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مقدمه
هاي شهري، ما گردد و در میان غوغا و آلودگیترین بخش طبیعت ما باز میو درونیترینآب واجد خصلتی است که به عمیق

باشد و تمام زند. اهمیت آب در زندگی تا آن حد است که بدون آن تصور زیستن محال میرا به سرشت وجودیمان پیوند می

فرها معموًال جاهایی را که آب و به تبع آن اند. مردم در سموجودات در طول همه اعصار در جستجوي آب براي زنده ماندن بوده

توان پیامد احساس ایمنی و اطمینان خاطري دانست کنند. این را میاي وجود دارد، براي استراحت انتخاب میدرخت و سایه

آب جایگاه معنایی خود را اما متاسفانه،.)1384(پاکزاد, آورددگی براي آدمی به ارمغان میکه وجود آب با تداعی حیات و سرزن

. یکی از مهمترین مظاهر آب در عرصه طبیعت و زندگی شهري رودخانه )1385(کرامتی, در اذهان ایرانیان از دست داده است 

رفته رفته نقش خود ،کردندیل مآن عمستیزطیعامل مؤثر در شهر و محکیرودخانه ها که در گذشته به عنوان ها هستند. 

نقشی در دیگر ها . رودخانه)1395قبادي, &(میرغالمی, مدقالچی, شکیبا منش, سپرده شده اندیرا از دست داده و به فراموش

شبکه فضاهاي عمومی شهرها حذف کنند؛ و در نتیجه رودکناره ها از تنظیم ساختار فضایی و سازمان اجتماعی شهر ایفا نمی

.)1385(کرامتی, اندشده

ها تجاوز به حریم و بستر رودخانه، هاورود زباله، فاضالب و پساب به رودخانهپدیده هایی همچون را می توان در رونداین پیامد

هایی از این دست مشاهده نمود.ي و پدیده شهریعموميها از مجموعه فضاهاحذف رودکنارهو 

یکی از دو رودخانه مهم عبوري از درون بافت شهر رشت می طبق گزارش شرکت شهر آب صنعت پارس، رودخانه زرجوب که

کیلومتري این رودخانه در 13,5ورودي فاضالب سنتی در طول 56، امروز با وجود سرشار از حیات و تازگی بودزمانی باشد،

حیات تا موجب شده به یکی از آلوده ترین رودخانه هاي کشور و جهان تبدیل کرده است. این امر نه تنها را شهر رشت، آن 

مردم ي؛ بلکه اقتصاد وابسته به رودخانهگیردانسان ها و سایر موجودات زنده به صورت مستقیم و غیر مستقیم مورد تهدید قرار 

تحت الشعاع خود قرار داده است.را نیز بومی رشت 

در سطح کالن، در ایجاد و تشدید این فرآیند مخرب موثر دانست. و خرد، میانیرا در سطح کالنشاید بتوان عوامل متعددي 

هاي ان توسعه بر مبناي مزیتچیدمفقدان که موجب خالء برنامه آمایش سرزمین با رویکرد بازآفرینی شهريهمچون، عاملی

تغییر و ها بدون توجه به شرایط اکولوژیک منطقه و ارزیابی تاثیرات زیست محیطیتونلها وها، احداث پلراهتوسعه نسبی، 

بی توجهی و تقلیل جایگاه خرد،میانی و در سطح شده است. همچنینکاربري اراضی بدون لحاظ کردن اصول آمایش سرزمین

یر نبوده است. چراکه این عامل موجب شده نیز در این روند بی تاثهاي توسعه شهري جامع، تفصیلی و هاديها در طرحرودخانه

ابزاري براي کنترل سیالب ها و در بهترین شرایط به عنوان شیء طبیعی در محیط شهري و در این طرح ها تنها رودخانه تا 
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به صورت کامل حذف شده ها از مجموعه فضاهاي عمومی شهريرودکنارهباشد. در نتیجه عاملی در تامین سرانه فضاهاي سبز

کردن بستر رودخانه، یو بتنیمانیها و سراهکردن آبزهیکانالها،لیپوشاندن مسند. مصادیق باز این موضوع را می توان درا

یبه اجتماعات محلیتوجهیشهر، بیعموميو عدم اتصال به شبکه فضاهایآب کناره ها، نگاه موضعيکردن فضايانحصار

غیره مشاهده نمود.و رامونیپ

یفیتکيارتقاراهبردهاياست که در آنیازمندنینیبازآفريبراياهبه برناميرودکناره شهردر نتیجه می توان بیان داشت که 

یارها رااز ضوابط راهنما و معینموده و فهرستیهها را تهتیاساز سياید بیانیهبرنامه باینادر گردد. ینلبه آب تامیطیمح

رودکناره، منطبق بر انتظارات ینیاقدامات الزم در بازآفرین طریق. از اکرددر محدوده ارائهیريگمیو تصميسازمیتصميبرا

-ییفضایزيرراستا برنامهینشد. در اخواهندهماهنگیزنیو خصوصیدولتي هايگذارهیتوسعه و سرمااهدافجامعه و

گیرد؛ یمیشدر پيشهريهاشچالو جامع را نسبت بهکپارچهییکرديو روبودهیدارتوسعه پایرنده اصولکه دربرگي راهبرد

شود.یلتبديشهريهاهینی رودکناردر بازآفریبه نگرش اصلیدبا

1396دي ماه4ر ديوزارت راه و شهرسازيو شهرسازيمعاونت معماريهمکاردر این میان شرکت بازآفرینی شهري ایران با 

را يتوسعه شهريهاها در طرحرودخانهینیو بازآفرایلزوم توجه به احنهیمصوبات الزم در زم،و ارائه گزارش مشتركمیتنظاب

ستاديراهبرتهیدر کمرویها و سواحل وزارت نرودخانهیجلسات مشترك با دفتر مهندسيبرگزاراخذ نموده اند. همچنین با 

یدر ستاد مليشنهادیمصوبات پموفق به اخذوو ارائهمیتنظی گزارش مشترک،1396ماه بهمن3در يشهرینیبازآفریمل

شده است.يشهرینیبازآفر

رودخانه زرجوب شهر رشت (حد فاصل پل بوسار هیحاشطراحی مسابقه برگزاري مذکور،در راستاي جلسات و مصوبات

.آیداقدامات به شمار میاینیکی از مهم ترین، تا پل زرجوب)

کارفرمایی شرکت بازآفرینی شهري رودخانه زرجوب شهر رشت (حد فاصل پل بوسار تا پل زرجوب)، به هیحاشطراحی مسابقه 

دستیابی به طرح هاي اجرایی با کیفیت باال، ، به منظوربا مدیریت مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازي و معماري ایران، و ایران

.برگزار می شودرودخانه زرجوبهیحاشدر براي تحقق جریان سازي بازآفرینی شهري پایدار 
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موضوع مسابقه
رودخانه زرجوب شهر رشت (حد فاصل پل بوسار تا پل زرجوب)هیحاشطراحی 

موقعیت و مشخصات محدوده طراحی
سر، جوکلبندان و کچا از حدود زهیکم ارتفاع هزار مرز، نيهاگذر رشت است. از کوهداز دو رود شهر رویکیرودخانه زرجوب 

به رودخانه گوهررود وستنیو پ» چوماچا«و » بهدان«پس از عبور از منطقه رد،یگیجنوب شهر رشت سرچشمه ميلومتریک25

نیو مهم تأمیاز منابع اصلیکیرودخانه نی. اشودیوارد میتاالب انزلیبه بخش شرقدهدیملیرود را تشکربازاریرودخانه پ

کیلومتر از میان بافت شهر رشت عبور می کند 13,5دخانه به طول این رو.رودیشمار مبهیآب تاالب انزل

: موقعیت رودخانه هاي زرجوب و گوهر رود در شهر رشت1ریتصو

خیابان امین الضرب و از غرب به خیابان شمال به پل بوسار، از جنوب به پل زرجوب، از شرق به موقعیت محدوده طراحی از 

موقعیت محدوده 2مشخص شده است. همچنین تصویر 1تختی محدود می شود. مختصات دقیق محدوده ي طراحی در جدول 

ي طراحی و محدوده ي بالفصل آن را در شهر رشت نشان می دهد.

حدودیعنی متر1980ی طراحریمسطولو هکتار55,2حدودیعنی مترمربع552296,3مساحت: ی مساحت محدوده طراح

است.لومتریک1,9
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: موقعیت محدوده ي طراحی در امتداد رودخانه ي زرجوب2ریتصو

محدوده طراحیمشخصات فیزیکی:3ریتصو

نشان داده 5و 4ت در تصاویر موجود و پیشنهادي محدوده مطالعاتی به ترتیب بر اساس مطالعات طرح تفصیلی رشهايکاربري

الزم به ذکر است که اطالعات تکمیلی تر در بسته ي اطالعاتی به صورت کامل و دقیق آمده است.اند.شده
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پارس)جهان(مهندسین مشاور نقشطراحی بر اساس اطالعات طرح تفصیلی رشتکاربري وضع موجود محدوده ي : 4ریتصو
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پارس)جهان(مهندسین مشاور نقش: پهنه بندي پیشنهادي محدوده ي طراحی بر اساس اطالعات طرح تفصیلی رشت5ریتصو

ها و تهدیدهانقاط ضعف، قوت، فرصت
اي برخوردار است. همچنین هاي باالیی به واسطه حضور رودخانه و عناصر ویژهرودخانه زرجوب و پهنه پیرامونی آن از پتانسیل

این موارد که شهري را با تهدید مواجه ساخته است. در ادامه ضمن بیان -نقاط ضعف فراوانی این عرصه ارزشمند زیست محیطی

لعات و مشاهدات میدانی کسب شده نقشه عناصر شاخص پیرامونی ارائه گردیده است.از سوي مدیریت شهري و بر اساس مطا
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محدوده ي مسابقهعناصر شاخص: 6ریتصو
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نقاط قوت

 در مسیر مورد طراحی"شیرین سو"وجود چشمه
محل تجمع پرندگان مهاجر در پهنه آبی
 ملت (پارك در مقیاس شهري) به عنوان فضاي تفرجگاهی شهروندان و مسافراننزدیکی محدوده طراحی به پارك
وجود باغ تاریخی نوغانداري در نزدیکی محدوده طراحی
 نزدیکی به  تاالب عینک
 قرارگیري در حوضه آبریز تاالب انزلی ( تاالب انزلی اولین تاالب رسمی ثبت شده در کنوانسیون بین المللی رامسر

است) 
دخانه دایمی از محدوده شهرعبور رو

نقاط ضعف
نابسامانی کالبدي جداره رودخانه
اتصال مبادي ورودي فاضالب و تخلیه به رودخانه منجر به آلودگی شدید زیست محیطی و بوي نامطبوع
طوالنی شدن تملک امالك در مسیر توسط شهرداري
عدم وجود پارکینگ عمومی در محدوده طرح
 پذیرایی جهت ارائه خدمات به مسافران (با توجه به نزدیک بودن پارك شهري ملت)عدم وجود مجموعه هاي
عدم الیروبی به موقع رودخانه
همجواري با بازارچه نیمه فعال تختی

فرصت ها

وجود فرصت گردشگري طبیعی و ایجاد تفرجگاه در ارتباط با رودخانه در محدوده
 حرم خواهر امام که شروع مسیر بازآفرینی پیاده شهر رشت نیز می نزدیکی به بافت تاریخی مذهبی شهر (محدوده

باشد)
نزدیکی به مجموعه تاالر شهر (بزرگترین تاالر شهر) جنب پارك ملت
امکان فعال سازي فعالیت هاي اقتصادي در ارتباط با رودخانه
امکان جذب سرمایه گذار

تهدیدها

ها تجاوز توسعه به حریم و بستر رودخانه
 گیري فضاهاي متروك و غیر قابل استفادهشدن فضاهاي رودکناري و شکلرها
- فاضالب محلی براي دپوي زباله و تخلیه
ایجاد فضاهاي رها شده و بستر ساز آسیب هاي اجتماعی
- هاي اجتماعیآسیبکاهش امنیت اجتماعی و گسترش
کاهش گرایش مردم به استفاده از فضاي رودکناري
 جایگاه معنایی آب و رودخانه در اذهان شهروندان (محلی براي دفع زباله)از بین رفتن
طراحی ناخوانا، عدم دسترسی شهروندان و امکان تماس مستقیم با آب
خصوصی شدن فضایی عمومی بواسطه سودجویی بخش خصوصی
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 تغییر مسیر طبیعی رودخانه و ایجاد تغییرات اکولوژیک
- ایجاد آسایش دمایی و محیطی در مقیاس فضاهاي خرد رودخانه دراز بین رفتن تاثیر
- به عنوان فضاي تنفش شهر و ابزاري براي تزریق هواي مطلوب به درون بافت بین رفتن نقش رودخانهاز
 امکان تهدید مراکز جمعیتی در زمان سیالبی شدن رودخانه
تشدید بار ترافیکی شهر بواسطه وجود رودخانه
 نابسامانی رودخانه از منظر آلودگی ، رسوبگذاري و فضاي دسترسی به آن
 یازمند آزادسازيناستقرار کاربري هاي ناسازگار در مجاورت رودخانه و و جود کاربري هاي غیرمجاز و

چشم انداز
ازآفرینی پل بوسار تا پل زرجوب ، شاخص ترین و سرزنده ترین فضاي رودکنار برودخانه زرجوب در حد فاصل "

شده شهر رشت است که توانسته همزمان با دست یابی به کیفیت محیطی و زیست پذیري مطلوب ، شاخص هاي 

"تاب آوري و ایمنی را نیز تامین نماید.

ف کالناهدا
يشهررودکنارال فصل و پیرامونی در محدوده بجریان سازي بازآفرینی -
رودخانهو بازآفرینی احیاء -
ارتقاء سرزندگی -
و کیفیت محیطیپذیريافزایش زیست-
آوريتابو یمنیاارتقاي-

اهداف عملیاتی
يرودکناري رودخانه و در محدوده متنوعسرزنده و یعموميفضاهایجادا-

در محدوده پیرامون طرحشهر رشتشاخصییفضاهاعناصربه يرودکناررودخانه ویعموميفضاهااتصال-

يرودکناريو دوچرخه در فضاهایادهپهايیتها و فعالحرکتترویج-

و نقل سبز در شهرو حملییجابه بهبود نظام جابهکمک-

رودخانهیرامونیبالفصل و پيهادر محدودهو مشارکت مدنی جامعه محلیینیاقدامات بازآفريبرایمحرکایجاد-

زرجوبياز رودخانه یو رفع آلودگيبهساز،یرتقاء کیفیت زیست محیطی وساماندها-

بهره گیري از منابع و پتانسیل هاي موجود شهر-

مرتبط با آنهايیتاز رودخانه و فعالیو خاطرات جمعیتهواحیاي-

رودخانهیرامونیجوامع پیاجتماعیداريو پایمحليوکارهاتوسعه کسبيبرایمحرکایجاد-
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ارتقاي ایمنی فضاهاي رودخانه و رودکناره -

امنیت فضاهاي رودخانه و رودکنارهارتقاي نظارت عمومی و -

ارتقاي سطح دسترسی به خدمات عمومی شهري-

توسعه صنعت گردشگري و بهبود کیفیت ارائه خدمات گردشگري-

توجه به سالمت روانی و جسمانی شهروندان (تقویت نشاط شهري و امید به آینده)-

رویکردهاي طراحی
سه رکن این شریان حیاتی شهر کهاي بازآفرینی پایدار، جامع و یکپارچه،رویکرد اصلی در طراحی حاشیه رودخانه زرجوب

محور مد نظر قرار دهد.-محیطی) را با تأکید بر توسعه حفاظت-فرهنگی، اقتصادي و کالبدي-اصلی پایداري (اجتماعی

الزامات طرح
در سه حوزه طراحی منظر، طراحی شهري و طراحی معماريمقیاس طراحیرعایت -

هاي موجودطرح با مدنظر قرارگیري توان بومی و ظرفیتیی بودناجرا-

در اجرا (فرآیند توسعه گام به گام و تدریجی)قابلیت فازبندي-

ضوابط اسناد باالدستهاي ناشی از مد نظر قرار دادن محدودیت-

استانداردهاي فنی وزارت نیروکمی و کیفی رودخانه و یم هايحررعایت حد بستر و توجه به -

محدودههاي عملکردي و ترافیکی و زیرساختیظرفیتمحدودیتتوجه به -

نفوذ بویژه ساکنین نفع و ذيهاي ذيو تقاضاهاي واقعی همه گروهگرایی و پاسخگویی به نیازهارویکرد محلی-

جهت تحقق اجراي طرحگذارجذب سرمایهقابلیت -

ملموس و ناملموس شهرتاریخیمیراث طبیعی و ، هویت، فرهنگحفاظت و عینیت بخشیدن به -

فضاهاي عمومیازتمامی شهروندان به ویژه معلوالن، سالمندان، زنان و کودکان در استفادهایمنی و امنیتارتقاي -

رودخانه و رودکنار

و کاهش تراکم بازگذاري جمعیت در طراحی سایت و بناهاي پیرامونیبه رودخانه و از آنتوجه به کریدورهاي بصري -

طراحی سایت به منظور حفظ اکوسیستم وابسته به رودخانه تا حد امکاندر 

طرح با رودخانه و سایر عناصر واجد اهمیت موجود کالبدي و عملکردي -و تعامل فضاییهمپیوندياصل توجه ویژه به -

محدوده و پیراموندر 
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موجودکالبدي-استخوانبندي و سازمان فضاییطراحی در جهت تداوم و تقویت-

محیطی) به جاي توجه صرف به (اجتماعی، کالبدي، اقتصادي و زیستهمه ابعاد حیات شهرينظر قرار دادن در -

ابعاد کالبدي

، امنیت، ایمنی و توجه به زندگی شبانهارتقاء سرزندگیپذیري، افزایش مخاطب-

و سازگار با اکوسیستم رودخانهدر حاشیه رودخانهمتمایز و باکیفیتمعماري گیري از بهره-

نیازها و خواسته هاي کارفرما
شان نیستند. از این رو طرح  بازآفرینی فضاي هاي پیرامونیفضاهاي رودکناري عناصري منفرد و مجزا از محیط-

ارتباط با عناصر شاخصدیده وراهبردي و رویکرد شهرنگر تهیه گر–رودکناري زرجوب باید با اتخاذ نگرش فضایی 

موجود در محدوده اطراف طرح همچون پارك ملت، باغ تاریخی نوغانداري، تاالر شهر ایجاد شود.

شهري، زیستزیستی، موجبات احیاي محیطبازآفرینی فضاي رودکناري زرجوب باید با توجه به مالحظات محیططرح-

عی رودخانه را فراهم آورد. همچنین هاي شهري و حفاظت از مسیر و بستر طبیبهبود کمی و کیفی آب، و کنترل سیالب

رفع آلودگی هاي فراوان زیست محیطی رودخانه و متعاقب آن بهره بردن از پهنه رودخانه با احداث امکانات تفریحی 

آبی مد نظر قرار گیرد.

ی و هاي آببازآفرینی فضاي رودکناري زرجوب باید متکی بر شناخت کافی از بستر، منابع طبیعی و اکوسیستمطرح-

اي هاي کالنِ منطقههاي خرد از فضاهاي شهري تا مقیاساي در مقیاسهمچنین با بررسی تاثیر هرگونه اقدامات توسعه

.کند، پرهیز نمایدها را دچار تنش و بحران میو حوزه آبخیز باشد و از اتخاذ اقداماتی که حیات زیست بوم

-یاجتماعيهاتیظرفيارتقاریزي و طراحی مشارکتی(برنامهطرح بازآفرینی فضاي رودکناري زرجوب باید از طریق -

باید در فرایند این طرح. تهیه شودهاي مختلف بین تخصصو ایجاد شبکه همکاري)همجوار طرحيمحله هایفرهنگ

در بازآفرینی این فضاي شهري را به همراه داشته باشد.تهیه و اجرا، توسعه عرصه عمومی و کنشگري فعاالنه شهروندان

ها و تسریع کننده جذب سرمایه گذاريساز زمینههدف تحریک توسعه،با طرح بازآفرینی فضاي رودکناري زرجوب باید-

اي از تغییرات در محدوده بالفصل وپیرامونی در جهت ارتقاي کیفیت زندگی شهروندان تهیه شوند. زنجیره

گرایی تنظیم شود. بر این اساس باید نیازها و بازآفرینی فضاي رودکناري زرجوب در چارچوب رویکرد محلیطرح -

ها در شناسایی و پاسخگویی به آنهاي جوامع و کسب وکارهاي محلی حوزه هاي بالفصل و پیرامونی رودخانهاولویت

ي مشارکتی با ساکنان شهر و جوامع محلی در فرایندفضاي رودکناري طراحیاولویت طرح قرار گیرند. همچنین
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فرهنگی ساکنان و کسب وکارهاي -اي که بتواند ضمن پرهیز از تضعیف پیوندهاي اجتماعیبه گونه.شودتهیه پیرامون

.هاي بالفصل ایفا کندخرد محلی، نقش و سهمی محرك در توسعه اجتماع و اقتصادمحلی محله

باید دربرگیرنده برنامه پیشنهادي براي مدیریت بلندمدت و بهینه این فضاي فضاهاي رودکناري زرجوببازآفرینی طرح-

باشد.با تاکید بر رویدادپذیري این محدوده رودکناري

سازي و ترویجی پیشنهادي در جهت تحقق و هاي ظرفیتفضاهاي رودکناري زرجوب باید واجد برنامهبازآفرینی طرح-

افزاري از طرح باشد. پشتیبانی نرم

تقاي سرانه فضاي سبز محدوده و تأمین پوشش گیاهی (تعریف مسیر سبز سایه انداز) در نظر گرفته شود.ار-

در نظرگیري مباحث ترافیکی محدوده و امکان سنجی حمل و نقل آبی و دوچرخه-

در طرح هاي ارائه شده موضوع انسان + محیط زیست در محوریت بررسی قرار گیرد.-

و بهمراه آیین نامه حریم کمی بستر و حریم رودخانه و انهار 1389اعمال دستورالعمل حریم کمی رودخانه مصوب -

.1379مسیل ها و مرداب ها مصوب سال 

تامیین شرایط آبگذاري سیالب:

.متر مکعب بر ثانیه5,42دبی میانگین ساالنه که برابر است با -

.متر مکعب بر ثانیه150ست با ساله که برابر ا25دبی حداکثر سیالب -

.متر مکعب بر ثانیه165رابر است با ساله که ب50دبی حداکثر سیالب -
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حقوق مادي و معنوي مسابقه
مورخ 300/1117شمارهدر انطباق با مصوبهاین مسابقه ضمن رعایت قوانین و مقررات دبیرخانه دائمی مسابقات -

است.هاي مربوطه بودهنامهو آئین10/03/1394

11/10/1348حقوق مادي و معنوي آثار ارائه شده مطابق قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب-

است.

مرجع نهایی بررسی شکایات دبیرخانه دائمی هیئت رسیدگی به اختالفات دبیرخانه دائمی مسابقات معماري و -

کشور می باشد.شهرسازي 

مسابقه توسط مدیر مسابقه مورد در صورت هرگونه اختالف در خصوص مسابقه مورد شکایت پس از وصول به دبیرخانه-

بررسی قرار گرفته و جواب شکایت به ایشان منعکس خواهد شد.
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ارکان مسابقه
شرکت بازآفرینی شهري ایرانکارفرما مسابقه: - 

مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازي و معماري ایرانبرگزارکننده مسابقه: - 

مهندس الهه رضاییمدیر مسابقه: - 

ساعد سمیعی، مهندس مروارید اصغر دکترعلیرضا تغابنی، دکتردکتر محمد سعید ایزدي، داوران مسابقه: - 

مهندس سعید نجد ، مهندس غزال جعفري، حمید ناصرخاکیدکترقاسمی، مهندس سیدجواد میرحسینی، 

عطایی

سعید ایزدي (معاون معماري و شهرسازي وزارت راه و دکتر محمدشوراي سیاست گذاري مسابقه: -

خاوري علیبازآفرینی شهري ایران)، مهندسعامل شرکت ریمدي (ریعشاهوشنگ شهرسازي)، مهندس

مدیرکل دفتر رودخانه ها و سواحل شرکت (جعفري غزالن)، مهندس (مدیر کل راه شهرسازي استان گیال

روستا(عضو هیئت مدیره شرکت مجید )، دکتر شهردار شهر رشتی(نصرتمسعود ، مهندس)مدیریت منابع آب

ي گیالن)، مهندس استانداریامور عمرانیمعاون هماهنگ(شعبان پورحجت بازآفرینی شهري ایران، مهندس 

مشاور ی (نیحسریمجواد مهندس ) حفاظت و بهره برداري شرکت آب منطقه اي گیالنمعاون (خرمیوحید

)شهري ایرانبازآفرینیشرکت 

دولت آبادي، مهندس فریبرز دکتر ،ملک، ماندانا نوروزیان، مهندس مهدي مهندس کمیته راهبري مسابقه: -

میرحسینیجواد 

هیحاشطراحی مسابقه يبرگزارندیاقدامات در فرآیکه تمامکنندیمسابقه، تعهد مریداوران و مدأتیه،کارفرما، برگزار کننده

يمعماریطراحابقاتمسيجامع برگزارنامهنییآ"طبق ،رودخانه زرجوب شهر رشت (حد فاصل پل بوسار تا پل زرجوب)

هندگاندمسابقهیتمامشودی مهیبرگزار شود. توصگیانقالب فرهنيشورا20/12/1381مورخ 513جلسه مصوبه "يوشهرساز

.ندیمسابقه مطالبه نمابرگزار کنندهکارفرما وآن را ازيآن را مطالعه و ضمن تعهد به مفاد آن اجرازین

نوع مسابقه
گیرد. مسابقه بوده که داوري آن در یک مرحله صورت می"مسابقه یک مرحله اي"این مسابقه به لحاظ مراحل و نحوه داوري 

است که حدود آن از نوع طرح هایی است که از فعالیتهاي قسمت دوم از "مسابقه طراحی تفصیلی"محتوایی از نوع به لحاظ 
مرحله اول خدمات مهندسان مشاور و شهرساز، مطابق ضوابط سازمان مدیریت و برنامه ریزي حاصل میگردد. همچنین به لحاظ 

ی باشد.  م"آزاد ملیمسابقه "نوع و دامنه شرکت کنندگان از نوع 
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و کمک هزینه شرکت در مسابقهرکت کنندگان، ارزیابی شنام نویسی
مشترك، اظهارنامه تعهد اصالت آثار، ينامه همکارتفاهميو بارگذاریمضمن تنظيهمکارهايیمکنندگان در قالب تشرکت

نام اقدام اعضاء نسبت به ثبتیرسرگروه و سمت سایین) و تعیوستاظهارنامه نوع ارتباط با ارکان مسابقه (مطابق نمونه پ

.یندنما

با ثبت عالقه مندان به شرکت در مسابقهتعیین شده، لذا آزادبا عنایت به اینکه مسابقه به لحاظ دامنه شرکت کنندگان 

بر اساس معیارهاي پیشنهادي نام در قالب گروه هاي همکاري اعالم آمادگی خود را اظهار نموده و رزومه حرفه اي ایشان 

امتیاز شوند مجاز به 50هایی که بر اساس ارزیابی موفق به کسب حداقل تمام گروهخواهد گرفت. داوران مورد ارزیابی قرار 

کمک هزینه شرکت در مسابقه میلیون ریالوپنجاهیکصدمبلغ داراي بیشترین امتیاز گروه شششرکت در مسابقه بوده و به

سایرین در مسابقه رقابتداراي بیشترین امتیاز محدودیتی برايگروه ششپرداخت کمک هزینه براي ردد.گمیپرداخت 

ننموده و در مرحله داوري نهایی آثار امتیازي قلمداد نخواهد شد.ایجاد 

ارزیابی داوطلبان شرکت در مسابقه معیارهاي 
امتیازمعیار هاي ارزیابیردیف

ندسی ، مه)4(، معمار)3(، طراح منظر)3(، طراح شهري)3((شهرسازترکیب اعضاي گروه شرکت کننده 1

نفر1هرتخصص حداکثر ))2(و سازه هاي هیدرولیکیآب(گرایش عمران

15

5امتیاز)1(هر دونفر حداکثر سابقه همکاري مشترك اعضاي گروه شرکت کننده 2

25امتیاز)1(هر نفر/ پروژه سابقه مشارکت اعضاي گروه شرکت کننده در پروژه مشابه 3

25( به تشخیص هیات داوران)اعضاي گروه و پرتفولیو رزومه شخصی 4

70امتیازجمع کل 5

محصوالت مورد انتظار مسابقه 
شرکت است،"تفصیلیطراحی"که در مقیاس محتواي مورد درخواست مسابقه مسابقه و موضوعبا توجه به گستردگی عرصه 

سطح آثار خود 4) در فراگیر، حوزه بالفصل و حوزه مستقیمحوزه هاي سه گانه طراحی (حوزه مداخلهکنندگان ضمن مطالعه

را به رقابت خواهند گذاشت:



(حد فاصل پل بوسار تا پل زرجوب)دفتر چه راهنماي مسابقه طراحی حاشیه رودخانه زرجوب شهر رشت
فحه
ص

|
18

5000/1-2000/1کلمه، دیاگرام و نقشه 500متن توصیفی شیت)1(چارچوب طراحی شهري و دستورکار طراحی-1

5000/1-2000/1ضوابط و نقشه شیت)1(بعدي محدودهطرح جامع سه-2

1000/1کلمه، دیاگرام و نقشه 200متن توصیفی شیت)2(سکانس بندي پروژه-3

و تصاویر سه بعدي و انیمیشن50/1-500/1نقشه شیت)3(طرح اجرایی سکانس منتخب -4

در خصوص مسائل حقوقی سرگروه به عنوان نماینده سایر اعضاء گروه طرف مکاتبات، قراردادهاي احتمالی، تحویل آثار، کمک -

هزینه و دریافت جایزه و ...با کارفرما می باشد. 

روند داوري طرح ها توسط مدیر ازدر صورت عدول از برنامه مسابقه توسط هر یک از شرکت کنندگان (برنامه فیزیکی مسابقه)-

حذف و آثار به همراه گزارش کتبی در جلسه داوري به داوران تسلیم خواهد شد.

معیارهاي داوري
میزان پاسخگویی به اهداف، رویکردهاي طراحی و الزامات طرح-

گیري ایده طراحیتدوین فرآیند شکل-

هاي خالقانه ضمن احترام به زمینهایده-

نفوذاننفعان و ذيبخشی به زمینه هاي جلب مشارکت ذيتوجیه پذیري اقتصادي طرح با تنوع-

جامع بودن و شفاف بودن اسناد-

و انطباق آن با ضوابط مسابقهکیفیت ارائه محصوالت مدنظر مسابقه-

بسته اطالعاتی مسابقه
از اطالعات در يا، مجموعهاطالعات اولیه به صورت هماهنگ در اختیار داشته باشندابقهدر مسگان شرکت کنندنکهیايبرا

از سایت مسابقه قابل دانلود است.ی. بسته اطالعاتردیگیکنندگان قرار مشرکتاریدر اختازیحد ن
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برنامه زمانبندي مسابقه
: برنامه زمانبندي مسابقه1جدول 

تاریخاقدام

25/09/1397انتشار آگهی مسابقه

25/10/1397لغایت 25/09/1397نامنویسی از شرکت کنندگان

06/11/1397اعالم پذیرفته شدگان

31/01/1398مهلت ارسال آثار 

07/02/1398لغایت 31/01/1398بررسی هیئت داوران

08/02/1398اعالم بیانیه و برندگان مسابقه

ماه پس از اعالم نتایج2حداکثر مراسم اهداء جوایز

1398مرداداختتامیه و برگزاري نمایشگاه آثار

شرایط و نحوه ارائه و ارسال آثار
تعداد معین شده در بخش مسابقه محدود به آثارمنظور ایجاد شرایط همسان رقابت و برگزاري نمایشگاه ارائه به-

بوده نصب شده بر روي شاسی فوم برد، 100landscape orientation×70قالب شیت در محصوالت مورد انتظار 

آثار ذکر است الزم بهباشد.هاي ارائه نمیتعداد شیتو تابع محدودیت آزادکنندگانبه اختیار شرکتانیمیشنارائه و

ارائه شده خارج از شرایط مورد نظر برنامه مسابقه از روند داوري حذف گردیده و حق اعتراض نسبت به این امر مفروض 

باشد.نمی

. باشندآزاد میگزینه ترجیحی خود اعالمهاي پیشنهادي منوط به شرکت کنندگان در تعداد گزینه-

کننده عینا مطابق اسامی و مشخصات کامل شرکتضروریستکنندگانمشخصات شرکتمنظور عدم آشکار شدنهب-

گذاري، اعالم اسامی، کد و... بر روي آثار که از نشانهپرهیزفرم نامنویسی بر روي لفاف پوششی آثار نصب گردیده و 

طرح ارسالی ی است تخطی از این موضوع حذفبدیهگردد. میاکیدا توصیهکننده را آشکار سازد مشخصات شرکت

خواهد شد. را درپی از فرآیند داوري کننده شرکت
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کنندگان در سایر شرکت.بودخواهد کارفرما شود و در اختیار هاي برنده جایزه به صاحبان آنها بازگردانده نمیطرح-

گیري آثار تحویلی مطابق تقویم مسابقه اقدام نمایند. درغیر اند موظفند نسبت به بازپسمسابقه که حائز رتبه نشده

باشد.خود مجاز مییمبرداري از آثار یا امحاء آن مطابق تصماینصورت برگزارکننده مسابقه نسبت به بهره

جوایز
به همراه لوح تقدیرمیلیون ریال 700نفر اول -

لوح تقدیرنفر دوم -

لوح تقدیرنفر سوم -

دبیرخانه مسابقه
مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازي و معماري ایران به آدرس:

، طبقه دوم7)، پالك 29تهران، خیابان گیشا، خیابان کارگري (

021-86017698تلفن: 

021-88248143فاکس:

zarjoob1398@gmail.comپست الکترونیک:


