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چکیده

منطقة بیستون جزو مناطق بینظیر در کشور و حتی جهان است که آمیختگی تاریخ و طبیعت ،فرهنگ و افسانه را یک جا به نمایش
میگذارد .این منطقه به عنوان پناهگاه حیات وحش از یکسو ارزشهای طبیعی منحصر به فردی دارد و از دیگر سو دارای آثار تاریخی
با ارزش جهانی است .در این مقاله به نقش معماری منظر به عنوان پیونددهنده و احیاکنندة ارتباط بین الیههای طبیعی ،تاریخی و
روایتهای داستانی منظر در چارچوب دیدگاه جامعنگر «مرمت منظر» تأکید شده است .این پژوهش با هدف بازشناسی طبیعی و
فرهنگی منطقه بیستون که عرصهای مناسب برای طرح دیدگاه جدید مرمت منظر به محوطههای تاریخی و طبیعی است به بررسی
بومشناسانة الیههای این محوطه پرداخته است تا از این رهگذر راهکارهایی عملی در مرمت جامع منظر بیستون به دست آید.
در این مقاله ابتدا به طرح موضوع و روش تحقیق اشاره میشود و پس از واکاوی مفهوم واژههای مرمت بومشناسی و مرمت منظر،
اصولی برای مرمت جامع منظر به دست میآید .در ادامه به تحلیل بومشناختی منطقه پرداخته و با توجه به ارکان مرمت منظر که شامل
انسان ،طبیعت ،فرهنگ و تاریخ است ،نقاط ضعف ،قوت ،فرصتها و تهدیدات طبیعت و فرهنگ منطقه در دو جدول جمعبندی میشود.
از آنجا که تأکید دیدگاه مرمت منظر به بازخوانی و احیای تمامی الیههای منظر است ،در انتها با کنار هم قراردادن اصول مرمت منظر
و مطالعات بومشناسانة سایت ،معیارهای مرمت منظر طبیعی و فرهنگی بیستون به دست میآید .نتیجه کلی آنکه صرف ًا با مرمت تمامی
الیههای موجود در منظر و درک رابطة بین آنهاست که میتوان به احیای جامع محوطههای تاریخی و طبیعی دست یافت .در این
پژوهش از روش تحقیق توصیفیـ تحلیلی در بستری از مطالعات کتابخانهای و همچنین مشاهدات میدانی متعدد بهره گرفته شده است.
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مقدمه

در جای جای خاک این سرزمین میتوان عرصههای بینظیر
طبیعی یافت که بسترساز آثار تاریخی ،هنری و فرهنگی تمدن
ایرانی هستند .این محوطهها اغلب مورد بیمهری قرارگرفته و
یا حتی اگر طرحی در زمینة مرمت تاریخی آنها صورت گرفته
باشد فاقد "نگاهی جامع" به ارزشهای طبیعی و تاریخی آن به
صورت توأمان بوده است .منظر بیستون نیز آمیزهای از طبیعت،
آثار تاریخی و روایتهای فرهنگی را به نمایش میگذارد".نام
این کوه در ادوار مختلف به صورتهای  :بغستان ،بگستان ،به
هستان ،بیستان و بیستون آمده و به معنای جایگاه خدایان است"
[افشارسیستانی.]574 : 1371 ،
"هنگامی که به ارزشهای طبیعی منطقهای بعد تاریخی از
دستساخت هنری بشر نیز افزوده گردد حاصل کار محوطة
تاریخی طبیعی و فرهنگی بیستون میشود که در آن امتزاج
طبیعت ،معماری و تجربه حضور انسان در کنار طبیعت درسی
بسیار آموزنده است" [مرادی و امیرکبیریان .]87 : 1376 ،بنابراین
بیستون ،منظری فرهنگی 1است زیرا "از ویژگیهای منحصر به
فرد سرزمین برخوردار است و نمایشی مرکب از آثار طبیعی و
انسانی است" [.]UNESCO, 2009
در این میان نگاه مرمت منظر به این منطقه نگاهی نو و جامع
است که جنبههای ناهمگون منظر را در تعامل و تکامل یکدیگر
دیده و به دنبال احیای بومشناسی طبیعت و تقویت ارزشهای
فرهنگی آن است" .به نظر میرسد تعریف دقیق و روشن از
ویژگیها و نارساییهای سایت ،اولین قدم در شروع معماری
منظر است .معمو ًال عدم موفقیت در حل مشکالت منظر نه
تنها مربوط به عدم توانایی طراح است بلکه به ناکافی بودن
اطالعات در تعریف دقیق قوتها ،ضعفها و تهدیدات سایت نیز
مربوط میشود" ] .[Motloch, 2001: 286به این منظور در این
مقاله شناخت محوطه بیستون به عنوان اولویتی در دستیابی به
معیارهای احیای آن مورد توجه قرار گرفته است.

..............................................................................

طرح موضوع و ضرورت تحقیق

"ارتباط بین طبیعت و فرهنگ در هر منطقه از جهان منحصر به
فرد است و به نگرش هر فرهنگ به طبیعت بازمیگردد.
بیتوجهی به این تفاوتها سبب خواهد شد که تصمیمات
نامناسبی برای محافظت مناظر فرهنگی گرفته شود"
]" .[Dailoo & Pannekoek , 2008: 25بستر طبیعی همواره
شکلدهندة کانونهای تمدنی با ارزشهای واالی فرهنگی
است .در صورت برهمزدن روابط شکل گرفته بین منظر طبیعی
و فرهنگی هر سرزمین ،ارزشهای نهفته در هر دو سو دچار
مخاطره میشوند .مناظر باستانی که حاصل سازگاری منظر
فرهنگی و طبیعی در طول زمان است ،بیانی آشکار از درک
متقابل این دوست" [بهبهانی و شفیعی ]56 : 1382 ،محوطة

........................................................................36......

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر

تاریخی بیستون در  30کیلومتری شمال شرقی شهر کرمانشاه
و در مسیر جاده کرمانشاه ـ همدان قرار دارد" .با بررسیهای
انجامشده چنین استنباط میشود که در پنجاه سال گذشته
تسلسل تاریخی طبیعی محوطه دچار یک دگرگونی ناهماهنگ
گردیده است و از جمله این عوامل دگرگونی شبکه سواره سریع
از یکسو و احداث کارخانه قند و شیر پاستوریزه از سوی دیگر را
میتوان نام برد" [مرادی و امیرکبیریان.]85 : 1376 ،
متأسفانه علیرغم پتانسیلهای منطقه که میتوانند زیبایی
و سالمت منظر را تأمین کنند ،امروزه با منظری کسلکننده
و بیتفاوت از کارخانجات ،ساختمانهای متروکه ،زمینهای
کشاورزی بدون هیچ ویژگی خاص و پادگانها و کاربریهای
نظامی مواجه هستیم که بیش از هرچیز دیگر به چشم میآیند.
احیا و مرمت منظر بیستون با هدف تقویت کیفیت و زیبایی
اکولوژیکی منظر از یکسو میتواند به احیای زیرساختهای
طبیعی و فرهنگی منطقه کمک و از دیگرسو بنیادهای اقتصادی
و گردشگری آن را در چارچوب توسعة پایدار تقویت کند .از این
رهگذر پژوهش و انجام مطالعات پیرامون دیدگاه مرمت منظر
طبیعی ـ تاریخی منطقه به منظور احیا و بازسازی آن ضروری
به نظر میرسد.
نظریه تحقیق

نظریه اصلی این مقاله در راستای نظریات جدید در حوزه مرمت
جامع منظر و ارایه راهکارهای عملی از میان این نظریات با هدف
مرمت منظر محوطة تاریخی و طبیعی بیستون شکل گرفته است.
در واقع میتوان ارکان مرمت منظر را در چهار اصل  :انسان،
طبیعت ،فرهنگ و تاریخ خالصه کرد .تأکید این مقاله بر این
است که تمامی این الیهها باید مورد مطالعه قرار گرفته و در طرح
احیای محوطة بیستون لحاظ شود تا بتوان به مرمتی جامعنگر و
پایدار دست یافت.
مواد و روش تحقیق

تحلیل و آنالیز الیههای مختلف اکولوژیکی و تاریخی منطقه
با توجه به اسناد مستدل از جمله ،عکسهای هوایی ،نقشهها،
گزارشات سازمان میراث فرهنگی و سازمان محیط زیست
از وضعیت گذشته و حال حاضر محوطه صورت گرفته است.
"اطالعات سازمانیافتهای که جمعآوری شدهاند نیاز به این دارند
که به وسیلة مطالعات میدانی تأیید شوند به خصوص جایی که
نقشهها و حتی عکسهای هوایی ممکن است به روز نباشند"
[مؤسسه منظر و مؤسسه مدیریت و ارزیابی زیستمحیطی1385 ،
 .]67 :مطالعات میدانی به صورت عکس و یادداشتبرداری در
محل توسط نگارندگان صورت گرفته است .در واقع به منظور
شناخت و آنالیز بخشهای مختلف منطقه ،این بستر مطالعاتی به
دو زون اصلی تقسیم شده است :
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مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر

شماره هجدهم  /سال هشتم /پاییز1390

زون  .1مطالعات منظر طبیعی  :محدوده شامل منطقه حفاظتشده
بیستون به مساحت  50/000هکتار ،منطقه پناهگاه حیات وحش
بیستون به مساحت  45/000هکتار و همچنین بخشهایی از
دشت بیستون و رودخانة گاماسیاب است که در نزدیکی محوطة
تاریخی بیستون قرار دارد و جزو حریم منظری بیستون به شمار
میروند.
زون  .2مطالعات محوطه تاریخی  :بررسی آثار تاریخی موجود در
حریم ملی و جهانی بیستون و بازخوانی روایتهای تاریخی آن.

را در چارچوب "مرمتی شایسته" به آن بازگرداند .مرمت شایستة
منظر طبیعی میتواند "راه میانهای بین توسعة بیرویه منظر و
حفاظت کامل"[بل ]1386 ،باشد.
"یکی از فرصتها و امکانهای عمدة مرمت منظر طبیعی ایجاد
رابطهای جدید بین مردم اجتماع و منظر طبیعی است .این مرمت
میتواند در همه جا و در مورد هر نوع اکوسیستم و بستر طبیعی
آسیب دیده" [ ]Cairns, 1999: 79اعم از جنگل ،کوهستان،
تاالب و  ...صورت گیرد.
معماران منظر به منظور مرمت طبیعت هر منطقه یافتهها و
اطالعات بومشناسانه را "با عنوان عناصری مرتبط با حافظة
جمعی آن مکان اساس و پایة کار خود قرار داده" [ASLA,
] 2008و در طرحهای خود توجه میکنند به آنچه حافظة جمعی
از طبیعت در ذهن دارد .مرمت منظر طبیعی نیازمند فرایند زمانی
بلندمدتی برای اجرای برنامهها و ایدههای خود است .از این
نگرش نمیتوان انتظار داشت که "نسخة معتبری از طبیعت از
میان رفته"[اسکبلوند ]79 : 1382 ،ارایه دهد ،بلکه تالش آن در
خلق منظر طبیعی که سالمتی و نشاط را به بستری تخریب شده
و غیرانسانی میآورد قابل ستایش است.
با توجه به مطالبی که در قسمتهای پیشین بحث آمد میتوان
اصول مرمت منظر طبیعی را به شرح زیر مطرح کرد و"با توجه
به طیفی از مسایل اجتماعیـ سیاسی و زیستمحیطی" [همان :
 ]75موجود در منظر طبیعی آنها را به کار گرفت (جدول.)1
 .1حفاظت  :از منابع طبیعی با «به کار بردن اقدامات مربوط به

مرمت بومشناسی منظر طبیعی

2

"تخریب و تباهی بومشناسی ،نگرانی عمدهای در جهان محسوب
میشود ،به ویژه در مناطقی که به سرعت در حال توسعه
هستند" [اسکبلوند" .]72 : 1382 ،تغییرات بومشناسی در زمین،
رودخانهها ،دریاچهها و اقیانوسها به عنوان نتیجة مستقیم از
دخالت بشر سبب شده است (که امروزه) ضرورت تفکر اساسی در
بکاربردن راهکارهای مرمت بومشناسی و مدیریت منابع طبیعی
احساس شود"].[Apfelbaum & Thomas, 2008: 358
نگرش مرمت منظر طبیعی به منظور حفاظت از آنچه باقی مانده
و احیای آن بخشی از طبیعت که از دست رفته است وارد مباحث
جدید معماری منظر شده است .گونههای گیاهی و جانوری بومی
و جلوههای اکولوژیک منطقه که هویت طبیعی آن را میسازند
باید "حفاظت" شده و عواملی که مخدوش و تکه پاره شدن منظر
را در پی دارند باید حذف شوند تا بتوان یکپارچگی منظر طبیعی
جدول .1اصول مرمت جامع منظر .مأخذ  :نگارندگان.

Table 1. Integrated principles of landscape restoration. Source: Authors.
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تعهدات توسعه پایدار به طور گسترده و درکل منظربهطوری که
تنها بر مناطق حفاظت شده تأکید نکرد" [بل،]410 : 1386 ،
محافظت کامل از مناطق به شدت آسیبپذیر و ممانعت از
بهرهبرداری انسانی.
 .2احیا و مرمت ارزشهای اکولوژیکی با بکارگیری روشهای احیا
و بازسازی طبیعت ،انجام عملیاتهای اصالحی" ،پیگیری مداوم و
بلندمدت مدیریت منظر طبیعی و طراحی به منظور بازیابی سالمت
منظر و بهرهوری انسانی از آن".[Motloch, 2001: 211] .
" .3طراحی منظر با هدف دستیابی به بهترین تجربه زیباییشناختی
(اهداف زیباییشناسی)" ] [Craul & Rowe, 2008: 22در
مناطقی که به شدت تخریب یافتهاند ،طراحی منظر با استفاده از
الگوهای طبیعت [بل ]297 : 1386 ،و ایجاد مناظر طبیعی جدید.
مرمت منظر

"مرمت منظر یکی از اقتصادیترین دغدغهها و چالشی خردمندانه
و ارزشمند از میان تمام انواع جدید و روزآمد راهکارهای مدیریت
محیط است"].[France, 2008: preface
آنچه در مرمت منظر بسیار اهمیت دارد نگاهی انسانی در کنار
احیای طبیعت بستر طراحی است .در واقع در اینجا دو نوع دیدگاه
کام ً
ال متفاوت نسبت به مرمت منظر وجود دارد ،از طرفی دیدگاه
«اکولوژیستها»ست که آرمان آنها صرف ًا در کنار هم قراردادن
تکههای از هم گسیختة طبیعت است و از دیگرسو دیدگاه
«طراحان منظر» که دغدغة آنها اصالح 3منظری تخریبشده
در فرایند خلق مکانی است که زمینة استفادة مجدد مردم از آن
فراهم میآید ".به عبارت دیگر تفاوتی ذاتی و اساسی بین دیدگاه
مرمت اکولوژیکی 4و طراحی مرمت منظر 5وجود دارد .مهمترین
علت این اختالف نظر حرفهای به یک دوگانگی کاذب ذهنی
اکولوژیستها برمیگردد که معتقدند یا طبیعت و یا فرهنگ"

..............................................................................

].[Ibid

"شایان ذکر است تمام سطوح ارزشهای موجود در منظر باید
مورد توجه و احیا قرار گیرند؛ هم ارزشهای طبیعی و هم
ارزشهای فرهنگی" ].[UNESCO –ICOMOS, 2009: 8
"احیای 6منظرهایی که در گذشته (تخریب شده) و مورد بهرهکشی
قرار گرفته و یا منظرهایی (که ارزشهای آنها) تا به امروز نادیده
گرفته شده ،به منظور استفاده برای مردم دیدگاهی جامع است
که بسیار متفاوت است با نگرش (تکبعدی) اکولوژیستها
به منظر که آرمانی خیالپرستانه در تکرار و برگرداندن
وضعیت گذشته طبیعت آن هم از روی تصویری ناقص دارند"
].[France, 2008: preface
جدیدترین دیدگاههای مرمت منظر بیان میکنند که صرف
مطالعة اکولوژیکی محیط طبیعی و مرمت طبیعت منظر کافی
نیست .از آنجا که این نگرش در چارچوب معماری منظر تعریف
میشود از یکسو به مرمت بستر اکولوژیکی منطقه میپردازد
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فصلنامه علمی ـ پژوهشی مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر

که سالمت ،پایداری و زیبایی منظر را تأمین میکند و از سوی
دیگر با در نظرگرفتن ویژگیهای فرهنگی و تاریخی منظر به
مرمت نشانهها ،نمادها و آثار هنری ،فرهنگی و تاریخی آن نیز
توجه میکند .در واقع مرمت منظر به دنبال آن است که "با
ردیابی گذشته ،حال را درک کرده" [اسپیرن ]232 : 1384 ،و
با ارایة طرحی انسانی به ارتقای کیفی منظر بپردازد .در یک
جمعبندی مختصر میتوان گفت مرمت منظر ،حوزههای وسیعی
از ابعاد اکولوژیکی ،اجتماعی و فرهنگی منظر را در برمیگیرد و
راهکارهایی به منظور احیا و باززندهسازی آنها در راستای اهداف
انسانگرایانه ارایه میکند.
مطالعات بومشناسی منظر طبیعی بیستون (زون )1

امروزه الیههای منظر بینظیر این منطقه در سایه تاریکی از
صنایع و تخریب و بهرهبرداری بیرویه منابع طبیعی قرارگرفته
و اکنون به جرأت میتوان گفت منطقه در چشمانداز برنامههای
کالن و باالدستی به عنوان منطقه صنعتی دیده میشود و نه
منطقهای با طبیعت بکر و هویت تاریخی و فرهنگی ممتاز.
"این در حالی است که بیستون برای ثبت در یونسکو،
محدودیتها و ضوابطی را در حریم جهانی خود پذیرفت که
خروج شرکت پتروشیمی دوم از حریم منظری این اثر منحصر به
فرد یکی از این ضوابط بود .تنها پس از گذشت یک ماه از ثبت
جهانی بیستون ،پتروشیمی پلیمر دوباره اقدامات عمرانی خود را
برای احداث کارخانه از سر گرفت و از آن زمان تاکنون سازمان
میراث فرهنگی نتوانسته است که اقدامات آنها را متوقف کند"
[خبرگزاری میراث فرهنگی.]1388،
"بایستی یادآور شد که تجربة نسنجیده احداث کارخانجات،
بزرگراه و جادهها از درون محوطههای تاریخی و طبیعی به
صورت یک بیماری مسری کلیة محدودههای تاریخی و طبیعی
را تهدید میکند" [مرادی و امیرکبیریان .]85 : 1376 ،به منظور
مطالعة بومشناختی محوطه بیستون ،جلوههای منظر طبیعی
منطقه در جدول  2جمعبندی شده است.
مطالعات منظر تاریخی و فرهنگی بیستون (زون )2

"کوه بیستون به صورت تودهای انبوه از سنگها ،باغ بهشتی
بزرگ و چشمهای همیشگی را احاطه کرده؛ و امروزه به عنوان
نقطة عطفی در تاریخ باقی مانده است .این منظر که از دوران
ماقبل تاریخ از آن استفاده میشد ،شاهدی بر عبور آشوریها،
هخامنشیان ،اسکندر کبیر ،پارتها ،ساسانیان ،مهاجران عرب
و سرانجام مغول بود .در پای این کوه ،آبی زالل از چشمهای
عمیق میجوشید و به دریاچه مقدس ریخته میشد و با منظری
زیبایی که به وجود میآورد ،توجه عموم را به خود جلب میکرد"
[خوانساری ،مقتدر و یاوری .]51 : 1383 ،در واقع ویژگیهای
طبیعت منطقه بیستون زمینهساز حضور و شکلگیری تاریخ بشر
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جدول  .2نقاط ضعف و قوت ،فرصتها و تهدیدات منظر طبیعی منطقه بیستون .مأخذ  :نگارندگان.
Table2. SWOT analysis table for natural landscape of Bisotun. Source: Authors.
ﺟﻠﻮهﻫﺎي ﻣﻨﻈﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ

ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن

رودﺧﺎﻧﻪ ،ﭼﺸﻤﻪ ،ﺳﺮاب
آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ

ﺧﺎك

ﻗﻮتﻫﺎ

ﺿﻌﻒﻫﺎ

داراي ژرفﺗﺮﻳﻦ ﻏﺎر ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ  :ﻏﺎر ﭘﺮآو،
ﺑﺮﺧﻮرداري از ارزشﻫﺎي زﻳﺒﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ،ﺟﻨﺲ
ﻛﺎرﺳﺘﻲ ﻻﻳﻪﻫﺎي ﻛﻮه ﺑﺎ ﺗﺮاواﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ،
ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﻨﻮع ﺣﻴﺎت وﺣﺶ
].[http://www. bisotun. ir

ﻓﻘﺪان ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن،
ﺗﻌﺪاد اﻧﺪك ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻃﻮﻻﻧﻲ
ﺷﺪن روﻧﺪ ﺑﺎزﺳﺎزي ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﻮدن ]ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ
زﻳﺴﺖ.[1381،

"ﺑﻴﺴﺘﻮن ،ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ و ﻃﻮﻻﻧﻲﺗﺮﻳﻦ دﻳﻮارهﻫﺎي
اﻳﺮان را درﺑﺮﻣﻲﮔﻴﺮد .اﻳﻦ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ،ﺑﻬﺸﺖ
ﺳﻨﮓﻧﻮردي اﻳﺮان اﺳﺖ"
] [http://www.alpineclub.irﻛﻮهﻧﻮردي،

ﻣﺨﺪوش ﺷﺪن دﻳﺪ ﺑﺼﺮي ﺑﻪ ﻛﻮه ﺑﻴﺴﺘﻮن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻏﺒﺎر
آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ ،ﻋﺪم وﺟﻮد
ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺎﻳﺪار در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،آﺳﻴﺐﻫﺎي
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن.

وﺟﻮد ﭼﻬﺎر رودﺧﺎﻧﻪ داﻳﻤﻲ و ﻓﺼﻠﻲ )ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب،
دﻳﻨﻮرآب ،رازآور و ﺑﺮﻧﺎج( ،ﺗﻼﻗﻲ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب و
دﻳﻨﻮر آب ،ﺳﺮاب ﺑﻴﺴﺘﻮن ،ﺳﺮاب ﻧﻮﺟﻴﺮان و
ﺳﺮاب ﺑﺮﻧﺎج و ﭼﺸﻤﻪﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ آﺑﺪﻫﻲ ﺑﺎﻻ.
 176ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﻋﻤﻴﻖ و ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ 53،دﻫﻨﻪ
ﭼﺸﻤﻪ ][http://www. bisotun. ir

ﻛﻢآﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ،ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ
آﺑﺨﻴﺰداري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ از
رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ"،ورود ﭘﺴﺎب ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﻪ
رودﺧﺎﻧﻪ" ] [http://isna.ir/faو ﭘﺎﻳﻴﻦ
رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ آبﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ

رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﻳﺎن ﺣﻴﺎت در دﺷﺖ
ﺑﻴﺴﺘﻮن ،اﻣﻜﺎن زﻧﺪﮔﻲ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪزي و
ﻛﻨﺎررودﺧﺎﻧﻪ زي ،ﻣﺎﻫﻴﮕﺮي در ﻓﺼﻮل و ﻧﻘﺎط
ﻣﺸﺨﺺ ،اﻧﺠﺎم ورزشﻫﺎي آﺑﻲ،
ارزشﻫﺎي زﻳﺒﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ
ارزشﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ

آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب
ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ]اﻳﺴﻨﺎ ،[1386،اﺣﺪاث ﺳﺪ در ﺳﺮﭼﺸﻤﺔ
ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب )در ﺣﺎل اﺟﺮا(؛ ]ﺧﺎﻧﻠﺮي.[1385 ،
ﺑﻬﺮهﺑﺮداريﻫﺎي ﺑﻲروﻳﻪ از آب ]ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي[1388 ،
و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ،ﺣﻔﺮ ﭼﺎهﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز،
ﺑﻬﺮهﺑﺮداريﻫﺎي ﺑﻲروﻳﻪ از ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ و ﺳﺮابﻫﺎ -ﺣﻔﺮ
ﭼﺎهﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز و ﭘﻤﭙﺎژ آب ]ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ
زﻳﺴﺖ.[55 : 1381 ،

دﺷﺖ ﺑﻴﺴﺘﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰﺗﺮﻳﻦ
ﺧﺎكﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و از ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺳﺮآﻏﺎز ﻛﺸﺖ و ﻛﺎر ]رﺷﻴﺪﻳﺎﺳﻤﻲ: 1369 ،
.[63

ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻛﺸﺎورزي ﺑﺮ ﺧﺎك،
]ﺑﻮﺗﻜﻴﻦ و ﻛﻠﺮ ،[209 : 1387 ،ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ
ﺑﺎدي و آﺑﻲ ﺧﺎك در ﻣﻨﻄﻘﻪ ]ﺳﻴﻤﺎي ﻣﺤﻴﻂ
ﻃﺒﻴﻌﻲ.[103: 1381 ،

ﺗﺴﻬﻴﻞ روﻧﺪ ﺑﻬﺴﺎزي و اﺣﻴﺎي ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ
ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺎ زﻫﻜﺸﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﺎك.

از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺧﺎك ﺑﺎ راهﺳﺎزي ،ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻣﻌﺎدن و
ﺗﺨﺮﻳﺐ اراﺿﻲ ،ﭼﺮاي دام در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺮاﺗﻊ ،ﻗﻄﻊ درﺧﺘﺎن
ﺟﻨﮕﻠﻲ و ﺑﻮﺗﻪﻛﻨﻲ ]ﺳﻴﻤﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ: 1381 ،
.[103

ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ

ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ]اﻃﻠﺲ ﻣﻠﻲ ﻣﺤﻴﻂ
زﻳﺴﺖ ،[6 : 1380 ،ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻏﻨﻲ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﻠﻮط ﻏﺮب ،ﻛﻴﻜﻢ ،ﺷﻦ ،زاﻟﺰاﻟﻚ وﺣﺸﻲ ،ارﺧﺒﻚ،
ارژن ،ﺗﻨﮕﺲ ،آﻟﺒﺎﻟﻮي وﺣﺸﻲ ،ﺑﻨﻪ ،راﻓﻨﺪ و اﻧﺠﻴﺮ
وﺣﺸﻲ و ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي ﺑﻠﻮط ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ
ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ].[http://www. bisotun. ir

اﻣﻜﺎن ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺗﻨﻮع روﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻧﺪك روﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي
ﺻﺨﺮهاي و ﺣﺎﺷﻴﻪ دره

ﺣﻴﺎت وﺣﺶ

ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻي ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ  :ﻛﻞ و ﺑﺰ ،ﻣﻴﺶ و ﻗﻮچ،
ﺳﻮﺳﻤﺎر ،اﻧﻮاع ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ، ...زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻬﻢ ﺣﻴﺎت
وﺣﺶ ﻛﺸﻮر ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از دﻫﻪ  .60ﺗﻮان زﻳﺴﺘﻲ
ﺑﺎﻻي ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي در ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ
ﻣﻮﺟﻮد ]ﻃﺮح ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﺑﻴﺴﺘﻮن،
[81 : 1381

ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﺎ ﻧﺎﺑﻮدي ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ
ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاراﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﻠﻨﮓ ،ﮔﺮﺑﻪ وﺣﺸﻲ و
ﺳﻤﻮر ]ﺳﻴﻤﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ-206 : 1381 ،
 .[166ﻧﺎﺑﻮدي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ارزﺷﻤﻨﺪ
رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻣﺎﺳﻴﺎب ]وﻟﻲ اﻟﻬﻲ.[1385 ،

ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ

ﻏﺎرﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ،ژﺋﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ.

ﺗﻬﺪﻳﺪات

داراي  42ﮔﻮﻧﻪ از ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻧﺤﺼﺎري اﻳﺮان،
ﺑﺮﺧﻮرداري ارزشﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ وﻳﮋه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ذﺧﻴﺮهﮔﺎه ژﻧﺘﻴﻜﻲ ]ﺳﻴﻤﺎي ﻣﺤﻴﻂ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ،[118 : 1381 ،ارزشﻫﺎي داروﻳﻲ.

ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪي اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ]ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ،[118 : 1381 ،ﺷﺎﺧﻪزﻧﻲ و
ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي ﺳﻨﺘﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻨﮕﻠﻲ ]ﻧﻤﻴﺮاﻧﻴﺎن و ﻣﻠﻚﻧﻴﺎ،
 ،[375 : 1387ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺸﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪة
ﻓﻘﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ،ﭼﺮاي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺮاﺗﻊ ]ﻃﺮح ﻣﻠﻲ
ﺻﻴﺎﻧﺖ زاﮔﺮس[1384،

ارزشﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ،ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ذﺧﻴﺮهﮔﺎه ژﻧﻲ"،ﺳﻮﺳﻤﺎر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد
ﺑﻴﺴﺘﻮن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ درﻣﻲآﻳﺪ"
].[http://www. CHN. ir

وﺟﻮد ﭘﺎدﮔﺎنﻫﺎ ،ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي
ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮكﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪاي ،ﭼﺮاي
ﺑﻲروﻳﻪ و ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري وﺳﻴﻊ از
آبﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﺳﻄﺤﻲ .وﺟﻮد ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز
و ﻛﺜﺮت ﺳﻼح در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ]ﺳﻴﻤﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ،
.[106-206 : 1381

جدول .3نقاط ضعف و قوت ،فرصتها و تهدیدات منظر تاریخی و فرهنگی محوطه بیستون .مأخذ  :نگارندگان.
Table3. SWOT analysis table for historical and cultural landscape of Bisotun. Source: Authors
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در دامان آن بوده است؛ بیستون طبیعتی است در هزارتوی تاریخ
و تاریخی است که بدون طبیعت هرگز ساخته نمیشد .همة اینها
اهمیت شناخت و ضرورت مرمت منظر طبیعی بیستون را به
عنوان مهمترین اقدام در مرمت منظر آن نشان میدهد.
داستانها و افسانههای بسیاری با بیستون آمیخته شده به طوری
که این کوهستان در ادبیات و هنر ایران زمین همواره مورد توجه
و احترام بوده است« .داستان عشق فرهاد الهامبخش شاعران
گذشتة این مرز و بوم گردید و زمینهای برای طبعآزمایی آنان شد.
از آن میان مثنوی عاشقانة «خسرو و شیرین» نظامی گنجوی
گوی سبقت از همگان ربوده است .اکثر مینیاتورسازانی که از
قرن دهم هجری به بعد کتاب نظامی را مصور کردهاند به صورتی
کام ً
ال مشخص و نمایان دیوارة بلند بیستون و چشمههای پای آن
را همراه با نقش خسرو و شیرین قلم زدهاند» [گلزاری: 1357 ،
 .]380نتایج مطالعه ویژگیهای منظر تاریخی و فرهنگی بیستون
در جدول  3جمعبندی شده است.
معیارهای حفاظت و مرمت منظر طبیعی بیستون (زون )1

با توجه به آنچه گفته شد میتوان معیارهای مرمت منظر طبیعی
بیستون را به این شرح ارائه کرد  :در مرمت منظر طبیعی این منطقه
از دو اصل «حفاظت منابع طبیعی» و «احیا و مرمت ارزشهای
اکولوژیکی» در تعیین معیارها استفاده خواهد شد .با توجه به
مطالعات انجامشده ،آسیبها و تخریبهای وارده به طبیعت منطقه
مربوط به هر دو حوزة «ساختار منظر» و «جریانهای منظر» [بل،
 ]279 : 1386میشود.
با آشفتگیهایی که در منطقه به وجود آمده است و غالب ًا منشأ
انسانی دارد ،ساختار منظر چون لکههای جنگلی کوهستان ،مراتع
جدول  .4راهکارهای حفاظت و مرمت منظر طبیعی بیستون مأخذ  :نگارندگان.

واقع در دامنهها و بستر مرغزاری دشت بیستون و حتی داالن
رودخانهای گاماسیاب رو به نابودی گذاشته و در حال محو شدن
از منظر طبیعی منطقه هستند .آشفتگیهای ناشی از تخریبهای
انسانی جریانهای منظر را نیز تحت تأثیر قرار داده است به طوری
که بسیاری گونهها یا در حال انقراض هستند و یا با خطر مواجه
شدهاند.
به منظور نجات سالمت اکولوژیکی منطقه که سالمت انسانها و
نسلهای آینده را نیز در برمیگیرد الزم است سازمانهای مسئول
با کمک نیروهای مردمی هرچه سریعتر نسبت به حفاظت و احیای
اکولوژیکی منطقه اقدام کنند (جدول.)4
معیارهای حفاظت و مرمت منظر تاریخی بیستون (زون )2

پیشنهادات زیر به منظور دستیابی به معیارهای حفاظت و مرمت
منظر تاریخی بیستون ارائه میشود :
10
 )1ثبت جهانی بیستون به عنوان «منظر فرهنگی» " :واژة منظر
فرهنگی گسترهای از جلوههای گوناگون تعامل بین نوع بشر و
محیط طبیعی پیرامون را شامل میشود .مناظر فرهنگی غالب ًا
منعکسکنندة تکنیکهای خاص ساکنان در بهرهوری پایدار
از زمین ،تفکر در ویژگیها و محدودیتهای محیط طبیعی و
همچنین نشاندهندة رابطة معنوی خاص ساکنان با طبیعت
است"] [UNESCO – ICOMOS, 2009: 7ثبت این محوطه به
عنوان «منظر فرهنگی» میتواند در جلب اعتبارات ملی و جهانی در
این منطقه بسیار مؤثر باشد .این ثبت سبب خواهد شد حریم بسیار
بزرگتری از آنچه که امروزه حریم جهانی یونسکو برای این منطقه
است در نظر گرفته شود ،حذف صنایع و ساختمانهای کمارزش و
اتوبان بین شهری که از وسط سایت میگذرد از جمله اهدافی است

..............................................................................
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که با گسترش حریم قانونی منظر فرهنگی بیستون محقق میشود.
 )2بکارگیری تدابیر حفاظت  :با انجام مطالعات باستانشناسی
میتوان ،تدابیر "محافظت ،حفاظت ،مرمت ،باززندهسازی و
بازسازی" [فیلدن و یوکیلتو ]82-84 : 1386 ،را به منظور
احیای منظر تاریخی بیستون بکار گرفت .در عین حال میتوان
در بخشهایی از محوطة تاریخی با بکارگیری تجسم خالق و
بازخوانی روایات تاریخی ،نشانههایی طراحی کرد تا روح تاریخی
مکان احیا شود .در واقع با طراحیهایی که اصول حفاظت از این
اراضی (مثل عدم ساخت المان و یا پوشش گیاهی با عمق بیش از
 20سانتی متر در محوطههای باستانی) را نفی نمیکنند میتوان
به باززندهسازی منظر تاریخی بیستون از البهالی حافظة جمعی و
خاطرات مدفون در بستر طرح پرداخت (جدول.)5

جدول  .5راهکارهای حفاظت و مرمت منظر تاریخیـ فرهنگی بیستون .مأخذ :
نگارندگان.
Table5. Methods of conservation and restoration of Bisotun
cultural landscape

نتیجهگیری
شناخت رابطة بین تاریخ و طبیعت در سایت بیستون و یافتن راهکارهایی به منظور مرمت منظر فرهنگی آن هدف اصلی این مقاله را تعریف کرده
است .به نظر میرسد منظر فرهنگی منطقه دچار آشفتگی شده و وحدت و انسجام خود را از دست داده است .مسلم ًا منظری که طبیعت آن مورد
بیاحترامی و تجاوز قرارگرفته باشد نمیتواند سحرآمیزی و روح مکان خود را حفظ کند .از یک سو میتوان گفت بهترین و جامعترین نگاه به منظر
تاریخی و طبیعی بیستون معرفی این بستر به عنوان منظر فرهنگی است ،نگرشی که به «ارتباط» فرهنگ و طبیعت ارج گذاشته و هریک را بدون
دیگری بیمعنی میداند .در واقع ،اولین قدم در مرمت منظر محوطههای تاریخی و طبیعی تغییر دیدگاههای رایج و یک جانبهنگرانه به این مناظر
فرهنگی است .ذکر این نکته حائز اهمیت است که هرچه بیشتر دربارة محوطه بیستون مطالعات صورت میگیرد ابعاد پیچیدگیها و روایات مدفون
در آن بیشتر مشخص میشود .این مقاله تنها گامی کوچک در بازشناسی ارزشهای طبیعی و تاریخی این منظر فرهنگی است .امید است که در
آینده گروههای تحقیقاتی به منظور مرمت منظر فرهنگی بیستون و معرفی این منظر شگفتانگیز شروع به فعالیت و پژوهش کنند.

پینوشت

..............................................................................

 Ecological Restoration .2 / Cultural landscape .1مرمت منظر طبیعی نیازمند نگرش و مطالعة جامع الیههای اکولوژیکی بستر طراحی است؛ در واقع «مرمت
منظر طبیعی» را میتوان «مرمت بومشناسانة طبیعت» دانست .به نظر میرسد واژه «بومشناسی» معادل مناسبی برای واژة  Ecologyنباشد ،زیرا که واژة بومشناسی مفهومی
وسیعتر از اکولوژی دارد و الیههای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و ...را نیز تحت واژة «بومشناسی» میتوان بررسی کرد اما واژة اکولوژی بیشتر به بخش طبیعت در منظر
مربوط میشود .در منابع انگلیسی که برای تدوین بخش حاضر مورد استفاده قرار گرفته ،عبارت  ecological restorationبه کار رفته است که در توضیحات با «مرمت
بومشناسی» معادلسازی شده است ،اما در واقع منظور نگارندگان «مرمت بومشناسی منظر طبیعی» بوده و با دیگر شاخصههای منظر که در واژة بوم میگنجد ارتباطی نداشته
است .به علت ضعفی که در دایرة واژگان فارسی مربوط به مرمت منظر وجود دارد پیشنهاد میشود که این واژگان به دقت مطالعه و معادلسازی شوند
Fixing the broken bits and pieces of nature .3
Restoration ecology .4
Restoration deign .5
Restoration .6
.River Restoration .7
Reestablish .8
Land Form .9
 .10به منظور مطالعه بیشتر دربارة واژة منظر فرهنگی ) )cultural landscapeمراجعه شود به سایت منظر فرهنگی ایاالت متحده www. tclf. org :
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Abstract

Bisotun site as an outstanding universal value and a testimony to the ancient Persian civilization is inscribed on ICOMOS world heritage list (2006, No 1222). As wildlife refuge, Bisotun site is comprised of unique ecological values. The present article emphasizes
on the role of landscape architecture in converging natural and cultural aspects in a cohesive restoration plan, providing the basis for
reducing current ecological issues, promoting cultural identity and improving prosperity of the living condition of the impoverished
people in the region. The present article has tried to use a descriptive-analytic method to present and codify the landscape restoration
principles in natural-historical site of Bisotun.
1. Site: Bisotun historical site is located 30 kilometers northeast of Kermanshah in western Iran. Bisotun, which means “the place or
stand of the God(s)”, has been of mythological value throughout Iran’s ancient history. This site is located along the ancient trade route
linking the Iranian high plateau with Mesopotamia. The core zone (ca 1200 x 500m) covers the heart of the archaeological site. «This
site has remained from the prehistoric times to the Median, Achaemenid, Sassanian, and Ilkhanid periods. The principal monument is
the bas-relief and cuneiform inscription ordered by Darius I, the Great, in 521 BC, serving as a testimony to Persian civilization and
one of the world’s most creditable historic evidences, that has been inscribed in world heritage ICOMOS list (2006. No 1222). In fact,
the natural features of Bisotun region were an introduction to the formation of culture and human history in this region. At least 28
historical-artistic elements in this region have so far been inscribed by the Cultural Heritage Organization of Iran. Bistoun comprises
various key characteristics which have already made it a unique place across Iran’s ancient history. They include various ecological
and aesthetical features, several caves deep inside the mountain and also Gamas-Ab and Dinevar-Ab rivers, native vegetation and
wildlife features which had motivated the building of bridges and hydro-plants for Sasanian kings. Furthermore, there are many fictions and folklores mingled with Bisotun. This cultural landscape had already provided a better meaning to the concept of «nature».
Although this unique mountain lays in a historical silence, in fact this silence is replete with many unknown mysteries.
2. Current situation: Today, despite the ecological and cultural potentials, Bisotun faces many environmental problems and a large part
of its natural resources is at the risk of destruction due to the excessive industrialization occurring in the region. Although this unique
wildlife refuge is in danger, new factories are still built in its landscape boundaries and nature destruction has proved to have already
had long lasting effects on local economy. The main question that the present research deals with is whether it would be possible to
see the culture and nature of Bisotun in a dynamic interaction with each other and if it would be possible to study the aspects of historic
restoration and natural regeneration in a cohesive approach of «Bisotun cultural landscape restoration». A descriptive-analytic method
has been applied to present and codify the design principles in this site. The survey of the site has been carried out in the following two
phases: a) Natural landscape study: In this phase, Bisotun’s protected area which comprises 120,000 acres of area embracing some
parts of Bisotun meadow and Gamas-Ab River which are located near Bisotun historical site are studied.
b) Historical landscape study: In this phase, the national and world defined boundaries of Bisotun historical site and the trail of ancient
route that contains 3,700 acres of natural landscape are studied. Research results show that during the last 50 years, the natural-historical characteristics of Bistoun site have lost their coherence and unity. It is generally believed that when a cultural landscape loses its
unity and is denied the care it deserves, it cannot preserve its magic and the spirit of place which originally belonged to it. Unfortunately, the construction of inter-city freeway through the ancient site, dumping industrial sewage in nearby rivers, leveling the lands
and destroying the pastures are all examples of negligence to the language of the landscape in the region. In fact, all of these factors
have influenced the glory and elegance of the landscape; the elegance which attracted Iranian kings and artists to Bisotun in the past.
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