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Abstract 
Landscapes contribute to the formation of local 
cultures and are a basic component of a country’s 
natural and cultural heritage. They help solidify a 
region’s identity and play an important part in 
people’s lives in urban areas and in the countryside 
and in wealthy and deprived neighborhoods. 
Landscapes play a vital role in personal and social 
developments. Thus, the entire society has a duty to 
properly protect and manage them. However, only a 
handful of scientific researches have been conducted 
about the role of landscapes and their role in 
sustaining natural environments. A large number of 
theorists believe in the relationship between humans 
and nature and ways to preserve and use this 
relationship in prepared environments but there has 
rarely been a scientific research to reiterate this 
necessity. This paper aims at studying the role of 
landscapes in creating a constructive relationship 
between people and natural environments as a key 
factor contributing to development. As a case study, 
we have looked into the river Khoshk in Shiraz with 
a three-dimensional approach focused on the river, 
the city and the people. The overall aim is to 
integrate this approach into a decision-making 
system, allowing us to identify factors contributing 
to the formation of a landscape that can help sustain 
the environment around the river Khoshk. 

Keywords 
Landscape, Sustainable Landscape, Humans, 
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  چكيده
انجامـد   ي مـي ا منطقـه ي اسـت كـه بـه يكپـارچگي هويـت      ا شالوده ،منظر

در  : و بخــش مهمــي از كيفيــت زنــدگي مــردم در سراســر دنياســت      
فضـاهايي بـا كيفيـت بـاال و حتـي       روسـتاها،  ،هـا  حومـه  فضاهاي شهري،
ــي ــاهاي ب ــت فض ــه... كيفي ــا مؤلف ــردي و  ي اس ــعه ف ــوري در توس ت مح

ريــزي صــحيح منظــر  مــديريت و برنامــه بنــابراين محافظــت،... اجتمــاعي
  .مسئوليتي مهم براي تمام اقشار جامعه است

يافتـه انـدكي در رابطـه بـا نقـش منظـر        ي سازمانها پژوهشبا اين وجود 
پـردازان   بسـياري از نظريـه  . و ارتباط آن بـا پايـداري محيطـي وجـود دارد    

گيـري از ايـن تمـاس در     اط انسان و طبيعـت و لـزوم حفـظ و بهـره    به ارتب
ـ نظري ساخته شده اعتقاد دارنـد امـا ايـن    ها طيمح در بيشـتر مـوارد    هـا  هي

بر ديدگاهي هنجـاري نسـبت بـه زنـدگي انسـان تأكيـد ورزيـده و كمتـر         
بــه عنــوان يــك پــژوهش و يــك ضــرورت در قالــب تحقيقــات ســازمان  

يــن رو نقــش منظــر بــراي يــافتن منطــق از ا. يافتــه پرداختــه شــده اســت
سازنده ارتباط بين انسان و محـيط طبيعـي در تعيـين خـط مشـي توسـعه       

  . شود يممسئله اساسي است كه در اين پژوهش به آن پرداخته 
ــ ــل   در چ ــايي عوام ــراي شناس ــناختي ب ــك روش ش ــه ي ــن مقال ارچوب اي

ــ ــادل  ؤم ــد تع ــر رون ــر ب ــش منظ ــابي نق ــيط و   ثر در ارزي ــه مح ــي ب بخش
اري توسعه رودخانـه خشـك شـيراز بـه عنـوان رودي فصـلي بـه كـار         پايد

شــهر و  رودخانــه،ة مؤلفــايــن روش بــر مبنــاي ســه  .گرفتــه شــده اســت
هـدف كلـي قـرار دادن ايـن روش شـناختي در يـك        .شـود  يمـ مردم بنـا  

 ؤثر در ارتقـاي ي مختلـف مـ  هـا  مؤلفـه گيري است تـا ابعـاد و    نظام تصميم
ــر نقــش منظــر در پايــداري محــيط  رو دخانــه خشــك را درك كــرده و ب

ي مرجـع عملكـرد آنهـا را مقايسـه و اثـرات آن را تحليـل       ها ارزشمبناي 
  .كنيم

  واژگان كليدي 
رودخانــه  ارزيــابي، يهـا  مؤلفــه انســان و محـيط،  منظــر پايـدار،  منظـر، 

  .خشك شيراز
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  مقدمه  
ا چر .منظر است نجامديبمتعادل بين انسان و محيط  يا رابطهبه درك و ايجاد  تواند يمكه  ييها مؤلفه نيتر پررنگو  نيتر مهميكي از 

 اكولوژيك، ،گيري بسترهاي فرهنگي در شكل يا گستردهنقش بسيار مهم و  ...منظر. ارتباط متقابل اين دو است كه خود حاصل
در ... قتصادي باشد ا يها تيفعالبرداري و توسعه  منبعي بسيار حياتي براي بهره تواند يماز طرف ديگر  .اجتماعي و محيطي دارد

است  يا شالودهمنظر  .ساختي حياتي در ايجاد ميراث فرهنگي و محيطي استو زير... محلي نقش اساسي داشته  يها فرهنگساخت 
 ،ها حومه در فضاهاي شهري، : انجامد و بخش مهمي از كيفيت زندگي مردم در سراسر دنياست مي يا منطقهكه به يكپارچگي هويت 

 بنابراين محافظت، . ...است محوري در توسعه فردي و اجتماعي يا مؤلفه... كيفيت ايي با كيفيت باال و حتي فضاهاي بيفضاه روستاها،
با  .]The European Landscape Convention,2000[  ريزي صحيح منظر مسئوليتي مهم براي تمام اقشار جامعه است مديريت و برنامه

پردازان  بسياري از نظريه. اندكي در رابطه با نقش منظر و ارتباط آن با پايداري محيطي وجود دارديافته  سازمان يها پژوهشاين وجود 
در بيشتر  ها هينظرشده اعتقاد دارند اما اين  ساخته يها طيمحگيري از اين تماس در  به ارتباط انسان و طبيعت و لزوم حفظ و بهره

ذهني ارتباط مذكور در روند مداخالت انساني به  يها جنبهأكيد ورزيده و كمتر به موارد بر ديدگاهي هنجاري نسبت به زندگي انسان ت
كه مقدمات و ضرورت  ييها چالشيكي از . يافته پرداخته شده است عنوان يك پژوهش و يك ضرورت در قالب تحقيقات سازمان

. صله انسان و جامعه و طبيعت و معرفي آنهاستو فرآيندهاي موجود در فا ها مؤلفه چگونگي درك الگوها، نهد يمنوشتار را بنيان 
ارتباط متقابل انسان و محيط طبيعي در شهر، روستا و به طور عام هر محيطي كه بشر نشاني از تمدن را به جاي گذاشته است منجر 

اصول و منطقي منظر همواره تابع . به ظهور منظر منحصر به فردي شده است كه گواه مدنيت، بينش و حيات جمعي آن جامعه است
شناخت منظر به مفهوم دريافت رابطة . يافته است شكل گرفته است كه پيرو آن تداومي مبتني بر زيبايي، خوانايي، عملكرد و هويت

محيط مصنوع توسط عناصر منظر و از طريق نظام خاصي كه بين آن عناصر برقرار . متقابل انسان و محيط در طول تاريخ است
از اين رو نقش منظر براي يافتن منطق سازنده ارتباط بين انسان و محيط طبيعي در . گردد يمواجد هويت  گرفته و  شكل شود يم

  . شود يمتعيين خط مشي توسعه مسئله اساسي است كه در اين پژوهش به آن پرداخته 

  پژوهش ضرورت
، ها هعقل، ها پلظواهر فرهنگي مانند  اقليم و وجود آب، پوشش گياهي، ظواهر محيط طبيعي از جمله فرم زمين و توپوگرافي،

انساني و مكان به عنوان يك  يها تيفعال، رابر محيط هستند و تاريخ اجتماعي، موقعيت فيزيكيواكنشي در ب... و  ها گاه عبادت
محصول فرهنگي و تجربه حسي هستند كه در وهله اول بصري و معلول روابط متقابل بين فرهنگ و محيط موجود است 

 يها توسعهفقدان روح مكان نتيجه ناتواني در درك يا پاسخگويي بر اين روح در تلفيق متقابل موارد فوق است  .]1382،شولتز[
و الگوهاي توسعه و نحوه برخورد . برند يمرنج  مينام يممكاني  ساخت از اين كمبود كه ما آن را بي انسان يها طيمحامروزين در 

كننده  و باورهايي اعتقادي سرزميني باشد، نه فقط تضمين، تمدن ضامن توسعه فرهنگ بوميبيعي بايد مداخله انسان در محيط ط
نبود چنين الگوهايي جهت  .آن را ثابت و پايدار نگه دارد ها دهيپد، ثبات و پايداري محيط زيست، تا بتواند در جريان تغيير و تحول بقاء

كيد أان و محيط طبيعي به انجام مطالعات منسجم و جامع در اين رابطه تجانبه محيط به منظور حفظ تعادل ارتباط انس توسعه همه
ساخت به لزوم ارتباط بين انسان و طبيعت  انسان يها طيمحمطالعه سوابق مداخالت انساني در محيط طبيعي و ميزان توجه . ورزد يم

 ژهيبه وجانبه  كه در روند توسعه همه باشد يم ها طيمحدر اين روند بيانگر يك رويكرد نسبتاً فيزيكي در توزيع عناصر طبيعي در اين 
  . در حوزه معماري كافي نيست

  هدف پژوهش 
مرتبط است كه با شناخت صحيح و آگاهي و خالقيت به ) ساخت طبيعي و انسان(دهنده آن  طراحي محيط و منظر با عوامل تشكيل

كيفيت محيط و  يكند تا در جهت ارتقا مي جاديرا احيطي منظور پاسخگويي به نيازهاي مادي، معنوي و رواني انسان، فضا و م
هاي مؤثر  توان با شناسايي و بكارگيري مؤلفه به اين ترتيب مي. نمايد سازي آن براي تداوم  زندگي مطلوب انسان ايفاي نقش  مناسب

هدف اين پژوهش نيز . يافت در منظر و چگونگي تجلي كيفي آن به راهبردهايي جهت تبيين نقش آن در توسعه پايدار محيط دست
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تحقيق شناسايي عوامل و فاكتورهاي مؤثر در  متمركز هدفتر شدن موضوع به طور  به منظور روشن. بر اين اساس تدوين شده است
 يا توسعهسازي يا طرح  در جهت هرگونه تصميم ها مؤلفهن معيارها و آهاي ارزيابي آن است تا بتوان از  ارزيابي منظر و تبيين شاخص
  .رودهاي فصلي استفاده كرد

  فرضيه 
انجامد؛ بنابراين  جانبه ارتباط انسان و طبيعت مي منظر به مثابه مفهومي جامع و كاربردي در ساماندهي محيط است كه به تعامل همه

و خود  داشته ييكارادر ضمن اين محيط . غالباً داراي حس مكاني قوي خواهند شد رنديگ يمكه به اين طريق شكل  ييها طيمح
كفاست و از آنجا كه حركات انسان در اين فرضيه در تركيب با حركات بوم شناختي است نيروهاي طبيعي سعي در تخريب آن 

شرط تحقق پايداري در مداخالت بنابراين فرضيه  .كنند يمنداشته بلكه حتي عملكرد آن را تقويت كرده حفاظت از آن را تسهيل 
  . و معيارهاي مرتبط با كيفيت منظر است ها مؤلفهتوجه به  يبه تعادل در گرو يابي دستو ) ريزي، طراحي برنامه(محيطي 

  روش پژوهش
سازي رودخانه خشك شيراز ابداع نمود كه در  زندهز شناختي را براي ارزيابي نقش منظر در با توان يك روش ارچوب اين مقاله ميدر چ

كلي و  يها نظارتهاي دقيق كارشناسي و  اي وجود دارد ارزيابي آن تأكيد ويژهآن بر پژوهش عميق در تفسير كيفيت منظر و ارزيابي 
گيري است كه به ما اين اجازه را  در اينجا هدف كلي قرار دادن اين روش شناختي در يك نظام تصميم. عمومي لحاظ شده است

مرجع  يها ارزشرا درك كنيم و بر مبناي سازي رودخانه  هاي مختلف قابل ارتقاء در طرح باز زنده كه ابعاد و مشخصه دهد يم
به طور كلي در مرحله اول براساس روش جستجو و مطالعه ادبيات موضوع، . عملكرد آنها را مقايسه و اثرات آنها را تحليل كنيم

امل ارزيابي آغازين شمرحله . رديپذ يمچارچوب نظري معيارهاي مادر تبيين گشته و پس از آن در سه مرحله فرآيند ارزيابي انجام 
ثبت الگوهاي  يها روشسپس با استفاده از . كيفي و پديدارشناسانه بر اساس معيارهاي تبيين شده با توجه به شالوده نظري است

انجام  ها افتهيدر مرحله بعد پيمايشي كمي در آناليز نتايج و تحليل . رفتاري كاربران، مصاحبه و تهيه پرسشنامه انجام گرفته است
اساس ارزيابي در اين پژوهش . گيري گشته است كمي و كيفي روند ارزيابي منجر به نتيجه يها دادهبا تركيب تحليلي  تاًيانهگرفته و 
  .باشد يمسازي و تدقيق ريز معيارها بر اساس معيارهاي استخراج شده چارچوب نظري و مطالعه پديدارشناسانه كاربران  روشن

ها تدقيق شده و به معيارهايي قابل  ار دادن رفتار كابران و انجام مصاحبه سعي گرديد كه سنجهدر اين راستا از طريق مورد مطالعه قر
 - بدست آمده از مطالعات اوليه، مصاحبه و ثبت الگوهاي رفتاري روشي حسي يها سرنخكه با  يبه طور. گيري بدل شوند اندازه

و قضاوت در مورد مكان و ارائه داليل خود درباره خوب  طرفانه يبي مورد مطالعه نيز به ارزياب يها نمونهتشخيصي پيش گرفته شد تا 
آناليز شده و با  ها دادهسپس نتايج . باشند يماالت معيارهاي تبيين شده ؤمحورهاي اصلي س. يا بد انگاشتن مكان مورد نظر بپردازند

  .اند گشتهنتايج نهايي ارائه  به صورتبدست آمده ديگر  يها افتهيتطبيق با 

  باال دست يها يتئورمعيارها و  فرا
  پارادايم پايداري

هاي زندگي  اريزگ پارادايمي جامع كه وجوه مختلف سياست. نظري فرادست اين پژوهش پارادايم پايداري است يها حوزهيكي از 
مختلف  يها جنبهر امروزه مفاهيمي چون توسعه پايدار، مكان پايدار و جامعه پايدا. رديگ يمانسان امروز در تعامل با محيط را در بر 

معتقد است كه توسعه پايدار تمركـز توسـعه بـر مـردم و برقـراري عـدالت بـراي        1بارتون. رنديگ يمتعامل انسان و محيط را در بر 
  .]1380عزيزي، [ آينده استو جاري  يها نسل
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شـرايط فيزيكـي،    يقـادر بـه ارتقـا    طبيعي يا انسان ساخت، يها يژگيو به واسطهمكاني كه ": در تعريف مكان پايدار آمده است
 "آورد بـه وجـود  مانـدگار بـراي ارتقـا كيفيـت زنـدگي انسـان        ييهـا  تيـ قابلعملكردي، فرهنگي و سازماني است كـه نيروهـا و   

]Phillips,2003[ .  

زيكي گسترش في يا توسعهيك جامعه پايدار در راستاي توسعه كيفي و نه ":  تعريف شده است نيچن نياهمچنين جامعه پايدار نيز 
حصـر و نـه بـر عليـه     و حد  و منابع گسترش را به مثابه ابزاري قابل مالحظه و نه اختياري هميشگي، نه به منظور رشد بي ابدي يم

گونه اتخاذ تصميمي براي توسعه به هدف، قصد، مزايا، ز هربلكه انواع و اهداف توسعه را مشخص كرده، پيش ا. رديگ يمرشد بكار 
  .]Ibid[ "پردازد يمپذيري آن با منابع و مالحظات زمين  انطباق تاًينهاو ، زمان ها نهيهز

البته بايد به اين نكته اشـاره كـرد   . بسيار كمي در خصوص تبيين جايگاه منظر در پايداري محيط صورت گرفته است يها پژوهش
پركـاربرد بـا دامنـه تعريـف گسـترده       يياه واژهو منظر طبيعت، اكولوژي  ،محيط طبيعي كه در اين حوزه مفاهيمي چون پايداري،

بنابراين طرح نقش منظر در پايداري محـيط بـه عنـوان     .رنديگ يممختلف بار معنايي خاصي را در بر  يها نظرگاهكه در  باشند يم
در حـد   بعضاًبسيار كم و  يها پژوهشبرخوردار است اما در زمينه عناصر ذهني منظر  يا گستردهعنصري عيني از زمينه مطالعاتي 

  .؛ ادبيات موضوع اندكي را به خود اختصاص داده استاظهار نظرهايي هنجاري
  

  منظر و پايداري محيط

 كيـد دارد أت كنـد  يمـ معاصر بر اين نكته كه منظـر راه مـوثري را بـراي شـناخت جهـان همـوار        يها نوشتهسخن مشترك غالب 
]Seddon,1997[. محيطي كه ما در آن چيزي كند يمفراهم  ميكن يمن زندگي اين مسئله چارچوبي مفهومي از محيطي كه در آ ،

مكـاني و   -سيستماتيك را براي فهم الگوهاي فضـايي  يا هيپاهمچنين منظر  ،...ميكن يمآناليز كرده و سپس حس  مينيب يمرا كه 
بنابراين فهم  ؛نهد يمبنا  كنند يمو نيازهايشان همسو  ها خواستو راهي كه مردم محيط را با  مينيب يمفرايندهايي كه در اطرافمان 

  .]Swaffield, 2005:12[ كند يممنظر فضاي انديشيدن به محيط به طرق گوناگون را فراهم 
ها  ها، مزارع و جنگل ها، رودخانه ، ساختمانها نتگاهگونه، به انطباق وي و منظر يعني سكو يك به عنوانانسان  يرسد بقا به نظر مي

اي كه ارتباط با هوا، زمين، آب، زندگي و با يكـديگر مـورد    گونه ها به دادن به زمينه ي دارد و نيز به شكلبا روشي نو و پايدار بستگ
 توجه قرار گرفته و كمك كند تا اين ارتباطات را درك و احساس نماييم و باالخره منظرهايي ايجاد شود كه داراي عملكـرد بـوده،  

خوانند بفهمند و شعور نويي را به زندگي در  انند منظر را بياموزند، بخوانند و آنچه را ميتو همه مي. معني و هنرمندانه باشدبا پايدار،
 ].34: 1384اسـپيرن، [ گونه كه حيات ما وابسته به آن اسـت پرورانـده شـود    حومه و روستا ابراز دارند تا قدرت بيان منظر آن شهر،

هاي زيرا بين الگو و فرايند. اي واگذار كرد قتصاد يا تصميمات صرفاً حرفهمنظر تأثير زيادي بر كيفيت زندگي دارد و نبايد آن را به ا
هـاي   هاي فيزيكي زمـين را بـه جنبـه    ها و پيوند دائمي با زيبايي ارتباط مستقيمي وجود دارد كه جنبهسازنده زمين، ادراك ما از آن

 شـده بشـري اسـت    اسـتفاده از دانـش فرامـوش   منظر يك فهم با اهميـت و قابـل    ].91: 1382بل، [ كند ادراكي منظر تبديل مي
]Austad,2000[ .     ــت ــروري اسـ ــي ضـ ــتفاده در طراحـ ــا و اسـ ــت از آنهـ ــراي حفاظـ ــاظر بـ ــن منـ ــناخت ايـ ــم و شـ                       فهـ
]Fry&Sarlov herlin,1995[.  

و  هـا  سـنت را بـر اسـاس    در كشورهاي آسيايي و در حال توسعه هنوز اين امكان وجود دارد كه آنها توسعه پايدار محيطـي شـان  
مفهـوم منظـر بـيش از يـك     . ]Naveh, 2007: 1438[ ، بومي و طبيعي خود ساخته و گسترش دهنـد صحيح فرهنگي يها ارزش

يك مفهوم تركيبـي و يكپارچـه مـورد توجـه قـرار       به عنوانآنتروپ منظر را  .رديگ يمناحيه را با كاربرد و يا عملكرد خاص در بر 
انساني  يها تيفعالكه از يك تعامل ديناميك مداوم بين فرايندهاي طبيعي و  گردد يمت مادي فيزيكي بركه هم به حقيق دهد يم

بنـابراين   .]Antrop, 2006: 188[ كنـد  يمـ ذاتي غير مادي كه منظر بر آنها داللت  يها سمبلو  ها ارزشو هم به  شود يمناشي 
و بعـد   ]Palang and Fry, 2003: 85[ رديگ يمر مورد توجه قرار يك ويژگي ضروري منظ به عنوانتعامل بين طبيعت و فرهنگ 
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منظر به عنوان توضيحي از يك هويت منحصر  ركاراكت [Austad, 2000: 49]. دهد يممهمي از پايداري به شكل سنتي تشكيل 
. شـكل گرفتـه اسـت    دكننـ  يمـ كه توسط افرادي كه در آنجا زنـدگي   رديگ يمبه فرد از يك منطقه يا يك كشور مورد توجه قرار 

منظر قابل مشاهده و تماشايي و معناي شناختي آن ارتبـاط   .]:Perdoli,2000 221[ گردد يمبنابراين منظر به بطن يك جامعه بر 
بنـابراين   .]Cosgrove, 2002: 260[ نزديكي با منظر به عنوان يك مسير از زمين دارد كه تحت مالكيت و مديريت افـراد اسـت  

انسان در تعادل با محيط بسـيار ديناميـك   . ديآ يمبدون مطالعه منظرها توسط بشر به عنوان يك تهديد به حساب تغييرات سريع و 
 .]lorzinq, 2001: 175[ و ممكن است به سختي با منظري كه مدام در حال تغيير است سـازگار شـود   كند يمجديد احساس ناراحتي 

 يهـا  كارگـاه و  هـا  كنفـرانس بسياري از ر اي نو ظهور يك موضوع جديد دسنتي و منظره -موضوع ناپايداري منظرهاي فرهنگي 
آشكار است كه منظرها بخشي از ميراث فرهنگي بشـر هسـتند و ايـن     .]Perdoli, 2000: 221[اخير شده است  يالملل نيبعلمي 

 .]Antrop, 2006:189[ ميراث به عنوان بخشي از سرمايه ذهني و فكري مورد توجه و مهم است

  : ديد  توان يماست منظر را از دو مبحث كلي د معتق2روف كاسگ
، ناميـده  3دوم كه وي آن را جنبـه رمـزي   و شود يماول رويكرد اكولوژيكي كه بر فرايندهاي انفعالي بين طبيعت و انسان متمركز 

ــه معــاني فرهنگــي ــد اطــالق   اســت ب ــه محــيط موثرن                              ودشــ يمــ، مــتن و زمينــه و فراينــدهاي منظــر كــه در شــكل دهــي ب
]Cosgrove, 2003[.  انساني و فرهنگي و ذهني بشر دارداين رويكرد دوم ارتباط آشكاري با مفاهيم.  

، مـوروثي  يهـا  ارزشحفـظ  . و انساني در يـك حالـت پايـدار اسـت     طبيعي يها جنبهجانبه منظر به معناي تلفيق بين  اساس همه
بنابراين بـراي   .]Antrop, 2006: 190[ موجود در مداخالت محيطي مي انجامد يها ارزشبه پايداري طبيعي منظرها  –فرهنگي 

كه در  ييها طيمحبه مدد آن بقاي خود را تضمين نماييم ابتدا بايد بپذيريم و كه بتوانيم اخالقيات را در زندگي خود حاكم كرده اين
و  رود يماين حقيقتي است كه از اتوپياي مدرن بسيار فراتر . . . بشر در ارتباطند  از ذهنيت بوده و با افراد متأثر ميكن يمآن زندگي 

  ].89: 1387برك،[ دهند يمروزمره آن را به ما نشان  به طورفقط مناظرند كه 
  

  ارزيابي يها مؤلفهتبيين و تدقيق 

طراحي شده است كه سه بعـد آن عبارتنـد    يا مؤلفهباالدستي  يك روش سه  يها حوزهشده در  و تعاريف انجام ها يبررساساس بر
شـهر را بـه عنـوان     ،)طبيعي(رودخانه را به عنوان جهان ماده  توان يمدر اينجا  .]mingers,2001:290[ رودخانه، شهر و مردم:  از

بـه عنـوان   ذهنيات از فضا در نظر گرفت كه منظر و پايـداري   ةكنند برداشتو جهان اجتماعي و انساني و مردم را در نقش مدرك 
   .)1تصوير( كنند يمباالدستي آنها ايفاي نقش  يها حوزه

  .توانند تأثير اساسي بر روي كيفيت منظر اين آبرو شهري داشته باشند قطب مياين سه 
شناسي اين كار با استفاده از يك پانل كار. ميپرداز يمهاي مرتبط در نظر گرفته شده ارزيابي  ها و جنبه در اين مرحله به تعميم ايده
  : به شرح ذيل انجام گرديد

 . گذار بوده در مسير پژوهش، تا حدودي تأثيرها و مفاهيم مطرح شد ك تعداد زيادي از ايده -الف

منجر به يك نقشه شناختي گرديـد كـه    يا كتابخانهنظري  يها افتهيتحليل مفاهيم و روابط به دست آمده پانل كارشناسي و  -ب
 . واهد رفتدر طول مسير پژوهش به كار خ

 .)2 تصوير(بعد رودخانه شهر و مردم  با سه  هاي مرتبط با فرآيند ارزيابي رودخانه خشك مطابق اي از ديدگاه ايجاد شبكه -ج
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. ي مرتبط در ارزيابي منظر رودخانه خشكها مؤلفهشبكه ارتباطي بين . 2تصوير  mingers,2001:  شهر مأخذ -رودخانه-ة مردمرابط. 1تصوير
  .گاننگارند:  مأخذ

هاي تشـخيص داده   و مقايسه ارزش) مصاحبه و پرسشنامه( سازي از طريق طراحي يك فرآيند ارزيابي  و با كمك كاربران  مدل-د
  .گردد نتخابي كه منجر به ايجاد يك پروفايل ارزيابي ميا يها دگاهيد شده، به

  
 

  
  
  

  
  

 ويژگي عناصر طبيعي در منظر شهري 
چرا كه موجب افزايش . شود يمدر منظر شهري تعادل عناصر طبيعي و محيط مصنوع هدف مهمي در توسعه شهري محسوب 

آب يك منبع طبيعي كليدي در پايداري  .[kaplans,1995] گردد يمكيفيت زندگي انسان و اثرات بازيافتي عناصر طبيعت و شهر 
دارد و به ابزارها و  يا دهيچيپبين آب و شهر صورت ة رابطد كن شود و نقش مهمي را در كيفيت محيطي شهر ايفا مي محسوب مي

هر شيراز وجود و عبور رودخانه خشك در ش. گذارد يمسطوح مديريت شهري اثر ندهاي خاصي نياز دارد كه بر همه فرآي
و هاي تاريخي، جغرافيايي  عالوه بر جنبه. كند كه بايد مد نظر قرار گيرد هايي متفاوت در مورد محيط شهري ايجاد مي مشخصه
شناختي  ، قابليت دسترسي، ارزش رو به افزايش منظر و زيباييپذيري ناشي از سيل يفيت آب، آسيبشناسي ابعاد ديگري نظير ك ريخت

  . ][Silvia et al.,2003 توان نام برد اي افزايش جذابيت سيماي شهر را ميو استفاده از آن بر
در اين  .[EC,2000] باشد در اين بين بهبود كيفيت آب و جاري كردن آن در مسير فعلي رودهاي فصلي يكي از نيازهاي مبرم مي

سازي با هدف ايجاد يك  زندهآن براي بازو پتانسيل و قابليت  پذيرد منظر رودخانه صورت مي يها مؤلفهمقاله ارزيابي ارزش 
  .سازي رودخانه خشك حاصل شود زندهگيرد تا باز ورد استفاده قرار ميشناسي جهت ادغام با فرآيند سنجش كلي م روش

  رودخانه خشك شيراز :موردي  معرفي نمونه
و گردشگران ايراني و غير  نيمورخشعرا و  يا نوشتهطبيعت شيراز در اشعار و  يها ييبايزكنون مدح و ستايش از پيش تا ها قرناز 

راستي آيا اين ":  كند يمتوصيف  گونه نياگوته شاعر شهير آلماني در ديوان شرقي خود شيراز را كه  ايراني برجسته بوده است چنان
كه زير پاي سوگلي او  برافراشته، آيا اين پوشش زيباي زمين فرشي است ...هائيست كه وزير سلطان  زيبا سراپرده يها يبلندو  يپست

با توجه به همين بستر طبيعي ]. 1380،گوته[ "توان ديد نمي يا منظرهگسترده شده، همه جا چنان سرخ و سفيد است كه زيباتر از آن 
يكي از  .است كه گرايش مردم شيراز به گذراندن اوقات فراغت در دامان طبيعت شهر يا هرجا كه نشاني از آن باشد فراوان است

القعر بستر  رودخانه خشك كه خط. عناصر طبيعي موجود در شهر رودخانه خشك است كه در گذشته خرم دره نام داشت نيتر مهم
 طور همان .زدير يمدر شرق شيراز  )نمك(مهارلو  ةاچيدربه  تاًينهاشيراز حركت كرده و ر از غرب به شرق شه سازد يمطبيعي شهر را 

 يها انيجرپرآب از اواسط پاييز تا اواسط بهار  يها در سال انه در نيمي از سال خشك است ورودخ ،ديآ يمكه از نام رودخانه بر
سال بدون  يها ماهكه خشكسالي وجود دارد رودخانه در اكثر  ييها سالدر  .كند يمسيالبي ناشي از بارش را به درياچه نمك منتقل  

  ].1370مسكن و شهرسازي فارس،[ آب است
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  .شهرداري شيراز:  مأخذ. موقعيت رودخانه خشك در شهر شيراز. 3تصوير

  .گاننگارند:  مأخذ. مران شيرازة چمنطقپوشش طبيعي و مورفولوژي رودخانه خشك در . 4تصوير

را در  يا مالحظـه قابـل   راتيتـأث به صورت يك عنصر منسجم تمام طـول خطـي شـهر را فراگرفتـه اسـت       اين اندام طبيعي كه 
اين موضوع كيفيت محيط مصنوع و سازمان ادراك شهر را عالوه بر .اكولوژيكي شهر بر جاي نهاده است يها تيفيكاكوسيستم و 

ثري دارد كـه ماننـد سـتون    ؤنقش مـ ر طبيعي و مصنوع شهر اانتظام بخشي و خوانايي ساختر ثيرقرار داده است و دأتحت ت داًيشد
  ).3تصوير( ديآ يماجزا سازمان كالبدي در كل پهنه شهر به حساب  ةدهند فقرات اتصال

  
 
  
  
  

  
  
سو سيالبي بودن رودخانه تهديدي  از يك .رودخانه خشك طول زيادي از ساخت و سازها را در اطراف به خود اختصاص داده است

ثر باشد كه ؤدر ارتقا كيفيت بصري و بهبود كيفيت سيماي شهري شيراز م تواند يمپرآب آن  ةچهروده و از سوي ديگر براي شهر ب
آمده  از آب به دست توان يملذا براي تحقق اين هدف پس از مهار سيالب  .باشد يمخود گامي موثر در جهت توسعه پايدار شهري 

آب در داخـل   ةسفرهمچنين فراهم آوردن شرايط برقراري آب دائم و ايجاد  .ه كردفضاهاي متنوع و سبز شهري استفاد ةتوسعدر 
پـارك   .بخشـد  يمگردشگري را رونق  ةحوزو  ديافزا يمطبيعي شهر  يها تيقابلاكولوژيكي و كيفيت محيطي جديدي بر  ةحوزآن 

متنوع و متعدد رونق  يها رستورانبا وجود  چمران كه در طول بلوار چمران در جوار رودخانه و باغات احداث شده"باغ بلند"خطي 
  .اكولوژيكي رودخانه افزوده است يها تيقابلو حياط شهري خاصي به اين بخش از شهر خواهد بخشيد كه به 

  هاي طبيعي در منظر رودخانه  ويژگي
  

    
  
  
  
  

  
  : از است هاي طبيعي رودخانه عبارت عناوين كلي براي بررسي ويژگي

  .بالياي طبيعي .بيولوژيكي د يها مؤلفه .شناسي رودخانه ج ريخت .انه بتيپولوژي رودخ .الف
ثر بـر رودخانـه خشـك    ؤهاي مـ  در اين زمينه برخي مشخصه. ثر استؤارزش اكولوژيكي رودخانه در ارزيابي ارزش منظرين آن م

  .رودخانه خشكشناسي  اندازه آبگير، ميزان جريان آب در نقاط مختلف، عرض رودخانه و ريخت: از است عبارت
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  .اي و ساختاري در ارزيابي رودخانههاي پايهاي از ديدگاه مجموعه. 1جدول 
  .گاننگارند:  مأخذ 

  

مثـل تنظـيم،   (سط انسان نيز بستگي داشـته باشـد   تغيير يافته تو يها بخششناسي طبيعي و  تواند به تعادل بين ريخت منظر مي 
به عنوان مثال فرم موجي شـكل رودخانـه در برخـي نقـاط     ) ايجاد كانال و يا ساير اطالعاتي كه بر روي رودخانه انجام شده است

  ).4تصوير ( ثر در كيفيت منظر را ارتقاء دهدؤابهامات، نقاط كانوني و ساير فاكتورهاي متواند عمق ميدان،  مي
شناسـي و وضـعيت هيـدرولوژيكي     هاي طبيعـي همچـون سـاختار زمـين     خطر مربوط به بالياي طبيعي عمدتاً وابسته به مشخصه

ت انساني همچون استفاده نادرسـت از زمـين   با اين حال اين خطر در برخي نقاط رودخانه خشك ممكن است با مداخال. باشند مي
افزايش يابد و آن را به تهديدي تكنولوژيك تبديل كند كه نهايتاً سبب ايجاد احساس عدم امنيت در ذهنيت كـاربران شـده و بـر    

  . گذارد شناختي رودخانه اثر مي چهره زيبايي
 
 
 
  
  
  
  

  

 

 

  )محيط مصنوع و منظر( شهر
ثر در ؤاي از معيارهاي م تواند مجموعه گسترده اند كه مي دگاه اصلي به عنوان موارد اصلي مطرح شدهبندي پروژه پنج ديدر ساختار

  . رودخانه را توصيف و بر آن اثر بگذارند-ارزيابي منظر شهر
  آلودگي  -5قابليت دسترسي  -4انجام شده روي كناره رودخانه  يها تيفعال -3ميراث فرهنگي  -2كيفيت فضاي شهري -1
  .توان به ارزيابي كيفيت فضاي شهري مرتبط با رودخانه خشك پرداخت فوق مي موردستفاده از پنج با ا

پرسپكتيوهاي متنوع از رودخانه با توجه به تغيير پهناي آن، نقاط تماس ممكن با سطح آب جـاري  د قابليت دسترسي بصري، وجو
اطـراف رودخانـه    يهـا  سـاختمان هـاي ممكـن از    تنوع ايـده شناسي شهري و  قوياً تحت تأثير ريخت) در صورت وجود آب جاري (
نقاط نشانه در منظر رودخانه وجود نقاط عطف در دهليز رودخانه آنهايي را كه به صـورت فيزيكـي وجـود دارنـد تشـريح       .باشد يم

  .)كار رودتواند ب شده لينچ مي روش شناخته(كند  مي
و احساسـات و   هـا  ارزشافراد از طريـق محـيط زيسـت     .باط اجتماعي استبراي برقراري ارت يا لهيوساز نظر لينج محيط زيست 

 راه،:  از نظر او پنج عنصر شكل شهري براي درك فضاي خوب شهر نياز اسـت  .كنند يماطالعات و يا رفتارشان را به هم منتقل 
 .]1384 ،لينچ[ نشانه و محله لبه، گره،
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   .ثر در ارزيابي شهرؤي مها مؤلفه. 2جدول 
  .گانگارندن:  مأخذ

  .گاننگارند:  مأخذ .آلودگي-ة طبيعيجاذب-دسترسي عرضي: از چپ به راست . 5 تصوير

 

 
  
  
  
  

اكثر شهرهايي كه وي به آنها اشاره  .پردازد يمر شهرهايي كه از ديد او آراسته و زيباست به تفسي "سيماي شهر"در كتاب  "لينچ"
  .اند شدهدارد در كنار رودخانه و فضاهاي آبي طراحي 

يعني مناظر آنها روشـني و   نمايان داشته باشد، يا منظرهخود را به قسمي بسازيم كه سيما و  ةتازفرصت موجود است تا شهرهاي 
را  شـان  يزندگ ةعرصساكنين شهر بايد روشي تازه اتخاذ كنند كه  شته و به آساني به ديده آيند و براي انجام اين امر،پيوستگي دا

بخشد كه به ديده نشيند و نظام آن در مراحل گوناگون در زمان و در فضا ميسر باشد و نشانه و معـرف زنـدگي شـهري     ييها فرم
  .]1387لينچ،[گردد 

  
  

  
  
  

  
  

تعـادل بـين   . دهـد  منظرين رودخانه را نشـان مـي   يها ارزشومي ارائه شده در دو سوي رودخانه كيفيت دسترسي به امكانات عم
تواند اهميت مورد نظر از سوي جامعه و مسئوالن اجرايي مربوطه به  نواحي باز عمومي در شرايط مناسب و نواحي باز خصوصي مي

  . اين مورد را نشان دهد
 .تواند در كاركرد كيفي منظر رودخانه نتيجه بهتري داشته باشـد  هاي رودخانه خشك مي ماني در حاشيههمچنين تراكم كمتر ساخت

. در بردارنده ميـزان خـاطرات دوران گذشـته و وجـه اجتمـاعي آن باشـد       تواند يمرودخانه  -ميراث فرهنگي مربوط به منظر شهر
انساني در ساحل رودخانه نيز بسيار اهميت دارد چرا كه با افزايش تماس بين انسان و رودخانه  يها تيفعالهمچنين در نظر گرفتن 

  . يابد امكان بر هم كنش و تعامل بين اين دو نيز افزايش مي
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به صـورت غيـر مسـتقيم بـر روي منظـر تـأثير        ها يكاربرجذابيت اين . شود يمشدن منظر شهري  تر يغنموجب  ها يكاربرتنوع 
اقتصـادي و   يها تيفعالتفريحي و توريستي، وجود  يها تيفعالرد و عواملي در اين راستا دخيل هستند كه عبارتند از وجود گذا مي

  . يا واحدهاي تجاري خاص و برگزاري اعياد و مراسم خاص مذهبي و اجتماعي در حاشيه رودخانه خشك
منظرين نواحي كنار رودخانـه را افـزايش و    يها ارزشم از قابليت دسترسي يك عامل غير مستقيم است كه امكان لذت بردن مرد

تنها به عنوان يك ابزار عبور  ها پلدر تمام نقاط شهر . همچنين راه رسيدن مردم به رودخانه اهميت زيادي دارد. دهد يا كاهش مي
اشتن ديـد و منظـر بـه رودخانـه     گاه جهت دم استفاده از پل به عنوان يك نظراند كه در هيچ كدا از رودخانه طراحي و ساخته شده

   ).5تصوير ( لحاظ نشده است
بايد در انـدازه مناسـب كنتـرل     افزايد كه زندگي را به شهر مي يةروححركت و  نقل آبي، و در صورت آبگيري رودخانه خشك حمل

نه يكي از پيش نيازهـاي  هاي رودخا دسترسي به كناره .و تفريحي مرتبط با آب نيز جذابيت خاصي دارد توريستي يها تيفعال. شود
  .منظر به صورتي متعادل مورد استفاده قرار گيرد استفاده همگاني مردم است كه بايد در ارتباط با طبيعت و پايداري توسعه

محيطي و در معرض خطر قرار دادن كيفيت منظـر رودخانـه گـردد كـه بـا       تواند موجب اثرات زيست هاي شخصي نيز مي اتومبيل 
  .لي بايد به حداقل ميزان خود برسدتوجه به روند فع

. مـرور جـايگزين كـرد    و تر و پايدارتري براي انتقـال و عبـور   مناسب يها حلاصول پايداري منظر رودخانه بايد راه  نيتأمبه منظور 
اگـر  . هاي رودخانه به جاي اتومبيل شخصي است نقل در كناره و  براي حمل يتر مناسبهاي  نقل عمومي گزينه و حمل يها ستميس

هاي اصلي شهري كه از رودخانه به عنـوان   رودخانه كانون توجهات زيادي باشد و وقايع زيادي در آن صورت گيرد بايد مسئله راه
 را با دقت بررسـي كنـيم چـرا كـه ايـن مسـئله سـبب گسسـتگي در شـهر شـده و امـري مخـرب اسـت              كنند يمدهليز استفاده 

]manning,1997:79.[  

  منظر ز ا ادراك انساني - مردم 

  : توان به شرح ذيل عنوان كرد در رابطه مردم و رودخانه را مي اصليمعيارهاي 
  ظرفيت بازيابي -3هويت مكاني  -2ادراك عمومي از منظر رودخانه 

بـديهي  . شـود  پيچيده در منظرهاي رودخانه گفته مـي  يها محركبه فرآيند استخراج مفهوم از  "ادراك عمومي از منظر رودخانه"
چشم انداز و سلسله مراتب آنهـا بسـتگي دارد؛ عـالوه بـر اينهـا عوامـل شخصـي،        ر كه ادراك محيطي به عناصر فيزيكي داست 

مردمي و  يها شيگرااطالعاتي مهم را در مورد  ادراك عمومي از منظر رودخانه. امر دخيل هستند نيدر افرهنگي، و آموزشي نيز 
بايد نوع شناخت، احساس و رفتار كاربران آن را  "ادراك عمومي منظر رودخانه"درك  به منظور .كند رفتار آنها در منظر حاصل مي

معيـار  . شده است و نتايج آن در جدول ارزيابي آمده اسـت  كه اين امر به وسيله پرسشنامه و بررسي ميداني حاصل. مشخص نمود
ي فرد در ارتبـاط بـا محـيط فيزيكـي توسـط      كند كه هويت شخص دوم هويت مكاني است و عموماً به ابعادي از شخص اشاره مي

رفتـاري و   يهـا  شيگـرا ، اهـداف و  هـا  ارزشهـا، احساسـات،    هاي آگاهانه و غير آگاهانه، باورها، اولويت اي از ايده الگوي پيچيده
 دهد كـه هويـت مكـاني    برخي مطالعات نشان مي .[proshansky,1978:155] كند مرتبط با اين محيط را تعريف مي يها مهارت

بديهي است كه هويت . تواند نقش مهمي را در ادراك تغييرات محيطي، ادراك مسائل محيطي و ادراك نواحي عمومي ايفا كند مي
  .دهد هاي محيطي را افزايش مي دهد و ادراك مثبت جنبه مكاني مثبت و قوي ادراك منفي از برخي مسائل محيطي را كاهش مي
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  .گاننگارند:  مأخذ .به شهر) پل عابر پياده(ديد از رود. 6تصوير

  
  
  
  

 
 

  
هـاي   دهند كه مشاهده مناظر طبيعي همانند بازديـد از مكـان   هاي تجربي قوياً نشان مي سازي پژوهش زندهبا ظرفيت باز در رابطه

تواند اثرات مثبت فراواني داشته باشد و براي مثال استرس را كاهش دهد و  مناظر طبيعي مي يها عكسطبيعي و يا حتي مشاهده 
از اين رو در صورتي كه رودخانه خشك در تمام طول سال بـه صـورت    [Ulrich et al., 1991]. احساسات مثبت را تقويت نمايد
كه با تالشي اندك و صرف كمي وقت بـراي  در منظره مكاني داشته باشد؛ چرا تواند تأثيري مثبت مداوم آب جاري داشته باشد مي

در راستاي اين پژوهش  )6تصوير ( روزمره زندگي را تجربه نمود يها تيفعالتوان نوعي احساس آزادي و دوري از  مشاهده آنها مي
دوري، جذابيت، گستردگي :  گيرد سازي در نظر مي زندهوي چهار مشخصه را در تجارب باز. از ايده كاپالن كمك گرفته شده است

ريـزي و   تواند در طراحـي محيطـي، برنامـه    سازي مي زندهدرك محيط مورد مطالعه جهت باز [Kaplan,1989] و قابليت سازگاري
  . است سازي را در به كار بردن چنين ادراكي كارآمد زندهباز يها تيكمگيري  ثر باشد و اندازهؤخطي مشي مايجاد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .اصلي و فرعي موثر در ارزيابي يها مؤلفهادراك عمومي و -مردم. 3جدول 
  .گاننگارند : مأخذ 

  

توانـد روش   د دارد و پرسش مسـتقيم از آنهـا مـي   مردم وجو ادراكمختلف براي شناخت  يها روشحتي در مورد رودخانه خشك 
بايد بر مبناي مفاهيم مورد  "مردم يها مؤلفه"از اين رو براي هر ديدگاه مربوط به  .آوري اطالعات باشد كامالً مطمئني براي جمع

تعيـين   اي از معيارهـاي اساسـي بـراي    نظر يك پرسشنامه مناسب تنظيم شود در اين پژوهش از يـك پرسشـنامه كـه مجموعـه    

   .و ادراك متفاوت انساني) بتني(حاشيه طبيعي و مصنوع . 6 تصوير
 .انگنگارند:  مأخذ                                                                      
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هاي خـاص شـهري و سـابقه     هاي رودخانه، زمينه بخشي از اين پرسشنامه بر اساس مشخصه. مردمي بود استفاده شد يها دگاهيد
  .اجتماعي تنظيم شده است تا در انطباق هر چه بيشتر با واقعيات گام بردارد

اهكارهـايي را بـراي   و ر بخشـد  يمر را تسريع ارزيابي شناختي به صورت مناسبي روندكاسازي اطالعات ادراكات عمومي  يكپارچه
آينـده   يهـا  استيستواند در تعيين   چرا كه انتظارات كاربران را مشخص كرده و مي. كند سازي رودخانه ارائه مي زندهفرآيندهاي باز

  . سازي گردد ندهززآيند با ثر باشد و در نهايت منجر به ارتباط بيشتر كاربران با محيط و شناخت آن در فرؤمنظر رودخانه م
  

  و نتايج اوليه نمودارهاتفسير 
معيارهاي جزئي زير مجموعـه هـر معيـار از طريـق     . كار رفته استسازي و اجرا و ارزيابي فرآيند بيك روش چند معياره براي مدل

شود كه ريز  اري ميگذ  معادل مردم  ارزش Pمعادل رودخانه و  Rمعادل شهر ؛ c ها شامل  از نشانگرها و توصيف كننده يا مجموعه
اين جداول يك روش  .كدگذاري شده است) به تعداد و معادل معيارهاي تعيين شده در جداول قبل( يك با انديس عدديمعيار هر

همچنـين   .باشـند  ارزيابي بر رودخانه در حالتي است كه تمام معيارها داراي ارزش مي يها مؤلفه ريتأثسودمند براي نمايش ميزان 
توان  كه چه معيارهايي در حداقل سطح ممكن هستند و كدام معيارها سطح مطلوبي را دارند و به اين ترتيب مي سازد مشخص مي

نتايج به دست آمده بـر اسـاس   . هستند حمايت كرد يابي دستسازي رودخانه از معيارهايي كه قابل  زندهزگيري با در فرآيند تصميم
  : جداول به شرح ذيل است

  
 
شناسي و تيپولوژي هم در ارزيـابي كـاربر    ثر مورد ارزيابي در زمينه ريختؤعنصر م نيتر مهمنوان محيط طبيعي و رودخانه به ع -

توجيه قابل قبولي بر اهميت توجه به توسعه پايـدار   تواند يممحور و هم در ارزيابي كارشناسي داراي پتانسيل باال شناخته شده كه 
گيـاهي و   يهـا  گونـه بيولوژيكي و زيستي به علل مختلـف از جملـه عـدم توجـه بـه       يها همؤلفاما در زمينه  .منظر رودخانه باشد

 محيطي و جايگزيني طرح كاشت غيـر مـرتبط   آلودگي زيست عمراني حاشيه رودخانه، يها تيفعال درون رودخانه،  يها ستمياكوس
نكته جالب توجـه در عـدم    .سي نخواهد داشتبه جاي كاشت بومي نمره قابل قبولي از بعد كارشنا )به عنوان مثال كاشت صنوبر(

  .جايگزين بود كه در پروفايل ارزيابي كاربران قابل مشاهده است يها پوششاقبال كاربران نسبت به 
  
  

  .گاننگارند : مأخذ. انبر اساس پرسشنامه عمومي و نگاه كارشناس 1گذاري معيارهاي جدول شماره  ارزش. 4جدول
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 : شهر و محيط مصنوع مرتبط با رودخانه در پنج بعد بررسي شد-            

  
  
  
  
  
  
  

  .گاننگارند : مأخذ. بر اساس پرسشنامه عمومي و نگاه كارشناسان 2گذاري معيارهاي جدول شماره  ارزش. 5جدول          
 

كيفيت فضاي شهري حاشيه رودخانه بر اساس پروفايل ارزيابي در حد متوسط ارزيابي شده كه با نگاه كارشناسان اختالف چنداني 
ن ديواره كنـار رودخانـه بـه شـكل     بودن نفوذ بصري به علت باال برد رفاهي و عمومي كافي و كم يها يكاربرعدم وجود  .نداشت

  .جان پناهي بلند و كم بودن نقاط نشانه شهري از موارد قابل اشاره است
مطلوب حاشـيه رودخانـه دارد كـه     نسبتاًنشان از تنوع ... گپ زدن و  ايستادن و يا توقف در كناره رود، سواري، دوچرخه روي، پياده

  .بيعي و جذابيت آن فراهم شده استاين موضوع نيز بيشتر به دليل پتانسيل باالي ط
و نزديك بودن به شـاهراه ارتبـاط    ابدي يممطلوب كه سراسر حاشيه رودخانه امتداد  نسبتاًرو  سطح دسترسي با توجه به وجود پياده

به علت عدم طراحي هدفمند در كناره رودخانه سبب كاهش قابليـت نفـوذ بصـري     ها نگيپاركچند سطح هر سواره مطلوب است،
  .تفريحي و اقبال عمومي دسترسي به درون رودخانه ميسر نيست يها قيقاه است و با وجود مهيا بودن شرايط براي استفاده از شد

، نزديك بودن حاشيه رودخانه به بزرگراه چمران آلودگي صوتي و پارك خودروهـا  خانه از بعد زيست محيطي باال استآلودگي رود
  .بصري شده است يآلودگبلند جان پناه كناره رود سبب  نسبتاًدر حاشيه بزرگراه و ارتفاع 

  : كه اند شدهمهم در اين ارزيابي ديده  مؤلفهمردم به عنوان سومين  -         
هويت مكاني امري كه يكـي از  . باالي ادراك عمومي در ارتباط با رودخانه است نسبتاًدهنده سطح  پروفايل ارزيابي كاربران نشان

نظير آرامش از ديد آنهـا در   يا مؤلفهچند هر .استربران در سطح پاييني قرار گرفته داري محيطي بوده از نگاه كااركان مهم در پاي
بـين  عمراني كه سبب از  صرفاً يها تصرفعدم پيوستگي و دخل و  اطراف رودخانه مشهود است اما عدم وجود حس اعتماد به نفس،

  .ي رودخانه را با چالشي جدي مواجه كرده استهويت مكان گردد يمرفتن خاطرات ذهني كاربران 
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طبيعي و وسعت و اندازه رودخانـه هـم    يها جاذبه، سيار باالي رودخانه و محيط اطرافسازي با توجه به سازگاري ب زندهزظرفيت با

  .باشد يمدر پروفايل ارزيابي كاربران و هم از نگاه كارشناسان بسيار باال 
  : از است به آن توجه كرد عبارت توان يمكه  از ديگر نكاتي

و برخـي  اجتماعي و فرهنگي ارتبـاط دارنـد    يها نهيزم با شتريبرودخانه خشك كه برخي از آنها  يها مشخصهسازي متنوع آشكار
  . جغرافيايي خاص يها نهيزمتر و يا حتي  ديگر با منظرهاي طبيعي

سازي رودخانه بهبود بخشيد و نيز مقايسه عملكردهاي  زندهوان آنها را در پروسه بازت ابعاد متفاوتي كه ميفهم بهتر و امكان ادراك 
  . مختلف يها بافتبين رودخانه در 

  گيري نتيجه
بر تغيير منظر اثر  ميكن يمزشت تلقي  اساساًكه  ييها مكانزيبا و تمايل به بهسازي  يها مكانمشاهده  ؛تمايل به ديدن زندگي

حس  توانند ينمرا اكولوژيكي به طور مستقيم كيفيت  مردم .اري منظر منعكس شودزگ در مديريت و سياست ايدب اين تمايل .گذارد يم
جهت لذت بردن  و مردمد وجود داشته باش در اين زمينه تمايلي تواند يم چه بر اساس فرايندهاي تكاملي و انتظارات فرهنگيد اگرنكن

 يها ستمياكوسيابد و  ءتواند ارتقا مي صورت تجربه منظردر اين  .ندي را ايجاد كندعملكردهاي اكولوژيك سودم توانند يماز منظر 
  .اه و سالمت انسان خواهد شدرفمنجر به افزايش سطح و بنابراين به طور غيرمستقيم  كندرا پايدار  يتر سالم

نظير از ( كيفيت منظر رودخانه ييهي در ارتقابد ييها استيسگرفتن مواردي كه در باال ذكر شد و اين نكته كه از قرار دادن با در نظر
و نتايج نهايي  ها استيسدر اين قسمت پرهيز شده است سه دسته كلي زير به عنوان  )بين بردن آلودگي زيست محيطي و غيره

  : شود يمبه پايداري محيطي رودخانه پيشنهاد  يابي دستجهت 
  هتغيير خط برش عمودي رودخانه به حالت ارگانيك اولي. 1

رودخانه  عمالًعمراني جهت كنترل سيالب دارد و  صرفاًسازي فعلي در رودخانه به صورت بتني و با مقطعي عمودي رويكردي  جداره
بلكه به عنوان يكي از  ،شود يماحتمالي  يها البيسرا به كانال بتني عميقي تبديل كرده كه نه تنها سبب سرعت بخشيدن به 

طبيعي جداره رودخانه و يا كاهش  يها برشلذا استفاده از  .بومي رودخانه منطبق نيستمنظر ذهني با - عوامل عيني نيتر مهم
  .شود يمتدريجي شيب جداره به عنوان سياست اول پيشنهاد 

 شناختي منظر زيبايي ياتفاق افتاده كه به ارتقار امتداد با سياست پيشنهادي فوق د )جان پناه كنار رود(بلند سنگي  يها وارهيدحذف 
  .به پايداري محيطي موثر خواهد بود يابي دستدر  تاًينهارود منجر شده و 

  .گاننگارند:  مأخذ. بر اساس پرسشنامه عمومي و نگاه كارشناسان 3گذاري معيارهاي جدول شماره  ارزش. 6جدول 
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  )طرح كاشت صنوبر( اصالح الگوي كاشت فعلي. 2

كاشت درختان به صورتي خطي در جداره رودخانه بدون توجه به بوم و پوشش گياهي سرزميني سبب از بين رفتن هويت مكاني به 
گياهي بومي رودخانه و جايگزيني آن  يها پوششو  ستمياكوسشناسايي  .ان بومي خواهد شدكردن تصوير ذهني كاربردار دليل خدشه

  .شود يمبا طرح كاشت فعلي البته به صورتي ارگانيك و نه خطي به عنوان سياست دوم پيشنهاد 
  .)توجه به اكولوژي و بوم( عدم استفاده از فضاي داخلي رودخانه به عنوان پارك آبي يا نظاير آن.  3

ر تعامل انسان و محيطش شكل منظر ذهني رودخانه خشك به عنوان رودي فصلي توسط سكنه بومي منطقه در طول تاريخ و د
ميراثي بوده و هرگونه دخل و تصرف  يها ارزشد جلذا به مثابه منظر فرهنگي شهر وا ساز گشته است؛ شده و خاطره پذيرفته ،گرفته

  .پايداري محيطي منجر خواهد شد به عدم )يسطح يها وهيشبا ( در منظر آن
  .شود يمسازي پيشنهاد  لذا شناخت منظر رود به مثابه منظري ميراثي به عنوان سياست سوم در هرگونه تصميم

منظر نيز  .شود يمو عوض  كند يماما ايستا و ثابت نيست بلكه تغيير  شود يمگذشته و خاطرات ذهني بر پايه ذهنيات كنوني ما ثبت 
اين يكي از داليلي است  .و آنچه خواهيم شد ميا بودهحياتي است بين آنچه ما  يا رهيزنجولي بسيار آهسته اين موضوع  دكن يمتغيير 

از دست ما فقط مكان آن منظر را  .انگيز داريم كه ما درك عميق و همراه با غم و اندوه را در زمان از دست دادن يك منظر خاطره
  .ميده يمرا از دست  انمم بين تغييرات ادوار گوناگون زندگيبلكه خودمان را و تداو ميده ينم

كرده و د شناسي را ايجا مناظر جذاب به لحاظ زيبايي تواند يماري و مديريت زگ ريزي، سياست بنابراين طراحي متناسب، برنامه
است اين پژوهش بتواند به ارزيابي و اميد  .به وجود آورد كه در بعد فرهنگي نيز پايدار باشند  يكياز نظر اكولوژمناظري سودمند 

باز زنده سازي شهري سودمند باشد و  يها يمشدر فرآيندها و خط  ها تياولوطراحي رودخانه خشك شيراز كمك كرده تا در تعريف 
بلكه از هاي دقيق كارشناسي لحاظ شود  گيري رويه پايدار منظر در آنها در نظر گرفته شود و نه تنها در فرآيند تصميم يها ارزش

فردي و انساني نيز استفاده شود و در نهايت به يك  يها ارزشهاي عمومي و بخشي و ارزيابي  آمده از بررسي اطالعات بدست
  .جامدنسازي رودخانه خشك بي زندهزتصميم عملي در جهت با

  
  
  ها نوشت پي

  Semiotic  ٣. Cosgrove ٢.  Barton ١ .  
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