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مناظر فرهنگي، تركيبي از تداوم حيات . عددي را فراهم آورده استگيري مناظر فرهنگي مت  شكلةتنوع ساختار اكولوژيكي سرزمين ايران زمين

مندي از اجزاي محيط طبيعي و در قالب سكونتگاههاي انساني از دوران گذشته تاكنون به نمايش  انسان و هنر پيرايش سرزمين را با بهره
 ةگيري بشر از منابع و پيامدهاي منفي ناشي از توسع  بهرههاي علمي، افزايش در شرايط كنوني رشد جوامع انساني در كنار پيشرفت. گذارند مي

 را  ساختار اكولوژيكي و تاريخي مناظر فرهنگيب تخري امكانهاي تاريخي طبيعي، گردشگري بدون وجود طراحي و مديريت بهينه در پهنه
  تاريخي طبيعي تالشةمنطق. كونتگاهها استهاي زيستي تاريخي و س ساز حفاظت از پهنه حفاظت جامع محيطي زمينهبحث نوين . فراهم آورده

 در كنار منزلگاه عشاير فصلي است كه از  ساله۴۵۰۰ سكونتگاههاي  داراي جاذب گردشگر وي اكولوژيكي خاصها ويژگي با "آق اولر مريان"
ان را به  منظر فرهنگي تالشهاي ژگيوي دوران باستان تاكنون تغيير چنداني نيافته و در بستر طبيعت تالشان در هم تنيده شده و بخش مهمي از

هاي بستر  با توجه به شاخصيابي صحيح  مكانو  مصالح بومي استفاده از ة نحواي در  اين سكونتگاهها با معماري ويژه.گذارند نمايش مي
سازي ال ويبويژهجديد سازهاي  و ة ساختاز سويي توسع. اند  در طول زمان از ماندگاري خاصي برخوردار بوده،و بويژه تنوع ساختمحيطي 

 ةاين سكونتگاهها و نحوو مكانيابي شناسايي در تحقيق پيش رو، . منظر شده استعناصر ارزشمند  تخريب باعث يساكنان شهرهاي پيرامون
  ارائةاو به وجود آورد ه را باين عناصر حفاظت جامع محيطي از ةزمينو مطالعات گسترده محيطي،  دورسنجي فناوريپراكنش آنها با استفاده از 

   .توسعة گردشگري پايدار را فراهم آورده استحفاظت جامع محيطي و ، موجبات راهبردهايي
   

   واژهديكل
  داري پايان، گردشگرياولر مر ، حفاظت جامع، آقيكي، ساختار اكولوژيمناظر فرهنگ

  سرآغاز 
 متنـوع خـود     يهـا   ويژگـي ن با   يران زم ي ا يعيرباز بستر طب  ياز د 

هــا، كوههــا،   را در درهي انــساني ســكونتگاههايريــگ  شــكلةنــيزم
ـ  ا يكيسـاختار اكولـوژ   . ها فـراهم آورده     رودخانه ةيها و حاش   دشت ن ي
. ده است كرات خلق   ي تداوم ح  ي را برا  يگوناع بستر گون  ين وس يسرزم

ـ  از باالدست ارتفاعات زاگرس و البرز تـا م         يتنوع ساختار  ان دسـت  ي
ن دسـت،  يي پـست پـا   ي و سـرانجام اراضـ     ي كوهستان ي پا يها دشت

وجود آورده كه در گـذر زمـان و در           ه را ب  ي متعدد يستي ز يها  ويژگي
 را  ياري بـس  ي، منـاظر فرهنگـ    نين سرزم يب ا ينشخ پرفرازو يطول تار 

  .)۱ شكل شمارة (ساخته و پرداخته است
  

  راني اي ساختار ارتفاع):۱(شكل شمارة 
  (Larousse, 1986) : منبع
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۶۱مجله محيط شناسي شماره   ۱۵۶  

ـ اوم ح  از تـد   يبي ترك يمناظر فرهنگ  ش يرايـ ات انـسان، هنـر پ    ي
ط ي محـ  ي از اجـزا   يمند ات را با بهره   ي بستر ح  يساز ن و آماده  يسرزم

كپارچه ين تداوم گاه گسسته و گاه يدر ا. گذارند يش م ي به نما  يعيطب
 ة از خـاطر ي بـه عنـوان بخـش   يخيها و آثار تـار  ان، خرابهيات آدم يح

 يظر فرهنگـ   منا يعت و در قالب كل    يحضور و مداخالت انسان در طب     
  .مورد توجه هستند

سازند  ي را م  يعي طب يخي تار يها  پهنه ي فرهنگ ياهگاهين جا يا
، يران همانند ساختار ارتفاع   ي ا ة گستر يعي طب يها  ويژگي با   كه كامالً 
 يهـا  ها و آبراهه   ها و قنات    و چشمه  ي سطح هاي  انيها و جر   رودخانه

ن ي و زمــيمــي اقليهــا ويژگــي، ي بــومياهيــ، پوشــش گينــيزمريز
 هـر   يكي اكولـوژ  يهـا   ويژگـي  بـا    ي كل ةك مجموع ي و در    يساختار

   .دارد ي و همسانيمنطقه سازگار
ـ  ن ا و متنوع انـسان  ين مجموعه پو  يدر ا  ـ ي  از يعنـوان بخـش   هز ب

ر يپـذ  تـأثير گذار و  تأثيررباز تاكنون ي از د ي منظر فرهنگ  ة سازند ياجزا
هـا در    ان انـس  ي و فـصل   يمـ ي دا يل انواع سكونتگاهها  يتشك. اند بوده
ان گـاه گسـسته و گـاه     ي و تداوم حضور آدم    يعي طب يخي تار يها پهنه

ـ  اهـداف ز   ي همسو سـاز   دهندة  نشانوسته  يپ  ة انـسان و چرخـ     يستي
  . ات بوده استيح

ــونيشــرادر  ــسانة رشــد و توســع،يط كن ــع ان ــار ي جوام  در كن
 از يعـ يشتر از منابع طبي بيمند  بهره  و يكي و تكن  ي علم يها شرفتيپ
 بـدون وجـود   ي گردشـگر ة از توسـع ي ناش ي منف يامدهايسو و پ   كي

 يخي تار يها ن پهنه ي از ا  ياريدر بس نه  يت به يريح و مد  ي صح يطراح
 پايـان  و در   يخي و تـار   يكي اكولوژ ي ساختار يبات اجزا يتخر ،يعيطب
  . را فراهم آورده استين مناظر فرهنگي اي نابودةنيزم

از سـ  نـه ي زميطـ ي حفاظـت جـامع مح    نـو ل بحـث    ين دل يبه هم 
  .(Iannone, 2002)  استشده يخي تاريستي زيها حفاظت از پهنه

ط ي در كنـار عوامـل محـ      يخي آثار تـار   ين مبحث نو، اجزا   يدر ا 
در . رنديگ ي تحت حفاظت و مرمت قرار م     ه منطق يكي و اكولوژ  يعيطب
 منطقـه چـون   يعـ ي طبيهـا  ويژگـي  يسـاز   و شفافيي شناسا ةجينت

 ي سـطح  هاي  انيها و جر   دخانه، رو ي كشاورز ي، اراض يساختار ارتفاع 
ر ي و سـا   ياهي، پوشش گ  ينيزمري ز يها ها و آبراهه   ها و قنات   و چشمه 

 يسازهاو   ساخت ة چون الگو و نحو    يز آثار مصنوع  ي و ن  يعيعوامل طب 
ن يـي  را در تعي مناسـب  يراهكارها...   و   ي دسترس يرهاي، مس يمعمار

 در مرمـت   رايقي اصول دق  ،ارهاي مع ،جهي و در نت   يم منظر فرهنگ  يحر
   .UNESCO,2006) (گذارد يار مي در اختيطيمح

كه منظر فرهنگي تركيبـي از انـسان، طبيعـت و            با توجه به اين   
 و يا در    ،گيرند  مي أتتاريخ است، تمامي مناظر فرهنگي ازطبيعت نش      

. بستر طبيعت معنا يافته و تداوم حياتشان به طبيعت بستگي تام دارد           
، سـاختار   )ژئومرفولـوژي (بيعـي زمـين     منابع طبيعي اعم از ساختار ط     

و آبهاي   )ها ها و قنات    زيرزميني، چشمه  هاي  جريان(زميني   آبهاي زير 
، سـاختار پوشـش گيـاهي       )هـا و درياهـا     ها، درياچه  رودخانه(سطحي  

، حيـات   ) بـويژه بـومي منطقـه      ،ها و گياهان پوششي    درختان تا بوته  (
يعـي در كنـار     وحش و آب و هوا و اقليم منطقـه و سـاير عوامـل طب              

سازند كه آثـار نـوع بـشر در آنهـا شـكل              يكديگر بستر پويايي را مي    
ـ ه طور دا  يابد و ب   گيرد، تكامل مي   مي در حـال تغييـر و تحـول در         م  ي

  .استزمان 
گيرند و   اي از زمان و مكان شكل مي       مناظر فرهنگي در گستره   

 طبيعـي را بـه      –هـاي تـاريخي      تدوام يافته و قرون گذشته محوطه     
 منظر فرهنگي به اين مناظر،   ةاطالق واژ . دهند ر آينده پيوند مي   اعصا

 فرهنگـي آنهـا و دارا   -ي خاص منطقه جغرافياييها ويژگيبر اساس   
 براي نمايش عناصر فرهنگي موجـود در آنهـا صـورت            تواناييبودن  

  ).۱۳۸۹بهبهاني و همكاران، (گيرد  مي
 آن تشكيل به عبارتي هر جايي كه منظر با تمام تنوع موجود در

يـا بـومي و   را هـاي محلـي      اصلي ميراث فرهنگـي، فرهنـگ      ياجزا
شـود و    منظر فرهنگي ناميده مي، يا كلي مشاركت دارد   ،هويت فردي 

 ي بعنوان بخش  ين مناظر فرهنگ  يت ا يبا توجه به اهم   ن سبب   يبه هم 
ــاز هو ــاري ــت ســرزميخ و طبيت و ت ــن ايع  ارزش خــصوصران و بي
 يت و طراحـ يريست مـد  آنها، الزم ا موجود در ي گردشگر يها جاذبه
  ).(lukas, 2008 دشو تأمين حضور گردشگران ي برايحيصح

از منظر فرهنگي    يطي جامع مح  حفاظتتئوري نو    انين م يدر ا 
هـاي طبيعـي و تـاريخي موجـود در آن          حفظ و ارتقاي ارزش    موجب

هـاي مختلـف و پايـدار و         هـاي سـنتي دركـاربري       منظر، تداوم شيوه  
كت در حمايـــت از تنـــوع زيـــستي و فرهنگـــي ســـرانجام مـــشار

 ,Rössler, 2003;Wilkinson 2003, Kruckman)دشــو مــي

در اين نگرش نوين، حفاظت از اجزاي تـاريخي و باسـتاني             .(1987
پذيرد  مان انجام ميأاش به شكل تو منظر در بستر طبيعت دربرگيرنده

ـ گ  منجر به شـكل    يطيب حفاظت جامع مح   ين ترت يبه ا و    پـالن  يري
 تـأمين  بـر    افـزون ها شـده و      ن پهنه يدار در ا  ي پا ي گردشگر يتيريدم

ح ي موجبـات توسـعه صـح      ي منظر فرهنگـ   يطيحفاظت و مرمت مح   
  .آورد يوجود م ه را بيگردشگر



  
  
  
  

  ۱۵۷  اولر مريان با سكونتگاههاي تاريخي تالشان درهم تنيدگي منزلگاه عشاير آق
  د و روشهاامو

و  تالشان   ة اخير در منطق   ةبا توجه به تخريباتي كه بويژه در ده       
كانات مـورد   مين ام أو ت ) ويالسازي( توسعه ساخت و سازها      ةدر نتيج 

وجود آمده است و در      هنياز براي دسترسي و سكونت در اين ويالها ب        
ناشي از مداخالت فوق كه بدون توجـه بـه   آن تخريبات گسترده    پي  

الگوهاي زيستي هماهنگ با بستر طبيعي و تاريخي منطقه كه جـرء            
 منظر ة و چهر روي دادهاست،ارزشهاي خاص منظر فرهنگي تالشان     

، مخـدوش   اسـت را كه از ارزشهاي جهاني برخوردار       فرهنگي منطقه   
هدف از تحقيق پيش رو شناسـايي و مكانيـابي            بنابراين .ده است كر

مي بوميان منطقـه    يسكونتگاههاي فصلي عشاير و سكونتگاههاي دا     
 ادغام و درهم    ةهاي قبل تاكنون در بستر طبيعت پويا و نحو         از هزاره 

ــا ويژگــي  ــوژيكي طبيعــت هــاي ا تنيــدگي ايــن ســكونتگاهها ب كول
 جديد يفناوردر انجام تحقيق فوق از       .بوده است شان  ل تا ةبرگيرنددر

ـ  مطالعـات م   ة گـستر  ةش دقـت و توسـع     ي افزا يبرا يسنجدور  يداني
استفاده از دورسـنجي راديـومتري و       كه   يياز آنجا . استفاده شده است  

بـا توجـه      و طيفي در مطالعات ميان دانشي جديد اهميت زيادي دارد        
 تـالش   يياي جغراف ة در منطق  يداني م يت مطالعات تخصص  يودبه محد 

 مطالعاتي و صعب العبور بودن      ة بدليل گستردگي پهن   اولر ان آق يمر–
 و  ي دورسـنج  يهـا   نو كه شـامل داده     يها  از داده  يريگ ، بهره منطقه

ـ ، اطالعات جد  استق  ي دق يها يعكسبردار  و  ي بررسـ  ي را بـرا   يدي
 از دوران گذشته تا يخي تار ويكي اكولوژي ساختاريسانص هميتشخ
 ري و تفـس   ي دورسنج يها  از داده  .ساخته است  فراهم    در منطقه  كنون

ص ي تـشخ  ي برا يعنوان ابزار مناسب   هتوان ب  يها م  ن داده يو پردازش ا  
عـت، عـوارض    ي و مـصنوع در بـستر طب       يعـ ي طب ي اجـزا  يها  ويژگي
ه از  بـا اسـتفاد   . ن ساختارها استفاده كـرد    ين ا ي ارتباطات ب   و يساختار

تـوان بـه    ي مـ يعي طب يخي تار يها ق پهنه ي دق يك در بررس  ين تكن يا
ـ  كه منطبق بر شناخت دق     جديدي يچشم اندازها   از  كـاملتر تـر و     قي

 ,Rences, 1999; Kruckman)د ي اسـت، رسـ  ين مناظر فرهنگيا

ـ  ا يمراحل اصل   .(1987 ن يـي هـا، تع   ن روش شـامل پـردازش داده      ي
 منظـر  يهـا  ويژگـي اختن  و مـشخص سـ   يا بـافت  ي ،يفي ط يواحدها

ح يها شامل تصح  طور اجمال، پردازش داده    هب.  است يخي و تار  يعيطب
، دادن مختـصات    يح هندسـ  يها، تصح  يهنجار ي، حذف ب  يومتريراد

در .  اسـت  ير موضـوع  ي تـصاو  ةيها و ته   ون داده يبراسي، كال ييايجغراف
 يهـا  في ط يبرا) يسبز و آب  -قرمز (يب باندها ي از ترك  ير رنگ يتصاو
 يهـا  ونيلتراسـ يف. شـود  ي استفاده م  ي اصل ةمؤلفها و    لف، نسبت مخت

منـاظر  . ات اسـت ي جزئي در آشكارساز مؤثر يها متفاوت از جمله گام   

، الگـو و    ي، وابـستگ  يسانته، هم يب بافت، شكل، تونال   ي از ترك  يعيطب
ـ ها تعب  اس با دانسته  يحسب دانش مفسر و ق    ه شكل گرفته و بر    يسا ر ي

جـاد  يه تـشابه و ا    ي منظر و عوارض بر پا     صيتشخ. شوند ير م يو تفس 
ـ  .رديـ گ ين انجـام مـ    يتبا ر يهـا و تـصاو     ن واحـدها در داده    يتـر  يجزئ

ـ  در مق  ي روشن ةن و درج  يكسل است كه با ابعاد مع     ي پ يا ماهواره اس ي
 ةرات درج يي از تغ  يجاد شده ناش  يته ا يتونال. شود يف م ي تعر يخاكستر

ـ  ،يفي ط ين واحدها يي در پردازش و تع    يروشن ـ ا.  اسـت  ي بـافت  اي ن ي
ـ ته معرف عناصر مختلـف منظـر نظ       يتونال ن، ير جـنس خـاك و زمـ       ي

 جاد شده توسط انـسان    يرات ا يي و تغ  ياهي، پوشش گ  يعوارض سطح 
  (Aminzadeh, Samani, 2006). است

 منجـر  يا  ماهوارهيها  و پردازش داده  يسنجق دور ين تحق يدر ا 
ـ ا. ده اسـت شـ  ياري بسي اطالعات يها هي ال ةيبه ته  العـات بـا   ن اطي

ـ     قسمت ي در برخ  يداني م يمطالعات تخصص  ن مطالعـات   يها و همچن
 ي اطالعـات  يها هيال. اند ل شده يق و تكم  ياسناد و مدارك موجود تدق    

انـد و    شـده يگذار هم ي و رويبند ، طبقه GISستميسد شده در يتول
 منطقـه   ي منظر فرهنگـ   يها  ويژگي يي شناسا ي را برا  يكاملتراسناد  

ن ا متخصـص  وسـيلة   بـه  كـه    ي اطالعـات  يهـا  هين ال يا. نددفراهم آور 
 يا  مـاهواره  يهـا  ر داده ي و تفـس   يدانيـ ب مطالعـات م   يمختلف از ترك  

 يعـ ي مربـوط بـه اطالعـات بـستر طب         يها هيدست آمده، شامل ال    هب
ـ ، ه يشناس اهي، گ يشناس ، خاك يشناس نيمنطقه شامل زم    و  يدرولوژي

 مربوط به پراكنش    يها هي، ال ...... م و   يك، اقل ي، تكتون يدروژئولوژيه
روســتاها و محــل اســكان كــوچ  (يمــي و داي فــصليســكونتگاهها

ـ و سـرانجام ال  ) نانينش  يگاههـا ي مربـوط بـه جا  ي اطالعـات يهـا  هي
مندي  هاي مطالعاتي فوق و بهره     گذاري اليه  هم روي. اند بوده يخيتار

از سيستم مـدلينگ حـريم گـذاري منـاظر فرهنگـي بـا روش كلـي              
هاي مطالعاتي جديد     و اليه  يخيتار اسناد و مدارك     استنتاج و تحليل  

  شـده اسـت    اسـتفاده ش كلـي    فرام شده بـا تكنيـك دورسـنجي رو        
 مــورد اي هــاي مــاهواره داده ).۱۳۸۶ ،ي ســامان وي، بهرامــيبهبهــان(

 و TM  ،ETM يهـا   مختلـف از انـواع داده  يهـا  اسياستفاده در مق 
Spot افـزاري   ه از سيستم نرم   استفادبا  ق  ين تحق يند ا يدر فرا . اند بوده
GIS  حفاظت جامع محيطـي     نظري   چارچوب بر اساس    سازي  و مدل

ـ  ، ساختار محوررهنگي ف-و رويكرد اكولوژيكي   ثير أبه تبيين عوامـل ت
گـذار در شـكل گيــري و تـداوم منظــر و همچنـين تعــامالت درون     

نتـايج متعـددي   فرايند فوق . ساختاري اين عوامل پرداخته شده است   
حفاظت جامع منظر فرهنگي مريـان      ي رسيدن به اهداف     در راستا را  
    . داشته استيدر پاولر  آق



  
  
  
  

۶۱مجله محيط شناسي شماره   ۱۵۸  

  ان تالشينظر فرهنگم تالش و يياي جغرافةمحدود
ـ  جغراف ة خـاص منطقـ    يهـا   ويژگيد،  شكه ذكر   طور  انهم  يياي

 را  ي متعـدد  ي آن منـاظر فرهنگـ     يكيران و تنـوع سـاختار اكولـوژ       يا
 بـا ارزش در منطقـه       ي فرهنگ ن مناظر ي از ا  يكي. وجود آورده است   هب

ـ ا .ارتفاعات تالش موسوم به تالشان شكل گرفتـه اسـت          ن منطقـه   ي
 در امتداد سواحل غربي درياي خزر از شمال تـاالب   ييايخاص جغراف 

. قـرار دارد  انزلي تا دلتاها و مصب رودخانـه كـورا در تـالش شـمالي               
ود ش الراس كوههاي تالش از اردبيل جدا مي       مرزهاي غربي آن با خط    

كه سـكونتگاه     است آرياييهاي    تالش نام يكي از تيره    ). ۱۳۸۳بيات،  (
 آغـاز  جمهوري آذربايجـان  از جنوب شرقي ،اصلي آنها در البرز غربي    

 ايـران در  اردبيـل  و همه اسـتان  گيالنشده و تا شمال غربي استان     
 رشـته   ةتالش از سه جهت به كوههـاي تـالش كـه ادامـ             .ادامه دارد 
البرز هستند و از طرف ديگر به درياي زيباي خـزر منتهـي             كوههاي  

 ةپيـشين  ،تـالش  )نوه ديـي ( در ييالق  ساله۴۵۰۰كشف آثار   . شود  مي
. سـازد  تمدن در اين بخش از سرزمين ايـران باسـتان را نمـودار مـي        

 از  تركمانچـاي  و   گلـستان هاي    بخش اعظمي از تالش طي عهدنامه     
 ةبنـابراين محـدود   . ه اسـت   ملحـق شـد    روسـيه آن جدا شـده و بـه        

 جغرافيـاي سياسـي آن      ةجغرافياي قومي تـالش بمراتـب از محـدود        
سرزمين تالش كه در متون تاريخي از       ). ۱۳۴۹ستوده،  (تر است    وسيع

آن به كشور كادوسيان ياد شده است در فرهنگ عصر آهن ايـران از      
هـا   هايي از اقوام شمالي آريـايي   شاخه. تاسجايگاه ممتازي برخوردار    

 قبل از مـيالد از      ۱۵۰۰ تا   ۱۴۰۰ سالكه در آغاز عصر آهن ايران از        
 قبل  ۶۱۲هاي قفقاز وارد فالت ايران شده و در حدود سال            راه گردنه 

، نخست در بخش وسـيعي      ندندفك هخامنشي را پي ا    ةاز ميالد سلسل  
  . از غرب و شمال غرب ايران پراكنده شدند

 واسـط تمـدني شـكل       ة تالش به عنوان حلقـ     ةدر حقيقت منطق  
هـاي شـمالي البـرز و احتمـاال بخـشي از             گرفته در غرب را به دامنه     

). ۱۳۵۴ ،خودزكـو (كـرده اسـت    هـم متـصل مـي    هفالت مركزي را ب  
شـود و     آغاز مي    رودبار گيالن    از حدود شهرستان     تالش   قومي  ةمنطق

 و    تـالش    جبـال  -  البـرز شـمالي     سراسـر آبريـز شـرقي       با دربرگرفتن 
   ساليان  و شهرستان  شرقي مغان  تا ، از كپورچال  آن  ساحلي  هاي  جلگه

  مارسـل  .يابد  امتداد مي )  كنوني   آذربايجان  جمهوري (  شيروان  در خاك 
.   است  كرده  مذكور رامشخص ة، حدود منطق هايي  نقشه  با ترسيم بازن
   شـامل    شـمالي   ة حـوز  - ۱ :شـود    مي  تقسيم   حوزه   سه   به   منطقه  اين

  بيلـه د،  ، ماسـاللي    ، لريـك     آستارا، لنكران  : هاي  رايون -  هاي شهرستان

هـاي    شهرسـتان    شـامل    مياني  ة حوز - ۲ .آباد   و جليل   سوار، ياردملي 
   . ، رضوانشهر و ماسال آستارا، تالش

  و شفت   فومن  هاي  شهرستان  ة در برگيرند    كه   جنوبي ة حوز - ۳
 تـا چنـار       را از شـاندرمن      حـوزه    حـدود ايـن     " بـازن   مارسل" و   است

 نيـز در      تـالش    قـومي   ة از منطقـ    هـايي   بخـش   . است  نوشته   رودخان
 سـرا قـرار     و صومعه ، رودبار، بندر انزلي  نمين  هاي  شهرستان ةمحدود
از  بيشتر     در گذشته    تالشان   مسكوني  نقاط.  )۱۳۶۷،  بازن ( است  گرفته
 قفقـاز     جنوب  نشين  تات    بود و با نقاط      رفته   پيش   شمال   سوي   به  حال

   نيـز بـه    غـرب    شـمال   جانـب   از  رسد كـه     نظر مي    و به   داشت  تماس
  ارمنيـان   و   و بـا ميتانيـان      يافـت   امتداد مـي     ارس   و رودخانه   ارسباران
 در  ي و باسـتان   يخي تـار  يهـا  هـا و محوطـه      وجود تپه  . بودند  همسايه

 يهـا  ها و فرهنـگ    ن تمدن يتر  ازكهن يكي  وجود مبينسراسر تالش،   
  . ن استين سرزمينه در ايريد

 از  ي كـه آثـار    يشناسـ   باستان يها ر كاوش ي اخ يها افتهيدست  
ن يآغـاز عـصر آهـن تـا آغـاز         « الديمة دوم هزارة دوم قبـل از مـ        ين

نـدة  كن اني، ب كند  ي م يرا در منطقه معرف   » م  .  هزارة اول ق   يها سده
 .  تالش اسـت ي فرهنگةتر حوز قي عمي بررسي برا يدي جد يها نهيزم

 محل سكونت قـوم     ،شهرستان تالش كه بخش ايراني    در حال حاضر    
 كيلـومتر مربـع كـه در شـمال          ۲۳۷۳ با مساحتي حـدود      ،تالش است 

. دهـد    يك چهارم خاك استان را تشكيل مـي        ،غرب گيالن قرار دارد   
 و از آسـتارا  از شـمال بـه   اردبيـل، اين شهرستان، از غرب به اسـتان   

 انزلـي  و دريـاي خـزر   و از شـرق بـه        ماسـال  و   رضوانشهرجنوب به   
 عنبـران  و رضوانـشهر ، ماسال، سر پرهمحدود شده و شامل شهرهاي     

ش ي را بـه نمـا     ي كـالن مطالعـات    ة محـدود  )۲(شـكل شـمارة     . است
  . گذارد يم

ـ يـ ن جريمهمتـر  ـ ،ة منطقــيان آب در . اســت كرگـانرود  ة رودخان
ــايجر ــصلان ــيت ف ــه و همچن ــي منطق ــانرود، ي اصــلةن رودخان  كرگ

 از دو   يكـ ي. ندهـست  حـداكثر    ة دو نقط  يان آب دارا  ي جر يها يمنحن
 ي حداكثر بارندگةجي در نتيلاو . در بهار استيگريز و د يينقطه در پا  

ـ آ يوجود مـ   هها ب  جه مجموع آب باران و ذوب برف      ي در نت  يو دوم  . دي
 يهـا   مرتفـع در حوضـچه     اًبتنـس   ي كوهـستان  يهـا  ت محـدوده  ياهم

ـ ا. ندهست بهاره با سطح باال      ي آبها ي افزون دهندة  نشانها   رودخانه ن ي
ن قـسمت رشـته كـوه       يتـر   رود كرگانرود كه از مرتفـع      ةت دربار ياهم

 الني گة منطق يها ر رودخانه يدتر از سا  يرد، بازهم شد  يگ يسرچشمه م 
   .است



  
  
  
  

  ۱۵۹  اولر مريان با سكونتگاههاي تاريخي تالشان درهم تنيدگي منزلگاه عشاير آق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   پردازش شدهيا  ماهوارهة با استفاده از دادي مطالعاتة محدودي معرف):۲ (شكل شمارة
  )۱۳۸۷ ي، ساماني، بهراميبهبهان: منبع (

  
هـاي   هاي منطقه بيشتر در فصل پـاييز و در اثـر رگبـار             سيالب

اكثر مسيرهاي مالرو و سنتي كـه دشـت را بـه          . آيند شديد بوجود مي  
ي خطـر بـاال آمـدن آب        كننـد، بـا در نظرگيـر       ييالقات متـصل مـي    

در فصل  . اند هاي خروشان فصلي انتخاب شده      و يا آبراهه   ،ها رودخانه
ـ . تابستان فرونشيني آب رودخانه كامال چشمگير است       طـور كلـي     هب

هـاي   سيالب. نسبت چشمگيري است   به كرگانرود داراي آب     ةرودخان
بهاري نيز از اهميت خاصي برخوردارنـد و كـشاورزان بـراي آبيـاري              

دير شدن . كنند ها روي اين منبع آب حساب مي       دم زمستانه ته دره   گن
آبهـاي  . افزايـد  هـا مـي    فرايند ذوب برفها بـر اهميـت ايـن سـيالب          

زيرزميني منطقه نيز رودهاي ناحيه را كه شدت جريانشان در بهـار و             



  
  
  
  

۶۱مجله محيط شناسي شماره   ۱۶۰  

هـاي معـدني آب      در اين ارتفاعات چشمه   . كنند يز است، تغذيه مي   يپا
هـاي آن    از مهمترين چـشمه   . شود ياد ديده مي  گرم و سرد به تعداد ز     

كورپـور را    و آق  سو، اركيوان، آستارا، دونوزئوتن، آشاغي    توان قطور   مي
هاي قطورسـو مـسافران زيـادي را بـراي درمـان             آب چشمه . نام برد 
روده، رماتيسم و بيماريهاي پوستي به سوي خـود         -هاي معده  بيماري

   .كند جلب مي
 ةمنطقـ فته در روند اين تحقيـق،       بر اساس مطالعات صورت گر    

 از و است شده واقع لياردب و النيگي   ها استان فاصل حد در اولر آق
ي تـوران  -رانـو يواي  ركانيه پوشش نيب  رويشگاهي فاصل حد طيشرا

  .است برخوردار
 ۴۸ و يشـرق  طـول  ۳۸ تـا  ۳۷ , ۴۵´ شامل منطقه مختصات

 نيا. است شمال عرض قهيدق صفر و درجه ۴۸ تا قهيدق ۳۰´و درجه
ـ آو – گون،)As-Ea ( ونيفرف – گون يها پيت يدارا محدوده  شني

)As-Th(، گون) As( ،كـساله ي انيگنـدم  با همراه گون) As-An. 

gr( بادام – درمنه و)  Ar-Am (است .  
ـ  اهـان يگ بـرش  از اولـر  آق تـا  شلات هشتپر نيب ةفاصل  يجنگل

 يكوهـسر  مراتـع  و مرتفـع  جنگل و ) راش (يانيم يجنگل،  يا جلگه
منطقـه از لحـاظ   . دشـو   يمـ  خـتم  گـون  جوامـع  بـه  و كنـد  يم عبور

ـ بوم جـانوران اهم    ستيز جـانوران منطقـه شـامل      .  دارد ياريت بـس  ي
ـ خوار، جونـدگان، آبز    زيچ پرندگان، پستانداران همه   ان و خزنـدگان و     ي

 از گردشـگران و  يت بزرگـ  يـ ستان هـستند كـه هـر سـاله جمع         يدوز
  .نندكشا يادان را به سمت خود ميص

 متنوع مانند شـكار،     ة موجود و بالقو   يها يفون تالش با توانمند   
ن يات وحش تضم  ي ح يها تا پناهگاهها   ، باغ وحش  يي غذا جهانگردي

 پوشـش  يغنا. است يستي اكوتور يها يزير  و طرح  يكيتعادل اكولوژ 
ز يـ  شـگفت انگ ي در كار ساختارها ي مطالعات ة منطق ي و جانور  ياهيگ

 ة كرگـانرود منطقـه را در زمـر        ةژه در ي بـو  ،ها  كوهستان و دره   يعيطب
  .  درآورده استيمناطق پرجاذبه و با ارزش گردشگر

 كـه در    اسـت  »هـشتپر « شـهر تـالش     تـالش   مركز شهرستان   
كرگــانرود . بــوده اســت گذشــته شــهر شــفارود و ســپس كرگــانرود

 ي فرسـخ  ۴لر بوده كه در     ياو ا آق ياولر   ز آق يالق آن ن  يين و   ينش حاكم
ـ  ياز تحق . دآن قرار دار   ـ آ ين برمـ يق صورت گرفته چن ط يد كـه شـرا  ي

 از نظـر    ي و توپـوگراف   يتولـوژ ي ل يهمراه عناصـر سـاختمان     ه ب يمياقل
 را در منطقـه فـراهم آورده        يريـ ط فعال و منظـر متغ     ي مح يكيناميد

ـ  و كوهپا  ي كوهستان يل نواح ين دل يبه هم . است ژه ي بـو  ، تـالش  يا هي

 و  يعي، طب يمي خاص اقل  يها يگژيِِان با دارابودن و   ياولر مر   آق ةمنطق
  . تالشان هستندي گردشگرين نواحي از بهتريخيتار

ـ گ  بـر شـكل    مـؤثر  ييايت جغراف يتالش از نظر موقع    ةمنطق  يري
  : از بزرگ است ي سه امتي دارا آنيسكونتگاهها

ـ ،ي كـوه يت پـا يالف ـ موقع   يهـا  ن وجـود كوهـستان  ي همچن
   .ش از هزار متري ارتفاع بباده از جنگل در جهت غرب آن، يپوش

ن يب ـ عبور رودخانـه پـر آب كرگـانرود ـ بـه عنـوان بزرگتـر        
ـ  تالش ـ با جر ة منطقةرودخان  و ي آب و بـستر سـنگالخ  يمـ يان داي
 جنوب شرق و ناورود     يمتر لوي ك ۶ان كلفارود در فاصله     ين جر يهمچن

   . شرق آنيمتر لوي ك۷از فاصله 
ـ   ة در دامنــيريــگ  باتوجــه بــه قــرارمنطقــه يمــي اقلتنــوع ج 
 خزر از  يايك سو و واقع شدن در ساحل در       ي تالش از    يها كوهستان

ــو ــري ديس ــاوت گ ــكل متف ــوا در دو ش ــستانيآب و ه ــا ي كوه  ب
 يالقيي مرتفع   يها  در بخش   معتدل يها  سرد و تابستان   يها زمستان

 ةي در حاش   مرطوب و معتدل   يآب و هوا  ان و   ياولر مر   آق ةمانند منطق 
  . رتفاع و كم اي ساحليها بخش

ـ گ  موجـود در منطقـه كـه شـكل    يسـكونتگاهها بنـابراين    يري
ـ  پ يها  از آنها متعلق به سده     ياريبس ـ  ا تـأثير ن اسـت، تحـت      يشي ن ي

 از فرهنگ و تمدن تالشان را به        يبخشوجود آمده و     هط خاص ب  يشرا
  . گذارند يش مينما

ان يي و مهاجرت روسـتا    يني شهرنش ةديجز بروز پد  در زمان حال    
، شـكل و    يپراكنـده در بخـش سـاحل       يه به شـهرها   ر منطق يو عشا 

ر از  ي عـشا  ير كـوچ و محـل اسـكان فـصل         ي روستاها و مس   يپراكندگ
  . )۳شكل شمارة  ( نكرده استير چندانييرباز تغيد
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  ۱۶۱  اولر مريان با سكونتگاههاي تاريخي تالشان درهم تنيدگي منزلگاه عشاير آق
ط ين انـسان و محـ  ي از تعامل بيگكه منظر فرهن نيبا توجه به ا 

ش در  ين شـكل خـو    يتـر  ن تعامل در سـاده    ي ا بنابرايند،  يآ يبوجود م 
. گذشته قابـل ادراك اسـت      يخي تار يها  دوران يقالب سكونتگاهها 

ـ ، پوشـش گ   يياي، جغراف يمي اقل يها ن شاخص يارتباط ب  ـ  و ب  ياهي وم ي
 در  ي اكولـوژيكي  هـا   ويژگـي  ي هر منطقـه و نقـش سـاختار        يستيز
 دوران باستان تـا  ي از سكونتگاههايستي ز يها جود آمدن مجتمع  و هب

و عملكرد متداوم اين ساختار هماهنگ جـز در  تگاهها سين ز يدتريجد
اي از تخريبات ناشي از توسعه هاي بدون توجه به توان محيطي             پاره

ــي،    ــوژيكي فرهنگ ــهاي اكول ــه و ارزش ــامنطق ــوع و ييدر شناس  ن
 نيهمچنـ ت داشـته و     ياهها اهم  سكونتگ ييفضا-ي كالبد يها  ويژگي
 ي از اجـزا   يعنـوان بخـش    هتگاهها ب ن سكون ي ا يابي  و مكان  ييشناسا

 منطقـه   يطـ يحفاظـت جـامع مح     در   ياريت بس ي اهم يمناظر فرهنگ 
   .دارد

 موجود  يعي طب يخي تار يها  پهنه يم منظر فرهنگ  ين حر ييدر تع 
ق در تحقيـ  ن سكونتگاهها   ي ا يياي جغراف ةن محدود ييز تع يدر تالشان ن  

سابقه پژوهش مبين آن است كه      . استبوده  مورد توجه   انجام گرفته   
 ي برخـ ي است و حتيميار قدي بس يالقيي يقدمت و سكونت در نواح    

ــه دور آنميــداني  ي علمــمــستندات . دهــد مــي ســنگ نــسبت ةرا ب
 ماسال، اورمـا و     يها القيي مانند وردم و شالما در       يمي قد يها يآباد

و پارگـام در تالـشدوالب، نـاو در اسـالم،     سر در شـاندرمن، ارده       فلكه
ـ ه در حو  ي و باالژ  يسرا در كرگانرود، بزاژ    ان و اسبه  يمر ق و چـوبر و     ي
 در خود دارنـد كـه   يادي زيخ و باستانيش از تاري آثار پ ،گري د ياريبس

  . اند  نشدهيي شناسايهنوز بدرست
 منطقـه  يعي طبيخي تاريها ن پهنهي از مهمتريكيان ين م يدر ا 
بويژه در اين    كه   استاولر   ان آق ي مر يالقيي بخش ارتفاعات    تالشان،

 ين منطقه صرف نظر از روسـتاها يدر ا. شود مقاله به آن پرداخته مي  
 كـوچ   ي، سـكونتگاهها  ين كوهستان ي ب يها  پراكنده در دشت   يخيتار
ـ اولـر مر   آقي منظر فرهنگـ ي از اجزا يعنوان بخش  هبز  يننان  ينش ان ي

ع در متشكيل مدل سـاختاري حفاظـت جـا       و در     دارد يا ژهيت و ياهم
      .)۱۳۸۶ و همكاران، يبهبهان (اي داشته است اين تحقيق نقش عمده

  نتايج
   يخي تاري با سكونتگاههانانينشكوچ  منزلگاه يدگيدرهم تن

خ مسكون شدن ارتفاعات تالش هنوز مشخص نشده   ياگرچه تار 
ـ  كـه بـه ا     ي انـسان  ين گروههـا  ي اما نخست  ؛است  يرون ارتفاعـات    ي
 مراتع تازه و مناسـب از       يجوو   بودند كه در جست    ياند، دامداران  آورده

 ييايـ ط جغراف ي و از آنجا كه شـرا      ندن ارتفاعات صعود كرد   يغرب به ا  

ـ  تمام مدت سـال را در        توانستند ي بود كه دامداران نم    يا گونه هب ك ي
  . اند  كردهيزير ي را پيني كوچ نشة جامعي كنند بنايمحدوده سپر
ـ  و كوهپا ي جلگـه ا   -يالن از دو بخش ساحل    يگاستان    – يا هي

 ي و جنوبيل شده و در قسمت غربي در غرب و شرق تشك    يكوهستان
ـ  فعال ، اسـت  يآن كه قلمـرو كوهـستان      ـ ا.  رواج دارد  يت دامـدار  ي ن ي

 حركت همواره رفت و برگـشت از        يعني ،يصورت كوچندگ  هت ب يفعال
  . رديگ يگذشته تا كنون صورت م
 سـال   ةر كوچنـد  ي عشا ياقتصاد-ي اجتماع يبر اساس سرشمار  

 يهـا   در شهرسـتان   فقـط ر  يالن عـشا  ي كل كشور در استان گ     ۱۳۷۷
فه مستقل  ياند و بر اساس آن چهار طا        شده يرودبار و تالش سرشمار   

الن در بخش كرگـانرود و بخـش        يخ و طول گ   ي، علملو، مشا  يآقاجان
  .اند  تالش پراكندهيمركز

دن فـصل   ي بـا فرارسـ     دامداران ييايط جغراف ي شرا كه علت اين   به
 در  ي فـصل  ير شـده و اسـتقرارگاهها     ي سراز ي شرق يها سرد به دامنه  

 يني كوچ نـش ة جامعيب بناين ترت يدند و بد  كر  يم جادين محدوده ا  يا
  .اند  كردهيزير يرا پ

ـ  از ا  يا اگرچه بخش عمده    تـالش  يا ن قـوم در بخـش جلگـه   ي
  .اند  آوردهوجود هافته و شهرها و روستاها را بياستقرار 

هـا و كوهـستان از       ن جلگه يل وجود ارتباطات تنگاتنگ ب    يبه دل 
 از ارتفاعـات و  يمـ ي مستمر و دايبردار ك طرف و عدم امكان بهره ي

 دامداران به   ينه از آنها برا   يز استفاده به  يگر و ن  ي د ي آنها از سو   ةدامن
 مناسب،  ي موسم يميط اقل يعلت فراهم بودن مرتع و منبع آب و شرا        

ر از دامداران  ي غ ياند و امروزه حت     خود ادامه داده   ينيوه كوچ نش  يبه ش 
ـ  از جمعيارين در فصل گرم سال بـس   يمه كوچ نش  ين  و ييت روسـتا ي

ـ گ  گذران اوقـات فراغـت و بهـره        برايز  يه ن ي ناح ي شهر يحت  از  يري
 اســتفاده ي كوهــستاني پــاك و آرام بخــش از اســتقرارگاههايهــوا

  .   )۱۳۸۷ و همكاران، يبهبهان (كنند يم
عشاير گارندگان پيرامون شناسايي پژوهش انجام گرفته توسط ن 

 چگـونگي  و    تعامالت آنها با بـستر اكولـوژيكي       ة از لحاظ نحو   منطقه
  :پراكنش ايشان نتايج زير را بدنبال داشته است

 ها كه تـا      تالش بعد از شاهسون    ةن دامداران منطق  يتر متحرك
گـول در     قره يچراگاههار كوچ خود به سمت      يش در مس  ي پ ةدو ده 
ـ ق زلين ق يي در پا  ي حوضچه كرگانرود، گول و دمانل     يها هيكوهپا ه، ي

ها در غرب    يبردند، تالش  يسر م  هدر ارتفاعات و مراتع مرتفع تالش ب      
 .الن هستندي گيها در شرق كوهها يو گالش

   :شوند يم مي دامدار به دو دسته تقسيها يتالش 



  
  
  
  

۶۱مجله محيط شناسي شماره   ۱۶۲  

 ستند و در فـصل تابـستان        از آنها برنجكاران دشت ه     يگروه
ـ     يالقـات صـعود مـ     ييهمراه احشام خود بـه        پـس از    يكننـد و حت

 از  يتر، احشام خود را همـراه بـا فـرد          نيي پا يها بازگشت به بخش  
احـشام در اواخـر      .گذارنـد  ي مـ  ي خانواده در ارتفاعـات بـاق      ياعضا
ان ارتفاعات ي ميها  برنج به دشت   يها  ساقه ي چرا يورماه برا يشهر

  . كنند ي ميو بعد همه زمستان را در آغل سپرند يآ يم

 آنها .  مشغولند كارن  ي به ا  فقط هستند كه    ي دوم دامداران  ةدست
كنند و در فـصل بهـار        ي م يتر سپر  ها را در ارتفاعات پست     زمستان

خان   به ارتفاعات باالتر كه نصفه      خود  يها همراه با احشام و خانواده    
 ي پراكندگ)۴(شكل شمارة  .كنند يشود، كوچ م يده ميبند نام انيو م 

ش ين جلگه و كوهستان را به نما      يرو ب  ر كوچ يروستاها و محل عشا   
  . گذارد يم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يي تاريخی و عشاير روستاي سکونتگاههاي پردازش شده از پراکندگيا ر ماهوارهيتصو: )۴(شكل شمارة 

  )۱۳۸۷،بهبهاني، بهرامي، ساماني : منبع (
  
  
  
  

درهم تنيدگي اين سكونتگاهها با بستر طبيعي منطقه مبين شـناخت           
ــومي منطقــه از ويژگــي  هــاي اقليمــي و ســاختار  كامــل ســاكنان ب

ا توجه به   ب .استو عملكردهاي منتج از اين ساختار       اكولوژيكي پهنه   
علت نبـود    ههاي زراعي كه امكان تعليف دامها را ب        گستردگي فعاليت 

   خیيروستاهای تار
           

  ریيسکونتگاههای عشا



  
  
  
  

  ۱۶۳  اولر مريان با سكونتگاههاي تاريخي تالشان درهم تنيدگي منزلگاه عشاير آق
نشينان به   كند و همچنين گرايش جلگه     ميهاي مرتعي محدود     زمين

، ارتبـاط بـين جلگـه و        آنهـا عنوان اولين مكان اسـتقرار       هارتفاعات ب 
 ، كـوچ كـشاورزان    -الـف  .گيرد كوهستان به دو شكل زير صورت مي      

ييالق آنهـا   . دشو   آغاز مي  اران كه معموال از اواخر خرداد     بويژه برنجك 
 و بـراي برداشـت بـرنج در         قرار دارد ) ميان بند (در ارتفاعات متوسط    

كننـد و   مي خود مراجعت ميي از ييالق به محل استقرار دا  ة مرداد نيم
صورت يكروزه رفت و برگـشت انجـام         هاغلب از راههاي ماشين رو ب     

حـسب  ه و بر  ي ناح ي و شهر  ييوه كوچ از نقاط روستا    ين ش يا .گيرد مي
 ير گذران اوقات فراغـت و نگهـدا   ،ن دست يي پا يعادت فرار از گرما   

 كـه در    ي كـوچ دامـداران    -ب .رديگ ي دام بزرگ صورت م    يتعداد كم 
 يهـا  تيـ گردان و بدون پرداختن به فعال      ن و رمه  يمه كوچ نش  يقالب ن 

   .رديگ ي صورت ميالقييان بند و ي، مي قشالقيها  در محدودهيزراع

 انبوه در غرب    يها  كوچندگان تا شروع جنگل    ي قشالق ةمحدود
بـا از  ي تقري قـشالق ي گرم سال روسـتاها    ه واقع شده و در فصل     يناح

كننـد و    يكوچ م ) القييبند و    انيم( شده و به ارتفاعات      يت خال يجمع
ـ از جمعمملـو  در فصل سرد سال و با بازگـشت آنهـا             .شـوند  يت مـ ي

ـ  ال يبررس  ي گورهـا  ي منطقـه تالـشان و پراكنـدگ       يخي تـار  يهـا  هي
اده د ()۵( ة شــمارشــكل كــه در  مانــده از گذشــتهي برجــايباســتان
ـ از موقع ) Spot پردازش شده    يا ماهواره  و يخي تـار  يهـا  ت عرصـه  ي

ــكونتگاهها ــتانيس ــت،  ي باس ــده اس ــه ش ــ  ارائ ــار پراكن گي ددر كن
ــدر هــم تنســكونتگاههاي عــشاير،  ــاريهــا  عرصــهيدگي  و يخي ت

  . گذارد يش مي به نما نيزر راي عشايمنزلگاهها
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۶۱مجله محيط شناسي شماره   ۱۶۴  

ي هـا   ويژگـي تفاوت موجود در نقاط قابـل سـكونت را بايـد در             
اي و مراتـع و       وجود رودخانـه، دره، نقـاط جلگـه        سازنده منطقه چون  

   .ها نام برد چشمه
اي از   هرمـي و تپـه  اي، گيري انواع روستاهاي خطي، توده   شكل

ي هـا   ويژگـي كنون با تغييرات بـستر طبيعـت و          هاي گذشته تا   دوران
هاي مـصنوع آنچنـان      اين المان . اكولوژيكي منطقه همراه بوده است    

انـد كـه بـسياري از بناهـاي متعلـق بـه              با طبيعت منطقه ادغام شده    
  . ندهستان قابل سكونت همچنهاي قبل  سده

 تقسيم بنـدي فـضاهاي داخلـي        ةانتخاب مصالح طبيعي و نحو    
ي هـا  ويژگـي  معيـشت و   ةاين سكونتگاهها با زنـدگي، كـوچ و نحـو         

رسـد پايـداري      بـه نظـر مـي      ،اسـت اقليمي طبيعي منطقه هماهنگ     
بسياري از اين بناهاي تاريخي از تعادل ساختاري آنهـا بـا سـرزمين               

  ). ۶ شكل شمارة(كند  تالشان حكايت مي
  يريگ يجهبحث و نت

هاي انساني در اين  د، تنوع محيطي و فعاليت   شكر  كه ذ  همچنان
 معيشت و زنـدگي كـوچ نـشيني و كـوه     ةمنطقه موجب پيدايش شيو 

نخستين گروههاي انساني در ارتفاعات تـالش در        . نشيني شده است  
دليل شـرايط جغرافيـايي    هاند، ب جوي مراتع تازه و مناسب بودهو  جست

  . است استقرارگاههاي فصلي ايجاد شده،خاص منطقه
  

  
  
  
  
  
  

  

  هماهنگي سكونتگاه با طبيعت، ): ۶(شكل شمارة 

  شاخصه مناظر فرهنگي منطقه
  )۱۳۸۷ ي،، ساماني، بهراميبهبهان: منبع (

  

از سويي تخصص در دامداري، شرايط طبيعي منطقه، نگهداري         
و پرورش دام و وجود مراتـع غنـي و فـرار از گرمـاي پـايين دسـت                   

ان موجبات دوام و بقاي اين پديـده را         درتابستان و بالعكس در زمست    

طور كلي علل كوچ نشيني و نيمه كوچ نـشيني           هب. فراهم آورده است  
  :توان در موارد زير برشمرد در منطقه تالش را مي

هـا بـه مراتـع در         نياز به ييالق و ميان بند براي دستيابي دام         -
  ؛فصول گرم

دسـت و    نگزيني در ارتفاعات و حركت به پايي        سكونت ة سابق -
   ؛داشتن زمين در ييالق و ميان بند

 وجود مراتع غني و مناسب در ميان بند و يـيالق و ضـرورت               -
  ؛ استفاده از آنها

هـاي زراعـي و     تخصص در دامداري و عدم آشنايي با فعاليت   -
  ؛باغي

  ؛ شرايط محيط طبيعي و اقليمي-
  ؛ سنت ديرينه كوچ-
اه با دامداري بويژه     استفاده از اقليم پاك كوهستان اغلب همر       -

  . براي برنج كاران دامدار
 عواملي چون اقليم، ارتفاع و شيب منطقـه و شـكل            تأثيرتحت  

زمين، خاك و پوشش گياهي و تنوع جغرافيـايي از شـرق بـه غـرب                
هاي زير تقـسيم بنـدي        توان منطقة كوچ و نيمه كوچ را به دسته          مي
صـيادي در   اي و سـاحلي بـا فعاليـت صـيد و              قسمت جلگه  -۱ :كرد

 .هاي بـزرگ هـستند     داراي دام  بيشترساحل و زراعت غالب برنج كه       
اي شامل  اي و كوهپايه  متر با موقعيت جلگه۱۰۰۰ ارتفاع كمتر از   -۲

شود كه زراعت  كه اصطالحا آجير ناميده مي) قشالق(مراتع زمستاني  
گيرد و معموال نيمه كوچ      برنج و باغداري تا پاي ارتفاعات صورت مي       

 دوم آذرماه تا اواسط اسفندماه هرسال در اين محدوده          ةنان ازنيم نشي
يزه و  ي متر شامل مراتع پا    ۲۰۰۰ تا   ۱۰۰۰ ارتفاع   -۳ .يابند استقرار مي 

 .بهاره كه كوچ نشينان اسكان يافته در همين محدوده سكونت دارند          
و از  ) يـيالق ( متر و باالتر كه شامل مراتع تابستاني         ۲۰۰۰ ارتفاع   -۴

ر بهارتا اواخر تابستان مورد استفاده نيمه كـوچ نـشينان قـرار     آخ ةنيم
بنابراين قـسمت كوهـستاني بـا فعاليـت مـسلط دامـداري              .گيرند مي

فصلي كه در فصل گرم توسط نيمه كوچ نشينان مورد استفاده قـرار              
  . اي و ساحلي متمايز است يرند، از قسمت جلگهگ مي

ايري و نيمـه    دوام و بقاي شكل ساختاري سـكونتگاههاي عـش        
كنون مؤيد اين مطلب است كـه چگونـه        هاي قبل تا    عشايري از سده  

هاي اقليمي و     ساكنان بومي منطقه با داشتن شناخت كامل از ويژگي        
هـاي محيطـي محـل سـكونت خـويش، اقـدام بـه برپـايي                  شاخص

 از سويي هنوز هم بقاياي برجاي مانـده       . اند  سكونتگاههاي خود كرده  



  
  
  
  

  ۱۶۵  اولر مريان با سكونتگاههاي تاريخي تالشان درهم تنيدگي منزلگاه عشاير آق
ن سده قبل ايشان در مقايسة با تخريـب زود          از سكونتگاههاي چندي  

دهندة تطابق و هماهنگي فـرم        هنگام ساخت و سازهاي جديد، نشان     
 شان و نحوة استفاده از اين       و مصالح طبيعي برگرفته از محيط زندگي      

هاي روسـتايي و عـشايري منطقـه          مصالح در ايجاد سرپناهها و كلبه     
اير و نيمه عشاير    هاي ايجاد سكونتگاههاي عش     همچنين محل . است

در بستر طبيعي و توپوگرافي خاص منطقه نشان از احاطه و شـناخت        
هاي ژئومرفولوژي منطقه، مسيرها، بسترها،       تجربي ساكنان از ويژگي   
ها و توجه به حريم آنها، شناخت نوع اقليم و            شرايط سيالبي رودخانه  

پوشش گياهي مناسب براي توليـد مـصالح سـاخت، رعايـت حـرايم              
اين در شرايطي است    . ها و غيره است     ي حيات وحش و جنگل    حفاظت

كه ساخت و سازهاي كنوني نه فقط از نظـر فـرم و رنـگ و شـكل                  
ساختاري هماهنگ با اقليم و شكل ساختاري زمين نيستند، بلكـه از            
لحاظ تطابق محيطي و انتخاب محـل و مـصالح مناسـب بـا منظـر                

آق -آن محدوده تـالش عالوه بر   . فرهنگي منطقه نيز تجانسي ندارند    
اولر در روند اين تحقيق حريم گذاري منظر فرهنگي شده تا از ادامه             

ها جلوگيري شود و اين       ويال سازي  ةتخريبات منظر درر نتيجه توسع    
در حالي است كه متصديان امور بايد براي خروج و تخليه ويالهـاي             

  )۷شكل شمارة  (اي اجرايي بيانديشند كنوني داخل حريم چاره

  
 ة محدودد دري جدي منظر ساخت و سازها):۷(شكل شمارة 

 اني مرحريم منظر فرهنگی

  )۱۳۸۷ ي، ساماني، بهراميبهبهان: منبع (
ريـزي،    گردشگري در منطقه بدون وجود طرح و برنامـه         ةتوسع

 .موجبات تخريـب منظـر طبيعـي و فرهنگـي منطقـه را در پـي دارد       
، جهـانگردي اي هـ   فعاليـت ة بايـد بـه آنچـه موجـب توسـع          سرانجام

 در تغييـر  مـؤثر  يعنوان عـامل  هشود نيز، ب روستايي و اكوتوريستي مي 
ماهيت منظر فرهنگي اشاره كرده و برقراري ضوابط سخت و قـاطع            

ـ جهـانگردي  ةهاي توسع را در اجراي پروژه   عنـوان اصـل اساسـي     ه ب
هاي روسـتايي جديـد و       در معماري خانه   .مديريتي مد توجه قرار دارد    

اغلـب مـصالح جديـدي كـه از نظـر بافـت و فـرم و رنـگ                   ويالها،  
هماهنگي با بستر طبيعي ندارند، جـايگزين مـصالح بـومي و سـبك              

ساخت و سازهاي جديد از يكپارچگي و تداوم منظـر          . اند گذشته شده 
تنوع در رنگ و ارتفاع و حجم اين ساخت و سـازها         . اند بشدت كاسته 

 منظـر تـاريخي   باعث تفكيك و قطعه قطعـه شـدن اراضـي شـده و        
طبيعي منطقه را از معناي خود دور كـرده و از يكپـارچگي و اصـالت            

  . منظر كاسته است
 يـا ويـال   ، مـسكن و خانـه  ةتغيير كاربري زمين به لحاظ توسـع    

 يا خود سرانه و عـاري از رعايـت ضـوابط و             ،هاي غير منضبط   سازي
ي  و يا تبديل اراضي جنگلي و مرتعـي بـه اراضـ            ،تبعات مرتبط با آن   

ـ          باعثكشاورزي    يـا   ةصـورت يكـسر    ه از بين رفـتن جنگـل بـوده، ب
مريـان بخـوبي    - آق اولـر   ة بويژه در در   موضوعشود اين    گزينشي مي 

هاي شاخه زاد فاقد درختان عظـيم و همچنـين    نمايان است و جنگل  
كه بايد واجـد جنگـل باشـند و          هاي عاري از جنگل در مناطقي      نهمدا

 سـه شـهري، نويـد       ةهـاي درجـ    يـال هاي از و   جسته و گريخته نمايه   
هاي توسـعه نـا مـوزون درايـن          اي نامطلوب از عوارض و پيامد      آينده

ي حفاظتي منطقـه     ها رسد تعيين اولويت   نظر مي  هدهد و ب   ناحيه را مي  
 توان توسعه و تعيـين حـريم       ،در خالل مطالعه ارزيابي محيط زيستي     

ن كامـل  منظر فرهنگي و حريم حفاظتي بتوانـد قبـل از ويـران شـد       
  .  نسبتاً بكر از طبيعت تالش باشدةمحيط نجات بخش اين ناحي

آق اولـر تركيبـي از   -كه منظـر فرهنگـي مريـان    با توجه به اين  
گــذارد، و همچنــين تعــامالت  تــاريخ و طبيعــت را بــه نمــايش مــي

ي اكولـوژيكي منطقـه   هـا  ويژگياي ميان نمادهاي تاريخي و   پيوسته
منظر فرهنگي نياز به توجه همـسو و  موجود است، تداوم و بقاي اين     

. همزمان بـه حفاظـت و نگهـداري از تـاريخ و طبيعـت منطقـه دارد           
مان از بستر طبيعي و آثار تـاريخي  أ تعيين ضوابط حفاظتي تو  بنابراين

سو و تداوم ساخت و سـازهايي        مريان از يك  -منظر فرهنگي آق اولر   
از معماري و   هماهنگ و همسو با طبيعت منطقه و بويژه الگوبرداري          

ي ممتاز  ها  ويژگيوجود  . داردمصالح بومي گذشتگان اهميت بسياري      
هاي مختلف معماري، تاريخي، فرهنگي و اجتماعي منطقـه           در زمينه 
اي  هايي قرار داده است كه در سـطح ملـي چهـره          محوطه ةرا در زمر  

شاخص و مطرح از لحاظ گردشگري داشته و اين در شرايطي اسـت             
 مناظر فرهنگي   ةموجود قادرست منطقه را در زمر     هاي   كه شايستگي 

توانـد منجـر بـه       هاي فرهنگي زيـر مـي      رعايت شاخصه . دكنمعرفي  
در پالن مديريت  تالشان آق اولر ة صحيح گردشگري در منطق  ةتوسع

  : گردشگري شود



  
  
  
  

۶۱مجله محيط شناسي شماره   ۱۶۶  

 ،برخـورداري از اصـالت تــاريخي در ارتبـاط بــا مـصالح و محــيط    -۱
. ي بنـا  يآورد در برپا    هاي بوم   فرآورده از امكانات محلي و      مؤثراستفاده  

 منظــور بــهمنطقــي از عــوارض طبيعــي ة يــابي و اســتفاد  مكــان-۲
  . ماندگاري سكونتگاهها

 تـداوم    و  قرارگيري دربستر طبيعي با الگوهاي كـشاورزي سـنتي         -۳
ينـي و اجتمـاعي،     يحضور عشاير كوچرو و تداوم الگوهـاي رفتـاري آ         

 ييروســتا و كهــن اريمعمــ حفاظــت از. دامــداري و كــشاورزي 
  .و فصلي ميايد سكونتگاههاي
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