
 
 
 

 

  
  
  
 
 
 
 
  
 

  بررسی پروژه هاي دهکده هاي ا لمپیک جهانی ،
 وتأثیر آنان در  طراحی دهکده المپیک کیا کالیه لنگرود

 
 

  میترا وحدتی
   سازمان ملی زمین و مسکن-  ارشد معماري منظرکارشناس

  
  چکیده مقاله

ه اي در ایمنـی  اراضی استخر کیا کالیه لنگرود همواره به عنوان زهکش شهر لنگرود نقش تعیـین کننـد               
و  شـهري را در آن دفـن مـی نمایـد     هـاي بالهز روزانه نه شهرداري لنگرود ،شهر ایفا نموده است ولی متأسفا    

بررسـی هـائی جهـت      . در آینده اي نه چندان دور روبرو مـی کنـد   بحران آب گرفتگی  ناخواسته با شهر را   
به کمیـسیون  توریستی به ورزشی تفریحی اراضی کیا کالیه لنگرود از تفریحی تغییر کاربري طرح تفصیلی     

 سـاخت و سـاز دائمـی را بـه علـت مالحظـات زیـست             نگارنـده،  مطالعـات  ولـی    ه،ماده پنج پیشنهاد گردید   
  از ایـن رو طـرح  نهـائی ، پیـشنهاداتی جهـت      .خطر ناك می شناسـد   وتوسعه پایدار در این اراضی    محیطی

و ساز ها در صورت تغییر کـاربري ارائـه نمـوده    ت  محدود نمودن این ساخ   جانمائی فعالیت هاي ضروري و    
 در حقیقت اراضی فوق الذکر جهت تمرینات و مسابقات فوتبال تیمهاي ملـی و ورزشـهائی کـه مـی             .است

توانند در فضاهاي سر پوشیده موقت با استفاده از سیستم اسـپیس پیـشنهادي ایجـاد گردنـد مناسـب شـناخته             
 مطالعـات  بخـشی از  بیرونی به منظور پیوند هاي اجتماعی اسـت ، در فعال سازي محیط هاي  از آنجا که  .شد  

 ایـده هـاي    حاضـر  موردبررسی و تعمق قرار گرفـت کـه در مقالـه     تجارب پرو ژه هاي جهانی         امکانسنجی
کیـا کالیـه   تـاالب   اراضـی   طـرح دهکـده المپیـک   که تشابه و یـا درسـهائی بـراي    جهانی   منتخب طرحهاي
 طراحی و ساخت و بهـره بـرداري از دهکـده هـاي      چون  در حقیقت،  . شده است     پرداخته  داشته اند  لنگرود



 
 
 

 

ایـن   ورزشی  وخلق کار آئی هاي متعدد در فضا هـا ي فعـال  ، بخـشی  از تخـصص  طراحـی منظراسـت ،                 
   . را هدف طراحی منظر قرار داده است انسان ومحیطی سالمتو، طرح فضاي فعال  مقاله دیدگاه

  
   ، محیط زیست ، توسعه ، تاالب2012پیک ، فعال سازي ، محیط و منظر ، دهکده المپیک  دهکده الم:کلید واژه 

  
    اراضی کیا کالیه لنگرودو توسعه پایدار 

شهر  متمرکزاست ،و استان گیالن دربیشترین تراکم نسبی جمعیتی در سطح کشور ، بعد از استان تهران   
حداث یکی از اردوگاه هاي تدارکاتی تیم هاي ملی و به لنگرود و اراضی استخر کیا کالیه لنگرود براي ا

    .شناخته شده مناسبعبارتی دهکده المپیک ، 

  
    تو سعه پایدار وتقویت شبکه هاي فعالیتی در استان و شهر لنگرود - 1شکل شماره  

ئی ،  مدفن روزانه  ، و تاالب زیبا و طبیعی  آن ، با انواع پرندگان دریا کیا کالیه لنگروداراضیمتأسفانه 
  . تن زباله شهري گردیده 100

  
  اراضی کیا کالیه لنگرود   عکس هائی از -2شکل شماره  

  
  آنالیز کاربري هاي اراضی کیا کالیه لنگرود - 3شکل شماره  

  

موقعیت اراضی کیا کالیھ لنگرود 
 نسبت بھ شھر لنگرود



 
 
 

 

       
   اراضی کیا کالیه لنگرودئی از مطالعات تو سعه پایدار   نقشه ها-4شکل شماره  

  
    نمایش روند مطالعات تو سعه پایدار و طراحی اراضی کیا کالیه لنگرود - 5  شکل شماره

  
   جهانی دهکده المپیک در پرو ژه هايمعماري منظردرس هائی از 

 مناسب استقرار هتل و مسیر در اراضی را دفن ذباله محل کنونی،  اقتصادي توسعه پایداراگر چه مطالعات  
با زمین و  استادیوم سئوگ ویپوکاربري هاي اطراف تعدد سئول و یوماستادآبی شناخت ولی تشابه زمین 

 ، ها،بازارچه هاي مو قت شا مل نمایشگاهمجموعه ايطرح اراضی کیا کالیه لنگرود که  قرار است ،
   . می نماید گردد ، جالب تو جه... متعددمسیرهاي آبی مسابقاتی و تفریحی

   
  2002 تادیوم سئولاستصاویري از طرح   - 6شکل شماره  

 قایق سنتی و خطوط منحنی آن آن شبیه شکل.شد، بنا بر روي محل سابق دفن ذباله  سئولاستادیوم   
  . استزیبائی منازل کره ايتداعی گر

  
  2002سئوگ ویپو  استادیوم فوتبالطرح  - 7شکل شماره  

 طراحـی آن . ار تـأثیر گرفتـه   دو از محـیط زیـست ایـن منطقـه بـسی      - در منطقه چجو   سئوگ ویپو  استادیوم   
  .در کنار آن ساخته شده است فروشگاه ها و رستورانهاي متعدد  و پارك آبی مجهزوبسیار پیشرفته 



 
 
 

 

    
   ]2 [ مورفوسیز و پیشنهاد ]1 [2012 نیویوركموقعیت  دهکده المپیک نقشه و عکس   - 8شکل شماره

 و فعال سازي محیط در زمینه ، از لحاظ 3 مورفوسیزو با دور نمائی از مانهتن2012طرح دهکده المپیک    
  .ع فعالیتهاي محیطی و استانداردهاي ورزشهاي آبی در مطالعات امکانسنجی تأثیر زیادي داشت خلق  انوا

  

روشن ساخت که  ،4  نیویورك2012نمونه هایی از طرحهاي   مسابقه طراحی دهکده المپیک رسی بر 
شکاران بیشترین سطح اشغال دهکده هاي المپیک را شامل گردیده ،  زمسئله اسکان بازدید کنندگان و ور

 شهري ور و مجابنابر این در صورتی که در طرح کیاکالیه بتوانیم برخی ازاین اسکان ها را، در اراضی
حل نمائیم ، ضمن فعال سازي شهر از لحاظ اقتصادي خطرات ساخت و ساز دائمی و قطع مسیر زهکش 

  .شهر را به حد اقل کاهش می دهیم 

     
   ]5 [وي. دي. آر. وي.  ام پیشنهاد 2012    دهکده المپیک  نمایش سه بعدي - 9شکل شماره  

       
    ] 6 [  هنینگ الرسنس تگنسچرز2012طرح دهکده المپیک    نمایش سه بعدي-10شکل شماره  

      
   ]7 [ معماران زاها هدید پیشنهاد 2012 دهکده المپیکطرح   نمایش سه بعدي - 11شکل شماره  

هر زاها هدید ووي و هنینگ الرسنس تگنسچرز. دي. آر. وي. مجموعه هاي ام ویژگی هاي فرمی   
 در نکته تعمق بر انگیز آنها درحقیقت، ودارند  را رك بصري خاصی گرمی و تحچنداز لحاظ فرمی ،

 نکات آموزنده اي را براي ساخت و ساز هاي حجیم آنها، ولی مطالعات امکان سنجی کیا کالیه است
 و براي داشتهد جز اینکه اغلب حجم هاي بزرگ کاربري هاي غیر ورزشی پروژه کیا کالیه در بر ندارن

  .دنکه از فعالیت هاي جنبی د هکده هاي المپیک است استفاده می گرد یح اسکان ، تجارت یاتفر



 
 
 

 

       
   ]8 [ اسمیت میلر و معماران هاوکینسون پیشنهاد 2012 دهکده المپیکطرح    نمایش سه بعدي -12شکل شماره 

         
  2012 تصاویر ي از طرح دهکده المپیک لندن   - 13شکل شماره  

بـه خلـق   ازه هـاي مقـاومی ،    بـا سـ  2012 طرح دهکده المپیک لنـدن   اسمیت میلر و معماران هاوکینسون و
 از آنجـا کـه سـطح محـیط زیـست در پـروژه کیاکالیـه        .انـد  پرداخته  مختلفمحیط هائی فعال در ، سطوح    

میت است استفاده از سطوح ارتفاعی مختلف در این نمو نه ها می تواند، ایده حفاظت محـیط       بسیار حائز اه  
 .و پیوستگی عملکردي در طرح نهائی دهکده ورزشی کیاکالیه را تأیید نماید 

              
  2012 تصاویر طرح دهکده المپیک در مسکو   -14شکل شماره

 راه حل هـو شـمندانه اي اسـت      ،2012 در طرح دهکده المپیک مسکو تأکید بر فرم تو پو لو ژیک زمین   
  . فضاها بکاهد و بی تحرکیکه راههاي عبوري را به منظره هاي زیبا پیو ند دهد و از خشکی

ش اتصال دو تاالب در بقیـه قـسمتها از فـرم توپولـوژي زمـین            طرح دهکده المپیک کیاکالیه نیز بجزدر بخ      
 . مصون مانده  از تعرض کاربریهاي دیگرپیروي نموده وسطح محیط زیست با مسیر هاي غیر همسطح

  

  
  2012 طرح دهکده المپیک در مادرید   -15شکل شماره  

سان ، آنـرا بیـشتر بـه یـک     ط و انـ  غلبه آن  برمحی، و است2012 مادریدتنها عنصر مهم در طرح ، استادیوم  
در دهکـده  . سایت صنعتی شبیه نموده تـا دهکـده المپیـک ،و مـردم در آن بـه کلـی فرامـوش گردیـده انـد               

المپیک کیا کالیه، حفظ و ارتقاع شیوه معیشت و زندگی مـردم بـومی، بـه همـان اندازه،کـه تـأمین امنیـت                   
، در حقیقت در طرح اثبات مـی گـردد     قرار گرفته  مورد توجه   است ورزشکاران و تماشاچیان حائز اهمیت    



 
 
 

 

همگی مـی تواننـد بخـشی از بـر     ...که مردم از هر گروه ، کشاورز ،تاجر ، شهر وند ، تماشا چی و ورزشکار       
  . نامه توسعه پایداریک منطقه بوده و نقش مهم خود را ایفا نمایند 

      
  ا هاي دهکده المپیک با حفظ جریان حرکتی سنتی در منطقهفضکارکرد براي  ایده هاي مختلف   - 16شکل شماره  

  
  آنالیز نیرو هاي تأثیر گذار بر طرح   - 17شکل شماره  

  
  اراضی کیا کالیه لنگرودطرح دهکده المپیک    - 18شکل شماره  

    
  ]٩[کمقطع طولی و مقطع عرضی دهکده المپی   - 19شکل شماره  

  

  
  ]10[   دید هائی به مسیر هاو مناظر دهکده المپیک کیا کالیه لنگرود-20شکل شماره  

 

 



 
 
 

 

  
  ]11[جانمائی استادیوم چند عملکردي در سایت و ماکت آن   - 21شکل شماره  

 محفوظ نمودن سطوح ، حفاظت از فضاهاي با ارزش محیط زیستیاس ،سطوح کاربردي بر اس   
، طراحی سایت در دو سطح  به همراه حفظ جریان حرکتی سنتی شهر،عملکردي دهکده المپیک

فضاها ي .  صورت پذیرفته  نیازهنگام اتصال  سطوح عملکردي با حفظ ویژگی هاي آنها درکاربردي و
 سازه هاي موقت که جهت ، و براي فضاهاي سر پو شیده موقت  ،کمی داردورزشی سر پو شیده  دائمی 

استادیوم چند :  سازه هاي دائمی طرح عبارتند از .دوره زمانی کوتاه نصب می شود طراحی گردیده 
  .عملکردي ،  هتل ، محل اقامت ورزشکاران ، مسیر هاي آبی و دانشکده تربیت بدنی 

        
  ]12[سازه هاي قابل تکثیر و استادیوم چند عملکردي   -22شکل شماره  

  
   دهکده المپیک کیا کالیه لنگرودکلی طرحویژگی هاي 

 فـضاي  ایجـاد  )3 محل کنـونی دفـن زبالـه    بر روي  زون توریستی  طرح )2 تاالب   محیط زیست و  حفظ  )1   
،  لـوپ دوچرخـه ،دو و اسـکیت       ادایجـ  )4  لبه تـاالب   حفظ  و زهکشو چمنکاري جهت    مطبق گیاه کاري    

 بـا حفـظ   سـریع و آسـان   دسترسـی  )6کمترین سـازه هـاي دائمـی     احداث  )5  نقاط مهم سایت   اتصال جهت
دسترسی آسان به دهکده المپیـک ، دانـشکده تربیـت بـدنی ، لـوپ          ) 7زمین تمرینی فوتبال     امنیت، به و، از   

 فـضاي  ایجاد)8.محل اقامت ورزشکاران ز اورزشی ، کمپهاي تفریحی توریستی و شریانهاي سواره شهري         
  زون کمپینـگ  کـامال طبیعـی   حفظ ویژگی، )9.مطبق آبی  میان بخش کمپینگ و محل اقامت ورزشکاران           

باال بردن سطح کیفی عملکـرد   جهت  دانشکده تربیت بدنی   ایجاد   )10 13 اسپیس فریم  هاي سازه   واستفاده از 
  جنگل توسکا حفظ)11  ورزشی



 
 
 

 

  نتیجه گیري

،  در  ) دهکــده المپیــک( یرکــاربري اراضــی اســتخر کیــا کالیــه لنگــرود بــه ورزشــی تفریحــی   تغی   
 در ایـن نقطـه کـشور ، منـاظر طبیعـی و ارتفاعـات            پتانـسیل هـاي محیطـی        تجارب مـشابه و    اثرارزیابی

پوشیده از جنگل مـشرف بـه اراضـی کیاکالیـه ، قـرار گیـري در اراضـی پـایکوهی   و جـدا بـودن از                     
،پیوسـتگی بـا بافـت    % ) 1حـدود  (  مورد نظـر  تغییر کاربري شاورزي  ،  شیب مناسب جهت        زمینهاي ک 

شهر لنگرود و فاصله نزدیک با مراکز خدماتی ، همجواري با خیابانهـاي شـریانی موجـود شـهر و کمـر       
و فـضاي کـافی بـراي  دهکـده     بندي آتی ، منابع آب شهر و خطـوط  انتقـال  نیـرو و گـاز  و مـساحت            

 در صـورت گرفـت و حـاکی بـر آن اسـت کـه       وجود اراضی ذخیره براي تو سعه هاي آتـی  المپیک و 
 ایـن کـاربري داراي    ،صورت محدود نمودن ساخت و ساز هاي دائمی و استفاده از سازه هـاي موقـت       

 اسـتفاده از سـازه هـاي    در حقیقـت . مناسبت زیا دي با اهداف فعال ساز ي  و سالم سازي محیطی است    
را فراتـر از    طراحـی منظـر  توانـسته  ،]14[در طـرح فـوق   ي بـاز  د عملکردي بو دن فـضا        چن مو قت و ایده   

   .سازدتعاریف متعارف مطرح 
  

  منابع 
، پایان نامه )و تغییر کاربري آن به دهکده المپیک (فعال سازي اراضی تاالب کیا کالیه لنگرود  ،  وحدتی، میترا 

  )1385( ،  ، دانشکده معماريکارشناسی ارشد معماري منظر ، پردیس هنر هاي زیبا

http://www.sportsvenue-technology.com/projects/sapporo/ 

167424=t?php.adshowthre/com.skyscrapercity://http  

  asp.nyc/2012olympics/news/com.construction.archrecord://http  

htm.index/20040827/architetture/com.supereva.raarchitettu://http 

asp.nyc/2012olympics/news/com.construction.archrecord://http 

/world2002/projects/com.technology-sportsvenue.www://http 

/com.leeser.www://http  

                                                
١ Queens West , along the East River , directly across from the United Nations 
٢ MORPHOSIS. NYC٢٠١٢ Olympic Village 
٣ Manhattan 
٤ In September ٢٠٠٣, NYC٢٠١٢ 
٥ MVRDV of Rotterdam 
٦ Henning Larsens Tegnesture A/S - HLT 
٧ Zaha Hadid Architects 
٨ Smith-Millet+Hawkinson Architects 

  ٩  طرح امکان سنجی دھکده المپیک اراضی کیا کالیھ لنگرودوحدتی، میترا   ،  

  ١٠  طرح امکان سنجی دھکده المپیک اراضی کیا کالیھ لنگرودوحدتی، میترا   ، 

http://www.sportsvenue-technology.com/projects/sapporo/


 
 
 

 

                                                                                                                                          
  ١١  طرح امکان سنجی دھکده المپیک اراضی کیا کالیھ لنگرودوحدتی، میترا   ، 

  ١٢  طرح امکان سنجی دھکده المپیک اراضی کیا کالیھ لنگرودوحدتی، میترا   ،  
١٣ Space Frame 

کان سنجی دھکده المپیک اراضی کیا کالیھ لنگرود طرح اموحدتی، میترا   ،  ١٤  


