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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

. اند داشته عتيطب با شهر و انسان ارتباط در تعادل جاديا و يعيطب يها ارزش حفظ در يموفق اتيتجرب ما خردمند انينيشيپ
 و مشهد در كنگ رينظ يكوهستان يستيز يها مجموعه محالت، و شابورين چون ييشهرها باغ اصفهان، و زدي چون ييشهرها
 يعيطب ثروت و راثيم كه است دهه چند اكنون متاسفانه.  هستند متعادل رابطه نيا از ييها نمونه كردستان در تخت اورامان
 و ها اچهيدر ها، چشمه شهرها، درون يها تپه ،يكوهيپا ياراض ها، كوه ها، دره - رود ها، رودخانه ها، باغ جمله از ما يشهرها
 پس يكي كارآ يبردار بهره -  يحفاظت يها طرح و يتيحما نيقوان فقدان در و شهرها يانفجار توسعه فشار ريز...  و اهايدر سواحل

 ،يموضوع ،يليتفص جامع، يها طرح است، گرفته ديتزا به رو يروند ينابود نيا كه يحال در. هستند ينابود حال در يگريد از
 و راثيم نيا تيفيك ارتقاء و اءياح به يشهر ستيز طيمح حفاظت در اند نتوانسته گرا توسعه دگاهيد با يشهر يطراح و يموضع
 سبب رانيا چونهم توسعه حال در يكشورها در ژهيو به جهان نيشهرنش تيجمع شيفزاا .باشند داشته يموفق نقش شهرها ثروت
 ،يكشاورز ياراض كاهش جمله از يريناپذ جبران يمنف اثرات به منجر امر نيا. است شده شهرها يكيزيف محدوده عيسر رشد
 ينيشهرنش نديفرآ كه است الزم اثرات نيا كاهش و يريجلوگ منظور به. شود يم يطيمح ستيز هايآلودگ و ستيز طيمح بيتخر
  .شود شيپا يستيز طيمح جوانب تمام از و مداوم طور به شهرها يكيزيف توسعه روند و

ين ريخت شناسي كوهساران يكي از واحدهاي مهم سطح زمين هستند كه بسياري از آنان منشأ از ديدگاه زمين شناسي و زم
 وي ا هيكوهپاي عيطبي اراضي كاربرتغيير تكتونيك دارند و براثر برخورد پوسته هاي سطحي كره زمين(قاره ها) ايجاد شده اند. 

جاده سازي در مناطق كوهساران با حجم زياد و بويژه ،يكشاورز وي صنعت ،يمسكونساختارهاي  به كوهساراني ها جنگل و مراتع
 و بوده ساتيتأس و ساختمان جاديا با همراه اغلب كه كوهساران از گردشگران هيروي ب استفاده در كنار خاكبرداري و خاكريزي

ي داريپا ويي بايز ،يستيز تنوع بري نامطلوب اثرات باشد،ي م گردشگراني نشدن هيتجزي ها زباله و ديزا مواد گذاشتني جا به باعث
به عبارتي ديگر يكي از چالش هاي طراحي محيطي در اين نواحي، امكان اجرا نمودن توسعه . گذاردي مي جا به كوهستان عتيطب

همراه با حفاظت مي باشد بدين گونه كه بتوان محيط مورد مطالعه را طوري طراحي نمود كه از طرفي از پيشروي بيش از حد و 
و از طرف ديگر امكان بهره برداري و توسعه مناسب همراه با حفاظت  مه ريزي مناسب شهر به سمت كوه جلوگيري نمودهبدون برنا
عملكردي است.  -و امكان توسعه در قالب كالبدي ارانكوهس منظرهدف اين تحقيق، ارائه راهكارهاي طراحي پايدار . مايدرا فراهم ن

مناطق بكر با استفاده از روش زون بندي و با تأكيد بر حفظ و توسعه كيفيت طبيعي و نتايج قابل پيش بيني، كاهش تعارض در 
  نگه داري زيستگاه ها و تقليل تعارضات منفي انساني در سطح منطقه اي است. 
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        ان ان ان ان هاي ساختاري كوهسارهاي ساختاري كوهسارهاي ساختاري كوهسارهاي ساختاري كوهسار : ويژگي: ويژگي: ويژگي: ويژگيمقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
د. در ساليان نآي ، با وجود مقاومت و استحكام خود از حساس ترين و شكننده ترين اكوسيستم هاي جهان به شمار ميكوهساران

اخير در اثر عواملي از قبيل گسترش شهرها، احداث جاده ها، بهره برداري بي رويه از منابع و گردشگري در كوهستان، مسايلي 
 .سايش خاك، سيل، تخريب پوشش گياهان بومي و جايگزيني با گياهان غير بومي بروز كرده اندهمچون تغييرات آب و هوايي، فر

و  و حفظ و بازگرداندن پايداري به اين محيط ارانكوهس يتحقيق حاضر با هدف دستيابي به اصول و مباني طراحي محيط
عنوان رويكردي اكولوژيك و مبنايي براي  انجام شده و منظرسازي طبيعي به جلوگيري از رشد شهرها به سمت اين محيط ها
  .مراحل شناخت و تحليل مورد توجه واقع شده است

 كه نيزم توده ازي بخش عنوان به را كوهساران» وبستر«ي سيانگل فرهنگ. است شده ارائه كوهساران واژهي براي مختلف فيتعار   
 ختير نيزم و شناسان نيزم ازي برخ دگاهيد از كوهساران. كندي م فيتعر دارند، اطرافش به نسبتي ا مالحظه قابلي برجستگ
 ميعظي  توده هر به و گرفته درنظري توپوگراف اشكال عنوان به) 1939( لوبك و) 1909( سيويد جمله از ستميب قرن اوائل شناسان

  .شودي م اطالقي سنگي  ساخته شكل رييتغ
محيط  باشد. ، زمين هاي مرتفع و تپه ها مينيا شامل كوهساران% وسعت خشكي د36با تخميني كه صورت پذيرفته تقريباً     

كمربندهاي ارتفاعي آن ها در اقليم هاي مختلف هريك پوشيده از اجتماعات بوده و متعددي زيستي كوهساران داراي ارزش هاي 
مده به شمار مي روند، گياهي متفاوتي است. از نظر تنوع زيستي بسيار غني هستند، زيستگاه بسياري از حيات وحش مهم و ع

ي همه  سرچشمهعالوه بر آن حيات دشت ها را تأمين مي كنند و در شكل گيري فعاليت هاي معيشتي مردم نقش اساسي دارند. 
مجموعه اي از با دارا بودن ساختار اكوسيستميك  و را تشكيل مي دهنددشتها ي روددره هايي هستند كه شريان هاي حياتي 

كه با روابط و تأثير متقابل با يكديگر، به ساختن و مبادله مواد غذايي و انرژي مشغول هستند ي هستند جاندارعناصر جاندار و غير 
  .و به اين طريق يك نظام پيچيده و پويا را تشكيل مي دهند

). 1375نونيان، ارزشمندترين و زيباترين نمودهاي طبيعت هستندكه از نظر تنوع زيستي بسيار غني اند(مج ارانكوهسبنابراين     
طبيعت هستند كه داراي هويت در ابعاد اكولوژيك، اقتصادي و اجتماعي است. براساس  –همچنين از جمله سيستمهاي انسان 

بررسيهاي انجام گرفته، ساماندهي و توسعه در مناطق كوهستاني، در دو سطح منطقه اي و محلي مطرح است. در سطح منطقه اي، 
ورش مورد توجه است. يعني دو اكوسيستم با ساختاري متفاوت كه هريك ارائه دهنده و متقاضي منابع كوهستان در كنار دشت مجا

از ديگري است. در سطح محلي، خرد اكوسيستم ها مطرح بوده و از ارتفاعات تا دره ها و حاشيه رودخانه ها جايي كه مبين تنوع 
هايي، اطالع از  پذيرد. بنابراين براي طراحي دراين چنين محيط اكولوژيك است، طراحي و احداث پاركهاي كوهستاني انجام مي

خصوصيات اكولوژيك كوهستان و شناخت از ساير اكوسيستمهاي محلي همجوار و روابط بين اجزاي اين اكوسيستمها ضروري است 
 تا با طراحي اصولي، به نفع مطلوب از فضاها استفاده كرد.

  

        نينينينيشكل گيري شهرها در دامنه هاي كوهستاشكل گيري شهرها در دامنه هاي كوهستاشكل گيري شهرها در دامنه هاي كوهستاشكل گيري شهرها در دامنه هاي كوهستا
 اراضي به دسترسي و سو يك از دارد وجود كوهستان زيست محيط در فقط كه مناسب هواي و آب منابع به دسترسي امكان

 قابل غير و شور كه است نيافته نفوذ آبخيزها عمق در حد بدان هنوز ولي، است تر مسطح چه اگر كه اي دامنه حاصلخيز دشتهاي

 .آيند مي شمار به كوهستاني هاي دامنه در ايران شهرهاي حضور عمدة علت دو سو، ديگر از .شوند برداري بهره

 براي ايران در انسان و آورده وجود به ارتفاعات كه است مزيتي مهمترين محلي مقياس در محيطي زيست تجانس عدم اين    

 زيست محيط نوع اين سبين مزيتهاي نماد شايد . است گرفته بهره آنان از روستاها مثل كوچك و بزرگ تجمع مراكز ايجاد

 .باشد مشاهده قابل بهتر مناسب، وخاك آب منابع به دسترسي و قناتها حضور با سرزمين، مكمل اجزاء با غيرمتجانس



 

 

 دارد وجود نواحي اين در هنوز كه بازي فضاي و ها دره و كوه حضور علت به مزيتها اين از وري بهره يا برداري بهرهاز سويي    

اغلب در  متأسفانه .كند جبران بسياري از شهرها در را شهري توسعه بودن برنامه بي از ناشي رفته دست از صتهايفر بتواند شايد
 پهنه مستلزم اقدام اين .است محسوس كامالً آنان احياء ضرورت و اند شده تخريب و نابود بلكه فراموش، تنها نه مزيتها اينشهرها 
  .است شهري كاربريهاي توسط مربوطه باز فضاهاي و بستر سازي يكسان از جلوگيري و هدفدار حفاظتي بنديهاي

 منظور به ،است زمين كننده اشغال كه شهري زيست محيط در الزم تفرجي گردشگري كاربري يك عنوان بهبنابراين كوهستانها    

 پايداري كه اكولوژيك خدمات مولد و زيستگاه عنوان ،  بهغيره و آبخيزداري تا گرفته هوا تلطيف از محيطي، زيست خدمات ارائه

ساختارهاي زيستي شهرها را  شهري باز فضاهاي كنار در باز فضاي و سرانجام به عنوان كند مي تضمين را سرزمين و زيست محيط
 ها محيط و تفرج در اين ورزش براى را ويژه اى هاى موقعيت كوهستان، در چشم اندازها و مناظر تنوع و در بر مي گيرند. زيبايى

پرطرفدارترين  از ها ايران نيز كوه ديدن مى كنند. در هاى جهان كوه از نفر ميليون 50 از بيش ساله هر آورده است. وجود به
فعاليت  اين كه است حالى در و اين يافته رونق كوهنوردى و اكثر شهرهاى كشور، كوهپيمايى در هستند. امروزه گردشگرى مناطق

 تهران گذارد. بعنوان مثال در مى جاى بر مثبتى بسيار تاثيرات شهرها اين روحى ساكنين و سمىوضعيت ج ورزشىِ فراگير، در

  مى پردازند.  مختلف و به ورزشهاى آورده جنوبى روى البرز هاى دره رود به تعطيل ايام در نفر هزار يكصد از بيش
(آبي و خشكي) قرار داشته و از سوي ديگر به  در ارتباط با اكوسيستمهاي متنوع طبيعي سو اكوسيستمهاي كوهستاني از يك

  اكوسيستمهاي انسان ساخت (شهرها و كشتزارها) مرتبط هستند. 
و تعادل  خالتهاي انساني بسيار حساس بودهضمن پيچيدگي در برابر د ي كوهسارانتركيب هم بافته طبيعي در اكوسيستمها   

رود به شدت متزلزل و ناپايدار است. به همين دليل در صورت استفاده طبيعي آن كه تضمين كننده بقاي اكوسيستم به شمار مي 
بي رويه از پوشش گياهي، ثبات شيبها به مخاطره افتاده و منطقه به سرعت در  معرض فرسايش، تخريب و انهدام قرار مي گيرد. 

  و حمل رسوبات قرار مي دهد. تخريب و انهدام خاك در مناطق كوهستاني متعاقبا اراضي جلگه اي را در معرض تهديد  سيل
از سويي اكوسيستمهاي كوهستاني در تمامي كشورهاي جهان در اثر فعاليتهاي موثر انساني دگرگون شده و به تخريب كشيده      

  است. اين دگرگونيها از نظر نوع عوامل، شدت آسيب، ميزان خطر و درجه حساسيت در كشورهاي مختلف كامال متفاوت است.
ورهاي صنعتي اكوسيستمهاي كوهستاني به شكلي متفاوت در معرض تخريب و دگرگوني قرار دارند. تهاجم كانونهاي در كش     

تمركز انساني براي استفاده از امكانات تفرجگاهي احداث شده در اراضي كوهستاني توريسم فشرده اي را بر اين مناطق تحميل 
دهاي مي رود كه شهرنشيني و نفوذ دستاور اي دگرگون يافته در اروپا به شماركرده است. كوههاي آلپ نمونه بارزي از اكوسيستمه

صنعتي در مناطق اطراف آن تغييرات چشمگيري را در اين رشته كوهها به وجود آورده است. از سويي هر تاثيري در محيط زيست 
فه در ارتباط تنگاتنگ با يكديگر قرار دارند كوهستان اراضي مجاور آن را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد. دشت و كوهستان بي وق

و مدام همديگر را تحت تاثير قرار مي دهند. حيات دشتها بوسيله كوهستان تضمين مي شود و كوهستان نيز از دشتها متاثر مي 
ا، شود. نابودي پوشش گياهي طبيعي اراضي كوهستاني اعم از جنگل يا مرتع و تبديل آنها جهت مصارفي در حوضه آبخيزه

سيستمهاي كشاورزي واقع در دشتها را به شدت مورد تهديد قرار داده است. رسوبات حاصل از فرسايش و تخريب اراضي 
كوهستاني عالوه بر راه اندازي زمينه هاي سيالب و خسارات مستقيم ظرفيت آبي سدها را نيز كاهش داده و از اين طريق اراضي 

 سراسر در دهيپد كي به شدن ليتبد حال دركوه ها  هيحاش درشهرها  رشد و يپراكندگ . كشاورزي را تحت تاثير قرار مي دهند.
ي و كشاورز مناطق تا يصنعت يشهركها و مسكن در يگذار هيسرما توسعهمي باشد كه در كشور ما نيز قابل مشاهده است.  جهان
 ستيز ياصل مشكالت جمله ازا شده است. سبب ايجاد آثار منفي زيادي در حاشيه كوه ه ،يطيمح مناطق نيا به تيجمع هجوم
 دست ي شهرهاي حاشيه نشين، ازكشاورز و يشهر استفاده دو ناشي از آب ديشد يآلودگ ايجاد شده در مناطق كوهستاني يطيمح

 يها مسكن از يا گسترده دادن دست از، شيفرساي، شهر گسترش قيطر ازي كشاورز يها نيزم بيتخر و يضرور ريغ رفتن
  اكوسيستمهاي موجود و ... مي باشد.، يعيطب منابع از مانده يباق مناطق ديشد ديدتهي، عيطب
ي و به طور كلي محيط كوهستان را شهر يداريپا ، جوامع يطيمح ستيز و ياجتماع ،ياقتصاد يزير برنامهنامناسب  يها وهيش

رت گرفته در اين محيط ها بايستي به گونه اي اعمال هرگونه برنامه ريزي صو از اين رو مورد تخريب و نابودي قرار داده است.



 

 

 در آن گنجانده شود. توسعه بر يتيمحدود و توسعه يبرا يفرصتاستفاده از اين محيط ها به عنوان  باشد كه دو مسئله مهم يعني
يط زيست ي را به دنبال داشته باشد آسيبي به محعيطب يها ستميس يكپارچگي از حفاظت كه يحال در ياقتصاد و توسعه  رشد

 را شامل شود مدنظر ماست. ستيز طيمح از حفاظت و ياقتصاد رشد ادغام كه توسعه از يشكل كوهستان ها وارد نمي نمايد.
 ستيز طيمح حفظ جهت و ديگر عوامل ينهاد ثبات و ،يفرهنگ تيهو ،يگذار اشتراك به و مشاركت ،يدسترس ،يتوانمندساز
است لزوم  داريپا ياقتصاد رشد الزم شرط شيپ كي ستيز طيمح يداريپاجا كه از آن .ضروري است ياقتصاد رشدهمگام با 

حفاظت محيط هاي طبيعي از توسعه و جلوگيري از ورود و پيشروي  .دسترسي به اهداف طراحي امري ضروري به نظر مي رسد
و حفاظت  تيريمد به توجه ادامه بدون توسعه .طراحي مناسب امكان پذير استاعمال شهرها به مناطق حفاظت شده كوهها تنها با 

 و ياجتماع ،ياقتصاد يداريپابا توجه به لزوم  .كندمي  ديتشد را ت مربوط به پيشروي شهرها و حاشيه نشينيمشكال منابعصحيح 
ي و عدم موفقيت در اين مهم با رشد شهرها به سمت كوه ها و حاشيه شهر يزير برنامه عمل و توسعه يتئور در يطيمح ستيز

طراحي مناسب سپس اين سه عامل و  و ادغام صحيح محيط در نظر گرفتني از چالش هاي پيش رو براي طراحي يك ،ينشين
رد نظر را به فرصتي براي بهبود مي تواند چالش مو در اينصورت مي باشد كهبا توجه به اين سه عامل محيط هاي كوهستاني 

   به سمت كوه ها تبديل نمايد. هاپيشروي شهرد و آسيب ديدگي و وضعيت محيطي اين مناطق و جلوگيري از تخريب بيش از ح
 ي شود.طيمح ستيز يها ستميس ليپتانس رساندن حداكثر به و توسعه رساندن حداقل ، بهبهطرح ارائه شده بايستي منجر 

 يالگو كي ديتول رد يبوم يها مهارت و منابع از استفاده نيبهترجهت  ياجتماع ،يطيمح ستيز ،ياقتصاد عوامل كردن هماهنگ
 يا وهيش به ديبا تيسا توسعه يها تيفعال همه باشد مدنظر است. مردم يها آرمان و ازهاين ها، ارزش با مطابق كه توسعه داريپا

 از كپارچهي و واحد انداز چشم كي آن بر مناطق باارزشي چون كوهستان شود. اثرات رساندن حداقل بهي شود كه موجب طراح
شده اند بلكه موفق  گرفته نظر در هم با تنها نه ييروستا و يشهر جهان آن در كه ،يشهر يها سكونتگاه و يعيطب ستيز طيمح
  شده اند از ضروريات طراحي محيط هاي كوهستاني و جلوگيري از حاشيه نشيني مي باشد. يداريپا به يابيدستبه 
 

        ا به سمت آنا به سمت آنا به سمت آنا به سمت آنجهت جلوگيري از رشد شهرهجهت جلوگيري از رشد شهرهجهت جلوگيري از رشد شهرهجهت جلوگيري از رشد شهره    راهكارهاي طراحي محيط و منظر كوهسارانراهكارهاي طراحي محيط و منظر كوهسارانراهكارهاي طراحي محيط و منظر كوهسارانراهكارهاي طراحي محيط و منظر كوهساران
فعاليت   از ديرباز تفرج و تفريح به طور غيرمستقيم به صورت يكي از نيازها و تمايالت انسان مطرح بوده است. تفرج شامل كلية   

ترين منابعي كه  از مناسب .هايي است كه عموماً در خارج از محيط هاي بسته و محدود انجام مي گيرد و به فضا و منابع نياز دارد
طبيعي را مي توان نام برد كه هنوز جنبه هاي زيبايي  د كيفيت تفرج را باال ببرد، منابع طبيعي و كمتر تغيير يافته و شبهمي توان

  ).Mikaeili,1996شناسي طبيعي خود را حفظ كرده اند (
آن به عنوان در ساماندهي و طراحي محيط كوهستان بايد به آسيب پذيري  با توجه به ارزشهاي زيست محيطي كوهساران   

ويژگي مهم ساختاري و سانحه خيزي شديد آن كه ناشي از حضور اكوسيستمهاي متنوع و پيچيده است، توجه داشت. حفظ آثار 
پايين دست در كوهستان كه منجر به ايجاد وابستگي ميان كليه محيط هاي متنوع فرعي ميشود،  –كرانه اي و ارتباطات  باالدست 

  ). 1381ر طراحي محيط كوهستاني است (ياوري، يكي ديگر از عوامل مهم د
ويژگيهاي مهم ساختار اكوسيستم كوهستاني، مي توانند به صورت الگوهاي اكولوژيك در آمده كه كاربرد آنها در طراحي و منظر    

زگار با محيط شود. بنابراين طراحي سا سازي طبيعي در كوهستان، همراه با حداقل نگهداري و حداكثر خود پايداري دنبال مي
كوهستان، رويكردي اكولوژيك است كه منظرسازي طبيعي را همراه با باززنده سازي اكولوژيك و حفاظت از محيط طبيعي مورد 
توجه قرار ميدهد، به طوريكه بر كاربرد گياهان بومي در طرح تأكيد مي كند و به موضوع حفاظت از بستر و سيماي طبيعي كمك 

  مي نمايد.
 اكوسيستم، به سازماندهي اجزاي آن و سيستمهاي مرتبط برمي گردد. لكه هاي طبيعي و مصنوع، داالنها و شبكه ساختار هر   

هايي كه آنها را به هم مرتبط مي سازند، ساختار اصلي هر اكوسيستم را تشكيل مي دهند. ساختار مفهومي وحدت بخش و 
ايي و چيدمان، جهت گيري، توده و مقياس، تعريف فضايي و ارتباط و يكپارچه كننده بوده و نتيجه كلية اتفاقات در مورد جانم

اتصال است. همچنين وحدت بخشي در تصميم گيري ها در محيط مصنوع، ساختاري يكپارچه به وجود خواهد آورد. در حقيقت، 



 

 

ود مبين تغيير و پويايي ساختار ساختار در جايي وجود دارد كه تمامي نمودهاي پويا در كنار يكديگر قرار مي گيرند و اين مسئله خ
  ).Dorward, 1990در طول زمان است(

در مبحث ادارك فضا، مقياس مهمترين عامل تعيين كننده است. از آنجاكه ساختار خود نمودي پوياست، بنابراين از سويي    
ابعاد فضاها در منظر طبيعي بسيار  مقياس نيز واجد تغيير و پويايي بوده و به منظور درك مقياس و به تبع آن ادارك فضا، تعريف

مهم است. مفهوم مقياس با اندازه متفاوت است. مقياس در واقع، پيمانه و واحد سنجش اندازه هاي مرتبط و قياس يك اندازه با 
ديگري است. به همين دليل، در طراحي در محيط هاي كوهستاني، رعايت مقياس منظر در محيط (كوهستان) و تطبيق آن مقياس 

ا محيط قابل لمس براي انسان ضروري است. پوشش گياهي و آب، از مهمترين عوامل تأثير گذار بر انتقال تدريجي مقياس بين ب
محيط انساني و محيط كوهستاني هستند و به همين دليل است كه رعايت در تناسب كاشت و جهت ديد، منجر به تطبيق مقياس 

  ).Dorward, 1990( پيوستگي طرح با بستر طبيعي كمك خواهد كردمحيط كوهستاني با مقياس انساني شده و به 
 الگوي چيدمان اجزا (نظير پوشش گياهي و حتي دسترسيها) ساختار هر سيستم و سازماندهي فضا و توده را تشكيل ميدهد.   

اندهي شده به سمت باد و همچنين، اقليم خرد متغيري تأثيرگذار بر پويايي ساختار و مقياس است كه با جهت گيري ساختار سازم
آفتاب، فضا را بزرگتر و در معرض ديد بيشتر قرار ميدهد. اندازه گياهان، ارتباط بين ارتفاع به گستردگي درختان و آرايش فضايي 

  آنها با توجه به تاج پوشششان از جمله متغيرهاي تأثير گذار بر درك ابعاد فضايي است.
در طراحي محيط كوهستان است. اهميت گياهان درشكل دهي ساختار و تنظيم و كنترل اين مسئله، كليد و راهگشاي ديگري    

مقياس در كوهستان، تأكيد و استفاده از گياهان بومي را چند برابر مي سازد، زيرا براي كنترل و درك مقياس در محيط مصنوع و 
ناسبات محيط كوهستاني بوده و انتقال تدريجي مقياس تطبيق آن با محيط طبيعي، توده و ارتفاع گياهان بومي بسيار نزديكتر به ت

ب، حفظ كريدورهاي بين محيط طراحي شده و محيط طبيعي، به شكل مناسبي صورت مي گيرد. بنابراين توجه به سلسله مرات
مهم ديد و منظر و دسترسي بصري، همراه با كنترل اقليم خرد و رعايت تناسبات و مقياس انساني، بر ارتباطات فضايي طرح و تنوع 
و وحدت بخشي نمودهاي پويا چه به صورت طبيعي و يا به صورت مصنوع اثرگذار بوده و الگوي چيدمان اجزا را به الگوهاي طبيعي 

منظر طراحي شده ممكن است شبيه به طبيعت باشد، ليكن نيازمند برنامه ريزي، آمايش و احداث و  يكتر مي سازد.هر چه نزد
عي طراحي شده، فرايند طوالني مدتي است كه در نهايت منجر به خود پايداري منظر مي شود، ولي يك نگهداري است. منظر طبي

  ).   Harker, 1999 & EPA, 2002ود(سيستم اكولوژيك متعادل و پيچيده جديد ايجاد نميش
گياهان در اين ميان گياهان بومي استفاده شده در طرح، نقش مهمي در اين فرايند و منظر خود پايدار به وجود آمده دارند، زيرا    

را تشكيل داده بومي بخشي از تاريخ طبيعي منطقه اند. آنها به طورطبيعي و هزاران سال در آن منطقه رشد كرده و جوامع گوناگون 
اند و به خوبي با جغرافيا، هيدرولوژي، اقليم و خاك آن منطقه سازگار شده اند. در عين حال اين جامعه از گياهان بومي، زيستگاهي 

  ). EPA, 2002كند( براي گونه هاي حيات وحش منطقه ايجاد مي
از گياهان بومي در طراحي منظر طبيعي و كاهش جوامع اهميت تنوع در حفظ تعادل بيولوژيك، دليلي مهم بر استفاده بنابراين    

  ) Harker, 1999(اصلي انقراض گونه هاي جانوري استگياهان بومي  علت 
از ويژگي مهم اراضي كوهستاني بي ثباتي و ناپايداري تعادل آنهاست. نابودي پوشش گياهي طبيعي اراضي همچنانكه بيان شد،    

دشت ها را به مخاطره مي اندازد . ثبات و پايداري اكوسيستم كوهستاني بيشتر تحت تأثير  كوهستاني از جمله جنگل ها، حيات
بخش هاي ارگانيك قرار دارد و به همين دليل بايد نسبت به جنبه هاي اكولوژيك و ثبات در اين مناطق توجه ويژه اي مبذول 

  ). 1374داشت (مجنونيان، 
الزم   .نيز، نسبت به باالدست از كيفيت كمتري برخوردار استنواحي مجاور شهرها كوهساران و شرايط محيطي در پايين دست    

به ذكر اين است كه بايد ميان باالدست و پايين دست كوهستان، تعادل ايجاد كرد تا از فشار به كوهستان به عنوان فضايي طبيعي 
 كوهستان ياري كند(د ما را در رسيدن به تعادل درانو پويا جلوگيري شود. طراحي در پايين دست و حفاظت در باال دست مي تو

2000،Benson and Maggii.(  



 

 

خاص بودن شرايط اقليمي و محيطي و خصوصيات فيزيكي و ساختار كلي محيط كوهستان، طراحي را به سمت طراحي بنابراين    
از مهم ترين مواردي است كه مي بايد  حفظ ميراث طبيعي، منابع پايه و خصوصيات طبيعي .بر پايه هاي اكو لوژيك سوق مي دهد

پذير مي  بر مبناي رعايت اصول اكولوژيكي و زيبايي شناختي امكانكوهساران در نظر گرفته شود. بنابراين طراحي منظر پايدار 
يك . اين نگرش نقش طراحي منظر پايدار و طراحي محيط را در ايجاد تعادل بين تقاضاي استفاده از محيط و توان اكولوژشود

  مشخص تر مي كند.
فراغتي، ضرورت پيش  -تهران از نظر محيط زيستي و نياز به توسعه مناطق تفرجي شهر نيازها و ويژگي هاي كالندر اين ميان    

بيني اهداف و برنامه ريزي ويژه اي را براي اجراي طرحهاي توسعه و احياي منابع طبيعي مي طلبد. روند تخريب محيط زيست در 
تاني، بويژه در دامنه جنوبي البرز در كنار عواملي مانند موقعيت جغرافيايي، رشد جمعيت و توسعه شهري و نياز به مناطق كوهس

گذران اوقات فراغت و رهايي از تنش هاي روزمره، اهميت اين منطقه را بيش تر نمايان ساخته. از اين رو شايسته است طراحي 
اصولي هدايت شود. حفاظت از مناظر بكر، اكوسيستم هاي طبيعي و مناظر با شكوه چنين فضاهايي در چارچوب طرحي نظام مند و 

در اين مناطق به كاربرد مؤثر تعدادي از روش ها از جمله: بيان واضح و روشن از اهداف كه منجر به محافظت از اين مناطق شود و 
هاي غير دولتي و سازمان هاي جامعه به اختصاص ك از اين اهداف، تشويق نهادهاي خصوصي، سازمان يضوابط قابل اجرا به هر 

زمين ها به مديريت حفاظت، نظارت منظم پس از آن به منظور تعيين اثربخشي مديريت حفاظت و نتيجه گيري حاصل از نظارت 
  نيازمند است.

 برنامه و طرح وجود فقدان يوحت ها برنامه طرحها، درقالب رفته رفتهي نواح نياي تمامي مركز البرز مستعدي نواح محدوده در    
ي بردار بهرهي حت و وساز ساخت وي ساز اليو رشديي سو از. اند درآمدهي وحقوقي قيحق اشخاص تصرف بهي اصولي ا

 دست، نيپائي نواح بر راي ريناپذ جبران وصدمات آثاري نواح نيدرچن) مجاز ريغي التيشي موارد ودري وزراعي باغ(يكشاورز
ي امديپ دست باال و دست انيمي نواح بهي انداز دست شيافزا با و. ساخت خواهد واردي نيرزميز آب يها سفره وي جاري آبها
  .داشت نخواهد دنبال به راي نواح نيا بيتخر جزء
توان هاي باالي محيط زيستي و تفرجگاهي برخوردار است كه از جمله مي توان به كوههاي مرتفع با سيماهاي  ارتفاعات تهران از   

به تنوع منحصر به فرد و دره هاي زيبا و سرسبز فرحزاد و كن اشاره كرد. از آنجا كه محيط زيست كشور ما با توجه  طبيعي
توان بدون شناخت توان و ظرفيت هاي محيط و بدون بررسي  گوناگون داراي ظرفيت هاي بهره برداري متفاوتي است، بنابراين نمي

. برنامه ريزي بوم شناسانه بايد متناسب با شرايط محيط و نياز برداري از آن پرداختيط، به بهره و برنامه ريزي هماهنگ با مح
  ). McHarg, 1975انسان هايي باشد كه از آن بهره مند خواهند شد(

از اينرو دستيابي به برنامه ريزي و طرحي منسجم، منطقي و كارا بدون توجه به جامعه بهره بردار، ويژگي هاي متعدد و شناخت    
). در كلية موارد طراحي و مطالعه شده، حفاظت از محيط طبيعي Mikaeili, 1996اختارهاي آن، امكان پذير نخواهد بود(س

كوهستان و توان هاي تفرجي آن مورد نظر بوده است كه براي نيل به چنين هدفي، طراحي در مرحله نخست بر پايه اصول 
هستان فراتر از بهره وري گردشگري صرف است. مسائلي همچون تنوع زيستي، اكولوژيك مبنا قرار گرفته است چرا كه عملكرد كو

اثر بر اقليم محلي و آبخيزداري نيز داراي اهميت فراوانند. در واقع حفاظت و توسعه همگام با هم در جهت پايداري گردشگري 
مناطق ارزشي است كه نه فقط قابل  كند. تأمين بهداشت رواني و بهره وري معنوي مردم از زيبايي هاي طبيعي اين حركت مي

  برآورد نيست، بلكه يكي از عوامل اصلي جذب مردم به شمار مي رود.
 

        ::::اساس رويكرد حفاظتاساس رويكرد حفاظتاساس رويكرد حفاظتاساس رويكرد حفاظتمحيطي كوهساران بر محيطي كوهساران بر محيطي كوهساران بر محيطي كوهساران بر طراحي طراحي طراحي طراحي 
ترين برنامه براي طراحي ساختارهاي محيطي كوهساران استفاده از راهكارهاي حفاظتي مي  براساس موارد مطرح شده، مناسب   

درك ماهيت   ساكن در كوهساران و كوهپايه ها،درك فرهنگ مردم  ،درك بوم شناسي منطقه اين راستا مواردي چون باشد. در



 

 

مشاركت امن در برنامه و بويژه  دهد فيزيكي، بيولوژيكي، فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي كه آن را تحت تاثير قرار مي -تغييرات 
  .در انجام اين فرايند تاثير گذار است مجموعه اي گسترده از سهامدارانريزي و مديريت تصميم گيري از جوامع محلي و 

ريزي آن  با فضاي برنامه حي طبيعت كوهسار و متناسبمحورهاي زير را مي توان به عنوان اهداف كالن در طرابه اين ترتيب    
  ):Associated, 2002) Hargreavesبيان كرد

  اجتماعي دره ها و يال هاي كوهستاني شمال تهران براي توسعة پايدار.حفظ و احياي ارزشهاي طبيعي، زيستي و  -1
  اعتالي كيفيت محيط شهري و زندگي شهري. -2
  گسترش امكانات (گذران فر اغت وافزايش سالمت و ايمني شهر در برابر انواع آالينده ها و سوانح). -3
  ها. ارائه راهكارهاي حفاظت و گسترش و بررسي امكان توسعه در كوه -4
  جلوگيري از پيشروي ساخت و سازهاي شهري. -5
فضايي مناسب در مجموعه در راستاي توسعه تعامل بين انسان با محيط و انسان با انسان با رعايت  –ايجاد نظام كالبدي  - 6

  مالحظات زيست محيطي، عملكردي و زيبايي شناختي در چارچوب مقدورات و امكانات.
 
 
 

  در ارائه طرح اهميت بسياري دارد: از سويي رعايت موارد زير
وجود قوانين اخالقي و عملي به منظور ارتقاء ارزش طبيعي و براي جلوگيري از درگيري با ارزش هاي فرهنگي توسط كاربران   -1

  و مديران منطقه حفاظت شده و پياده سازي درست قوانين.
امعه و ادامه مشاركت جامعه در اين فرايند و همچنين بحث و وجود مكانيسمي براي نظارت، بررسي و بروز رساني تعامل با ج -2

تبادل اطالعات منطقه حفاظت شده بين كاركنان و جامعه در امور موثر در هر كدام از آنها، از جمله امور فرهنگي، تغييرات، اثرات 
  گردشگري و ... .

  .كوه در براي برقراري ثباتتكنيك هاي قابل اجرا، با استفاده از هر دو پوشش گياهي و سازه ها،  -3
به حداقل رساندن همه منابع فرسايش ناشي از فعاليت انسان و تثبيت و يا ترميم مناطق فرسوده با استفاده از گياهان بومي و  -4

   .كوهسارانهويت طبيعي حفظ 
 قبول از اثرات زيست محيطيدسترسي ها بايد به گونه اي طراحي شوند كه به ارائه سفر امن سازگار با سطح قابل از سويي    
آلودگي و كاهش و  زيستي آسيب منابع حداقل رساندن به ،كوهستاني بايد بهتسهيالت همچنين در تعيين و مكانيابي  .نجامديب

طراحي با  و بويژهامكان مشاركت همه ذينفعان مربوطه ه نمود. در طراحي محيطي كوهساران توج كيفيت منظرهمچنين حفظ 
  نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. رهنگي، و اجتماعي با توجه به وزن برابر با منافع اقتصادياجزاي طبيعي، ف

داري از  خوداستفاده از مواد بومي و طبيعي و ، در طرح و هماهنگي آن با طبيعتكاهش تنوع ظيرهمچنين رعايت مواردي ن   
  .(Biota, 2013a)، اهميت دارد ناسازگارند ساختارهاي زيستيتركيب موادي كه با 

تعيين كاربري  ، مكان يابي فعاليت هاي گردشگري و تفرجي و بهسازي محيط زيست ن،ابر پايه رويكرد طراحي اكولوژيكي كوهسار
توسعة منابع محيطي فضا از طريق اقدامات بهسازي، بازسازي و نوسازي در راستاي كاهش  ستان و سرانجامهاي مورد نياز در كوه

  مورد نظر طراح است.  ايش توان اكولوژيكيت طبيعي و افزمخاطرا

 
        بحث و نتيجه گيريبحث و نتيجه گيريبحث و نتيجه گيريبحث و نتيجه گيري

 (Broad Hurst,2001)     معتقد است؛ گردشگري مي تواند به عنوان عاملي هماهنگ كنندة بين توسعه و حفاظت در
همگام با كوهستان باشد و با در نظرگيري نقاط قوت كوهستان همچون مردم و منابع آن، توسعه مناطق كوهستاني مي تواند 

حفاظت و از طريق گردشگري انجام پذيرد و عملكرد صحيح اكوسيستم كوهستان و نيز بهره برداري تفرجي از آن امكان پذير است. 



 

 

هم خوردن ايجاد تعادل بين حفاظت و استفاده، دشوارترين مسئله در برنامه ريزي و طراحي كوهستان ها به شمار مي رود. زيرا به 
، حتي در يك محدودة كوچك، اثر خود را بر روي نقاط همجوار خواهد گذاشت. گردشگري پايدار ستانتعادل طبيعي در كوه

محيط هاي كوهستاني ارتباط مستقيم با توان سرزمين و ظرفيت برد طبيعي و انساني اين مناطق دارد. شكننده و آسيب پذير بودن 
 گسترش گردشگري، متغيرهاي محيطي در نظر گرفته شوند(اين مناطق سبب مي شود كه با در نظر گرفتن توان محيط براي 

2000.al.( Rousset et al. 2013, Mcintosh et  .  
با توجه به مطالب عنوان شده، به نظر مي رسد طراحي در مناطق كوهستاني در صورتي پايدار خواهد بود كه طبق اصل حفاظت    
براي تداوم حفاظت، نياز مبرم به شناخت خصوصيات و منابع پايه طبيعي و  .ان حفاظت و توسعه را برقرار سازدتوسعه، تعادل مي –

). ثبات و محافظت از ميراث و سيماهاي طبيعي و فرهنگي به عنوان  Mikaeili, 1996طراحي بر پايه اصول اكولوژيك وجود دارد(
، ضروري به نظر مي رسد. با در نظر ياني براي نيل به پايداري گردشگرمنابع اصلي گردشگري و طبيعت گردي در مناطق كوهست

گرفتن حساسيت باالي طبيعت مناطق كوهستاني و با توجه به ويژگي مهم اكوتوريسم يعني ارتقا و افزايش حفاظت از اكوسيستم 
 تواند راهي براي ايجاد تعادل بين حفاظت و بهره برداري از منابع طبيعي، اجراي طرحهاي گردشگري در چارچوب اكوتوريسم مي

طبيعي كوهستان باشد. توجه به چهار ويژگي اصلي سرزمين يعني ظرفيت برد ، دوام، پافشاري و انعطاف پذيري براي حفظ 
     ). 1381(ياوري،  دارد يپايداري اهميت زياد

به منظور  بنابراين طراحي منظر فضاي كوهستان بايد، با توجه به ويژگي هاي محيط محلي، ارتباطات منطقه اي و كوه باشد و   
 ).Benson & Maggii, 2000( پذيرش اجتماعي طرح از سوي اهالي كوهستان انجام شود، تا پايداري را تضمين كند

اين تحقيق، كاهش تعارضات در مناطق بكر و طبيعي با استفاده از روش زون بندي و با تأكيد بر حفاظت و توسعه كيفيت  آماج    
گونه هاي نادر و تقليل تعارضات منفي انساني در سطح منطقه اي است. براي دستيابي به  طبيعي، حفظ و نگهداري زيستگاهها و

اهداف حفاظت و در نهايت رسيدن به اصولي براي گردشگري در مناطق طبيعي همچنين طراحي با حداقل خسارت به محيط 
در نظر گرفتن روش كار و اصول طراحي منظر  ، اراية الگويي همراه بادن به طراحي پايدار براي گردشگريطبيعي و در حقيقت رسي

طبيعي در كوهستان، طراحي منظر طبيعي با استفاده از گياهان بومي مبحث مهم و قابل استفاده اي مي باشد كه نمي توان از آن 
ي است. چشم پوشي كرد. اهميت تنوع در حفظ تعادل بيولوژيك، دليلي مهم بر استفاده از گياهان بومي در طراحي منظر طبيع

 .)Carver et al. 2007((((گياهان  بومي، منظري زيبا، مقاوم به خشكي و نيازمند نگهداري كم ايجاد مي كند

اين قبيل گياهان، نياز به حاصلخيزي و غني ساختن خاك نداشته و نسبت به گياهان غير بومي به سموم كمتري براي از بين  
ي بوده و به خوبي نسبت به شرايط  محيطي مقاومت نشان داده و از فرسايش بردن آفات نياز دارند. همچنين نيازمند آب كمتر

خاك مي كاهند. مهمترازهمه آنكه، گياهان بومي تنوع زيستي را افزايش داده و ميراث طبيعي را حفظ مي كنند. منظر طراحي 
يعي طراحي شده، اري است. منظر طبو احداث و نگهد شده ممكن است شبيه به طبيعت باشد، ليكن نيازمند برنامه ريزي، آمايش

فرايند طوالني مدتي است كه در نهايت منجر به خود پايداري منظر مي شود. از آنجا كه در ديدگاه منظر سازي طبيعي، استفاده از 
الت گياهان بومي يكي از روشهاي اصلي است، بنابراين براي انتخاب اين گياهان ضمن توجه به خصوصيات آنها به منظور حل مشك

مربوط به فرسايش و غيره در محيط، طراحي با تأكيد بر گياهان بومي منظور شد. توانايي تكثير با روشهاي علمي و كم هزينه، يكي 
  ديگر از معيارهاي مهم براي استفاده از گياهان بومي در كوهستان است.

گويي به مسائل سيستم طبيعي كوهستان، باديدگاه با در نظرگرفتن شرايط موجود طرحي بايد ارائه شود كه ضمن پاسخبنابراين    
طرحي  منجر به ارائهمنظرسازي طبيعي نيز هماهنگ باشد. استفاده از گونه هاي گياهي بومي و الگوهاي طراحي منظر طبيعي، 

 شده و همزمان هزينه هاي نگهداري پوشش گياهي، يكه موجب ارتقاي كيفيت اكولوژيك در اكوسيستم كوهستانخواهد شد 
  حفاظت و ... محيط كوهستان به شدت كاهش يابد.
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