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  چكيده

دهنـده بسـتر مطالعـاتي در ارزيابي اكولوژيكي با توجه به بررسي الگوهـا و سـاختارهاي تشـكيل
مقياس موزاييك منظر، روشي مناسب براي ارزيابي منظر شهري طبيعي است كه ارتقا تجربه ادراك 

رو پژوهش حاضـر يي شناسانه منظر طبيعي را محقق خواهد كرد. از اينمحيط و اهداف طراحي زيبا
اكولـوژيكي و تلفيـق آن بـا تكنيـك تحليـل سـنجش از دور در سيسـتم اطلاعـات  يابيـارزبا هدف 

اسـت. در شكل گرفته كناره رودخانه خشك شيراز يعيطب يساختار منظر شهر ليدر تحلجغرافيايي 
هاي منظر مطالعاتي از طريق آناليز عكس هـاي ي الگوها و جرياناين راستا نخست به تحليل و بررس

هاي سـطحي هاي تحليل پوشش گياهي، تحليل آبدر اين مرحله از مدلهوايي پرداخته شده است. 
سپس با بررسـي رونـد تغييـرات است. ارتفاعي در سيستم اطلاعات جغرافيايي استفاده شده و تحليل

نتـايج حاصـل از  .اسـتهاي منظر مطالعاتي شناسايي گرديـدهتگيسال اخير، آشف ١٥ايجاد شده در 
هـاي از طريق كاشت و تكثير نمونـه كناره رودخانهالگوها در  يندب ببيترك تيفيبر بهبود كپژوهش 

بومي وسازگار با محيط طبيعي اين منطقـه، ايجـاد سـپرهاي محـافظتي در اطـراف حـرايم پوشـش 
رتباط پيوسته ميان لكه هاي موجود، احياي جريانات تخريـب گياهي، تثبيت عوارض طبيعي، ايجاد ا

ارتقـا اكولـوژيكي،  يهـانسـبت بـه ارزش يعمـوم يبهبود آگاه، منابع يدگيچيحفظ تنوع و پشده، 
  دارند. ديتاك طيمح يرازآلودگ شيو افزا يبصر تيفيك

رودخانه خشك شناسانه، ارزيابي اكولوژيكي، منظر شهري طبيعي، طراحي زيباييواژگان كليدي: 
 شيراز

                                           
  رازيدانشگاه ش ،استاديار گروه شهرسازي ١
  f.ahmadi@umz.ac.ir                                                                  دانشگاه مازندران ، ،يه معمارگرو استاديار ٢
  زيتبر يدانشگاه هنر اسلامدانشجوي دكتراي معماري،  ٣



  ١٣٩٨ تابستاندهم، ي نوزشمارهم، ششمطالعات ساختار و كاركرد شهري، سال .. ......................................٨
  

 

  مقدمه - ١
ساخت و اهميت فهم و امروزه طراحي شهري با تاكيد بر نامحدود بودن محيط طبيعي و انسان

است. كردهشناختي خوشايند از محيط را هموارتر ادراك انسان از محيط، راه كسب تجربه زيبايي
هاي اخير، اما در سال .دتواند به لحاظ عاطفي و شناختي غني و ارزشمند باشاي كه ميتجربه

سازي محيط زيست شهري، نشيني بر محيط زيست، به ويژه تخريب و آلودهتأثيرات منفي شهر
شناسي را در انسان با مشكل مواجه است. اين اثرات منفي، فرآيند تجربه زيباييافزايش يافته

رزش اكولوژيكي در داخل ها و مناظر طبيعي با ااست. در واقع امروزه به واسطه كاهش حوزهساخته
آيند، مسايل محيط زيستي زيادي به مناطق شهري كه بخش مهمي از منظر شهري به شمار مي

است. از سويي ديگر عناصر طبيعي به عنوان نقاط عطف و سازنده خاطرات مشترك وجود آمده
ديك شهروندان با شهروندان هر شهر از اهميت ويژه و استراتژيك برخوردار هستند. نه تنها ارتباط نز

هاي ا ي در ارتقا سطح زندگي شهروندان دارد، امكان ديد به مؤلفههاي طبيعي اهميت ويژهمؤلفه
اي هر شهر نيز در ايجاد خوانايي و حس تعلق خاطر شهروندان به اي و خاطرهطبيعي اسطوره

لات محيط ). بنابراين به منظور كاهش معض١٩: ١٣٩٢شهرشان حائز اهميت است (آقا بزرگ، 
تر هاي امروزي و كاهش اثرات منفي شهرنشيني بر محيط زيست شهري، حضور پررنگزيستي شهر

تر كردن طبيعت و عناصر طبيعي در منظر شهري (به عنوان محيط و ظرف فعاليت انساني) و غني
 متشكل تجربه درك عناصر طبيعي منظر شهري براي شهروندان ضروري است. چرا كه منظر شهري

 فراهم را هاي انسانيفعاليت بستر همواره كه است ساخت انسان هايمحيط و طبيعي هايمحيط از

ساخت پيرامون انسان تأثير منظر شهري طبيعي و انسان بر انساني هايفعاليت رواين از اند. آورده
  پذيرفته است.  تأثير آن از و گذاشته

اه وجود دارد. در ديدگاه اول، بشر همواره در زمينه رابطه انسان با منظر شهري طبيعي دو ديدگ
توجه به ضرورت حفظ و نگهداري گيري شهرها و بياعتنا به تاريخ تكاملي خود و چگونگي شكلبي

است. اما در ديدگاه دوم، انسان، آگاه به گذشته خويش و واقف به ضرورت منظر شهري طبيعي بوده
ترام برخاسته از درك روشن، در منظر شهري وحدت با همه عناصر طبيعي پيرامون است و با اح

جويد. با توجه به ديدگاه دوم، رود و نقش خلاقانه خويش را در اين ظرف ميطبيعي به پيش مي
اكولوژي منظر شهري طبيعي، مطالعه و استفاده از اطلاعات مربوط به الگوها و فرآيندهاي طبيعي 

هاي ت زنده (انسان و ديگر جانداران) در مقياسبستر و چگونگي ارتباط آن با شكل زميني و موجودا
توانند شامل توپوگرافي، پوشش و جنس مختلف است. اين الگوهاي طبيعي در منظر شهري مي

    هاي فصلي و دائمي، نوع خاك،ها و حاشيه رودخانهها سطحي و زيرزميني، مسيلزمين، آبراه
ي و جانوري، نوع اقليم و آب و هوا و ... باشند. هاي گياهها و درختزارها، گونهشيب هاي تند، جنگل

هاي طبيعي وجود دارد. چرا كه هاي گوناگوني براي شناخت و ارزيابي الگولازم به ذكر است روش
شناسي خاصي را توان از قبل، روشباشد و نميشناسي ميهمواره شرايط محيطي تعيين كننده روش
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هاي اوليه منطقه مطالعاتي، در نظر گرفت. اما در ميان اي خاص، بدون بررسيبراي انجام مطالعه
دهنده در هاي مختلف، ارزيابي اكولوژيكي با توجه به بررسي الگوها و ساختارهاي تشكيلروش

، ٣٠: ١٣٩٣مقياس موزاييك منظر، روشي مناسب براي ارزيابي منظر شهري طبيعي است (احمدي، 
ونه ارزيابي، ارتقا تجربه ادراك محيط را به دنبال ) و بكارگيري مطلوب اينگ٥٣: ١٣٩٤مخزومي، 

خواهد داشت و اهداف طراحي زيبايي شناسانه منظر طبيعي را محقق خواهد كرد. چرا كه بخش 
شود (بمانيان و احمدي، ها مربوط مياصلي از مطالعات اكولوژيكي به بررسي ساختار اكوسيستم

بر  هاي مرتبطسيستم و آن اجزاي سازماندهي به اكوسيستم، هر توان گفت ساختار). مي٣٨: ١٣٩٤
 ساختار سازند،مي مرتبط هم به را هاكه آن هاييشبكه ها ودالان مصنوع، و طبيعي لكه هاي گردد.مي

 و بوده كننده يكپارچه و بخش مفهومي وحدت ساختار دهند. تشكيل مي را اكوسيستم هر اصلي
 ارتباط و فضايي مقياس، تعريف و توده گيري، جهت چيدمان، و جانمايي مورد در اتفاقات نتيجه كلية

 يكپارچه به ساختاري مصنوع، محيط در هاگيريدر تصميم بخشي وحدت همچنين است. اتصال و
 يكديگر در كنار پويا نمودهاي تمامي كه دارد وجود جايي در ساختار حقيقت، در خواهد آورد. وجود

 اجزا چيدمان است. الگوي زمان طول در پويايي ساختار و تغيير نمبي خود و اين مسئله گيرندمي قرار
  را تشكيل توده و فضا سازماندهي و سيستم هر ها) ساختاردسترسي حتي و گياهي پوشش (نظير

با توجه به آنچه گفته شد اين نوشتار به منظور  ). ١١٠: ١٣٨٦(ايراني بهبهاني و شفيعي،  دهدمي
گرفته است كه روش ارزيابي اكولوژيكي از چه طريق اهداف زيبايي پاسخگويي به اين سوال شكل 

هاي ها و راهبردشناسي در منظر شهري طبيعي را محقق كرده و زمينه لازم را براي ارائه سياست
كند. فرضيه اين تحقيق نيز در قالب شناسي شهري فراهم ميتر كردن تجربه زيباييمبتني بر غني

هاي طبيعي از طريق شناخت، هاي اكولوژيكي بستره تحليل و ارزيابيشود كاين گزاره بيان مي
ها، الگوها و ساختارهاي موزاييك بستر، امكان شناخت و تجربه ها، جريانبررسي و تحليل آشفتگي

شناختي مناظر شهري طبيعي را فراهم مي آورد و در نهايت به حفاظت اين مناظر هاي زيباارزش
  ). ١گردد (شكل  براي آيندگان منتهي مي
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  ): چارچوب مفهومي تحقيق١شكل (

  منبع: نگارندگان
  
  مباني نظري و پيشينه تحقيق -٢

هاي انساني، منظر گاهساخت و طبيعي) در سكونتترين مظاهر محيط (چه انسانيكي از مهم
هاي شهري است. در منظر شهري، عناصر بصري شامل مجموعه عناصري هستند كه در زمينه

باشند و موجب خوانايي و ارتقا كيفيت هاي منظر يك حوزه مشخص مي، نشاندهنده قابليتمختلف
منظر مجموعه شده و در نقشه ذهني افراد جايگاه خاصي براي كمك به جهت يابي و راه يابي در 

ها و ) اين عناصر عبارتند از: نشانه١: ١٣٨٣(مهندسين مشاور پارهاس،  مجموعه دارا مي باشند.
عمومي،  ها و فضاهايعرصهها، هاي بصري، ورودي و دروازههاي محيطي، كيفيت، كيفيتنمادها
   هاي محيطي در اينجا و مسيرها. منظور از كيفيت هاي محدود كننده يا اتصال دهندهكناره

   ها، شيب طبيعي زمين، درختان و ها، پستي و بلنديهاي طبيعي خاص چون وجود تپهويژگي
كاري و ها، گياههاي فصلي و دائمي، كناره رودخانه ها، محوطه آراييلوژيك، رودخانههاي اكوحوزه
بنابراين با تأكيد بر اين مهم كه مناظر طبيعي بخشي از محيط پيراموني هاي ويژه است. گرافيتوپو

ي نگرش و تأملي آگاهانه به محيط و طبيعت ما مي باشند، طراحي منظر را مي توان به مثابه
اموني دانست كه با تكيه به اصول محافظتي از ارزش هاي فضايي و محيطي در جهت ارتقا توان پير

گيرد. طراحي منظر، شناسانه هر منطقه شكل مياكولوژيكي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و زيبايي
قع ريزي و ايجاد تغييرات فيزيكي در محيط و منظر است. در وافرايند آگاهانه سازماندهي، برنامه

طراحي منظر، خلق محيط و منظرهاي جذاب، زيبا، برانگيزاننده، پرمعني و پايدار است (ماتلاك، 
نمايد. در هاي اصلي زيبايي شناسي در محيط پيرامون انسان رخ مي). چرا كه يكي از نمود١٣٧٩

و  هاي احساس و ادراك محيطاين ديدگاه، علم زيباشناسي به معني وسيع كلمه به بررسي و روش
تواند احساس لذتي روزمره و معمولي در اطرافمان پردازد و زيبايي ميموقعيت فرد در داخل آن مي
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باشد كه بيشترين حد آن در محيطي با كيفيات همبستگي، پيچيدگي و مرموز بودن است (بل، 
شناسي محيطي، حاصل تعامل همه جانبه، دوطرفه و مداوم در اين زمينه چارچوب زيبايي). ١٣٨٦

شناسي محيط از سوي انسان با محيط و به تبع آن محصول بر هم كنش دو طرفه تجربه زيبايي
هاي انسان با پاسخ زيبايي شناسي انسان به محيط است. در اين چارچوب به ضرورت تقويت مولفه

بندي مناسب آن؛ آموزش بصري فرمي محيط؛ تحليل و ارزيابي ساختار محيط به منظور سكانس
شناسي محيطي به شهروندان و بالا بردن دانش عمومي ايشان؛ گذار بر درك زيباييتاثيرهاي ويژگي

ها؛ تقويت پيوند و تعامل همه جانبه شهروندان كنندهسازي ادراكتقويت تصوير ذهني و قوه تصوير
شود. همچنين ساخت تاكيد ميبا محيط؛ و تقويت رابطه متعامل بين عناصر طبيعي و عناصر انسان

ن چارچوب چهار بعد، وجه يا زير مجموعه اصلي دارد. بعد اول در لذت بردن از مناظر و حس اي
باشد. بعد سوم بحث شود. بعد دوم دلبستگي، تعلق و عشق به محيط ميهاي فرمي خلاصه ميزيبايي

ا معنويت و احترام به محيط است و در نهايت بعد چهارم بحث لزوم رعايت اصول اخلاقي در برخورد ب
  ). ٢محيط و دلسوزي براي محيط زيست طبيعي و مصنوع پيرامون آدمي است (شكل 

محيط  سيشنازيبايي دركبراي متعددي هاي چارچوبپردازان حوزه زيبايي شناسي، نظريه
 )Carlson, 1981, Carlson, 2000, Carlson, 2008( هاي آلن كارلسوننظريه. اندطبيعي ارائه كرده

شناسي يكپارچه، در زمينه زيبايي )Brady, 2003( اميلي بردي طي طبيعي،در زمينه مدل محي
 ,Berleant, 2005 Berleant, 1997شناسي مجذوبيت (نظريه آرنولد برلينت در زمينه زيبايي

Berleant, 1992,  مدل محيطي «نظريه آلن كارلسون با عنوان هستند.  توجهشايسته ) در اين حوزه
بر رويكردهاي شناختي هاي شناختي به زيبايي شناسي محيطي قرار دارد. در گروه رويكرد» طبيعي

. كندتاكيد ميشناختي زيبايي درك اوليه كنندهاطلاعات علمي به عنوان تعيين ضرورت استفاده از
هاي ذهني كمك گيري پاسخشكلعيني به علمي و اطلاعات  است كه در اين رويكرد تأكيد شده

شناسي و محيط طبيعي، به در رساله دكتري خود با عنوان زيبايي ١٩٩١سال فاستر در . كنندمي
شناسانه محيط طبيعي اشاره كرده هاي زيباييهاي اكولوژيكي در ادراك ابعاد و كيفيتنقش ويژگي

) تحت عنوان مدل ٢٠١٦). در اين زمينه مدل ديگري توسط  احمدنيا و اتان (Foster, 1991است (
است. در اين مدل بر ميزان تاثير گذاري فاكتورهاي ي شناسي مطرح گرديدهتفكر طراحي زيباي

     نشده در تركيب فضايي شهري بر ادراك انسان از محيط اشارهشده و ساختهمحيطي ساخته
هاي زيبايي شناسي به محيط از است كه پاسخاست. همچنين در اين مطالعه نشان داده شدهشده

 Ahmad Nia andشود (احساس به هنگام حضور در محيط ايجاد مي طريق ارتباط ميان تفكر و

Alpar Atun, 2016 .(  
هاي طبيعي طراحي نشده عموماً به صورت ازريابي در كنار آن مطالعات پيرامون محيط

           گيرد. در اين راستا اكولوژيكي، كه بخش از ارزيابي تأثيرات محيطي است صورت مي
 ها في  با تأكيد بر عملكرد اكولوژيكي و يا تقويت پايداري و تنوع سيستمهاي كمي و كيتحليل
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(Aragon et al, 2011, Yeha and Huang, 2009) گرفته است. زتربرگ و ديگران در  تصور
هاي طبيعي با استفاده از تحليل شبكه پرداختند پژوهشي به ارايه كيفيات ارزيابي اكولوژيكي محيط

)Zetterberg et.al, 2010 همچنين سوركوسز در پژوهش خود به استخراج معيارهايي سهل الوصول (
هاي اكوسيستم طبيعي باشد، و ساده براي ارزيابي اكولوژيكي كه در عين حال مبين پيچيدگي

). در اين پژوهش، همچنين معيارهاي كيفي در ارزيابي Sowińska-Świerkosz, 2017پرداخت (
ها روش هاي اكولوژيكي اين اكوسيتماكولوژيكي ارايه شدند. از سويي ديگر جهت حفاظت از ويژگي

هاي مختلف به ). همچنين در پژوهشWathern, 2013است (ارزيابي اثرات محيطي ارايه شده
يابي به هاي اكولوژيكي جهت دستي منظر در مقياس منظر در ارزيابياهميت فهم فرآيند و الگوها

 ,Mörtberg et al., 2007است (شناسي اكولوژيكي مناظر طبيعي اشاره شدهفاكتورهاي زيبايي

McHugh and Thompson 2011هاي كيفي در ي اخير تأكيد صرف بر بررسي معيارها). اما در سال
ي از پژوهشگران مورد انتقاد قرار گرفته است؛ گراهام و ديگران روش ارزيابي اكولوژيكي توسط بسيار

نسبتاً جديدي با بهره گيري از معيارهاي كمي قابل مقايسه جهت ارزيابي اكولوژيكي به نام مدل 
). اين مدل روش بسيار مناسبي جهت شبيه Graham et.al, 2018نمودند ( تلاقي عملكردي پيشنهاد
و بيشترين كاربرد  گرددها شناخته ميناظر طبيعي با تأكيد بر پايداري گونهسازي اثر تغييرات در م

كوچك و  هايهاي طبيعي مناسب شامل تكه زمينرا در مناظر گسسته شهري، جايي كه زيستگاه
شناسي هاي بصري زيباييهايي در زمينه ارتقا كيفيتدر ايران نيز پژوهشپراكنده هستند را دارد. 

) ١٣٨٢توان به پژوهش شفيعي و ديگران (عي صورت گرفته است. از آن جمله ميمناظر شهري طبي
در زمينه استفاده از اصول اكولوژيك منظر جهت ارائه الگوي احياء مناطق رودكناري و تحقيق خان 

ريزي منظر شهري اشاره نمود. نقش رويكرد اكولوژي در طراحي و برنامه ) در زمينه١٣٩١سفيد (
) نيز در پژوهش خود بر بررسي معيارهاي ارزيابي احياي فضاهاي طبيعي درون ١٣٩٥نجف آبادي (

 مترهاي و اكولوژيك هايجنبه اساس بر منظر ساختار است. در اين پژوهش ارزيابيشهري پرداخته

 حضور كيفيت سنجش شناسي به عنوان معيارهايمنظر و ارزيابي كيفيت اجتماعي و زيبايي اكولوژي

ارچوب بهسازي منظر حاشيه رودخانه هاي شهري بر است. چشهر ارايه گرديده در يطبيع هاياندام
) با هدف ١٣٩٦عنوان پژوهش ديگري است كه توسط تقوايي و همكاران (اساس خدمات اكوسيستم 

   صورت  هاي شهريبهسازي منظر و حاشيه رودخانه ، چارچوب طراحي منظر مناسبارايه 
  است.پذيرفته

هايي كه تاكنون در حوزه ارزيابي اكولوژيكي صورت وجه به مطالب ذكر شده پژوهشبنابراين با ت
هاي مناظر طبيعي ها و مشخصهتحليل ويژگيهاي كيفي و كمي مناسب در است به ارايه روشگرفته

  اند. با توجه به اهميت سنجش ميزان اثرگذاري مداخلات انساني در ايجاد گسستگي درپرداخته
ي از يك سو و تأثير ايجاد فرآيند تغيير در الگوهاي طبيعي منظر مورد مطالعه در هاي طبيعلكه

هاي كمتري مورد توجه قرار ادراك محيط از سويي ديگر بايد اذعان داشت كه اين مهم در پژوهش
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رو در مطالعه حال حاضر با استفاده از روش ارزيابي اكولوژيكي به صورت كيفي و است. از اينگرفته
         اطلاعات جغرافيايي به ارايه فرآيند طراحي افزار سيستممندي از نرمز طريق بهرهكمي ا
مندي از روش ارزيابي اكولوژيكي و نقش آن در شناسانه منظر شهري طبيعي از طريق بهرهزيبايي

  است. شدهارتقا ادراك محيطي پرداخته
 



  ١٣٩٨ تابستاندهم، ي نوزشمارهم، ششمطالعات ساختار و كاركرد شهري، سال .. ......................................١٤
  

 

  
  ايي شناسي منظر شهري طبيعي): چارچوب زيب٢شكل (

  منبع: نگارندگان

تجربه مداوم محيط به واسطه هيجان 
حترام به محيط انگيز بودن آن و ا

 (ابهام و رازآلود بودن محيط)

تفكر، رعايت اصول اخلاقي و 
دلسوزي نسبت محيط (وحدت 

 در عين كثرت در محيط)

درك محيط و تعلق و دلبستگي 
به محيط به واسطه به وجود 
آمدن رابطه احساسي بين 

انسان و محيط (تنوع و 
 پيچيدگي در محيط)

هاي فرم شناخت و حس زيبايي
 (تركيب بندي محيط) محيط

ناخوشا خوشايند

 تجربه زيبايي شناسي محيط

 پاسخ زيبايي شناسي به محيط

 محيط انسان

 رفتار

 تمركز بر محيط

 سليقه

لذت و  ارزش و سودمندي

 تشخيص  تحسين و قدرشناسي

جذاب

 ترجيح

 رضايت

تقويت مولفه 
 بصري فرمي

بين  تقويت رابطه متعامل
 عناصر طبيعي و انسانساخت

 جانبه شهروندان با محيط تقويت پيوند و تعامل همه

شناسانه و بالا بردن دانش هاي زيباييگيآموزش ويژ
 عمومي

 بندي ساختار محيطتحليل و سكانس

تقويت قوه 
 سازيتصوير

 منظر شهري 

جنبه عيني و قابل 
 ادراك محيط شهري

تحسين منظر  خت منظر شهري شنا ادراك منظر شهري 
 شهري 

ارزيابي 
 سايت

هاي شناخت ويژگي
 تاريخي زمينه

ها شناخت نياز
 و اولويت بندي

برجسته سازي هويت 
 و كيفيت محيطي

تحليل محيط و تعيين 
 امكانات و محدوديت ها

مشاوره 
 مردمي

مشاوره با افراد و 
 هاي ذيربطسازمان

 شناسانه هاي زيباييان مبتني بر حفظ و تقويت ارزشانداز و اهداف كلتدوين چشم

 شناسي منظر شهري طبيعي هاي زمينه محور مبتني بر غني كردن تجربه زيباييتدوين راهبرد

 شناسانه آگاهانه به محيط هاي زيباييتقويت پاسخهاي ها و سياستاجراي راهبرد

 هاي اجرايي ها و سياستارزيابي مداوم راهبرد

 شناختي در محدوده مورد مطالعهها و كيفيت زيباييها، ويژگياخت و ارزيابي ارزششن
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  شناسي پژوهشروش - ٣
تحليلي، در گام نخست به  -نوشتار حاضر با استفاده از مطالعه موردي در بستر توصيفي 

   هاي شهري و منظر شهري طبيعي با بازخواني مفاهيم مرتبط با تجربه زيبايي شناسي محيط
است. سپس با توجه به هدف اي پرداختهنابع و اسناد كتابخانههاي تحقيق مرور مگيري از شيوهبهره

اصلي پژوهش، منظر طبيعي رودخانه خشك شيراز به عنوان محدوده مطالعاتي پژوهش، با استفاده 
سازي، در اي، مشاهده و شبيهاز طريق تحليل و بررسي تصويرهاي ماهواره اكولوژيكياز مدل ارزيابي 

است. در مرحله ارزيابي اكولوژيكي محدوده تحليل و بررسي قرارگرفتهمقياس موزاييك منظر مورد 
مطالعاتي، نخست، عناصر ساختاري بستر (لكه، جريان، دالان) اعم از طبيعي و انسان ساخت از 

هاي موجود در اين است. سپس با توجه به فرم لكهاي مشخص شدهطريق بررسي تصاوير ماهواره
است. هاي ايجاد شده در فرم اين الگوها، شناسايي گرديدهو آشفتگي مقياس، الگوي عناصر ساختاري

همچنين در اين پژوهش جهت ارزيابي اكولوژيكي محدوده مطالعاتي، علاوه بر تحليل كيفي داده 
اي شامل دو داده تصويري سنجنده هاي حاصل از برداشت ميداني، از تحليل داده هاي كمي ماهواره

OLI  ماهوارهlandsat-8 )2018 و داده تصويري سنجنده ( Aster در ماهوارهWordView  در ازيابي
هاي تحليل آب"، "تحليل پوشش گياهي"هاي منظور مدلاست. بدينشدهاكولوژيكي بهره گرفته

       است. در سيستم اطلاعات جغرافيايي مورد استفاده قرار گرفته "ارتفاعي تحليل"و  "سطحي
كه  شده تفاوت پوشش گياهيشاخص نرمالور تحليل پوشش گياهي، از لازم به ذكر است به منظ

     باشدميتحليل پوشش گياهي  و تجزيه براي هاي سنجش از دورترين روشيكي از كاربردي
(Binh et al, 2005: 519)شده شاخص نرمالمقدار اي براي تصاوير ماهوارهاست. ، استفاده شده

وت سطوح بازتابي بين باند نزديك مادون قرمز و باند قرمز بر تفاوت پوشش گياهي از تقسيم تفا
با  يهايسلپيك .است - ١و  +١شود؛ دامنه تغييرات اين شاخص بين حاصل مي مقدارمجموع اين دو 
نزديك  ١ل توجه هستند و هر چه اين ميزان به بهايي با پوشش گياهي قانمكا ٠,١مقادير بيشتر از 

  .(Raciti, 2014: 75) تر خواهد شدمشود، پوشش گياهي متراكمي

 
هاي سطحي در محدوده مورد مطالعه از همچنين به منظور تحليل مناطقي با امكان وجود آب

شده نرمالشاخص نرمال شده تفاوت سطح آب استفاده شده است. اين شاخص همانند شاخص 
تابي تفاوت سطوح باز از تقسيماي تجزيه و تحليل سنجش از دور و هاز روش تفاوت پوشش گياهي

). McFeeter, 2007د (شوحاصل مي مقداربر مجموع اين دو سبز و باند بين باند نزديك مادون قرمز 
       شده تفاوت پوشش گياهينرمالشاخص و تفسير آن كاملا مشابه  دامنه تغييرات اين شاخص

اي هايي با مقادير دادهسلهيچ پوشش آبي وجود ندارد و پيك ٠تا  - ١اي كه در بازه بين گونهبه
 باشند.مثبت نشان دهنده وجود آب مي
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است. در ارتفاعي استفاده شده رقومي هايهاي ارتفاعي از مدلدر گام بعدي به منظور تحليل

ها و گيري از نتايج ارزيابي اكولوژيكي كناره رودخانه خشك شيراز به ارائه راهبردنهايت با بهره
است كه زمينه طراحي زيبايي شناسانه در اين منظر شهري طبيعي را فراهم ههايي اقدام شدسياست

  آورند. مي
  

  هاي پژوهش و بحثيافته - ٤
محدوده مطالعاتي پژوهش حاضر مسير كناره رودخانه خشك شهر شيراز انتخاب شده است. اين 

شاهد تا پل  در حد فاصل تقاطع خيابانبه موازات رودخانه خشك و  كيلومتر ٥/٢طول مسير به 
معالي آباد كشيده شده است. جداره شرقي محدوده به وسيله بستر رودخانه خشك و جداره غربي 

   باشد. اين محدوده در سال هاي اخير تحت تأثير آن به وسيله باغ هاي قصرالدشت محصور مي
-شده      گذاري نام "پياده راه سلامت"است كه به عنوان هاي شهرداري قرار گرفتهها و برنامهطرح 

  ). ٣است. (شكل 

  
  هاي كناره طبيعي رودخانه خشك شيراز): مجاورت٣شكل (

  منبع: نگارندگان

 

  مسير مترو  -٣و  ٢بستر رودخانه خشك شيراز                              -١
 پياده راه سلامت -٥منظر گسسته و درختزارهاي رودكناري                -٤

٣ ٢ ١ 

٤ 

٥ 
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عناصر اصلي بستر اين منظر طبيعي شامل محور رودخانه، ارتفاعات كوه دراك، باغات 
ريز و درختان محدوده را درختان برگ هاي طبيعي پوشش گياهيباشد. همچنين لكهقصرالدشت مي

دهند. درياچه مصنوعي آب بند مقسم اعلي، مسير عبور مترو و بافت مسكوني، كناري تشكيل ميرود
  ). ٧تا  ٤بافت شهري پيرامون محدوده مطالعاتي هستند (شكل 

هاي طبيعي نشان بر اساس ويژگي مطالعاتي ومحدوده  كلان تحليل ساختار منظر در مقياس
ها)، منظر گسسته اصلي شامل منظر محصور سبز (محدوده باغسه گونه  بستر ايندر دهد كه مي

و بافت شهري وجود دارد. در اين تقسيم بندي، گونه منظر  (درختزارهاي رودكناري) و منظر خياباني
دهد كه شامل درختان برگ ريز و جداره باغات محصور سبز محدوده هاي جنوبي مسير را شكل مي

اريخي است. گونه محدوده درختزارهاي رودكناري در منطقه مياني محدوده مطالعاتي شامل ت
مناطقي با پوشش گياهي تنك، فضاهاي باز و آب بند مقسم اعلي مي باشد. در اين مناطق مناظر 

خياباني، منظر  جذاب و دل انگيزي به سمت باغات و ارتفاعات شمالي شهر وجود دارد. اما در تيپ
سبز و  فضاي اربري ها و بافت مسكوني از طرف غرب و مسير مترو از  طرف شرق، كاهشك حضور

 .گسستگي و آشفتگي در ساختار الگوهاي منظر بستر مطالعاتي است نمايانگراغتشاش خط آسمان 
ها در منظر شهري طبيعي كناره رودخانه خشك مورد تحليل و ، فرم اين لكه١در جدول شماره 

ارزيابي اكولوژيكي جريان و ساختار رودخانه  ٢است. همچنين در جدول شماره تهارزيابي قرار گرف
  است. خشك در مجاورت محدوده مورد مطالعه ارائه شده

  

                        
  
  
  
  

) (سمت راست): موقعيت محدوده مورد ٤شكل (
مطالعه نسبت به رودخانه خشك و مسير هاي 

 دسترسي اصلي شهر

قشه موزاييك ) (سمت چپ): ن٥شكل (
 توپوگرافي محدوده
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  منبع: نگارندگان

  
  ظر شهري طبيعي كناره رودخانه خشك ها و الگوهاي من). ارزيابي اكولوژيكي فرم لكه١جدول (

  آشفتگي  نوع الگو  فرم الگو  هالكه ها و جريان  

ان
جري

 و 
عي

طبي
ي 

ها
ظر

 من
ك

ايي
وز

ر م
ي د

وع
صن

م
  

  رودخانه
  

  پيچ
الگوي جريان اصلي توسعه شهري كه در 
مجاورت حريم رودخانه قرار دارد به صورت 

باشد. حفظ الگوي نواري پيوسته مي
هاي يوستگي در الگوي نواري جريانپ

توسعه شهري موجب گرديده تا گستگي در 
هاي ها و لكهموجب گسستگي جريان

  است.طبيعي شده

هاي دسترسي
    شهري

نواري 
  پيوسته
كه

ل
 

ود
وج

ي م
وع

صن
و م

ي 
يع

طب
ي 

ها
  

ظر
 من

ك
ايي

وز
ر م

د
 

درختان 
  رودكناري

  

نواري 
  ستهپيو

قطع و خشك شدن درختان رودكناري 
است تا الگوي درختان موجب گرديده

رودكناي از نواري پيوسته به گسسته تغيير 
    يابد. 

نواري 
  گسسته

  باغات تاريخي
  

اي توده
  پيوسته

هايي كه در مجاورت بستر الگوي پايه باغ
اي ه صورت تودهمطالعاتي قرار دارد ب

است كه به واسطه مداخلات پيوسته بوده
صورت گرفته جهت توسعه بافت مسكوني و 

اي گسسته تغيير ساختارهاي شهري به توده
است. از اين رو تجزيه ساختار اوليه يافته

-موزاييك منظر در اين بخش مشاهده مي
    گردد.

توده اي 
  گسسته

) (سمت راست): نقشه موزاييك ٦شكل (
مناطق با امكان وجود آبهاي سطحي موثر با 

 NDWIمدل 

) (سمت چپ): نقشه موزاييك پوشش ٧شكل (
   NDVIا مدل گياهي محدوده ب
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  منبع: نگارندگان
  

  ناختي جريان و ساختار كناره رودخانه خشك). ارزيابي بوم ش٢جدول (

  منبع: نگارندگان

  
هاي ها با منشاء انساني عبارتند از: آلايندهلازم به ذكر است در بستر رودخانه خشك آشفتگي

فرسايش. قرارگيري رودخانه در اقليم نيمه خشك معتدل، عملا سبب شده است  محيطي و –زيست 
شود كه كه پوشش گياهي انبوه و متراكم در حرايم رودخانه وجود نداشته باشد. از اين رو ديده مي

قسمت اعظم خاك آن عاري از پوشش محافظتي است. بنابراين عدم وجود ديواره هاي ساحلي 
پذيري خاك و در نهايت هاي رود كناري، كاهش نفوذن درختان و نيزارمناسب، تخريب و خشك شد

هاي هاي ساحلي سايت منتج گرديده است. همچنين آلايندهبه فرسايش بيش از حد كف و بدنه
  هاي طبيعي اين بستر ايفا محيطي نقش بسيار مهم و اساسي را در برهم زدن تعادل اكوسيستم

يابي اكولوژيكي جريان و ساختار رودخانه خشك در مجاورت ارز ٣كنند. در جدول شماره مي
از سويي ديگر مداخلات انجام گرفته جهت توسعه شهري (بافت  است.دوده مورد مطالعه ارائه شدهمح

موجبات تكه تكه شدن موزاييك منظر و هاي شهري) در اين محدوده دسترسيمسكوني، شريان و 

  يدرياچه مصنوع
  

توده اي 
  پيوسته

ساختارهاي موجود در توسعه شهري در 
هاي مسكوني عمدتا به صورت طراحي بافت
باشد. الگوي توسعه بافت كل ميمستطيل ش

مسكوني و ديگر مداخلات انساني موجب 
هاي طبيعي و گرديده تا الگوهاي لكه

مصنوعي داراي تمايز بسيار زيادي در منظر 
  مطالعاتي در مقياس منظر باشند. 

  بافت مسكوني 
  

مستطيل 
  شكل
  

  جريان
  ساختار 

  انسان  پرندگان مهاجر  آب

  رودخانه
ذخيره كردن آب در فصول پر 

باران و آزاد سازي آن در 
  فصول كم باران

 –سكني گزيني در فصول سرد 
  شكار - تغذيه  –نوشيدن آب 

 –نظاره رودخانه  –تفريح و تفرج 
ل تماشاي پرندگان مهاجر در فصو

پياده روي در  –خاصي از سال 
  حاشيه ي رودخانه

  درختان 
  برگ ريز

كاهش فرسايش كف و    
، مرطوب نگه هاي بستربدنه

  داشتن منطقه در اثر تبخير
  آشيان سازي

ي درختان در استفاده از سايه
فصول تابستان (ايجاد فضايي 

  مطبوع در فصول گرم)

  گياهان 
  كناريرود

مرطوب  –كاهش فرسايش 
گه داشتن منطقه در اثر ن

  تبخير
  فاقد ارتباط  فاقد ارتباط

درياچه 
  مصنوعي

  شكار - تغذيه  –نوشيدن آب   ذخيره سازي آب
هاي تفريحي و انجام فعاليت

  ورزشي
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روند تغييرات ايجاد شده در بستر ٩و  ٨است. شكل ردههاي طبيعي فراهم آوهمچنين قطع دالان
  دهد.سال اخير نشان مي ١٥مطالعاتي را در 

  

        
  
  

  
  منبع: نگارندگان

  
  نتيجه گيري -٥

هاي طبيعي و انساني و همچنين رغم توانايي خود بازسازي طبيعت پس ازايجاد آشفتگيعلي
هاي آن، امروزه بشر شاهد تخريب وسيع مناظر تمويژگي مقاومت طبيعت در برابر نابودي اكوسيس

شهري طبيعي است. عواملي چون تغييرات آب و هوايي و گرمايش زمين، بهره برداري بي رويه از 
ها، هاي شهري طبيعي چون جنگلي انسان در اكوسيستمهاي آزمندانهمنابع طبيعي، دخالت

رسايش خاك و اضمحلال ذخاير ژنتيكي گياهي ي آلودگي منابع حياتي آب، فزمينه ها و...رودخانه
مناظر شهري طبيعي را فراهم آورده است. اين آشفتگي در مناظر شهري طبيعي و تخريب گسترده 

هاي موجود در آن صورت آن، كه به واسطه عدم آگاهي انسان نسبت به ماهيت محيط و اكوسيستم
هاي شهري با مشكل مواجه در محيط ادراكي ميان انسان و طبيعت را-پذيرد، رابطه معناييمي

كند كه به همين سبب ديدگاه زيبايي شناسانه به اينگونه مناظر اينگونه استدلال ميخواهد ساخت. 
شناختي مناظر شهري طبيعي است، بايد بداند اگر انسان خواهان درك اهميت تجربه جدي زيبايي

اه شدن از ماهيت حقيقي محيط و طبيعت كه چراغ راه رسيدن به درك نامحدود، دلپذير و خلاق، آگ
و آن را از  تر شودعميقدر مورد تجربه زيبايي  انسان تصوراين نگرش موجب مي شود است. 

از تمامي حواس در آن ، به تفكري جامع كه كردتصور مي بصري و با لذت آني در ابتدايندي كه آفر
اجزاي  درك باطبيعي  نه در منظر شهريشناسا زيباييفرآيند طراحي . دهدتغيير  ،شودمياستفاده 

از لحاظ  محيطهاي تواناييشناخت و ادراك (حد پايين زيبايي) آغاز مي شود و به  زيباي محيط
فرآيند و الگوهاي طبيعي و در اين  منتهي مي گردد. بنابراين )حد بالاي زيبايي(سلامت اكولوژيكي 

از انسان  شود. اين ارتباط شامل ادراكات پايه ارتباط برقرار مي آنها فرهنگي در جهت كشف زيبايي
را معنا كرده  شهري طبيعي منظر انسان بتوانداگر  . در واقعاست شهري طبيعي چرخه ساختار منظر

) (سمت راست): عكس هوايي ٨شكل (
  ٢٠٠٣محدوده مطالعاتي در سال 

 

) (سمت چپ): عكس هوايي محدوده ٩شكل (
   ٢٠١٨مطالعاتي در سال 
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ترين درجه زيبايي ، عاليبه آن را ادراك كندهاي مربوط و موقعيت خود را در آن تعيين و فرآيند
بر آن تمركز وسيع و  اكولوژيكيهاي پيچيده لايه شناخت در اين حالت .است را تجربه كردهشناسي 

اين نوشتار  . در اين زمينه،بيشتر قابل درك باشد است بيننده آنانسان شود تا منظري كه سبب مي
هاي بوم ارزيابي اكولوژيكي بستر را به عنوان روشي براي تمركز بيشتر بر محيط، شناخت لايه

كننده تجربه خوشايند زيبايي شناسي محيطي معرفي كرده  شناختي منظر شهري طبيعي و تسهيل
 دنبال است به پيچيدگي و آشوب نظريه بر چرا كه ارزيابي بوم شناختي بستر كه مبتني است.

 بتواند اين طريق از تا است زمان طول در هاپديده شكل تغيير و رشد بر قوانين حاكم درك و شناخت
 دهد. ارائه آن تغييرات الگوي و ها و پديده محيط به نسبت ابال پذيري انعطاف با تر، جامع ديدي

هاي متمايز اكوسيستم و تحليل بوم شناختي بدين ترتيب شناسايي دقيق ويژگي) ١٠(نمايه شماره 
شناسانه در منظر شهري طبيعي است. چرا كه ارزيابي و موزاييك منظر بستر لازمه طراحي زيبايي

با مطالعه و بررسي عناصر ساختاري منظر ( لكه، دالان، مسير،  تحليل اكولوژيكي موزاييك منظر
جريان و ...)، فرم شكل گيري و الگوهاي تشكيل دهنده اين عناصر در محدوده هاي مورد مطالعه، 
امكان شناسايي تغييرات به وجود آمده در ريتم اين الگوها را آشكار ساخته و در نهايت با ارزيابي 

هاي حال حاضر منظر را ممكن مي سازد. با درك يابي به آشفتگيدست سلامت اكولوژيكي مناظر
ها و هاي معطوف به حفظ و احيا الگوها و سياستها و با استفاده از راهبردها و آشفتگياين الگو

شناسي توان گام هاي مؤثري را در زمينه ارتقا كيفي تجربه زيباييها ميحذف و دفع آشفتگي
  بيعي برداشت.محيطي مناظر شهري ط

همچنين در زمينه طراحي زيبايي شناسانه كناره رودخانه خشك شيراز، با توجه به نتايج حاصل 
هاي محيط زيستي و از بين بستر طبيعي اين مسير بايد گفت كه وجود آلايندهاكولوژيكي از ارزيابي 

ا بر ارزش رفتن پوشش گياهي و فرسايش خاك در مجاورت حريم رود صدمات جبران ناپذيري ر
هاي اكولوژيكي منحصر به فرد بستر وارد ساخته و موجبات تنزل كيفيت محيطي اين منظر شهري 

هايي از اين بستر طبيعي، وجود مسير عبور قطار طبيعي را فراهم آورده است. همچنين در بخش
و در  شهري از لبه رودخانه سبب شده كه فرصت استفاده از پتانسيل گردشگري در حاشيه رودخانه

كنندگان به صفر برسد. ارتباط عرضي دو لبه رودخانه در دو برخي نقاط حتي براي تردد استفاده
نقطه ابتدا و انتهاي مسير ممكن است و ارتباط فيزيكي و بصري بين دو طرف رودخانه خصوصاً در 

ها و هاي ذكر شده، راهبردرسد. بنابراين با عنايت به آشفتگيبخش جنوبي ضعيف به نظر مي
هاي منطبق با الگوهاي طبيعي بستر جهت طراحي زيبايي شناسانه اين بستر در جدول سياست
  )٣ارائه شده است. (جدول شماره  ٤شماره 
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هاي بوم شناختي منظر ارزيابي اكولوژيكي به عنوان روشي براي تمركز بر محيط، شناخت لايه): ١٠شكل (
   شناسانه منظر شهري طبيعييعي و طراحي زيباييشهري طب

  منبع: نگارندگان

 مناظر شهري طبيعي

عدم اعمال برنامه هاي مديريتي 
در زمينه حفاظت و بازيابي ارزش 

هاي مناظر طبيعي و مقابله با 
 هاآشفتگي

فيت محيطي تنزل كي
 مناظر شهري طبيعي

برهم خوردن تعادل 
مطلوب ميان انسان و 

هاي اكوسيستم ها و جريان
 طبيعي منظر شهري

 

تخريب و انحطاط 
طبيعت و منابع و مناظر 

 شهري طبيعي

 

 شود شناخته

 شود ادراك

  يعيطب مناظر يابيارز و شناخت يروشها

  ياهيگ يايجغراف

  ياهيگ يشناس هيناح

  ياهيگ يشناس عهجام

  كيژئومورفولوژ

  يشناس وميب  يآب حوزه تيريمد

  كياستراتژ يابيارز

  بوم شناختي منظر شهري طبيعي يابيارز

  منظر يساختار عناصر يابيارز

  منظر يآشفتگ يابيارز

  منظر انيجر ليتحل

 يكاكولوژ سلامت يابيارز

 كييموزا انيجر دالان لكه الگو

 ودش نيتحس

آشفتگي با منشاء 
 طبيعي

آشفتگي با منشاء 
 انساني

  گرمايش زمين 
 تغييرات آب و هوايي

 

  ي انسانهاي آزمندانهدخالت
 بهره برداري بي رويه از منابع طبيعي

 

عدم آگاهي انسان نسبت به ماهيت محيط و 
 هاي موجود در آن اكوسيستم

  تجربه خوشايند زيبايي شناسي
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  هاي طراحي زيبايي شناسانه رودخانه خشك شيراز ). اهداف كلان، راهبردها و سياست٣جدول (

  منبع: نگارندگان

  

اهداف 
  هاسياست  هاراهبرد  كلان

 
ي
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 و 
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ح
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ك

ي
 

وزه
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ان

  

 امتداد  در يا و آب كناره به عمومي دسترسي
 پروژه شاخصه عنوان به كناره

 به  رودخانه حاشيه مسير از استفاده به تشويق
 و تفريحي رفاهي و روزه هر مسير يك عنوان

 آب كناره امتداد در كاربريها از تنوعي تامين ) 
پر جذبه  و طراوت با هاي كاربري تا ها از پارك
 تجاري) و تفريحي ، فرهنگي

 فعاليتهاي دركنار نهشبا هاي فعاليت تامين 
 براي كودكان خاص هاي مكان همچنين و روزانه

 بزرگسالان فضاهاي دركنار
 عمومي هنري فعاليتهاي براي تجهيزات 
 در ويژه و خاص اتفاقات براي فضاهايي افزودن 

 رودخانه كنار
 تفريحي و رفاهي وسايل به فضاها كردن غني 

 پيك ، مشاهده كردن ، كردن استراحت كه ثابت
 كنند مي پشتيباني را و غيره كني
 افزايش با  پياده مسيرهاي ايجاد پيوند ميان 

 بردن بالا بمنظور ترافيك سواره از جدايي
  يكپارچگي 

ارتقا پوشش گياهي بستر  رودخانه با كاشت  -١
و تكثير نمونه هاي بومي يا نمونه هاي سازگار 

  با محيط طبيعي اين منطقه.
تقا پوشش تثبيت عوارض طبيعي با ار -٢

گياهي با كاشت و تكثير گياهان پوششي. 
بديهي است كاشت و تكثير اين نمونه ها، 
موجبات پيوستگي الگوهاي گسسته و تخريب 
شده اين منظر را فراهم آورده، به افزايش 
نفوذپذيري خاك، كاهش فرسايش و در نهايت 
پايداري اكولوژيكي اكوسيستم طبيعي رودخانه 

  منتهي مي گردد.
يجاد سپرهاي محافظتي در اطراف حرايم ا -٣

پوشش گياهي رودخانه. لازم به ذكر است جهت 
پايداري هرچه بيشتر بستر، بهتر است ارتباط 
ميان سپرهاي محافظتي با ديگر لكه هاي 
طبيعي موجود در موزاييك منظر بستر رودخانه 

  خشك منقطع گردد.
ايجاد ارتباط پيوسته ميان دالان ها و لكه  -٤

متفاوت موزاييك منظر رودخانه خشك با هاي 
طراحي دالان ها ، مسيرها و لكه هاي جديد 

  متفاوت.
احياي مسيرها و جريانات تخريب شده  -٥

هاي موزاييك منظر بستر با احياي زيستگاه
گياهي بستر. بديهي است تمامي مسير ها، 

ها و جريانات موجود در موزاييك منظر به دالان
آن منطقه وابسته مي هاي گياهي زيستگاه

باشد. در محدوده مورد مطالعات مسير حركت 
پرندگان مهاجر به دليل تخريب پوشش هاي 
گياهي همجوار رودخانه، از بين رفته و در 
نتيجه از ميزان حضور پرندگان مهاجر در بستر 
رودخانه خشك شيراز كاسته است. با احياي 
پوشش گياهي منطقه، مي توان بستر حضور هر 

هاي زيستي را بيشتر اين گروه از گونهچه 
  فراهم آورد.

تاكيد برمناطق واجد ارزش حفاظتي در نزد  -٦
بازديدكنندگان با قرار دادن تابلوهاي راهنماي 

  مشخص در بستر.
كنترل هدفمند فعاليت هاي تفرجي  -٧

گسترده با جاذبه هاي طبيعي بستر. ( حضور 
بازديدكنندگان در اطراف حرايم طبيعي 

  دخانه محدود گردد)رو
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 طبيعي زيستگاههاي ترميم 
 قابل و دسترسي قابل سبز فضاي ايجاد 

 رودخانه طول در بيشتر، استفاده
 رودخانه طبيعي منابع به دادن نسبت آگاهي 
 و نشانه ها ، عمومي آموزشي هاي برنامه طريق از
 لايمع
 عملكرد و هاويژگي ي دوباره بهبود و محافظت 

 رودخانه طبيعي
 هاي حريم بازسازي براي فرصتهايي يافتن 

  رودكناري
 

ش
زاي

اف
 

ت
يفي

ك
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 مطلوب و يكپارچه نظم يك آوردن وجود به 

 آب لبه در بصري
 در ) مناسب منظر و ديد اندازها( چشم تقويت 

  پياده مسيرهاي طول
 در ها،ساختمان گيري تجه و ارتفاع كنترل 

 منظر و ديد حفظ جهت
 كناره ساختمانهاي اصلي نماي قرارگيري 

مورد  باز فضاي و رودخانه سوي به رودخانه
 رودخانه كناره سوي به نيازشان

 رودخانه به روي پياده مسيرهاي اشراف   
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