رودخانــه زاینــده رود را می گیــرد. تمــام ایــن پارک هــا از دو الگــو پیــروی می کننــد: یــا بنــای درون پــارک مســیر ها را مشــخص کــرده و فضــای باقی مانــده را از چمــن و درخت هــا 
پــر می کننــد و یــا مســیرهای ارگانیــک چیدمــان درخت هــا و چمــن را تعییــن می کننــد. ایــن حجــم از چمــن، نیازمنــد آب مصرفــی باالیــی  اســت کــه رابطــه ی متناقضــی را بیــن رودخانــه بــا نداشــتن آب و پــارک به همــراه چمــن تولیــد می ســازد. در نتیجــه ایــده ی 

اصلــی پــروژه تصــور پارکــی بــدون چمــن اســت کــه ســازماندهی مشــخص آن را نــه عناصــر معمــاری، بلکــه درختــان بــر عهــده داشــته باشــند. 
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دیاگرام سه گونه ی فضای سبز

دیاگرام1

سایت پروژه- درخت ها فضا را سازمان دهی می کنند.پارک خبرنگاران- مسیرها فضا را سازمان دهی می کنند.کاخ هشت بهشت- بنا فضا را سازمان دهی می کند.

دیاگرام3دیاگرام2

ــا،  ــه بن ــارغ از هــر  گون ــه پهنه هــای ســبز اختصــاص مــی یابد)دیاگــرام 1( و پارک هایــی کــه ف ــا مســیر ها را جهت دهــی می کنــد و پســماند فضــا ب ــه دو دســته ی عمومــی تقســیم کــرد. پارک هــا و باغ هایــی کــه یــک بن ــوان ب ســازماندهی پارک هــای معمــول را می ت
ــا مســیر ســعی می کننــد بــر یــک محــور  ــا تعییــن خطــوط مســیر، باقیمانــده ی فضــا را از چمــن و درخــت پــر می کننــد. )دیاگــرام 2( در هــر دو ایــن اســتراتژی ها، از درخــت بــه عنــوان یــک عنصــر وابســته یــا زائــد اســتفاده می شــود. در جایــی درختــان همــگام ب ب
تاکیــد کننــد و در جــای دیگــر درختــان تنهــا بــا توجــه بــه ویژگــی طبیعــی خــود یعنــی )ریشــه و قطرشــانً( بــه صــورت کامــا دل  خواهانــه ای درون فضــای ســبز قــرار داده شــده اند. بــه معنــی دیگــر درختــان در اینجــا، هیــچ نقــش ســازمان دهنده ای ندارنــد تنهــا نقــش 

کمک  کننــده بــه ســاماندهی فضــا یــا پــر کننــده ی آن را دارنــد.
ــد و مســیر ها در  ــه ســمتی جهت دهــی می کنن ــدل شــوند کــه ب ــی مب ــه محور های ــان ب ــرد. درخت ــق گی ــه مســیر ها تعل ــد و فضــای پســماند ب ــر عهــده گیرن ــارک را ب ــان نقــش ســاماندهی کل پ ــان و عناصــر معمــاری یکــی شــوند؟ اگــر درخت چــه می شــود اگــر درخت

ــل می شــود. ــه دو عضــوی  درخت-مســیر تبدی ــث ســه گانه ی چمن-درخت-مســیر ب ــرام3( درنتیجــه مثل ــد. )دیاگ ــه ســمت نقطــه ی جهت دهــی شــده ببرن ــدگان را ب میانشــان بازدید کنن
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بــرای اســتفاده از ایــن اســتراتژی، اول بایــد بــه بررســی ســایت پــروژه و درخت هایــش پرداخــت. بــا توجــه بــه محدودیت هــای جــا بــه جایــی درخت هــا در ایــن پــارک، می تــوان مشــاهده کــرد کــه چگونــه ردی از پــارک قبلــی بــر اســاس صــد در صــد جــا  بــه  جایــی دیاگرام درخت های سایت
ــاز باقی مانــده آغــاز کــرد و یــا همیــن  ــا قطــر تنــه 20-0 درون پــارک باقــی می مانــد. اینجــا بــاز همــان ســوال اســتراتژی ذکــر شــده بــاز می گــردد: آیــا بایــد بــه درخت هــا ماننــد یــک ســد نــگاه کــرد و طراحــی را از فضــای ب درختــان ب

درخت هــای ثابــت کــه امــکان جــا بــه جایــی ندارنــد ایــن پتانســیل را بــه مــا می دهنــد کــه از خــود آن هــا به عنــوان عناصــر اصلــی معماری-لنداســکیپ پــروژه و ســازماندهی آن اســتفاده کنیــم؟

دیاگرام1

نقشه ی درخت های 20-50 و 50-100 تمام درخت های پروژهسایت فعلی پروژه

دیاگرام3دیاگرام2
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دیاگرام ساختار پروژه

دیاگرام1

سطح دادن به محورهای تغییر شکل یافته برای جای گیری درخت هااز شکل افتادن محورهای اولیه بر اساس درخت های غیرقابل تغییر سایتمحورهای جهت دهنده ی پروژه به سمت ورودی باغ گل ها

دیاگرام3دیاگرام2

ســایت پــروژه بــر اســاس دو بخــش متناقــض بــا هــم  یعنــی فضــای انتقالــی بــه بــاغ گل هــا و فضاهــای ســاکن برنامــه دار بــه عنــوان پــازا تعریــف شــده اســت. در ابتــدا بــرای بخــش اول بــا تولیــد محور هــای شــعاعی بــا مرکزیــت ورودی بــاغ گل هــا )دیاگــرام 1( و 
ســپس از شــکل افتــادن آن هــا )Deform( بواســطه ی درخت هــای ثابــت، )دیاگــرام2( پســماند ســطوح بــه فضــای انتقالــی تبدیــل شــد. محورهــای شــکل داده شــده بوســیله ی درخت هــای ثابــت بــه ســطوحی بــرای جای گیــری نــه تنهــا درخت هــای ثابــت بلکــه 452 

درخــت 0-20 جــا بــه جــا شــده تبدیــل شــده اند. )دیاگــرام3( بــه معنــی دیگــر این جــا درخت هــای درشــت هســتند کــه بــا هم آمیــزی محور هــای بــه ســمت ورودی بــاغ گل هــا، مــکان نهال هــای 20-0 را تعییــن می کننــد. )ادامــه ی دیاگــرام در صفحــه ی بعــد(
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دیاگرام4

خورده شدن درخت های جامانده از سطوح برنامه دار توسط دایره های کوچکتعریف سطوح برنامه دار بر اساس قرارگیری درختان

دیاگرام5

دیاگرام ساختار پروژه
ســپس بــرای بخــش دوم یعنــی فضاهــای ســاکن برنامــه دار، درخت هــای ثابــت باقیمانــده ای کــه بــا نــوع جای گیریشــان بنظــر ردی از اشــکال اقلیدســی را داشــتند، بــه ســطوح مربــع، دایــره، مثلــث و ... تبدیــل شــدند و بــرای معلــوم کــردن حــدود و مــرز ایــن فضاهــا 
ــد و  ــد همان طــور باقی ماندن ــه بودن ــرار گرفت ــن اشــکال اقلیدســی ق ــان 20-50 کــه درون ای ــح داده می شــود. )دیاگــرام4( بعضــی از درخت ــه هــر کــدام توضی ــه راجع ب ــه دار کــه در ادام ــرار داده شــد. شــش ســطح برنام ــده از 452 درخــت ق ــه ی درخت هــای باقی مان بقی
هم زمــان روی برنامــه و فــرم ایــن ســطوح اثر گــذار شــدند. درخت هــای جامانــده  از ایــن ســطوح نیــز توســط دایره هــای کوچکــی خــورده شــدند. )دیاگــرام5( انــگار درخت هــا بودنــد کــه نــه تنهــا ســازمان دهی و تعریــف فضاهــای انتقالــی را تعریــف می کردنــد بلکــه 

تاثیــری روی برنامه هــای داخــل ســطوح اقلیدســی می گذاشــتند. درختــان 20-50 بــا وجــود امــکان تغییــر 30 درصــد آن هــا، جــا بــه جــا نشــدند تــا هزینه هــای پــروژه کاهــش یابــد. 
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پالن جابه جایی و جانمایی
 جدید درخت ها 

شــکل-زمینه ی پــروژه کــه نتیجــه ی رّد درخت هــای غیــر قابــل تغییــر بــر روی پــارک اســت حــاال جریانــی ســیال را بــه ســمت ورودی بــاغ گل هــا هدایــت می کننــد. ماننــد بــازی پین بــال )pinball machine( در میــان ایــن محور هــا، فضاهایــی وجــود دارنــد 
ــد . ــدگان آمــاده کرده ان ــرای بازدیدکنن کــه هــر کــدام برنامــه ای به خصــوص را ب
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آمفی تئاتر روباز

پارک بازی

تَپه ی خاکی

نیمکت های عجیب

زمین شکل پذیر

سردر ورودی باغ گل ها
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آگزونومتریک فضاهای برنامه دار

دایــره: دو آمفی تئاتــر رو بــاز هم مرکــز بــا ســطح دایــره ای 
ــر اســاس  ــه ی چرخششــان ب ــت زاوی شــکل کــه محدودی
شــش درختــی اســت کــه درون ایــن ســطح دایــره ای قــرار 
ــه  ــمت رودخان ــه س ــی رو ب ــه یک ــر ک ــد. دو آمفی تئات دارن
ــر  ــا آن س ــر ت ــن س ــد از ای ــا چرخــش آن می توان دارد و ب
رودخانــه را تماشــا کنــد و دیگــری آمفی تئاتــری بــه ســمت 
ــاز و  ــای رو ب ــرای نمایش ه ــی ب ــه صحنه های ــارک ک پ

نوازنــدگان دوره گــرد تعبیــه شــده اســت.

مثلــث: پــارک بــازی کــودکان بــا کمــی تفــاوت! 
ــازی حــاال تراز هــای ارتفاعــی و  اجــزای معمــول پــارک ب
ــف  ــه از ک ــره ای ک ــد. سرس ــی می کنن ــای عجیب پیچش ه
ــن مــی رود. سرســره ی  ــر زمی ــه زی ــن رد می شــود و ب زمی
دیگــری کــه دور یــک درخــت می پیچــد، چــرخ و فلکــی 
کــه نصفــش زیــر زمیــن اســت و کــودکان گاهــی پیــدا و 
ــی  ــوری کمان ــه مح ــی ک ــوند و تاب ــان می ش ــی پنه گاه

ــکل دارد.  ش

مربــع: تپــه ای بــه ارتفــاع ســه متــر کــه در یــک نقطــه،  
بــه درخــت جــا مانــده در وســط مربــع می رســد، شــیب آن 
بســیار کــم می شــود. ایــن تپــه می توانــد موقعیــت خوبــی 
ــر  ــیدن زی ــتراحت و دراز کش ــک، اس ــک نی ــرای پی را ب
ــان  ــور می ــی محص ــم آورد. آرامش ــان فراه ــایه ی درخت س

درخت هــا.

تَپه ی خاکیپارک بازیآمفی تئاتر روباز
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سردر ورودی باغ گل هازمین شکل پذیرآمفی تئاتر روباز

آگزونومتریک فضاهای برنامه دار

ــف دارد،  ــکال مختل ــا اش ــتن در پارک ه ــه: نشس ذوذنق
چــه می شــود اگــر صندلی هــا متفــاوت باشــند؟! هــر 
ــاال  ــدن، ب ــوی ش ــدن، حلق ــا پیچی ــوص ب ــت به خص نیمک
ــواع  ــوار کشــیدن ومحصــور شــدن، ان ــن، دی ــن رفت و پایی
ــدگان فراهــم  ــرای بازدیدکنن ــدی از پارک نشــینی را ب جدی

ــی آورد. م

ــش صــاف و تخــت  ــه هیچ جای ــی ک ــش ضلعی: جای ش
ــن مــی رود  ــاال و پایی ــده شــده کــه ب نیســت. خــاک کوبی
و محیــط هیجان اگیــزی را بــرای ســر خــوردن، قــل 
خــوردن، چرخیــدن، دویــدن و پریــدن فراهــم می کنــد. در 
ــال حرکــت  ــه در ح ــکان کســی نمی ایســتد و هم ــن م ای

ــد.  ــواع مختلف ان ــه ان ب

اســت. ســردری  اینجــا همــان ســردر  مســتطیل: 
ــاره  پخش شــده در کل ســایت کــه منطــق فرمــی آن دوب
در اینجــا تکــرار می شــود. ولــی به جــای درخت هــا، 
ــای از  ــن محوره ــار روی ای ــای انتظ ــا و نیمکت ه گل ه
ــای  ــی در انته ــه نگهبان ــاند.  باج ــاده را می پوش ــکل افت ش
ایــن مســیر آخریــن محــور از شــکل افتــاده ی پروژه اســت.
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باجه نگهبانی

1پالن 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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مقطع سه بعدی پروژه

رودخانه زاینده رود

آمفی تئاتر روباز پارک بازی تَپه ی خاکی نیمکت های عجیب سردر ورودی باغ گل هازمین شکل پذیر
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دیاگرام آینده ی پروژه

کد شرکت کننده: 878008

بــا توجــه بــه انــواع درخت هــا، فاصلــه ی بیــن آ ن هــا را می تــوان بــر اســاس نــوع آن هــا تنظیــم کــرد و همیــن گونه هــای مختلــف گیاهــی، خــود بــه پــارک شــکل جدیــدی می دهنــد. هــر گیــاه شــعاع منحصــر بــه فــردی را می طلبــد و محور هــای از شــکل افتــاده ی 
مــا بــه وســیله ی شــعاع های مخصــوص هــر درخــت، دندانــه دار می شــوند.

همز مان این نوع از تغییر شکل طرح را می توان در زمان و طول رشد درخت ها نیز دنبال کرد. هر چه درخت ها رشد بیشتری می کنند سطوح دندانه دار ما روی این محورها بیشتر می شود.

انواع درخت:

تغییر شکل طرح در طول زمان:
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