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 چکیده
 منتاب   بتا  بيابتانی  بستتر  در طبيعی سانیان تاریخ های توالی از ارزشمندی جایگاه ایران، فالت مرکزی بخش در ری باستانی منطقۀ

 تتاریخی  محوطتۀ  .باشتد  متی  بومی غير و بومی گردشگران و شناس باستان ،تاریخ متخصصان ۀتوج مورد که است ارزشمند طبيعی

 تتاریخی  روستتای  کنار در بلند ای تپه فراز بر و ری شرقی جنوب کيلومتری 12 در ورامين ميل باستانی تپه یا ری آتشکدة طبيعی

 دشتت  یت   کته  ليت م تپته  منطقه و نيورام دشت در .است بيابانی منطقه این در مهم طبيعی باستانی های محوطه از یکی نو قلعه

 ستیز ساختار در تغيير و خاک یشور شیافزا و شیفرسا قیطر از بيابان محيطی بستر بیتخر به توجه با است، رسوبی – آبرفتی

 در .پتییرد  صتورت  آن تاریخی یها ارزش کنار در بيابانی منطقه این طيمح مرمت تا است الزم تخصصی مطالعات منطقه، یطيمح

 یهتا  الیته  در و خترد  تتا  کالن سطوح از Quickbird و ETM ای هماهوار های داده تخصصی پردازش از استفاده با رو، پيش پژوهش

 در .شتد  بررستی  منطقته  طبيعتی  تتاریخ  بستر راههم به منظرساز یها ویژگی و (اکولوژیکی) شناختی موب ساختار ،متعدد مطالعاتی

 فرهنگتی  منظتر  قالب در آنها بين یها تعامل و ها ارتباط و معين منظر شاخص اجزای و باستانی -طبيعی ساختار یها ویژگی پایان

 بستتر  از حفاظتت  راستتای  در ورامتين  ميتل  تپته  حفاظتی حریم و یمنظر حریم تعيين هشپژو  این اصلی نتایج از .شد مشخص

 و (شتناختی  بتوم  )ستاختار  درون پویتایی  بتين  یهتا  تعامتل  نظرگيری در با که باشد می ورامين ميل تپه تاریخی ساختار و طبيعی

 محيطی طراحی راهکارهای نيز پایان در .است شده تعيين محيطی جام  حفاظت رویکرد با و شناسی( )زیبایی برون یها رخنمون

 است. دهش ارائه ورامين ميل تپه باستانی منظر

 .ورامين ميل باستانی تپه ری؛ ؛شناسی زیبایی ؛حفاظتی حریم ؛فرهنگی منظر ؛شناختی بوم ساختار :کلیدی گانواژ
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 مقدمه 

 در و ایتران  مرکزی فالت از بخشی ری باستانی منطقه

 نتتونک تتتا دیربتتاز از کتته البتترز کوهستتتان جنتتوبی ۀدامنتت

 ميتان  در منطقته  این است. بوده متعددی اقوام سکونتگاه

 و تهتران  فعلی شهر جنوب در کشاورزی پهناور یها زمين

 کتوه  تنهتا  استت.  شده واق  مرکزی کویر غربی حاشيه در

 در آراد کتوه  و شترقی  شتمال  در بتی شتهربانو   بتی  منطقه

 تقستيم  در .است آن غربی جنوب کيلومتری ی  و بيست

 2293 وسعت با ری شهرستان عنوان به جدید جغرافيایی

 فشتاپویه  و کهریزک مرکزی، بخش سه از و ب مر کيلومتر

 تتاریخی،  پيشتينه  در استت.  شده تشکيل دهستان پنج و

 ستال  در و فتراوان  یهتا  نشتيب  و فتراز  از پس باستان ری

 تخریتب  کامتل  طور به مغوالن توسط قمری هجری 617

 است. شده

 رونتق  بتزر   شهر این بعد به صفویه زمان در هرچند

 نگشتته  بتاز  ختود  گیشته عظمت به هرگز اما یافته دوباره

 فرهنگی پيشينه دارای را ری منطقه تاریخی سوابق است.

 متعددی فرهنگی و طبيعی یها جاذبه با طوالنی قدمتی و

ای  همتاهوار  داده رستد،  متی  نظر به زیر در آنچه نمایاند. می

 در را منطقته  طبيعتی  ستاختار  کته  استای  هشد پردازش

 (1335 )مستتوفی،  ردگتیا  می نمایش به کالنای  همحدود

 تتتا دشتتت یکپارچتته منظتتر در فتتو  منطقتته (.1)شتتکل

 ميتان  ایتن  در استت.  شتده  واقت   پيرامونی یها کوهستان

 ميتل  باستتانی  تپه یا ری آتشکدة طبيعی تاریخی محوطه

 فتراز  بتر  و ری شترقی  جنتوب  کيلتومتری  12 در ورامين

 دارد. قرار نو قلعه تاریخی روستای کنار در بلندای  هتپ

 

 (1388 نگارندگان،) پیرامون طبیعت بستر در باستان ری فرهنگی محدوده .1 شکل

 

 در دشتت  طبيعتی  بستتر  ،تتاریخی  تپته  ایتن  پيرامون

 فتردی  بته  منحصتر  طبيعتی  یهتا  ویژگتی  با کویر حاشيه

 کشتتزارهای  و بتومی  مرتعتی  گياهتان  انواع رویش جایگاه

 افزایتد.  متی  منطقته  طبيعی یاه جاذبه بر که است وسيعی

 یمتعتدد  فرهنگی آثار تاریخی تپه این بر عالوه همچنين

 .(2 شکل) دارد وجود منطقه در

 ورامتتين، ميتتل تپتته باستتتانی یهتتا ارزش رغتتم علتتی

 بتته فقتتط تپتته ایتتن پيرامتتون گرفتتته انجتتام یهتتا بررستتی

 محتدود  پيرامتونش  و تپته  در شناستی  باستان یها کاوش

 منظتر  حتریم  و حفتاظتی  حتریم  تعيين عدم و است شده

 بي شهربانو بي کوه

 ورامين ميل تپه

N 
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 و نتوین  ستازهای  و ستاخت  توستعه  کنتار  در آن فرهنگی

 نتوین،  یهتا  کاربری ایجاد با منظر ساختار در شکل تغيير

 تخریتتب آن پتتی در و طبيعتتی بستتتر تخریتتب زمينتتۀ

 دليل همين به است. داشته پی در را باستانی ساختارهای

 اثتر  از حفاظتت  بتر  کته  جهتانی  نوین پارادایم اساس بر و

 ایتن  ضرورت محيطی جام  حفاظت با شده ادغام باستانی

 طبيعی ساختار یها ویژگی تعيين با تا است آن بر تحقيق

 در آن فرهنگی منظر حریم تعيين با و ميل تپه باستانی و

 راهکارهتتای ارائتته بتته محيطتتی جتتام  حفاطتتت راستتتای

 حفاظتت  جهتت  آن منظتر  طراحی و محيطی یریز برنامه

 بپردازد. یگردشگر با توام

 

 (13889 فروردین-نگارندگان ) پیرامون بیابانی به رو طبیعت بستر در ری( )آتشکده ورامین میل تپه .2شکل

 

 ورامین میل تپه باستانی پیشینه

 72 معادل وسعتی با ورامين ميل تپه باستانی محوطه

 دوران از زیتادی  یهتا  ناگفتته  ،طترا  ا یهتا  تپته  و هکتار

 پنهتان  ختود  در استالمی  هنتر  تکامل یها دوره تا پارتيان

 مهم تاریخی یها مجموعه از یکی محوطه این است. کرده

 کنتار  در ری ةآتشکد یا ميل تپه رود. می شمار به ایران در

 دوران از مانتده  برجتای  یآثتار  ،نتو  قلعه تاریخی روستای

 ستال  در بتار  نخستتين  بترای  محوطه این .است ساسانيان

 باستتان  کتاوش  مورد قاجار ندورا اواخر و ميالدی 1909

 تتا  را ميتل  تپته  تأهيت  این گرفت. قرار فرانسوی شناسان

 زنتی  گمانته  و کاوش و جستجو مورد کيلومتری 10 شعاع

 سال در بار نخستين همچنين .ندداد قرار  ميالدی 1913 

 هتای  ستازه  و آتشتکده  ایتن  فرانستوی  «دومورگان ژاک»

 ستال  در بنا این کرد. مرمت را آن پيرامون  توستط  1933

 و کاوش مورد اشميت اری  نام به آمریکایی شناس باستان

 .(3 شکل) ،(المرجان آکام) است هگرفت قرار حفاری

 

 (1388 فروردین -نگارندگان) ورامین میل تپه آتشکده نمای .3 شکل

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%98%D8%A7%DA%A9_%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%AA
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 و دارد قترار  وستيعی  تپته  یبتاال  در تپته  مرکتزی  بنای

 و متوازی  راهتروی  دو و تاقتدار  دیتوار  چهار ایوان، از مرکب

 آن اطترا   کته  راهرو ی  به که است مرتفعی شرقی پلکان

 بتا  بنتا  ایتن  گتردد.  متی  منتهی ،اند هدربرگرفت ییها حجره را

 بته  آن قتدمت  و گرفتته  شکل گل و خشت ساروج، و سنگ

 ساستتانيان دوران بتته شناستتان باستتتان از بستتياری زعتتم

 چنتين  ایتن  بنتا  نزدیکتی  در سنگی تخته روی بر رسد. می

 خوانتده  ميل تپه نام به که محل این" که است شده نوشته

 ."است ساسانيان دوره از بزرگی آتشکده بقایای شده

 در حاضر حال در و شده خارج بنا این از متعددی آثار

 شتده  گیاشته نمایش به کشور از خارج و داخل یها موزه

 و جانوران گياهان، یها برجسته نقش از برخی هنوز است.

 ایتن  استت.  مانتده  بتاقی  آتشتکده  این در موجود درختان

 زرتشتيان عبادت و بازدید مورد پيش قرن چند تا آتشکده

 آتشتکده  ایتن  یهتا  حجتره  در متیهب  این موبدان و بوده

 ری بته  "استت:  آمتده  طبری تاریخ در .اند هنمود می اقامت

 محققتان  برختی  ."نبود تر قدیمی آن از که بود یآتشگاه

 دهنتد.  متی  نسبت فریدون دوران به را آتشکده این قدمت

 شتتهری زرتشتتت ظهتتور از پتتيش را آن نيتتز دیگتتر برختتی

 دانند. می مغان مرکز و میهبی

 

 (1388 فروردین-نگارندگان ) پیرامونی های تل و میل تپه باستانی منظر .4 شکل

 

 اطترا   دشتت  بته  نستبت  متتر  18 حدود تپه بلندای

 متتر  17 معتادل  درازایتی  و متتر  35 معادل پهنایی ؛است

 پيرامتون  متعتددی  ارتفتاع  کتم  و کوچت   یهتا  تپه دارد.

 دارد اشترا   آنهتا  بتر  ميل تپه و اند هکرد احاطه را محوطه

 (.4 )شکل

 ستاختاری  و فيزیکی ارتباط ها تپه این رسد می نظر هب

 وجتود  تپته  این پيرامون کلی نظریه سه دارند. ميل تپه با

 نمایتد.  می تایيد را آن بودن آتشکده نظریه نخستين .دارد

 فاصل حد در ری باستانی آتشکده تاریخی متون اساس بر

 ستلطنت  زمتان  در و است داشته قرار سيروان و ری ميان

 را ییهتا  بت درون آن کنار از عبور زمان در وی انوشيروان

 آتتش  کتردن  روشن و آنها ریختن بيرون دستور و بيند می

 قتدیم  از دیگتر  ستویی  از دهتد.  متی  آنهتا  جتای  به یبزرگ

 را آن و ناميدنتد  متی  یزدان صحرای را ری جنوب صحرای

 پرستتش  محتل  کته  دادنتد  می نسبت بزر  ای هآتشکد به

 بنتای  یتا  مهریتز  را بنا این پيرنيا مرحوم است. بوده یزدان

 معتقتد  وی است. دانسته می مهر( نيایش )محل آذین مهر

 مهتری  متیهب  کته  ری ساستانی  یهتا  زادهشتاه  که است

 ایتن  مانند است، بوده شهر از خارج آنان معبد و اند هداشت

 .(م 1990 ،البلدان معجم) اند ساخته می را بنا

 ساستانيان  دوران در کتاخی  را بنتا  این دیگر ای هفرضي

 در درباریتان  و شتاه  از پتییرایی  محل که نماید می معرفی

 است. بوده رشکا زمان

 )چهتار  هتا  آتشتکده  ستاختاری  یهتا  ویژگی به توجه با

 کورمتتی بنتتای شناستتان باستتتان بيشتتتر زعتتم بتته طتتاقی(

 بتوده  ری منطقته  در طوالنی قدمتی با و بزر  ای هآتشکد

 آتشتکده،  این پيرامون شده انجام ها بررسی اغلب در است.

 نمایتد.  می معرفی مقدس آتش نگهداری برای محلی را آن

 از معتقدنتد  زرتشتتيان  کته  استت  همان مقدس آتش این

 آتتش  و نشتده  ختاموش  تتاکنون  و شتده  فرستاده آسمان
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 است. شده گرفته آن از نيز زمين ایران در ها آتشکده دیگر

 موبد استقرار محل اسالم از پيش دوران در ری که آنجا از

 ایتن  در زرتشتتيان  متیهبی  مهتم  هتای  آیين بود، موبدان

 افزایتد.  می ری آتشکده ارزش بر که شد می برگزار آتشکده

 بته  استکندر  حملته  زمتان  در ری آتشتکده  بنای از بخشی

 زیبای و چهارطاقی بنای از قسمتی تنها و شد خراب ایران

 از آتشتکده  بنای ماند. باقی ميل دو صورت به آتشکده این

 در کته  شتده  ستاخته  ستاروج  مالت با آجر و الشه سنگ،

 از آنچته  استت.  شتده  فادهاستت  نيتز  خشت از آن ساختمان

 قتوس  جفتت  یت   جاستت  بتر  حاضر زمان در بنا پوشش

 تتاالر  اصتلی  محور راستای در است، بيضی نقطه با هاللی

 زیر از را تاالر طول سراسر مانندی تونل عرض کم راهروی

 عترض  هتم  راهتروی  غربتی  اليه منتهی از که کند می طی

 راهتروی  اصتلی  ورودی و گتردد  متی  عمتود  آن بر دیگری

 بنتای  استت.  اصتلی  ایتوان  زیتر  شترقی،  جبهته  در زیرین

 کته  بوده سرپوشيده داالن چهار دارای آتشکده چهارطاقی

 ایتن  از بتاد  و ختاک  آب، از حفاظتت  برای را مقدس آتش

 دادند. می عبور ها داالن

 تپته  کنتار  در کتوچکی  پایگاه ميالدی 1970 سال در

 فتت یا نیباستتا  و... ظرو  و قطعات آوری م ج برای ميل

 اتتا   و آزمایشتگاه  و استتراحتگاه  تپته،  محتدوده  در شده

 ای هستاد  بستيار  معمتاری  بتا  مجموعه ی  شکل به مرمت

 (.5 شکل) است شده ساخته

 تپته  کنار در مانندی بارو ساختمان نيز حاضر حال در

 کته  استت  شتده  ستاخته  حفتاظتی  یها اقدام نيمأت برای

 (.6 )شکل ندارد ميل تپه منظر با تعادلی و تناسب

 

 (1388 فروردین-نگارندگان) ورامین میل تپه به قدیمی ورودی مسیر .5 شکل

 

 (1388 فروردین-نگارندگان) میل تپه و قدیمی پایگاه کنار در جدید پژوهشی پایگاه .6 شکل
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 ها روش و مواد 

  مورد بررسی ةمنطق

 ميتل  تپته  باستتانی  منظتر  ،گردیتد  مطترح  همچنانکه

 متنتوعی  و پيچيده ساختار ری نیباستا منطقه در ورامين

 بته  فرهنگتی  منظر قالب در را طبيعت و انسان همراهی از

 و طبيعتی  یها الیه همۀ ساختار این در گیارد. می نمایش

 بعتد  آنچته  از نظتر  صتر   است. شده تنيده درهم تاریخی

 نيتز  حاضتر  حتال  در گيترد،  می بر در را منظر این تاریخی

 از غتتتامیاد طبيعتتتت چتتترخش بتتتا انستتتان همگتتتامی

 جریان کشتزارها و مزارع گستره و روستایی یها سکونتگاه

 ویتژه  شتناختی  بتوم  منظتر  ایتن  در را زنتدگی  از مداومی

 است. ساخته متداوم

 و کشتاورزی  اراضتی  %75 درحتدود  موجتود،  وض  در

 نباتتات  %20 غتالت،  %40) کشتت  بتا  زراعتی  یهتا  زمتين 

 وغنیر یها دانه %3/8 و صيفی و سبزیجات %13 ،ای هعلوف

 و هتا  سکونتگاه %5 مرات ، %10 از کمتر صنعتی(، نباتات و

 یهتتا کارخانتته و هتتا کارگتتاه نظتتامی، )منتتاطق ستتایر 10%

 ها(. تپه پزی، آجر های کوره مرغداری، و )دامداری صنعتی

 پيتدایش  وجتب م منطقه سطح در انسان حضور قدمت

 تتاریخی،  امتاکن  و هتا  قلعته  باستتانی،  یها تپه ،ها محوطه

 متعددی روستاهای است. شده متعددی یها برج و اه بقعه

 پيشتينه  از روستتاها  بيشتتر  و دارد وجتود  منطقته  در نيز

 .ندبرخوردار طوالنی تاریخی

 شتغل  بيشتتر  هتا  ستکونتگاه  ایتن  در ساکن روستایيان

 و حمتل  شغل در نيز گروهی و دارند دامداری و کشاورزی

 نيتز  یتتاریخ  روستتاهای  از تعدادی کنند. می فعاليت نقل

 در را جدیتدی  یهتا  سکونتگاه آنها ساکنان و شده متروکه

 نظتامی  هتا  پادگتان  .انتد  هستاخت  جدیتد  یهتا  جاده حاشيه

 همچنتين  هستتند.  پراکنده منطقه سطح در نيز متعددی

 متعتدد  یها کانال با همراه آجرپزی یها کوره و ها کارخانه

 شتده  ختاک  و آب هتوا،  شتدید  آلتودگی  موجتب  فاضالب

 (.1387 )منيری،است

 

 رساند می کشتزارها به را آلوده یها آب که دشت بستر در سنتی آبیاری نظام .7 شکل

 

 پژوهش روش 

 در دورستنجی  یهتا  داده از استفاده اخير یها سال در

 تخصصتی  یهتا  برداشتت  بتا  تلفيق و گوناگون یها مقياس

 هایستاختار  هماینتدهای  تشخيص و بررسی برای ميدانی

 تتتاکنون گیشتتته دوران از تگاهیستتکون و شتتناختی بتتوم

 دورستنجی  از گيتری  بهتره  .دهند می ارئه جامعی اطالعات

 نظيتر  دانشتی  ميتان  یهتا  بررستی  در طيفی و رادیومتری

 یهتتا داده از دارد. زیتتادی اهميتتت یشناستت اکوباستتتان

  تتتوان متتی ای همتتاهوار و هتتوایی تفستتير و دورستتنجی

 طبيعی ساختارهای تشخيص برای مناسبی ابزار عنوان هب

  کتتتترد استتتتتفاده ستتتتاختاری عتتتتوارض و مصتتتتنوع و
(Rössler, 2003; Rences 1999). 

 یهتتا داده پتتردازش شتتامل روش ایتتن اصتتلی مراحتتل

 واحتتدهای تعيتتين گونتتاگون، یهتتا مقيتتاس در ای همتاهوار 
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 یهتا  ویژگتی  ستاختن  مشخص سرانجام و بافتی یا طيفی

 پتردازش  ،کوتتاه  طتور  هبت  استت.  تتاریخی  -طبيعی منظر

 ،هتا  هنجتاری نا حتی   رادیتومتری،  تصتحيح  شامل اه داده

 و تصتحيح  جغرافيتایی،  مختصتات  دادن هندسی، تصحيح

 ترکيب از رنگی تصاویر در است. موضوعی یها نقشه ۀتهي

 مختلت ،  یهتا  طيت   بترای  آبتی(  و ستبز -)قرمز باندهای

 شود. می استفاده اصلی مولفه و ها نسبت

 یهتا  امگت  جملته  از چندگانته  هایفيلتر از گيری بهره

 اینکته  بته  توجته  بتا  است. جزئيات آشکارسازی برای ثرؤم

 شتکل،  بافتت،  آميختگتی  درهم از طبيعی-تاریخی مناظر

 و گرفته شکل سایه و الگو وابستگی، ،بندی ترکيب و رنگ

 تفستير  و تعبير ها دانسته با قياس و مفسر دانش حسب بر

 ایجتاد  و تشتابه  پایه بر عوارض و منظر تشخيص شوند. می

 (.1389 همکاران، و )بهبهانی گيرد می انجام اینتب

 تتدقيق  و تطبيتق  و موضتوعی  یهتا  نقشه تهيه از پس

 تخصصتی  یهتا  بررسی در محيطی یها ویژگی با اطالعات

 نترم  سيستتم  در شده پردازش تصاویر و اطالعات ميدانی،

 بتتا جتتامعی اطالعتتاتی یهتتا الیتته شتتکل بتته GIS افتتزاری

 بته  تغييتر  و تکميتل  يتت قابل و جغرافيایی دقيق مختصات

 شتتدن روز بتته تتتوان بتتا و جتتام  اطالعتتاتی بانتت  شتتکل

 استاس  بتر  .گيترد  می قرار انمتخصص اختيار در ،اطالعات

 بستتتر طبيعتتی ستتاختارهای مطالعتته ،روشتتی چنتتين

 ایتن  هتای تغيير شناستایی  و تتاریخی  اثرهای ةدربرگيرند

 ییهتا  قابليت آوردن فراهم موجب زمان طول در ها ویژگی

 با را اطالعاتی یها الیه همه توانند هب نامتخصص که است

 دهنتد  قترار  بررستی  و تحليتل  متورد  و ستنجيده  یکدیگر

 (.1388 ،سامانی بهرامی، )بهبهانی،

 تخصصتی  پتردازش  از استتفاده  با رو، پيش تحقيق در

 در منطقتته از Quickbird و ETM ای همتتاهوار یهتتا داده

 متعتدد  مطالعتاتی  یهتا  الیته  در و خترد  تتا  کتالن  حوسط

 و منظرستاز  یهتا  ویژگتی ، شتناختی  بتوم  ساختار پيرامون

 یهتا  ویژگتی  تترین  شاخص منطقه، طبيعی تاریخی بستر

 تعتامالت  و ارتباطتات  و معتين  تتاریخی -طبيعتی  ساختار

 (.8 شکل) است گردیده مشخص آنها مابين

 های شاخص شده انجام یها بررسی و روش این ۀپای بر

 زیتر  متوارد  در توان می ار منطقه این منظر و محيط اصلی

 :برشمرد

 کوهستان توپوگرافی لحاظ از که ساختاری تنوع وجود

 یهتا  کتوه  )رشتته  تترکمن  کتوه  در متری 1700 ارتفاع از

 یهتا  تپته  و دشتت  متتری  1000 ارتفاع تا ( شرقی شمال

 در آراد متتری  1400 ارتفاعات تا دشت سطح در پراکنده

 بتا  مجتواری ه همچنتين  گيترد.  متی  بر در را غربی جنوب

 محيط چهارگانه مناطق جز که ) جاجرود منطقه زیستگاه

 پوشش و وحش حيات در تنوع ایجاد موجب است( زیست

 یهتا  گونه آن بر عالوه است. شده مطالعاتی منطقه گياهی

 گياهان کشتزارها، مرتعی، گياهی پوشش انواع از مختلفی

 و فرهنگتی  ستاختار  دارد. وجود منطقه در .... و شورپسند

 )استالمی،  متیهبی  مختل  جوام  شامل که منطقه بومی

 متعدد روستاهای تا شهری یها سکونتگاه و ...( و زرتشتی

 ستازی  منظر یها ویژگی کنار در باشد می بزر  و کوچ 

 پارتيتان  تاریخی دوران از تاریخی سير وجود واسطه هب که

 تنتوع  دارد، وجتود  منظر تاریخی ساختار در حاضر حال تا

 این کنار در است. کرده ایجاد منظر ساختار در را بسياری

 یهتا  نمایه و مرتبط شناختی بوم ساختار وجود ،ها ویژگی

 بيابانی راستای در بویژه موجود شناختی بوم های تخریب

 است. ادراک قابل منطقه منظر و محيط در شدن

 

 از استفاده با منطقه طبیعی بستر اصلی ها ویژگی معرفی

 ای هماهوار یها داده پردازش

 ژئومرفولوژی ساختار

 که است مانندی دشت گسترة منطقه ویژگی بارزترین

 -تهتران  دشت سازد. می را ورامين تا تهران جنوب منطقه

 البترز  و جنوب در آباد حسن یها کوهستان بين پهنۀ ری

 دره، هتزار  ستازند  از بستتری  با دشت این است. شمال در

 کوهستان سر دشت یها آبرفت و کهریزک سازند یها الیه

 و شتده  ساخته حصار سرخ رودخانه و کرج رودخانه البرز،

 تهران شهر فاضالب و سطحی یها آب نفوذ تحت شدت به

 قابتل  ورامتين  و تهتران  بخش دو به خود بخش این است.

 بخش دو بين سرزمين در مطالعاتی محدوده است. تقسيم

 زا کته  جتاجرود  آبرفتتی  افکنتۀ  مخروطته  وجود دارد. قرار

 جنتوب  منطقته  بته  آن پایتان  و شتروع  پتارچين  روستای

 است. ورامين سر دشت ویژگی بارزترین از رسد می ورامين

 حرکتت  شتدن  بيابتانی  سمت به حاضر حال در دشت این

 است. گرفته قرار ایران مرکزی کویر تحت و کند می
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 فيروزآبتاد  – کهریزک شمال پهنه در ورامين ميل تپه

 محستوب  کوهستتانی  بتين  تدشت  گونته  از که است واق 

 شتدگی  بتاال  دو بتا  بخش این که گفت توان می و شود می

 جنتوب  در کهریزک های بلندی و شمال در شهربانو بی بی

 گردد. می محدود

 بته  و البترز  سلسله جنوبی یها دامنه در ورامين دشت

 بتتا تهتتران شتترقی جنتتوب کيلتتومتری 45 حتتدود فاصتتله

 1397 ودحتتد در کتته کيلومترمربتت  1916 کتتل مستاحت 

 قترار  دهد، می تشکيل آبرفتی دشت را آن از کيلومترمرب 

 در 13 حتدود  در و زیتاد  نسبتًا درشمال دشت شيب دارد.

 هتزار  در 3 تتا  کتویری  و جنتوبی  نتواحی  در که بوده هزار

 باشتد.  متی  درهتزار  6 دشت متوسط شيب یابد. می کاهش

 به شمال از دشت این در زیرزمينی آب جریان کلی جهت

 بتين  معبتری  از دشتت  انتهتایی  بختش  در و بتوده  جنوب

 دشت از مرکزی کویر طر  به کوه سياه و پيشوا ارتفاعات

 .(1383 همکاران، و )اشرفی گردد می خارج

 

 میل تپه پیرامون یها سکونتگاه و تاریخی-طبیعی بستر نمایانگر شده پردازش ای هماهوار تصویر .8 شکل

 (1388 همکاران، و انی)بهبه
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 صتورت  به زیرزمينی آب سفره دشت، شمالی نواحی در

 برخوردار متر 300 تا 250 حدود ضخامتی از که است آزاد

 غربی شمال و شمال نواحی یعنی تر جنوبی درنواحی است.

 همتين  در تاقدیستی  وجتود  و رستی  یهتا  الیه وجود پيشوا

 زیرزمينی بآ جریان مقابل در سد ی  صورت به که ناحيه

 گيترد.  قرار فشار تحت سفره که شده موجب نماید می عمل

 حفتر  منتاطق  این در گیشته دهه دو در که ییها چاه اغلب

 افتت  دليتل  بته  تتدریج  بته  ولی بوده آرتزین نوع از ،اند هشد

 ستطح  عمق است. شده کاسته آن فشار از آب سطح شدید

 اتت  70 حتدود  در و زیاد شر  شمال و شمالی بخش در آب

 تتدریج  به آن مقدار از جنوب راستای در که است متر 110

 بته  منتاطق  بعضتی  در و متر 15 تا 10 به و شود می کاسته

 الیته  انتقال قابليت ضریب بيشترین رسد. می متر 3 از کمتر

 مترمربت   8000 تتا  4000 بين شمالی یها قسمت در آبدار

 تتا  100 برابر و دشت خروجی معبر در آن حداقل و روز در

 رستتوبات ذخيتتره ضتتریب باشتتد. متتی روز در مترمربتت  250

 %15 بتا  جتاجرود  افکنته  مخروط مجاور و شمال در آبرفتی

 متواد  برمقتدار  که دشت جنوب و مرکز جهت در و حداکثر

 %5 حتدود  بته  و شده کم آن مقدار شود، می افزوده ریز دانه

 .(1387 ،منيری) رسد می %2 تا

 زیرزمينی آب سفره از برداشت ،میکور مطالب به توجه با

 ناحيته  در بعتد  ردیت   در و شتمالی  نواحی در اول درجه در

 آب ستفره  از بترداری  بهتره . استت  توصيه قابل دشت مرکزی

 و عميتق  یهتا  چتاه  طریق از زیادی طور به دشت زیرزمينی

 .شود می انجام ها قنات وسيلۀ به نيز مقداری و عميق نيمه

 تيت   طبقته  در اراضتی  منتاب   نظر از ورامين ميل تپه

 در تيت ،  ایتن  از فعلتی  استفاده دارد. قرار ای دامنه دشت

 یتا  و آبتی  زراعتت  دارد، وجتود  آبياری برای آب که نواحی

 آبيتاری  آب کته  نتواحی  در و بتوده  تاکستان و ميوه باغات

 دیتم  زراعتت  محتل  عنتوان  بته  اراضی این از ندارد، وجود

 زراعتت  به اًعموم اراضی واحدهای .شود می استفاده غالت

 ،ستتبزیجات جتتات، صتتيفی جتتاليز، ،علوفتته غتتالت، آبتتی

 .دارند اختصاص باغات و روغنی یها دانه چغندرقند،

 دارنتد  وجتود  نيز زار شوره اراضی واحد منطقه این در

 وجتود  بته  نمکی سست یها کوه از ها قسمت بيشتر در که

 شوردوستت  نباتات متوسط تا کم پوشش دارای و اند هآمد

 قطعات بعضی در که است نآ نمایانگر عاتمطال .باشند می

 ،شتود  متی  مشتاهده  شورپستند  نباتات و علوفه آبی زراعت

 بتایر  اراضتی  ءجتز  باید را اراضی واحد این مجموع در ولی

 استتفاده  و اصتالح  جهتت  الزم مطالعتات  و نمود محسوب

 بترای  آب بندی طبقه نظر از .آورد عمل به را آنها از بهينه

 مصار  لحاظ از منطقه زیرزمينی بآ طورکلی به آبياری،

 .باشد می آلودگی دارای آبياری

 
 منطقه شناختی بوم شرایط

 ستاختار  دليتل  بته  منطقته  محيطتی  زیستت  وضعيت

 بيابانی و بيابانی نيمه ماهيت به که حساس بسيار طبيعی

 بتوم  ثبتاتی  بتی  و ناپایتداری  ستمت  بته  گتردد،  برمی آن

 از وارده شارهایف ميان، این در .است یافته سو  شناختی

 از نيتز  زیست محيط بر انسانی گوناگون یها فعاليت سوی

 برختتی کتته چنتتان .باشتتد متتی برختتوردار بستتزایی ستتهم

 کشتاورزی،  یهتا  فعاليتت  صتنعتی،  و توليدی یها فعاليت

 یهتا  مجتمت   و واحتدها  و ختدماتی  توليتدی،  یها کارگاه

 محيطتی  زیستت  معيارهتای  به توجه بدون بزر  صنعتی

 کته  ییهتا  فعاليتت  .نماینتد  متی  فعاليت و شده یابی مکان

 آورنتد،  فراهم را صنعتی و اقتصادی توسعه موجب دبای می

 از و شتده  تبتدیل  زیستت  محتيط  آالینده مناب  به امروزه

 خاک و آب و هوا مناب  در آالینده مواد انواع تخليه طریق

 منطقته  حيتات  طبيعی بنيادهای کيفی و کمی افت باعث

 یهتا  فعاليتت  باشتد  قترار  هرگتاه  این،بنتابر  .است گردیده

 ستطح  در بتازدهی  و کيفيتت  افزایش با منطقه در موجود

 بتا  دبایت  می فعاليت این دهند، ادامه خود حيات به مطلوب

 یهتا  واقعيتت  و شتناختی  بتوم  یها ویژگی به کامل توجه

 اهميتت  از خود ویژه موقعيت دليل به که موجود محيطی

 .یابنتد  ستامان  و شده دهی سازمان است برخوردار زیادی

 تپه ةمحدود در طرح یا و برنامه نوع هر ارائه ،راستا این در

 ،شتناختی  بتوم -اقليمتی  یها ویژگی به توجه ورامين، ميل

 بستتياری اهميتتت از گيتتاهی پوشتتش و ختتاک آب، منتتاب 

 .است برخوردار

 منطقته،  شتناختی  بتوم -اقليمی - یها ویژگی بررسی از

 منطقته  از وستيعی  یهتا  هپهنت  که آید می حاصل نتيجه این

 داشته قرار خش  و خش  نيمه ليماق ثيرأت تحت مطالعاتی

 تپته  پيرامتون  دشتتی  نتواحی  در ویتژه  هب سبب همين به و

 مختلت   یهتا  تي  زمره در بایست می را منطقه اقليم ،ميل
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 تحليتل  و تجزیته  کته  چنتان  .آورد شتمار  بته  بيابتانی  قليما

 اهميت واجد شناختی بوم دیدگاه از که اقليمی پارامترهای

 بتتوم شتترایط گيتتری شتتکل در را ثيرأتتت بيشتتترین و بتتوده

 امتر  ایتن  از حکایتت  نيتز  نمایند می اعمال منطقه شناختی

 کته  است آن نمایانگر تحقيق در گرفته انجام مطالعات .دارد

 پتيش  دشتتی  منتاطق  طتر   بته  ارتفاعات سمت از چه هر

 دنشت  بيابتانی  ستمت  بته  اقليمتی  شرایط گرایش رویم، می

 تتوان  نمی شرایطی، چنين در است بدیهی .گردد می بيشتر

 قابتتل زیرزمينتتی و ستتطحی یهتتا آب منتتاب  وجتتود انتظتتار

 رفت   بته  قتادر  سطحی یها آب مناب  .داشت را ای مالحظه

 از استتفاده  ستبب  همتين  بته  و نبتوده  منطقه آبی نيازهای

 اینجتا  در لتيکن  .گردد می ضروری زیرزمينی یها آب مناب 

 بيالن دشت این در که است حدی به آب مناب  بر فشار نيز

 است. منفی زمينی زیر یها آب

 پوشتش  تخریب الیکر، فو  عوامل مجموعه به توجه با

 و فرستایش ، زیرزمينتی  یها آب سطح افت، مرتعی گياهی

 تخریتب  و اراضی تخریب نهایت در و خاک شوری افزایش

 یهتا  گونته  برختی  کتاهش  و وحتش  حيتات  یها زیستگاه

 بتوم  فروپاشتی  از شتواهدی  دهنتده  نشان آشکارا، وریجان

 .است آتی یها دهه در منطقه شناختی

 

 نتایج 

 و مینل  تپنه  شنناختی  بوم ساختار تخریب علل تحلیل

 آن پیرامون

 بتویژه  و منطقته  طبيعتی  بستتر  مطالعتات  بته  توجه با

 ميتل  تپته  محدوده شناختی ومب بتخری یها تعل بررسی

 کنونی شرایط در که است آن رنمایانگ موجود یها واقعيت

 طبيعتی  بستتر  ستازی  بته  و ستازی  زنده باز به توجه عدم

 کتاربری  الگتوی  دهتی  ستازمان  در متدیریت  عدم منطقه،

 کنتترل  عتدم  و شناختی بوم یها ویژگی با متناسب زمين

 تترین  مهم از زیست محيط مخرب فرایندهای و ها آلودگی

 .اشدب می منطقه این در شناختی بوم تخریب عوامل

 و ستتطحی یهتتا آب منتتاب  آلتتودگی حاضتتر، حتتال در

 تخریتب  در موثر عوامل عنوان به خاک مناب  و زیرزمينی

 .استت  برختوردار  زیتادی  اهميتت  از شتناختی  بتوم  مناب 

 یهتا  آبراهته  توسط شده آوری جم  یها فاضالب مجموع

 یها کننده جم  از دیگری تعداد و فيروزآباد حصار، سرخه

 وارد ورامتين  دشت به " آبياری آب" عنوان تحت فاضالب

 هتم  .رستد  متی  کشتاورزی  اراضی آبياری مصر  به و شده

 زیرزمينتی  یهتا  آب کته  است داده نشان ها بررسی چنين

 .استت  آلوده انسانی فاضالب و صنعتی یها پسآب با تهران

 بته  آب منتاب   آلتودگی  ورامتين  دشتت  ستمت  به بنابراین

 تتر  شتمالی  نتاطق م از شتدیدتر  مراتب به انسانی فاضالب

 دفت   سيستتم  مطالعتاتی،  منطقه در (1391 )زهزاد، است

 به و بوده سنتی کامالً پيرامونی روستاهای و شهر فاضالب

 ها چاه تخليه به نيازی معموال خاک باالی نفوذپییری علت

 وارد زیرزمينتی  آب ستفره  بته  توليتدی  فاضتالب  و نيست

 بستيار  دلتعتا  قادرنتد  آالینده مواد ترتيب، بدین .شود می

 و شتيميایی  ،فيزیکتی  فرآینتدهای  ميتان  موجتود  حساس

 زراعی یها فعاليت در استفاده با و زده هم به را بيولوژی 

 جتدی  آستيب  دچتار  را ختاک  شتناختی  بوم یها خصلت

 آلوده یها فاضالب و ها پسآب از استفاده دليل هب .اند هکرد

 خود خودپاالیی توان نتيجه در و شده آلوده خاک شهری،

 قبيتل  این برروی شده کشت محصوالت و داده دست از ار

 از.باشند می جدی مشکل دچار بهداشتی نظر از نيز اراضی

 که ماند می باقی سالم زمانی منطقه اکوسيستم که یآنجای

 نتوعی  بازستازی  و مصتر   توليتد،  فرآینتدهای  بين آن در

 استت  پویتا  تعتادل  همين باشد. برقرار پویا تعادل و موازنه

 ترميمتتی ختتود و تنظيمتتی ختتود تتتوان ساستتا کتته

 بته  توجه با لیا دهد. می تشکيل را طبيعی یها اکوسيستم

 و ستتازی زنتتده بتتاز بتترای الزم اقتتدامات نگرشتتی، چنتتين

 یهتا  آستيب  رفت   طریتق  از منطقه طبيعی بستر بهسازی

 و باالدستت  محيطتی  یهتا  آالینتده  مناب  حی  با موجود

 یهتا  آستيب  رفت   منظتور  بته  منطقه طبيعی توان تقویت

 بهکترد  ،موجتود  وضت   شتناخت  بررسی بر تکيه با موجود

 و اصتالح  و زیرزمينتی  و ستطحی  یهتا  آب مناب  وضعيت

 رویش سازی باززنده ،آب مناب  مدیریت یها روش تنظيم

 کننده عقيم و مخرب فرآیندهای کنترل و منطقه طبيعی

 کتتارآیی افتتزایش و آب مصتتر  در جتتویی وصتترفه ختتاک

 یهتتا آب منتتاب  ءاحيتتا پایتتان در و آبيتتاری یهتتا روش

 گردد. می پيشنهاد زیرزمينی

 و ستاخت  توسعه قالب در انسانی یها همداخل سویی از

 منطقته  از موجود هوایی تصاویر مقایسه در ویژه هب سازها
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 در بتویژه  ای هعمتد  تغييترات  نمایانگر اخير سال پنجاه در

 باشتد.  متی  پيرامتونی  روستاهای و ها شهرک توسعه و رشد

 امتتداد  در و نتو  قلعته  روستای تا حاضر حال در ری رشه

 بستياری  و یافتته  گسترش ميل تپه نزدیکی تا اصلی جاده

 کتاربری  تغييتر  شتهری  تاسيستات  به کشاورزی اراضی از

 در بتویژه  منطقته  در موجود یها قنات از بسياری .اند هداد

 و پستتماندها ورود و شتتده خشتت  ميتتل تپتته پيرامتتون

 پوشتش  منطقته  ایتن  بته  نعتیصت  و شتهری  یها فاضالب

 است. برده بين از نيز را بومی گياهان

 

 فرهنگی منظر قالب در میل تپه منظر حریم تعیین

 دارا بته  فرهنگتی  منظتر  یت   موجودیت که آنجایی از

 تتام  بستتگی  منتاظر  نوع این کننده تعيين یها معيار بودن

 داشته زیادی اهميت معيارها این ارزیابی و شناسایی دارد،

 و یریتتز برنامتته حفتتاظتی، و منظتتری حتترائم تعيتتين رد و

 تعيين برای دارد. اساسی نقش نيز مناظر نوع این طراحی

 اتحادیه سوی از متعددی اصول ،فرهنگی مناظر معيارهای

 همچنتين  و طبيعی مناب  و طبيعت از حفاظت المللی بين

 ایتن  استت.  شده گرفته نظر در یونسکو المللی بين کميته

  نيمتته و طبيعتتی هتتای سيستتتم از اظتتتحف شتتامل اصتتول

 تنتوع  از حفاظتت  جتانوری،  تنوع و بومی گياهان طبيعی،

 هتد   بتا  کاربری ایجاد کشاورزی، های سيستم در زیستی

 بصتری  منتاظر  ارتقتاء  و کيفيتت  افتزایش  پایدار، سرزمين

 آن، گیشتته  طبيعتی  شرایط مجموعه از حفاظت باارزش،

 بتا  انستان  تبتاط ار فترد   بته  منحصتر  هتای  نمونه از حفاظت

 توجته  قابتل  یهتا  یافتت  از حفاظتت  همچنتين  و طبيعت

 ;Aminzadeh & Samani, 2006) باشتتد متتی تتتاریخی

UNESCO, 2010). 

 کته  محيطتی  جام  حفاظت عنوان با نوین پارادایم در

 و آثتار  جایگتاه  ،باشتد  متی  مطرح فرهنگی مناظر پيرامون

 و آثتار  و شتده  بررستی  تری وسي  گستره در تاریخی ابنيه

 بته  منظتر  طبيعی های ارزش کنار در موجود باستانی ابنيه

 متورد  طبيعتی  بستتر  در محيطتی  اجزای از بخشی عنوان

 تتاریخی  آثار ميل، تپه باستانی منظر در لیا هستند. توجه

 شتتناختی بتتوم ستتاختارهای و محيطتتی عوامتتل کنتتار در

 قتترار آن محتتيط و اثتتر مرمتتت و حفاظتتت تحتتت منطقتته،

 ستاختار  درونتدادهای  از که منظر یاه رخنمون گيرند. می

 و ستطحی  جریانتات  و هتا  رودخانه زمين، شکل و ارتفاعی

 یهتا  آبراهته  و هتا  قنات ،ها چشمه چون زیرزمينی یها آب

 قالتب  در زمتين  کاربری و گياهی ساختارهای زمينی، زیر

 مراتت ،  و طبيعی بومی جنگلهای باغات، کشاورزی، اراضی

 ساختاری یها ویژگی رسای و خاک ضخامت و جنس بافت،

 در او مداخلته  و حضتور ، انسان با تعامل در طبيعی محيط

 باغتات  ارها،کشتتز  ،ها دسترسی صنای ، ،ها سکونتگاه قالب

 ،کنتونی  منظتر  تتا  باستتانی  اثتر  گيری شکل مرحله از و...

 ستازد.  متی  آشتکار  زمان طول در را مناظر مداوم تغييرات

 را پویتتایی تربستت یکتتدیگر کنتتار در طبيعتتی عوامتتل زیتترا

 تکامتل  گيترد،  می شکل آنها در بشر نوع آثار که سازند می

 و تغيير حال در پيوسته طور هب آنها با تعامل در و یابد می

 ;Bin, & Xuan, 2011; Rössler, 2003) باشتد  می تحول

Wilkinson 2003; Kruckman 1987). 

 طراحی و یریز برنامه راهبردهای تعيين ترتيب این به

 یهتتا ستتکونتگاه تتتاریخی، آثتتار بتتين تعتتاملی اظرمنتت ایتتن

 های زمين و مرتعی و کشاورزی اراضی شهری، و روستایی

 بتر  حفتاظتی  حریم و نظریم حریم تعيين و بوده ...و بایر

 مرمتت  هتای  راهکار زیرا ،پییرد می انجام تعامالت این پایه

 بته  متؤثر  عوامتل  و فرآینتدها  همته  تلفيق از باید محيطی

 (.Breure, 2006) آیند دست

 

 گیری نتیجه و بحث 

 نمایانگر گوناگون یها تخصص در شده انجام مطالعات

 یهتا  ستال  در ویژه هب منظر زیبایی و شناختی بوم تخری

 چتون  جدیتدی  ستازهای  و ستاخت  بتروز  باشتد.  می اخير

 پتائين  در آستفالته  مستير  پيرامتون،  روستتاهای  گسترش

 ميتراث  اهپایگت  مجموعته  و احداث حال در پل تپه، دست

 توستعه  بتا  همگتام  ب هتای تخریت  آغتاز  نمایانگر ،فرهنگی

 اینکته  بته  توجه با .است منطقه در شهرنشينی یها پدیده

 بتدون  و استت  حفتاظتی  عرصه دارای تنها ميل تپه منظر

 تحتت  فرهنگتی  ميتراث  سازمان سوی از مشخصی ضوابط

 ارائته  و منظتر  حفتاظتی  حتریم  تعيتين  باشد، می حفاظت

 ارائتته در و دارد بستتياری اهميتتت وثرمتت ضتتوابط و اصتتول

 فرهنگتی  منظتر  این مرمتی -حفاظتی طراحی یها راهکار

 داراستت  را اساستی  نقتش  متوزه  ستایت  طراحی قالب در

 (.Tengberg et al., 2012) (9 )شکل
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 (1388 فروردین-نگارندگان) باستانی منظر حریم در محیطیهای  تخریب .9 شکل

 

 اقتدام  تردیتد  بدون که يلم تپه اوليه گیاری حریم در

 طبيعتی  و تاریخی بستر تخریب از جلوگيری برای مفيدی

 شتده  بترده  بکتار  اطالعتاتی  الیته  تنهتا  است، بوده منطقه

 نظتر  در بتدون  یشناست  باستتان  مختل  فصول کاوشهای

 دقيتتق ستتاختار و جغرافيتتایی صتتحيح مختصتتات گيتتری

 بتوم  پيوسته بهم ساختار و طبيعی یها ویژگی ،توپوگرافی

 حریم لیا است. بوده پيرامون طبيعی بستر با آن شناختی

 بستتر  در تتاریخی  اثتر  جام  حفاظت به قادر شده تعيين

 که است صورتی در این باشد. نمی آن دربرگيرنده طبيعی

 ميتل،  تپته  فرهنگی منظر جام  حفاظتی حریم تعيين در

 زمتتين طبيعتتی ستتاختار چتتون اطالعتتاتی یهتتا الیتته

 و زیرزمينتی  یها آب و خاک بافت و جنس ،)ژئومرفولوژی

 ویژگتی  و گياهی پوشش رساختا آبياری(، نهرهای و تاالب

 بتر  عتالوه  دشتت  گستره در باستانی اثر موقعيت و مکانی

 رویهتم  .شتود  گرفته درنظر باید آن منظر بصری ها ویژگی

 حتریم ، GIS سيستتم  در اطالعتاتی  یهتا  الیته  این اندازی

 معتين  را آن يرامتون پ و تپته  این فرهنگی منظر حفاظتی

 (.10 شکل) است ساخته

 پایته  بتر  بيشتتر  گیشتته  یهتا  یریتز  برنامته  آنجاکه از

 ثمربخشتی  لیا گرفته، صورت منطقه در ميدانی مشاهدات

 اطالعتات  که بود خواهد پییر امکان زمانی حفاظتی تدابير

 بتا  نتوین  یهتا  تکنولتوژی  اساس بر شده تهيه مستندات و

 همتين  پتییرد.  انجام يعتریوس محدوده در و بيشتر دقت

 شکل را نگارندگان توسط گرفته انجام تحقيق پایه موضوع

 تحقيتق  ایتن  رونتد  در گرفتته  انجتام  مطالعات است. داده

 زیر شرح به را ورامين ميل تپه فرهنگی منظر های ویژگی

 حفاظتت  رویکترد  لتزوم  هتا  ویژگتی  همين و ساخته معين

 تپته  تیحفتاظ  و منظتری  حتریم  تعيين در محيطی جام 

 شتامل  هتا  ویژگتی  ایتن  ستازد.  متی  موکتد  را ورامتين  ميل

 ،محيط و مصالح با ارتباط در تاریخی اصالت از برخورداری

 جهتت  در طبيعتی  عوارض از منطقی استفاده و یابی مکان

 ایتتن استتت. مجموعتته بيشتتتر هرچتته شتتکوه و مانتتدگاری

 از کهتن  تمدن و فرهنگ ی  بر شاهدی باستانی مجموعه

 باورهتای  و اعتقتادات  شتناخت  برای رجعیم و رفته دست

 و متیهبی  عقایتد  ثيرأتت  کته  است باستان دوران فرهنگی

 گيتری  شتکل  در آن ستازندگان  ایتدئولوژی   هتای  اندیشه

 ،هتا  ویژگتی  ایتن  بر عالوه گیارد. می نمایش به را مجموعه

 ستنتی  کشتاورزی  الگوهای با طبيعی بستر در گيری قرار

 داشتتن  فاصتله  و است شتهدا تداوم کنون تا گیشته از که

 کهن بافت حدودی تا شده باعث پيرامون شهری جامعه از

 شود. حفظ آن پيرامون یها سکونتگاه روستائی و

 از یمتوثر  استتفاده  گیشتتگان  باستتانی  منظر این در

 و داشتهبنا برپائی در آورد بوم های فرآورده و محلی امکانات

 یهتا  وهجلت  از گيتری  بهره با سنگ هنر تجلی حقيقت در

 کوهستتان  طبيعی یها تراش و ها خوردگی چين و طبيعی

 طبيعتی  هتای  جاذبه با آئينی مظاهر آميختگی درهم باعث

 برخورداری و منظر در یکپارچگی کلی طوره ب است. شده

 و طبيعتتی هتتای شتتاخص در تسلستتل و تتتداوم مفهتتوم از

دارد. وجود تاریخی
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 و شتناختی  بتوم  طراحتی  اصول از حاصل نتایج تلفيق

 وجتب م فرهنگتی  منتاظر  کليته  در زیستتی  تنتوع  افزایش

 ختاص  مناظر مورد در البته شد. خواهد محيطی بازسازی

 تتاالب،  دشتت،  کشتاورزی،  اراضتی  ننتد ما ای هدید آسيب

 یافته، فرسایش یا آلوده های خاک رودخانه، متروکه، معدن

 در شتود.  می گرفته نظر در ای هویژ راهکارهای ... و دریاچه

 ویتژه  شترایط  بته  توجه با ميل تپه منطقه و ورامين دشت

 و ختاک  شوری افزایش و فرسایش طریق از منظر تخریب

-آبرفتی دشت ی  که منطقه محيطی زیست شرایط سایر

 هتای  ختاک  و دشتت  محتيط  مرمتت  بایتد  استت،  رسوبی

 شتود.  گرفتته  نظر در ویژه راهکار عنوان به یافته فرسایش

 در منظتر  طراحتی  و یریتز  برنامته  راهکارهتای  زیتر  موارد

 بتوم  پيوستتن  مهت  هبت  شتامل  کته  هستند منطقه مقياس

 ادمتو  هتا،  گونته  توزیت   تنظيم برای منظر عناصر اب ها نظام

 بتا  منظتر  در موجتود  هتای  کریدور حفظ و انرژی و غیایی

 از استتتفاده استتت. همتتراه مناستتب فضتتایی الگتتوی ایجتتاد

 هتا،  مستير  و هتا  جتاده  اطرا  در موجود امکانات و گياهان

 و هتا  پترچين  هتا،  پترچين  آهتن،  راه خطتوط  کنتار  گياهان

 اطرا  نواحی و ها جویبار و ها رودخانه مشجر، های حصاری

 بتين  ستبز  یمحتر  یتا  ستپر  نتواحی  ایجتاد  بترای  ..و. ها آن

 و متزارع  بتا  تتاریخی  روستتاهای  و جدیتد  یهتا  سکونتگاه

 داتعتد  و انتدازه  افتزایش  همچنين دارد. اهميت کشتزارها

 حفتظ  کنتار  در آنها بين ارتباط و طبيعی گياهی های لکه

 بترای  هتا  آن بتين  موجود یها اتصال و زیستگاهی های لکه

N 

 فرهنگی منظر حریم

 تاریخی حفاظت حریم
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 ستطح  بيشتترین  و لبته  کمتترین  با زیستی یها لکه ایجاد

 یتا  موجود گياهی پوشش ترميم آورد. می بوجود را داخلی

 تنتتوع افتتزایش ایجتتاد و بتتومی یهتتا گونتته مجتتدد کاشتتت

 از استتفاده  بتا  وحتش  حيات های گونه و گياهی های گونه

 بتا  ستازگار  غيربتومی  و بتومی  هتای  گونه با تلفيقی کاشت

 راستتا  ایتن  در .است اهميت پر راهکارهای دیگر از محيط

 کاشتتت بتتا رویشتتی جوامتت  در ستتاختاری تنتتوع افتتزایش

 ای، درخچته  ای، بوتته  علفی، )کفپوش، گياهی های اشکوب

 گياهان بقایای و پوسيده درختان گیاشتن باقی و درختی(

 گشته مدیریتی کم بسيار نياز با  یظرامن ایجاد باعث مرده

 شترایط  یراستتا  در هتا  عملکرد تلفيق و ها فعاليت ایجاد و

 جمعيتی سطح کمترین حفظ زمينه طبيعی توالی مطلوب

 ستایت  بتر  وارد ستانی نا تغييترات  ی ح آورد. می بوجود را

 ایجتاد  ،مهتاجم  هتای  گونته  حصار، ساختمان، جاده، مانند

 )ستایت(  مکان مناسب یشناخت بوم جوام  اصلی ساختار

 جتانوری(  و )گيتاهی  طبيعی ترکيب شدن نزدی  ،جایگاه

 در موجود های پهنه از حفاظت ،تاریخی ترکيب به منطقه

 فشتار  کتردن  کتم  و حتی   ،ها پهنه مؤثر مدیریت و منظر

 ختود  بترای  طبيعتت  به دادن فرصت و ها نظام بوم بر وارد

 از صتورت  به ها زیستگاه در موجود شرایط حفظ ،ترميمی

 تداوم و تهدیدکننده های فرآیند کردن کنترل یا بردن بين

 مناظر در مطلوب شرایط کننده برقرار ایه فرآیند و جوام 

 بهبتتود ،هتتا  کریتتدور و حتتریم نتتواحی ایجتتاد ،ستتالم و بکتتر

 ،باقيمانتده  یها  لکه از ی  هر شرایط بهبود بستر، وضعيت

 ستاختار  تعيير یا بهبود دام، چرای و جانوران شکار کنترل

 ختاص  جتانوری  و گيتاهی  یها  گونه رشد به کم  خاک،

 تغييتر  منتاظر  در و... هيدرولوژی یطشرا در تغيير منطقه،

 منظتر  باقيمانده قطعات اطرا  در بافر نواحی ایجاد ،یافته

 برگردانتدن  هد  با ها باطترا افزایش برای کریدور ایجاد و

 در تخریتب  از پيش وضعيت مشابه شرایطی به ها  زیستگاه

 محسوب تکميلی راهکارهای دیگر از رفته بين از های منظر

، ختتاک عملکتترد شتترایط برگشتتت یتتا دبهبتتو گتتردد. متتی

 فضاستازی  مالحظات کاشت، مالحظات ،مکان سازی  آماده

 و اقلتيم  توپتوگرافی،  ختاک،  موجود وض  گيری نظر در با

 ای هویتژ  اهميتت  نيتز  دشتت  هيدروژئولوژی و هيدرولوژی

 دارد.

 و دختل  هرگونته  انجام منظری، حریم این در بنابراین

 فيزیکی و طبيعی تارساخ تغيير به منجر که عملی تصر 

 کاشت سویی از گردد. ممنوع باید گردد، آن نظير و زمين

 حفتر  کشتاورزی،  عمليات انجام و گياهی پوشش گونه هر

 هرگونته  همچنتين    خانته،  تلمبه ساخت و آب چاه نوع هر

 شده تعيين حریم داخل در دام چرای و دامپروری فعاليت

 تپته  ونپيرام جدید سازهای و ساخت همۀ و است ممنوع

 متیکور  حتریم  داخل باید شوند. آزادسازی و چيده بر باید

 بتا  (سنتی کشاورزی ویژه هب) کشاورزی یها فعاليت انجام

 حفاظتت  لحتاظ  از و شود انجام مختل  یها محصول وعتن

 یهتا  کارگتاه  و کارخانته  گونه هر احداث نيز شناختی بوم

 و بتوده  ممنتوع  محتدوده  داختل  در زیست محيط آالینده

 اهميتتت مرتعتی  بتتومی گيتاهی  پوشتتش بازستازی  و احيتا 

 دارد. بسياری

 پاکستازی  برای مناسب بومی گياهان کاشت همچنين

 باالدست شهری و روستایی یها پساب به آلوده یها خاک

 تپه پيرامون تاالب احيای و پاکسازی حفاظت، همچنين و

 شتود.  گرفتته  نظتر  در باید که است اقداماتی سایر از ميل

 بایتد  محتدوده  ایتن  روستاهای کالبدی رشگست و توسعه

 در صتنعتی  کشتت  بته  سنتی کشت تبدیل و شده کنترل

 و ستاختمانی  هاینخاله یا زباله گردد. ممنوع حریم داخل

 محتدوده  داختل  از نيز دامی و کشاورزی صنعتی، ضایعات

 از پيرامتون  روستتاهای  بته  دسترستی  مسير و شده خارج

 تعبيته  منظتر  یمحتر  از ختارج  رد و برچيده سایت جنوب

 گردد.
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Abstract 

The ancient area of Rey on the central plateau of Iran is a valuable site for archeological sequences in a natural plain. It 

has valuable natural resources, and history and archeology specialists along with the native and non-native tourists, has 

given attention to this site. The archeological -natural environment of the fire temple of Rey or the archeological 

Tappeh Mil of Varamin, located 12 kilometers southeastofRey,onahighhillbesidethehistoricalGhal’eNoVillage,

is one of the natural- archeological sites of the region. In this research, through specialized processing of ETM and 

Quickbird satellite data, in large and small scale and in different study layers, the ecologic structure, landscape features 

of the determined study region, was studied and the most prominent features of the given natural- archeological 

structure and the relations and interactions among them were specified in the framework of cultural landscape. Also, 

keeping in consideration the dynamic ecological structure and the aesthetical features of this area with its environment 

in integrated conservation approach, the buffer zone of the cultural landscape and the preservative precincts of the 

natural- archeological environment of Tappeh Mil have been determined. Based on the above-mentioned studies and the 

features of the landscape, environmental planning and design strategies of the Tappeh Mil have been determined. 

Key words: Ecologicalstructure,Culturallandscape,Bufferzone,Rey,aesthetic,ArcheologicalVermin’sTappehMil 

 

 


