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مقدمه 
زیباییای که در یک چشمانداز وجود دارد ،تصویر انسانیت مشترک ماست .این زیبایی تنها یک یا چند جنبه ندارد ،بلکه ذاتی
است و از حضور انسان ناشی میشود ( .)Egoz and Bowring, 2004: 58با وجود این برخی طرفداران زیبایی و
زیباییشناسی معتقدند که مفهوم زیبایی در زمان فعلی باید بهسرعت تغییر کند تا با خطرات موجود و بحرانهای آینده ،بهویژه
در زمینة مسائل محیطزیستی ،اقتصادی و اجتماعی مطابقت داشته باشد؛ درحالیکه برخی دیگر سعی در یافتن طرحهای
متعهدانه و مسئوالنه در بطن و کانونهای فعلی زیبایی دارند ( .)Treib, 2018: 30اکنون در گفتمان چشمانداز معاصر،
«زیباییشناسی چشمانداز» یک جذابیت کامل ،نوعی داروی گیاهی شفابخش و همچنین اتصاالت ذهنی ما با دنیای بیوفیزیکی
است ( .)Hellström Reimer, 2010: 35بدینمنظور پاسخ یک مشاهدهگر به زیبایی چشمانداز باید تابعی از عناصر آن
چشمانداز و پیکربندی مکانی آن باشد ( .)Sakieh at el., 2016: 18بدینصورت که ویژگیهای زیباییشناسی چشمانداز
ممکن است کامالً مطلق یا کامالً نسبی و قابل ارزیابی باشد؛ مانند خود زیبایی و زشتی ،یا شایستگی و نبود آن .این موارد شامل
ویژگیهای زیباییشناختی بنیادین ،از جمله ظرافت ،لطافت ،تعادل یا بیتعادلی و سیالی است .خواص غیراستاتیکی نیز شامل
ویژگیهای بدنی مانند شکل و اندازه و خصوصیات ثانویه مانند رنگها و صداهاست (.)Zangwill, 2007: 37
از سوی دیگر سنجش مباحث زیباییشناسی با توجه به پررنگتربودن مباحث کیفی بسیار سخت است .بدینمنظور
ضروری است بدانیم که برای تجزیه و تحلیل مفهوم ارزش زیباییشناسی چشمانداز ،بهویژه در فضاهای جغرافیایی چه
نگرشهایی وجود دارد و چگونه میتوان از این درهمتنیدگی برای بهینهسازی فضا استفاده کرد .یکی از مهمترین ابزار
انسانی در این زمینه بینایی است .بینایی پیوندی بنیادین با مفهوم چشمانداز دارد؛ زیرا چشم ،توانایی شگرفی در تشخیص
اختالف فواصل ،شدت نور و کیفیت طیف (رنگها) دارد (پورتئوس .)21 :0930 ،در این راستا وود ( )0313بهمنظور
منطقهبندی چشمانداز مبتنی بر بینایی و رنگ تالش فراوان کرده و توضیح داده است که چگونه رنگهای چشمانداز پس
از دخالت انسان در پوشش گیاهی طبیعی تغییر میکنند .همچنین در پژوهشهای جغرافیایی جدید و زیباییشناسی
چشماندازها ،بهویژه زیباییشناسی محیطزیستی به انسداد صوتی که تجربة زیباییشناختی بزرگ در زمینة صداها و مناظر
است پرداخته شده است (.)Prior, 2017; Wissaman, 2014
توجه به مقولة زیباییشناسی در چشماندازهای جغرافیایی یک موضوع کامالً مجهول و ناشناخته در مطالعات حوزة
معماری و جغرافیاست .اولین کسی که به زیباییشناسی بهطور غیرمستقیم اشاره کرد ،افالطون بود .در زمان ارسطو برای
اولین بار واژة زیباییشناسی تا حدی شبیه به معنای امروزی آن استفاده شد (کالینسن .)2 :0911 ،بعد از ارسطو تا
قرونوسطی اتفاق مهمی در حوزة با مفهوم زیباییشناسی رخ نداد .در این میان ،تعبیر آوگوستین 0از زیباییشناسی بیشتر
نمادین بود .آنچه در این نگاه به زیباییشناسی مربوط میشود این است که زیبایی پدیدهای طبیعی و متأثر از زیبایی
خداوند است (مارگولیس.)19 :0911 ،
با استناد به مباحث فوق ،این پژوهش رویکردی جامع و سنجشی به مقولة زیباییشناسی چشمانداز از دیدگاه 1NWHSو
1. Augustinus

 .1سایت میراث جهانی طبیعی ( )NWHSتوسط سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) معرفی شده که در آن به مناظر طبیع ی پراهمی ت و

چشمانداز()LAVدرفضاهایسبزشهری...

ییشناسی
جنگیوهمکاران:سنجشپایداریوارزشزیبا 
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معیارهای اکولوژیکی و ترجیحات عموم (تجربیات مشاهدهگران) به فضاهای سبز شهری است .درحقیقت دیدگاه NWHS

بیان میکند که زمین ،فضای سبز و در کل محیطزیست شهری جذابیت مهمی برای مشاهدهکنندگان و گردشگران دارد.
این امر بهویژه در کشورهای درحالتوسعه ،جایی که توسعة صنعت گردشگری تشویق میشد ،مردم محلی را از فقر دور و
درآمدهای مالی محلی را تقویت میکند (لئو و همکاران 1701؛ پنگ و همکاران  .)1700بر این اساس ارزیابی ارزش
زیباییشناسی چشمانداز ( 0)LAVدر عملکرد  NWHSدر فضاهای سبز شهری باید براساس معیارهای شناسایی پدیدههای
طبیعی عالی یا مناطقی از زیبایی طبیعی ،بکر و استثنایی طبیعی باشد ()Di Giovine, 2014؛ از اینرو در این پژوهش،
برای ارزیابی دقیق ارزش زیباییشناسی چشمانداز در منطقة مورد مطالعه کیفیت زیباییشناسی چشمانداز در چشماندازهای
پارکهای شهری ( ،)Da Costa Cristiano et al., 2018تحقیقات مربوط چشمانداز و برنامهریزی محیطزیست
( )Malekmohammadi and Jahanishakib, 2017و ارزشهای اکولوژیک در زیباییشناختی چشمانداز ( Gardos,

 )2018; Rodriguez et al., 2018را مرور کنیم تا درنهایت به پاسخ اصلی این پرسش برسیم که آیا روند زیباییشناسی
چشمانداز در فضاهای سبز شهری منطقة  11تهران بهسوی پایداری حرکت میکند یا ناپایداری؟
درحقیقت این پژوهش بر ترکیب ذهنیت و عینیت ،دیدگاههای متخصصان و افکار عمومی در ایجاد سیستم ارزیابی
 LAVمتمرکز شده است .درجة زیبایی چشمانداز بصری و چشمانداز عاطفی که از مشاهدهکنندگان بهدست میآید،
بهعنوان ارزیابی ذهنی  LAVدرنظر گرفته شده است .مجموعهای از ویژگیهای چشمانداز بهدستآمده از تفسیر تصاویر
سنجشازدور نیز بهعنوان ارزیابی عینی  LAVمدنظر قرار گرفتهاند که در شاخصهای  NWHSو اکولوژیکی پژوهش
کاربرد دارند.

مبانینظری 
زیبایی تناسب (هماهنگی) اجزای مجموعه است که اگر چیزی به آن اضافه یا از آن کم شود ،یا تغییری در آن صورت
بگیرد ،نابود خواهد شد ( .)Isaac, 2008: 3زیبایی چیزی است که زندگی را برای ما نمایش میدهد یا بهیاد میآورد
( .)Chernyshevsky, 1953: 293برایناساس در طبیعت هیچ فرم یا رنگی که در زیبایی عنصر نقش داشته باشد،
بیهوده ایجا د نشده است .طراحی در طبیعت با اعتدال و هوشیاری همراه است که از زیرکی و لطافت بینهایتی بهوجود
آمده است ( .)Alati et al., 2005:18فیلسوفان باستان اعتقاد داشتند که همة اهداف بشر را میتوان در سه دستة
اساسی طبقهبندی کرد :جستوجوی حقیقت ،جستوجوی زیبایی و دنبالکردن نیکی و حق (.)Yili Liu, 2003: 1274
در ارتباط با مفهوم زیباییشناسی نیز جان مویر در نوشتههای خود بر زیبایی فوقالعاده بیابان و چشماندازهای قوی
این قلمرو تأکید کرده است ( .)Harris, 2007: 152هومبولت جغرافیدان معروف آلمانی و پدر جغرافیای نوین اذعان
میکند در زمانی زندگی میکرد که زیبایی چشمانداز خاصتر بهنظر میآمد و آبشارها بهدلیل ویژگیهای عالی و
زیبایشان بسیار تحسین میشدند ( .)Hudson, 2012پولمن معتقد بود که زیبایی رفتار «مناسب» را تشویق میکند و او
باارزش جهانی تأکید شده است .دریاچهها ،آبشارها ،خط ساحلی ،پانوراما ،زمینشناسی ،بیابانها ،کوهستانها ،جنگ له ا ،هواشناس ی و حی ات وح ش ده
چشماندازی هستند که میتوان آنها را مطالعه کرد.
1. Landscape Aesthetic Value
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از این «ارزش زیبایی» برای بازساخت اخالقی جامعة خود استفاده میکند ( .)Amanda Rees, 2012: 191والتون در
تعریف بنیادین خود بیان میکند که زیباییشناسی لذتی است که هنگام تحسین یا ارزیابی مثبت چیزی به انسان دست
میدهد (.)Kendall, 1993: 504-506
تری ایگلتون 0منتقد ادبی انگلیسی و لوک فری 1فیلسوف فرانسوی تاریخچة زیباییشناسی نوین را انتشار دادهاند که
خواننده را از قرن هجدهم به بیستم میبرد .ایگلتون گمان میکند که مایة الهام طرح تحقیقاتی زیباییشناختی نوین
استنباط سادهای بوده است از توانایی تجربة زیباییشناختی برای برنامهای در زمینة پیشرفت اخالقی و سیاسی به رهبری
طبقة بورژوازی که در قرن هجدهم سربرآورد .فری نیز دربارة سهم بالقوة هنر و تجربة زیباییشناختی در ایجاد شرایطی
که دموکراسی در آنها بتواند فراتر از محدودههای طبقة اجتماعی -اقتصادی منفردی شکوفا شود ارزیابی خوشبینانهای
دارد (لوینسون و گایر.)00-07 :0910 ،
تاریخ زیباشناسی معاصر با دو مقالة جروم استولنیتس 9در دهة  07-27میالدی و جرج دیکی 1در سال  0332آغاز شد.
شد .براساس گزارش استولنیتس عالقة زیباییشناختی در ادراک خود شیء به پایان میرسد (استولنیتس .)091 :0320 ،او
بهوضوح معتقد است که تجربة زیباشناختی به معنای صحیح کلمه تنها بهمنزلة ادراک و بهرهمندی از آن تعبیر و تفسیر
شده است .هرچند هاچیسون آشکارا اعالم میکرد که تجربة زیباشناختی بیشتر حسی است تا عقلی (لوینسون و گایر،
 .)12 :0910دیکی او را نقد میکند که نمیتواند اثبات کند واکنش ما به زیبایی همیشه و ذاتاً حسی نیست و همچنین
قادر به اثبات این نکته نیست که همواره وحدت ادراک در گوناگونی است که به واکنش ما منجر میشود (دیکی:0332 ،
 .)11در ارتباط با تاریخ پساتحلیلی زیباییشناسی نیز مقالة معروف سیبلی ( )0313را باید مهمترین و نخستین پژوهش در
این زمینه دانست .سیبلی از همان ابتدا بهجای ارائة تعریفی واحد به تنظیم فهرستی پرداخت که به قصد نشاندادن دامنة
این واژه تهیه شده بود .فهرست او مواردی مانند هماهنگی ،آرامش ،قدرت ،ظرافت ،احساس ،جذابیت و زنندگی (رنگ) را
درمورد زیبایی دربرمیگیرد.
از نظر جغرافیایی مفهوم چشمانداز عبارت است از محدودهای زمینی با ظاهر کموبیش یکنواخت که بهعنوان یک
نظام فضایی بهکمک حواس قابلمشاهده باشد (پوراحمد .)32 :0912 ،چشمانداز نوعی شیوة مشاهده یا هماهنگسازی
دنیای بیرون در داخل صحنة زندگی با یگانگی دیداری است (شکویی .)001 :0937 ،به گفتة شمسالدین و همکاران
( ،)1701چشمانداز نتیجة تعامل متفاوت مؤلفههای محیط طبیعی ،فرهنگی و تاریخی است .چشمانداز اهمیت تاریخ را
بیان میکند و جنبههای نامشهود فرهنگ شهری را به تصویر میکشد .همچنین اصطالحی است که بهطور گسترده از
سوی مردم برای تجسم یک منظره یا رویداد خاص بهکار میرود .مطابق با کنوانسیون اروپایی چشمانداز در سال ،1771
این مقوله روشی است که بهکمک آن مردم محیطزیست را درک میکنند .درک چشمانداز به این گرایش دارد که بر
چرایی و چگونگی درک محیط از سوی مردم تمرکز کند ( .)Rosley et al., 2013در  97سال گذشته شاهد رشد
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گستردة بهرهگیری از طبیعت در چشمانداز شهرهای جهان ،بهویژه کشورهای اروپایی بودیم که این رشد فزایندة
چشمانداز در مناطق شهری ،استفاده از عناصر طبیعی را بیشتر کرده است ()Kendle et al., 2007: 34؛ بنابراین برای
بسیاری از افراد ،چشمانداز میتواند طبیعی یا دستساز باشد که باغها ،جنگلها ،درختان ،کویر و دریا را به تصویر میکشد
( .)Jaal and Abdullah, 2012در این دیدگاه برای طبیعت نقش غالب و اصلی در مقایسه با انسانها قائل است و
دلتنگی انسان برای محیطهای بکر طبیعی و شرایط مانند گذشته بهشکلی عمیق درک میشود؛ دلتنگیای که برآیند
آن در جنبشهای طبیعتگرای قرن هجدهم اروپا به اوج خود رسید (تقوایی.)99-91 :0930 ،
درنهایت در ارتباط با مفهوم زیباییشناسی چشمانداز به چند مورد از مهمترین نظریههای نوین در این زمینه پرداخته
شده است .پانتر ( )0311بیان میکند که میتوان سه چشمانداز یا سه الگوی میانرشتهای را بهسرعت تشخیص داد.
الگوی اول ،درک چشمانداز است که بر مکانیک چگونگی دریافت ما از منظر متمرکز است و بر رابطة میان درک ،فهم،
ترجیح و عملکرد تأکید دارد .در دومین الگو به چشمانداز از نظر کیفی و بهعنوان توضیحدهندة فرهنگها ،روشهای
زندگی و ارزشها نگریسته میشود .سومین الگو که بهعنوان روش چشمانداز یا کیفیت بصری شناخته شده است ،شیوة
حتمی زیباییشناختی است که با کیفیتهای صوری زیباشناختی حسی ،بهویژه در چشمانداز شهر سروکار دارد (پورتئوس،
 .)91 :0930ذوب و همکارانش به کشف این نکته عالقهمند بودند که ارزشهای یک چشمانداز چگونه دریافت و به چه
روشهایی برآورد و تخمین زده میشود .ارزیابی کیفیت زیباییشناسی چشمانداز مدنظر آنان از دو دیدگاه تجربة
متخصصان و جنبة روانشناختی مشاهدهکنندگان ارزیابی شد .برخالف روش متخصصان که در آن ،متخصص ،شاهدی
مشتمل با اهداف کامالً سودمندانه است ،در مقابل ،شیوة روانشناسانة شناختی بیشتر به پژوهش بنیادی گرایش دارد
(همان .)92 :درنهایت در آنچه بهنظر میرسد شکل توسعهیافتة کار ذوب و همکاران باشد ،دانیل و وینینگ ()0319
گونهشناسی روششناختی بسیار مشابهی را پیشنهاد کردند که عمدتاً در تقسیم الگوی تخصصی ذوب و همکاران به دو
شیوة صوری (معماری چشمانداز) و محیطزیستی (زیستی) تفاوت داشتند .طرح پروتئوس ( )0311ترکیبی از مطالعة
شخصی گسترده و دریافت درونی بود .براساس مقاله چاپشده در مجلة روانشناسی محیطزیست ( )0311منطق این
طرح نهتنها از آثار و نوشتههای موجود ،بلکه از اهدافی که دانشمندان مدرن از آنها حمایت میکنند نشئت میگیرد
(پورتئوس .)91 :0930 ،نظریة آپلتون (برای اولین بار در سال  ،)0301بر این عقیدة کلی استوار است که ریشههای درک
زیبایی در زیست انسان قرار دارد .البته این عقیدة جدیدی نیست (کوهن)0321 ،؛ زیرا اساساً کار آپلتون بر پایة رشد
گسترده در پژوهشهای قومشناسی در دهة  0327قرار دارد؛ درواقع نوعی زیستشناسی اجتماعی که بیشتر بر طبیعت
تأکید دارد که جانوران به زندهماندن و بقا بسیار تمایل دارند و این تمایل را در النهسازی ،یافتن سرپناه ،جستوجوی غذا
و میل به دیدن بدون دیدهشدن نشان میدهند (پورتئوس.)11 :0930 ،
دو مفهوم دیگر این پژوهش شامل فضای سبز و پایداری است .بسیاری از مباحث مربوط به فضاهای سبز در
انگارههای قدیمی ایران ریشه دارد .گیاهان نزد ایرانیان سمبل طراوت و زیبایی بودند و حتی در شهرهای تاریخی
مسلمین باغها تأمینکنندة رابطة انسان و طبیعت محسوب میشدند (امینزاده .)10 :0903 ،شاید مهمترین مفهوم زبان
فارسی دربارة فضای سبز همان کلمة پردیس است که ریشة بسیاری از لغات در سایر زبانهای زنده دنیاست (براتی،
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 .)00 :0911بررسی اجمالی تاریخچة مفهوم فضای سبز در کشورهای غربی نشان میدهد در قرن پانزدهم میالدی و
برای اولین بار ،انسان خود را سازنده و بازیگر اصلی شهر بهحساب آورد و شهرها را با ایجاد میدانها ،فضای سبز،
چشماندازها و چهارراههای زیبا ذهنیت بخشید (شکویی.)119 :0901 ،
از سوی دیگر ،نظریهپردازان چشمانداز پیوندی بنیادین با محیط و پایداری دارند .این رابطه با مکان آغاز میشود و هر
مکان کیفیت و ویژگیهای منحصربهفرد خود را دارد ( .)Smith et al., 2008: 4با وجود چالشهای متعدد در ارتباط با
شهرهای مختلف جهان ،جوامع پایدار شهری و نواحی پیرامونی مادرشهرها ،فرصتهای فزایندهای را برای کمک به پایداری
محیطی فراهم کردهاند ( .)Hutson, 2011: 10در ارتباط با پایداری آمده است که پایداری عبارت است از مجموعه شرایطی
که به وضعیت مطلوب منجر میشود؛ بهطوریکه حیات جامعة انسانی را از جنبههای اجتماعی-اقتصادی ،کالبدی و محیطی
تداوم میدهد و با برخورداری از شرایط مطلوب به توسعة ملی و منطقهای دست مییابد (باور .)11 :0902 ،این موضوع در
عصر حاضر چنان اهمیتی یافته که هر بحث جدیدی دربارة محیطزیست و توسعه بدون توجه به این مفهوم ،موضوعی ناتمام
تلقی میشود (بدری .)00 :0902 ،واژة پایداری درنهایت به مفهوم جامعتر یعنی توسعة پایدار منجر میشود .توسعة پایدار
توسعهای است که نیازهای زمان حال را بدون اینکه توانایی نسلهای آینده را در تأمین نیازهایشان به مخاطره بیندازد،
فراهم میکند ( .)WCED, 1987: 8همچنین توسعة پایدار امروزی در پهنة شهرها عبارت است از شکل واقعی از توسعة
مداوم شهرها و جوامع شهری که نسلهای آینده را تضمین میکند (.)Hall, 1993
مفهوم پایداری چشمانداز عبارت است از ظرفیت پویای یک منظر در نگهداری و حفاظت از کارکردهای اکولوژیکی،
اقتصادی و اجتماعی و همچنین برآوردن کیفیتهای زیباییشناختی ،اخالقی و تجربی برای نسلهای کنونی و آینده
( .)Wu, 2010نقش پایداری در تعریف معماری چشمانداز در اواخر قرن بیستم متأثر از کتاب «طراحی با طبیعت در
آمریکا و اروپا» بر دیدگاههای برنامهریزی و طراحی چشمانداز تأثیرگذار بود .همچنین توجه به جنبههای زیباییشناسی
چشمانداز ،باغبانی منظر و الگوهای شکلی کاشت ،باغسازی و محوطهآرایی در فعالیتهای معماری چشمانداز و
تعریفهای آن ،تعمق در جنبههای اکولوژیکی و اکوسیستمی و تأثیر آنها در فرایند معماری و معماری چشمانداز نیز
بیشتر شد (تقوایی.)071-070 :0930 ،
از مهمترین پژوهشهای بینالمللی در زمینة زیباییشناسی چشمانداز در فضاهای سبز شهری میتوان به موارد زیر
اشاره کرد:
دولبنتز و همکاران ( )1701به مطالعة  17ناحیة ایالت کلمبیای آمریکا از منظر زیباسازی محیطی و بیلبوردهای
تبلیغاتی و فضای سبز پرداختند و تناقضات اساسی در نحوة نظمدهی عناصر زیباساز در محدوده ،از جمله نبود تجهیزات و
تأسیسات ،نورپردازی نامنظم ،رنگآمیزی نامتقارن و فضاسازی ناموزون را برشمردهاند .چلیک و آچیکسوز ( )1700به
ارزیابی ویژگیهای طبیعی ،فرهنگی ،اقتصادی و ساختاری در زیباییشناسی فضاهای سبز شهری و ارتباط آن با
جهانیشدن پرداختند و در جستوجوی پاسخ به پایداری در زیباییشناسی شهری و رابطة راهنماهای زیباییشناسی و
طراحی شهری در شهر بارتون بودند .در این مطالعه ،راهنماهای طراحی برای مناطق باز و سبز ،بافت خیابان ،مقابل
ساختمان و مبلمان شهری در منطقة کانلیرماک و وضعیت ساختاری و فعلی آن مشخص شده است .اوتمان و همکاران
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( )1701به مطالعة عناصر زیباییشناختی باغ گیاهشناسی ملی شاهعلم مالزی از دیدگاه محیط طبیعی مطبوع ،انعطافپذیر
و کاربردی پرداختند که درنهایت سبب مشارکت بهتر و تعامل اجتماعی مفید بازدیدکنندگان این چشمانداز شد .در این
پژوهش عناصر طبیعی با عنوان «آرامبخش طبیعی» شناخته میشوند که در مناطق شهری که استرس در زندگی روزمره
شایع است ،بسیار مفید و حیاتی شناخته شدهاند .بارت و همکاران ( )1773به این مقوله پرداختند که جمعیت انسانی کرة
زمین همچنان در حال افزایش است و نگرانیهای جهانی مربوط به آن در زیباییشناسی چشمانداز ،بومشناسی بیماری،
مدیریت منابع انرژی ،سواد محیطزیست ،تولید مواد غذایی ،تنوع ژنتیکی و سرزندگی چشمانداز نمود مییابد .پایداری در
این مقاله به معنای ماندگاری یا تأمین منابع یا ملزومات برای جلوگیری از افتادن در آستانة مشخص سالمتی یا نشاط
تعریف شده است .آنان از سطح سازمانهای محیطزیستی فراتر رفتند و از اکوسفر تا سلولی به درک آگاهانه و نه
دستورالعمل نظارتی در سیستمهای اجتماعی پرداختند .فبریانا )1701( 0به بررسی سرویس و خدمات مربوط به زیباسازی
پرداختند و از مجموع تحلیلهای مربوط به ) Science Beauty Estimation (SBEبه این نتیجه رسیدند که 10
درصد چشماندازها کیفیت پایین 91 ،درصد کیفیت متوسط و  10درصد کیفیت باالی زیباییشناختی را در محدوده دارند.
وینبرگا و همکاران ( )1703به ادراک انسان از کیفیتهای اکولوژیکی و زیباییشناسی چشمانداز پرداختند و از هفت نوع
کاشت در فضاهای سبز شهری مطابق با شش ویژگی اکولوژی و زیبایی چشمانداز (جذابیت ،طبیعیبودن ،مرتببودن،
ضرورت مراقبت ،بیابان و ایمنی) در چهار شهر لتونی بهره بردند .براساس نتایج پژوهش آنها میان اولویت چشمانداز و
جنسیت پاسخدهنده ،سطح تحصیالت و محل زندگی آنان ارتباط معناداری وجود دارد .از نتایج این پژوهش میتوان در
فرایند تصمیمگیری برای توسعة جدید و احیای فضاهای سبز فعلی در شهرها استفاده کرد .از مهمترین پژوهشهای
داخلی در این زمینه نیز میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
یزدانی ( )1703به بررسی چگونگی درک چشمانداز پارکهای شهری استرالیا و بهرهگیری مهاجران ایرانی از این
فضاها پرداخت و میان محلهای استقرار پارکها و نحوة مشاهده و تفسیر مهاجران براساس پیشینههای فرهنگی،
اجتماعی و جغرافیایی آنها پیوندی بنیادین قائل شد .این پژوهش از نظریههای «مکان» و «شخصیتهای بصری
چشمانداز» برای کشف کاربرد پارک و ترجیحات زیباییشناختی در هر دو زمینه بهره برده است .بیوکیان نائینی ( )0939با
بهرهگیری از الگوی پدیدارشناسی ماکس ون منن ،با بهرهگیری از شانزده معیار پدیدارشناسی مرتبط با زیباییشناسی
مانند مکان بهعنوان نقطة کانونی ،استعارهسازی عاطفی ،معماری حسی و نقش خاطره و غیره به این نتیجه رسید که
زیبایی از دیدگاه شرکتکنندگان مفهومی چندبعدی دارد و از اینرو نقشجهان از معماری ،رنگ ،فرم ،نور ،بافت و تالقی
و پرسپکتیو مکانی (وسعت) منحصربهفردی برخوردار است .همدانی ( )0931متغیرهای حسی ،فرمی و نمادین
زیباییشناسی را بررسی و استدالل کرد که در طراحی فضاهای شهری متغیرهای فرمی مانند نظم هندسی ،تزئینات،
نفوذناپذیری ،محصوریت و غیره برای کودکان و متغیرهای حسی مانند رنگ ،نورپردازی ،غنای حسی ،سبزینگی و غیره
برای بزرگساالن در اولویت قرار دارند .حسین ترک ( )0930به موضوع زیباسازی با استفاده از بستر طبیعی برای تقویت
ادراک زیباییشناسی و بهبود کیفیت زندگی انسان پرداخت و با نگاهی نو به شهر ،عناصر و معیارهای طبیعی تأثیرگذار بر
1. Febriana
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زندگی انسان را بسیار مهم قلمداد کرد .اخوت ( )0911در پژوهش خود بیان کرد که هر سه جنبة مفهومی ،کارکردی و
زیباشناختی در باغهای ایرانی رعایت شده و این رمز پایداری آنها در طول زمان بوده است .همچنین نتیجه گرفت که
باغ ایرانی از نظر زیباییشناختی حکیمانه و کمالگراست و آب و گیاه را بهگونهای کنار هم نهاده که هم به نیازهای
فیزیکی از نظر کارکردی و زیباییشناسی و هم به نیازهای ماوراءالطبیعه و معنوی از نظر مفهومی توجه شده است.

محدودةموردمطالعه 
منطقة  11شهرداری تهران بزرگترین و وسیعترین توسعة شهری متصل به تهران است .این منطقه با مساحت  07هزار
هکتار ،با هدف رفع کمبودهای خدماتی حوزة غرب تهران و نیز جابهجایی بخشی از جمعیت ساکن در بافتهای فرسودة
تهران مرکزی و نیز اسکان بخشی از جمعیت شهر تهران ایجاد شده است (محمودی .)90 :0931 ،این منطقه قطب
گردشگری کالنشهر تهران بهشمار میآید که در میان طولهای شرقی ” 10 1’ 07تا ” 10 17’ 17و عرضهای شمالی
” 91 91’ 02تا ” 91 10’ 03واقع شده است (ازیمحمد ) 13 :0931 ،و یک هفتم مساحت شهر تهران را تشکیل میدهد
که مرز شرقی آن یعنی مسیل کن عنصری پایدار و معیار طبیعی بوده و در مرز غربی آن نیز مسیل قدیمی و کوههای
وردآورد واقع شده است .در همسایة شمالی آن ،ارتفاعات با تراز  0177-0177و در مرز جنوبی نیز آزادراه تهران-کرج قرار
دارد .این منطقه تنها منطقة تهران است که حداقل از سه طرف با عناصر طبیعی احاطه شده است .وضعیت موجود
زمینهای منطقه را نیز میتوان به سه بخش متمایز تفکیک کرد :بخش اول بافت سازمانیافته (شامل شهرکها ،بافت
مسکونی و عناصر کالبدی اصلی دارای کاربریهای شهری ،فراشهری و ملی) ،بخش دوم شبکة ارتباطی و بخش سوم
محدودة عظیم فضای سبز و بایر (تحت تملک نهادها و ارگانهای مختلف) (رفیعیان و همکاران.)07 :0932 ،
با توجه به جمعیت و ارقام یادشده ،سرانة فضای سبز درونشهری  01مترمربع و در عرصههای جنگلی  011مترمربع
و درمجموع  011مترمربع محاسبه شده است که با توجه به قرارگیری پارکهای جنگلی مهم و بزرگی چون وردآورد،
چیتگر و ...سرانة فضای سبز منطقه سرانة بیشتری از شهر تهران قرار دارد (شریعتمداری و همکاران.)11 :0931 ،
همچنین این منطقه شامل  17بوستان و  1پارک جنگلی و  0باغ ملی گیاهشناسی در کنار فضای سبز مربوط به مجموعة
ورزشگاه آزادی است .با توجه به نقشة کاربری اراضی ،مساحت فضای سبز منطقه حدود  0319هکتار برآورد شده است
که  13هکتار آن پارک و  0111هکتار آن مربوط به پارکهای جنگلی است .در شکل  0موقعیت کلی فضاهای سبز
اصلی نشان داده شده است .براساس آمار معاونت فضای سبز منطقه ،پوشش گیاهی شامل درختان و درختچهها ،بوتهها و
گیاهان پوششی و گلها و گیاهان زینتی است .انواع گونههای گیاهی در پارک و پارکهای جنگلی منطقه شامل چهار
دسته است .در بخش پوششی گیاهان استفادهشده شامل چمن ،الوان ،مورد ،رزماری ،پیچ امینالدوله ،کرپسیس و پاپیتال
هستند .درختچههای مورد استفاده نیز شامل رز ،توری ،تویا ،پیروکانتا ،سرو خزنده ،یوکا ،یاس هلندی ،سرو بادبزنی،
شمشاد طالیی ،زرشک ،زنبق رشتی ،بیدمشک و غیره هستند .درختان نیز اقاقیا ،افرا ،سرو ،کاج تهران ،زبان گنجشک،
کاج ،اکالیپتوس ،سپیدار ،ارغوان ،بید مجنون ،چنار ،نارون ،زیتون ،بربریس ،انار تزئینی ،کاج نوئل و بلوط را شامل میشوند
(رزمجوئی و همکاران.)070-077 :0930 ،
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شکل.1الف)موقعیتکلیتهران،ب)منطقة66وفضاهایسبزمحدوده 

روشپژوهش 
پژوهش حاضر کلینگر و جامع و شامل ادغام دو روش کمی و کیفی است .بدینترتیب ابتدا پیشینة مربوط به خدمات
فرهنگی اکوسیستم ( ،)Winthrop, 2014; Leyshon, 2014; Casado-Arzuaga et al., 2013چشمانداز و
برنامهریزی محیطزیست ( )Malekmohammadi and Jahanishakib, 2017و پایداری در چشمانداز فضاهای سبز
( )Jennings et al., 2016بررسی شد تا شاخصهای مورد نیاز برای  LAVاستخراج شود .سپس براساس ارزیابی
زیباییشناسی چشمانداز از دو روش ارزیابی توصیفی و عینی (برای شاخصهای  NWHSو اکولوژیکی) و ادراکی
(ترجیحات عموم) استفاده شد .ارزیابی بصری یا عینی بر اصول کالسیک تأکید دارد که در جستوجوی کیفیتهای
بصری چشمانداز و ساختار فیزیکی محیطزیست است؛ درحالیکه ارزیابی ادراکی به مردمی با ادراکات مختلف و
جاذبههای طبیعی و انسانساخت میپردازد .برای شناخت محدودة مورد مطالعه از روش اسنادی-کتابخانهای و طرحهای
جامع و تفصیلی تهران استفاده شد و سپس با جمعآوری اطالعات و پرسشنامه و تحلیل آنها ،تخمین دقیق حجم نمونه
با روش نمونهگیری مکانی (سطحی) که کامالً جغرافیایی (به نسبت میزان تجانس و همگنی) است ،انجام گرفت و 017
پرسشنامه در  00نقطه توزیع شد .بدینترتیب هرچه میزان تجانس بیشتر باشد ،تعداد نمونه کمتر است .همچنین هرچه
محدودة مورد مطالعه تجانس کمتری داشته باشد از حجم نمونة بیشتری استفاده خواهد شد .جامعة آماری نیز شامل همة
کسانی است که بهدلیل همجواری ،جنبة تفریحی و گردشگری و غیره به فضاهای سبز محدوده مراجعه کردهاند .برای
ارزیابی ارزش زیباییشناسی فضاهای سبز محدودة مورد مطالعه از سه معیار اصلی میراث جهانی طبیعی ( )NWHSبا
زیرمعیارهای یکپارچگی ،طبیعیبودن و منحصربهفردبودن ،زیرمعیارهای اکولوژیکی شامل تنوع ،قابلیت تأمین و پایداری و
معیار تجربة مشاهدهکنندگان با زیرمعیارهای میدان دید ،ادراک بصری و طنین عاطفی استفاده شده است که هرکدام
قابلاندازهگیری براساس روش جنکس ،ترکیب شاخصهای  SHDIو PDو طیف لیکرت (برای تجربیات
مشاهدهکنندگان) هستند (شکل .)1
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یباییشناسی

شکل.6معیارهاوزیرمعیارهایارزیابیارزشز

با ارزیابی کلی جذابیتهای فضاهای سبز محدودة مورد مطالعه از سوی متخصصان 907 ،نقطه با محوریت
زیباییشناختی ارزیابی شد .سپس برای سنجش معیار تجربة مشاهدهکنندگان و رمزگذاری آنان  00نقطه برای توزیع
پرسشنامه مشخص شد .بدینترتیب که تصاویر بهصورت اسالیدها ساخته و در کنار مشاهدة مستقیم برای پاسخگویان
نشان داده شدند تا میزان ارزیابی بصری و عاطفی را از طریق چشمانداز بررسی و از مقیاس  0تا  1طیف لیکرت
امتیازدهی کنند .همچنین از ماژول تجزیه و تحلیل درونیابی در  ArcGIS 10.5برای تحقق بیان مداوم این نقاط نمونة
گسسته در فضا استفاده شد .برای پردازش نهایی نیز طیف وسیعی از اطالعات مکانی ،دادههای سنجشازدور و تصاویر
 Google Earthاستفاده شد .برای تعیین ضریب تأثیر هرکدام از سه معیار اصلی از مقایسة دوبهدویی متخصصان در
محیط  Expert Choiceاستفاده و سه نقشة مجزا با معیارهای اصلی در محیط نرمافزار  Arc GISتولید شد .درنهایت
نقشة اصلی با ترکیب سه معیار اصلی و روش ترکیبی خطی وزنی ( )WLCصورت گرفت تا ارزش زیباییشناسی
چشمانداز در چهار فضای سبز اصلی همپوشانی شود .درمجموع میتوان گفت با توجه به دادههای چندمنبعی ،این مطالعه
روش جامع پردازش دادهها را برای بهدستآوردن الیههای ارزیابی استاندارد در فضایی متناسب با هر معیار درنظر گرفت
که شامل رسترسازی ،طبقهبندی مجدد و نرمالسازی است .همچنین در این مطالعه از متخصصان براساس روش دلفی
در دو مرحله استفاده شد .در ابتدا برای مقایسة دوبهدویی معیارها و زیرمعیارها و سپس تعیین هفده نقطة توزیع پرسشنامه
در فضاهای سبز محدوده از روش دلفی استفاده شد .این متخصصان از  3رشتة مختلف جغرافیا ،شهرسازی ،معماری،
محیطزیست و ...انتخاب شدند که حداقل اطالعات زیباییشناختی و ادبیات مربوط به آن را داشتند.
معیارهایارزیابیLAV

سه شاخص معیار  NWHSعبارت است از یکپارچگی ،طبیعیبودن و منحصربهفردبودن .یکپارچگی به معنای کافیبودن
و درجة اطمینان از میزان کمیت ،کیفیت و نحوة گسترش عناصر زیباساز در چشمانداز فضای سبز شهری است یا اینکه
یکپارچگی کلیت بههمپیوسته از فضاهای جغرافیایی و فرایندهای اکولوژیک و همچنین توزیع نمایندگی خاصی از
چشماندازها مانند پوشش گیاهی و رودخانه ،دریاچه و غیره را شامل میشود .طبیعیبودن بیشتر به میزان مداخلة انسانی و
ورود به سیستم غیرقانونی فضاهای سبز شهری و بهرهگیری از آنها برای ساختوسازهای مسکونی و زیرساختهای
ارتباطی مربوط میشود .این شاخص بیش از هر چیز به دوربودن از عوامل تهدیدکننده مانند شکار ،راهها ،زیرساختها،
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معادن و غیره تأکید دارد که مانعی برای زیست پایدار گونههای گیاهی و جانوری هستند .منحصربهفردبودن در معیار
 NWHSبه معنای ارزش طبیعی از پوشش گیاهی کم تا رودخانههای خروشان و دریاچههاست که به نوع جذابیت و
بکربودن یک عنصر زمینی اشاره دارد؛ بنابراین در کمیت یکپارچگی محدودة مورد مطالعه از همگونی و وحدت در توزیع
پوشش گیاهی تا دریاچهها و رودخانهها ،در کمیت طبیعیبودن از مفهوم فاصله از زیرساختها ،مناطق مسکونی و
پارکینگها و در زمینة منحصربهفردبودن از تمام عناصر شکلی منحصربهفرد از جمله ماسه رودخانه ،رودخانه ،دریاچه و
غیره فضاهای سبز منطقه بهعنوان یک کل بهرهمند شدیم .انواع دیگر شکلهای زمینی که ارتباط کمی با چشمانداز
منحصربهفرد اصلی در فضای جغرافیایی و فرآیندهای اکولوژیکی دارند مشخص شدهاند و در این معیار امتیاز کمی
گرفتهاند .از نظر معیار اکولوژیکی ،پایداری منعکسکنندة وضعیت سالم یا تخریب یک چشمانداز است .همچنین به معنای
کیفیت مداخلة انسانی در پوشش اراضی و سبز محدودة مورد مطالعه از تخریب شدید تا مناطق حفاظتشده و تخریب
نشدنی است .تنوع نیز یعنی گوناگونی و کنتراست بیشتر برای خلق زیباییشناسی بصری .درحقیقت تنوع چشمانداز،
ترکیبهای بیشتری را ایجاد کرده و تباین بهتری در یک محدودة بصری خاص بهوجود آورده است.
قابلیت تأمین به معنای نوع و توزیع زیستگاه جانوران است .غیر از ارزیابی دو معیار فوق تجربة زیباییشناختی
مشاهدهکنندگان نیز از اهمیت باالیی برخوردار است ،که این امر نشان میدهد یک منطقه با مزیت اکولوژیکی ممکن
است از زاویة عینی و ذهنی مشاهدهگران (روانشناختی) مدنظر قرار بگیرد .تجربة مشاهدهکنندگان به نقش مفهوم
مشارکت پرداخته و درک مردم از ارزشهای خارقالعاده طبیعی را تقویت کرده است .ترجیحات زیباییشناسی ،زاویة دید و
کیفیت روانی مشاهدهکنندگان و سازگاری آنان با چشماندازها از دیدگاه بصری است .این معیار به سه زیرمعیار اصلی
میدان دید (مرکزیت ،موقعیت استقرار ،تناسب ،انسداد دید ،آلودگی بصری ،صوتی ،نوری ،حسی ،برجستگی و یکپارچگی)،
ادراک بصری (خوانایی ،چشماندازسازی ،سازگاری و رنگ) و طنین عاطفی (هویت مکانی ،نمادسازی ،احساس امنیت،
ژرفانگری ،کیفیت مداخلة انسانی ،ترمیم و بازنگری و بعد روانشناختی) تقسیم میشود.

یافتهها
بحثو 
با توجه به آنچه بیان شد ،ابتدا از روش مقایسة دوبهدویی برای تعیین وزن هر معیار جداگانه و هر الیة موضوعی
(زیرمعیار) برای تعیین شدت و میزان تأثیرگذاری بر روند کار (از سوی متخصصان) استفاده شد .بدینصورت که با استفاده
از ماتریس ،مقایسة زوجی برای قیاس اهمیت نسبی دو معیار در نرمافزار  Expert Choiceانجام شد .با توجه به نتایج
جدول  ،0معیار اکولوژیکی با امتیاز  ،7/111تجربة مشاهدهکنندگان با امتیاز  7/971و درنهایت  NWHSبا امتیاز 7/101
در رتبههای اول تا سوم تأثیرگذاری بر زیباییشناسی چشمانداز محدودة مورد مطالعه هستند .از میان زیرمعیارهای نهگانه
نیز زیرمعیار پایداری با  7/0112امتیاز ،میدان دید با  7/0117و سپس طبیعیبودن با  7/0100امتیاز در رتبههای اول تا
سوم قرار دارند .اهمیت معیار پایداری با توجه به نگرش جغرافیایی در حفظ منابع طبیعی و تخریبنشدن فضاهای سبز
شهری ،سپس معیار میدان دید با توجه به ارزیابی عینی مشاهدهکنندگان از مناظر شهری از اهمیت فراوانی برخوردارند
(جدول .)0
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جدول.1مقایسةدوبهدوییمعیارهاوزیرمعیارهایپژوهش 

NWHS

محیطزیستی
تجربة مشاهدهکنندگان
ناسازگاری ()CR

C1

C2

C2

C3

C3

7/77770

0/93

B3

C1

CR

B2

0

B3

0

1

0/13

B2

0/10

B2

B1

0

0/73

0/00

B1

B3

C1

0

0

C2

0

B1

A3

A3

0/13

0

0/11

A2

A2

C3

7/77770

CR

0/11

A3

A1

0/22

A2

0

0/30
0

B3
A1

7/971

A1

A1

A2

A3

0/11
0/11
0

B1

B2

C1

C2

C3

معیار

7/111

NWHS

تجربة مشاهدهکنندگان

7/101

معیار

محیطزیستی

وزن
AHP

1

7

0

زیر معیار

امتیاز
نهایی

7/111
7/121
7/131

7/7229
7/0100
7/7171

7/131

7/0111

7/101

7/0010

7/199

7/0112

7/110

7/0117

7/912

7/7330

7/111

7/7001

-

0/7

در این مرحله 907 ،نقطه با میدان دید یکسان شناسایی و نقاط  UTM-Xو  UTM-Yاین نقاط بهکمک دستگاه
 GPSثبت شدند .سپس برای تحلیلهای فضایی به نرمافزار  Arc GIS 10.5انتقال یافتند .سپس دو معیار  NWHSو
معیار اکولوژیکی با ارزیابی دقیق کارشناسی نمرهدهی ،ضریبدهی و رتبهبندی شدند .درنهایت نیز درونیابی نقشه برای
تولید خروجیهای نهایی نقشههای فضایی این دو معیار انجام شد .در ارتباط با معیار  NWHSابتدا برای سنجش مفهوم
یکپارچگی ،نقشة توزیع آب منطقة  11تهران بههمراه پوشش گیاهی بهکمک دادههای سنجشازدور و Google Earth

جمعآوری شد .برای سنجش معیار طبیعیبودن بعد مسافت تا زیرساختها ،مناطق مسکونی و پارکینگها با استفاده از
اطالعات مکانی جادهها ،زیرساختهای شهری و غیره امتیازدهی شدند .در زمینة منحصربهفردبودن نیز اطالعات پوشش
گیاهی ،رودخانهها و تاالبها و طبقهبندی آنها جمعآوری شد .در ارتباط با معیار اکولوژیکی نیز برای سنجش مفهوم
تنوع از روش پنجرة متحرک (دایرهای با شعاع  177متر) برای سنجش سطوح مختلف از طریق روش جنکس اقدام شد.
قابلیت تأمین مفهومی است که زیستگاه جانوری را براساس برنامههای حفاظت از محیطزیست منطقه طبقهبندی میکند.
پایداری نیز تفسیر بصری مستقیم و بررسی میدانی از شدت تخریب و فرسایش محدوده است که هر دوی این زیرمعیارها
براساس اطالعات مورد نیاز از منطقه در تولید نقشهها درنظر گرفته شدند (شکل .)9
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چشماندازدومعیارNWHSومعیاراکولوژیکی

یباییشناسی

شکل.9نقشةارزشز

پارک جنگلی چیتگر در نزدیکی دریاچة خلیجفارس ،باغ ملی گیاهشناسی ایران و نیمة شمالی مجموعة ورزشی آزادی
بیشترین ارزش زیباییشناختی را از نظر معیارهای  NWHSدارند .درمقابل ،پارک جنگلی وردآورد و لتمال کن پایینترین
ارزش زیباییشناختی را دارند .پارک خرگوشدره ،پارک جوانمردان و نیمة شرقی آبشار تهران از نظر این معیار ،دارای
ارزش متوسط به باال هستند .با توجه به درصد الیههای ارزشی در کل محدودة فضای سبز منطقة  11درمجموع 22
درصد از ارزش خوب به باال ( 9/9تا  )1/1برخوردار هستند و  91درصد باقیمانده نیز  01درصد ضعیف و متوسط ( 0/1تا
 )9/9و  02درصد خیلی ضعیف ( 7/1تا  )0/1هستند .هرچند از نظر اکولوژیکی ارزش زیباییشناختی محدوده از وضعیت
بهتری (ارتقای پایینترین ارزش از  7/1به  )0/1در مقایسه با  NWHSبرخوردار هستند ،توزیع فضایی این معیارها
نشاندهندة تمرکز ارزشها در محدودة پارک جنگلی چیتگر و باغ ملی گیاهشناسی است .نیمة شمالی مجموعة ورزشی
آزادی که از نظر معیار  NWHSارزش بسیار خوبی دارد ،در این معیار به ارزش زیباییشناختی خوب تنزل یافته است.
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همچنین نیمة شرقی آبشار نیز ارزش کمتری از معیار قبل دارد .تنها نقطة مثبت این معیار بهبود نسبی در ارزش
زیباییشناختی پارک جنگلی وردآورد و لتمال است .هرچند جز یکی دو نقطه در لتمال کن ،کل ارزش زیباییشناختی این
دو پارک جنگلی بسیار ضعیف است .پارک خرگوشدره و جوانمردان نیز در مقایسه با معیار قبلی تغییر چندانی نداشتهاند و
از ارزش زیباییشناختی متوسط به باال تا خوب برخوردار هستند .درصد الیههای ارزشی نیز بدینترتیب بوده که درمجموع
 23درصد کل فضاهای سبز از ارزش خوب به باال ( 9/1تا  )1/0برخوردار هستند 00 .درصد ضعیف و متوسط ( 1/7تا
 )9/1و  01درصد خیلی ضعیف ( 0/1تا  )1/7هستند.
با توجه به کثرت نقاط شناساییشده در محدودة فضای سبز منطقة  11که امکان ارزشدهی معیار تجربة
مشاهدهکنندگان را غیرممکن میکرد 00 ،نقطة نمونه با فواصل منطقی که بیشترین ارزش زیباییشناختی را دارند،
بهکمک نمونهگیری شبکهای انتخاب شدند .بدینترتیب دو نقطه در آبشار ،دو نقطه در پارک جنگلی لتمال کن ،پنج نقطه
در محدودة پارک جنگلی چیتگر ،دو نقطه در پارک جنگلی وردآورد ،دو نقطه در پارک خرگوشدره و درنهایت دو نقطه در
پارک جوانمردان انتخاب شد و  017پرسشنامه با مشخصات جمعیتی زیر در این  00نقطه توزیع شد (جدول .)1

جدول.6مشخصاتجمعیتیپاسخگویان 
جنسیت 

فراوانی
درصد

سن 

مرد

زن

زیر 11

17-11

باالی 17

00
10

03
19

13
99

01
11

13
03

دیپلم و
پایینتر
21
10

تحصیالت 
کارشناسی و
دکتری و باالتر
کارشناسی ارشد
01
02
1
10

بدینترتیب در کنار مشاهدة مستقیم پاسخگویان ،تصاویری از نقاط نیز برای آنها نمایش داده شد تا میزان ارزیابی
بصری و عاطفی خود را براساس طیف لیکرت امتیازدهی کنند .در انتخاب این نقاط دقت شد که توزیع آنها با توجه به
نوع و تنوع چشمانداز بهطور مساوی انجام بگیرد و در حین عکسبرداری ،عکسهای نقاط نمونه از شرایط نوری و زاویة
دید مناسبی برخوردار باشند .برای ارزیابی ،از الگوریتم جینکس و نمرات ارزشی  1-0استفاده شد .بدینترتیب درمجموع
 10پرسش در زمینة میدان دید (مرکزیت ،موقعیت استقرار ،تناسب ،انسداد دید ،آلودگی بصری ،صوتی ،نوری ،حسی،
برجستگی و یکپارچگی) ،ادراک بصری (خوانایی ،چشماندازسازی ،سازگاری و رنگ) و طنین عاطفی (هویت مکانی،
نمادسازی ،احساس امنیت ،ژرفانگری ،کیفیت مداخلة انسانی ،ترمیم و بازنگری و بعد روانشناختی) در سراسر محدوده
توزیع شد .پس از تحلیل پرسشنامه در محیط نرمافزار  SPSS.26امتیاز نهایی سه زیرمعیار اصلی براساس وزن مقایسة
دوبهدویی بهدست آمد و نقشة نهایی ارزشدهی به معیار تجربة مشاهدهکنندگان بهکمک روش درونیابی کریجینگ در
محیط نرمافزار  Arc. GISانجام شد.
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تجربةمشاهدهکنندگان 

چشماندازمعیار

یباییشناسی

شکل.2نقشةارزشز

برخالف دو معیار قبلی که در آن نیمة شرقی آبشار تهران و پارک جوانمردان ارزش زیباییشناختی متوسطی داشتند،
در این معیار این دو محدوده از ارزش زیباییشناسی بسیاری برخوردار هستند .همچنین باغ ملی گیاهشناسی ایران ،پارک
جنگلی چیتگر و شمال مجموعة آزادی نیز مانند دو معیار قبلی از ارزش زیباییشناختی باالیی برخوردار هستند .لتمال کن
در این ارزیابی ارزش بسیاری ندارد و وضعیت پارک جنگلی وردآورد نیز در مقایسه با دو معیار قبلی بدتر است .در این
معیار حدود  17درصد از محدودة مورد مطالعه ارزش زیباییشناختی ضعیف تا خیلی ضعیف دارد .درمقابل تمرکز اصلی
نقاط با ارزش زیباییشناختی باال در مناطقی است که شرایط طبیعی و امکانات تفریحی بیشتری دارند .درمجموع 99
درصد کل فضای سبز منطقه ارزش زیباییشناختی بسیار خوب تا عالی ( 03 ،)1/7-1/0درصد ارزش متوسط تا خوب
( 90 ،)9/0-1/7درصد ارزش متوسط ( )0/0-9/0و  00درصد ارزش خیلی ضعیف و بحرانی ( )7/0-0/0دارند (شکل .)1
در این پژوهش بهمنظور سنجش پایداری و ارزش زیباییشناختی چشمانداز از اصل تخصص برنامهریزان شهری در
کنار مشارکت مردمی در ارزیابی معیارها استفاده شد .همچنین برای تولید نقشة نهایی ،از دو بعد تکنیک سنجشی
( NWHSبا ضریب  7/101و اکولوژیکی با ضریب  )7/111و ترجیحات عموم (تجربة مشاهدهکنندگان با ضریب )7/971
استفاده شد .بدینترتیب ضریب تأثیر هریک از معیارها در هفده نقطه اعمال و جدول اطالعاتی آنها از کل  907نقطة
مورد مطالعه مستخرج شد (جدول .)9
هستة مرکزی باغ ملی گیاهشناسی ایران ،نیم ة شرقی پارک جنگلی چیتگر (در مجاورت دریاچة خلیجفارس) ،نیمة
شمالی مجموعة آزادی و خرگوشدره ،نیمة شرقی آبشار تهران (بهویژه شمال شرقی) و بخش مرکزی پارک
جوانمردان بیشترین ارزش زیباییشناختی ( )1/0-1/0را دارند و  93درصد کل فضای سبز منطقة  11را شامل میشوند
(شکل .)1
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جدول.9امتیازاتوجمعنهاییهریکازمعیارهابراساسضریبتأثیردرهفدهنقطةمنتخب 

معیار 
NWHS

اکولوژیکی
تجربة
مشاهدهکنندگان
جمع
معیار
NWHS

اکولوژیکی
تجربة
مشاهدهکنندگان
جمع

فضایسبز 

لتمالکن

جوانمردان

پارکجنگلیچیتگر

مجموعةآزادی

7/101
7/111

1
7/111
0/211

6
0/732
0/211

9
0/732
0/211

2
7/313
0/122

0
0/90
0/133

2
0/90
0/133

1
0/90
0/133

8
0/199
1/00

1
0/90
1/00

7/971

7/301

0/721

0/721

0/102

0/921

0/921

0/921

0/102

0/11

9/111 9/111
خرگوشدره
00
07
0/90
0/90
0/100 0/211

9/110 9/111
آبشار تهران
09
01
0/199 0/732
0/133
1/00

1/290 1/290
گیاهشناسی ایران
01
01
0/199 0/199
1/00
0/133

1/113 1/290
وردآورد
00
02
7/313 7/111
0/133 0/211

1/77

7/971

0/11

7/301

0/102

0/102

0/102

0/921

7/271

7/02

0

1/111

9/013

1/111

1/911

1/911

1/000

9/001

1/001

IF

0
فضای سبز
IF

7/101
7/111

چشمانداز(همپوشانیمعیارها) 

یباییشناسی

شکل.0نقشةنهاییارزشز

 11درصد از محدودة فضای سبز محدوده نیز دارای ارزش زیباییشناختی متوسط تا خوب ( )9/1-1/0است که همة
آنها در حریم فضاهای سبز فوق قرار دارند .درمقابل ،پارک جنگلی وردآورد ،لتمال کن و نیمة غربی آبشار تهران کمترین
ارزش زیباییشناسی را دارند ( )7/1-9/1و  99درصد از کل محدودة فضای سبز منطقه را شامل میشوند .این محدوده از
نظر معیارهای زیباییشناختی به دلیل موقعیت نامناسب استقرار (دسترسی خاکی با ارتفاع زیاد و شیب تند) و نبود خدمات
رفاهی و تفریحی ارزش بسیاری ندارند .پارک جنگلی وردآورد نیز با وجود اینکه دومین محدودة بزرگ فضای سبز تهران
است ،از ارزش زیباییشناختی بیبهره است .در سالهای اخیر با توجه به عبور بزرگراه همت و امتداد آن (بزرگراه خرازی)
از کنار این پارک و افزایش شدید ارزش زمین در مجاورت این بزرگراه ،بخش عمدهای از این پارکها در اختیار
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تعاونیهایی قرار گرفته است که به شهرداری وابستهاند .همچنین با تخریب وحشتناک پوشش گیاهی هزاران واحد
مسکونی در آنجا ساخته شده است .با وجود اینکه لتمال کن و نیمة غربی آبشار تهران مانند پارک جنگلی وردآورد از
ارزش زیباییشناختی بیبهره هستند ،اما چشمانداز آتی این محدودهها با هم کامالً متفاوت است .لتمال کن و نیمة غربی
آبشار تهران تازهتأسیس هستند .روند درختکاری و پوشش گیاهی این مناطق نیز نشان میدهد که این مناطق در
سالهای آتی بهعنوان قطبهای گردشگری و فضاهای سبز شاخص تهران شناخته خواهند شد ،اما در پارک جنگلی
وردآورد (بهویژه در مجاورت کوههای وردآورد) شاهد تخریب شدید پوشش گیاهی و قطع درختان کهنسال برای
ساختوسازهای ارگانهای مختلف نظامی و غیرنظامی هستیم .بزرگراه خرازی در شمال و اتوبان تهران-کرج مانند
زخمی عمیق بر پیکرة پارک جنگلی وردآورد وارد شده است و در این مکان 177-977 ،هزار واحد مسکونی با سرعت
باورنکردنی در حال ساخت است .درمجموع میتوان گفت با توجه به پاسداری از فضاهای سبز منطقة  11تهران ،روند
زیباییشناسی چشماندازها بهسوی پایداری حرکت میکند .تنها استثنا پارک جنگلی وردآورد است که با توجه به روند
تخریب شدید طی چند سال گذشته بهسوی ناپایداری مطلق (مرگ خاموش) حرکت کرده است که در صورت
پیگیرینکردن سازمانها و نهادهای ناظر دولتی ،در سالهای آینده این فضا از بین خواهد رفت.

نتیجهگیری 

پژوهش حاضر رویکردی جامع به مقولة زیباییشناسی داشته و چارچوبهای مختلف ارزیابی چشمانداز مانند چارچوب بصری
و اکولوژیکی را با رویکرد ترجیحات تلفیق کرده است .این پژوهش بر سه مفهوم  ،NWHSارزش اکولوژیکی و تجربة
مشاهدهکنندگان تأکید دارد .اصوالً آنچه بهعنوان پایداری در چشمانداز مدنظر قرار میگیرد ،شامل پایداری اجتماعی ،پایداری
اقتصادی و پایداری اکولوژیک است .رویکرد اساسی  NWHSو توجه آن به مفهوم پایداری و توسعة پایدار ،حفظ طبیعت در
کنار نمایش زیباییشناسی چشماندازهای طبیعی است .بدینمنظور در سایت یونسکو  173مورد از سال  0301تاکنون
شناسایی شدند که  011مورد آنها مانند صخرة  Great Barrier Reefدر استرالیا و پارک ملی آلرسیس در آرژانتین دارای
جنبههای منحصربهفرد در زمینة شاخصهای توسعة پایدار هستند و جزو مکانهای بهرسمیت شناختهشده در
NWHSمحسوب میشوند .مفهوم پایداری اکولوژیکی محصول زیباییشناسی بصری ،جغرافیا و بومشناسی است .با وجود
اینکه زیباییشناسی پدیدهای فرهنگی است که باید فراتر از ابعاد اکولوژیک عمل کند ،اگر میان اولویتهای زیباییشناسی و
اهداف اکولوژیک تضادی به وجود بیاید ،باید اولویتهای زیباییشناختی تغییر کنند .مسئلة دیگر این است که انسانها
نمیتوانند بهطور مستقیم کیفیتهای اکولوژیکی را درک ،طبقهبندی و سنجش کنند؛ بنابراین زیباییشناسی پایدار به
عملکردهای فرا اکولوژیکی و قابلیتهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی و ...میپردازد و در آن روند طبیعی به فرم و
دینامیک به استاتیک تقدم دارد .همچنین از نظر ترجیحات عموم ،توجه به مباحث روانشناختی و عاطفی نیز ضروری است؛
چنانکه در نیازهای اساسی مازلو مباحث خودشکوفایی و عزتنفس ارتباط نزدیکی با مقولة زیباییشناسی دارد.
درنهایت باید توجه داشت با وجود اینکه زیباییشناسی چشمانداز فرایندی جامع است و شاخصهای فردی در مباحث
زیباییشناسی بهندرت قابلیت تعمیم به کل را دارند ،ضعفها و کاستیهایی نیز دیده میشود .تأکید بر تعدادی از
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شاخصها دشوار است و شاید در پژوهشهای مختلف نتایج گوناگونی بهدست بیاید .توافق میان دانش و تجربه از یک
سو کمک میکند تا به تحوالت زیباییشناسی چشمانداز پاسخ مثبت داده و به تقویت درک عمیق از سیاستهای جدید و
مدیریت شهری پرداخته شود .از سوی دیگر نیز کمک میکند تا تفاوت زیباییشناسی چشماندازهایی مانند مناظر وحشی
دارای جنبة تفریحی و مناظر کشاورزی با هدف هماهنگی انسان با طبیعت تفکیک شوند ،اما چالش اصلی این است که
زیباییشناسی نگرانی اصلی پژوهشگران و نظریهپردازان شهری نیست .همچنین نگرشهای علمی و تجربی در مباحث
زیباییشناسی چشمانداز سیال ،نسبی و تا حد زیادی متفاوت هستند .ارزشهای دلپذیر زیباییشناسی از نظر
مشاهدهکنندگان مانند چمنزارها و مزارع گستردة سبز ممکن است از نظر علمی نقصی در سالمتی یک اکوسیستم
محسوب شوند؛ درحالیکه ممکن است برخی مناظر بهظاهر نازیبا مانند باتالقها و داالنها ،کیفیت مثبتی بر آبوخاک
محدوده دارند .از سوی دیگر درک الگوهای زیباییشناسی چشمانداز دشوار است؛ زیرا با سطح مقیاس ریزمیکروسکوپی تا
جنگلهای گسترده و حیاتوحش در سطح جهانی روبهرو هستیم که درک متقابل ،جامع و یکسان آنها بسیار دشوار
است .سیستمهای اجتماعی ،فرهنگی ،ارزشهای اخالقی و فلسفی نیز در نحوة ادراک زیباییشناسی چشمانداز تأثیرگذار
هستند؛ برای نمونه شناخت زیستگاهها ،گونههای مختلف گیاهی و جانوری ،زیرساختهای شهری و غیره در نوع نگرش
ما به مفهوم زیباییشناسی چشمانداز تأثیرگذار هستند .همچنین از نظر سیستمی با روندی بیبازگشت در چشماندازها
روبهرو نیستیم ،بلکه شاهد چرخهای غیرقابلپیشبینی هستیم که احتمال وقوع رخدادهای مختلف را دور از انتظار نشان
نمیدهد .تغییرات در یک چشمانداز میتواند بر تجربة زیباییشناختی ما اثرگذار باشد؛ برای نمونه وقوع طوفان ،سیل و
زلزله میتواند تجربة ما را به چشماندازی زیبا مخدوش کند .درنهایت باید گفت که عدم قطعیت در تصمیمگیریهای
زیباییشناسی از نظر علمی نیز تأثیرگذار است .زمانی که ما از نظر علمی به تغییرات در چشماندازها برای بهبود وضعیت
فعلی مطمئن هستیم ،ممکن است این مداخالت با ارزشهای عمومی زیباییشناسی چشمانداز ناسازگار باشد؛ بنابراین
میتوان گفت زیباییشناسی چشمانداز به شاخصهای فردی تأکید ندارد؛ زیرا عوامل جانبی در تصمیمگیری و ادراک
زیباییشناختی مانند تأثیرات روانشناختی ،استرس و سالمتی نیز بر نگرش ما تأثیرگذار هستند؛ از اینرو چارچوب
پیشنهادی ما روششناسی سازگار با مباحث زیباییشناسی است که میتوان از آن در برنامهریزیهای آتی سنجش
زیباییشناسی چشمانداز استفاده کرد.
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