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مقدمه
در دهههای اخیر بیشتر چشماندازها و فرایندهای طبیعی کرة زمین بهطور قابلتوجهی از سوی انسان اصالح یا به آن
تجاوز شده است ( .)Halpern et al., 2008: 948رشد روزافزون جمعیت ،تراکم محیطهای انسانساخت و توسعة
زندگی شهری ،به محدودشدن محیطهای طبیعی و بومشناختی منجر شده و بسیاری از فعالیتهای انسانی (بهویژه در
زمینهای شهری) با تغییرات بیمهابا و گسترده و همچنین نبود مدیریت صحیح همراه شده است (Foley et al., 2005؛
تقوایی و همکاران .)07 :9916 ،برای نمونه ،بیش از  07درصد محدودههای شهری در اختیار بخش خصوصی است که با
تصمیمهای فردی و تجاری ،بر تنوع زیستی محدوده نیز تأثیر میگذارد ( .)McRae, 2008با افزایش روند این تغییرات
در چشماندازها ،شاهد اعتراضات گسترده دربارة تأثیرات مخرب این اقدامات از قبیل زیاندهبودن ،برنامهریزی نادرست،
فروش و بهرهبرداری ،آلودگی ،تغییر شکل و تخریب و غیره بودهایم ( .)Kaufmann 2005این اعتراضات ،آگاهی و
حساسیت بسیاری از رشتههای مربوط به چشمانداز شهری مانند جغرافیا ،جامعهشناسی ،معماری منظر و برنامهریزی
شهری را با خود به همراه داشته است ( .)Fischer 2011; Kühne, 2012در این میان ،نقش مفهوم خدمات اکوسیستم
در ادغام حفاظت و ایدئولوژی توسعة پایدار و متقاعدکردن دانشگاهیان بسیار موفق بوده است ()Norgaard, 2010؛
چراکه افزایش جمعیت و تغییرات کاربری زمین ناشی از شهرنشینی سریع ،از مهمترین دالیل پایینآمدن خدمات
اکوسیستم است (.)Zhang et al., 2011; Manes et al., 2016
اصطالح خدمات اکوسیستمی مفهوم اصلی در زمینة توسعة پایدار است ( .)Prip, 2017از یک سو خدمات اکوسیستم
بهمنزلة مزایایی که مردم از اکوسیستم دریافت میکنند و دارای اهمیت اساسی برای رفاه انسان ،سالمتی ،معیشت و بقا
هستند ،تعریف میشود ( )De Groot et al., 2012و از سوی دیگر بهطور فزایندهای ،ارتباط نزدیکی با تنوع زیستی دارد
که بهشکلی گسترده با عنوان خدمات اکوسیستم توصیف شده است ( .)Lucas et al., 2014از نظر خدمات اکوسیستم،
ساکنان شهری به اندازة همسایگان روستایی خود و حتی بیشتر به آن وابسته هستند .همچنین منشأ بسیاری از خدماتی
که آنها مصرف میکنند ،اغلب از نظر مکانی از محیط اطراف خود جدا هستند؛ برای مثال ،بیشتر مواد غذایی مصرفشده
از سوی ساکنان شهر ،خارج از آن تولید و سپس به داخل آن منتقل میشود .همچنین آب از حوضههای بلند مرتفع
سرازیر میشود و به مصرفکنندگان میرسد و کربن شهرها بهطور معمول با کیلومترها فاصله در جنگلهای خارج از
محدوده جذب میشود ( .)Zhang at el., 2008همچنین بهدلیل مجاورت و تراکم فراوان مردم در محیطهای شهری،
زیرساختهای سبز مانند پارکها ،رودخانهها ،تپهها و مکانهای زیبا نیز مدنظر است ( Lee and Maheswaran,

.)2011; Shackleton and Blair, 2013
در روند پژوهشی جهان باید اذعان داشت که تقاضا برای مناظر طبیعی و زیباشناسانه مطابق با افزایش شهرنشینی
افزایش یافته است ( )Leyshon, 2014: 715و فواید زیباییشناختی بهعنوان احساسات ،عقاید و برداشتهای فردی
مبتنی بر تجربیات زیباییشناسی در طبیعت شناسایی میشود ( .)Brady, 2006از نظر جنبة زیباییشناختی ،بهرهگیری از
مفهوم چشمانداز منعکسکنندة شرایط تمدن بشری و بهمعنای استفاده از فضاهای موجود برای خلق یک محیط چشمنواز
است ( .)Pramanti, 2017: 223با وجود این ،نبود رویکردی میانرشتهای که بتواند ابعاد جغرافیایی (مکانی) ،بیولوژیک
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و اقتصادی را همپوشانی کند ،کامالً مشهود است و مفهوم خدمات اکوسیستم بخشی از این خأل را پر کرده است
( .)Anton et al., 2010در رویکردی جامع به مفهوم زیباییشناسی چشمانداز ،قرارگیری آن در خدمات فرهنگی
اکوسیستم تنها یکی از زمینههای مطالعاتی در خدمات اکوسیستم است ( Ode et al., 2008; Swetnam et al.,

 .)2017با این حال ،متأسفانه بسیاری از مفاهیم خدمات فرهنگی 9در برابر کمیسازی مفاهیم مقاوم هستند و کمترین
درک از انواع خدمات را دارند ،اما متخصصان تالش کردهاند آنها را در چارچوبهای تصمیمگیری فعلی بگنجانند
()Schaefer et al., 2015; Winthrop, 2014؛ از اینرو تا به امروز توجه کمتری به مقولة خدمات فرهنگی اکوسیستم
در میان دستههای مختلف آن شده است؛ بهویژه با توجه به مزایای مربوط که جوامع و فرایندهای برنامهریزی شهری
میتوانند از آنها منتفع شوند ( .)Hernández-Morcillo et al., 2013; Tengberg et al., 2012یکی از مفاهیم
اصلی  CESارزشهای زیباییشناختی در چشماندازهای شهری است که در کنار مفهوم معنوی اکوسیستم اغلب در
ادبیات مربوط به ارزیابی خدمات فرهنگی اکوسیستم ذکر شده است .در گزارشهای مهم مانند ارزیابی اکوسیستم هزاره
( ،)MEA, 2005ارزشهای معنوی و زیباییشناختی در جدولهای ارزشها گنجانده شده است ( Cooper et al.,

)2016؛ بهطوریکه در تمام گزارشهای ارزیابی اکوسیستم هزاره 220 ،مورد از اصطالح «زیباییشناسی» استفاده شده
است (.)TEEB, 2010
همچنین امروزه کاربرد احتماالت بهدلیل عدم قطعیت در تصمیمگیری توسعه یافته است .یکی از این موارد
شبکههای بیزی است که دربارة تعداد محدودی از خدمات اکوسیستم استفاده شده و عمدتاً بر تنظیم و ارائة خدمات
(تأمین غذا و آب ،تنظیم آب و منابع ژنتیکی) متمرکز شده است؛ درحالیکه خدمات فرهنگی و بهویژه مفهوم
زیباییشناسی چشمانداز کمتر از همه مطالعه شده است ( Landuyt et al., 2013, Haines-Young, 2011; Van der

 .)Biest et al., 2014هرچند تاکنون ،تعدادی از تکنیکها برای محلیسازی خدمات اکوسیستم از سوی ذینفعان
شناسایی شده است و خدمات فرهنگی با مشارکت داوطلبانه در کسب اطالعات مکانی ( ;Raymond et al., 2009

 )Sherrouse et al., 2011و مفهوم کمیت در ارزش زیباییشناختی که بیانگر یک پیشرفت نوآورانه در نقشهبرداری از
خدمات فرهنگی است ( )Casalegno et al., 2013استفاده شده ،اما خأل مطالعاتی در این زمینه همچنان پابرجاست؛
بنابراین هدف این پژوهش ،طراحی یک چارچوب مشارکتی از ذینفعان با بهرهگیری از شبکههای بیزی برای
مفهومسازی زیباییشناسی چشمانداز در خدمات فرهنگی اکوسیستم است که در آن ذینفعان نه رشتة مختلف دخیل
هستند .اهمیت این پژوهش و سایر پژوهشهای همسان این است که از یک روش مشارکتی استفاده شده است تا
دیدگاههای ذینفعان رشتههای مختلف مدنظر قرار بگیرد .این رویکرد به مدیریت بهینة خدمات اکوسیستم و حفظ منابع
طبیعی کمک شایانی میکند.
محدودة مطالعاتی ،ناحیة  2منطقة  22تهران است که مسئولیت اصلی خدمات توریسم-تفریحی ،خدمات پشتیبان تولید،
مانند بیمه ،بانکها و مؤسسات اعتباری را در خود جای داده است .این محدوده بزرگترین ایستگاه سرزیر جمعیتی و
)1. Cultural Ecosystem Services (CES
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شریانهای ترانزیتی و حملونقلی غرب کشور را دارد و در عین حال با توجه به تنوع کاربریهای و پوشش گیاهی و جنگلی
متنوع از یک ظرفیت بالقوه طبیعی و انسانی برای مطالعة مفهوم خدمات فرهنگی اکوسیستم نیز برخوردار است .همچنین
تحوالت سریع منطقه به مشکالت اساسی مانند تأمین آب آشامیدنی ،تمرکز شدید جمعیتی و آلودگی هوا و حتی کاهش ایمنی
منجر شده است و تناقض میان بافتهای مسکونی و تجاری و آسمانخراشهایی با سایر کاربریها ،بهویژه کاربریهای
گردشگری و تفریحی بسیار زیاد است و این تحوالت ضرورت توجه بیشازپیش به این محدوده را ایجاب میکند.

مبانینظری
اصطالح خدمات اکوسیستم ( )ESمفهومی اصلی در زمینة توسعة پایدار است ( .)Prip, 2017: 199پژوهشهای اولیة
خدمات اکوسیستم بهشدت بر فرضیههای اقتصادی دربارة دانش و کسب آن تکیه داشته است ( Bockstael et al.,

 .)2000این واژه معانی بسیاری دارد .برنامة ابتکاری اقتصاد اکوسیستمها و تنوع زیستی ،9خدمات اکوسیستم را مشارکت
مستقیم و غیرمستقیم اکوسیستمها برای رفاه بشر میداند ( .)TEEB, 2010خدمات اکوسیستم براساس تعریف گزارش
ارزیابی اکوسیستمی هزاره ،طبقهبندیهای مختلفی دارد و به چهار دستة خدمات تولیدی ،تنظیمی ،فرهنگی و پشتیبان
حیات تقسیم شده است که سه دستة اول بهصورت مستقیم بر مردم اثر گذاشته است و دستة چهارم برای استمرار تدارک
سایر خدمات مذکور از سوی اکوسیستمها حیاتی است (.)MEA, 2005
خدمات اکوسیستم سودمندی طبیعت را از نظر تأمین نیازهای اساسی انسان ،مانند غذا ،سوخت و داروها ،آب پاک،
کنترل سیالب و تنظیم وضعیت آب و هوا بیان میکند ( .)Lucas et al., 2014خدمات فرهنگی اکوسیستم ()CES
مزایای غیرمادی است که مردم از اکوسیستم مانند الهام ،هویت فرهنگی و تفریحی بهدست میآورند .این خدمات ناشی
از روابط صمیمی افراد و محیطهای آنهاست ( .)Chan et al., 2012این مزایا شامل تأثیرگذاری بر تنوع فرهنگی،
ارزشهای معنوی و مذهبی ،تأثیر بر سیستمهای دانشبنیان سنتی و غیررسمی ،ارزش آموزشی ،الهام ،ارزش زیبایی،
تأثیر بر روابط اجتماعی ،ایجاد حس مکان ،ارزش میراث فرهنگی ،تفریح و اکوتوریسم است ( Synthesis Report,

 .)2005خدمات فرهنگی اکوسیستم بهطور وابسته از سایر خدمات مهم اکوسیستم تولید میشود و درگیرکردن افراد در
ادارة آن میتواند آگاهی از این مزایا را برای گروه بزرگی از خدمات اکوسیستم شهری غیرفرهنگی افزایش دهد
( .)Jennings et al., 2016مطالعات  CESدر زمینة تفریحات ،اکوتوریسم و ارزش زیباییشناختی مناظر فراوان است
( .)Hernández-Morcillo et al., 2013; Milcu et al., 2013از دیدگاه هاینس و پوتشین ( )2799خدمات فرهنگی
خروجیهای غیرمادی و معموالً غیرمصرفی اکوسیستم است که بر وضعیت جسمی و روحی افراد تأثیر میگذارد .در یک
دستهبندی دیگر خدمات فرهنگی عبارتاند از :تعامل جسمی (استفاده از گیاهان ،حیوانات و غیره) تعامل فکری (اعم از
علمی ،آموزشی ،میراث فرهنگی /سرگرمی و زیباییشناسی) و تعامل معنوی و نمادین (نمادین ،مقدس /مذهبی) ( Wang

 .)et al., 2017دگروت و راماکریشنان ( )2772از شش طبقهبندی در زمینة خدمات فرهنگی اکوسیستم نام بردهاند که
شامل خدمات تفریحی و توریسم ،ارزش زیباییشناختی و چشمانداز ،هویت ،میراث باستانی ،ارزش معنوی و الهام (بهویژه

)1. The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB
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ادبیات و هنر) است .سپلت ( )2799در دیدگاهی انتقادی تأکید دارد که بیشتر مطالعات مربوط به اکوسیستم به ارائة
خدمات و تنظیم خدمات تمایل دارند تا آنکه مطالعاتشان فرهنگی باشد و این منطقی نیست.
نقش و جایگاه خدمات فرهنگی در خدمات اکوسیستم بسیار مهم است .در یک پژوهش ،براوان و همکاران ()2792
در کلوریدای آمریکا به این نتیجه رسیدند که بیش از  27درصد خدمات اکوسیستم متأثر از عوامل فرهنگی است و
خدمات تأمینی با  22درصد ،تنظیمی  91و پشتیبانی  99درصد در مراتب بعدی قرار دارند .از میان عوامل فرهنگی نیز
دانیل الروزا ( )2792در پژوهشی مروری به این نتیجه دست یافت که از مجموع  90پژوهش ارزیابیشده در این زمینه،
 29درصد به ارزش زیباییشناسی تأکید داشتهاند .در دستهبندی این پژوهش ارزش زیباییشناختی در کنار خدمات
تفریحی و توریسم با  12درصد پرکاربردترین مفاهیم در خدمات فرهنگی اکوسیستم هستند .دو ( )2791به ارزشیابی
مزایای زیباییشناختی در خدمات اکوسیستم فرهنگی پرداخته و فواید زیباییشناسی را براساس احساسات ،عقاید و
برداشتهای عاطفی از مناطق طبیعی تعریف میکند .از دیدگاه او ،دادههای مبتنی بر اینترنت ،مانند عکسها ،متون
مختصر در میکروبالگها و غیره میتوانند قضاوت زیباییشناختی از مناطق طبیعی را منعکس کنند .درمجموع تقاضا
برای مناظر طبیعی و زیباشناسانه مطابق با افزایش شهرنشینی افزایش یافته است ( .)Leyshon, 2014: 715فواید
زیباییشناختی بهعنوان احساسات ،عقاید و برداشتهای فردی مبتنی بر تجربیات زیباییشناسی در طبیعت شناسایی
میشود ( .)Brady, 2006تاکنون ،تعدادی از تکنیکها برای محلیسازی خدمات اکوسیستم از سوی ذینفعان شناسایی
شده است .از جمله خدمات فرهنگی بهکمک نقشهبرداری مشارکتی ( Raymond et al., 2009; Sherrouse et al.,

 )2011و مفهوم کمیت در ارزش زیباییشناختی که بیانگر پیشرفت نوآورانه در نقشهبرداری از خدمات فرهنگی است
(.)Casalegno et al., 2013: 2

روشها 

موادو
در بسیاری از مطالعات ،سیستمهای اطالعات جغرافیایی برای ارزیابی و نقشهبرداری از خدمات اکوسیستم استفاده
میشوند .معموالً در مرحلة اول مجموعهای از شاخصها تعریف میشوند ( .)e.g. Kandziora et al., 2013aسپس
جمعآوری دادهها صورت میگیرد و مقادیر ارزشی به شاخصهای  ESاختصاص داده میشود که درنهایت میتوان از
آنها در نقشة تولید و برنامهریزی استفاده کرد ( .)Kandziora et al., 2013bهمچنین سیستمهای اطالعات جغرافیایی
ممکن است با مدلهای دیگری مانند شبکههای بیزی مرتبط باشند ()Greˆt-Regamey et al., 2013؛ بنابراین
نقشهبرداری از ارزشهای زیباییشناختی چشمانداز ،ترجیحات و مشارکت مردمی و ذینفعان ،خدمات اکوسیستم را به
همان روشی که در سایر خدمات نشان میدهد ،بیان میکند که عمدتاً براساس نتایج نظرسنجی پرسشنامه و مشارکت
کارگروههای تخصصی است ( .)Casado-Arzuaga et al., 2013; Peña et al., 2015پژوهش حاضر کاربردی
(توصیفی و علی) است که بعد از جمعآوری اطالعات میدانی و کتابخانهای ،از تکنیک اندیشة باران یا طوفان مغزی 9بهره
برده است .همچنین از میانگین و واریانس برای تبدیل نتایج ذینفعان به احتماالت در شبکة بیزی استفاده شده است .در

1. Brainstorming
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این روش ،طوفان مغزی شامل جمعآوری فهرستی از ایدهها و همفکری جمعی است که برای تحقق یک جمعبندی به
مسئلة خاصی منجر میشود .باید توجه داشت که در این روش هرچه تعداد ایدهها رو به افزایش باشد ،اثربخشی بیشتری
خواهد داشت .انتقاد از ایدهها (هرچند صحیح) ممنوع است؛ چراکه هر ایدهای (هرچند نامربوط) ممکن است به خلق
ایدهای بهتر منجر شود .بدینترتیب با بهرهگیری از این روش فهرستی طوالنی (با وجود وقتگیربودن) تدوین و دو شبکة
بیزی مجزا استخراج شد.
شبکةبیزی 9

شبکههای بیزی الگویی از یک سیستم واقعی انتخابشده هستند که مؤلفهها و روابط سیستم را در قالب یک شبکة علیت
احتمالی نشان میدهند .با اینکه پیش از این در حمایت از مدیریت محیطزیست استفاده میشدند ،هماکنون در مفاهیم
مشارکتی که ذینفعان در فرایند آن دخیل هستند کاربرد دارند ( .)Henriksen et al., 2007شبکة بیزی یک مدل
چندمتغیرة آماری برای مجموعهای از متغیرهای تصادفی است که بهصورت گرافی جهتدار غیرمدور ( 2)DAGتعریف
شده است .در این شبکه هر رأس یکی از متغیرهای موجود در مدل را نشان میدهد و وجود لبهای که دو متغیر را به هم
متصل میکند ،وجود وابستگی آماری بین آنها را نشان میدهد (.)Maldonado, 2018: 147

شکل.9ساختاریکشبکةبیزیساده 
منب  Maldonado, 2018:

(P

در اینجا  Pبه معنای والد است و

(P

P (X,

فرزندان  Xهستند .با این نسبت باید تأثیرات گره والدین (کالس  )Aبرای

فرزندان (کالس  )Bتخمین زده شود .در شبکة بیزی گرهها نشاندهندة متغیرهای تصادفی و یالها نشاندهندة رابطة
این متغیرهاست که وابستگی شرطی متغیرها را بهصورت یک گراف جهتدار غیرمدور نمایش میدهد .شبکة بیزی،
ابزاری هوشمند برای پیشبینی و احتمال وقوع یک اتفاق بهصورت شرطی است که در تصویرسازی روابط علی و معلولی
میان متغیرهای مختلف کمک شایانی میکند؛ برای نمونه میتوان با توجه به عالئم بیماریها (گره والدین) احتمال ابتال
1. Bayesian Network
2. Directed Acyclic Graph
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به بیماریهای مختلف (گره فرزندان) را محاسبه کرد .با این توضیحات در این پژوهش یک رویکرد مشارکتی از ذینفعان
برای برآورد تأثیر علی حاالت گره والدین بر حاالت گره کودک بهکمک نرمافزار تخصصی جنای 9طراحی شده است.
شبکة بیزی اول ،شامل شاخصهای سنجشی زیباییشناختی چشمانداز و شبکة بیزی دوم شامل شاخصهای
زیباییشناسی ردشده است .در راستای شبکة بیزی اول ،بعد از شناسایی شاخصها و تشکیل  1گروه ذینفع در زمینة
خدمات فرهنگی اکوسیستم (زیباییشناسی) از دانشجویان و استادان تحصیالت تکمیلی در رشتههای جغرافیا ( 1نفر)،
شهرسازی ( 7نفر) ،محیطزیست ( 0نفر) ،جنگلداری ( 6نفر) ،معماری ( 6نفر) ،جامعهشناسی ( 1نفر) ،روانشناسی ( 1نفر)،
کشاورزی ( 1نفر) و مرتع ( 2نفر) برای انتخاب شاخصها استفاده شد.

شاخصهایسن شی(ال

شکل.2شبکةبیزی

چشمانداز(ب) 

یباییشناختی

)وانسدادز

ییشناسیردشده 
شاخصهایزیبا 


از آنجا که سنجش ،نقشهکشی و ارزشدهی برخی شاخصها بسیار دشوار است یا ارتباط چندانی با مفهوم زیباییشناسی
چشمانداز ندارد ،از این شاخصها با عنوان شاخصهای ردشده نام برده شده است که نمودار فازی آنها در شکل  9آمده است.

یباییشناسیردشده 

شاخصهایز

شکل.9شبکةبیزی
1. Genie
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سازگاری شامل همه تغییراتی است که یک فرد انجام میدهد تا خود را با محیط مطابقت دهد یا آن را براساس
نیازهای خود تغییر دهد ( .)Nikolopoulou, et al., 2003مرکزیت بهمعنای شناسایی تأثیرگذارترین عنصر یا فرد در
کیفیت زیباییشناسی چشمانداز است .پیچیدگی در شکل و فرم بهمعنای بهرهگیری از یک حالت دشوار برای درک و فهم
شکل و فرم عناصر زیباییشناختی است .این موارد بهدلیل تعاریف گوناگون ذینفعان و همچنین دشواری در
همسانسازی حذف شد  .احساس امنیت ،هویت مکانی ،نمادسازی ،ژرفانگری و دو نوع آلودگی بصری و حسی نیز بهدلیل
طوالنیشدن فرایند سنجشی و تنوع روشهای تدوین پرسشنامه که امکان دستیابی به یک نتیجة مشترک را با
محدودیت روبهرو میکرد ،حذف شدند .همچنین توافق شد که تأثیر پراکندگی پوشش اراضی ،بهویژه پوشش گیاهی به
نسبت عامل تنوع پوشش اراضی اهمیت کمتری دارد و جمعآوری دادههای مربوط به آن نیز دشوار و زمانبر است؛ چراکه
مفهوم پراکندگی به سطوح مختلفی از پوشش اراضی و تأثیرات فضایی آن تأکید دارد که امکان سنجش آن را با
محدودیت روبهرو کرده است؛ درحالیکه مفهوم تنوع را میتوان با توجه به جدول اطالعات توصیفی در سطوح مختلف
متراکم جنگلی ،بوتهزار و نیمهمتراکم ،مراتع گیاهان فصلی و اراضی کشاورزی طبقهبندی و امتیازدهی کرد.
طی هایارزشیشبکةبیزی 

مقیاسهای رتبهبندی با مقادیر عددی به همان ترتیب که در شکل  1مشاهده میشود ،انجام میپذیرد .برای سنجش
شاخص انسداد و مزاحمت زیباییشناختی (شامل آلودگی صوتی در مناطق مسکونی ،سوپرمارکتها و مغازهها ،پارکها،
شهربازی ،تعمیرگاهها و کارگاهها ،میزان آلودگی نوری در نور خانگی ،نور برق خیابانها ،بزرگراهها ،مغازهها و
سوپرمارکتها ،مجتمعهای تجاری و بیلبوردهای تبلیغاتی ،انسداد خطوط انتقال نیرو شامل تیرهای چوبی ،تیرهای بتنی،
تیرهای با آرایش دکل تلسکوپی ،دو مداری و چندمداری ،انسداد زیباییشناختی راهها شامل کوچه ،خیابان فرعی ،اصلی،
بزرگراه و آزادراه ،مزاحمت ساختمانها شامل متروکه و ویالیی ،نیمهساز ،آپارتمانی و آسمانخراش) ،شاخص میدان دید و
پیچیدگی زیباییشناختی (شامل ترکیب رنگها از طیف قرمز-زرد ،قرمز-سبز و سبز-زرد ،تنوع پوشش اراضی شامل
زمینهای باتالقی و دریاچه ،درختان جنگلی ،زمینهای کشاورزی و زمینهای بایر و موات شهری ،مفهوم تباین بین
زمینهای باتالقی و دریاچه با درختان جنگلی و زمینهای کشاورزی ،تباین درختان جنگلی با زمینهای کشاورزی) و
شاخص طنین عاطفی (شامل کیفیت مداخلة انسانی از تخریب شدید و متوسط تا ارزش حفاظتی و زیبایی خیرهکننده) از
طیف ارزشدهی بین باطل تا حداکثر استفاده شد .برای شاخص تصویرسازی (شامل رنگ برگ درختان از سبز و زرد و
قرمز و برجستگی و شیب شامل سطوح هموار و بدون شیب ،سطوح با برجستگی و شیب کم ،سطوح مواج با ارتفاع و
شیب مالیم ،سطوح مرتفع با شیب متوسط و درنهایت سطوح مرتفع با شیب تند و نامتقارن) از طیف ارزشی تصورنشدنی
تا فوقالعاده استفاده شد .درنهایت نیز برای شاخص طنین عاطفی (شامل طبیعیبودن در زمینة تنوع پوشش گیاهی از
طبقهبندی مناطق جنگلی متراکم ،بوتهزار و نیمهمتراکم ،مراتع گیاهان فصلی و اراضی کشاورزی) از طیف ارزشی
مصنوعی تا طبیعی مطلق استفاده شد .این دادهها از دفتر فضای سبز شرقی چیتگر ،پارک خرگوشدره ،مجموعة ورزشی
آزادی ،طرح تفصیلی منطقة  22و مشاهدات و بررسیهای میدانی و مصاحبههای اختصاصی جمعآوری شد.
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استفادهشدهدرپژوهش 

شکل.4طی هایارزشمختل 

محاسبةوزنوشاخص 

یکی از مهمترین کاربردهای تابع بتا استفاده از آن در تحلیل شبکة بیزی است .بدینترتیب ابتدا اختالف میانگینها با استفاده از
آنالیز واریانس ( )ANOVAانجام شده و دادهها پس از آن با استفاده از تابع بتا ( )9به احتماالت تبدیل شدند (شکل .)2

یدهد .
شکل.5نمونةکارشدهدرپژوهشکهحاالتگرهوالدین(انواعبرجستییوشیب)وگرهکودک(تصویرسازی)رانشانم 

در شکل  ،2دادهها با استفاده از تابع بتا به احتماالت تبدیل و احتماالت بهعنوان حالتهای کم ،متوسط و زیاد برای
تغذیة مدل بیزی محاسبه شدند .این شکل نمونهای از روند کار یکی از شاخصهای انسداد و مزاحمت زیبایشناسی را
نشان میدهد .سایر شاخصها نیز به همین ترتیب بهکمک ذینفعان نهگانه امتیازدهی و بهکمک تابع بتا به احتماالت
تبدیل شدند که پارامترهای  αو ) β (2با استفاده از میانگین ) (μو واریانس ( 2و  )9برآورد میشود .درنهایت سه سطح
ضعیف ،متوسط و باالی زیباییشناسی چشمانداز تعیین و بعد از آن زمینه برای تولید نقشة نهایی و خروجی بهینه فراهم
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شده است .تابع بتا دو پارامتر آزاد دارد که در رابطة  2مشاهده میشود .بتا درحقیقت یک توزیع احتمال پیوسته و دارای
بازة  7و  9است .در این پژوهش این تابع بهکمک رابطة  9با تابع گاما ( )rمرتبط است.
()9

=)B (,

()2

( =

()9

محدودةموردمطالعه
منطقة  22بهعنوان قطب گردشگری کالنشهر تهران در میان طولهای شرقی ” 29 2’ 97تا ” 29 27’ 17و عرضهای
شمالی ” 92 92’ 96تا ” 92 20’ 91واقع شده است (ازی محمد و شریعتپناهی )71 :9912 ،و یکهفتم مساحت شهر
تهران را تشکیل میدهد که مرز شرقی آن مسیل کن یک عنصر پایدار و طبیعی بوده و در مرز غربی آن کوههای
وردآورد واقع شده است (رفیعیان و همکاران .)97 :9916 ،با توجه به ارقام یادشده ،سرانة فضای سبز درونشهری 97
مترمربع و در عرصههای جنگلی  921مترمربع و درمجموع  912مترمربع محاسبه شده است که با توجه به قرارگیری
پارکهای جنگلی مهمی چون وردآورد ،چیتگر و غیره سرانة فضای سبز منطقه از سرانة بیشتری در مقایسه با شهر تهران
برخوردار است (شریعتمداری و همکاران .)12 :9917 ،همچنین این منطقه شامل  27بوستان و  1پارک جنگلی 9 ،باغ
ملی گیاهشناسی و محدودة سبز مجموعة ورزشی آزادی است .با توجه به نقشة کاربری اراضی ،مساحت فضای سبز
منطقه حدود  9119هکتار برآورد شده که  21هکتار آن پارک و  9771هکتار آن پارکهای جنگلی است (رزمجوئی و
همکاران.)979-977 :9910 ،

شکل.3ال )موقعیتکلیمنطقة22درتهران،ب)موقعیتناحیة2درمنطقة،22پ)نقشهناحیة2وعناصرتأثیرگذاردرآن 
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ناحیة  2منطقة  22ته ران نیز در قسمت جنوب شرقی منطقه قرار دارد .این ناحیه از جنوب به آزادراه تهران -
کرج ،پارک جنگلی خرگوش دره و مجموعة ورزشی آزادی ،از شمال به شهرک ها ی مسکونی هوانیروز ،امیرکبیر،
پژوهشگاه صنعت نفت و شهرک صدرا ،از شرق به خیابان مجموعة آزادی و مسیل کن و از غرب به نیمة شرقی
پارک جنگلی چیتگر و دریاچة خلیج فارس منتهی است .همچنین بزرگراه آزادگان و شهید همدانی از مرکز این
ناحیه عبور می کند.

افتههایپژوهش 
ی 
از نظر انسداد و مزاحمت زیباییشناسی بیشترین میانگین آلودگیها به آلودگی صوتی تعمیرگاهها و کارگاهها با ،7/11
خطوط انتقال نیروی چندمداری با میانگین  ،7/17انسداد آزادراهها با  ،7/76آلودگی صوتی شهربازیها و آلودگی نوری
مجتمعهای تجاری با  7/79و انسداد آسمانخراشها با  7/07مربوط است .همچنین بیشترین واریانس به انسداد
آپارتمانها و آسمانخراشها و سپس آلودگی صوتی سوپرمارکتها مربوط است .از نظر میانگین شاخصهای
زیباییشناسی نیز بهترتیب زمینهای باتالقی و دریاچه با  ،7/16تباین زمینهای باتالقی و دریاچه با درختان جنگلی با
 ،7/12پوشش گیاهی درختان جنگلی با  ،7/71سطوح مرتفع با شیب تند و نامتقارن با  7/70بیشترین میانگین
زیباییشناسی چشمانداز را دارند .تنوع پوشش گیاهی بوتهزار و نیمهمتراکم ،تباین درختان جنگلی با زمینهای کشاورزی
بیشترین واریانس شاخصهای زیباییشناسی را شامل میشوند.
وجود کارگاهها و صنایع کوچک گسترده مانند تراشکاریها ،چوببریها ،حلبیسازیها ،خدمات تعمیر خودرو،
صافکاری و غیره براساس پیشنهاد انستیتو ملی ایمنی و بهداشت شغلی 9با میزان آلودگی  17-77دسیبل در بازة 7
ساعتة روز درمجموع  17درصد از کل آلودگیهای شهری را شامل میشوند ()Edelson et al., 2009؛ درحالیکه
حداکثر میزان آلودگی صوتی در ساختمانها در طول روز تا شب حداکثر  27دسیبل و در طول شب کمتر از  97دسیبل
است .آلودگی نوری به روشنایی بیشازحد محیطهای شهری بهکمک نورهای مصنوعی تأکید دارد .این آلودگی نوری در
مجتمعهای تجاری و بیلبوردهای تبلیغاتی شدید است و به حذف نور طبیعی آسمان منجر میشود .نور خانگی کمترین
میزان آلودگی را دارد ،اما تجاوز برخی نورپردازیهای شهری بهویژه خیابانها ،سوپرمارکتها ،مغازهها و پارکهای
شهری به داخل آن نیز کامالً مشهود است (آتش پرگرگری و همکاران .)9911 ،خطوط انتقال نیرو از آن جهت اهمیت
دارند که نباید به انسداد و عبور از مناطق مسکونی ،پارکهای شهری ،محل زیست حیوانات ،آثار باستانی یا مناطق با
محدودیت قانونی و فواصل مجاز منجر شوند (امیرحاجیلو .)9972 ،خطوط انتقال نیروی محدوده در  17درصد شامل
دکلهای تلسکوپی است که بهدلیل قیمت مناسب و قابلیت ساخت در داخل کشور استفاده میشوند .از نظر انسداد راهها و
ساختمانها نیز بهترتیب آزادراهها و آسمانخراشها بیشترین انسداد را دارند .آزادراهها دارای بیشترین حجم بار ترافیک و
آسمانخراشها بهدلیل انسداد شدید نوری و آشفتگی در خط آسمان از باالترین انسداد برخوردار هستند.

)1. National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH
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استفادهشدهدرپژوهشبرایاستفادهازتاب بتاواحتماالت 

شاخصهای

جدول.9کمترین،بیشترین،میانیینوواریانس
 Variance

میانیین

بیشترین

کمترین

مفهوم
تنوعپوششاراضی 
میداندیدرنگ 

7/276

7/07

9/77

7/27

میداندیدوپیچیدگیزیباییشناسی 

7/969

7/12

9/77

7/02

 Variance

7/990

7/10

7/02

7/22

سبز-زرد
زمین باتالقی یا
دریاچه -درختان
جنگلی
زمین باتالقی یا
دریاچه -زمینهای
کشاورزی

میانیین 

7/990

7/02

9/77

7/27

قرمز-سبز

بیشترین 

7/190

7/76

9/77

7/27

قرمز-زرد

کمترین 

7/212

7/92

7/27

7/22

زمینهای بایر و موات

7/216

7/79

9/77

7/27

شهربازی

7/791

7/11

9/77

7/02

تعمیرگاه و کارگاه

7/229

7/26

7/27

7/77

المپ خانگی

7/171

7/91

7/27

7/77

تیر برق خیابانها

7/197
7/177
7/229

7/02
7/71
7/96

9/77
9/77
7/27

7/27
7/27
7/22

7/972

7/29

7/02

7/22

7/177

7/17

9/77

7/27

چندمداری

7/217

7/21

7/02

7/27

زرد
قرمز
هموار و بدون شیب
برجستگی کم و شیب
کم
سطوح مواج با ارتفاع
و شیب مالیم

7/229
7/276
7/191

7/97
7/67
7/07

7/27
7/02
9/77

7/22
7/27
7/27

تیرهای بتنی
آرایش فازها
دومداری

7/990

7/21

7/27

7/22

کوچه

7/122

7/09

9/77

7/27

مرتفع با شیب متوسط

7/222

7/90

7/27

7/22

خیابان فرعی

7/222

7/70

9/77

7/02

مرتفع با شیب تند و
نامتقارن

7/229

7/77

9/77

7/02

جنگلی متراکم

7/692

7/77

9/77

7/27

بوتهزار و نیمهمتراکم

/229

7/69

7/02

7/27

مراتع گیاهان فصلی

7/229

7/17

7/02

7/22

اراضی کشاورزی

7/229

7/91

7/22

7/77

تخریب شدید

درختان 

رنگبرگ

برجستییوشیب 
تنوعپوششگیاهی 
انسانی 

کیفیتمداخله

7/276

7/19

9/77

7/02

زیبایی خیرهکننده

تصویرسازی 

7/292

7/66

7/02

7/27

طنینعاطفی 

7/222

7/99

7/27

7/22

تخریب متوسط
دارای ارزش حفاظتی

تباین 

7/292

7/21

7/02

7/27

سبز

7/276

7/92

7/27

7/22

تیرهای چوبی

7/976

7/26

7/02

7/27

خیابان اصلی

7/209

7/07

9/77

/27

بزرگراه

7/229

7/76

9/77

7/27

آزادراه

7/222

7/99

7/27

7/22

متروکه  -ویالیی

7/166

7/17

7/02

7/22

نیمهساز – دوطبقه

7/611

7/62

9/77

7/22

آپارتمان

7/622

7/07

9/77

7/27

آسمانخراش

انسدادخطوطنیرو 

7/229

7/11

7/02

7/22

درختان جنگلی-
زمینهای کشاورزی

7/912

7/79

9/77

7/27

مجتمعهای تجاری
و بیلبوردهای
تبلیغاتی

راهها 
انسداد 

7/217

7/62

7/02

7/27

نورپردازی مغازهها
و سوپرمارکتها

ساختمانها 

انسداد

7/221

7/27

7/02

7/27

نورپردازی
بزرگراهها

مفهوم

7/209

7/07

9/77

7/27

زمینهای کشاورزی

7/212

7/62

7/02

7/27

پارکها

آلودگیصوتی 

7/229

7/71

9/77

7/02

درختان جنگلی

7/100

7/21

7/02

7/22

سوپرمارکتها و
مغازهها

آلودگینوری 

7/990

7/16

9/77

7/02

زمین باتالقی یا
دریاچه

7/990

7/21

7/22

7/22

مسکونی

زیباییشناسی 

انسدادومزاحمت

شاخصها


شاخصها 
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یباییشناسیباتوجهبهمقیاسهایرتبهبندیجدول 9
شکل.7میانیینمقادیراختصاصیافتهبهشاخصهایانسدادومزاحمتز 

تحلیل حساسیت مربوط به شاخصهای زیباییشناسی نشان میدهد ،عناصر طبیعی بکر بهویژه آب و درختان جنگلی
دارای بیشترین توجه ذینفعان از نظر شاخص میدان دید و پیچیدگی زیباییشناختی هستند؛ درحالیکه زمینهای موات
بهدلیل اجرانشدن فعالیتهای انسانی روی آنها ،کمترین توجه را دارند .مقایسة دوطرفة رنگهای برگ درختان ،بهویژه
در پاییز که هر سه رنگ سبز ،زرد و قرمز را دارند ،به اختالف معناداری منجر نمیشود ،اما ارتباط قرمز-زرد در مقایسه با
دو مورد دیگر ملموستر است .باالترین کنتراست یا تباین زیباییشناختی که به حساسیت شدید در گروههای ذینفع
میانجامد ،به دریاچه و زمینهای باتالقی با درختان جنگلی مربوط بود .از این نظر کنتراست این دو عنصر ،باالترین و
درختان جنگلی با زمینهای کشاورزی ،کمترین توجه را دارند .هرچند مواردی دیگری مانند تباین با کاربریهای شهری،
بهویژه ساختمانها نیز در فهرست اولیه وجود داشتند ،بهدلیل جداسازی عناصر طبیعی و نیمهطبیعی از سایر موارد ،از
فهرست نهایی حذف شدند .از نظر شاخص برجستگی و شیب اجماع کلی ذینفعان در طوفان مغزی مشخص میشود که
سطوح با شیب تند و مرتفع همیشه بیشترین تصویرسازی ذهنی را دارند.
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رتبهبندیجدول 9
یاسهای 
یباییشناسیباتوجهبهمق 

بهشاخصهایز

شکل.8میانیینمقادیراختصاصیافته

سطوح هموار و بدون شیب ذهنیت خاصی در پاسخدهندگان به وجود نمیآورند ،اما از نظر تنوع پوشش گیاهی مناطق
متراکم جنگلی در مقایسه با زمینهای کشاورزی از طنین عاطفی باالتری برخوردار هستند .به این ترتیب ساختار طبیعی
جنگلها به نسبت ساختار طبیعی اما مدیریتشدة زمینهای کشاورزی بیشتر مدنظر است؛ به همین دلیل زمینهای کشاورزی
با وجود ارزش باال در شاخص تنوع پوشش اراضی ،امتیاز کمتری در طبیعیبودن پوشش گیاهی به نسبت درختان جنگلی و
بوتهزارها دارند.
تجزیه و تحلیل شکل  1نشان میدهد کمترین انسداد به دریاچة خلیجفارس ،دریاچة مصنوعی آزادی و پوشش گیاهی
و جنگلی محدوده و در مرتبة آخر زمینهای موات و بایر ناحیه مربوط میشود .تأثیر انسداد ساختمانها در شمال و شمال
شرق ناحیه بیش از سایر عناصر است که در هوانیروز ،شهرک کوثر و صدرا بسیار چشمگیرتر است .این انسداد میتوانست
با تأثیرات زیباییشناختی عناصر فرهنگی مانند بناهای تاریخی ،موزهها ،تئاتر و غیره تعدیل شود ،اما این موارد نیز چندان
مشهود نیستند .با وجود تأثیرات مثبت خطوط انتقال نیرو مانند توربینهای بادی و زیرساختهای سبز در زیباییشناسی
چشمانداز ،دکلهای تلسکوپی (بیش از  17درصد) اصلیترین خطوط انتقال نیرو هستند ،اما تأثیر چندانی در انسداد
محدوده ندارند .همچنین بیشترین خطوط ارتباطی بر انسداد زیباییشناسی محدوده به جنوبیترین نقطة پارک جنگلی
چیتگر یعنی آزادراه تهران-کرج مربوط است.
اگرچه شناسایی شاخصهای زیباییشناختی واضح است ،وزن هریک از آنها بسیار ظریفتر و متعادلتر توزیع شده است.
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آب ،توپوگرافی و پوشش گیاهی بهترتیب بیشترین ارزش زیباییشناختی را دارند .تمرکز اصلی این سه عامل بهترتیب در دریاچة
خلیجفارس ،دریاچة مصنوعی آزادی ،پارک جنگلی چیتگر و پارک خرگوشدره است .زمینهای موات و بایر شهری و خطوط
ارتباطی حس زیباییشناسی چندانی را تداعی نمیکنند .کمترین ارزش زیباییشناختی به شهرک صدرا ،کوثر ،هوانیروز ،کوهک
و صنعت نفت مربوط است .تأثیر رنگ به مناطق پوشش گیاهی ،بهویژه در پاییز در مناطق جنگلی و بیشترین برجستگی و شیب
به پارک جنگلی چیتگر و سپس پارک خرگوشدره مربوط است .بیشترین تباین نیز به محدودة دریاچة آزادی و پوشش گیاهی
مجاور آن مربوط است و نقش زمینهای کشاورزی بهدلیل سهم اندک آنها بسیار کمرنگ است .کیفیت مداخلة انسانی نیز در
کیفیت زیباییشناختی محدوده مؤثر بوده و هرچه تخریب شدیدتر شده ارزش زیباییشناختی نیز کمتر شده است.

یباییشناسیدرمحدودةموردمطالعه 

چشماندازومیداندید،تصویرسازیوطنینعاطفیز

یباییشناسی

شکل.1انسدادز

383
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تجزیه و تحلیل نقشة نهایی زیباییشناسی چشمانداز (خدمات فرهنگی اکوسیستم) نشان میدهد تغییرات نهایی
شاخصها تأثیر فراوانی از تغییرات کوچک پذیرفته است .محدودة بایر و موات شهری ارزش زیباییشناختی چندانی را
نشان نمیدهد .کیفیت زیباییشناختی فضاهای سبز شهری با ترکیب عوامل انسداد و مزاحمت زیباییشناختی متعادلتر
شده است ،اما همچنان کیفیت زیباییشناختی شهرکهای مسکونی و راههای ارتباطی ،بهویژه آزادراه تهران-کرج و
بزرگراه آزادگان کم است .جز چندین مورد بوستان کوچک شامل افق (شهرک کوثر) ،ناز و گلها (هوانیروز) ،یاس ،پرستو
و افرا (شهرک صدرا) فضای سبز چندانی در محدودة مسکونی ناحیه مشاهده نمیشود؛ درحالیکه با تراکم گستردهای از
جمعیت در مجتمعهای مسکونی و سازمانی روبهرو هستیم ،اما عوامل انسداد و مزاحمت زیباییشناختی مانند کارخانة
هلیکوپترسازی در فاصلة اندک از دریاچة خلیجفارس ،تعمیرگاههای متعدد خودرو ،بهویژه در خیابان هوانیروز،
الستیکفروشی ،قالیشویی ،پارکینگ خودرو ،جایگاههای متعدد سوخت و غیره بهوضوح قابلتشخیص هستند .نقش
بزرگراه شهید همدانی بهدلیل گذر از زمینهای بایر و موات شهری که تأثیر چندانی در کیفیت زیباییشناختی محدودة
مورد مطالعه ندارند ،تنها تا شمال شهرک صنعت نفت محاسبه و بعد از آن از محاسبات نواحی بایر و موات حذف شده
است .ارتفاعات که بیانگر شاخص شیب و برجستگی (میدان دید و پیچیدگی زیباییشناختی) در محدوده هستند ،در ارزش
زیباییشناختی ،بهویژه ارتفاعات پارک جنگلی چیتگر بسیار تأثیرگذارند؛ درحالیکه این عامل در پارک خرگوشدره و
مجموعة آزادی جز مواردی مانند تپههای مشرف و کمارتفاع جایگاه چندانی ندارد.

چشمانداز(خدماتفرهنییاکوسیستم)وعناصراصلیتأثیرگذاربرآن 

یباییشناسی

شکل.96نقشةنهاییز
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خروجی نهایی احتماالت شبکة بیزی از دیدگاه  1گروه ذینفع بیانگر توزیع استاندارد و نرمال است (شکل  .)99تعداد
احتماالت سنجیدهشده برای خروجی زیباییشناسی چشمانداز  902حالت است که در سه سطح کم ،متوسط و قوی
طبقهبندی شدهاند .بدینترتیب احتماالت کمتر از  99بهعنوان احتمال ضعیف 99 ،تا  29احتمال متوسط و باالی 29
بهعنوان احتماالت قوی تعیین شدند .با وجود اینکه نتایج ذینفعان روند ثابتی در خروجی نهایی نشان نمیدهد ،تأکید
اصلی آنان بر درجة تأثیر متوسط تا خیلی زیاد است .هرچند درجة تأثیر زیاد از متوسط و خیلی زیاد بیشتر است ،طنین
عاطفی در مناطق طبیعی تغییریافته در مقایسه با مناطق طبیعی مطلق احتماالت بیشتری را شامل میشود .مفاهیم رنگ
برگ درختان ،برجستگی و شیب سبب تصویرسازی قابلتوجه و نه فوقالعاده در ذینفعان میشود .تنوع پوشش اراضی،
میدان دید رنگ و تباین عناصر طبیعی و مصنوعی احتمال پیچیدگی و میدان دید در حالت زیاد و خیلی زیاد را تقویت
میکند .همچنین ذینفعان به درجات ضعیف مفاهیم مختلف در میدان دید و تصویرسازی توجه چندانی نشان ندادند ،اما
عناصر مصنوع و انسانساخت در طنین عاطفی به میزان هرچند کم تأثیرگذار است.

نرمافزارHugin Lite.88
شکل.99خروجینهاییاحتماالتبیزیدر 

تجزیه و تحلیل نهایی حساسیتها بهکمک احتماالت خروجی نشان میدهد که پیشبینیهای زیبایی چشمانداز ،به
تغییرات در شاخصها ی مختلف حساس هستند .توپوگرافی شامل برجستگی و شیب زمین ،آب و مناطق با پوشش گیاهی
متراکم بیشترین زیباییشناسی چشمانداز فرهنگی را دارند .دریاچه یا باتالق (دریاچة خلیجفارس و دریاچة مصنوعی
چیتگر) متفاوتترین پوشش اراضی هستند که بیشترین ارزش را از بعد میدان دید و پیچیدگی زیباییشناختی دارند .تباین
یا کنتراست در دریاچه یا باتالق و پارک جنگلی محدودة چیتگر نیز دارای زیباییشناختی در گره خروجی شبکة منبع
بیزی است .البته رنگ برگ درختان در این زمینه تفاوت چندانی را نشان نمیدهد ،اما رنگ قرمز بهدلیل تصویرسازی
متفاوت در مقایسه با دو رنگ سبز و زرد از کیفیت زیباییشناختی بیشتری برخوردار است .همچنین از نظر تباین
تصویرسازی رنگ قرمز نمود بیشتری دارد .بدینترتیب که کنتراست قرمز-زرد ،سپس قرمز-سبز و سبز-زرد ،حساسیت
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بیشتر تا کمتر را دارند .همچنین عناصر طبیعی مانند دریاچه ،درختان جنگلی و زمینهای کشاورزی از نظر تصویرسازی
کیفیتهای بیشتری را نشان میدهند .طبیعیبودن بیش از هر چیزی با تنوع پوشش گیاهی شناخته میشود .بدینترتیب
درختان متراکم جنگلی به نسبت بوتهزارها ،مراتع کشاورزی و گیاهان فصلی از طنین عاطفی بیشتری برخوردار هستند.
چشماندازدرشبکةبیزی(سهسطحپایین،متوسطوباال) 

یباییشناسی

یفیتهایمختل ز

جدول.2دهشاخصخروجیازک
کیفیتزیباییشناختیباال 

کیفیتزیباییشناختیمتوسط 

کیفیتزیباییشناختیپایین 

9

دریاچه یا باتالق -تنوعپوششاراضی

دارای ارزش حفاظتی -کیفیتمداخلةانسانی

مراتع گیاهان فصلی -تنوعپوششگیاهی

ردی



2

دریاچه یا باتالق با درختان جنگلی-تباین

بوتهزار و نیمه متراکم -تنوعپوششگیاهی

زرد -رنگبرگدرختان

9

مرتفع با شیب تند و نامتقارن -برجستییوشیب

دریاچه یا باتالق با زمینهای کشاورزی-تباین

درختان جنگلی -زمینهای کشاورزی -تباین

4

جنگلی متراکم -تنوعپوششگیاهی

سطوح مواج با ارتفاع و شیب مالیم-برجستییوشیب

تخریب متوسط -کیفیتمداخلةانسانی

5

قرمز-زرد -میداندید

سطوح مرتفع با شیب متوسط -برجستییوشیب

زمینهای کشاورزی -تنوعپوششاراضی

3

قرمز -رنگبرگدرختان

قرمز-سبز -میداندید

برجستگی کم و شیب کم -برجستییوشیب

7

بوتهزار و نیمهمتراکم -تنوعپوششگیاهی

تخریب متوسط -کیفیتمداخلةانسانی

سبز-زرد -میداندید

8

دریاچه یا باتالق با زمینهای کشاورزی-تباین

زرد -رنگبرگدرختان

هموار و بدون شیب ،برجستییوشیب

1

زیبایی خیرهکننده -کیفیتمداخلةانسانی

مراتع گیاهان فصلی -تنوعپوششگیاهی

زمینهای بایر و موات -تنوعپوششاراضی

 96

سطوح مرتفع با شیب متوسط -برجستییوشیب

درختان جنگلی -زمینهای کشاورزی -تباین

تخریب شدید -کیفیتمداخلةانسانی

نتی هگیری
9

2

مفهوم مشارکت میتواند افراد غیرمتخصص و همچنین متخصصان را در مباحث مربوط به خدمات فرهنگی اکوسیستم
دخیل کند .برای مشارکت متخصصان رشتههای مختلف بهعنوان ذینفعان عالیق ،سازمانها و حتی ساختار دانشگاهی
خود از یکی از مهمترین مدلهای احتمالی ،یعنی شبکة بیزی استفاده شد تا بتوان شاخصهای کیفی را با مفاهیم انتزاعی
و کمی ترکیب کرد .با وجود این انجام چنین روشی نیز با دشواریهایی همراه بود .در این روش به جامعة متخصصان
متعددی از رشتههای مختلف نیاز است که در بسیاری از موارد تعاریف آنان از مفاهیم استفادهشده در پژوهش ،مانند
مفهوم زیباییشناسی و چشمانداز کامالً متفاوت و گاهی موازی است .همچنین در اجرای روند پژوهشی تأکید بر تعدادی
از شاخصها دشوار و ممکن است در پژوهشهای مختلف نتایج گوناگونی را نشان دهد؛ از اینرو هر روند پژوهشی
ایجاب میکند که مرز میان شاخصهای مثبت و منفی (برای نمونه عوامل زیباییشناختی و انسداد زیباییشناختی) و
همچنین دیگر عوامل تأثیرگذار تفکیک شود؛ برای نمونه تغییرات فصول (در این پژوهش پاییز) نتایج کامالً متفاوتی را در
سایر پژوهشها به همراه خواهد داشت .مباحث سیاسی تأثیرگذار نیز در سطوح و مقیاس پژوهش باید تفسیر شود.
همچنین باید تا حد امکان مقیاس مطالعاتی را به مقیاس محلی تقلیل کرد تا به قلمرو ادراک پاسخدهندگان نزدیکتر
باشد .از سوی دیگر منطقی نیست که در رویکرد مشارکتی ذینفعان انتظار داشته باشیم همة شرکتکنندگان تفاوت میان
عناصر مختلف را با دقت شناسایی کنند .چنانچه درگیری ذهنی بین آنچه از قبل میدانستهاند و آنچه در فرایند طوفان
مغزی بهدست آوردهاند نیز تأثیرگذار است ،برای رفع این موانع روش کاربردی این پژوهش چالشبرانگیز نیست و تنها
تمرکز این پژوهش بر سؤاالتی است که متخصصان بدون درگیرشدن با سؤاالت کلیشهای به نقطهنظری مشترک در
1. Lay People
2. Expert People
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طوفان ذهنی دست یابند .به عبارت دیگر یعنی دخیلکردن بسیاری از شرکتکنندگان در مباحث زیباییشناسی چشمانداز
در کنار صرفهجویی در زمان و پاسخدهی به سؤاالت مشخص .درمجموع کاربرد پژوهش حاضر تأکید مطلق به
شاخصهای فردی نیست ،بلکه بر روششناسی سازگار با مباحث زیباییشناسی تأکید دارد که میتوان از آن در
برنامهریزیهای آتی سنجش زیباییشناسی چشمانداز استفاده کرد .دلیل بهرهگیری از شبکة بیزی نیز به نبود اطمینان و
بهرهگیری از روشی برای ادغام نظرات  1گروه ذینفع در مقولة زیباییشناسی چشمانداز مربوط میشود؛ چراکه
اصطالحات انتزاعی را میتوان بهکمک شبکة بیزی گرهی ارزشگذاری و در یک روش طوفان مغزی منسجم طبقهبندی
کرد .همچنین از این رویکرد میتوان در مشارکت شهروندان محلی در کنار ذینفعان استفاده کرد؛ از اینرو کارهای آینده
باید بر گزینش ،آموزش ،آگاهسازی و آشنایی شهروندان با مفاهیم و شاخصهای زیباییشناسی چشمانداز تمرکز کند.
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