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 چكیده 
شود و خصوصییات بصیری  ن سیهم مهمیی در     ش تحسین میا، میراث فرهنگی و طبیعی که زیباییمنظر به عنوان یکی از منابع مهم ملی

گیذاری  کمک کرده، سیبب جیذس سیرمایه    م از محیط طبیعی و مصنوع اطرافشتواند به لذت بردن مردیت ناحیه و حس مکان دارد، میهو
ده و تنوع زیستی را افزایش دهد. مقاله حاضر به ارزیابی منظر محیدوده طراحیی   کرهای اقتصادی و اجتماعی منطقه کمک شده، به پیشرفت

و عرصیه   قرار گرفتیه جنوبی( کیلومتری بیرجند )مرکز استان خراسان 70پردازد. منطقه خور در فاصله ف  ن میراهی خور و اطراپارک میان
راهی خیور و اطیراف  ن در دو   ارزیابی منظر محدوده طراحی پارک میان. استطبس  –متری از راه  سفالته بیرجند  5/139طرح به فاصله 

. در تحقیی   اسیت گییری  های بصری منظر، مرحله دوم، تحلیل منظر و نتیجیه شناخت ویژگی مرحله انجام پذیرفته است. مرحله اول شامل
شده های انجاماست. با توجه به شناخت و تحلیللیست و توصیف و تحلیل بصری به این مهم پرداخته شده حاضر با استفاده از تکنیک چک

. این مقاله با شدجود در محدوده طراحی پارک کویری در دشت خور ارزیابی های منظر موهای هر یک از تیپشده، ویژگیارایه و معیارهای 
مداخلیه در وضیعیت   دالیلیی بیرای    ارایهشناخت کیفیات زیبایی منظر منطقه، نیاز به مدیریت بصری منظر منطقه طرح را الزم دانسته، و با 

 د.کنح مشخص میختلف منظر منطقه طرهای مموجود، راهبردهای مدیریت بصری منظر را در تیپ
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کیه بیه   « طراحی باغ منظر نیایش در منطقه کویری خور بر مبنای سنت اسالمی»ت با عنوان: ارشد مهندسی طراحی محیط زیسنامه کارشناسیاین مقاله از پایان
 زاده در دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران توسط  قای سیدمحمدرضا خلیل نژاد، انجام گرفته استخراج شده است.راهنمایی خانم دکتر بهناز امین
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 سرآغاز

های صنعتی و شهرکبه موازات رشد جمعیت و توسعه شهرها و 
های ها و جادهافزایش تردد خودروهای سبک و سنگین در راه

راهی روزافزون است. های میانبین شهری، نیاز به وجود پارک
ران مساف ها امکان تفریح و تفرج سالم را برایزیرا این گونه فضا

های طرح های زیستی مجاور عرصهو افراد ساکن در مجتمع
ش ها،  رامیدر پناه طبیعت و دور از انواع  لودگ کهفراهم ساخته 

، رهنگیفیابند و از امکانات رفاهی، از دست رفته خود را باز می
راهی های میاننمایند. احداث پارکورزشی  نها استفاده می

ه جنوبی کخراسان های سیستان و بلوچستان وخصوصاً در استان
تری محرویت و شرایط مدارای موقع ییبه لحاظ اقلیمی و جغرافیا

 ، بارجی و  موزشیفت -تفریحی هایبرداریو استفاده و بهره بوده
 وریزی و طراحی ست، نیازمند شناخت، برنامهمشکالتی روبرو
 مندی از مواهب زیبا وهایی است که در عین بهرهساخت تفرجگاه

های طبیعی کویر، نیازهای تفرجگاهی و گردشگری گاهجلوه
 فراد بومی را پاسخگو باشد. مسافران و ا

راهی مقاله حاضر به ارزیابی منظر محدوده طراحی پارک میان
های وشردر تحقی  مزبور پردازد. خور و اطراف  ن می

روش  تند ازاطالعات به ترتیب اهمیت عبار  وریجمع
ات های میدانی. در بخش تحلیل اطالعبرداشت و ایکتابخانه
 دراز روش اکتشافی، و  و مشخصای به طور عمده کتابخانه

های توصیفی و بخش تحلیل اطالعات مربوط به سایت از روش
 .است شدهارزیابی بهره برده 

 

 راهی خورهدف از احداث پارک میان

پارک کویری خور  مهندسی طراحی محیط زیست،از دیدگاه 
 و: طراحی ه استدشدستیابی به اهداف ذیل طراحی و احداث 

 یرین بین راهی جاده کوای استفاده مسافراایجاد محیطی بر
محیط  و بهبود ییزدابس و ساکنان شهر خور، بیابانط -بیرجند

ز اری زیست، احیای مراتع و احداث فضاهای سبز طبیعی، جلوگی
ن رفتن ییفرسایش خاک، حفظ رطوبت خاک و جلوگیری از پا

های معاجتماعی مجت -فرهنگی یهای زیرزمینی، ارتقاسفره  س
، تکوین زیستی  نهاهای محیطافزایش  گاهیزیستی همجوار و 

زایی و اشتغال وطبیعی و اجتماعات زیستی جدید،  سیماهایزمین
 بز واجرا، نگهداری و حفاظت فضای س براینیرو  استفاده از
 بین راهی.  مسافرانبه  رسانیخدمات

  دالیل انتخاب سایت
 د )مرکز استانکیلومتری بیرجن 70منطقه خور در فاصله 

 هکتار 10جنوبی( واقع بوده و عرصه طرح به مساحت خراسان
ه متری از را 5/139جزء اراضی ملی دشت خور و به فاصله 

گزینی این سایت پس از . مکاناستطبس  - سفالته بیرجند
ه بته، د صورت گرفاداره منابع طبیعی بیرجن وسیلهبهمطالعاتی که 

ل تأمل در بحث نکته قاباست. صالح رسیده تأیید مراجع ذی
 ستانگزینی این پهنه، قرارگیری  ن بر سر راه ارتباطی امکان

های کرمان، یزد، سمنان، اصفهان و جنوبی به استانخراسان
ه این مسیر ب مسافرانتهران است که خود مؤید نیاز مبرم 

راهی است. های میانون پارکخدماتی، همچ -فضاهای تفریحی
ی تعیین راهبردها برایل انتخاس این سایت در مورد دالی

 برنامه جاری برشمرد: موارد زیر را توان، میمدیریت بصری منظر
عی سازمان منابع طبیعی خراسان جنوبی و اداره منابع طبی

ه توج با شهرستان بیرجند مبنی بر طراحی پارکی در منطقه مزبور
و  مکاناتا ،الذکر، امکان استفاده از تجهیزات ساببه اهداف 

ی، راحطبیعی بیرجند طی روند تحقی  و طمطالعات اداره منابع
ی طراحی پارک منظوربههای طبیعی منطقه مورد مطالعه توانایی
طبیعی  های سیستمبرداری از بهترین جنبهاسالمی، بهره -ایرانی

 جادکویر در طراحی فضای سبز عمومی و پایدار، طراحی و ای
 -ندراهی جاده کویری بیرجن میاناسافرپارکی برای استفاده م

گری گردش فضای کمبود زیستی، هایمجتمع تریننزدیک و طبس
ر ددر منطقه طرح، موقعیت سایت مزبور به لحاظ قرارگیری 
 فردهمحیط بکر طبیعت کویری و برخورداری از مناظر منحصرب

. بر اساس (1385نژاد، )خلیل مین  سأ ن، و وجود منبع ت
جنوبی و طبیعی خراسان  مار سازمان منابع اطالعات و

 سیمایینزمی مطالعه، مورد محدوده نگارنده، شخصی هایبرداشت
های انسانی در امان طور نسبتاً کامل از دخالتاست که به

یا  ،بدوی سیمایزمینتوان  ن را رو میو از این استمانده
 طبیعت ناس نامید.

 
 معرفی اجمالی منطقه طرح 

 منطقه جغرافیایی مشخصات
 کیلومتری بیرجند 70دشت خور در شمال غربی و به فاصله 

واقع است. اراضی منطقه مورد جنوبی( )مرکز استان خراسان
مطالعه از چهار طرف به دشت محدود شده و ارتفاعات دشت خور 
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در جبهه شمال شرقی و غرس کشیده شده است. عرصه طرح به 
اصلی اراضی ملی  952 هکتار جزء پالک شماره 10مساحت 

 -متری از راه  سفالته بیرجند 5/139دشت خور و به فاصله 
و  32عرض شمالی و َ 32و ْ 24. سایت مزبور در َاستطبس 

متر از  1135طول شرقی قرار گرفته و در ارتفاعی معادل  58ْ
 سطح دریا قرار دارد. 

 

  وضعیت اقتصادی اجتماعی منطقه خور
ه یز ب، و شغل کشاورزی را ناستاری شغل اصلی مردم خور دامد
توان شغل عبارتی  ن را میدهند که به طور محدود انجام می

 ت ودوم  نها خواند. کشاورزی  نها از نوع خرده مالکی اس
ش رورپمحصوالتی از قبیل گندم، جو، پنبه، ارزن، زعفران را 

 یرانج س، توت وو در بخش باغبانی نیز درختان انار، عنا دهندمی
 ،های مستمر و متناوس ید. به دلیل خشکسالیبه عمل می

ی منطقه تکافوی جمعیت  ن را محصوالت کشاورزی تولید
راعی و زکاهش تولید نباتات  باعثد. خشکی منطقه خور کننمی

ی ایینپو میزان تولیدات کشاورزی معموالً در سطح  شدهمرتعی 
ودی ناب به وبوده قرار دارد. این تولید همواره در وضع ناپایداری 

که  دهستنشود. در این منطقه مراتع اصوالً تنک مطل  تهدید می
که بازدهی طوری، بهگذاردمیمنفی بر دامداری منطقه   ثار

که تها عملی اسچندانی ندارد. زراعت و پارکداری فقط در واحه
و  ارددیا چاه یا قنات وجود  ،امکان دسترسی به تعدادی چشمه

منطقه به کمک این منابع طبیعی به کاشت بومیان این 
ت محصوالتی که قوت الیموتی برای  نان فراهم کند مبادر

و  کنند و اگر  س یافت نشود هیچ اقدامی در زمینه زراعتمی
 وده خباغداری امکان ندارد. کاشت محصوالت زراعی بیشتر جنب

س،  مصرفی دارد، چرا که در این منطقه عالوه بر محدودیت 
 وسعت و بهیا باغداری بسیار کم ،ناسب برای زراعتخاک م

 صورت پراکنده است.
 

  آب و هوا
دلیل وجود دو عامل مؤثر دما و باد، تبخیر و در منطقه خور به 

افزاید. تعری  افزایش پیدا کرده و در نتیجه به خشکی محیط می
قه خور منط ،گیری از  مارهای بسیار دراز مدتبر اساس میانگین

د. بافت تاریخی شهر خور تحت شوای خشک محسوس میهمنطق
تاثیر شرایط اقلیمی و جغرافیایی محیط شکل گرفته است. 

های گنبدی، حیاط های گلی با برخورداری از پوششخانه
های محاط بر حیاط، هشتی و دهلیز، مرکزی، بادگیرها، اتاق

های میانسرا )حیاط( که به دیوارهای قطور، حوض و پارکچه
اند، از ای هماهنگ و منسجم با اقلیم منطقه ساخته شدهونهگ

 (. 1382های این بافت است )زعفرانلو و حمزه، ویژگی
گاه یستانه منطقه طرح براساس  مار میزان متوسط بارندگی ساال

 ( به1379تا  1372هواشناسی خور طی یک دوره هشت ساله )
در  ت جویده که حداکثر نزوالشمیلیمتر گزارش  85/97میزان 
اق های  ذر، دی، بهمن، اسفند، فروردین و اردیبهشت اتفماه
میلیمتر  7/24افتد. حداکثر بارندگی در اسفند ماه و به میزان می

ین ا اقعو ردو حداقل  ن در سه ماه تیر، مرداد و شهریور بوده که 
صورت هسه ماه فاقد بارندگی است. بیشتر بارندگی در منطقه ب

مول س فر. اقلیم منطقه خور بر اسااستهای شدید باران و رگبار
ود قلّت بارندگی، میزان . با وجاست( فراخشک 1380ای )جزیره

ایع وق  ن از سالی به سال دیگر نوسان دارد. خشکسالی یکی از
که گاهی کمی مقدار طوریبه ،است اخیر این منطقه بوده

 یربا زمین تبخ ه محض برخوردببارندگی به قدری است که 
 شود. می

 درجه 5/46ترین ماه سال حداکثر مطل  درجه حرارت در گرم
رین گراد در تیرماه و حداقل مطل  درجه حرارت در سردتسانتی

گراد در اسفندماه و متوسط درجه درجه سانتی -10ماه سال 
است. متوسط گراد درجه سانتی 09/23معادل  ساالنهحرارت 

اه و گراد در تیرمدرجه سانتی 3/38انه حداکثر درجه حرارت ماه
ل عادانه مربوط به دی ماه و ممتوسط حداقل درجه حرارت ماه

ه نرارت ساالاست. متوسط حداکثر درجه حگراد درجه سانتی 8/7
گراد و متوسط حداقل درجه حرارت درجه سانتی 6/26معادل 
گراد است. اختالف درجه دما در شب درجه سانتی 5/19 ساالنه

 زهایرو است. تعداد چشمگیرابستان و زمستان بسیار وروز و در ت
 ورهدیخبندان در منطقه طرح براساس  مار هواشناسی خور طی 

های . حداکثر روزاستروز  28 ماری هشت ساله به طور متوسط 
های دی و بهمن ماه است. براساس یخبندان مربوط به ماه

ا تو  شدهتحقیقات به عمل  مده دوره سرما از  بان ماه شروع 
بندی یابد. اقلیم منطقه خور براساس طبقهاسفند ماه ادامه می

توسط ممیلیمتر و  85/97دومارتن با توجه به متوسط بارندگی 
اقلیم خشک  اد جزءگردرجه سانتی 09/23درجه حرارت 
 .(1385نژاد، )خلیلد شومحسوس می
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 وضعیت منطقه از نظر عوارض طبیعی
ت. از اس کم  ن ارتفاع اختالف و بوده دشت مطالعه، مورد منطقه

 ونظر شیب نیز طبقات مختلف شیب در منطقه مشاهده نشده 
 . است% در کل عرصه 1 حدود نظر شیب متوسط سایت مورد

 

  پوشش گیاهی منطقه
 دلیل شدت درجه خشکی منطقه خور، توده رستنی  ن اندک،به

وم به خشکی از انواع مقا بیشتررشد است که تنک و کم
ست، افی اگرا( با تراکم بسیار کم و رشد ناچیز و تولید ناکی)خشک

ز می اه کمگر در نقاطی که سفره  س زیرزمینی ) بخوان( در فاصل
 گاهیها انهیا در بستر و کناره رودخ ،رویه خاک قرار گرفته باشد

رای به خشکی ب در  نها بروید. واژة مقاومت ییگراهای نمگونه
ی ناییایی و فیزیولوژیکی که بر تواهای بیوشیمتوضیح ویژگی
 طوبتیرای، برای بقا و تولید مثل در شرایط محدود گیاهان بوته

در مقابل  ایاهان بوتهاست. گی شدهگذارند، استفاده اثر می
اند پذیری زیادی از خودشان نشان دادههای حرارتی، انعطافتنش

 ی فرم، که این گیاهان به عنوان نوعهشد موجب موضوعو همین 
 (.1380کل، کرشد خاص ادامه حیات یابند )م

 رد.توان احصا کای را میدر فلور این منطقه، نباتات خاردار بوته
های درمنه، بخش اعظم پوشش گیاهی منطقه طرح را گونه

ی، ندگ. در فصل باراست کش، اسکنبیل، شور تشکیل دادهکاروان
رویند، گل می انفراو زیویژه اگر دما مساعد باشد، نباتات کمب

که سرتاسر این دوره حیاتی شاید در طوریمیرند، بهدهند و میمی
 انجامد.روز تا یک ماه به طور معمول به طول می 20حدود 

وع نپوشش گیاهی منطقه خور با نگرش به اقلیم بیابانی از 
ر ن دتاماریسک و هالوفیت است. این گیاها ،گیاهان اگزوفیت

ر، اردابرگ، خدر انواع سوزنی ییر  س و هواتطاب  با شرایط دشوا
هوای  (.1369، یید )حکمت یغمانشودار دیده می بدار و کرک

، یداراپانگرم و خشک و تبخیر شدید، بارندگی ناچیز، خاک شور و 
ها از سازد، به همین سبب فاصله بوتهرویش گیاهان را دشوار می

 موازات پیشرفتههای گیاهان، اندک است. بیکدیگر زیاد و گونه
های شدن نمک و گچ، بر وسعت استپسمت جنوس و با کم به

 شود. بیابانی افزوده می
 

 وضعیت آب منطقه 
  ی اه عمیرح یک حلقه چییری منطقه طیدر فاصله هشت کیلومت

خور و ایستگاه کویری  احداث پارک برایلیتر بر ثانیه  20با دبی 
است. کارشناسان داده شده اختصاص  ییزداتولید نهال بیابان
س  جنوبی، میزان  بدهی و کیفیت طبیعی خراسان سازمان منابع 

همین  اند. بهدهکرمناسب ارزیابی  سبزچاه را برای احداث فضای 
 نبعمنظور باید  س توسط لوله به محل پیشنهادی منتقل و م

ن ماو در ز شده ، تا  س روزانه در  ن جمعشود زمینی احداث
افی، بندی مورد استفاده قرار گیرد )ع، طب  برنامه زمانالزم

های (. رویکرد به  بیاری در طرح فضای سبز باید روش1380
تحت فشار باشد. عالوه بر این ایجاد پوشش سبز در 

های هایی چون خور باید منحصر به استفاده از گونهخشکبوم
 ندهگرا باشد. در منطقه خور  س عامل محدود کنگیاهی خشکی
ای گرا و گیاهان بوتهای برای یافتن درختان خشگیاست و انگیزه

 د.شوقادر به تحمل خشکی محسوس می
 

 شناسی مطالعات خاک
های الیه ییشناسا منظورهب طبیعی بیرجند کارشناسان اداره منابع

ه بپروفیل  50محدودکننده رشد گیاهان و بافت خاک، حدود 
، و در منطقه مورد نظر حفر، مترسانتی 100الی  75عم  

که در بعضی نقاط الیه گچ نزدیک سطح خاک  کردندمشخص 
 -جاده خور 70است. با فاصله گرفتن از کیلومترقرار گرفته 

ود وج بیرجند، درصد گچ کمتر شده، اما در کل منطقه الیه گچ
به  یازدهنده الیه  ن متفاوت بوده و ندارد. مقدار گچ تشکیل
. در خاک منطقه خور، پوشش گودهاست اصالح خاک اطراف

و  گیاهی فراوان های لخت فاقد پوششگیاهی بسیار تنک، عرصه
 وسیع، جمعیت میکربی خاک کم، میزان ماده  لی در خاک
ود سطحی ناچیز و نسبت کربن به ازت، کم است. به علت کمب

 و در استدود مح ییهای شیمیا س در خاک منطقه خور، واکنش
ر اثیتخود  ظاهری خاک بیشتر از ماهیت سنگ بستر نتیجه، نمای

 ک بهمواد قلیایی در خا ، نوعی تراکمییشوپذیرد. فقدان  سمی
های داشتاست. با توجه به نتایج  زمایشگاهی و بر وجود  ورده

 . شدانتخاس  احداث پارک برایصحرایی، موقعیت فعلی 
 

اف و اطر راهی خورپارک میانارزیابی منظر محدوده 

  آن
شده شامل ها و مناط  حفاظتفرایند طراحی و مهندسی پارک

 -شناختی، منابع اقتصادیبوم عها )منابسه مرحله شناسایی داده
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 ستهاها و ترکیب دادهداده اجتماعی(، تجزیه و تحلیل
بخشی از مرحله دوم این  (1). ارزیابی منظر(1387)گشتاسب، 

طراح محیط  که طی  ناستها( داده فرایند )تجزیه و تحلیل
برای حفظ مناظر موجود و پیدا کردن مناظر زیبا و سپس جانمایی 

کند. حتی گاه می منظره، اقدامموارد توسعه در میان نواحی خوش
جانمایی موارد توسعه در نواحی  علتد که به کنایجاس می

منظره، به بهسازی نماها برای زیباسازی نیز دست یازید خوش
 (.  1387)گشتاسب، 

بیعی یکی از منابع مهم ملی است. میراث فرهنگی و ط (2)منظر
شود و خصوصیات بصری  ن سهم ش تحسین میاییکه زیبا

با مهمی در هویت ناحیه و حس مکان دارد. منظر جذاس و زی
فشان تواند به لذت بردن مردم از محیط طبیعی و مصنوع اطرامی

های یشرفتبه پ گذاری شود،جذس سرمایه موجبکمک کند، 
ش فزایو تنوع زیستی را ا کنداقتصادی و اجتماعی منطقه کمک 

 (.1382زاده، دهد )امین

و دو اطراف  ن در  راهی خورپارک میانارزیابی منظر محدوده 
های پذیرد. مرحله اول شامل شناخت ویژگیمرحله انجام می

 .استگیری بصری منظر، مرحله دوم، تحلیل منظر و نتیجه
 

های بصری منظر محدوده شناخت ویژگی -حله اولمر

  طراحی و اطراف آن
هدف از شناخت و توصیف خصوصیات بصری منظر محدوده 

 به دلیلهای منظر دن ویژگیکرطراحی و اطراف  ن، مشخص 
های خصوصیات بصری، تعیین مناط  بکر، نقاط عطف، ارزش

 کل)ش استیا مصنوع منظر در وضعیت موجود  ،طبیعی ییزیبا
لیست و کمک تکنیک استفاده از چک در تحقی  حاضر به (.1

( به این مهم 1382اده، زامینتوصیف و تحلیل بصری  ن )
. مرحله شناخت شامل موارد زیر است: است شدهپرداخته 
بندی خصوصیات منظر، توصیف و تحلیل بصری منظر، و دسته

 ارزیابی منظر موجود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (:  نقشه شناخت دید و منظر محدوده طراحی پارک كویری خور و اطراف آن1شكل )

 

 بندی خصوصیات منظردسته
دو تیپ منظر در  ،در شرایط فعلی از نظر خصوصیات بصری
است. منظور از  ییمحدوده مورد مطالعه و اطراف  ن قابل شناسا

های بصری شامل عناصر، تیپ منظر در اینجا، مجموعه ویژگی
ساختار و اجزای منظر است که کیفیات منظر یک محدوده را 

 به فقطسازد. این خصوصیات نه متفاوت از محدوده دیگر می
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نیز  تصرفات انسان در زمین باواسطه نیروهای طبیعی، بلکه 
 (. 1382زاده، امینند )شوتعریف می

های میدانی، بندی منظر بر اساس برداشتروش کار در تیپ
است  شده از منظر بودهبندی تصاویر گرفته بقهمشاهده و ط
ت دو اند(. در نهایعنوان جایگزین منظر محسوس شده )تصاویر به

 :دندش ییعنوان مناظر غالب محدوده، شناسا تیپ منظر زیر به
 )منظر مرتع و اراضی بایر )تیپ الف 
 تیپ س( منظر مسیر جاده کویری( 

تیپ  به گذار از یک تیپ است که مناظر بینابینی که شایان ذکر
ا تاند. چنین مناظری نیز در منطقه قابل مشاهده هستنددیگر 

ند، ولی به ظرهای مختلف منل خصوصیات تیپحدودی شام
ها لحاظ وسعت محدود و اهمیت کمتر، از توصیف و تحلیل  ن

 های غالب منظر پرداخته شدهبه تیپ فقطنظر شده است و صرف
 است.

 

 صری منظرتوصیف و تحلیل ب
متغیرهای همراه در توصیف خصوصیات بصری هر تیپ منظر، 

ساخت مورد محیطی یعنی عوامل فیزیکی، بیولوژیکی و انسان
ی در اند. در این بررسی که بر اساس مشاهدات میدانتوجه بوده
انداز م، یا چش(3)انجام گرفته است، موقعیت ناظر 1384تابستان 

 یعنی مکان و (1390وم، و مخد 1388)مخدوم و همکاران، 
احی محدوده طر بیشترکند ارتباط ناظر با منظری که مشاهده می

 است. و اطراف  ن بودهپارک خور 

 منظر مرتع و اراضی بایر )تیپ الف(
ه های متفاوت کوزمینهاین تیپ منظر خود به دو نوع منظر با پس

ر های هشود، که ویژگیم میدو( تقسی -یک( و اف  )الف -)الف
 یک به قرار زیر است:

 وبه ناظر  یک: مناظر مرتع در شیب بسیار کم نسبت -الف منظر
وشش است. تنوع زیادی در بافت پ محدوده طراحی قرار گرفته

های همگن ها و بوتهزمین در این مناظر به دلیل وجود گونه
زمینه وجود ندارد. مراتع و زمینه و میانگرا در پیشخشکی
نظره اندک چندان م دلیل تنک بودن و توده رستنیزارها به بوته
نوع ای را نیافریده و منظر بیابانی غالب است. حداقل تویژه

ندان خورد. این یکنواختی به همراه بافت نه چبصری به چشم می
است. به دلیل  زمینه افزایش عم  را سبب شدهمتنوع کوه در پس
ند سد مان ،هاکوهپایه ها وها، کوهو کوهپایه هاپست بودن ارتفاع

ند. عدم  وروجود نمینبوده و منظری محصور و فاقد عم  را به
 رؤیت منظر توانایی ،فضایی در محدوده وجود محصور بودن

درجه عمودی( اف  دید بسیار  120 درجه افقی و 180)
. ترکیبی از است کردهوع مناظر ایجاد نای را در این گسترده
زمینه های گرم در پیشزمینه و رنگسهای سرد ) بی( در پرنگ
ساخت انوجود عناصر انس. عدم است شدهتباین فضایی  موجب
ث نظم و باع ،کننده محدوده طراحیهای تعریفجز تیرکبه

 (.2)شکل  است شده رامش بصری 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (1-(: منظر مرتع و اراضی بایر )تیپ الف2شكل )

 
تع، به دلیل عدم وجود عناصر دو: در این تیپ از مر -منظر الف

شیب بسیار  علت ساخت و همچنین بهطبیعی برجسته و انسان
اندک زمین به سمت اف  )محل اتصال خط زمین و  سمان(، 

است. خصوصیات زمینه قرار گرفته غالباً خط اف  در پس
یک تفاوتی نداشته و -زمینه  ن با منظر الفزمینه و میانپیش

 (.3 شکلود هیچ مانعی باز و گسترده است )نب سببزاویه دید به 
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 (2 -(: منظر مرتع و اراضی بایر )تیپ الف3شكل )

 

 منظر مسیر جاده كویری )تیپ ب(
متفاوت کوه  هایزمینهپساین تیپ منظر خود به دو نوع منظر با 

شود، که و( تقسیم مید -یک( و عناصرگیاهی )س -و دشت )س
 قرار زیر است:های هر یک به ویژگی
 -: این تیپ منظر در مسیر جاده کویری بیرجندیک -منظر س

د. عدم شومحدوده مورد مطالعه مشاهده میطبس و در محل 
رؤیت منظر  توانایی ،فضایی در محدوده بودن وجود محصور

درجه عمودی( اف  دید بسیار  120 درجه افقی و 180)
. اجزای است کردهای را در این نوع مناظر ایجاد گسترده
م ایمنی راه و یدهنده  ن شن،  سفالت، بتن، عالتشکیل
. منظر جاده از یک طرف به منظر استهای کنار جاده خاکریزه
طرف به دشت خور  ها )ارتفاعات( و از یکها و کوهپایهکوه

دلیل عدم وجود دیواره و محدوده، نفوذ بصری د. بهشومنتهی می
پذیر است، در نتیجه ناظر قادر طرف مسیر امکان به منظر دو

دشت خور و منطقه مورد مطالعه )سایت طراحی و احداث  است
. منظر جاده به لحاظ ببیند ،( که در حال عبور از  ن استپارک

بوده و دارای  (4)قرار گرفتن در حاشیه کویر دارای روح مکان
های ها، دشت، گیاهان و بوتههای بصری همچون کوهنشانه

 (.4شکل ) استخاک  بیابانی و
کاشت در اطراف دو : وضوح عناصر گیاهی دست -منظر س

ه داد سیرمپایگاه هوایی خور کیفیت متفاوتی را به این قسمت از 
ظر کاشت، سبب ایجاد ناهماهنگی در منزار دستاست. منظر تاغ

ز ا اطبیعی نشده و فقط برای مدتی چشم ناظر در حال حرکت ر
ز طبیعت ا. ترکیب مأنوس و خوشایندی داردرؤیت دشت باز می

 چشم زار دست کاشت در این منظر بهبکر دشت خور و تاغ
 (.5خورد )شکل می

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (1 -(: منظر مسیر جاده كویری )تیپ ب4شكل )
 

ه مورد مطالعه، از روش سایمون در تحلیل تصویری منظر محدود نظرتحلیل م -مرحله دوم
تحلیل عناصر بصری موجود در منظر  و هکه بر پایه تجزی (5)بل
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های است. عناصر سازنده منظر و ویژگی است، استفاده شده
شود، در کنار متقابل  نها با یکدیگر ظاهر می  ثارفضایی که در 

 .شودمیکه در تحلیل منظر استفاده  دنکترکیبی ایجاد می هم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2 -(: منظر مسیر جاده كویری )تیپ ب5شكل )

 
 اهدهمش این تحلیل دامنه ادراک افراد مختلف را نسبت به منظر

ده و نقش متشابهی در میان کرشده به یکدیگر نزدیک 
وش بل، ابتدا ر(. در 1382زاده، مینان منظر دارد )امتخصص

، قطه، خطدهنده منظر در چهار دسته کلی نعناصر پایه تشکیل
امل ی محیطی شسپس متغیرها شوند؛سطح و حجم تقسیم می

ی، والتعداد، مکان قرارگیری، جهت، موقعیت، اندازه، شکل، ت
 )در صریبافت، تراکم، رنگ، زمان، نور، نیروهای بصری و ثقل ب

 سی باگیرند. این بررصورت وجود( مورد تحلیل و بررسی قرار می
 گیرد:توجه به موارد زیر انجام می

 خل، تداوم، ، تدابودن عوامل فضایی شامل نزدیکی، محصور
 .تشابه و رابطه شکل و زمینه

  عوامل ساختاری شامل تعادل، کشش، ریتم، تناسب و
 .مقیاس

 مراتبدهنده شامل محور، تقارن و سلسلهعوامل نظم. 

تحلیل تصاویر انتخابی با روش فوق به منظور شناخت بیشتر 
های مربوط به انواع مناظر موجود در محدوده طراحی و ویژگی

تحلیل  (9و  8، 7، 6) هاینجام شده است. شکلاطراف  ن ا
 دهند.تصاویر انتخابی را نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (1-(: شناخت منظر مرتع و اراضی بایر تیپ )الف6شكل )
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 (2-شناخت منظر مرتع و اراضی بایر تیپ )الف (:7)شكل 

 

 (1-شناخت منظر مسیر جاده كویری )ب (:8)شكل 

 

 (2-نظر مسیر جاده كویری )بشناخت م (:9)شكل 
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 ارزیابی منظر موجود
 بندی، توصیف و تحلیل مناظر، نیاز به ارزیابیپس از تیپ

یکی از  ی هر تیپ از مناظر مورد بررسی وجود دارد.هاویژگی
های ارزیابی برای شناخت کیفیات منظر، مدل ترین مدلمتداول
منظر  و محیط است که بین طراحان (6)شناسی ظاهریزیبایی

ه اتی کهای زیبایی ذبیشترین کاربرد را دارد. در این مدل ارزش
صلی ا. عناصر شوندمیم منظر وجود دارند، مورد ارزیابی یدر عال
نگ و تند از خط، بافت، رعبار های زیبایی منظرین ارزشدر تعی
 (. 1382زاده، امینفرم )

 بین باریک و مرزمانندی است که تفکیک عالیم ،منظور از خط
افتن د. بافت، چگونگی ترتیب یکنپذیر میی منظر را امکاناجزا

نگ سی ر. در بررگیرداجزای ماده، ساختار و ترکیب  ن را در برمی
شود و منظور های رنگی متفاوت توجه میبه نوع و ارزش ترکیب

ط رتباشده است. تفاوت و ا نحوه تجمع عناصر مشاهده ،از فرم
 (.1382زاده، امینبین کل و جزء در سنجش فرم مهم است )

اوم، وع، تدچهار معیار تنا های زیبایی بارزیابی ارزش ،در این مدل
عی و شود که در ارتباط با مناظر طبینجیده میوحدت و تباین س

باشد. طیف تغییرات هر یک از  توانند کاربرد داشتهساز میانسان
 بالًکم به زیاد است. با سنجش عناصر اصلی بصری منظر که ق
ی جزاابه  ن اشاره شد )خط، بافت، رنگ و فرم( با هر یک از 

ای ، متغیرهت(ساخمنظرساز محیط )زمین، گیاهان، عناصر انسان
 ا منظرد. این متغیرها در ارتباط بشوبصری محیط تعیین می

خط محدوده طراحی و اطراف  ن در دشت خور شامل اف  دید )
 از  سمان(، مسیر جاده، بافت کف، بافت گیاهی، رنگ هر یک
رم فاجزای منظر )کوه، پوشش گیاهی، دشت و...( فرم زمین، 

 ساخت و از این قبیلسانهای انگیاهان و ترکیب  نها، فرم
 ا دریره. ارتباط هر یک از معیارهای زیبایی با این متغهستند

 تعیین حد زیبایی منظر سهیم است.
یت عالوه بر معیارهای کیفی فوق، معیارهای دیگری در کیف

امل ششناسی  ن نقش دارند. این موارد منظر و ارزیابی زیبایی
 یراتا تغیر در ارتباط بعبارتی وضوح منظ یا به ،بصری توانایی

. بستگی داردهوا در طول سال  و فصلی محیط است که به  س
قیاس یز ماندازها، و نوجود مناظر با اف  دید گسترده و باز و چشم

یت وقعمات قابل مشاهده توسط ناظر که به یییا درجه جز ،منظر
  زکند، اشده ارتباط پیدا می ه های منظر مشاهدناظر و تعداد الیه

 د.ستنموارد دیگر تاثیرگذار بر درک منظر و حد زیبایی  ن ه
 ارایهشده و معیارهای های انجامبا توجه به شناخت و تحلیل

های منظر موجود در محدوده های هر یک از تیپشده، ویژگی
اده دنشان  (01)شکل و حاصل  ن در  شدهطراحی مورد ارزیابی 

شامل  ه منظر تیپ سدهد کنشان می ماتریساست. این  شده
 زمینه کوه و دشت ومناظر مسیر جاده کویری )با هر دو پس
 وردارشناختی منظر برخعناصر گیاهی( از بهترین کیفیات زیبایی

رای دا است، هر چند تیپ منظر الف )منظر مرتع و اراضی بایر(
ل شام را مناظر با اف  باز بصری زیاد بوده و بیشترین توانایی
ه بمربوط  منظر مناسب در منظر تیپ س که د. مقیاسشومی

 و ادراک رضایتمندیبس است، بر ط -مسیر جاده کویری بیرجند
ور خافزاید. بر این اساس در منطقه زیبایی  ن توسط ناظر می

ترین منظر از نظر )محدوده طراحی و اطراف  ن( مطلوس
ظر مسیر جاده کویری دو )من -س شناختی منظرمعیارهای زیبایی

ترین منظر از این نظر، عناصرگیاهی( و نامطلوس زمینهپسبا 
 .استاف (  زمینهسپدو )منظر مرتع و اراضی بایر با  -منظر الف

 ارایه ری،شناخت کیفیات زیبایی منظر منطقه، نیاز به مدیریت بص
ه ماره در وضعیت موجود را به شرح جدول شها و مداخلدربراه
تع ظر تیپ الف )منظر مرس مناسازد. بر این اساضروری می (1)

ست. ی او اراضی بایر( نیازمند تغییرات بخشی در محدوده طراح
د ف زیابصری تیپ منظر ال تواناییکه  همچنین با توجه به این

 توان باد، میشوبوده و بیشترین مناظر با اف  باز را شامل می
شناختی منظر در روند طراحی پارک کیفیات زیبایی یارتقا

د. و ادراک زیبایی  ن توسط ناظر افزو رضامندیبر کویری 
عنی ی ،فال حفاظت از معیارهای تاثیرگذار بر زیبایی در تیپ منظر

راحی ند طدر رو بایدمیبصری زیاد و مناظر با اف  باز نیز  توانایی
ا بشناختی معیارهای زیبایی یمورد توجه قرار گرفته و ارتقا

ن ر ایب. نشودزیبایی همراه ثیرگذار بر أکاهش سطح معیارهای ت
ه کباین تشناختی تنوع و با افزایش دو معیار زیبایی دبایاساس می

ر بناچیزی برخوردار هستند  رضامندیدر تیپ منظر الف از 
ین تبا تنوع و یشناختی  ن افزود، هرچند این ارتقاکیفیت زیبایی

 شد.حفاظت از تداوم و وحدت منظر موجود باهمراه با باید 
 

 گیرییجهنت
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شیناخت   ترین مراحلارزیابی منظر محدوده طراحی، یکی از مهم
 ریزی در فرایند طراحی محیط و منظر است.و برنامه

 راهی خور که برترین ملزومات در طراحی پارک میانیکی از مهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ده، و از مناظر بکر و شگزینی طبس مکان -سر راه بیرجند

فرد کویری برخوردار است، بحث ارزیابی منظر محدوده همنحصرب
تواند به عنوان الگویی طراحی و اطراف  ن است. این تحقی  می

های یند طراحی پارکاها در فرارزیابی مناظر سایر محدوده برای
های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی، کویری در استان
های کویری و ارکبرجسته پ توانایی زیرا. شودمورد استفاده 

ها، مناظر بکر، بدوی و تقریباً راهی در این استانمیان
ای است که در صورت عدم ارزیابی دقی  و علمی، نخوردهدست

 شدهمخدوش شدن منظر طبیعی  باعثچه بسا که احداث پارک 

 ی فرینی در محیط طبیعی، به عنوان رویدادو به جای زیبایی
 . کندمنفی در منظر خودنمایی 

 ه، العبر این اساس در تحلیل تصویری منظر محدوده مورد مط
و تحلیل عناصر بصری از روش سایمون بل که بر پایه تجزیه 

بندی، توصیف و پس از تیپموجود در منظر است، استفاده شد. 
های هر تیپ از مناظر بر اساس تحلیل مناظر، ارزیابی ویژگی

یفیات منظر، یعنی مدل های ارزیابی کترین مدلیکی از متداول
در ارزیابی منظر صورت پذیرفت. طب   شناسی ظاهری،زیبایی

ترین منظر از منطقه خور )محدوده طراحی و اطراف  ن( مطلوس
منظر مسیر جاده کویری با  ،شناختینظر معیارهای زیبایی

ماتریس ارزیابی تیپ مناظر موجود در محدوده  (:10)شكل 

 پارک خور

(: راهبردهای مدیریت بصری منظر محدوده پارک 1جدول )

 راهی خور میان
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ترین منظر از این نظر، منظر عناصر گیاهی، و نامطلوس زمینهپس
 . استاف   زمینهیر با پسمرتع و اراضی با

 وع وشناختی تنبا افزایش دو معیار زیبایی بایدبر این اساس 
د، افزو هاشناختی  نبر کیفیت زیباییدر طرح پارک خور، تباین 

م و داوتز حفاظت ا همراهتنوع و تباین باید  یهرچند این ارتقا
اید بور وحدت منظر موجود باشد. بنابراین طراحی پارک کویری خ

 به نحوی سامان یابد که منظر مسیر جاده کویری خور با
زمینه عناصر گیاهی محفوظ مانده، و منظر مسیر جاده پس

 وشت کویری با پس زمینه کوه و دشت، بهسازی شده و مناظر د
 ی واراضی بایر محدوده طراحی، با استفاده از عناصر گیاه

پیش  بیش از رضامندیبخشی به سوی  ساخت و با تغییرانسان
 سوق یابد.

 

 هایادداشت
1. Visual Assessment of Landscape 

2. Landscape 

3. Observer Position 

که منظر در کنار یکی از کیفیاتی است (spirit of place)روح مکان  .4
چندگانه  هایمقیاس بودن، مرموز همبستگی، تنوع، )همچون کیفیات سایر

فرد صی از منحصربهو قدرت( باید شامل  ن باشد. روح مکان کیفیت خا
بودن منظر را به همراه دارد. تمام الگوهای خودسازمانده و مناظر خوس 

همتایی از تمام فرایندهای موجود در زمانی شده، تجلی بیطراحی
شوند. هنگامی که روح اند که موجب ایجاد چنین کیفیتی میخاص

ح حافظ، مکان بسیار قوی و با احساس زیبایی، یا تعالی همراه باشد، رو
 (.1382شود )بل، یا مالزم مکان خوانده می

اندرکار  موزش و قریب به سه دهه دست ،(Simon Bell) سایمون بل .5
های مرتبط با جنگل، طراحی پارک و مشاوره در طراحی منظر و حرفه

در اسکاتلند، ایرلند، انگلستان، دانمارک و  مریکا بوده  های شهریجنگل
 ( Elements ofبصری در طراحی منظراست. او در کتاس عناصر 

(visual design in the landscape  مراتبی فر یند با طرح سلسله
طراحی، زمینه مناسبی برای شناخت الگوها و طراحی منظر فراهم نموده 
و سپس با تبیین عناصر اساسی طراحی، به تشریح متغیرهای طراحی و 

اس عناصر بصری در پردازد. کتدر نهایت به اهداف سازماندهی می
سال به عنوان منبع درس اصول و مبانی  10طراحی منظر بیش از 

طراحی در رشته طراحی محیط در دانشگاه تهران مورد استفاده بوده و 
تواند منبع ارزشمندی برای طیف وسیعی از مخاطبان طراح و غیر نیز می

 (.1387طراح باشد )بل، 
6. Formal Aesthetics 
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