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فستیوال باغ شهر تهران، پروژه ای برای قنات های مرتوکٔه تهران

*ESA-LAB پروژٔه پژوهشی کاربردی

از دی ماه 1394 تا مهرماه 1395

فستیوال باغ شهر تهران، پروژه ای پژوهشی کاربردی است که توسط هیدروسیتی در ESA-LAB و با مشارکت شهرداری منطقٔه 

12 تهران و جشنوارٔه »هرن، شهر و منظِر« امی یَن برگزار خواهد شد. این فستیوال به ساخت پنج باغ پاالیشی در مرکز شهر 

تهران به عنوان  فضاهای عمومی و دامئی می پردازد. باغ های شهری، آب را از شبکٔه مرتوکٔه قنات جمع آوری، تصفیه و ذخیره 

می کنند. هدف از این طرح، ایجاد آگاهی جهت بررسی مجدد وضعیت این نظام آبیاری باستانی است که همچنان آب را منتقل 

می کند ولی امروزه ابزاری کهنه محسوب می شود. این باغ ها با بازیافت آب در فضای عمومی و در انظار عموم، به مسئلٔه 

بحرانِی تغییرات اقلیمی و تخریب منابع طبیعی می پردازند؛ و همچنین به عنوان  فضاهای نفوذپذیر جدید در شهر به مسئلٔه 

میراث فرهنگی و حفاظت اشاره می منایند. باغ ها، به عنوان  کهن الگویی برای روایت جمعی از روح مکان، چگونه می توانند با 

تبدیل شدن به نقاط طب سوزنی، به بهبود و احیای مرکز تاریخی پایتخت بپردازند؟

ESA-LAB*، مرکز تحقیقاتی جدیدی در مدرسٔه عالی معامری پاریس است.

همکاران

شهرداری منطقٔه 12 تهران - مدرسٔه عالی معامری، پاریس - INSA: مدرسٔه طبیعت و منظر، بلوا - MCA: خانٔه فرهنگ امی یَن، فرانسه - 

یونسکو – ICQHS، ایران - IFRI: انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران



کمیتٔه علمی

شیلپریک دو بوآکوئیه: معامر، مؤسس مدرسٔه طبیعت و منظر بلوا

کریس یونس: فیلسوف، مؤسس ESA-LAB، مدرسٔه عالی معامری

سارا کاملوند: معامر، مؤسس هیدروسیتی، استاد مدرسٔه عالی معامری

)ICQHS - علی سمسار یزدی: متخصص آب، مؤسس مرکز بین املللی قنات و سازه های تاریخی آبی )یونسکو

احمد مالکی: مهندس، مهندسین مشاور هیرسا، متخصص قنات در تهران

محمد مطلبی: معامر منظر، دبیر انجمن متخصصان فضای سبز و منظر ایران

INSA برونو ریکار: متخصص آب، استاد مدرسٔه طبیعت و منظر بلوا

هیئت داوران

ژیلرب فیالنژه: رئیس خانٔه فرهنگ امی یَن و بنیان گذار فستیوال »هرن+شهر منظر«

شیلپریک دو بوآکوئیه: معامر، مؤسس مدرسٔه طبیعت و منظر بلوا

INSA برونو ریکار: متخصص آب، استاد مدرسٔه طبیعت و منظر بلوا

مالنی گَسته: معامر منظر، آتلیٔه گاما

چارچوب

گروهی از اساتید ESA-LAB هدایت پروژه را در سه فاِز پژوهش، طراحی و اجرا بر عهده خواهند داشت. پس از یک فراخوان عمومی،  یک هستٔه  

مطالعاتی در تهران تشکیل می شود که در سه فاز پروژه همکاری می کنند. در یک فراخوان بین املللی دیگر از پنج گروه دعوت می شود تا در یک کارگاه 

10 روزه رشکت کنند و در کنار گروه پژوهشی داخلی به طراحی پنج باغ بپردازند. باغ هایی که فضاهای عمومی دامئی خواهند بود.



>>>تقویم<<<
10 دی ماه 1394: آخرین مهلت ثبت نام برای دانشجویان و پژوهشگران جوان در تهران

10 بهمن ماه 1394: آخرین مهلت ثبت نام برای گروه های طراحی

26 بهمن ماه 1394: انتخاب 5 گروه طراحی توسط هیئت داوران

17 تا 27 فروردین ماه 1395: کارگاه طراحی 10 روزه در تهران

9 تا 11 مهرماه 1395: افتتاحیٔه فستیوال

فاز 1_ پژوهش <<< 25 دی ماه 1394 تا  13 فروردین ماه 1395

در این مرحله گروه پژوهشی به مطالعٔه منطقٔه 12 و قنات های آن می پردازد تا به واسطٔه آن پنج سایت پروژه تعیین شده و 

تحلیل شهری کامل، شناخت مشکالت و دستورالعمل طراحی برای فاز دوم آماده گردد. شاخصه های مورد بررسی شامل این 

موارد است: بافت شهری، تیپولوژی معامری، کاربری زمین، جمعیت، کیفیت آب، منابع آبی، مدیریت آب، گونه های گیاهی و 

فعالیت های اقتصادی.

فاز 2_ کارگاه طراحی <<< 17 تا 27 فروردین ماه 1395 

کارگاه 10 روزٔه چندرشته ای، مشارکتی و همه جانبه ای که در آن هر یک از پنج گروه طراحی با کمک یکی از اعضای کمیتٔه 

علمی به طراحی یکی از باغ های فستیوال می پردازند.

فاز 3_ اجرا <<< 12 اردیبهشت تا 9 مهر 1395

در ادامٔه کارگاه طراحی، طرح ها پردازش و تکمیل شده و در سایت های منتخب اجرا خواهند شد. باغ ها در مراسمی سه 

روزه از 9 تا 11 مهرماه 1395 افتتاح می شوند.



طرح کلی

بحران آب در ایران روزبه روز شدیدتر می شود. سازمان ملل و مؤسسٔه منابع جهانی، ایران را به عنوان  یکی از کشورهای در معرض کمبود شدید آب معرفی 

کرده اند. ولی ایران به عنوان  کشور خشکی که از کوهستان و بیابان تشکیل شده، همواره در معرض کمبود آب قرار داشته است. درواقع شکوفایی متدن پارسی 

در زمینٔه مدیریت آب و هرن باغ سازی به دلیل همین موقعیت جغرافیایی ویژه بوده است. ایرانیان مجبور بودند برای دستیابی به آب، مهارت های الزم جهت به 

روی سطح آوردِن آب های زیرزمینی را کسب کنند. 3 هزار سال قبل قنات را اخرتاع کردند: نظامی بر پایٔه گرانش که برف های ذوب شده و پنهان در کوهپایه ها 

را زهکشی می کند. به همین دلیل 90 درصد شهرها در این مناطق واقع شده اند. با وجود اینکه شبکٔه قنات ها در سیاست گذاری های مربوط به ساخت سدها و 

حفر چاه های عمیق در دهٔه 30 و نیز در قانون اصالحات ارضی سال 1341 نادیده گرفته شدند، اما بدون هیچ تغییر فنی از زمان ابداع، آب را انتقال می دهند. 

در دنیای مدرنی که به زیرساخت های سنگیِن برگشت ناپذیر عادت کرده ایم، و در زمانی که در بحران آب به رس می بریم، استفاده از این زیرساخت که فقط از 

نیروی سادٔه جاذبه استفاده می کند، نه تنها به عنوان  یک زیرساخت کامالً زیست محیطی و تاب آور بلکه به خاطر اهمیت میراثی اش باید مجدداً در نظر گرفته 

شود. از آنجا که قنات با معامری بومی، باغ ها و بافت شهری در ارتباط است، به عنوان  یک ابزار طراحی نقش مهمی در بازسازی معامری منظر معارص دارد؛ چرا 

که عملکرد اصلی قنات در قابلیت آن در ایجاد پیوندهاست که به واسطٔه آن خوانش جدید و نامنتظره ای از شهر ارائه می مناید.

تهران نیز به عنوان  یکی از شهرهای کهن ایران دارای قنات است. این شبکٔه زیرزمینی از پاِی کوه ها تا مرکز شهر جریان دارد، جایی که به مظهر می رسد و در 

کانال های روباز به مسیر خود ادامه می دهد. بنا به نظر متخصصین، از قنات های تهران در هر ثانیه 10 هزار لیرت آب حاصل می شود. از آنجایی که در اغلب 

جاها رها، کور و یا منحرف شده اند، از این آب هیچ استفاده ای منی شود. تعریف یک پروژٔه کالن برای احیای متام شبکه غیر قابل تصور است، ولی در وضعیت 

بحران آب فعلی، نادیده گرفنت کلی این منبع، غیرمنطقی به نظر می رسد؛ آبی که می تواند زندگی یک میلیون شهروند را تأمین کند و بیشرت از حجم آبی است 

که روزانه از اصفهان به یزد منتقل می شود. ایجاد باغ ها گامی اولیه در جهت بازیابی آبی است که قنات ها تأمین می کنند. در طول مسیر قنات ها، فاضالب 

ساختامن های پایتخت وارد آن ها می شود. به همین دلیل الزم است باغ ها عملکرد پاالیشی داشته باشند تا بتوان از این آب دوباره استفاده کرد، حتی اگر به 

مصارف غیر آشامیدنی برسد. تصفیٔه آب بر مبنای تکنیک های گیاه پاالیی )گیاهان، زغال سنگ و شن و ماسه( خواهد بود. این پروژه در منطقٔه 12 تهران واقع 

شده است. منطقه ای که محدودٔه هستٔه تاریخی پایتخت را در برمی گیرد و قدمت آن به عهد صفوی بازمی گردد. بازار بزرگ تهران، سفارت خانه ها، وزارتخانه ها، 

کاخ گلستان، پارک شهر، میدان های اصلی، موزه ها، ساختامن مجلس و دیگر بناهای میراث فرهنگی در این منطقه جای دارند. سایت های انتخابی پروژه، در قالب 

گونه های مختلفی از فضاهای شهری خواهند بود مانند: بام سبز، دیوار سبز، پیاده راه، حیاط مرکزی و میدان های عمومی، ولی ایجاد پیوند میان ساختامن های 

تاریخی و ایجاد خوانش جمعی جدید همواره به عنوان  هدف در نظر گرفته خواهد شد.

میله چاه های قنات در فاصله یزد و مهریز، 2010بازرسی از چاه یک قنات، یزد



هستٔه تاریخی تهران از لحاظ موقعیت 

سیاسی ـ جغرافیایی در محور قلٔه توچال واقع 

شده است. پنج روددرٔه اصلی که برف های 

ذوب شدٔه کوه ها را جمع آوری می کنند، منشأ 

شبکٔه قنات  تاریخی پایتخت هستند.

600 قنات – 2هزار کیلومرت – 80هزار چاه – 

10 هزار لیرت بر ثانیه آب



<<<< فراخوان عمومی برای پژوهشگران جوان و دانشجویان در تهران

مشخصات افراد واجد رشایط: دانشجویان یا افرادی که به تازگی فارغ التحصیالن شده اند، در رشته های: معامری، معامری منظر، گیاه شناسی، 

آب شناسی، محیط زیست

8 فرد برگزیده متعهد خواهند بود تا:

در فاز اول: در زمینٔه مطالعات، آنالیز شهری، جمع آوری اطالعات و تولید نقشه به گروه پژوهشی ESA-LAB ملحق شوند. 20 ساعت در هفته

در فاز دوم: به طور متام وقت در کارگاه 10 روزه رشکت منایند.

در فاز سوم: در اجرا و نظارت پنج باغ مشارکت کنند. 12 ساعت در هفته

* کلیٔه فعالیت های دانشجویان در فاز اول و سوم همراه با پرداخت حقوق است.

<<<< فراخوان عمومی بین املللی برای گروه های طراحی

از طراحان حرفه ای دعوت به عمل می آید تا در گروه های دو نفره داوطلب شوند؛ با رشط اینکه یکی از افراد معامر منظر یا متخصص 

آب باشد. در پانزدهم فوریه پنج گروه توسط هیئت داوران انتخاب خواهند شد که هر گروه مسئول طراحی یک باغ خواهد بود. 

10 فرد برگزیده متعهد خواهند بود تا:

در فاز دوم: به طور متام وقت در کارگاه 10 روزه رشکت منایند. هر گروه با اعضای گروه پژوهشی مشارکت خواهد کرد و با 

کمک اعضای کمیتٔه علمی و بر اساس دستورالعملی که توسط برگزارکنندگان فستیوال در اختیارشان قرار می گیرد، به طراحی 

یکی از باغ های پاالینده خواهد پرداخت.

در فاز سوم: نقشه های نهایی را حداکرث تا تاریخ 30 آوریل آماده کنند و برای اجرای باغ ها ارتباط خود را با دانشجوی ایرانی و 

گروه پژوهشی داخلی حفظ منایند.

در افتتاحیٔه فستیوال از تاریخ 9 لغایت 11 مهرماه 1395 رشکت منایند.

* متام هزینه های مربوط به پرواز، اسکان و وعده های غذایی در 10 روز کارگاه و سه روز افتتاحیه برای رشکت کنندگان بین املللی پرداخت خواهد شد.

* برای هر گروه 3 هزار یورو جایزه در نظر گرفته شده است.

>>>>contact@hydrocity.ca :متام داوطلبان  الزم است رزومه، کاور لرت و پورتفولیوی خود را به این ایمیل ارسال منایند<<<<

فقط مدارکی که به زبان انگلیسی و فرانسه باشند ارزیابی می شوند.

تسلط به زبان انگلیسی و یا فرانسه الزامی است.



>>>> Open Call for Young Researchers and Students in Tehran 
Requirements for eligibility: students or young graduates in the fields of Architecture, Landscape,
Horticulture, Hydrology, Environmental studies
The 8 chosen participants commit to:

>>>> Open Call for Design Teams
Design professionals are invited to candidate in teams of two with one mandatory member being a 
Landscape Architect or Hydrologist. Five teams will be chosen by the Festival Jury on February 15th. 
One team per garden. 
The 10 participants commit to:

<<<< All candidates should send CV, cover letter, and portfolio to contact@hydrocity.ca >>>>
Documents will only be accepted in English or French

Proficiency in English and or French is required

Phase 1: Join ESA-LAB team for field study, urban analysis, data gathering, and mapping. 20h/week
Phase 2: Participate full time in 10 day design workshop
Phase 3 : Participate in fabrication and supervision of the five gardens. 12h/week

*Stipend is available

Phase 2: Participate full time in a 10 day design workshop. Each team will collaborate with 
members of the research team and will be assisted by the scientific committee to design a filtering 
garden according to the guidelines provided by the festival organizers. 
Phase 3: provide final drawings no later than April 30th and stay in touch with the local research 
team for the fabrication of your gardens.
Participate to the Festival inauguration from September 30th to October 2nd 2016

*all fees for air travel, room and board in Tehran are provided for international participants 
*a 3000eu honorarium is granted per team 



Tehran Nasseri 19th C.Tehran Safavid 16th C. Tehran’s 5 watervalleys, 2006

TEHRAN’s historic core is 
geo-strategically positioned in 
the axis of the Towchal mountain 
summit. The five main water-
valleys that absorb the mountain’s 
snowfall are the roots of the 
capital’s ancien QANAT network 
600 qanats- 2000km- 80000 
wells-10 000l/sec of water.



Scope
A water crisis looms in Iran. The United Nations and the World Resources Institute have identified the country to be one 
of the world’s most high water stressed regions. But as an arid country, made of deserts and mountains, Iran has always 
been water stressed. In fact it’s within this specific geography that the Persian civilization flourished around water man-
agement and the art of the garden. To source water Iranians had to find the skills to bring hidden waters to surface. 3000 
years ago they invented the qanat: a gravity-fed system that drains infiltrated melted snow from the foot of mountain. This 
is why 90% of cities are located. Without any technological changes since its invention, the network hasn’t really ceased to 
carry water, even if it was discarded in the 1950’s dam and deep well policies and the important land reformation act of 
1963. In a modern world accustomed to heavy irreversible infrastructures, and at a time of hydric stress, this infrastruc-
ture that only uses the simple force of gravity should be reconsidered, not only as highly ecological and resilient, but also 
for its patrimonial significance. Being linked to vernacular architecture, gardens, and the urban fabric, the qanat also plays 
an important role as a design tool to restructure contemporary landscapes, as its principal operator is its capacity to create 
links, thus revealing a new and unexpected reading of the city. 
As one of the ancient cities of Iran, Tehran too has qanats. The underground network runs from the foot of the mountain 
to the downtown core where water makes surface and runs in open-air canals. According to experts, the qanats of Tehran 
drain 10 000l of water per second. Because they are for the most part abandoned, blinded or deviated, this water is unused. 
A large-scale management project for the entire network is unthinkable, but at a time of hydric stress, it is no longer viable 
to leave this water run to waste; a volume equivalent to the requirement of a population of one million, and superior to 
what is sent daily from Isfahan to Yazd. The gardens will be an initial step in reclaiming the water the qanats provide, and 
that has been regretfully polluted by being mixed up with wastewater from the capital’s new neighborhoods. Therefore 
the gardens will need to have a purifying function, to allow for the re-use of the water, even if for non-drinking purposes. 
The water recycling will be based on natural depuration techniques (plants, charcoal, gravel...) The project is located in 
Tehran’s 12th district, which corresponds to the historic core dating back to the 16th century, and where the oldest qanats 
make surface. The district is home to the Bazaar, embassies, ministries, the Golestan palace, the City Park, major squares, 
museums, the parliament, and other heritage buildings. The chosen sites will have different urban typologies ranging from 
green roofs, green walls, sidewalks, interior courtyards, and public squares, but always with the objective of interlinking 
with heritage buildings, and creating a new collective narrative. 

mother well
madar-cha

underground canal open air canalbedrock
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dynamic     aquifer       invisible     slope     gallery  arid     mountain    bedrock city   surface     dwelling     water     passage     fields     reservoir 

fields

TEHRAN’S INVISIBLE RUINS



<<<< CALENDAR  >>>>

December 31st 2015 Application deadline for students and researchers in Tehran 
January 30th 2016 Application deadline for Design Teams

February 15th 2016 Jury Selection of 5 Design teams

April 5th-15th 10 day Design Workshop in Tehran
September 30th to October 2nd, Festival Inauguration

Phase 1 – Research >>> January 15th- April 1st 2016
The research team will study the 12th district and its qanats in order to identify the five sites, 
produce a complete urban analysis, diagnosis and guidelines for the design phase. The para-
meters examined will comply to: urban fabric, architectural typologies, land use, population, 
water quality, water resource, water management, plant species, governance, maintenance, and 
economic activity.

Phase 2 – Design Workshop >>> April 5th-15th 2016
A multi-disciplinary, immersive and collaborative 10 day workshop. Five design teams assisted 
by a scientific committee will each design one of the five sites for the festival. 

Phase 3 – Fabrication >>>  May 1st-September 30th 

Following the design workshop, the projects will be developed and implemented on site.
The gardens will be inaugurated during a 3-day event from September 30th to October 2nd 
2016



Scientific Committee
Chilperic de Boiscuillé, Architect, Founder of the Nature and Landscape School of Blois
Chris Younès, Philosopher, Founder of ESA-LAB, Ecole Spéciale d’Architecture
Sara Kamalvand, Architect, Founder of HydroCity, Professor at Ecole Spéciale d’Architecture
Ali Semsar Yazdi, Hydrologist, Founder of the UNESCO-ICQHS centre of qanats
Ahmad Maleki, Engineer, HIRSA consulting Engineers, Qanat expert in Tehran
Mohammad Motallebi, Landscape Architect, President of the Federation of Landscape in Iran 
Bruno Ricard, Hydrologist, Professor at INSA, Nature and Landscape School of Blois

Festival Jury 
Gilbert Fillinger, President of the Cultural Institute of Amiens, and Founder of “Art+City Landscape” Festival
Chilperic de Boiscuillé, Architect, Founder of the Nature and Landscape School of Blois
Bruno Ricard, Hydrologist, Professor at INSA, Nature and Landscape School of Blois
Melanie Gasté, Landscape Architect, Atelier Gama

Framework
A team from ESA-LAB will lead the project in three phases: research, design and fabrication. Following an open call, 
a research team will be created in Tehran that will be involved in all three phases of the project. A second 
international open call will invite five teams to a 10 day design workshop, where along with the local research team,
the five gardens will be designed. The gardens will become permanent public spaces.



Tehran Filtering Gardens is an applied research project initiated by HydroCity at ESA-LAB, in partnership with 
Tehran’s 12th district Municipality and the Art, City and Landscape Festival of Amiens. The project will create 
five filtering gardens downtown Tehran as permanent public spaces. The urban gardens will collect, filter, and 
store water from the abandoned qanat network. The project aims to raise awareness for the reappraisal of this 
ancient water irrigation system that still carries water, but is considered archaic today. The gardens address the 
critical issues of climate change, the depletion of natural resources, and pollution footprint, by making water 
recycling visible in public space. As new liminal spaces in the city, the gardens will also address questions of 
heritage and preservation. How can they operate as archetypes for a collective narrative of genius loci by be-
coming acupuncture points that will heal and revive the capital’s historic core? 

Partners
Tehran 12th district Municipality  - Ecole Spéciale d’Architecture, Paris- INSA, School of Nature and Landscape Architecture, Blois
MCA, Amiens Cultural Institute, France - UNESCO-ICQHS, Iran- IFRI, French Institute for Research in Iran

Tehran Filtering Gardens , a project for Tehran’s abandoned qanats
ESA-LAB* APPLIED RESEARCH PROJECT
January – September 2016

*ESA-LAB is the brand new research lab at Ecole Spéciale d’Architecture – PARIS





TEHRAN FILTERING GARDEN FESTIVAL 2016
Architecture / Landscape / Horticulture

Hydrology / Environmental studies

 OPEN CALL FOR YOUNG
 RESEARCHERS, STUDENTS

 AND DESIGNERS IN TEHRAN

HYDRO
CITY


