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  چكيده 
اي  يك و اجتماعي از اهميـت ويـژه     ي زيبايي شناختي، اكولوژ   ها  ارزش يساختارهاي طبيعي موجود در كالبد شهر، در بهبود كيفيت شهرها، ارتقا          

هـا در تهـران    با توجه به تخريب محـيط رود دره . روند ساكنان شهرها به شمار مي   هاي تفريحي و گردشگري      برخوردارند و بستري براي فعاليت    
و بـاز زنـده سـازي     رفتارهاي گردشگران و ساخت و سازهاي بي رويه در محدوده، هدف اين پژوهش بر حفاظت از محـيط رود دره         تأثيرتحت  
نگار است كه رفتارها را  جامعه شناسي زندگي روزمره يا روش شناسي مردمروش شناسي پژوهش، . هاي وارده بر منظر رود دره قرار گرفت آسيب

 رفتارها و نمايش فضاييصورت گرفت ده ساده و با روش عكسبرداري      ه مشا روشثبت رفتارها با    . دهد در ارتباط با محيط مورد بررسي قرار مي       
 الگوهاي رفتاري در سه مقطع صبح، ظهر و شب ترسـيم شـد و بـه    ةنقش. بر روي نقشه منطقه مستند شد كه نقشه الگوهاي رفتاري نام گرفت       

ات آنها بـر محـيط طبيعـي در         تأثيركنندگان با توجه به      موازات آن، تحليل منظر بر اساس معيارهاي زيبايي شناختي و تحليل رفتارهاي استفاده            
اي پيشنهاد شـد كـه بـر         انجام شد و سپس، راهكارهاي طراحي به گونه       ) ناسازگار با محيط  (و ناهنجار   ) سازگار با محيط  (الب رفتارهاي هنجار    ق

كيد داشته باشد و به اين ترتيب رفتارهاي سازگار با محيط را تقويت كرده و رفتارهاي ناسازگار را              أ ت ةاصل حفاظت از محيط كوهستان و رود در       
 دربند به عنوان نمونه پژوهشي انتخاب     ة حاضر، رود در   ةدر مقال . هاي محيطي ناشي از حضور گردشگران را به حداقل برساند          تر و آسيب   رنگكم

  . در عين حفاظت از ساختارهاي طبيعي درون شهري انجاميد،شد كه به طراحي محيطي با هدف سازگاري هر چه بهتر رفتارها با محيط
    
  كليد واژه

 كيفيت محيط و باز زنده سازي، الگوهاي رفتاري، رود دره دربندي، ارتقاحفاظت

  سرآغاز
م شهرنشين اهميـت  ساختارهاي طبيعي درون شهري براي مرد     

 در قرون اخير كـه شهرنـشيني رشـد روز افـزون             بويژه ،اي دارد  ويژه
 در پي ارتباط بـا طبيعـت در هـر فرصـتي كـه پـيش            داشته و انسان  

فضاهاي بـاز و    دسترسي به   ، چرا كه    برند آن پناه مي  آيد به دامان     مي
در . (Jackson, 2003) اســت، كليــد اصــلي ســالمت انــسان ســبز

اي متعادل بين انسان، طبيعت و محيط        شهرهاي سنتي گذشته رابطه   
به دليل وسعت اندك شهرها، بستر طبيعي شهر  .مصنوع وجود داشت 

تقيم بـا طبيعـت     درك بود و شهروندان بسهولت در ارتباط مـس         قابل
 از نظم جداناشدنيدر آن زمان شهرها بخشي . گرفتند اطراف قرار مي 

 فيزيكـي و بيولوژيـك آنهـا تـا     ةآورند و رابطـ  طبيعت را به وجود مي    
 در  .شـد   طبيعت تضمين مـي    ة فرايند خود تنظيم كنند    باحدود زيادي   

اي  زء و طبيعـت بـه عنـوان كـل رابطـه           واقع بين شهر به عنوان جـ      

 ةبـا توجـه بـه توسـع    نيـز  در شهرهاي كنـوني  . جود داشت مطلوب و 
كاپالن  .اند  شهرها قرار گرفته   ةشهرها، ساختارهاي طبيعي در محدود    

در تمام شهرهاي جهـان، سـاكنان شـهرها،         قدند كه   ـو ماتسوكا معت  
هـاي طبيعـي،      محيط  و ندـعت هست ـباط با طبي  ـهمواره در آرزوي ارت   

 كردن و برقـراري ارتبـاط بـا         فضاهايي براي گردش و تفريح، خلوت     
 شـود   جمعـي مـي    يگيـري هـويت    است كه منجر بـه شـكل       سايرين

)Kaplan&Matsuoka, 2008.( ۱ساختارهاي طبيعي درون شهري 
؛ كننـد  مـي نقش كليدي در آفرينش فضاهاي سبز شهري پايدار ايفـا           

هـا و    ماهورهـا، درياچـه    ها، تپه  اين ساختارهاي طبيعي شامل رود دره     
ــل ــا و جنگ ــل ... .ه ــامن تحم ــذيري ض ــداري۲پ ــايي ۳، پاي  ۴و ديرپ

(Micarelli, et al., 2007) كيفيت طبيعي شهر هستند و فضاهايي 
تـوان   كلي مي  طور به. كنند را براي گردشگري درون شهري ايجاد مي      

 گفت كه ساختارهاي طبيعي به هرگونه كـه در شـهر موجـود باشـند       

   golnarmohebali@gmail.com                                                                      ۰۹۱۲۳۳۳۳۹۷۹ :تلفن: نويسنده مسئول



  
  
  

 
۶۲مجله محيط شناسي شماره   ۱۲۸  

ياتي شهر محـسوب  ، بخشي از شبكه ح  ) يا زيرساختي  ،انسان ساخت (
از . شوند و حفاظت از آنها ضمانتي براي تداوم حيات شـهر اسـت           مي
هـاي طبيعـي تخريـب شـده و          سـازي محـيط    رو احيا و باز زنـده      اين

 ناشي  آثار حفاظت آنها در برابر توسعه و        برايانديشيدن راهكارهايي   
   .نمايد ميناپذير   اجتنابموضوعياز حضور گردشگر 

ركردهاي ساختارهاي طبيعي درون شهري،     يكي از مهمترين كا   
سـير تـاريخي     .ايجاد بستري براي گردش و تفريح شهروندان اسـت        

قـرن  دهـد كـه بـا آغـاز      گردشگري در فضاهاي طبيعي، نـشان مـي       
 از كوچه باغهـا و      هفدهم، فضاهاي مخصوص عموم مردم كه اساساً      

شدند، در برخي مواقـع بـراي گـردش و           باغهاي عمومي تشكيل مي   
همچنـين در ايـن زمـان       . گرفتنـد  ح مورد استفاده عموم قرار مي     تفري

 يا سلطنتي نيز در روزهاي خاصـي بـراي   ،برخي از باغهاي خصوصي  
 .)۱۳۷۳بهبهـاني،  ( گردش عموم آزاد بود مانند باغ ورساي در پاريس  

 فضاهاي عمومي شهرهاي بـزرگ    )قرن هيجدهم  ( روشنايي در عصر 
راف اسـتحكامات نظـامي و      گسترش يافتنـد، گردشـگاههايي در اطـ       

هاي عمومي نيز در همين عـصر        باروهاي قديم احداث شدند و پارك     
هاي شهري در پاسـخ بـه نيـاز     پارك در قرن نوزدهم  . به وجود آمدند  

معـضالت  منفي صنايع و     آثار   مردم به فضاهاي طبيعي و نيز كاهش      
بـراي گـردش و تفـريح       را  فضاهايي   و   آمدند به وجود    محيط زيستي 

   .در شهر را به وجود آوردندمردم 
هاي شمال تهران  هاي قديم رود دره در كالنشهر تهران از زمان   

به علت آب و هواي خوب و نزديكي به كوه براي گـردش و تفـريح                
 هـاي  نداال  همچنـين، ها درهرود . گرفت مورد استفاده مردم قرار مي

 انتقـال  عكـس  بر يا ،آلودگي كاهش در كه هستند آب و هوا جريان

 بـسيار  باالدسـت،  مـسير  در آالينـده  منبع صورت حضور در آلودگي

  .مؤثرند

 طبيعي شهر، بستر باغهـاي      ةهاي شهري جزيي از پيكر     دره رود
قديمي، بستر جوي و جويبار زنده و سالمت، داالن هـواي پـاكيزه و              
مامن پرندگان و از همه مهمتر بستر پيوند زندگي شهري با طبيعـت             

 ).۱۳۷۹پاسبان حضرت، ( است

هاي شهر تهران است كه در        دربند يكي از ثروت    ةمحور رود در  
ي زيست محيطي، تاريخي ها ارزشتوجهي به   شهري و بيةاثر توسع

 دربنـد   ةرود در . و عملكردي آن در معرض مخاطره قرار گرفته است        
 ايـن شـهر بـا       ةن گذشـت  اسندي است كه از چگـونگي رفتـار سـاكن         

ن و ارفتارهاي ناهنجار سـاكن در اثر  .هاي طبيعي حكايت دارد  موهبت
، رودي كه سرزندگي و نشاط را بـراي شـهر بـه ارمغـان               گردشگران

كننـده فاضـالب شـهري        است در انتهاي مسير به بستر جمـع        آورده
 بيمـاري در    هـاي   نـشانه . شود كه بايد از آن دوري جـست        تبديل مي 

 هاي بتني تمامي طول مسير در قالب خشك شدن باغها و رشد جوي     
 محـور، تخريـب بناهـاي       نهولناك و متراكم شـدن جمعيـت طـرفي        

تاريخي و اولويـت دادن بـه معـابر سـواره بـه بهـاي از دسـت دادن           
محورها و مفاصل پياده، استفاده از رود به جاي سيستم دفع فاضالب       

مختـاري و اميرجمـشيدي،     ( خورد شهري و تجمع زباله، به چشم مي      
ي رود دربنـد و نقـش آن در         ، منظـر قـديم    )۱( ة شكل شمار  .)۱۳۸۲

  .دهد گذران اوقات فراغت مردم را بخوبي نشان مي

  دربندرودخانه  قديمي منظر): ۱ (ةشمارشكل 
  )آرشيو عكس كاخ گلستان: خذأم(

  

  مواد و روشها
از آنجا كه هدف از اين پژوهش، شناخت رفتارهاي گردشـگران    

اين رفتارها در محيط رود دره و بررسي ميزان سازگاري و ناسازگاري   
 بنـابراين هـاي وارده بـر محـيط رود دره اسـت،              يا آسيب  ،با حفاظت 

هايي كه به بررسي رفتارها و ارتباط آن با محـيط پيرامـون بـه                حوزه
پردازند به شرح زير مورد مطالعـه     گيري رفتارها مي   عنوان بستر شكل  

  :قرار گرفتند
 اصلي در رويكرد پديدارشناسـانه،      ةنكت: شناسي دارـپدي -۱

محيط آنها به طـور     مبتني بر اين فرض است كه مردم و         
 هر يك اي كه    هـده هستند به گون   ـاي در هم تني    صميمانه

 كنــد عكس مــيـآورد و منــ ي را بــه وجــود مــيآن ديگـر 
ـ      . )۱۳۸۷پرتوي،  ( هـايي    سـوژه  ةـمردم در محيط بـه مثاب

 آنگونـه كـه رويكردهـاي    -كننـد  مرتبط با شي عمل نمي    
 -كننـد  ه رفتار محيطـي تلقـي مـي       شناختي يا ساختاري ب   

كننده هستند كه اعمال، رفتار      تي تجربه بلكه مردم موجودا  
يابد كـه تحـت      هاي آنها در محيطي تحقق مي      و شناخت 



  
  
  
  

 ۱۲۹  .حفاظت و باز زنده سازي منظر رود درة دربند بر اساس الگوهاي رفتاري

بـه طـور كلـي پديدارشناسـي        .  اين اعمال قرار دارد    تأثير    
  :هاي زير شود تواند منجر به يافته محيطي مي

 هاي تجربي پديده بررسي جنبه 

  از ديدگاه مردممعني محيط 

      هاي متقابل   چگونگي ايجاد معني محيط طي ارتباط
  محيط-انسان

  هايي كه فضا را از حس مكان آكنده         شناخت كيفيت
 سازند

 يكـي از    " محـيط  شناسـي   روان" : محـيط  شناسي  روان -۲
 و "رفتار" متقابل تأثيرهاي تخصصي است كه روي   رشته

ط  محي "فضايي" و   " معماري -فيزيكي"عوامل و شرايط    
. )۱۳۶۷مرتــضوي، ( كيـد دارد أهـا ت  بـيش از ديگـر جنبـه   

 اكولوژيـك بـه بررسـي       شناسـي   روانعنوان    تحت ۵باركر
۶فوق فردي "الگوهاي رفتاري 

ايي كه به    به معني رفتاره   "
شـوند،   هـاي رفتـاري ارائـه مـي       طور جمعي و در قرارگاه    

 ماننــد درس خوانــدن دانــش ،)۱۳۸۱لنــگ، ( پــردازد مــي
 يا بازي كودكان در زمـين بـازي   ،آموزان در كالس درس  

  ...و
 كه بين ابعاد فيزيكي و رفتاري ايـن گونـه           استاو معتقد   

 مـورد   ةرابط.  خاصي وجود دارد   ةقرارگاهها تناسب و رابط   
شود و معتقد است فـرد        بيان مي  ۷نظر با مفهوم همساخت   

هـاي   با قرارگرفتن در قرارگاههاي رفتاري مختلف، نقـش       
او قرارگاه رفتـاري را     . شود دار مي  اجتماعي معيني را عهده   

كند كه يـك      ثابتي از فعاليت و مكان تعريف مي       ةمجموع
فعاليت تكراري يا الگوي ثابت رفتاري در آن اتفاق بيفتد،          
طرحي خاص از محيط را دارا باشد و ارتباط مناسبي بـين            

ـ فعاليت تكراري و محـيط برقـرار          ةد كـه در يـك دور      كن
  ).۱۳۸۲مين زاده و افشار، ا( زماني معين انجام گيرد

هـاي    با توجه به ريـشه     :شناسي زندگي روزمره    جامعه -۳
ــن اصــطالح،  ــاني اي ــه Ethno methodologyيون  ب

. كنند  استفاده مي معناي روشهايي است كه مردم هر روزه        
اي از   نگارانه عبارت اسـت از مجموعـه       شناسي مردم  روش

هـا و    دانش مبتنـي بـر عقـل سـليم و يـك رشـته رويـه               
ا شرايــطي را     آنهـ  االحظاتي كه اعضاي عادي جامعه ب     م

 راهشان را در ايـن  كنند، اند درك مي كه در آن قرار گرفته 
ريتـرز،  ( زننـد  كنند و دست بـه عمـل مـي         شرايط پيدا مي  

ــات روش). ۱۳۷۴ ــردم مطالعــ ــي مــ ــار در  شناســ نگــ
هاي عملـي و     هاي عملي، موقعيت   جوست تا كنش  و  جست

ناختي را به موضوعاتي بـدل      ش هاي عملي جامعه   استدالل
كند كه از نـظر تجربي قابل مطالعه باشد، به همين سبب           

شـود،    به جاي توجهي كه معموال به وقايع غيرعادي مـي         
هـاي كـامال    كند تا همان توجه را بـه فعاليــت     تالش مي 

توسـلي،  ( پيش پا افتـاده زنـدگي روزمـره معطـوف كنـد          
۱۳۷۰.(  

  انتخاب روش تحقيق
بودن انه بـا محـيط، موجـب اجتنـاب ناپـذير       شناساريدبرخورد پد 

هايي در مورد معناي محيط، چگونگي ايجاد اين معنا از طريـق             بحث
 محـيط و نيـز شـناخت و جايگـاه كيفيـات             -ارتباطات متقابل انسان  

خواهد بود كه باعث پراكندگي بحـث و        ... محيط مانند حس مكان و    
ي بـر اسـاس     در حاشيه قرار گرفتن هدف اصلي پژوهش كـه طراحـ          

  . الگوهاي رفتاري استفاده كنندگان است، مي شود
 محيط اعتقاد بر اين اسـت كـه ادراك    شناسي  روانهمچنين در   

دهد و باعث   قرار ميتأثيرسرمنشا رفتار است و آنچه رفتارها را تحت 
شـود،   هـاي مـشابه مـي      به وجود آمدن رفتارهاي مختلف در موقعيت      

ه بحث اين پژوهش رفتارها است و نه        و از آنجا ك    .همانا ادراك است  
 جامعـه شناسـي     روشهاي مشابه آن از ايـن رو         اداراك فضا و بحث   

زندگي روزمره كه مستقيما رفتارهاي را بررسي كرده و مورد تحليـل            
  .دهد به عنوان روش تحقيق گزيده شد قرار مي

گارانه اساسا بر آن است تا ثابـت كنـد كـه       ـن شناسي مردم  روش
ي نيـست جـز دسـتاورد عملـي و پيوسـته جـاري افـراد               زـجامعه چي 

 ۱۹۴۰ ةنكل در دهـ   ـن بار هارولد گارفي   ـاين اصطالح را اولي   . معقول
ــ  ــدعت گ ــرز، ( ذاشتـب ــ). ۱۳۷۴ريت ــان  ـدست ــي هم اوردهاي عمل

تجلي پيـدا مي كند، از    ره  ـدگي روزم ـارهاي افراد است كه در زن     ـرفت
  .ارها سر و كار دارندـنگار عموما با رفت شناسان مردم رو روش اين

شـود و    ميگفتهرفتار به مجموع حركات جسماني قابل مشاهده  
در حقيقت عمل يا فعاليتي است كه كنشگر را بـا محـيط پيرامـونش      

به عبارت ديگر، رفتار پاسخي است به انگيزشي كه          .سازد مربوط مي 
ريتـرز،  ( گيـرد  از سوي محيط پيرامون در موقعيت معيني صورت مي        

تواند شامل رفتارهايي باشد كـه       رفتارهاي زندگي روزمره مي    .)۱۳۷۴
افتـد مثـل راه رفـتن       به طور معمول در فضاهاي مختلف اتفـاق مـي         

فردي و گروهي، نگاه كردن بـه منظـر اطـراف، صـحبت كـردن بـا             
  ... . ديگران، نشستن، خريد كردن و 



  
  
  

 
۶۲مجله محيط شناسي شماره   ۱۳۰  

   مورد مطالعهةمنطق
 در كـه  گيـرد  مـي  سرچـشمه  توچال ارتفاعات از دربند ةودخانر

 هـا  رشـته  اين مهمترين كه مختلف است رشته چند داراي باالدست

پـايين   بـه  رو دوقلو آبشار و شيرپال پناهگاه جنب از كه است قسمتي
 تالقـي  از پس رشته دو اين .است اوسون رودخانه و ديگري آيد مي

 متر ۴۷۲۳ دربند ةدر  طول،دهند ميتشكيل  را دربند رودخانه تشكيل

   .است متر ۷ آن وسطمت عرض و
 آن كوهـستاني  ةمـساحت حـوز   . در جريان اسـت هرودخان اين

 شـيب  قلعـه،  پـس  از كـه  دارد زياد يشيب، است هكتار ۲۲۰۰ حدود

 ۱۵۰۰ حدود سربند ميدان قسمت تا اين طول .شود مي كمتر مسيل

 عمـق  .اسـت  متـر  ۹ حـدود  قسمت اين در آن متوسط عرض و متر

   .است سنگي رودخانه، بستر و است متر ۶ متوسط آن
 از متغيرها ماننـد     اي  پاره است و    معتدل كوهستاني اقليم منطقه   

 محـيط  خرد اقليمثر بر ؤهاي اصلي م شاخصميزان بارندگي و دما از     
دماي هوا در منطقـه از مـاه خـرداد رو بـه افـزايش               . رود دره هستند  

بـا تمـام شـدن فـصل        . رسـد   به اوج خـود مـي      گذارد و در مرداد    مي
رود و   تان، از ماههاي مهر و آبان دماي هوا رو بـه كـاهش مـي              تابس

شـود كـه تـا فـروردين و          بارندگي به صورت باران و برف آغـاز مـي         
  . ارديبهشت نيز ادامه دارد

هاي كوه در امتداد رود دره دربند، به سـمت جنـوب            شيب دامنه 
. جنوب غربي اسـت  ديگر به سمت غرب و ةشرقي و شرق و در جبه   

 دربند و هـدايت     ةگيري رود در   وجود اين شيب از عوامل اصلي شكل      
  .رودخانه در بستر آن است

منظـر    كـه  دهـد  مي نشان   عرضي رودخانه دربند   مقاطعبررسي  
 شكل( كند  بدفعات تغيير ميسربند تا پس قلعه،رودخانه در حركت از  

   ).۲ ةشمار
در محل ميدان سربند به  دربند ةدست رودخان در حركت از پايين

ها، تنوع زيـاد در بافـت، رنـگ و          رستوران قلعه، حجم زياد   سمت پس 
 طبيعـت  كنـد كـه   ها چنان ديد را به خود مـشغول مـي        فرم ساختمان 

   .تواند مركز توجه بيننده باشد نمي
 و بـسته  ) گـسترده ( ديد به منظر اطراف به صورت ديدهاي بـاز        

انباشـت   به محلي براي     بيشتريت است و رودخانه     ؤقابل ر ) محصور(
 مدخلي بـراي    گاهيهايي براي نشستن و       و يا قرار دادن تخت     ،زباله

 و در حقيقت از رود دربند جـز         ها تبديل شده است    فاضالب رستوران 
هـايي ناشـي از      ان بـا زخـم    ديده در گذر زم    يبتصويري مهجور و آس   

  .شود ، مشاهده نميهاي انسان ناماليمت

  

    

  مختلفمقاطع منظر رودخانه دربند در  ):۲ (ةشمار شكل

 (Micarelli, et al., 2007): خذأم

  هاي طراحي گام
ترين ابزارهاي جامعه شناسي مردمنگار، مشاهده       كي از متداول  ي

. گيـري آنهاسـت   هاي مختلف و بررسي شرايط شكل رفتارها در زمان 
اي اي بر رفتارهـ   ويژهتأثيرفرض محقق بر آن است كه بستر طبيعي     

دهـد   گذارد و به آنها اين فرصت را مـي         استفاده كنندگان به جاي مي    
دهد، از خود  هاي شهري رخ مي كه رفتاري متفاوت با آنچه در عرصه      

ها به روش مشاهده مورد توجـه قـرار   راز اين رو ثبت رفتا    . بروز دهند 
دهد تا با حداقل مداخله در  گرفت، چرا كه به محقق اين امكان را مي

 ممكن را بـر رفتارهـاي       تأثيرحيطي و موقعيت ها، كمترين      شرايط م 
 .استفاده كنندگان به عنـوان متغيـر مـورد بررسـي بـر جـاي گـذارد                

دوربـين  ( توسط دوربين عكاسـي      الگوهاي رفتاري به روش مشاهده    
Compact   حداقلي بر رفتار گردشگران دارد تأثير كوچك كه    ةثج با  (

هـاي   عكس. ل تكميل شد  هاي محقق در مح    ثبت شد و با يادداشت    
هايي كه در    ابهتتهيه شده مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به مش          

ها در سـه زمـان    بندي عكس شود، دسته  مشاهده مي  بين اين رفتارها  
بنـدي موجـب شـد تـا         اين دسـته  . صبح، ظهر و شب صورت گرفت     

 در روزهـاي پيـك      بـويژه هاي مختلف روز،     رفتارهاي غالب در زمان   
  . گر قابل شناسايي و تحليل باشدحضور گردش

نقشه الگوهاي رفتاري در سه زمان مذكور با توجه به رفتارهاي           
انـدازي   هـم   كه با روي   شناسايي شده به صورت گرافيكي ترسيم شد      

هـاي نزديـك     اين سه اليه، مسيرهاي پياده روي، نقاط مكث، محل        



  
  
  
  

 ۱۳۱  .حفاظت و باز زنده سازي منظر رود درة دربند بر اساس الگوهاي رفتاري

 هاي استراحت و نشستن فردي و گروهـي و         شدن به رودخانه، مكان       
تجزيه و تحليل رفتارها بر اساس فـضاهايي كـه در            .مشخص شد ... 

با توجـه   ت متقابل رفتارها و محيط،      اتأثيرآن رخ مي دهند و بررسي       
بـه مـوازات   انجـام شـد و   به ميزان سازگاري آنها با شـرايط محـيط       

مراحل ذكر شده براي ثبـت و بررسـي رفتارهـا در گـذر گردشـگري        
 تحليـل   .دقت مورد بررسي قرار گرفـت     دربند، محيط طبيعي آن نيز ب     

 يا ديـدهاي متـوالي، بـر اسـاس     ،بصري نيز به روش سكانسي   منظر  
معيارهاي زيبايي شناختي از قبيل تنوع و خوانايي و نـامطلوب بـودن       
منظر به لحاظ اغتشاشات بصري طبق نظر محقق و با عكـسبرداري            

ي كارهاـ راهـ   سـرانجام  .از ديدهاي متوالي در مسير صـورت گرفـت        
وهاي رفتاري شناسايي شده صـورت گرفـت و        ـطراحي بر اساس الگ   

ر ـهــاي مــسي ميــدان ســربند بــه عنــوان يكــي از مهمتــرين بخــش
ـ  ـگردشگري دربند كه با مسائ  داخل ـل و مشكالت زيادي از جملـه ت

اله، نا مناسب بودن محـل سـوار و         ـ زب ركت پياده و سواره، انباشت    ح
ـ         ـپي ـ  ـستاده شدن از تاكسي، صـف طـوالني اي له سـي يـژ در      ـگاه ت

دست به گريبـان اسـت، مـورد تجزيـه و           ... روزهاي پيك شلوغي و     
 موجود،  فت و طرح نهايي به منظور حل مسائل       تحليل مجدد قرار گر   

 سطح كيفي محيط، حفاظت از محيط طبيعي كوهستان و رود      يارتقا
 منفي ناشي از حضور گردشـگر در محـل     آثار دربند و نيز كاهش      ةدر

 )۱( ة نمودار شمار  هاي طراحي به صورت    به اين ترتيب گام    .ارائه شد 
  : زير قابل جمع بندي استدر

  

  
   فرايند طراحي):۱ (ةشمارنمودار 

- اين گام شامل شناسايي رفتارهـاي       -شناسايي رفتارها  :لگام او
گردشگران و دسته بندي آنها بـه رفتارهـاي سـازگار و ناسـازگار بـا                

 يـا حفاظـت از محـيط،       ،تخريـب يـزان   توجه بـه م   محيط رود دره با     
بــه ايــن ترتيــب رفتارهــايي از قبيــل پيــاده روي،   .صــورت گرفــت

مالقات با دوستان، صرف ميان وعـده سـبك در دامـن            كوهنوردي،  
طبيعت از جمله رفتارهاي سازگار با محيط رود دره شناسايي شدند و            

نشستن در گروههاي دسته جمعي در كنار رودخانـه، عـدم       در مقابل،   
ها، انـداختن زبالـه در طبيعـت و نيـز            رعايت حريم رود و تخريب لبه     

ها به داخـل آب رودخانـه، گذاشـتن تخـت و             تخليه پسماند رستوران  
ايجاد فضاي نشستن در داخل رودخانه و ايجـاد اغتـشاش در مـسير              
حركت رود، كنـدن گياهـان كـوهي و خـودرو و آسـيب بـه محـيط                  

ي ناسازگار با محـيط بـه شـمار         كوهستان و رود دره از جمله رفتارها      
  .روند مي

 در ايـن مرحلـه بـراي        - نقشه الگوهاي رفتاري   ةتهي: گام دوم -
آنكه رفتارهاي متداول در منطقه، ماهيت فضايي پيدا كننـد و مكـان        

 شـدند كـه     عملـي  منطقـه    ة بر روي نقـش    ،تحقق آنها مشخص شود   
 در اين نقـشه   . استهاي صبح، ظهر و شب       شامل سه نقشه در زمان    

ــاده روي، نقــاط مكــث، مــسير حركــت ســواره،    هــا، مــسيرهاي پي
هاي نزديك شدن بـه رودخانـه و محـل نشـستن فـردي و                موقعيت

  .جمعي در كنار رود دربند مشخص شده است
هاي مختلف روز در تنوع       الگوهاي رفتاري در زمان    ةتفاوت نقش 

ـ           در هنگـام صـبح      راي نمونـه  رفتارهاي غالب در هر زمـان اسـت، ب
هايي چون پياده روي و نرمش و نشستن كوتاه مدت در كنـار              فعاليت

شود و در هنگام ظهر، مالقات با دوستان، طي  رود بيشتر مشاهده مي
هـاي منطقـه     ياده روي و صرف ناهار در رستوران      مسير نسبتا كوتاه پ   

  .شود بيشتر ديده مي
هاي دوسـتانه و      دربند عموما به محل مالقات     ةدر شب، رود در   

شـود كـه بـا توجـه بـه نـورپردازي محـدوده               تبـديل مـي   خانوادگي  
ها، به غير از كوهنورداني كه قصد صعود شبانه دارند، سـاير             رستوران

كننـد و بـاالتر از       ها اكتفا مي   گردشگران به محدوده كافه و رستوران     
  .روند آن نمي

 با توجـه بـه      محيطيتحليل   -تحليل محيطي سايت  : گام سوم -
  و مسائل و مشكالت آن صورت گرفت       ها ارزشهاي فضايي،    ويژگي

  . )۳ ةشكل شمار(
در اين مقياس، ميدان سربند به عنوان محدوده طراحي انتخاب          

 بـر روي     نيـز   و تحليل الگوهـاي رفتـاري       بصري شد و تحليل منظر   
بـه ايـن ترتيـب     .)۴ ةشـكل شـمار  ( نقشه اين محدوده تـدقيق شـد      

م تفكيـك فـضا،     مشكالتي از قبيل تداخل حركت پياده و سواره، عد        



  
  
  

 
۶۲مجله محيط شناسي شماره   ۱۳۲  

اغتشاش بصري ناشي از ساخت و سازها و مخدوش بودن جداره كوه 
 ميدان  ةو مسير حركت رود دربند، نبود ديد مناسب به رود در محدود           

  .سربند به خوبي مشخص شدند
بـا شـناخت دقيـق منطقـه و بـا            -طرح پيشنهادي : گام چهارم -

بـا  شـامل ميـزان سـازگاري رفتارهـاي         (هاي رفتـاري     كمك تحليل 
 دسـتيابي بـه طـرح       برايهاي اوليه    و تحليل منظر، اسكيس   ) محيط

  .)۵ ةشكل شمار( ميدان سربند انجام شدپيشنهادي
ايده اصلي طراحي، حركت آهسته و پيوسته در مسير است كـه            

 ارتباط عميق تري برقـرار      ةشود گردشگر با محيط رود در      موجب مي 
د دره را بازيابد كه ي طبيعي و زيبايي شناسي منظر رو    ها  ارزشكند و   

  .شود اين خود به محركي براي حفاظت از محيط رود دره تبديل مي
  

  
  تحليل محيطي در ميدان سربند  ):۳ (ةشمارشكل 

  

  
  الگوهاي رفتاري در ميدان سربند ):۴ (ةشمارشكل 

 

 

  
  احيطرهاي  اسكيس ):۵ (ةشمارشكل 

هـاي   يسپس از به نتيجه رسيدن اسك      -طرح نهايي : گام پنجم -
طراحي، پالن نهـايي طـرح ميـدان سـربند حاصـل شـد كـه در آن                  

ديدهاي مناسـب بـه      ،مسيرهاي حركت پياده و سواره مشخص شده      
كيد قرار گرفته   أ به كمك طراحي مورد ت     رود دربند و منظر كوهستان    

 يبا هدف ارتقـا    .)۶ ةشكل شمار ( و ديدهاي نامطلوب محدود شدند    
دند و ديـد بـه   شكه از منظر حدف هاي مترو  ، ساختمان كيفيت محيط 

  . كوه و پوشش طبيعي آن ميسر شدةجدار

  
  منظر پيشنهادي در ميدان سربند ):۶ (ةشمارشكل 

  گيري بحث و نتيجه
گونه كه اشاره شد، ساختارهاي طبيعي درون شهري بـا           همان

ات بسزاي آنها در بهبود كيفيت شهر، ايجاد ميكروكليما  تأثيرتوجه به   



  
  
  
  

 ۱۳۳  .حفاظت و باز زنده سازي منظر رود درة دربند بر اساس الگوهاي رفتاري

ب و هـواي خـوب و مناسـب بـراي تفـريح، گـردش و        و دارا بودن آ       
ي جامعـه شـناختي، زيبـايي       ها  ارزشنزديكي مردم شهر به طبيعت،      

از اين رو احترام بـه      . اي دارند  شناختي و اكولوژيك آنها، اهميت ويژه     
ها كه در حكـم      محيط طبيعي كوهستان و حفاظت از محيط رود دره        

گونه فـضاها    احي اين كنند در صدر اهداف طر     هاي شهر عمل مي    ريه
با توجه به حساسيت و آسـيب پـذيري محـيط كوهـستان،     . قرار دارد 

 ناشي از آن بـر محـيط تـا حـد             آثار اي باشد كه   طراحي بايد به گونه   
گيري  مشاهـده رفتـارها و بررسي بستر شكل     . امكان به حداقل برسد   

اي هـ  دهد كه برخي از رفتارها مانند باالرفتن از جـداره          آنها نشان مي  
كوه و كوهنـوردي، چيـدن گياهـان كـوهي، تـنفس از هـواي پـاك            

 در محيط كوهـستان    فقط... كوهستان و حركت در امتداد رودخانه و        
گيـري   به اين معنا كه محيط كوهستان بستر شكل    . امكان وقوع دارد  

 محـيط   تأثير ةكند كه خود نشان دهند     اين قبيل رفتارها را فراهم مي     
  .بر رفتارهاست
 از رفتارهـا ماننـد صـرف يـك وعـده غـذايي،              عضي ب از طرفي 

رفتارهايي هـستند كـه     ... مالقات با دوستان، خريد از دستفروشان و        
الزاما در محيط كوهستان امكـان وقـوع ندارنـد و در حقيقـت بـستر                

تواند فضايي غير از محـيط كوهـستان         گيري اين رفتارهاي مي    شكل
ري، ايـن امكـان را      طراحي محيط كوهستان به منظور گردشگ      .باشد

در اينجـا حفاظـت از      (دهد كه با توجه به اهـداف طـرح           به طراح مي  
استفاده كننـدگان را    )  منفي بر محيط   آثارمحيط كوهستان و كاهش     

در جهات خاص هدايت كند، آنها را متوجه ديدهاي خاصي در طـول             
هاي مورد استفاده پيوستگي ايجاد كند، بافـت         مسير كند، در محدوده   

 پيونـد بزنـد و رفتارهـايي ماننـد          ةي را به بافت طبيعي رود در      روستاي
هاي حساس و آسيب     خريد از دستفروشان، تخريب برخي از محدوده      

   .را تعديل بخشد... پذير و 
هاي كوهستاني توجـه بـه شـيب و     همچنـين در طراحي محيط 

هاي مناسـب    در نظر گرفتن مكان   . اي دارد  شكل زمين اهميت ويـژه   
 نگاه كردن به منظر اطراف، توجـه بـه مقيـاس منظـر              براي مكث و  

هـا و طراحـي كاشـت و تـالش در        طبيعي در طراحي، انتخاب گونـه     
 درگير كردن تمامي حواس بـا محـيط پيرامـون بـه منظـور           منظور  به

تر با محيط از جمله نكاتي است كه در طراحي           برقراري ارتباط عميق  
طراحي محور گردشگري   . )۷ ةشكل شمار ( بايد مورد توجه قرار گيرد    

هاي سـبز    اي انجام شد كه ارتباط اكولوژيك ميان لكه        دربند به گونه  
ــاهي برقــرار شــود،   ــا اســتفاده از پوشــش گي موجــود در محــدوده ب

 هاي موجود در مسير رود دره بـا اولويـت محـل قرارگيـري              رستوران

هاي محيطي وارده بـر      ، حداقل ميزان آسيب   )خارج از حريم رود دره    (
 ديـد بـه رود دره و منظـر     رضامنديو آلودگي توليدي، ميزان     محيط  

 مسير حركت پياده به نحوي طراحي شد        .كوهستان ساماندهي شدند  
كه امكان حركت گردشگر در جهـات مختلـف وجـود داشـته باشـد،               
تداخل ميان حركت سواره و پياده و حتـي ميـان حركـت گروههـاي           

سـمت منظـر طبيعـي       ديد بـه     ،پياده به حداقل برسد، در طول مسير      
مـل انجـام   أكوهستان وجود داشته باشد و حركت به آهستگي و بـا ت     

  .هاي مختلف فراهم شود شود تا زمينه براي درگير شدن حس

  
  

  
  

  
 فضاهاي مكث و حركت در طرح پيشنهادي ):۷ (ةشمارشكل 

  ميدان سربند

  ها يادداشت
1 Intra-city natural structure 

2- Endurance 

3- Sustainability 

4- Longevity 

5- Barker 

6- Extra individual 

7- Synomorph 
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