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ــۀ  ــد. اتحادی ــکیل می دهن ــک تش ــای خش ــن را محیط ه ــتر زمی ــوم از بس ــک س ــر ی ــال حاض ــده | در ح چکی
بین المللــی حفاظــت از طبیعــت، زمین هــای خشــک را بــه  عنــوان مناطــق دارای کمبــود آب تعریــف می کنــد، 
جایــی کــه بارندگــی ممکــن اســت محــدود بــوده و یــا فقــط بــرای یــک دورۀ کوتــاه باشــد. بــا توجــه بــه شــرایط 
آب و هوایــی و مداخــات روزافــزون انســانی در اکوسیســتم ها، و بــا توجــه بــه گســترش لجام گســیختۀ شــهرها، 
خشــکی و خشــکی زایی و زمینــۀ ظهــور آن یعنی بســترهای خشــک و چگونگــی تعامل انســان بــا آن، از موضوعات 
روز و دغدغه هــای معمــاران منظــر و نظریه پــردازان و طرفــداران محیــط زیســت اســت. امــا آنچــه تــا بــه امــروز 
صــورت گرفتــه، تفســیر و ارزیابــی ایــن بســترها در زمــرۀ پدیــدۀ صرفــاً اقلیمــی و بعضــاً در چارچــوب موضوعــی 
اکولوژیکــی اســت، کــه نقــش انســان را بــه عنــوان مخاطــب مؤثــر و متأثــر از آن نادیــده می گیــرد و یــا کــم اهمیت 
می کنــد. ایــن پژوهــش بــه روش کیفــی و بــا اســتدالل منطقــی بــه واســطۀ مطالعــات کتابخانــه ای، بــه مرورادبیات 
موضــوع در حــوزۀ فراینــد ادراک منظــر پرداختــه و بــه دنبــال تفکری منظریــن و نشــان دادن پتانســیل های عینی-

ذهنــی بســترهای خشــک در قالــب منظــر خشــک اســت. بدیــن منظور بــرای رســیدن به پاســخ ســؤاالت پژوهش، 
بــه دلیــل وجــود شــاخص های تدوین شــده بــرای ارزیابــی مناظــر از دو نظریــۀ عینــی در قالــب ویــژوآل لنــدز و 
دیگــری نظریــۀ ذهنــی در چارچــوب نظریــۀ جیکوبــز اســتفاده شــده اســت. ارزیابــی و تحلیــل شــاخص های بصری 
ــناختی و  ــای زیست ش ــی مؤلفه ه ــه در ارزیاب ــد ک ــب، نشــان می ده ــن دو قال ــی بســترهای خشــک در ای و ذهن
فیزیکــی بســترهای خشــک کــه شــامل مورفولــوژی، پوشــش گیاهــی، بافــت و رنــگ اســت، بــا شــاخص های مورد 
نظــر تطابق پذیــری وجــود داشــته و می تــوان ایــن بســترهای طبیعــی را از چارچــوب صرفــاً آب و هوایــی و محیــط 

زیســتی فراتــر دانســت و بــرای آن هویتــی منظریــن قائــل شــد.

خشکی و منظر
ارزیابی شاخص های منظرین در بسترهای خشک*

واژگان کلیدی | خشکی، بستر خشک، چشم انداز عینی، چشم انداز ذهنی، منظر خشک.

تاریخ قرارگیری روی سایت: 98/10/01تاریخ پذیرش: 98/07/29      تاریخ دریافت: 98/04/10

مقدمــه | منظــر طیــف گســترده ای از معانــی را از بیــان عمومــی آن 
بــه بیــان جغرافیایــی، منطقــه ای و محلــی گســترش می دهــد. چنان 
ــوان از آن در  ــه می ت ــد ک ــر نشــان می ده ــای منظ نگرشــی در معن
ــا توجــه بــه دیدگاه هــای مختلــف اســتفاده  روش هــای مختلــف و ب
کــرد. بســیاری از مــا یــک حــس بصــری از عبــارت »منظــر« داریــم 

»فورمــن1«  کــه  و همان طــور   )Turner & Gardner, 2015, 1(
ــی از  ــش کوچک ــا آت ــه ی ــد از حوضچ ــاس آن می توان ــد مقی می گوی
جلــوی یــک خانــه گرفتــه تــا رودخانــه و بیابــان، ادامــه پیدا کنــد. در 
تمــام ایــن مــوارد، حــس بصــری مــا شــامل انــواع مختلفــی از عناصر 
ــی  ــر دینامیک ــان3 و تأثی ــق زم ــر از طری ــر2 ، تغیی ــه منظ ــت ک اس
ــر،  ــرد )Forman, 1983(. از ســوی دیگ ــر می گی ــک4 را در ب اکولوژی
ــا آب و هــوای خــاص و تأثیــرات فیزیکــی  ــرای طراحــی مناظــر ب ب
ناشــی از آن، ادراکات اقلیمــی اهمیــت فــراوان دارد.  ادراک مــا از آب 

 m-sheybani@sbu.ac.ir : نویسنده مسئول **

شماره تماس : 09121304860  

مینا قیاسی

امین حبیبی

علی گلی

مهدی شیبانی**
استاد باز نشسته گروه معماری منظر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

عضو هیأت علمی، دانشگاه شیراز، ایران.

عضو هیأت علمی، دانشگاه شیراز، ایران.

کارشناس ارشد معماری منظر، دانشگاه شیراز، ایران.

جســتار مجله منظر، 11 )49(، 14- 25/ زمستان 1398
DOI: 10.22034/manzar.2019.192164.1976



15شماره 49زمستان 1398

ــه اطاعــات و دانــش قبلــی مــا در مــورد محیــط  و هــوا بســتگی ب
فیزیکــی دارد و مطالعــۀ آن بــرای بررســی تغییــرات اقلیمــی ضروری 
اســت )Calleja, 2015, 15(. اگــر در مــورد فضــای فیزیکی مــان دانش 
کافــی داشــته باشــیم و واقعیــت اقلیمــی را درک کنیــم، آن را تصــور 
ــه آب  ــا  ب ــۀ م ــم کــه تمــام فعالیت هــای روزان ــی  می بری کــرده و  پ
و هــوا ارتبــاط دارد و اساســاً، آب و هواســت کــه خــود را نــه تنهــا بــه 
عنــوان اشــکال ســرزمین، بلکــه بــه عنــوان جــو، فلــور و جانــور بیــان 
ــت در  ــه طبیع ــا ک ــن از آنج ــد )Stegner, 1992, 46(. بنابرای می کن
اثــر عوامــل طبیعــی، جغرافیایــی و منطقــه ای متفــاوت اســت، توجــه 
بــه بســتر در معمــاری منظــر حائــز اهمیــت خواهد بــود. یــک معمار 
ــه  ــی دارد ک ــدن و درک مکان ــه فهمی ــاز ب ــۀ اول نی ــر در مرحل منظ
تغییــر و ناثباتــی جزئــی از آن اســت. او دســت کم بایــد عواملــی نظیر 
ــی،  ــای زمین شناس ــا ویژگی ه ــتم را ب ــاد و اکوسیس ــاع، اقتص اجتم
.)Harvey & Hopkins, 2005, 61( اکولــوژی و اقلیــم بررســی کنــد

ــورد توجــه معمــاران  ــراً م ــه اخی ــواع اکوسیســتم هایی ک یکــی از ان
 Drylands & land( .منظــر قــرار گرفتــه، بســترهای خشــک5 اســت
ــی  ــای نیم ــی از زمین ه ــا بخش های ــام ی degradation, 2017(. تم
از کشــورهای جهــان در مناطــق خیلــی خشــک، خشــک یــا نیمــه 
خشــک واقــع شــده اســت، کــه ایــن مناطــق تقریباً یک ســوم ســطح 
ــرایط  ــک در ش ــتم های خش ــد. اکوسیس ــکیل می دهن ــن را تش زمی
ــای  ــات و فعالیت ه ــی، حیوان ــش گیاه ــاک، پوش ــی، خ آب و هوای
ــه  ــه ب ــتند )Wale & Dejenie, 2013, 278(؛ ک ــوع هس ــردم متن م
دنبــال ایــن تنــوع شــاهد تجربه هــای متفاوتــی در زمینه هــای 
ادراکــی مخاطبــان خواهیــم بــود. بنابرایــن توجــه بــه ایــن بســترها 
ــه در  ــر چ ــاران منظ ــرای معم ــا ب ــیل های آنه ــا و پتانس و ویژگی ه
رویکــرد طراحــی و چــه احیایــی، بســیار مهــم اســت. به همیــن دلیل 
اســت کــه »والــس اســتگنر6« می گویــد: »اگــر قبــل از انجــام هرگونه 
اقدامــات در زمینــۀ طراحــی منظــر مطالعــات محیــط زیســتی انجــام 
ندهیــم، در عیــن عاقــه بــه آن مــکان، بــرای آن خطرنــاک خواهیــم 
بــود« )Stegner, 1992(. از طرفــی شــیوۀ زندگــی، وابســته بــه ادراک 
ذهنــی، محــل اقامــت و وضعیــت اجتماعــی اســت، که نقــاط عطف و 
 Calleja,( ارزش هــای آب وهوایــی دانــش ذهنــی را ایجــاد می کننــد
ــن پدیده هــای  16 ,2015(. بســترهای خشــک کــه یکــی از مهم تری
ــدود 45  ــا ح ــا و ی ــیارۀ م ــد از س ــا 37 درص ــتند، 35 ت ــن هس زمی
ــد  ــا 20 درص ــود و 15 ت ــامل می ش ــع را ش ــر مرب ــون کیلومت میلی

جمعیــت جهــان در آنهــا ســاکن هســتند. 

سؤاالت پژوهش
ایــن پژوهــش درصــدد اســت بــه ایــن ســؤاالت اصلــی پاســخ دهــد: 
آیــا بســتر خشــک یــک منظــر اســت؟ و اگــر بســتر خشــک یــک 

منظــر اســت ادراکات عینــی و ذهنــی آن چگونــه اســت؟

پیشینۀ پژوهش
اصطــاح انگلیســی »بســترهای خشــک« توســط »بــارو7« بــه عنوان 
ــت  ــاً تح ــا موقت ــی ی ــی، فصل ــورت دائم ــه ص ــه ب ــی ک »محیط های

ــف  ــد« تعری ــرار می گیرن ــت ق ــی از رطوب ــود قابل توجه ــر کمب تأثی
شــده اســت )Mainguet, 1999(. بــه  طــور کلــی در زمینــۀ بررســی 
موضــوع خشــکی و بســترهای خشــک، ســه دســتۀ کلــی جغرافیایی، 

اکولوژیســتی و منظــر قابــل ذکــر اســت )جــدول1(:
از نظــر نظریه پــردازان جغرافیایــی، بــه دالیــل زیــر تعریــف جامعــی از 

خشــکی وجود نــدارد )محمــدی، 1390، 11-10(:
- خشکی، صفت یک اقلیم است؛

ــوده و معیــار و  - مرزهــای خشــکی و مناطــق خشــک، قــراردادی ب
ــد؛ مــاک واحــدی ندارن

- عوامــل ایجاد کننــدۀ اقلیم هــای خشــک، متنــوع و متعــدد بــوده و 
شــناخت همــۀ ایــن عوامــل و نقــش آنهــا مشــکل اســت؛

- ویژگی های مناطق خشک متنوع و متعدد هستند؛
- برخی نوسانات زمانی و مکانی در ایجاد خشکی نقش دارند؛

- تعداد ایستگاه های هواشناسی ناکافی است.
در دیــدگاه زیســت محیطی، ویژگی هــا و محدودیت هایــی کــه 
ــا آنهــا توضیــح داده می شــوند، عبــارت اســت از: آب و  خشــکی ها ب
هــوا، خشکســالی، خــاک، آب، تنــوع زیســتی، و شــرایط اقتصــادی 
و اجتماعــی )Wale & Dejenie, 2013, 277(، در ایــن دیــدگاه، 
ــزان  ــی در می ــکل متنوع ــه ش ــتند و ب ــت نیس ــکی ها یکنواخ خش
 Safriel, Adeel, Puigdefabregas( محدودیــت آب تجربــه می شــوند
ــع محــدودی نیــز وجــود دارد کــه منظــر  Lal, 2005, 626 &(. مناب
مناطــق خشــک را در دو قالــب منظــر زمین هــای خشــک8 و منظــر 
خشــکی9 بررســی کــرده و خشــکی ها را منحصربه فــرد و دارای روح 

ــد. ــکان می دانن م

روش پژوهش
ایــن مقالــه بــا راهبــردی کیفــی و بــا اســتدالل منطقــی و مــروری 
ــک را  ــترهای خش ــر، بس ــد ادراک منظ ــات فرآین ــجم از ادبی منس
بــه عنــوان یــک منظــر مــورد بررســی قــرار می دهــد. ســپس بــا 
ــاق و  ــه انطب ــوع ب ــات موض ــده از ادبی ــاخص های استخراج ش ش

تحلیــل مؤلفه هــای تبیین شــده می پــردازد.

فرآیند ادراک منظر توسط مخاطب 
منظــر بــرای فــردی کــه آن  را بــه عنــوان یــک ناظــر درک 
ــل  ــری قاب ــورت بص ــه ص ــاختاری ب ــای س ــا ویژگی ه ــد، ب می کن
شناســایی اســت و آن را »چشــم انداز عینــی10« می نامنــد. از 
ــرد و  ــی ف ــر درک ذهن ــی11« ب ــم انداز ذهن ــر »چش ــوی دیگ س
ــای  ــط نظریه ه ــت و توس ــز اس ــت های او متمرک ــا و برداش نیازه
 .)Heijgen, 2013, 33( می شــوند  پشــتیبانی  روان شــناختی 
ــی و  ــل تکامل ــل متقاب ــۀ تعام ــر نتیج ــک منظ ــن درک ی بنابرای
ــرد اســت  ــۀ ف بیولوژیکــی میــان ســاختار فیزیکــی منظــر و تجرب

ــر 1(. )تصوی

خشکی و منظر | مینا قیاسی و همکاران
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چشم انداز عینی
ــود،  ــاهده می ش ــر مش ــر و ناظ ــه در منظ ــر از آنچ ــت منظ کیفی
 ،)Tveit, Ode Sang & Hägerhäll, 2012, 40( حاصــل می شــود
ــری  ــم در تصمیم گی ــر مه ــک عنص ــری، ی ــز بص ــن رو تمای از ای
دربــارۀ کیفیــت منظــر اســت. »تیویــت12« و» اُد ســانگ13«، 
درک بصــری انســان از منظــر را در قالــب چارچوبــی بــا اصطــاح 

ــاخص های  ــق ش ــه از طری ــد ک ــیر کرده ان ــدز14 تفس ــژوآل لن وی
ــل کیفیــات بصــری در یــک منظــر می پردازنــد  آن بــه تحلی
)Tveit, Ode Sang & Fry, 2006(. ارزیابــی منظــر بصــری در ایــن 

ــف می شــود: ــر تعری ــم زی چارچــوب در مفاهی
1. نظــارت و همراهــی15: احســاس نظــم و مراقبــت، درک انســان از 

طریــق مدیریــت فعــال و دقیــق.

جســتار

جدول 1 : طبقه بندی و گونه شناســی پیشینۀ پژوهش. مأخذ: نگارندگان.

گونه شناسی منابع مرتبطدیدگاه هاویژگی ها

بستر خشک، یک پدیدۀ آب و 
هوایی

خشــکی نوعــی ویژگــی دائمــی آب و هوایــی در یــک منطقــه بــوده کــه عبــارت اســت از 
ــی،1382 ؛ محمــدی، 1390، 8(/  ــی و کاویان ــارش در حــد الزم )علیجان ــت ب عــدم کفای
ــوا  ــی آب و ه ــت نوع ــدی، 1374(/ ماهی ــه )خال ــی دوره ای در منطق ــم بارندگ ــزان ک می
ــدی، 1374؛  ــد )خال ــتنی ها را نمی کن ــاز رس ــوی نی ــه تکاف ــم ک ــی ک ــال بارندگ در قب
ــی در آن  ــش گیاه ــت، واکن ــی نیس ــوم یکنواخت ــکی مفه ــدی، 1390، 8(/ خش محم
ــه مرحلــۀ نمــوی کــه خشــکی در آن حــادث می شــود بســتگی دارد  ــوده و ب  متفــاوت ب

)Hahn & Manabe,1975, 15-41 و محمدی، 1390، 10(.

خشکی در منابع جغرافیایی

اکوسیستم های غیر یکنواخت و 
متنوع مرتبط با انسان

ــاد  ــم و زی ــای ک ــازی از پچ ه ــک دو ف ــاختار موزایی ــک دارای س ــتم های خش اکوسیس
هســتند  )Aguiar & Sala, 1999, 273(/ خشــکی، منظری از ســرزمین های خشــک اســت 
کــه بــا کم آبــی ســازگار اســت )Maliva & Missimer, 2012, 21( / اکوسیســتم های 
ــای  ــات و فعالیت ه ــی، حیوان ــش گیاه ــاک، پوش ــی، خ ــرایط آب و هوای ــک در ش خش
مــردم متنــوع هســتند )Wale & Dejenie, 2013, 277( /  آب،کلیــد درک خشــکی اســت، 
امــا هم زمــان بــه معنــای تغییــرات فیزیکــی در زمیــن بــوده کــه بــه واســطۀ آب و هــوا، 

.)European Commission( ــود ــن می ش ــاک تعیی ــای خ ــی و فراینده ــش گیاه پوش

خشکی در منابع اکولوژیستی

محیطی طبیعی، منحصربه فرد و 
دارای روح مکان

ــی  ــۀ اصل ــۀ شــش جنب ــردی در زمین ــای منحصربه ف ــر خشــک، راهکاره ــاری منظ معم
ــت،  ــتفاده از آب، ماهی ــایش، اس ــرای آس ــی ب ــی، پناهگاه ــد: شــخصیت کل ــه می ده ارائ
فرهنــگ و نگهــداری )Ivanir, Lissovsky & Orenstein, 2015, 168(/ در حقیقت خشــکی 
  )Malivaیــک اصطــاح اســت کــه دارای طیــف وســیعی از کاوش هــای منظریــن اســت
ــت  ــد اس ــرد و قدرتمن ــب منحصربه ف ــه اغل ــکان ک )Missimer, 2012, 21,22 &/ روح م
ــت  ــاهده اس ــل مش ــادری قاب ــی ن ــش گیاه ــق پوش ــب آن از طری ــی غال و زمین شناس
یــا  و  تنهایــی  افــراد در مناظرخشــک احســاس تهدیــد،   /)Aronson, 2008, 394(
 )Sage, Morris, Rofe, ــوند ــذب آن می ش ــا ج ــد و ی ــیع دارن ــای وس ــدن در افق ه گم ش

Orensein & Grner, 2013, 38-48(

منظر مناطق خشک

.Heijgen, 2013, 33 :تصویر1 : شــکل گیری تصور منظر درک شــده به عنوان یک نتیجه از تعامل بین چشــم انداز عینی و ذهنی. مأخذ
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2. انســجام16: وحــدت یــک صحنــه، تکــرار الگوهــای رنــگ و بافــت، 
مکاتبــات بیــن اســتفاده از زمیــن و شــرایط طبیعــی.

3. اختــال )آشــفتگی(17: فقــدان تناســب و ســازگاری متنی، ســازه ها 
مداخات. و 

ــای  ــی، الیه ه ــای تاریخ ــی و غن ــداوم تاریخ ــودن18: ت ــی ب 4. تاریخ
زمانــی مختلــف، میــزان و تنــوع عناصــر فرهنگــی.

ــدازه، شــکل و تنــوع  5. مقیــاس بصــری19و واحدهــای ادراکــی20: ان
آنهــا، درجــۀ بــاز بــودن.

6. پیچیدگــی21: تنــوع، غنــای عناصــر و ویژگی هــای منظــر، انحــراف 
. لگو ا

7. طبیعی بودن22: نزدیک بودن به حالت طبیعی پیش بینی شده.
8. نقش پذیــری23: ویژگی هــای یــک منظــر را می تــوان در کلیــت  آن 
و یــا از طریــق اجــزای آن درک کــرد. نشــانه ها و ویژگی هــای خــاص 

طبیعــی و فرهنگــی، مناظــر قابل تشــخیص و بــه یــاد ماندنی.
9. زودگذری24: تغییر با فصل و آب و هوا.

در حقیقــت در مطالعــات ادراکــی منظــر دو نکتــه اهمیــت دارد: اول 
ــر کــدام عناصــر منظــر تمرکــز  این کــه در یــک وضعیــت خــاص ب
می شــود و دوم زمانــی کــه از ویژگی هایــی ماننــد تناســب، نظــارت، 
ــع از چــه  ــم، در واق ــت می کنی ــن صحب ــدي و پوشــش زمی طبقه بن
ــما از  ــور ش ــر تص ــا اگ ــم )ibid, 44,45(. ام ــرف می زنی ــزی ح چی
منظــر فقــط تصویــری باشــد، بُعــد احساســی و ذهنــی آن چیســت؟ 
بــه عنــوان مثــال زمانــی کــه از مــردم خواســته می شــود کــه عشــق 
خــود بــه یــک مــکان خــاص را شــرح دهنــد، توصیــف آنهــا بــر روی 
ــن  ــه در زمی ــن و ماس ــاس ش ــا احس ــا آب و ی ــدگان ی ــدای پرن ص
متمرکــز اســت. بنابرایــن بعضــی از نویســندگان تأکیــد بیشــتری بــر 
منظــر و حــواس فــردی دارنــد، و منظــر را بــه عنــوان »یــک کل کــه 
از طریــق تمــام حــواس در پیرامــون فــرد درک می شــود« توصیــف 
می کننــد )Heijgen, 2013, 34(. بنابرایــن مخاطــب عــاوه بــر 

عینیــت، بــا ذهنیــت خویــش نیــز در تعامــل بــا منظــر اســت.

چشم انداز ذهنی
ــی  ــد: ادراک »فعالیت ــان می کن ــل25« بی ــه »ب ــه آنچ ــه ب ــا توج  ب
اســت کــه توســط مغــز انجــام شــده و بــه وســیلۀ حــواس تفســیر 
ــه  ــت، بلک ــزارش نیس ــک گ ــط ی ــن فق ــود« )Bell, 1996(. ای می ش
ــا  ــه م ــی ک ــت. روش ــب اس ــن مخاط ــارکت در ذه ــه مش ــل ب تمای
منظــر را درک می کنیــم همیشــه ترکیبــی از واقعیت هــا، خاطــرات 

 Oxford Dictionary, 2013, s.v.( اســت  عینــی  انتظــارات  و 
ــه ادراک  ــد ک ــان می کن ــا26« بی ــن »بوراس perception"5"(. همچنی

منظــر توســط یــک مؤلفــۀ بیولوژیکــی، فرهنگــی و شــخصی تعییــن 
می شــود )Bourassa, 1988, 1990(. بــرای ساده ســازی رونــد ادراک 

ــرد. ــاره ک ــر 2 اش ــه تصوی ــوان ب می ت
ــوان  ــه عن ــاالً ب ــت و احتم ــی اس ــی آگاه ــۀ کیف ــک جنب ــه، ی تجرب
 .)Karmanov, 2009, Heijgen, 2013, 34( احســاس توصیــف می شــود
»چالمــرز« می نویســد: »هنگامــی کــه بــه صفحــه ای نــگاه می کنیــد، 
از آن آگاه هســتید و مســتقیم تصاویــر و کلمــات را بــه عنوان بخشــی 
ــب  ــا ترکی ــد. ب ــه می کنی ــی خــود تجرب ــی شــخصی و ذهن از زندگ
ــه  ــات، آگاهــی ایجــاد می شــود« )Chalmers, 1995،  ب ــن تجربی ای
نقــل از Jacobs ,2006(. هــر لحظــۀ تجربــه ممکــن اســت متفــاوت 
باشــد، هرچنــد همــۀ آنهــا واقعیتــی بــه نــام آگاهــی دارنــد. بــه نظــر 
ــی ادراک  ــرای چگونگ ــا ب ــب ترین نظریه ه ــی از مناس ــد یک می رس
ــی و  ــۀ آگاه ــواص چندگان ــز27 و خ ــۀ جیکوب ــر، نظری ــی مناظ ذهن
تجربــه ای باشــد کــه او بــه صــورت زیــر طبقه بنــدی و تفســیرکرده 

:)Heijgen, 2013, 35, 36( اســت
1. ذهنــی: آگاهــی، ذهنــی اســت. مــا بــه تجربــۀ شــخص دیگــری 
ــن  ــه ذه ــتقیم ب ــی مس ــط دسترس ــه فق ــم، بلک ــی نداری دسترس
 Jacobs,( خودمــان داریــم. بنابرایــن، هوشــیاری اساســاً ذهنــی اســت

.)2006

2. کیفی: آگاهی، کیفی است.
3. وحــدت: آگاهــی یــک کل وحــدت دار اســت. بــه ایــن معنــی کــه 
ــک  ــی تفکی ــای مختلف ــه بخش ه ــه ب ــارب آگاهان ــام تج در آن تم
نمی شــوند، بلکــه بخشــی از یــک زمینــۀ غیرقابل تفکیــک می شــوند.

4. فرآینــد: آگاهــی وابســته بــه فراینــد اســت. محتــوای آگاهــی بــه 
طــور مــداوم تغییــر می کنــد. دو لحظــۀ تجربــه هرگــز کاماً یکســان 

 . نیستند
ــم،  ــه می کنی ــا همیشــه تجرب ــداوم: آگاهــی، مســتمر اســت. م 5. ت

مگــر زمانــی کــه بخوابیــم یــا مــرده باشــیم.
6. ســاختار: آگاهــی، ســاختاریافته اســت و خــط مشــی های مــا در 
تجربــۀ مــا یافــت می شــود. مــا تصاویــری می ســازیم کــه مــا را قــادر 

بــه تجربــۀ اشــیا مختلــف و طبقه بنــدی آنهــا می کنــد. 
7. تعمــدی: آگاهــی، تعمــدی اســت. حتــی زمانــی کــه چشــم ها را 

بســتید، نمی توانیــد تجربــه ای را متوقــف کنیــد.

.Heijgen, 2013 :تصویر 2 : ادراک، یک فرآیند تجربی از احســاس و مفاهیم ذهنی اســت. مأخذ

خشکی و منظر | مینا قیاسی و همکاران
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تصویر 4 : مؤلفه های بصری بســترهای خشک. مأخذ: نگارندگان. تصویر 3 : ســاختار عملکرد گشتالت در ادراک ذهنی مخاطب. مأخذ:
.Heijgen, 2013, 37 

8. وابســته بــه حالــت و روحیــه فــرد: آگاهــی بــه حــال روحــی فــرد 
ــال  ــم، در ح ــه می کنی ــه تجرب ــه ای ک ــر لحظ ــتگی دارد. در ه بس
خاصــی هســتیم: خســته، هیجــان زده، غمگیــن، خوشــحال و غیــره. 
9. دارای یــک مرکــز توجــه: آگاهــی یــک مرکــز و محــدودۀ توجــه 
دارد. می توانیــم بــر آگاهــی خــود تأثیــر بگذاریــم تــا بیــن جنبه هــا 

یــا جزئیــات محتــوی آگاهی مــان تغییراتــی ایجــاد کنیــم. 
10. ســاختار گشــتالت: آگاهــی، ســاختار گشــتالت دارد. مــا تمایــل 
ــجم و  ــۀ منس ــک تجرب ــه ی ــم را ب ــدا از ه ــای ج ــم محرک ه داری

ــر 3(. ــم )Heijgen, 2013( )تصوی ــاط دهی ــه ارتب یکپارچ
ــی از  ــط طبیع ــک محی ــرای ادراک ی ــد ب ــه نظــر می رس ــن ب بنابرای
یک ســو بــه قضاوت هــای انســانی و از ســوی دیگــر بــه ویژگی هــای 
ــر  ــت. منظ ــاز اس ــی نی ــط طبیع ــی محی ــناختی و فیزیک زیست ش
طبیعــی، منظــر فیزیکــی را بــا اشــاره بــه اثــرات فیزیکــی فــرم زمین 
ــرح  ــی ش ــش گیاه ــاک و پوش ــی(، آب، خ ــای مورفولوژیک )الگوه
می دهــد. بســترهای خشــک نیــز بــه عنــوان یــک محیــط طبیعــی 
از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتند و می تــوان آن  را در چهــار مؤلفــۀ 

تصویــر 4 بررســی کــرد.

بسترهای خشک 
اصطــاح »خشــکی28« دارای طیــف وســیعی اســت کــه بــه نســبت 
ــه  ــی ب ــرای برخ ــت. ب ــاوت اس ــی متف ــای تاریخ ــگ و دوره ه فرهن
معنــی زمین هــای بی حاصــل اســت، درحالی کــه بــرای برخــی 
دیگــر منشــأ غنــای بیولوژیکــی، فرهنگــی و زیبایــی شــناختی اســت 
ــرای اکثــر مــردم از لحــاظ  ــن اصطــاح ب )Wescoat, 1996, 11(. ای
ــب  ــن مخاط ــک29 را در ذه ــای خش ــری از زمین ه ــی، تصوی مفهوم
زنــده می کنــد کــه شــامل طیــف گســترده ای از انــواع نمــود منظــر 

دشــت های   و  ســنگی  تپه هــای  قبیــل  از  طیف هایــی  اســت، 
ــر  ــاوم در براب ــی مق ــا پوشش ــف ب ــی ضعی ــش گیاه ــر، پوش بی ثم
کم آبــی، عرصه هایــی از شــن و ماســه و تپه هــای ماســه ای، مقادیــر 
کــم آب، عرصه هــای بــدون آب، بارش هــای کــم و دمــای بــاال 
 .)Maliva & Missimer, 2012, 21, European Commission(
انســان ایرانــی نیــز نــه تنهــا از ایــن قائــده مســتثنی نیســت، بلکــه 
بــه دلیــل اینکــه بخــش اعظــم کشــور مــا را مناطــق خشــک و نیمــه 
ــن او  ــان در ذه ــر و بیاب ــودآگاه کوی ــد، ناخ خشــک تشــکیل می ده
ــر  ــان و کوی ــه بیاب ــبت ب ــی نس ــن دیدگاه ــود و چنی ــی می ش تداع
الزامــاً دیــدگاه منفی نیســت؛ بلکه نشــان از مشــارکت مســتقیم او در 
چنیــن مناظــری دارد. بــه عنــوان مثــال نمونه هــای زیــادی از منظــر 
ایرانــی در مناطــق بیابانــی شــکل گرفتــه و رشــد کــرده اســت کــه 
ایــن خــود نشــان می دهــد چنیــن دیدگاهــی از دیربــاز نــه تنهــا در 
ذهنیــت فــرد ایرانــی بلکــه در ســنت و فرهنــگ او نیــز وجــود داشــته 
ــای  ــه منظره ــری ب ــز دیگ ــش از هرچی ــع خشــکی بی اســت. درواق
ــد )Stegner, 1992, 46( و آن را  مناطــق خشــک شــخصیت می ده
بــه صفحــۀ نمایشــی در زیبایــی کامــل، رنگ هــا، ویژگی ها و ســاختار 
ســنگی بــدل کــرده اســت )Petersen, 2012(. »آمیــن دتتــون30« بــر 
ــه تأکیــد می کنــد:  ــودن بســترهای خشــک این گون منحصربه فــرد ب
»بایــد مقیــاس غیرانســانی و فراتــر از رنــگ ســبز داشــته  باشــید؛ باید 
ــان زمین شناســی  ــد و زم ــار بگذاری ــا را کن ــا و چمن ه ــی باغ ه زیبای

ــر 5(. ــد« )Stegner, 1992, 47(، )تصوی را بدانی

• الگوهای مورفولوژیکي درمناظر خشک
ــرض  ــده در مع ــی پراکن ــش گیاه ــت پوش ــه عل ــق ب ــن مناط ای
فرســایش بــادی و فرســایش حاصــل از روان آب هــا هســتند. 
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.Maliva & Missimer, 2012, 22 :تصویر 5 : انواع منظر در مناطق خشــک. مأخذ
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بنابرایــن آنچــه مســلم اســت فــرم زمیــن در ایــن مناطــق به شــکل 
 Petersen,( ــد ــروز می کن ــق ب ــایر مناط ــه س ــبت ب ــی نس متفاوت
ــور  ــۀ ظه ــترها زمین ــن بس ــن رو ای ــر 6 و 7(. از ای 2012( )تصاوی
کیفیــات متفــاوت و متنوعــی از کالبدهــای مورفولوژیکــی هســتند. 
دو الگــوي مورفولوژیکــي کلــی )تکتونیکــي( کــه حــوزۀ زهکشــي 
ایــن مناطــق را تشــکیل می دهنــد، خط الــرأس و خط القعــر، 
ــرأس  ــامل خط ال ــم  انداز ش ــتند. در چش ــا هس ــپر و پلت فرم ه س
ــی و  ــایه، توپوگراف ــر آب، س ــری نظی ــای بص ــر، مؤلفه ه و خط القع
ــوع ســپر و پلت فرم هــا  ــا در ن ــل شناســایی هســتند، ام شــیب قاب
تمایــز ارتفاعــی بســیار کــم اســت. ازایــن رو در ایــن نــوع از منظــر، 
ــی دشــوار  شناســایی مؤلفه هــای بصــری چــون  ســایه و توپوگراف

.)Wilkinson, 1988, 81( ،)8 اســت )تصویــر

• الگوی پوشش گیاهی در مناظر خشک
اکوسیســتم های خشــک دارای ســاختار موزاییــک دو فــازی از 
ــود آب  ــک، کمب ــق خش ــتند. در مناط ــاد هس ــم و زی ــای ک پچ ه
ــای  ــد. الگوه ــرل می کن ــی را کنت ــای گیاه ــوع گونه ه ــد و تن رش
ــع  ــکل و توزی ــدازه، ش ــا ان ــک ب ــتم های خش ــی در اکوسیس گیاه
فضایــی تکه هــای پوشــش گیاهــی مشــخص می شــوند، ایــن 
الگوهــا بــا دو اصطــاح ببــری در برابــر پلنگــی تعریــف می شــوند

.)Aguiar & Sala, 1999, 274(

ــی  ــش گیاه ــاد پوش ــه ایج ــر ب ــت آب منج ــت محدودی در حقیق
نامتقــارن می شــود کــه اغلــب بــه شــکل بانــد، لکــه و داالن هــای 
ــزرع  ــن لم ی ــی و زمی ــش گیاه ــکل از پوش ــم متش ــچ و خ ــر پی پ
 Mander, Dekker, Li, Mio,( اســت  تناوبــی  صــورت  بــه 

.)9 )تصویــر   )Punyasena, & Lenton. .2017

• بافت در مناظر خشک
ــی و  ــف آل ــواد ضعی ــته ای محــدود از م ــای خشــک، پوس منظره
ســاختار متغیــری از خــاک رس بــه همــراه شــن و ماســه دارنــد. 
رســوب و فرســایش ذرات خــاک و الگوهــای گیاهــي، باعــث 
ــده و  ــر ش ــن منظ ــاک در ای ــِت خ ــه در باف ــرات قابل توج تغیی
منجــر بــه توزیــع فضایــي ناهمگــن ظرفیــت نفــوذ خــاک، روان آب 
ــت  ــر وضعی ــع ب ــن توزی ــود. ای ــایش مي ش ــرخ فرس ــش ن و افزای
ــته  ــر گذاش ــی تأثی ــای گیاه ــطحی و الگوه ــاک س ــی خ فیزیک
و موجــب شــکل گیری بافــت  می شــود. پوســته های خاکــی 
ــای  ــه بافت ه ــطحی ب ــای س ــکی ها، از بافت ه ــی در خش بیولوژیک
ــه  ــه ب ــای ریزدان ــا از بافت ه ــان و ی ــول زم ــده در ط جایگزین ش
 Ferrengerg, tucker &( درشــت دانه بســیار متنــوع هســتند

reed, 2017, 3( )تصویــر10(. 
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• رنگ ها در مناظر خشک
ــۀ زمیــن را خنثــی و محــدود کــرده، درخشــندگی  خشــکی رنگدان
 .)Stegner, 1992, 46( می آفرینــد و ســتاره ها را جــا می دهــد
بــه نظــر می رســد بتــوان مناظــر خشــک را در طیفــی از رنگ هــای 
قهــوه ای خاکــی تــا کــرم روشــن طبقه بنــدی کــرد و از طرفــی نیــز 
ــانه ای در  ــای نش ــی رنگ ه ــبز  و آب ــای س ــت رنگ ه ــوان گف می ت

ایــن منظــر هســتند )تصویــر 11(.

تحلیل کیفی موضوع پژوهش
ــوان  ــر آنچــه در چارچــوب نظــری پژوهــش بررســی شــد، می ت بناب
گفــت بــرای درک یــک محیــط طبیعــی بــه عنــوان یــک منظــر، نیاز 
ــه  اســت و ایــن امــر زمانــی اتفــاق می افتــد کــه  ــۀ آگاهان ــه تجرب ب
آگاهــی و تجربــه بــا یکدیگــر تلفیق شــده و منجــر بــه »درک کیفیت 

ــه  ــی ب ــاخص های بصری-ذهن ــی از ش ــن ادراک ــود. چنی ــدن« ش دی
ــۀ محیــط در ذهــن مخاطــب رخ  ــق تجرب صــورت توأمــان و از طری

ــر 12(. ــد )تصوی می ده
ــد:  ــان دارن ــر32«  اذع ــک 31« و »فیم ــه »کری ــی همان طــور ک از طرف
ــا و  ــی از ارزش ه ــوالً حاک ــا- معم ــات معیاره ــایی خصوصی »شناس
ــی  ــاختار کل ــش س ــت پوش ــد تح ــه می توان ــت ک ارزش گذاری هاس
 Coeterier, 1996, Heijgen, 2013,( »کیفیــت محیط زیســت باشــد
ــترهای  ــی بس ــری و ذهن ــاخص های بص ــی ش ــن ارزیاب 33(، بنابرای
خشــک می توانــد مــا را در رســیدن بــه پاســخ ســؤال ایــن پژوهــش 

یــاری رســاند.

• بررســی و ارزیابــی کیفیــات بصری-عینــی بســترهای 
خشک

بــرای ارزیابــی چشــم انداز عینــی بســترهای خشــک، انطبــاق 
ــگ  ــت و رن ــی، باف ــوژی، پوشــش گیاه ــای فیزیکــی مورفول مؤلفه ه
ایــن بســترها بــا شــاخص های بصــری در جــدول2 بررســی می شــود. 

ــا توجــه بــه ایــن جــدول:  پ ب
1. در شــاخص نظــارت و همراهــی، مؤلفــۀ مورفولــوژی ماننــد ســایر 
مؤلفه هــا تطلبــق نــدارد مگــر در مناطــق قابــل ســکونت و یــا مجــاور 

 . نها آ
ــودن  ــت داراب ــه عل ــوژی ب ــۀ مورفول ــجام، مؤلف ــاخص انس 2. در ش
الگوهــای تکرارشــونده در بافــت و رنــگ، وحــدت ســاختاری بــر اثــر 
پدیده هــا، مؤلفــۀ پوشــش گیاهــی بــه علــت الگوهــای تکرارشــونده 
ــای  ــن مؤلفه ه ــو و همچنی ــر دو الگ ــی ب و وحــدت ســاختاری مبتن
بافــت و رنــگ بــه علــت دارابــودن یــک طیــف مشــخص در مقیــاس 

ــر هســتند. ــه ای مشــخص، تطابق پذی منطق
3. تطابق پذیــری مؤلفه هــای بصــری بســترهای خشــک در ارزیابــی 
ــرد  ــا صــورت نمی پذی ــایر مؤلفه ه ــد س ــز مانن ــال نی ــاخص اخت ش

مگــر اینکــه مداخــات انســانی نامناســب در آنهــا اتفــاق بیفتــد.
تصویــر 6 : انواع کیفیت های بصری بر اثر فرســایش بــاد در مناطق گرم و 

.Brookfield, 2011 :خشک. مأخذ

.www.seeiran.karnaval.ir:تصویر 7 : کیفیت های بصری حاصل از ســایش در مناطق گرم و خشــک، راست: درۀ ستارگان قشم،چپ: دشت لوت. مأخذ
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ــش  ــوژی، پوش ــۀ مورفول ــه مؤلف ــودن، س ــاخص تاریخی ب 4. در ش
ــی در  ــی اقلیم ــای زمان ــتن الیه ه ــت داش ــه عل ــت ب ــی و باف گیاه
ســاختار خــود، تطابــق داشــته امــا مؤلفــۀ رنــگ از ایــن امر مســتثنی 

اســت. 
5. هــر چهــار مؤلفــه  دارای الگوهــای ســاختاری بــه شــکل واحدهــای 
ــه  ــن ســبب منجــر ب ــه همی ــا هســتند، ب ــر پدیده ه ــر اث ــی ب ادراک

ــود.  ــری می ش ــاس بص ــاخص  مقی ــا در ش ــری آنه تطابق پذی
ــوان گفــت تمــام مؤلفه هــا  ــی شــاخص پیچیدگــی می ت 6. در ارزیاب
جــز مؤلفــۀ رنــگ، دارای تنــوع ســاختاری و غنــای عناصــر هســتند، 
ــه شــکل ســاختارهای فیزیکــی  ــت ب ــوژی و باف ــۀ مورفول و در مؤلف
ــودن گونه هــا  ــت بومی ب ــه عل ــۀ پوشــش گیاهــی ب بومــی و در مؤلف

تطابق پذیــری رخ می دهــد.
ــه پدیده هــای  ــرات منحصــر ب ــت تأثی ــه عل 7. بســترهای خشــک ب

.Mandere et al, 2017 :تصویر 9 : الگوی پوشــش گیاهی در تصاویر ماهواره ای، راست: شــکافی، وسط: هزارتویی یا باندی و چپ: لکه ای. مأخذ

تصویــر 8 : الگوهــای مورفو ســاختاری مناظــر بیابانی،بــاال، خط الرأس و 
.Wilkinson , 1977, Mabbutt , 1988 :خط القعر،پایین، سپر و پلت فرم. مأخذ

.Ferrenberg et al., 2017 :تصویر 10 : انواع بافت های ریزو درشــت دانه، عمودی و افقی در مناظر خشــک. مأخذ

خشکی و منظر | مینا قیاسی و همکاران
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جســتار

.www.karnaval.ir :تصویر 11: تنالیته رنگی در بســترهای خشک،راســت: جزیرۀ هرمز، چپ: کلوت شهداد. مأخذ

تصویر 12: ادراک منظر از طریق شــاخص های بصری- ذهنــی توأمان اتفاق می افتد. مأخذ: نگارندگان.

نظارت و مؤلفه
همراهی

تاریخی آشفتگیانسجام
بودن

مقیاس 
بصری

طبیعی پیچیدگی
بودن

زودگذرینقش پذیری

داردداردداردداردداردداردنداردداردنداردمورفولوژی

داردداردداردداردداردداردنداردداردنداردپوشش گیاهی

داردداردداردداردداردداردنداردداردنداردبافت

داردداردداردنداردداردنداردنداردداردنداردرنگ

جدول 2: ارزیابی بصری: تطابق شــاخص های بصری با مؤلفه های بصری بســترهای خشک. مأخذ: نگارندگان.

ــل تشــخیص در   ــرد و قاب ــی، دارای ســاختاری منحصربه ف آب و هوای
ــیار  ــری بس ــر بص ــا از نظ ــن مؤلفه ه ــتند. ای ــود هس ــای خ مؤلفه ه
ــری آنهــا در  ــوده و ســبب انطباق پذی ــوی و مؤکــد زمینــۀ خــود ب ق
شــاخص نقش پذیــری می شــود. الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن امــر 

بــه علــت خنثــی بــودن زمینــه در ایــن مناطــق، امــکان تأکیــد بــر 
ــه  ــی و آب وجــود دارد و منجــر ب ــیلۀ پوشــش گیاه ــه وس بســتر ب

نقش پذیــری آنهــا می شــود.
8. در نهایــت بایــد گفــت کــه ایــن بســترها ماننــد ســایر بســترهای 
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تصویر 13: دیدگاه تلفیقی منظر در ارتباط با ارتباط انســان با بســترهای خشک. مأخذ: نگارندگان.

خشکی و منظر | مینا قیاسی و همکاران

ــای  ــد بارش ه ــی مانن ــی فصل ــای طبیع ــر پدیده ــر اث ــی، ب طبیع
نامنظــم و فصلــی، هــم در شــاخص طبیعــی بــودن هــم زودگــذری، 
ــد. ــری دارن ــی خــود تطابق پذی ــی و آب ــای گیاه ــژه در نهاده ــه وی ب

ــی شــاخص های ذهنــی بســترهای خشــک کــه  ــا ارزیاب از طرفــی ب
در جــدول 3 آمــده، مشــخص اســت بســترهای خشــک در برخــی 
شــاخص ها ماننــد مــداوم و عمدی بــودن هماننــد هــر محیــط 
طبیعــی دیگــر، در ذات خــود تطابق پذیــر هســتند. در ســایر 
ــا  ــب ب ــات و ... در مخاط ــات، ترجیه ــق تجربی ــز از طری ــا نی مؤلفه ه

ــرد. ــورت می گی ــت ص ــود، مطابق ــتر خ ــه بس ــه ب توج

 نتیجه گیری
ــد،  ــرد بخــش پیشــینه بررســی ش ــه رویک ــه در س ــوع آنچ از مجم
می تــوان گفــت تعاریــف جغرافیایــی بــا دیــگاه یک ســویه بــه پدیــدۀ 
ــاً  ــارش در تحلیل هــا و توصیفــات خــود از خشــکی تعاریفــی صرف ب
اقلیمــی بــه موضــوع دارنــد کــه امــکان تعریــف جامعــی از خشــکی و 
بســترهای خشــک در آن وجــود نــدارد و نمی تــوان مــرزی بــرای آنها 
قائــل شــد. امــا دیــدگاه زیســت محیطی فراتــر از عنصــر آب رفتــه و 
خشــکی ها را قابــل شناســایی در موزائیک هــای اکولوژیکــی دانســته 
و بــرای آنهــا خصوصیــات فیزیکــی مختــص بــه خــود، امــا متنــوع 
قائــل شــده اســت. بنابرایــن در ایــن دیــدگاه نــه تنهــا می تــوان بــرای 
ــر  ــاوه ب ــوان ع ــل شــد، بلکــه می ت ــرز و محــدوده قائ خشــکی ها م
معیارهــای آب و هوایــی از معیارهــای فورمولوژیــک نیز بــرای توصیف 
آنهــا اســتفاده کــرد. بــه نظــر می رســد خشــکی ها در ســاختار شــبکۀ 
اکولوژیکــی خــود تحــت تأثیــر پدیدهــای طبیعــی از قوانین یکســان 
امــا بــا کیفیت هــای متفــاوت پیــروی می کننــد. بــه همیــن خاطــر 

دارای ویژگی هــای متنوعــی در نهادهــای ســه گانــۀ خود هســتند. در 
ایــن رویکــرد ارتبــاط مخاطــب بــا اکوسیســتم های خشــک تنهــا در 
حــوزۀ اقتصــادی و آسیب شناســی محیطــی بررســی شــده اســت، که 
ایــن خــود منجــر بــه نادیــده گرفتــن اثــر ادراکــی ایــن نــوع بســترها 
ــکار  ــل ان ــر قاب ــاط دوســویۀ جــاری و غی ــر ذهــن مخاطــب و ارتب ب
انســان و طبیعــت می شــود. امــا نــه تنهــا ایــن فقــدان بــه درســتی در 
دیــدگاه منظریــن بــه موضــوع بــا در نظرگرفتــن ویژگی هــای مؤثــر 
و منحصربه فــرد ایــن مناظــر بــر مخاطــب مطــرح شــده اســت، بلکــه 
بــا توجــه بــه اهمیــت ادراکات اقلیمــی از عینیــت فراتــر مــی رود و 
ادراکات ذهنــی کــه خــاص ایــن مناظــر اســت را نیــز بررســی کــرده 
و دیدگاهــی تلفیقــی متأثــر از تعامــل مســتمر بیــن منظــر فیزیکــی، 
اکوسیســتم و انســان مطــرح می کنــد. چنیــن دیدگاهــی بــه علــت 
جامعیتــش می توانــد مبنایــی بــرای تولیــد فــرم و محتوایــی در قالب 
تغییــر و تفــاوت منظــر شــود، کــه ایــن خــود منجــر بــه طراحــی و 
ــدار محیــط زیســتی-  ــه ســوی توســعۀ پای ــن بســترها ب احیــای ای

اجتماعــی- اقتصــادی می شــود )تصویــر 13(.
ــی  ــا بررســی شــاخص های منظــر بصــری و ذهن در ســوی دیگــر ب
در بســترهای خشــک و بــا ارزیابــی ویژگی هــای بســترهای خشــک 
به وســیلۀ شــاخص های بصــری در چارچــوب »ویــژوآل لنــدز«، 
ــن بســترها در بیشــتر ویژگی هــای  ــوان مشــاهده کــرد کــه ای می ت
ــا  ــوان آنه ــته و می ت ــری داش ــاخص ها تطابق پذی ــن ش ــا ای ــود ب خ
را در زمینــۀ یــک منظــر بصــری مطالعــه کــرد. همیــن امــر نیــز در 
شــاخص های ذهنــی  نظریــۀ جیکوبــز رخ می دهــد و بســتر را بــرای 
بررســی در زمینــۀ منظــر ذهنــی مهیــا می کنــد. از ایــن رو می تــوان 
ــی  ــی- ذهن ــر عین ــک منظ ــک را ی ــرم و خش ــق گ ــتر در مناط بس

دانســته و آن را در چارچــوب دیــدگاه منظریــن بررســی کــرد.
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* ایــن مقالــه برگرفتــه از پایــان نامــۀ کارشناســی ارشــد »مینــا قیاســی« بــا عنــوان »منظــر خشــک )احیــای رودخانــۀ خشــک شــیراز بــا رویکــرد اکولوژیــک(« 
اســت کــه بــا راهنمایــی جنــاب آقــای دکتــر »مهــدی شــیبانی« و جنــاب آقــای دکتــر »امیــن حبیبــی« ومشــاورۀ جنــاب آقــای دکتر»علــی گلــی« در آذرمــاه 

1398 در دانشــکدۀ هنــر و معمــاری دانشــگاه شــیراز دفــاع شــده اســت.
 .8 / Baro .7 / Wallace Stegner .6 / Dry lands .5 / Dynamic-ecological effect .4 / Change through time .3 / Landscape .2 / Forman. R.T. T .1
 / Åsa Ode Sang .13 / Sundli Tveit  Mari .12 / Subjective perspective .11 / Objective perspective .10 / Arid Landscape .9 / Dryland Ladscape
 / Complexity .21 / Perceptual units .20 / Visual scale .19 / Historicity .18 / Disturbance .17 / Coherence .16 / Stewardship .15 / Visulands .14
 / Amen. Dutton .30 / Dry lands .29 / Arid .28 / Jacobs .27 / Bourassa.S.C .26 / Bell.S .25 / Ephemera .24 / Imageability .23 / Naturalness .22

Feimer .32 / Craik .31
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بــرای تجربــۀ مــکان چقــدر مهــم اســت )Noghrekar, Dehghani Tafti & Hamzehnejad , 2012, 27, 29, 30(. عــاوه بــر ایــن 
در مناطــق خشــک ادراک مخاطــب از آب و بــاران بســیار متفاوت تــر از مناطــق مرطــوب اســت. بنابرایــن واقعیــت ادراکــی از آب 

در محیط هــای بــا آب و هــوای متفــاوت، فــرق خواهــد کــرد.
پدیــده ای ســاده و کــم/ طبیعــت مســتمر/ نظــم مطلــق و ابــدی آشــکار / مانــدگاری و ســاختار/ نظــم انتزاعــی, .Noghrekar, Et al( داردکیفی

.)Stegner, 1992, 46( 30 ,29 ,2012  خشــکی ســبب می شــود گیاهــان بــه جــای چمنــی ســطحی ماننــد یک مجســمه تکامــل پیــدا کننــد(/

ــه داردوحدت ــه، ب ــک تجرب ــف، در ی ــای مختل ــام جنبه ه ــود تم ــبب می ش ــذرد س ــا می گ ــه از روی تپه ه ــاد ک ــاس ب ــکی، احس در خش
.)Calleja, 2015( ــند ــدت برس وح

ــد داردفرایندی ــی پیشــرفت می کن ــط زیســت  طبیع ــوازات محی ــه م ــا ب ــی  م ــت ادراک ــویم و واقعی ــازگار می ش ــی س ــرات فصل ــا تغیی ــا ب م
 .)Stegner, 1992( ــت ــب اس ــان مخاط ــۀ یکس ــدف، تجرب ــد ه )Calleja, 2015, 31(. هرچن

از لحظۀ قرارگرفتن در بستر و یا ظهور آن برای مخاطب، به شکل مداوم تجربۀ فضا شکل می گیرد.داردمداوم

ــاخص داردساختاری ــا، ش ــودن آنه ــرد ب ــت منحصربه ف ــه عل ــک، ب ــر خش ــی منظ ــای فیزیک ــد، در ادراک مؤلفه ه ــی ش ــه بررس ــور ک همان ط
ادراکــی دربــارۀ آن صــدق می کنــد. یکنواختــی و نظــم مطلــق/ ادغــام سیســتم منطقــی/ منطقــی و انتزاعــی/ نــه خیالــی و نــه 
مســالمت آمیز/ اســتاتیک و نــه پویــا/ دور / افشــای یــک نظــم پنهــان / یکنواخــت و ایزوتروپیــک / فضــای داالنــی پرپیــچ و خــم/ 

.)Noghrekar et al. ,2012, 29, 30( فضــای هندســی / پیچیدگــی هندســی / رنــگ خالــص و کــمِ پوشــش گیاهــی وآب
امکان توقف تجربه در آن وجود ندارد.داردعمدی

وابسته به 
حالت و روحیۀ 

فرد

در ایــن مناطــق مــا شــاهد شــرکت پیچیده تــر و قابــل تغییــر، تبدیــل و محــدود انســان-گله و بیومــس توزیــع شــده، بــه صــورت دارد
نامتســاوی هســتیم )محمــدی،1390 ، 10، درش،1373(. معمــوالً افــراد بــا رنگ هــای روشــن لبــاس می پوشــند.

دارای یک 
مرکز توجه

همان طــور کــه بررســی شــد آب عنصــر کلیــدی و مؤثــر بــر شــکل گیری بســترهای خشــک اســت، بنابرایــن در ادراک خشــکی، آب دارد
.)Peel, 1966, 1(ــد همــان مرکــز توجــه باشــد. حتــی در خشــک ترین مکان هــا آب همیشــه در زمیــن و آســمان وجــود دارد می توان

ساختار 
گشتالت

خــود مناظــر بــه طــور ذاتــی ویژگی هــای ادراکــی ندارنــد، تنهــا موجــودات زنــده ارزش آنهــا را بــه ارمغــان می آورنــد. بنابرایــن دارد
مســلماً کســانی کــه اثــرات خشــکی را تجربــه می کننــد، بســتر خشــک را تعریــف می کننــد.

جدول 3: جدول ارزیابی ذهنی )تطابق شــاخص های ذهنی بسترهای خشک(. مأخذ: نگارندگان.
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