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چکیده
تخریب و تباهی مناظر طبیعی به واسطه م داخالت ناآگاهانه طراحان به حریمهای طبیعی و توسعه فعالیتهای ناسااگگا باا وییگیهاای ایا
بسترها ،موجب گشته تا ای مناظر که وگگا ی نمایانگر مظاهر شو انگیز هستی بوده اناد ،ونادی و باه گوار ا طای نمایناد .اگ ایا

و

پیوهش حاضر د جهت ا ایه مدر و فرآیند طراحی د گسترهها و مناظر طبیعی شکل گرفته است تا اگ یک سو محدوده فعالیات طراحاان
منظر د مناظر طبیعی تعیی گردد و اگ سویی دیگر با به کا گیری ای فرآیندها ،بتوان به طرحای متناساب باا ا گشاهای ویایه فرهنگای،
طبیعی و معنوی ای بستر ها دست یافت .به منظو دست یابی به هدف اصلی پیوهش حاضر مبنی بر اصور مداخله و طراحی د مناظر و
گسترههای طبیعی ،نخست تعا یف کلی اگ منظر طبیعی ،گونه بندی ای مناظر و الگوهای کاالن د حاوگه طراحای منظار ماو د توجاه و
ا گیابی قرا گرفته است تا اگ ای

هگذ  ،الگوی مؤثر د طراحی و مداخله د مناظر طبیعی شناخته گردد .د نهایت با توجه به گونه بندی

ا ایه شده اگ مناظر طبیعی ،فرآیند طراحی و مداخله د مناظر طبیعی داده شده است .الگم به ذکر است که د ای پیوهش اگ وش تحقیق
توصیفی -تحلیلی د بستر مطالعات کتابخانهای بهره گرفته شده است.
نتایج حاصل اگ ای پیوهش حاکی اگ آن است که د مداخله و طراحی مناظر طبیعی ،میبایست نوع منظر طبیعی شناسایی گردیده ،سپس
با توجه به میزان اهمیت ا گشهای طبیعی بستر(با توجه به تشخیص و تعیای منظار طبیعای د یکای اگ  4گاروه اثار طبیعای ،فرهنگای،
گیستگاه های طبیعی و منظر طبیعی بومی) به تدوی

اهکا های حفاظتی و طراحی و توسعه د صو ت انطباق پذیری باا اصاور و اهاداف

ا ایه شده د گروههای ذکر شده پرداخت .تحقق ای مهم د نهایت شرایط ا تقای کیفیت محیطی و پایدا ی مناظر ا فراهم میآو د.
کلمات کلیدی :منظر طبیعی ،طراحی منظر ،پایدا ی ،طراحی منظر پایدا  ،اکولوژی منظر.
 -1استاد ،دانشکده معما ی و شهرساگی ،دانشگاه علم و صنعت ،تهران ،ایران.
 -2استاد ،مدیر گروه معما ی ،دانشکده هنر و معما ی ،دانشگاه تربیت مد س تهران ،ایران.
 -3دکتری معما ی ،دانشکده هنر و معما ی ،دانشگاه تربیت مد س تهران ،ایران(مسئور مکاتبات).
 -4دکتری معما ی ،دانشکده معما ی و شهرساگی ،دانشگاه علم و صنعت ،تهران ،ایران.
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مقدمه
منظار بااا توجااه بااه نگرشاهای متفاااوت اگ دیاادگاههای

بسیا ی اگ نظریه پرداگان ،مناظر ا با توجه به وییگای خااو و

مختلف و علوم مرتبط با آن دا ای تعا یف و وییگیهاای خاصای

با گ آن به مناظر طبیعی ،فرهنگی ،تا یخی و باساتانی ،شاهری،

است .ای اصطالح د واقع ترکیبی اگ علم ،هنر و تجربه است که

وستایی و بومی تقسیم بندی کرده اناد .بسایا ی اگ منااظر د

بااا علااوم محیطاای ،اجتماااعی و انسااانی و حااوگه هااای فناای و

ترکیبی اگ گروههای فوق قرا میگیرند .طبقه بنادی منااظر د

مهندسی و هنر د ا تباط است .الگم به ذکر است که معنای آن

ای گروه ها د جهت دست یابی به اهکا ها ،اصور و معیا های

اگ دیدگاه اکولوژیکی ،شامل مجموعهای اگ چند اکوسیستم است

طراحی و اعمار برنامه های مدیریتی منطبق بر ا گشها و وییگی

که تشکیل یک منظر ا می دهد( .)1به طو معمور مای تاوان

برجسته هرکدام اگ ای مناظر حایز اهمیت می باشد .با توجاه و

منظر ا آمیزه هایی اگ وییگیهای طبیعی و انسانی و تعامل میان

تثکید بر نقش اصلی و واجد ا گش مناظر طبیعی د حفاظات اگ

اکوسیستمها دانست( .)2د دهه  ،1791پروفساو ماک هاا

تعااادر طبیعاای اکوسیسااتمها ،گیسااتگاهها (اعاام اگ جااانو ی و

چنی مطرح کرد که منظر د واقع نظامی بوم شناختی و متکی

گیاهی) و ا تقای کیفیت گندگی آدمی اگ یاک ساو و تخریاب و

بر عوامل محیطی ،نظیر گمی شناسی ،حیاات گیااهی ،حیاات

تهدید ای مناظر به واسطه عدم آگاهی طراحان د مداخلاه باه

جانو ی ،کا بری گمی و جز آن است .بر اساس نظریه او منظار

حریمهای طبیعی ای بسترهاا و توساعه فعالیتهاا و کا بریهاای

همانند علوم ،پذیرای انواع تجزیه و تحلیلهای علمی اسات و د

ناساگگا اگ سویی دیگر ،هدف اصلی ای مقاله بار مبناای ا ایاه

واقع اگر منظر به مثابه نظامی بوم شناختی عمل کند ،قطعا باه

اهکا ها و فرآیند طراحی و مداخله د مناظر طبیعی نهاده شده

مثابه نظامی گیبایی شناختی نیز فتا خواهد کرد(.)3
بنابرای منظر د دنیاای اماروگ موجاودی گناده و پویاا
انگاشته میشود که اگ یک سو متاثثر اگ انساان و نحاوه گیسات

است.
روش بررسی
با توجه به اهمیت و ضرو ت آگاهی طراحاان منظار باه

اوست و اگ سویی دیگر با شکل خود و تاداعی خااطراتی کاه د

عنوان مسئوالن د نحوه طراحی و مداخله د مناظر طبیعی ،د

گ مانهای طوالنی بر بستر آن وی داده است بر تمدن ،فرهنگ و

ای پیوهش نخست تعا یف کلای چاون منظار طبیعای و گوناه

نوع گیست آدمیان اثر میگذا د .منظر تنها عنصاری عینای کاه

بندی ای مناظر اگ ویکردهای متفاوت مو د ا گیابی قرا گرفته

متشکل اگ اجزای طبیعی باشد شناخته نمیشود ،بلکه عنصاری

است .سپس وجوه تمایز و اشاترا

میاان تعاا یف ا ایاه شاده

ذهنی و فرهنگی نیز خواهد بود کاه شاکلگیاری آن د اذهاان

مناظر طبیعی و فرهنگی بر سی گردیده تا با تثکید بر قرا گیری

مردم با دخالت تاا ی ،،اعتقاادات دینای و اساطو های ،اقلایم و

مناظر فرهنگی د گیر مجموعه مناظر طبیعی ،به دساته بنادی

سنت گیست و امثار آنها بوده است( .)4می بایست اذعان داشت

جدیدی اگ ای مناظر دست یافت .د گام بعادی ،باا توجاه باه

که منظر به معنای امروگی آن کمتر اگ چند دهه است که به کا

تعا یف موجود اگ طراحی منظر ،ویکردهای کالن د ای حاوگه

برده میشود .پیش اگ آن منظر بخشی اگ طبیعات باود ،گزیاده

مو د ا گیابی قرا گرفته است تا اگ ای

گیبااایی اگ عناصاار طبیعاات کااه دا ای جنبااه هااای مانتیااک و

توجه به شرایط حار حاضر دست یافت .د نهایت اگ یک سو باا

احساس برانگیز باشد .اماروگه ماراد اگ منظار ،معناایی بایش اگ

تثکید بر دسته بندی ا ایه شده اگ منظر طبیعی و اگ سویی دیگر

عینیت طبیعت است .واژه های چشم انداگ و دو نماا باه عناوان

با توجه به نتایج حاصال اگ ا گیاابی الگوهاای موجاود د حاوگه

معادل های منظر د فا سی به کا برده شده که با تعریف عامیانه

طراحی منظر ،فرآیند طراحی و مداخله د ای گسترههای واجد

آن ساگگا است ولی با توجه به جنباه هاای ذهنای د مفهاوم

ا گش ا ایه شده است .الگم به ذکر است که جهت دست یابی به

منظر که آن ا اگ شی عینی صرف متمایز میساگد ،لغات منظار
گزینه مناسبتری به نظر می سد(.)5

هگذ به الگوی اصلی با
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هدف اصلی پیوهش حاضر ،اگ وش تحقیق توصایفی -تحلیلای

جهان داشته باشد؟( .)8به واقع د ایا نگارش اعتقااد بار ایا

د بستری اگ مطالعات کتابخانه ای بهره گرفته شده است.

است که منظر برای طبیعی باودنش نیاگمناد حضاو و دخالات

منظر طبیعی (مفاهیم و گونهشناسی) :د ابطه تعامل انسان

فعار آدمی است .اما دخالتی که د استا و منطبق با ا گشاهای

با طبیعت و شکلگیری مناظر طبیعی نگرشهای متفاوتی وجاود

طبیعی بستر صو ت پاذیرد .اگ آن جاایی کاه اماروگه معضاالت

دا د .د یک نگرش منظر طبیعی ،منظری تعریف میشاود کاه

محیطگیست و تخریب طبیعت اثرات غیر قابل جبرانی بر چهاره

عا ی اگ حضو انسان باشاد (طبیعات بکار و دسات نخاو ده) و

گمی و گندگی انسانها گذاشته است ،ساگمانهای جهانی حمایت

برعکس د نگرش دوم ،اعتقاد بر ایا اسات کاه گماانی منظار

و حفاظاات اگ طبیعاات بااه منظااو کاااهش ای ا اثاارات شااکل

طبیعی پویا و گنده خواهیم داشت که انسان د آن حضو یابد و

گرفتهاست .هدف ای ساگمانها اگ یاک ساو حفاظات اگ آن اه اگ

د شکلدهی به آن دخالت داشته باشد .با تثکید بر دیدگاه دوم،

طبیعت باقیمانده و اگ دیگر سو تعریف چا چوبها و قاوانینی باه

باید اذعان داشت که ای انسان برخاسته اگ طبیعت تنها د یک

منظو حضو انسان د طبیعت و تعیی دامناه نفاوذ و دخالات

منظر طبیعی که تجلی واضح و وشنی اگ فرهناگ و احساساات

انسانها د آن است .تا بتوان اگ ای

هگذ بهره کشی انساانها اگ

لطیف انسانی است ،وح خسته و مضطرب خود ا به آ امش فرا

طبیعت ا محدود کرده و گمینه حفظ گونههای د معرض خطر

می خواند و هویت گمگشته خاویش ا جساتجو مای کناد(.)6

اگ گیاهان و جانو ان ا فراهم کرد .د ای

استا ساگمان حفاظت

بنابرای اگ یک سو می توان منظر طبیعی ا منظری دانست کاه

اگ طبیعت و منابع طبیعی اقدام به تعیی مناطق حفاظت شده و

تحت تثثیر فعالیتهای انسانی قرا نگرفته و دست نخو ده و بکار

تقسیم بندی آن د شش گیر گروه:

است آن چنان که تمام موجودات گنده و جلوههاای طبیعای آن
آگادی تغییر و جا به جایی ا داشته باشند .منظر طبیعی ممک

 -1طبیعت بکر و دست نخو ده
 -2پا کهای ملی

1

2

3

است که صرفاً شامل جلوههای طبیعی غیرگنده و یاا موجاودات

 -3اثر طبیعی

گنده و یا هر دو باشد .مکاانی کاه بارای مادت تاا یخی بسایا

 -4منظر حفاظت شده

طوالنی تحت کنترر جریانهای طبیعی بوده و باه دو اگ کنتارر

 -5منطقه مدیریت ستنگاهها

دخالتهای انسانی باشد .د واقع منظر طبیعای وایتای اسات اگ

 -6مناااطق حفاظاات شااده بااا اسااتفاده پایاادا اگ منااابع

تثثیر متقابل نیروهایی که آن ا خلق کرده اند .صفحات و بساتر

6

4
5

طبیعی نموده است( جدور .)1

آن قبل اگ حضو و وجود انسان گسترده شده اند .باا وجاود آن
که یافت مکانی د گمی کاه تحات تاثثیر حضاو انساان قارا
نگرفته باشد ،تقریباً غیرممک است؛ هر مکانی که به حار خاود
ها شود و فعالیتهای انسانی اگ آن برچیده شاود مای تواناد باه
منظر طبیعی خود باگگردد .واژه نیمه طبیعی به منظو توصایف
منظرهایی است که هم تحت تثثیر نیروهای طبیعات هساتند و
هم فعالیتهای انسانی د تغییر چهره آنان مؤثرند(.)9
د تقابل با ای نگرش ،دیدگاه دیگری منظار طبیعای ا
د ا تباط تنگاتنگ با انسان تعریاف مایکناد و باه طارح ایا
پرسش میپرداگد که آیا میتوان عمداً محیط ا به گونهای تغییر
داد که شایستگی بیشتری برای انسان و ساایر موجاودات گناده

1 - Wilderness area
2 - National parks
3 - Natural monuments
4 - Protected landscape/seascape
5 - Habitat/ Spices Management Area
6 - Protected Area with Sustainable Use of Natural
Resources
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جدول  -1گونه بندی مناطق حفاظت شده از دیدگاه IUCN
گونه بندی
تعــــــــــــاریف

اهداف

مناطق حفاظت

طبیعت بکر

مناطق حفاظت شدهای هستند که برای حفاظات اگ تنوعگیساتی ،6ا گشاها و
مشخصات گمی شناختی بستر د نظر گرفته شدهاند .ایا قبیال منااطق باه
عنوان منبع ضرو ی برای تحقیقات علمی محساوب میگاردد .الگم باه ذکار
است ،د ای مناطق باگدید انسان ،استفاده او اگ منابع طبیعی و تثثیراتش بار
ای منابع شدیداً کنترر و محدود میگردد(.)7

 حفاظااات اگ گوناااههای ویااایه و جواماااعاکولوژیکی
 فراهمآو دن فضاایی مناساب بارای حضاومعدود باگدیدکنندگان
 -حفاظت خدمات ساگگا اکوسیتمها

پارک ملی

پا کهای ملی ،بخشی اگ طبیعت وسیع هستند کاه بارای حفاظات اگ فرآیناد
اکولوژیکی و هم نی وییگیهای خااو منطقاه د جهات ایجااد فرصاتهای
علمی ،آموگشی ،تفریحی ،فرهنگی ،محیطی و وحانی بارای باگدیدکننادگان
اختصاو داده شدهاند(.)7

 -حفاظت اگ فرآیند اکولوژیکی

اثر طبیعی

آثا طبیعی گروهی اگ مناطق حفاظت شده هستند که د جهات حفاظات اگ
آثا طبیعی وییه که میتوانند د قالب تغییرات طبیعی گمای و توپاوگرافی،
د یاها ،وییگیهای گمی شناختی ،ودخاناهها ،آبشاا ها ،غا هاا و کوههاا و یاا
حتی وییگیها و خصایص گیستی مانند بیشهگا های قدیمی ،نمود پیدا کنناد،
اختصاو دادهشدهاند .باید اذعان داشت که ای مناطق اگرچه وسعت گیاادی
ندا ند ولی واجد ا گشهای باگدیدی بسیا هستند(.)7

 حفاظت اگ الگوی پوششگیاهی سااتنگاهها و توسااعه آمااوگش عمااومی دگمینااه حفاظاات بسااترهایی واجااد ا گش اهای
طبیعی

ای مناطق هدف خاصی مبنی بر حفاظت اگ گیساتگاهها و گوناههای متناوع
گیستی ا باگتاب مینمایند .بسیا ی اگ ای مناطق به ماداخالت و فعالیتهاای
منظم و فعار مطابق با نیاگهای گونههای خااو جهات حفاظات گیساتگاهها
نیاگ دا ند(.)7

 حفاظاااات اگ الگااااوی پوشااااشگیاهی وستنگاهها
 توسعه آموگش عماومی د گمیناه حفاظاتبسترهایی واجد ا گشهای طبیعی

منظر حفاظتشده ،منطقهای است که تعامل میان طبیعت و ماردم د طاور
گمان بستری با وییگیهای اکولاوژیکی ،بیولاوژیکی و فرهنگای متماایز فاراهم
آو ده است(.)7

 حفاظت اگ تعامل متواگن طبیعت و فرهناگاگ طریق حفاظت ا گشهای اجتماعی ،فرهنگی
و معنوی مناظر
 نگهدا ی اگ مناظر مهم و ا گشاهای طبیعایوابسااته بااه آن اگ طریااق کا بساات برنامااهها و
وشهای مدیریت سنتی

مناطق حفاظت شده ای گروه برحفاظت اگ اکوسیستمها و گیستگاهها هماراه
با ا گشهای فرهنگی مربوطه و سیستم مدیریت سنتی مناابع طبیعای تثکیاد
دا ند.

 حفاظت اگ اکوسیستمهای طبیعی ترویج اساتفاده پایادا اگ مناابع طبیعای بااتثکیااد باار ابعاااد اکولااوژیکی ،اجتماااعی و
اقتصادی بستر
 تسهیل امنیت جوامع محلی کمک باه توساعه پایادا ملای ،منطقاهای ومحلی
 -تسهیل فرصتهای گردشگری

شده

مدیریت گونه ها
و رستنگاهها

منظر حفاظت
شده

مناطق حفاظت
شده با استفاده
پایدار

اگ سویی دیگر با توجه به تعریف ا ایاه شاده اگ منظار

فرهنگی شناخته میگردد که دا ای تفاوتهای بنیادی با منااظر

طبیعی اگ دیدگاههای مختلف ،برخی اگ صااحب نظاران ،منظار

طبیعی میباشد که د گمره مناطق حفاظت شده جای گرفته و

طبیعی ا د ابطهای تنگاتنگ با مداخالت انسانی می دانند .د

توسط ساگمان حفاظت اگ طبیعت و منابع طبیعی مشخص مای

ای صو ت منظری حاصل میگردد که محصور مداخالت انسان

گردند ،چرا که د بسیا ی اگ مناطق حفاظت شاده ماداخالت و

د بستری طبیعی د طوالنی مادت اسات و باه عناوان منظار

حضو انسان جهت حفاظت اگ ا گشهای اکولوژیکی ویایه بساتر
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شدیداً محدود میگاردد ،د حاالی کاه منااظر فرهنگای بادون

گردشگری با توجه و تثکید بر حفاظت ا گشهای طبیعای بساتر

حضو و مداخله مداوم انسان دچا نقصان و فاقاد معنای مای-

تثمی گردد .ذکر ای نکته حایز اهمیت است که اگ آن جایی که

گردد .د واقع ای مناظر تنوع ا تباط میان نوع بشری و محایط

گیستگاههای خاو جانو ی و گیاهی د کنا ای آثاا طبیعای

طبیعی آنها ا آشکا میساگد .منظر فرهنگای غالبااً تکنیکهاای

شکل میگیرند ،میبایست که گیستگاهها به واسطه برخاو دا ی

خاوِ استفاده پایدا اگ گمی  ،د برگیرنده مجموعه خصوصیات و

اگ وییگیهای خاو اکولوژیکی و بیولوژیکی مو د حفاظات قارا

محدودیت های محیط طبیعی و ناوعی ا تبااط وحای خااو باا

گیرند .د واقع توسعه گردشگری د ای مناطق باید با تثکید بر

طبیعت ا منعکس میکند(.)11

حفظ ساالمت و تمامیات اکولاوژیکی ایا گیساتگاهها صاو ت

منظر فرهنگی تغییر شکل منظر طبیعی است به وسیله

پذیرد.

گروه فرهنگی .فرهنگ یک عامل است ،محایط طبیعای وسایله

 آثار فرهنگی :جلوههای انسانی غیار گناده د بعاد

است .منظر فرهنگی نتیجه است( .)11بنابرای منظار فرهنگای

ملی یا بی المللی که د بستری طبیعی شکل گرفتهاند و دا ای

بخشی اگ میراث فرهنگی است که به صو ت آمیزهای اگ تعامالت

تعامل پیوسته باا طبیعات مایباشاند .ایا منااظر باه واساطه

و باا توجاه باه

ا گشهای خاو فرهنگی اثر ایجاد شده د گذ گمان میبایسات

تعا یف ا ایه شده منظر فرهنگی د بستری طبیعی باا تعامال و

حفاظت گردند ولی د عی حاار د جهات پایادا نماودن آن

و منظار فرهنگای

بستر حضو آگاهانه انساان ضارو ی اسات (ایا منااظر نشاان

و اقدامات بشر و طبیعت ظهو مییابد .اگ ایا

مداخله پیوسته انسان شکل میگیرد .اگ ای

د گستره مناظر طبیعی قابل تعریف میباشاد .د واقاع منظار
فرهنگی جزیی اگ مناظر طبیعی است .بنابرای با توجه به شکل-

دهنده وند تکاملی فرهنگ و تمدن منطقه است).
 مناظر طبیعی بومی :منااظر طبیعای کاه د گاذ

گیری مناظر طبیعی اگ عناصر طبیعی گنده یا غیر گنده میتوان

گمان با مداخالت جوامع بومی شکل گرفتهاند و واجد وییگیهای

دسته بندی ای مناظر ا به صو ت گیر دانست:

خاو بومی منطقه میباشند .د ایا منااظر ناه تنهاا ،حضاو

 زیستگاههای طبیعی :گیستگاههای طبیعی جلاوه-

انسان محدود نمیگردد بلکه توسعه گردشگری د ای منااطق،

های گنده طبیعی ،منبع عظیمی اگ انرژیها و ا گشهای اکولوژیکی

می تواند پایدا ساگی ای مناظر ا فراهم آو د .ای مناظر گونه

و عالی تری بستر شد و نمو تناوع گیساتی ،جواماع گیااهی و

های بومی(جانو ی و گیاهی) و فرهنگ جوامع شکل دهناده آن

حیوانی میباشد .اگ آن جایی کاه گیساتگاههای طبیعای جهات

ا به منصه ظهو میگذا ند و واجد ا گشهای طبیعی و فرهنگی

تداوم حیات بشری و ایجاد تعادر اکولوژیکی الگم و ضرو ی می

وییه میباشند .الگم به ذکر است که حضو آدمی د ای منااظر

باشد ،می بایست ای بسترها اگ حضو مستقیم انسانها دو باشد.

میبایست به گونهای آگاهانه و با تثکید بر حفاظت اگ وییگیهاای

چرا که تکنولاوژی جدیاد باعاغ تغییارات اکوسیساتم و تناوع

خاو بومی بستر اعام اگ اکولاوژیکی ،اجتمااعی و یاا فرهنگای

گیستی شده است .ایجاد شهرها و جادههای عظیم تغییراتای د

صو ت پذیرد تا ای ثروتهای عظیم فرهنگی  -طبیعی د طاور

محیط به وجود آو ده ،قطع جنگلها سالمت محیط ا بهم گده و

گمان حفظ گردد (شکل.)1

گندگی ا دگرگون ساخته است(.)12
 آثار طبیعی :جلوههاای طبیعای (مظااهر شاو انگیز
طبیعی) غیر گنده د بعد ملی یا بی المللی مایباشاند کاه باه
واسطه وییگیهای خاو ای آثا جاذابیت گیاادی بارای حضاو
انسان دا د .الگم به ذکر است اگ آن جایی که لذت بردن اگ ایا
آثا اگ جمله حقاوق اولیاه انسانهاسات ،مایبایسات فرصاتهای

04

پایداری ،توسعه و محیط زیست ،شماره  ،6زمستان 36

طبیعت بکر
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منطقه حفاظت شده
عناصر اقتصادی

منظر طبیعی
پا

های ملی

منطقه حفاظت نشده

عناصر طبیعی
منظر انسان
ساخت

اثر طبیعی

منظر

منظر فرهنگی
منظر حفاظت
شده
مدیریت گونه ها
و ستنگاهها
مناطق حفاظت
شده با استفاده
پایدا

عناصر طبیعی
ترکیبی

منظر تا یخی

عناصر گیبایی
شناسی

منظر وستایی

آثا طبیعی

آثا فرهنگی

گیستگاههای طبیعی

حفاظت اگ اکوسیستمهای
طبیعی

حفاظت اگ گیستگاهها

مناظر طبیعی بومی

پایدا ی
گیست -
محیطی

حفاظت اگ الگوی پوشش
گیاهی
حفاظت اگ
طبیعت و مناظر
طبیعی

عناصر فیزیکی

ا تقای سالمت
اکولوژیکی
منظر طبیعی

ترویج استفاده پایدا اگ
منابع طبیعی
حفاظت اگ ا گشهای
طبیعی -معنوی و فرهنگی
بستر

شکل  -1گونه بندی مناظر طبیعی(نگارندگان)

پایدا ی
مناظر

پایدا ی
اجتماعی

پایدا ی
اقتصادی
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فرآیند مداخله و طراحی در مناظر طبیعی :طبیعت و منظر

عمل 4میداند .ای دو مرحلاه دا ای سلساله مراتاب مشخصای

طبیعی به دلیل ا گشهایش د مرکز تصمیمگیری طراحان منظر

نیستند و وابط متقابلی میان آنهاا حکام فرماا اسات .بسایا ی

جهت برنامه یزی و طراحی مناسب قرا میگیرد .د واقع برنامه

مواقع محققان ،فرآیند طراحی منظر ا نتیجه توالی مراحل غیار

یزی صحیح و طراحی مناسب به معنای عینیات بخشایدن باه

وابسته مجزا تصو کردهاند که یکی پاس اگ دیگاری وی مای-
دهند .د ای مدر دادههای گردآو ی شده د هر مرحله توسط

استفادههای ممک اگ حوگههای مو د نظر است.
 -طراحی منظر :طراحی منظار ا مایتاوان باه مثاباه

واقعیات و اهداف و پیاماد مرحلاه پاس اگ خاود سانجش مای-

نگرش و تثملی آگاهانه به محیط و طبیعت پیرامونی دانست کاه

گردد( .)14ای مراحل به ترتیب عبا تند اگ :پیمایش اساتاندا د،

با تکیه به اصور محاافظتی اگ ا گشاهای فضاایی و محیطای د

تحلیل ،ایده و طرح نهایی .اما به نظر می سد ای فرآیناد بایش

جهت ا تقای توان اکولوژیکی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی هر

اگ آن که خطی باشد حرکتی چرخشای دا د و قایال شادن باه

منطقه شکل می گیرد .به واقع طراحی منظار ،فرآیناد آگاهاناه

چنی تسلسل خطی با واقعیات و منطق عملای طراحای منظار

ساگماندهی ،برنامه یزی و ایجاد تغییارات فیزیکای د محایط و

منطبق نباشد.

منظر است .نکته حایز اهمیت ای است کاه ساابقه و تا یخ اه

اما چالش کنونی برای طراحی طیاف وسایعی اگ منااظر،

طراحی معاصر منظر ،وش ولی محدود اسات .هرچناد داناش

بسط اههایی برای ایجاد مفهوم مشا کتی ،چندالیاهای و چناد

طراحی پیوهی سابقه چندانی ندا د ،ولی تا کنون جاز ماوا دی

بعدی منظر است .بنابرای فرآیند سنتی طراحی نیاگ به باگنگری

فرآیند دقیق و سیساتماتیکی اگ طراحای منظار گازا ش

دا د و نقش و ماهیت خالقیات بایاد بساط یاباد .شایوه جدیاد

نشده است و بیشتر فرآیندها به نحوه اجرا یا بخشای اگ طراحای

طراحی خالق ،با تحلیلهای عمیق که میتواند واقعیات مربوط به

اند

اشا ه دا ند ( .)13د ایا گمیناه ماک هاا

باا اباداع وش

طراحی الیهای د سار  1767پاس ،قابل قبولی به د

فرآیند

طراحی منظر چه به صو ت نظری و چه به لحاظ حرفهای ا ایاه
داد .عالوه بر ای با ای کا معما ی منظر ا اگ باغبانی جدا نمود

پویایی منظر ا نیز د برگیرد ،قابل دستیابی است( .)15بنابرای
با تثکید بر وند تکاملی مدلها سه دسته الگوی کاالن د حاوگه
طراحی منظر قابل تشخیص است:
 الگوی رشد یا توسعه :تا سار  1761و دهه 1791

و اولی قدمهای عملی ا برای علمی نمودن آن برداشات .وش

میالدی ویکرد شد و توسعه گمای مرساوم باوده اسات .ایا

طراحی چند الیه ای بعدها توسط اشاتاینیتس و همکاا ان او د

ویکرد تحت تثثیر نگاه انسان مدا انه به جهان ،سیر خطی گمان

ها وا د ( )1771پیگیری و تکمیال گردیاد .د نیماه دوم قارن

و التزام به ترقی و پیشرفت شد نماود .هم نای بار ساایتهای

بیستم وش  1SADبار اسااس ساه گاناه پیماایش ،تحلیال و

مشخص و چا چوبهای گمانی کنونی متمرکز است .طارح مای-

طراحی توسط مک ها

و بعدها مبتنی بر تاثثیرات الکسااند

بایست توانایی سایت ا جهت پاسخگویی به نیاگهای انسانی باه

گسترش یافت .گدگ بدون اینکه خود بخواهاد آغااگگر آن باود.

واسطه افزودن ساختا ها و یا سیستمهای فروساخت تثمی کند.

وش دیگر  2 PAKILDAبا کمک الگوها و دیاگرامهاا ساعی

پروژههای اصالی د ایا گوناه شاامل پا کهاا و فضااهای بااگ،

د ساده ساگی فرآیند طراحی دا د .دونالد شون فرآیند طراحی

طرحهای شهری و برنامه یزی شهری و د محدوده سایت مای-

منظر ا د دو مرحله شامل تعریف مسثله 3و سانجش نتاایج د

باشند .کا ایی د باگه گماانی کوتااه و کام دامناه اسات (آغااگ،
عملکرد و هزینه نگهدا ی).

1 -Survey-Analysis-Design
2 -Pattern-Assisted-Knowledge-Intensive
Landscape-design-Approach
3-Problem-Setting

 الگوی مدیریت منابع و سیستمها :د دهه 1761
دانش سیستمی و تفکر سیستمی موجب ظهو الگوی مادیریت
4 -Reflections-in-Action
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منابع د معما ی منظر شد .هم ناان کاه آخاری اباداعات د

اساسی د ای
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ویکرد ا گیابی بوم شناختی بستر است تا اگ ایا

وشهای طراحی منظر مؤثر واقع شدند .هدف طراحی اگ شد به

هگذ به آشفتگیهای حادث شده (اعم اگ طبیعی و غیر طبیعی)

سوی مدیریت انتقار یافت و طراحان بر مدیریت منابع طبیعی و

دست یافت .اساساً ویکرد اکولوژی منظر به نشاان دادن ابطاه

منظاار بااه مثابااه یااک سیسااتم متمرکااز شاادند .حساساایتهای

میان الگوهای فضایی ،الگوهای گمانی و فرآینادها ،اطاالق مای-

فرآیندهای طبیعی جایگزی نگاههای انسانمدا انه شد .فرآیناد

گردد( )19و عامل اساسی و کمک کننده به نگرشهای معماا ی

طراحی به سمت فرآیندهای چرخهای و حلزونای باا تثکیاد بار

منظر میباشد .ای چنی نگرشهایی طراح ا همزمان به ساوی

آینده مو د انتظا تغییر یافت .ای الگو گونههای جدیدی اگ آثا

منظری که هم اگ لحاظ محیطی و هم اگ لحاظ فرهنگی و هنری

ا مانند برنامه یزی منطقهای منظار و برناماه یازی و طراحای
اکولوژیکی به وجود آو د .د دهه  1761و  1791وشهای الیاه-

مناسب میباشد ،هنمون میساگد( )18و بستر پایدا ساگی آن
ا فراهم میآو د.

ای ،مطالعات مدیریت -شاد و تاثثیرات محیطای د ایا دو ه

 -طراحی منظر پایدار :یکی اگ مهمتری دغدغاههاای

شد چشمگیری یافتند .ابزا ها و تکنیکهای تحلیل فضایی منظر

طراحان د طراحی و مداخلاه د منااظر طبیعای ،سایدن باه

توسعه یافتند .د دهه  1781و  1771هم نان معماا ی منظار

اصور و معیا های پایدا ی است کاه بساط آن د طراحای ایا

تحت تثثیر الگوی مدیریت منابع به کا خود ادامه داد .تثکیاد اگ

مناظر بتواند تعادلی پایادا میاان ظرفیات و تاوان اکولاوژیکی،

مدیریت ،برنامه یزی و فرآیند طراحی به سمت توسعه وشهای

اجتماعی و فرهنگی بستر و استفادهکننادگان آن(گردشاگران و

دیجیتالی ( ،CADمدلساگی دوبعدی و ساه بعادی و  )GISو

جوامع محلی) ایجاد نماید .ایجاد منظری اجتماعی و خاود کفاا

کا برد آن د پروژهها منتقل شد.

که توانایی تثمی هزینههای خود ا داشته و د مسایر نیال باه

 الگوی اکولوژی طراحی :دهههاای  2111و 2111

پایدا ی گام بردا د .ای سه مؤلفه(گیست محیطی ،1اجتماعی 2و

میالدی شاهد شکلگیری الگوی جدیادی هساتند کاه متوجاه

اقتصادی )3به عنوان ابعاد عام پایدا ی شناخته میشود .بادیهی

احیااای دوبااا ه سااالمتی و بهاارهو ی سیسااتمهای انسااانی و

است که پایدا ی مناظر با میزان مقاومت عناصر سااگنده آن د

اکولوژیکی است .ای الگو شامل:

مقابل فرسودگی و گوار و اگ دیگر سو حفظ کا ایی اجتمااعی و

 تلفیق طراحی با پویای سیستم

غنای فرهنگی آن د طور گمان تعریف مای شاود .اگار پویاایی

 چرخه حیاات و فرآیناد متابولیاک جهات مادیریت،

اکوسیستمهای یک منظر( اعم اگ طبیعای ،فرهنگای ،تاا یخی و
مانند آنها) بعد اگ گذشت سالها حفظ گردد و ای فضا هم ناان

برنامه یزی و طراحی
 تثثیرات باال دست و پایی دست تصمیمات

به عنوان فضایی گنده برای حضو آدمیان مطرح باشد و مردمان

 تمرکز بر سیستمهای ایستای مدیریت فضایی دادهها

با ها به دیدا ش بشتابند ،تثییدی بر پایدا ی آن است(.)17
مفهااوم پایاادا ی د فرهنگهااای گوناااگون دا ای معااانی

و سیستمهای پویای داده(.)16
بنابرای د دهههای اخیر با توجه به وند گوار و ناابودی

متفاوتی است ولی آن ه میتوان د مو د آن به صاراحت گفات

مناظر و گسترههای طبیعی الگاوی اکولاوژی طراحای مطارح و

ای است که پایدا ی دو جنبه دا د ،انسان و طبیعت و د واقاع

ویکرد ،منظر طبیعی

محل تالقی میان امیاار و آ گوهاای انساانی و برتاری طبیعات

ویکرد اکولوژی منظر بیان گردید .د ای

به مثابه موگاییک گساترده د نظار گرفتاه مایشاود و پاس اگ

است .مفهوم پایادا ی خواساتا مواگناه شایساته و دقیاق بای

شناسایی اختالالت ایجاد شده د وند طبیعی الگوهای طبیعای

نیاگهای اماروگ و نیاگهاای فاردا و هم نای بای انگیازه هاای

شکلدهنده آنها ،طراحی د جهت احیای الگوها اگ طریق ایجااد
و احیای لکهها ،جریانها و کریدو هاا صاو ت مایگیارد .فلسافه

1-Environment
2-Society
3-Economy
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خصوصی و اقدامات عمومی د تنگنای حرو و ترحم اجتماعی

منظر پایدا امری ضرو ی و اجتناب ناپذیر است .د ای گمیناه

افراد و هماد دی اجتمااعی مایباشاد( .)21بناابرای پایادا ی

نظریه های متفااوتی وجاود دا د .برخای اگ نظریاه پارداگان ،اگ

مفهومی ساده دا د :گندگی با یکدیگر د میان منابع طبیعت .ما

خالقیت و اکولوژی به عنوان دو اصل اساسی د طراحای منظار

باید مصرف منابع و تولید گایادات ا کااهش دهایم و مطمائ

پایدا نام میبرند و برخی دیگر ،ا تقای ضایت گیبایی شناختی

شویم هر کسی میتواند به طو شایساته و خاوب گنادگی کناد
(.)21

ا نیز اصلی اساسی جهت تحقق پایدا ی می دانند .آن ه مسالم
است ،ج هت پایدا ساگی مناظر طبیعی د مرحله نخسات مای

الگم به ذکر است کاه پایادا سااگی منااظر طبیعای باا

بایست د حفظ تمامیتهای اجتماعی ،فرهنگی ،اکولوژیکی بستر

ت شخیص نوع منظر طبیعی آغاگ و با عایت اصور طراحی منظر

کوشید و اگ سویی دیگر گمینه ا تقای هرچه بیشتر سرمایه های

پایدا ادامه مییابد .بنابرای د طراحی و مداخله د گونه هاای

بستر(سرمایه های طبیعی ،فرهنگای ،اقتصاادی و اجتمااعی) ا

مختلف اگ مناظر طبیعی ،کا بست اصاور و معیا هاای طراحای

فراهم آو د(شکل.)2

ا گیابی وضع موجود
بستر

منظر
سرمایه های
اجتماعی
ا تقای کیفیت اکولوژیکی
سرمایه های فرهنگی

سرمایه های
اقتصادی

سرمایه های
طبیعی

تدوی اهکا های
حفاظتی و توسعه ای

افزایش کا ایی

شناسایی آشفتگیهای به
وجود آمده د سرمایه
های بستر

ا تقای گیبایی
پایدا ی گیست-
محیطی

همگام شدن منظر با نیاگ
نسل امروگ و آیندگان

پایدا ی مناظر

پایدا ی اجتماعی

پایدا ی اقتصادی

شکل  -4فرآیند طراحی منظر پایدار(نگارندگان)
نتیجه گیری
مناظر طبیعی به عنوان ثروتهای یک سرگمی هساتند

طبیعی و مناظر طبیعی بومی)نمایند .چراکه اهداف مادیریتی و

که باید مو د حراست و احیا قرا گیرند تا بتوانند نشانه پویاایی

طراحی د ای گسترههاا منطباق بار اصاور حفااظتی د ایا

هویت فرهنگی یک تمدن باشند .د ای گمیناه الگم اسات کاه

مناطق میباشد .د گیستگاههای طبیعی با توجاه باه ا گشاهای

ماادیران و طراحااان منظاار قباال اگ هرگونااه مداخلااه د مناااظر

وییه موجود د بسترشان میبایست مو د حفاظت قرا گیرند.

طبیعی ،اقدام به دسته بندی منطقه مو د مطالعه د یکی اگ گیر
شاخه های ذکر شده (اثر طبیعی -اثار فرهنگای -گیساتگاههای

اگ ای

و حضو انسان د ای مناطق با توجه به هادف

اصاالی اگ حفاظاات اگ ایاا مناااطق کااه شااامل حفاظاات اگ

00
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اکوسیستمها ،گیستگاهها و تنوع گیستی طبیعی میباشد ،بسایا

شو انگیز طبیعی میباشند ،الگم است تا د جه ا گش بساتر باا

محدود و یا حتی ممنوع گردد و تنها انجام فعالیتهاای علمای و

توجه به معیا های ا ایه شده توسط اتحادیه بی المللی حفاظت

پیوهشی د بعد محدود اگ سوی انسان امکان پذیر است ،اصاور

اگ طبیعت و مناظر طبیعی سنجیده گردد .ایا مهام تشاخیص

و معیا های باگساگی به اعمار برنامه هاای مادیریتی د گمیناه

ا گشهای اکولوژیکی بستر ا ممک میسااگد .بناابرای چنان اه

ترویج و ا تقای فرهنگ عمومی جهات حفاظات شادید اگ ایا

اثر طبیعی مو د مطالعه دا ای گیستگاهها و تنوع گیستی خاصی

مناطق خالصه می گردد .ذکر ای نکته حایز اهمیت اسات کاه

باشد ،میبایست طراح ،اهکا های توسعه ا به گوناهای تنظایم

بعد طراحی د ای مناطق بسیا ضعیفتر اگ ابعاد حفاظتی است.

نماید که تماامی ا گشاهای اکولاوژیکی بساتر حفاظ گاردد .د

چرا کاه وییگیهاای متماایز اکولاوژیکی ،اجتمااعی ،فرهنگای و

نهایت الگم به ذکر است که چنان ه محادوده مطالعااتی اگ یاک

معنوی ای مناطق ایجاب مینماید که تمامی مداخالت انساانی

سو به مثابه منظری طبیعی شناخته گردد و اگ ساویی دیگار د

محدود گردد ،به گونهای که تنهاا د گمیناه حفاظات و ا تقاای

هیچ کدام اگ گروههای فوق جای نگیرد ،میبایست طراح و مدیر

توان گیست محیطی ،اجتماعی ،فرهنگی و معنوی بستر و تناوع

با استفاده اگ اطالعات به دست آمده اگ ا گیابیهای بوم شاناختی

گونه هاای گیساتی گیااهی و جاانو ی گاام باردا د .د منااظر

بستر(مطالعات هید ولوژیکی ،خا

شناسی ،توپاوگرافی و  )...و

طبیعی بومی و آثا فرهنگی که تعامل پیوسته انسان و طبیعات

با تثکیاد بار حفاظات اگ تماامی ا گشاهای طبیعای ،معناوی و

مااو د نیاااگ ماایباشااد ،الگم اساات کااه تحلیلهااای اکولااوژیکی و

فرهنگی بستر ،اقدام به مداخله نماید .بادیهی اسات ایا مهام

فرهنگی -تا یخی بستر به طو همزمان صو ت گیرد تاا اگ ایا

موجبات ا تقای سالمت اکولوژیکی بستر ا فراهم مایآو د و د

طریق تدوی طرحهای حفاظتی و توسعه و بهساگی میسر گردد.

نهایت به پایدا ی ای مناظر د طوالنی مدت منجر مای گاردد

هم نی د آثا طبیعی که نمایانگر یکای اگ جلاوههاای باا گ و

(شکل .)3
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تشخیص نوع منظر طبیعی

اثر طبیعی

گیستگاههای طبیعی

ا گیابی بوم شناختی
بستر

ا گیابی اکولوژیکی بستر

تشخیص تهدیدها و
فرصتهای بستر مطالعاتی

مطالعه عناصر ساختا ی
موگاییک بستر مطالعاتی

استفاده اگ اصور و
اهکا های حفاطتی ا ایه
شده د ای مناطق

تدوی اهکا های
حفاظتی د محدوه
مطالعاتی

تدوی اهکا های
طراحی و توسعه د
صو ت انطباق پذیری با
اصور ا ایه شده د
منطقه مطالعاتی

اثر فرهنگی

مطالعاتی
باگشناسی آشفتگیهای
بستر د ابعاد اکولوژیکی

منظر طبیعی بومی

تحقیقات تا یخی

بر سی عوامل بوم شناختی بستر

تهیه فهرست و مستند ساگی
شرایط موجود

ا گیابی اکولوژیکی
تحلیل الگوها – جریانها-
موگاییک و لکه های موجود د
منظر

آنالیز سایت و ا گیابی یکپا چگی

پالن مدیریت و تهیه سوابق
مرمتی

تدوی اهکا های
حفاظتی د محدوه
مطالعاتی

تحلیل آشفتگیهای منظر

تحلیل و ا گیابی وییگیها و شرایط اکولوژیکی،
فرهنگی و اجتماعی کنونی بستر
ا ایه اهکا های باگساگی
عناصر ساختا ی منظر
مطالعاتی

شناسایی کا بریها و
فعالیتهای ناساگگا

تعیی اهداف اصلی

تدوی

اهکا های حفاظتی

تدوی

اهکا های باگساگی

طرح جامع بلند مدت
پایدا ی مناظر
طرح جامع کوتاه مدت

شکل  -6فرآیند طراحی و مداخله در مناظر طبیعی(نگارندگان)
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