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  چكيده  
، حفاظت، احياها و معيارهايي است كه از طريق آنها بتوان مناظر را  ت بصري منظر، تعيين و مشخص كردن شاخصامروزه هدف از ارزيابي كيفي

 را ي مناظر در صورت لزوم و كردهحفظ شناختي مناسب هستند،  كه از لحاظ زيباييرا توان مناظري در واقع از اين طريق مي. و يا بازسازي كرد
به طور . ستا در انجام تحقيقات ادراكي مؤثر يهاي ساختاري منظر روش تجزيه و تحليل روابط ميان كيفيت بصري و ويژگي. دكرترميم و احياء  

 نيـستند بلكـه در جـست و جـوي     آن در پي تعيين زيبايي يا تعـالي  ،گيرد  انجام ميمنظركلي مطالعاتي كه بر پايه معيارهاي زيبايي شناختي در   
يـه عوامـل   مطالعه بر پا رويكرد اول در   .گيرد العات با دو رويكرد صورت مي     اين مط . منظر هستند  از   استفاده كنندگان استخراج ترجيحات زيبايي    

اسـتفاده  ( مطالعه بر پايه شناخت عوامـل ادراكـي مـشاهده گـران            رويكرد دوم  و در    گيري عيني و بررسي ارتباطات متقابل ميان آنها        قابل اندازه 
ي بـه  ريـزي و طراحـي مـشاركت    قصد دارد با رويكرد برنامـه گيرد و   رويكرد دوم مورد مطالعه قرار مي      ،در اين تحقيق   .گيرد  صورت مي  )گنندكان

 ذهنـي بـه     يبدين منظور با رويكـرد    .  دست يابد  منظر دانشگاه سيستان و بلوچستان     كيفيت بصري    ي براي ارتقا   راهبردها و راهكارهايي    توصيه
.  شده اسـت   پرداخته استفاده كنندگان ترجيحات  منظر براساس   هاي ادراكي    ارتباط آن با جنبه   شناسي منظر براي ارزيابي كيفيت بصري و         زيبايي

بندي    طبقه  روش پرسشنامه، از    ة ضمن تهي  ،دهند  منظر مد نظر قرار مي     نازيبايي يا   ،كنندگان در ارزيابي زيبايي    هايي كه استفاده    اي تعيين معيار  بر
اه  و بهتر كردن منظر محوطه دانـشگ ، ساماندهييارتقا منظور به و راهبردهايي هادر انتها پيشنهاد . استفاده شده است)Q-sort ( بصريكيفيت

  .ارائه شده است
  

   كليد واژه
  ، ارزيابي كيفيت بصريادراك منظر ،استفاده كنندگانترجيحات رويكرد  ، بصري طبقه بندي كيفيتروشختي منظر، زيبايي شنا 
  سرآغاز

ها در  لفهؤترين م توان به عنوان يكي از اصلي امروزه منظر را مي
ارتبـاطي   ةتشخيص هويت، حيات و ميزان پايداري محـيط و وسـيل          

 اخيـر از  ةآنچه در چند ده   . دانست  آن استفاده كنندگان بين محيط و    
 استفاده كنندگان اي برخوردار شده است، ارتباط منظر با         اهميت ويژه 

 از لحـاظ ادراكـي و        و چه   و يا فيزيكي   ، به صورت بيولوژيكي    چه آن
در اين ميـان، موضـوع    .)Daniel & Vining, 1983 (استرفتاري 

 (  آن با ادراك افراد از اهميت خاصـي برخـوردار اسـت     ةطمنظر و راب  
Laurie, 1975( .ارتباط انسان بـا محـيط از طريـق حـواس     اگر چه 

ايجـاد   ديـدن  درصـد آن از      ۸۰  بـيش از   ،دشـو   گوناگون برقـرار مـي    
 نقـش   انـسان  و ادراك آن توسـط       ظـر  مـشاهده من   بنابراين .شود مي

 و عـدم    رضـامندي   تعيين  ادراك و شناخت وي از محيط و       مهمي در 
امروزه هدف  .) Bell, 1993; Porteous,1996 ( داردآن  رضامندي

ها و  از ارزيابي كيفيات بصري منظر، تعيين و مشخص كردن شاخص     
 را حفاظـت، احيـا و يـا    ظرمعيارهايي است كه از طريق آنها بتوان من       

 كه از لحـاظ      را توان مناظري  در واقع از اين طريق مي     . بازسازي كرد 
 را  ي منـاظر  در صـورت لـزوم،     و    كـرده   حفظ ،ايي مناسب هستند  زيب

ت بصري ادر زمينه ارزيابي كيفي).  Kane, 1981 ( دكرترميم و احيا 
 تـا كنـون افـراد متعـددي فعاليـت           ۱منظر بر پايه ترجيحات مردمـي     

 .دكـر  اشـاره    توان به مطالعات منظر جنگلي     كه از جمله مي   اند   داشته
)Ribe,1994; Sheppard & Picard,2005; Bergen, et 

al.,1990;Hammitt, et al.,1994(    در ارتبـاط بـا   افـزون بـر ايـن 
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۶۲مجله محيط شناسي شماره   

 

۱۳۶  
 ,.Yu, 1995;Acar, et al (هـاي ملـي    هـاي منظـر پـارك    ويژگي

ــا ويژ ، ) 2006 ــاط ب ــيدر ارتب ــراث فرهنگــي     گ ــر مي هــاي منظ
)Kaltenborn & Bjerke, 2002 ( ،هاي منظـر   در ارتباط با ويژگي

هـاي منظـر    گـي ، در ارتبـاط بـا ويژ  ) Mok, et al., 2005(خياباني 
هاي   با ويژگيرابطه در و)  Bulut & Yilmaz, 2007 (كوهستاني 

هــاي  نيــز پــژوهش) Arriaza, et al., 2004 (منظــر كــشاورزي 
  .اند  انجام دادهچشمگيري

 امـروزه بـه     ، آن منظـر  و   ۲ها دانشگاه فضاهاي آموزشي از جمله   
 تـأثير   و همچنين نقـش و     خود اربرانكبا  بودن  م  يعلت در تماس دا   

 دارد، از آنها كه بر روي كيفيت زندگي و سالمت روح و روان          شاياني
هـا بايـد بـه       گونـه محوطـه    منظر اين . استاي برخوردار    اهميت ويژه 

اي طراحي شوند كه بيشترين ارتباط را با كاربران برقرار كرده و             گونه
 ارزيـابي   ة در زمين  .برسد مناسبي از حس مكان      ة به درج  كاربر در آن  

ها، تحقيقات و مطالعات اندكي      گونه محوطه  كيفيات بصري منظر اين   
توان به مطالعات بر روي دانشگاه اردن       صورت گرفته كه از جمله مي     

 )Abu- Ghazzeh, 1999  ( ويرجينيـا  دانـشگاه  ةو بر روي محوطـ 
)yang, 2008 ( دكر اشاره.  

ون سـاخت و سـازها و       با توجه به توسـعه و گـسترش روز افـز          
 تعـداد   ةفضاها در دانشگاه سيـستان و بلوچـستان و افـزايش سـاالن            

 خـشك و    ةدانشجويان و همچنين قرار گرفتن اين دانشگاه در منطق        
بياباني ايران و اهميت يافتن چگـونگي طراحـي محـيط در اينگونـه              

آوردن كيفيت مطلوب بـصري و       از يك سو و ضرورت فراهم        مناطق
 كيفيت زيست و آمـوزش دانـشجويان در آن از    يتقابراي ار محيطي  

هاي الزم براي بررسـي و   شرط سوي ديگر اين دانشگاه را واجد پيش   
   .ده استكرتر  وهش دقيقپژ

كـه    هكتار ۲۰۰ وسعتي حدود     با دانشگاهمحوطه    راستا، ايندر  
 موردي مورد   ة به عنوان نمون   ،است شده واقع زاهدان شهر جنوب در

 ارتقـاي  هـدف  قرار گرفت و سعي بر آن شد تـا بـا        مطالعه و تحقيق    
 رويكرد برنامه ريزي و     كيفيت فضاهاي باز و جمعي اين دانشگاه و با        

تدوين به ،  ۴ طبقه بندي كيفيتروش و استفاده از ۳طراحي مشاركتي
 كيفيت بصري منظـر    ارتقاي توسعه و    منظور  به ها پيشنهاد راهبردها و 

 كـه از لحـاظ      ظرهـايي يي من سايت مورد مطالعه و همچنـين شناسـا       
   .هاي خاص و بارزي هستند، پرداخته شود بصري داراي ويژگي

  مباني نظري تحقيق
اي از    مجموعـه  ، فـضاهاي دانـشگاهي    ويژه ب ،فضاهاي آموزشي 

ابنيه و پوشش گياهي است كه بـه صـورت متعـادل بـا يكـديگر در                 

بران  بسزايي بر روي كيفيت زندگي و سالمت كار        تأثير  و بودهارتباط  
  .ندهستز اهميت ي حااين موضوعداشته و 

 سه معيار بـه طـور كلـي بـر روي كيفيـت               گذاري تأثيراز نظر   
 ,Garling(  ندهـست  نقش دارند كه به شرح زيـر  فضاهاي آموزشي

1986;Abu-ghazzeh, 1999 (:  
  ؛هاي اكولوژيكي و فيزيكي  ويژگي-۱
  ؛هاي عملكردي و رفتاري  ويژگي-۲
  . و زيبايي شناسيهاي بصري   ويژگي-۳
  
هاي گوناگوني پيرامون ارزيابي كيفيت  ها و تئوري كنون نظريه تا

هاي مطالعه  نظريهترين  يكي از گسترده. بصري منظر ارائه شده است   
شناسـي محيطـي و همچنـين ارزيـابي كيفيـت            شده در زمينـه روان    

 & Kaplan(  كـاپالن اسـت   وبصري منظر، مدل ادراكـي كـاپالن  

Kaplan, 1989(.  
ايـن   .اسـت  ترجيحات منظر  ةينها در زم   نظريهاين مدل يكي از     

) فـضا (د كه كاربران پس از قرار گرفتن در محـيط        كن   بيان مي  نظريه
دو نياز اصلي دارند كه يكي فهم و درك آن فضا و ديگري كـشف و             

   .ستجو كردن در فضاو جست
 از محيط داشته سريع بر اين، كاربران ممكن است دركي   افزون

آن را  ) محـيط (ر فضا    در صورت حركت د     به تدريج  كه ند و يا اين   باش
   .)Stamps, 2004( ندكن درك

از طريـق ارزيـابي     هـاي منظـر      در اين زمينه به تعيـين زيبـاي       
و  ) Bulut & Yilmaz,2007( در شــهر كماليــه كيفيــت بــصري 

هــاي بــصري منظــر و  همچنــين بــه بررســي ارتبــاط بــين ويژگــي
 &,Jose (اي پرداختنـد   منـاظر مديترانـه  هاي فضايي آن در شاخص

Jose ,2006.( 

  تحقيقروش 
 تحليــل و اطالعــات آوري جمــع شــامل شــده اعمــال روش

 پرسـشنامه  تهية و ميداني اي، كتابخانه صورت به كه بوده اطالعات

 تحقيـق  نيـاز  بـه  توجـه  بـا  اطالعات از يك هر و است گرفته انجام
  . است شده استفاده
 منـابع  و مقـاالت  متـون،  از اي پايـه  يـل تحل ،نخست ةمرحل در
 بـه  سـپس . اسـت  صورت گرفتـه   مباني نظري  تدوين براي اينترنتي

نقشه و   جمله از مستدل منابع دانشگاه، هاي ويژگي از شناخت منظور
 ايـن  تكميـل  منظـور  به .گرفت قرار بررسي مورد هوايي هاي عكس

 از) رمنظـ  و ديـد  كالبدي و  محيطي، (موجود وضع شناخت اطالعات،



  
  
  
  

 ۱۳۷  ...ارزيابي كيفيت بصري فضاهاي آموزشي بر اساس ترجيحات استفاده كنندگان

 ترجيحـات . گرفـت  انجـام  پرسشنامه و عكسبرداري مشاهده، طريق    
 روش طبقـه بنـدي      از اسـتفاده  بـا در اين پژوهش     استفاده كنندگان 

  . پذيرفت صورت  بصريكيفيت
در علم ) Stephenson,) ۱۹۵۳ توسط  براي اولين بار روشاين  

 توسعه و بسط اين روش در  مورد استفاده قرار گرفت كه    شناسي  روان
طول گذر زمان سبب تبديل اين روش بـه يكـي از پـر كـاربردترين                

ــدازه ــهاي انـــ ــد   روشـــ ــوم شـــ ــاير علـــ ــري در ســـ ( گيـــ
Stephenson,1965,1968.(  

ترين الگوهاي سـنجش   امروزه اين روش به عنوان يكي از رايج  
 Webler,et( مـردم  هايدر مطالعات مختلفي همچون سنجش نظر

al.,2001( ــه ــات، برنام ــزي و  ، ارتباط ــر  ري ــيط و منظ ــي مح طراح
)Swaffield & Fairweather,1996; Previte, et al.,2007( ،

و آموزشــي ) Barry & Proops,1999( مباحــث محــيط زيــست 
)Lecouteur & Delfabbro,2001 (  گيـرد  مورد استفاده قـرار مـي. 

بندي كيفيت در مطالعات منظر بـراي اولـين بـار توسـط               طبقه روش
 از طريق استفاده از عكس بـه        ۱۹۷۴ لزوب، پيت و اندرسون در سا     

 ,Palmer,1983(منظور ارزيابي ارزشهاي بصري منظر انجام گرفت 

Amadeo, et al.,1989.(  
 با گذر زمان بسط پيدا كـرده و بـه منظـور ارزيـابي               روش اين  

 & Zube( طبيعي و تاريخي نيز مورد اسـتفاده واقـع شـد    هايرظمن

Pitt,1981 .(  
ابي منظر و همچنين ادراك آن، اسـتفاده      به منظور تفسير و ارزي    

 & Shafer ( بنــدي كيفيــت رايــج شــد  طبقــهروشاز عكــس در 

Brush,1977; Shuttleworth,1980; Shappard,1982; 

Coeterier,1983; Zube & Pitt,1981.(    
 طبقــه بنــدي كيفيــت بــه همــراه عكــس روشدر نيوزيلنــد از 

ــر منظــر تــأثير ارزيــابي منظــور بــه  & Swaffield (ات انــسان ب

Fairweather,1996 (  ــ ــز ادراك منظ ــي  و ني ــي و اختالل ( ر طبيع
Fairweather & Swaffield,1999 (استفاده شد .  

هــاي  در راســتاي اجــراي ايــن روش در ايــن تحقيــق، ويژگــي
شاخص بصري در منظر فضاي آموزشي مورد مطالعه، مالك تعيـين           

ين محدوده هـر    د و حصارهاي موجود در سايت، مالك تعي       شها   پهنه
   .پهنه در نظر گرفته شد

هاي موجود نيز بر اساس مـشابهت در كـاربري، فـضاها و              پهنه
 -اداري، مـسكوني و خـدماتي     - بخش آموزشـي   ۳پوشش گياهي به    

  .)۱ ةشكل شمار (رفاهي دسته بندي شد

  
عكس هوايي از موقعيت دانشگاه سيستان و  :)۱ (ةشكل شمار

  پهنه بندي آن بلوچستان،كاربري هاي اطراف و 
  )Google Earth :خذأم(

  
هـاي مطالعـاتي و سـپس     اين روش شامل تهيه عكس از پهنه    

ـ         راي عكس ب  يانتخاب تعداد  ه كـاربران    نمونه و نـشان دادن آنهـا ب
نين انجام مـصاحبه و بررسـي معيارهـاي         سايت مورد مطالعه و همچ    

ز ا بر ايـن اسـاس،   .استن ازيبايي و زشتي هر عكس از ديدگاه ناظر  
 ۱۶۳ (هـاي متعـددي    هاي مختلـف آن عكـس      هر پهنه و از موقعيت    

  . گرفته شد)عكس 
هاي گرفته شده از سايت مطالعاتي در ارديبهشت         تمامي عكس 

 ميليمتـر در  ۵۰ با استفاده از دوربين ديجيتال بـا لنـز         ۱۳۹۰ماه سال   
 ( هـا   عكـس  تعـدادي از  كه بعـد از حـذف       سطح ديد ناظر گرفته شد    

 ، در نهايـت   )كيفيت مطلوب نبوده و يا مشابه بودنـد        كه واجد    آنهايي
 يهـاي زيبـاي     به ترتيبي كه ويژگي    ) عكس از هر پهنه    ۸( عكس   ۲۴

هـاي   ژگـي  وي و  به طور يكنواخت توزيع شده باشـند        در آنها  شناختي
هايي همچون پس زمينه    و داراي معيار  دهند   ميمتنوع منظر را نشان     

(  همچون پوشش گياهي      عناصر طبيعي   و كيفيت ديد  و پيش زمينه،  
  . )۲ ةشكل شمار( انتخاب شدند باشند، )نوع گونه هاي گياهي

 كاربران، در روزهاي كاري آرايمراجعه به سايت براي برداشت    
 ۳ صـبح تـا   ۹بين سـاعت  ( دانشگاه و در زمان اوج شلوغي كاربران      

  .  انجام شد)بعد از ظهر 
  



  
  
  
  

۶۲مجله محيط شناسي شماره   

 

۱۳۸  

  
   منظربصري  دانشگاه سيستان و بلوچستان به منظور ارزيابيةهاي محوط هاي برگزيده از پهنه عكس: )۲(شكل شماره 



  
  
  
  

 ۱۳۹  ...ارزيابي كيفيت بصري فضاهاي آموزشي بر اساس ترجيحات استفاده كنندگان

گـذاري    شـماره ۲۴ تـا  ۱هـا از    ابتدا عكس  ،براي انجام مصاحبه      
خواسـته شـد تـا آنهـا را مطـابق نظـر و           كـاربر    ۱۰۰تعداد  شده و از    

هاي خيلي    با برچسب  ستون ۵اي كه داراي      درون جعبه  ، خود ةخواست
 ةسپس شمار . زشت و خيلي زشت بود، قرار دهند      زيبا، زيبا، معمولي،    

 يادداشـت شـد و از كـاربران         ستونهاي قرار داده شده در هر        عكس
 را كـه سـبب قـرار گـرفتن          ها و معيارهـايي    گيژدرخواست شد تا وي   

   .ندكن شده بود بيان ستونها در هر  عكس
ن شد تا جمـالت عينـاً و        گام يادداشت برداري نيز سعي بر آ      هن

چون در ايـن تحقيـق هـدف بررسـي      .ر، نقل و قول شوند    بدون تغيي 
 انتخاب افـراد بـراي انجـام        بنابراينهاي فردي كاربران نبود،      ويژگي

انتخـاب كـاربران بـراي انجـام        مصاحبه از پيش تعيين شده نبوده و        
 حال سعي شد كـه  همه و در صورت گرفتمصاحبه به طور تصادفي   

  . گيردانجاماخت توزيع سني و جنسي در آنها به طور يكنو
همچنــين بــه توزيــع مكــاني نيــز توجــه شــده و مــصاحبه در  

هاي بـه   داده  بعد،ةدر مرحل .هاي مختلف در هر پهنه انجام شد  مكان
 عكس با   ۲۴ كاربر براي هر يك از       ۱۰۰دست آمده از پرسشنامه هر      

 هــر يــك ازد و شــ، ثبــت  Excel 2010 آمــاريةاســتفاده از برنامــ
 ارزيـابي و امتيـازدهي      مـورد بررسـي،    ،انـه ها به صورت جداگ    عكس
خيلي زشت و  -۱، زشت   ۰، معمولي  +۱، زيبا    +۲خيلي زيبا    ( عددي

اي  و نتايج حاصل از اين بررسي در جدول جداگانـه           قرار گرفته   )-۲
  . تنظيم شد

سپس به منظور محاسبه و جمع بندي امتيـازات هـر عكـس از         
    :فرمول زير استفاده شد
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  N =مجموع امتياز هر عكس
   1n= عكس با كيفيت خيلي زيباةتعداد افراد انتخاب كنند
  2n = زيبابا كيفيت  عكسةتعداد افراد انتخاب كنند
   3n=معموليبا كيفيت  عكس ةتعداد افراد انتخاب كنند
   4n= عكس با كيفيت زشتةتعداد افراد انتخاب كنند
   5n= عكس با كيفيت خيلي زشتةتعداد افراد انتخاب كنند

ران كارببر همين اساس، ميانگين امتيازي كه هر عكس از نظر           
 ميـانگين امتيـاز    باال بودن    .برده شد  روي نمودار    كسب كرده بود، به   

 بـودن   بهتـر  پايـان  بودن عكس و در      مطلوب ةدهند هر عكس نشان  
  .است  آنكيفيت منظر

  سايت مطالعاتيپهنه بندي

د، خـصوصيات شـاخص     شگونه كه در روش تحقيق ذكر        همان
هـا   بصري در منظر فضاي آموزشي مورد مطالعه، مالك تعيين پهنـه          

  : پهنه۳ و بدين نحو كل سايت مطالعاتي به در نظر گرفته شد
   ؛ اداري- آموزشي- الف

    ومسكوني -ب
  .دسته بندي شد      ،  رفاهي-خدماتي -ج

 ۸۰  با وسعتي حـدود    اين پهنه :  اداري -پهنه آموزشي -الف
ترين قسمت سايت قرار گرفتـه و از لحـاظ وسـعت،            در شمالي  هكتار

ران اين پهنه بيشتر كارب. بيشترين پهنا را به خود اختصاص داده است  
اين پهنـه  . ندهست دانشگاه تادان، كارمندان و اسشجويانمطالعاتي دان 

از جنوب به پهنه مسكوني و از شمال به دادگـستري اسـتان مـرتبط           
  . است

داشته و از لحاظ تنـوع      ها قرار    در اين پهنه تقريباً تمام دانشكده     
 بيشترفضاي سبز در اين پهنه      . ، بيشترين تنوع را دارد    پوشش گياهي 

به طور كلي پوشش گياهي     .  است و غير اصيل  جديد االحداث، جوان    
، پهـن  ) هميشه سبز    بيشتر(اين پهنه شامل تركيبي از سوزني برگان        

و گياهـان پوشـشي     )  خـزان كننـده    چنـين هميشه سبز و هم   (برگان  
   .است) چمن و گل هاي زينتي(

 گونـه هـاي درختـي    هاي غالب و فراوان اين پهنه شـامل        گونه
 Phoenix dactylifera(، خرما ) Pinus eldarica(كاج ايراني 

 Punica( ، انار  )Eucalyptus camaldulensis( ، اكاليپتوس )

granatum (  بيد مجنـون ، )Salix babylonica(   اقاقيـا ، )
Robinia pesudoacacia(  ،   تـوت سـفيد )Morus alba(  و 

)  Lonicera caprifolium( پـيچ امـين الدولـه     پوشـشي  گونـه 
  . ندهست

   هكتـار  ۶۵  با وسعتي در حدود     اين پهنه  : مسكوني ةپهن-ب
 رفـاهي واقـع شـده    - اداري و خـدماتي -در مابين دو پهنه آموزشـي    

ـ          ةاست و از شمال با پهن       خـدماتي در    ة آموزشـي و از جنـوب بـا پهن
 آموزشي در رتبـه     ةاين پهنه از لحاظ وسعت، بعد از پهن       . استتماس  

 و تادان اسـ ، مطالعاتيةست و بيشتر كاربران اين پهندوم قرار گرفته ا  
  . ندهستكارمندان دانشگاه 

تـرين پوشـش گيـاهي و        ترين و اصـيل    اين پهنه داراي قديمي   
پوشـش گيـاهي ايـن پهنـه        . سـت ها فضاي سبز نسبت به ساير پهنه     

 اداري اسـت ولـي از       –داراي تنوع كمتري نسبت به پهنه آموزشـي         
 آموزشي و خـدماتي  ة حس مكان از پهنبودندارا لحاظ توليد سايه و   



  
  
  
  

۶۲مجله محيط شناسي شماره   

 

۱۴۰  
 هـاي گيـاهي غالـب و اصـيل ايـن پهنـه شـامل               گونه. استتر   غني
، كاج ايرانـي  ) Melia azedarach(  زيتون تلخ هاي درختي گونه

)Pinus eldarica ( اكــــــاليپتوس ،)Eucalyptus 

camaldulensis ( گـــز ، )Tamarix aphylla (  ، نـــارون )
Ulmus glabra (ــه و گ ــه ون ــاي درختچ ــصري اي ه ــشم م  ابري

)Caesalpinia gilliesi (  ــه ــين الدول ــيچ ام  Lonicera( ، پ

caprifolium  ( و خرزهره )Nerium oleander  (است.   
 اين پهنه به عنوان آخرين پهنه       : رفاهي - خدماتي ةپهن-ج

 مسكوني و از جنـوب      ة از شمال به پهن     هكتار ۵۵ با وسعتي در حدود   
  . است اسالمي متصل به دانشگاه آزاد

 ة در مرتبـ هـا   در مقايسه با ساير پهنـه     اين پهنه از لحاظ وسعت    
 فضاهاي خوابگـاهي، تاسيـساتي و رفـاهي در آن    بيشترسوم است و   

ايـن  . اكثراً كاربران اين پهنه دانـشجويان هـستند        .مستقر شده است  
پهنه نيز همانند پهنه آموزشي داراي پوشش گيـاهي و فـضاي سـبز              

   . استوسازنجوان و 
 بودن فـضاي سـبز آن، بيـشتر از          نوسازدر اين پهنه با توجه به       

هـاي   گونـه  .هاي پهن برگ و خزان كننده استفاده شـده اسـت           گونه
 Robinia(  اقاقيــا هــاي درختــي  گونــهغالــب ايــن پهنــه شــامل

pesudoacacia(  كاج ايراني ، )Pinus eldarica(  اكاليپتوس ،
)Eucalyptus camaldulensis  (  ــار  Platanus( و چنـ

orientalis(  رز محمـــدي  اي  درختچـــه ة و گونـــ  )Rosa 

Damasena(   ،منظر هر يك از      و كليدي  هاي مهم  ويژگي .ندهست 
  . ذكر شده است)۱( ة شمارهاي مطالعاتي در جدول پهنه

  هاي محوطه دانشگاه سيستان و بلوچستان هاي منظر پهنه  ويژگي:)۱(جدول شماره 
   منظرةنگ، بافت، اندازه و شكل عناصر تشكيل دهند تنوع در ر-
   ايجاد حس حركت در ناظر از طريق ايجاد عمق در منظر و استفاده از پرسپكتيو-
   طراحي و استفاده اصولي و مناسب از عناصر گياهيا القاي حس آرامش ب-
   ايجاد كنتراست سايه و آفتاب در اكثر فضاهاي اين پهنه-
  يكنواختي فضاهاي موجود تكراري نبودن و عدم-

  
  

  اداري- آموزشي ةپهن

  ترين پوشش گياهي  ترين و متراكم ترين، قديمي  دارا بودن اصيل-
   حضور نظم در منظر-
   وجود خط آسمان يكنواخت و پيوسته-
   رمز آلود بودن و دارا بودن حس مكان در اكثر فضاهاي اين پهنه-
 و سايه دار بودن فضاها  نزديك بودن به طبيعت، القاي حس آرامش -

  
  

  مسكونيةپهن

   وجود تعادل بين منظر سخت و نرم-
   منظرة تنوع در رنگ، بافت، اندازه و شكل عناصر تشكيل دهند-
  هاي پهنه هاي مختلف گياهي در اكثر قسمت  وجود اشكوب-
  هاي مختلف آب و ايجاد آرامش  حضور فرم-
 تشخيص پيش زمينه، ميان زمينه و پس زمينه قابل -

  
  

  رفاهي- خدماتي ةپهن

  هاي تحقيق يافته
 انجام مصاحبه  و دانشگاهةمحوطهاي ميداني از  اشتد بر پس از 

 ۱۰ نفـر اسـتاد و       ۲۰ نفر دانشجو،    ۷۰ (  نفر از كاربران سايت    ۱۰۰با  
اطالعـات بـه دسـت آمـده مـورد      نتايج نظرسـنجي و  ، ) نفر كارمند  

 نفر مرد   ۵۰مصاحبه شونده،     نفر ۱۰۰از  . تجزيه و تحليل قرار گرفت    
 نفر بـين  ۶۰ سال، ۲۰ تا نفر ۸ نفر زن بوده كه از اين مجموع،         ۵۰و  

 ۴۰ نفـر بـيش از      ۱۲ سـال و     ۴۰ تا   ۳۰ نفر بين    ۲۰ سال،   ۳۰  تا   ۲۰
 ۱۰۰ امتيـاز داده شـده توسـط هـر       ة به منظور محاسب   .اند سال داشته 

حقيـق  ها، از فرمول ذكـر شـده در روش ت       كاربر به هر يك از عكس     
 . اسـت  شـده ذكر)۲( ةهاي حاصل در جدول شمار استفاده شد و يافته  

 پرسش شونده در سايت مـورد مطالعـه، بـه        ۱۰۰ هاياز مجموع نظر  

 و عـدم    رضـامندي  معيار كليدي تعيين كننـده از نظـر          ۲۲طور كل،   
 بصري منظر محوطه دانشگاه اسـتخراج شـد كـه از ايـن              رضامندي

ند هست نازيبايي ة معيار نشان دهند   ۱۱  معيار بيانگر زيبايي و    ۱۱ميان  
  ). ۳ ة شمارجدول( 

بر اساس نظرسـنجي انجـام شـده و پـس از بـردن معيارهـاي              
گيـري   بر روي نمودار و درصد ) رضامندي و عدم    رضامندي(كاربران  

دهـد كـه در كـل معيارهـايي          دست آمده نـشان مـي      هاز آنها، نتايج ب   
حـي، تركيـب و تنـوع       همچون بكر بودن و نزديكي به طبيعـت، طرا        

پوشش گياهي مناسب، حضور آب در فضا و سايه دار بودن فضا، بـه              
منظـر   در زيبـايي  مـؤثر ترتيب فراواني به عنوان مهمترين معيارهاي     

  .پذيرفته شدند



  
  
  
  

 ۱۴۱  ...ارزيابي كيفيت بصري فضاهاي آموزشي بر اساس ترجيحات استفاده كنندگان

   امتياز و ميانگين ارزش كسب شده توسط هر عكس در سايت مطالعاتي:)۲( ةجدول شمار    
      ) كاربر ۱۰۰از ( هاي مختلف  ا كيفيتتعداد افراد انتخاب كننده عكس ب  

شماره 
  عكس

=n1زيبا خيلي   =n2 زيبا  =n3معمولي   =n4 زشت  =n5 خيلي زشت  =N امتياز هر
  عكس

ميانگين 
  امتيازات

ميانگين امتياز 
  هر پهنه 

۱  ۳۵  ۴۷  ۱۶  ۲  ۰  ۱۱۵  ۱۵/۱  
۲  ۱۱  ۳۸  ۴۴  ۶  ۱  ۵۲  ۵۲/۰  
۳  ۳۳  ۳۶  ۲۷  ۴  ۰  ۹۸  ۹۸/۰  
۴  ۱۳  ۲۱  ۴۷  ۱۶  ۳  ۲۵  ۲۵/۰  
۵  ۹  ۳۳  ۳۶  ۹  ۱۳  ۱۶  ۱۶/۰  
۶  ۳۲  ۴۴  ۲۱  ۳  ۰  ۱۰۵  ۰۵/۱  
۷  ۵۱  ۴۲  ۷  ۰  ۰  ۱۴۴  ۴۴/۱  

پهن
ة

 آموزشي
 -

ي
ادار

  

۸  ۱  ۱  ۲۴  ۴۱  ۳۳  ۱۰۴-  ۰۴/۱-  

  
  
  
۵۶۳۷۵/۰  

۹  ۴۲  ۳۳  ۲۳  ۲  ۰  ۱۱۵  ۱۵/۱  
۱۰  ۲۶  ۴۲  ۲۸  ۳  ۱  ۸۹  ۸۹/۰  
۱۱  ۲۰  ۳۵  ۴۰  ۵  ۰  ۷۰  ۷۰/۰  
۱۲  ۶  ۲۵  ۴۵  ۱۸  ۶  ۷  ۰۷/۰  
۱۳  ۴  ۲۰  ۵۰  ۱۹  ۷  ۵-  ۰۵/۰-  
۱۴  ۵  ۱۹  ۴۸  ۲۶  ۲  ۱-  ۰۱/۰-  
۱۵  ۱  ۴  ۳۶  ۴۱  ۱۸  ۷۱-  ۷۱/۰-  

پهن
ة

سكوني
 م

  

۱۶  ۱۵  ۴۹  ۲۷  ۶  ۳  ۶۷  ۶۷/۰  

  
  
  
۵۷/۰  

۱۷  ۲۸  ۴۶  ۲۵  ۱  ۰  ۱۰۱  ۰۱/۱  
۱۸  ۲۷  ۴۵  ۲۲  ۵  ۱  ۹۲  ۹۲/۰  
۱۹  ۲۱  ۳۴  ۴۰  ۳  ۲  ۶۹  ۶۹/۰  
۲۰  ۶۲  ۳۰  ۶  ۱  ۱  ۱۵۱  ۵۱/۱  
۲۱  ۲۵  ۴۲  ۲۶  ۶  ۱  ۸۴  ۸۴/۰  
۲۲  ۰  ۱۲  ۳۶  ۳۵  ۱۷  ۵۷-  ۵۷/۰-  
۲۳  ۳۹  ۴۷  ۱۱  ۱  ۲  ۱۲۰  ۲۰/۱  

پهن
ة

 رفاهي
-

خدماتي
  

۲۴  ۲  ۱  ۲۳  ۳۹  ۳۴  ۱۰۴-  ۰۴/۱-  

  
  
  
  
۳۳۸۷۵/۰  

  از نظر كاربران  محوطه دانشگاه سيستان و بلوچستان در خصوص ارزيابي كيفيت بصري منظر معيار استخراج شده۲۲ ):۳(  شمارهجدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي عدم مطلوبيت مالك  هاي مطلوبيت مالك

   كمبود فضاي سبز-۱   بكر بودن و نزديكي به طبيعت-۱
  ها نسبت به فضا  مناسب و هماهنگ نبودن كاربري-۲   طراحي، تركيب و تنوع پوشش گياهي مناسب-۲
   عدم تلفيق ابنيه و فضاي سبز و نبودن تعادل بين آن-۳   پوشش گياهي انبوه و متراكم-۳
   يكنواختي پوشش گياهي-۴  ب تركيب رنگ مناس-۴
   تكراري بودن فضاها-۵   حضور آب در فضا -۵
   نماي نامناسب بناها-۶   تلفيق ابنيه و فضاي سبز به صورت متعادل-۶
   فضاهاي خالي زياد-۷   تركيب بندي مناسب فضا-۷
   تركيب نامناسب رنگ در فضا-۸   دارا بودن حس مكان-۸
   شلوغي بصري فضا-۹  از لحاظ بصري دارا بودن نظم و شلوغ نبودن -۹

   وجود عناصر انسان ساخت -۱۰   كيفيت فضاي سبز-۱۰
   خلوت بودن فضاها-۱۱   سايه دار بودن فضا-۱۱



  
  
  
  

۶۲مجله محيط شناسي شماره   

 

۱۴۲  

  
  از نظر كاربران  سايت مطالعاتي كيفيت بصري منظررضايت درصد فراواني معيارهاي :)۱( ةنمودار شمار

  
  از نظر كاربران  سايت مطالعاتي كيفيت بصري منظررضايت درصد فراواني معيارهاي عدم :)۲( ةنمودار شمار
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 ۱۴۳  ...ارزيابي كيفيت بصري فضاهاي آموزشي بر اساس ترجيحات استفاده كنندگان

متقابالً معيارهايي نظير كمبود فضاي سبز، عدم تلفيـق ابنيـه و                
فضاي سبز و نبودن تعادل بين اين دو، شلوغي فضا از لحاظ بـصري      

انـسان سـاخت بيـشمار بـه عنـوان مهمتـرين            هـاي    و حضور المـان   
 منظـر محوطـه   نـامطلوب بـودن سـاختار بـصري      در   مؤثرمعيارهاي  

در ). ۲  شـمارة  و نمـودار ۱  شـمارة نمـودار ( دانشگاه، استخراج شدند    
كيفيـت  گذار بـر روي      تأثيرنيز مهمترين معيارهاي    ) ۴(  شمارة جدول
ـ هاي محوطه دانـشگاه سيـستان و بلوچـستان           پهنه منظر ه ترتيـب   ب

  . است ذكر شده از نظر كاربراناهميت
  

   ةهاي محوط منظر  پهنهكيفيت بصري گذار بر روي تأثير مهمترين معيارهاي :)۴( ة شمارجدول

  طبق نظر كاربران دانشگاه سيستان و بلوچستان
  هاي مطالعاتي پهنه  از نظر كاربرانرضايتمعيارهاي   از نظر كاربرانرضايتمعيارهاي عدم 

  ود عناصر انسان ساخت وج-
   آشفتگي بصري و بي نظمي -
   هماهنگ نبودن كاربري نسبت به فضا-
   يكنواخت بودن فضاهاي موجود در محوطه-
  فضاهاي خالي زياد-

   بكر بودن و نزديكي به طبيعت-
   دارا بودن حس مكان-
   پوشش گياهي انبوه و متراكم-
   سايه دار بودن فضاها-
  كيفيت فضاي سبز-

  
  

  اداري- آموزشي ةپهن

   آشفتگي بصري فضا و بي نظمي-
   يكنواخت بودن فضاهاي محوطه-
   وجود عناصر انسان ساخت-
   تركيب نامناسب رنگ در فضا-
  كمبود فضاي سبز-

   حضور آب در فضا-
   تركيب مناسب فضاي سبز با ابنيه-
   طراحي مناسب و اصولي فضاها-
   آرامش بخش بودن فضاها-
 نبوه و متراكم پوشش گياهي ا-

  
  

  مسكونيةپهن

   تكراري بودن فضاها-
   آشفتگي بصري فضا و بي نظمي-
   وجود عناصر انسان ساخت زياد در محوطه-
   عدم وجود فضاهاي سايه دار-
  كمبود فضاهاي سبز و پوشش گياهي-

   طراحي، تركيب و تنوع پوشش گياهي مناسب-
   كنتراست سايه و آفتاب-
  در فضا حضور آب و صداي آن -
   تركيب رنگ مناسب-
  تركيب عناصر انسان ساخت و گياهي-

  
  

  رفاهي- خدماتي ةپهن

 كه متعلق به پهنـه خـدماتي   ۲۰ ةذكر است عكس شمار  شايان  
 رفاهي است با داشتن بـاالترين ميـانگين امتيـاز و همچنـين دارا               –

بودن معيارهايي همچون نزديكي به طبيعت و حضور آب در فضا، به            
 اداري  – كـه بـه پهنـه آموزشـي          ۸ ةزيباترين و عكس شمار   عنوان  

تعلق دارد با داشتن كمترين ميانگين امتيـاز و دارا بـودن معيارهـايي              
نظير كمبود فضاي سبز و حضور بيش از حد عناصر انسان سـاخت ،              

 طور كه در نمـودار     همان. به عنوان زشت ترين عكس انتخاب شدند      
 رفاهي نيز بـا ميـانگين       –دماتي   خ ةشود، پهن   مشاهده مي  )۳(ة  شمار

ها در رتبـه اول بـه عنـوان بهتـرين            امتياز باالتر نسبت به ساير پهنه     
ـ   –پهنه از لحاظ كيفيت باالي منظر و پهنه آموزشـي             ة اداري در رتب

با در نظر گرفتن تمام .  مسكوني در الويت آخر قرار گرفتةدوم و پهن
هـا و    راهبـرد ها، به ذكر يكسري      موارد استخراج شده در بخش يافته     

بهبود و ارتقاي كيفيت بصري منظر اين محوطـه       به منظور   راهكارها  
  شود دانشگاهي پرداخته مي

  

  

  
  براي كيفيت منظر ميانگين ارزش كسب شده):۳( نمودار شمارة

   هر پهنه در سايت مطالعاتي
  



  
  
  
  

۶۲مجله محيط شناسي شماره   

 

۱۴۴  

 بحث و نتيجه گيري

 بــصري منظــر  كيفيــتارتقــاي گــذار در تــأثيريكــي از مــوارد 
هاي دانشگاهي، توجه به طراحي اصولي و مناسب فـضاها و            محوطه

 زيـرا در غيـر ايـن        ،اسـت هماهنگ بودن نوع اين فضاها با كاربري        
صورت به مهمترين عوامل ايجاد اغتشاش بـصري در منظـر تبـديل          

  . خواهد شد
دهـد كـه توجـه بـه         هاي اين تحقيق نشان مـي      همچنين يافته 

هـاي   وان مهمترين عامل منظر ساز در محوطه      پوشش گياهي، به عن   
سـازد كـه طراحـي        و آشكار مـي    استز اهميت بسيار    يدانشگاهي حا 

 ايجاد امكان لمس طبيعت و حضور در آن منظور بههاي سبز بايد     لكه
  . باشد

در واقع كاربران نسبت به فضاهايي كه پوشش گياهي متـراكم           
اشـته باشـد، تـرجيح    تر و متنوع تر داشته و امكان لمس آن وجـود د       

هاي ايـن پـژوهش نـشان         بر آن يافته   افزون. بيشتري نشان داده اند   
هـاي دانـشگاهي تمايـل بيـشتري       دهد كه كه كـاربران محوطـه       مي

با توجه بـه  . نسبت به مناظر طبيعي تر و كمتر مداخله شده داشته اند  
 خـشك و بيابـاني، زيبـايي    ةقرار گرفتن سايت مورد مطالعه در منطق    

، داشتن  ...)آب، درخت و  (  تا حد زيادي با وجود عناصر طبيعي         مناظر
پوشش گياهي انبوه و متنوع، سايه دار بودن فضا و نزديكي بيشتر به             

  . طبيعت ارتباط دارد
هاي ديگر اين تحقيق حاكي از آن است كه تكراري بودن            يافته

 عناصر انسان سـاخت  ةفضاها، كمبود فضاي سبز، وجود بيش از انداز  
لوغي بصري فضا از جملـه مـواردي اسـت كـه از نظـر اسـتفاده       و ش 

  . دهند كنندگان، زيبايي منظر اين محوطه ها را كاهش مي
در واقع از نظر كاربران، منظر زيبا، منظـري اسـت بـا پوشـش               
گيــاهي انبــوه و متــراكم، داراي عناصــر طبيعــي، تاريــك و روشــن، 

 و  ، خاطره خـوب   ةفضاهاي سايه دار، تركيب رنگي مناسب، القا كنند       
  . يا يك حس مكان خوب

متقابالً از نظر آنها منظـر زشـت، منظـري اسـت كـه در آن از                 
امكانات به طور نامناسب استفاده شده و در آن عناصر انسان ساخت            

س با محيط قرار داشته و همچنين در آن آشفتگي          ناجبه صورت نامت  
  .و بي نظمي وجود دارد

هاي مطالعاتي  فيت منظر پهنه  ود كي در اين تحقيق به منظور بهب     
ـ      زيـر قابـل ارائـه    هاي پيـشنهاد ،عمـل آمـده   هبر اساس نظرسنجي ب

  :ندهست

 اداري، آشـفتگي    –كـه در پهنـه آموزشـي       با توجه به اين   - الف
هاي انسان ساخت بيشمار به      بصري فضا و بي نظمي و حضور المان       

 كيفيت بصري منظر اين پهنـه       ةعنوان مهمترين عامل كاهش دهند    
دهي بصري به منظر اين پهنه        نظم منظور  به در نتيجه    ،اخته شدند شن

  .هاي طبيعي و انسان ساخت برقرار شود بايد تعادلي بين المان
توان تعداد لوازم روشنايي محوطه دانـشگاهي را          مي راي نمونه ب

هاي انسان سـاخت     كاهش داده و از تنوع بيش از حد رنگها در المان          
  .وگيري كردجل) سيسات أمبلمان و ت( 

 در پهنه مسكوني نيز عواملي نظير كمبـود فـضاي سـبز و              -ب
تـرين عـواملي اسـت كـه      يكنواخت و تكراري بودن فضاها از اصـلي  

 باال بردن سـرانه  ة در نتيج  ،اند سبب افت كيفيت منظر اين پهنه شده      
هـاي طبيعـي و      فضاي سبز در اين پهنه و اسـتفاده بيـشتر از المـان            

هاي مناسب و هماهنگ بـا    متنوع با كاربري همچنين ايجاد فضاهاي  
 ارتقـاي  اسـت كـه در جهـت         هاييكاربري پهنه، از جملـه پيـشنهاد      
  .شود كيفيت منظر اين پهنه ارائه مي

 رفاهي مهمترين عاملي كه سبب پـايين        – خدماتي ة در پهن  -ج
شود، كمبود فضاهاي سـايه دار اسـت كـه از            آمدن كيفيت منظر مي   

 هاي پهن و سايه انداز نظير توت برگـي         اجطريق كاشت درختان با ت    
)Morus alba  (اقاقيا ،) Robinia pesudoacacia  (  چنـار ، 
)Platanus orientalis ( ــاليپتوس و  Eucalyptus (اكــ

camaldulensis( است امكان پذير .   
 كـاربران و بـا      آرايهـاي حاصـل از       اين پهنه با توجه به يافتـه      

ـ داشتن باالترين امتياز به عن    مطالعـاتي در محوطـه   ةوان بهترين پهن
 گفتـه   مطالـب با توجه به     .دانشگاه سيستان و بلوچستان انتخاب شد     

هـاي حاصـل از تحقيـق، راهكارهـا و       و با در نظر گرفتن يافتـه   هشد
ها  گونه محوطه   كيفيت بصري اين   يها به منظور بهبود و ارتقا      راهبرد

  :به شرح زير مطرح شدند
 و عـدم   رضـايت هاي مربوط به معيارهاي      با توجه به نمودار    -۱
 منظر از نظر كاربران، شـلوغي بـصري فـضا و عـدم تعـادل                رضايت

بصري بين عناصر انسان ساخت و عناصر طبيعي از جمله مهمتـرين            
 دانـشگاهي   ةمعيارهايي است كه سبب افت كيفيت منظر در محوطـ         

 به منظـور جلـوگيري از ايـن امـر           در نتيجه مورد مطالعه شده است،     
توان پيشنهاد كرد كه در هنگام طراحي فضاها، نـسبت اسـتاندارد          مي
ابنيـه و عناصـر انـسان       % ۳۰فضاي سبز و عناصر طبيعـي بـه         % ۷۰

سـازمان  ( دفتر امـور فنـي و تـدوين معيارهـاي            به وسيلة  كه   ساخت
  توصـيه شـده اسـت،     )۱۳۸۰ريزي كـشور در سـال        مديريت و برنامه  



  
  
  
  

 ۱۴۵  ...ارزيابي كيفيت بصري فضاهاي آموزشي بر اساس ترجيحات استفاده كنندگان

اي مناسب   ي فضاها به گونه   همچنين تركيب بندي رنگ   . رعايت شود     
ها صورت گيرد كه سبب ايجاد آلودگي بصري    و هماهنگ با كاربري     

  .دشون
هاي جمعي مشترك     ايجاد خاطره  موجب وجود آب در منظر      -۲

ات متفاوتي بر   تأثيرشود و كيفيت رمانتيك آب در حاالت مختلف          مي
  .انسان دارد

 امنيـت و  آب با تداعي حيات و سرزندگي براي آدمي، حـسي از        
حـضور آب  . )۱۳۸۶رضـوي،   ( انگيـزد  اطمينان خاطر را در او بر مـي    

  .همواره نقش بارزي در جذب ناظران دارد
 و مهـم آب در      مؤثربا توجه به نقش بسيار      شود كه    پيشنهاد مي 

 خشك و بياباني ةزيبايي منظر و همچنين قرار گيري سايت در منطق        
 رضـامندي رين معيارهاي   كه حضور آب به عنوان يكي از مهمت        و اين 

از نظر كاربران انتخاب شده است، از سه نوع فرم آب به شرح زير در        
  :فضا، استفاده شود

    وحدت، (  مركزيت بخشيدن به فضا      منظور  بهحضور متمركز
 )سكون، تفكر 

  گذرا و جاري (حضور خطي، ايجاد سرزندگي و پويايي فضا( 

 سطحيوسيع و ( اي  حضور صفحه(  

  
 ايجـاد حـس   منظـور  بـه ي و طراحي اصولي فضاها     سامانده -۳

يكي از روشهاي ايجاد حس مكان در محيط، ايجـاد          . مكان در منظر  
. شرايطي است كـه فـرد مكـان را ماننـد خانـه خـود احـساس كنـد                

هاي دسـته جمعـي در مكـان         همچنين ايجاد فضاهايي براي فعاليت    
  .ردشود كه فرد احساس كند به جمع يا گروهي تعلق دا موجب مي

ــتفاده از     ــان اس ــس مك ــاد ح ــو ايج ــه منظ ــانترين روش ب آس
ترين عناصر معرف آن بـه صـورت واضـح ماننـد، مجـسمه،               شناخته

امين  (  استعنصر يادمان و الهام گرفته شده از طبيعت و بوم منطقه     
  . )۱۳۸۶زاده، 

مـستقيم بـر بيننـده        غير تأثيركننده كه    استفاده از عناصر تداعي   
هـا و   هاي مثبت و ايجاد روابط ميان شكل  از شكلدارد مانند استفاده  

هايي مانند آبي و سبز كه احـساس         وحدت آنها و نيز استفاده از رنگ      
اين احساس نه قراردادي است و نه (كند  آرامش و استواري را القا مي 

، ) شهودي اسـت     يآيد بلكه احساس   بر اثر تفكر و تعمق به دست مي       
  .ندهستر فضا ي ايجاد حس مكان دازديگر روشها

 محوطـه   ة در حال حاضر فضاهاي مختلـف تـشكيل دهنـد          -۴
هاي جدا از هم بوده كه        به صورت لكه    سيستان و بلوچستان   دانشگاه

سبب كاهش يافتن كيفيت بصري منظر و از بين رفتن وحـدت فـضا    
 كيفيـت بـصري منظـر و ايجـاد          ي به منظـور ارتقـا      بنابراين شود مي

ايجـاد  ( ها از طريق طراحـي       تا لكه وحدت در محوطه، پيشنهاد شده      
، برنامه ريزي و مـديريت اصـولي سـازماندهي داده            )هاي سبز  داالن

  .شود و به يكديگر متصل شوند
كه دانشگاه سيستان و بلوپـستان در منطقـه           با توجه به اين    -۵

 در نتيجه گرم و خشك و بياباني از لحاظ جغرافيايي واقع شده است،            
 در اين مناطق الزم است بـه منظـور ايجـاد            با توجه به اهميت سايه    

سايه و يك ميكروكليماي مناسب، استفاده بيشتري از فضاي سبز به           
هـاي درختـي و      جاي سطوح سبز صـورت گيـرد و اسـتفاده از گونـه            

  .درختچه اي بيشتر مد نظر قرار گيرد
( به منظور آبياري فضاي سبز نيز مي توان از سيستم سـپتيك             

 .دكـر موجود در فضاي دانشگاه اسـتفاده       ) ه  آب فاضالب تصفيه شد   
. ها در فرازهاي بعدي ارائه شده است       نام برخي از مهمترين اين گونه     

انداز  همچنين از ايجاد فضاهاي باز مختلف بدون پوشش گياهي سايه  
  .جلوگيري شود

كه معيار نزديكي به طبيعت بيشترين درصـد          با توجه به اين    -۶
كه منظر   به منظور اينبنابراينده است، آماري را به خود اختصاص دا    

هاي سبز و ابعاد قطعـات كاشـت را          يكپارچه و طبيعي جلوه كند، لكه     
همچنين تـا حـد امكـان بايـد از     . بايد بزرگ و پيوسته در نظر گرفت  

ها استفاده كـرد تـا     ايجاد لكهمنظور بههاي ارگانيك و غير منظم    فرم
  .د آيدبيشترين حالت نزديكي به طبيعت به وجو

هاي سبز به گونه اي باشد كه در تمـام فـصول      طراحي لكه  -۷
كـه اكثـر پوشـش گيـاهي ايـن       با توجه به ايـن . جذابيت داشته باشد  

 نيـاز   در نتيجـه  ،  اسـت  هميشه سبز و سوزني برگ       ،منطقه مطالعاتي 
كننـده بيـشتري كـه      زان  هاي پهن برگ خـ     مبرم به استفاده از گونه    

طقه هستند، ديـده   به شرايط محيطي من داراي تنوع در رنگ و مقاوم     
  . شود مي

،  ) Morus alba(  همچـون تـوت برگـي     درختـي يها گونه
ــياه   ــراي سـ ــا  )Acer negundo( افـ  Catalpa( ، كاتالپـ

bignonioides(    زبـان گنجـشك ، )Fraxinus excelsior(  ،
 Ulmus glabra( ، نـارون   )Punica granatum( انار وحشي 

به منظور ايجاد تركيـب   ) Robinia pesudoacacia( و اقاقيا ) 
  .شود رنگي گياهي پيشنهاد مي

  و تنوع بندي گياهي به اشكوب گسترش پوشش  در ايجاد و-۸
اي  ايجاد حداقل دو اشكوب به گونه. ها، در حد مقدور توجه شود   گونه
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۱۴۶  
 به حركت چـشم در      ،كه تناسب ارتفاعي دو برابر، در آن رعايت شود        

  .كند آن كمك ميمنظر و ادراك 
 تركيبـي  بـا  استفاده از سبك كاشت طبيعي با گياهان بومي        -۹

سيستم كاشت چنـد  .  طراحي دقيق گياهان تزئيني همگام با ارگانيك  
هـاي متفـاوت گيـاهي در رقابـت بـا          اليه و تركيبي كه در آن گونـه       

يكديگر جامعه مناسب خود را به وجود آورند، كمك بسيار بـه ايجـاد        
  .كند ميمناظر طبيعي 

هـايي كـه      افزايش خوانايي مكان با كاشـت تـك درخـت          -۱۰
 Thuja ( نوشنمادي از زندگي و يا ايستادگي هستند مانند درخت 

orientalis  ( استفاده از درختـاني كـه تـاج،        . هاي مناسب  در مكان
ها و فرم خاص دارند و به عنوان نـشانه در مـسيرهاي              گل و يا برگ   

 اقاقيـا معمـولي   ند نظيـر درخـت      حركت سـبب خوانـايي مكـان شـو        
)Robinia pesudoacacia ( .هـا و   همچنين استفاده از مجسمه

با توجه به . ي در افزايش خوانايي مكان داردمؤثرها نيز نقش   منومان
هـاي   فراواني مسيرهاي حركتي در هر سـه پهنـه، اسـتفاده از گونـه             

  .شود كيدي و مجسمه توصيه ميأدرختي ت
 گياهان آلـرژي زا و جـايگزيني آنهـا بـا      كاهش استفاده از   -۱۱

هاي درشت دارند و ميزان آلرژي زايي آنهـا          درختاني كه گلها و گرده    
 و اكـاليپتوس )  Platanus orientalis ( كمتر است نظيـر چنـار  

)Eucalyptus camaldulensis( صورت گيرد .  
هاي گلدار و ارتقـاي كيفيـت     استفاده از درختان و درختچه -۱۲

 همچـون ارغـوان      و زرد  قرمـز هاي شاد    با رنگ ب درختان   اشكوزير  
 Spartium( طاووسـي  ،  )Cercis siliquastrum( معمـولي  

junceum (  مانند بنفشه ايرانـي  گياهان گلدار پاييزيو  )Viola 

odorata (    و مـريم گلـي )Salvia splendes(    و درختـاني بـا 
و  ) Melia azedarach(  نظير زيتون تلخ هاي جالب شاخه بندي

 و نيـز ايجـاد و افـزايش     )Elaeagnus angustifolia( سـنجد  
عمق منظر با رعايت فاصله و ارتفـاع مناسـب گياهـان بـراي ايجـاد       

  .جذابيت بصري انجام شود
 حفظ درختان قديمي و تنومند، درختان سـالم و درختـاني            -۱۳

تـاني  كه تاج گسترده دارند و استفاده از گياهان بومي و سازگار و درخ  
 Tamarix ( شـاهي كه نياز به مراقبـت كمتـري دارنـد نظيـر گـز     

aphylla ( ســـنجد ، )Elaeagnus angustifolia(  پـــده ، )
Popolus euphratica(  كنار ، )Zizphus spina-christi ( ،

 Phoenix( و خرما )  Caesalpinia gilliesi( ابريشم مصري 

dactylifera( .  

هاي مختلف در هر سه       ساختمان  با توجه به حضور فراوان     -۱۴
پهنه، حتي االمكان بايد از تنـوع بـيش از حـد نمـاي سـاختمان هـا        

با توجه به . جلوگيري كرده و نما را متناسب با كاربري هر بنا در آورد         
 اداري و -هــاي آموزشــي هــاي موجــود در پهنــه كــه ســاختمان ايــن

ور  بـه منظـ    بنـابراين  رفاهي فاقد نمـاي مناسـب هـستند،          -خدماتي
 ،پوشاندن نماي زشت اين ساختمان ها اقدام به كشت درختـان بلنـد          

 ، و يـا گياهـان بـاال رونـده    ، )Pinus eldarica( نظير كاج ايراني 
و يـا رنـگ   )  Lonicera carpinifolia( نظير پيچ امين الدولـه  
با استفاده از رنگ هاي شاد و حيات بخـش          ( كردن نماي ساختمان    
  .دكر) مانند سبز، آبي و قرمز 

 به منظور جلوگيري از يكنواخت و تكراري شـدن فـضاها            -۱۵
 فيزيكي محوطـه بـه      ةبايد در هنگام طراحي محوطه دانشگاه، برنام      

صورت دقيق و اصولي استخراج شده و بر اساس آن فـضاها احـداث          
همچنين استفاده از خطوط ارگانيك و غير مـنظم بـه منظـور             . شوند

 شوق و اشـتياق     ةه در استفاده كنند   ايجاد فضاهايي پويا و متحرك ك     
ايجاد كند، از جمله كارهايي است كه سبب جلـوگيري از يكنـواختي             

  .شود در فضا مي
 ،كه تركيب و تنوع پوشش گيـاهي مناسـب      با توجه به اين    -۱۶

 بايد  بنابراين،  استدومين معيار مهم از نظر كاربران سايت مطالعاتي         
بـر دارا بـودن     افـزون   شـود     گياهي كه براي كاشت انتخاب مي      ةگون

هاي زيبايي شناسي و كاربردي، با كاربردهاي اكولوژيكي نيـز           ويژگي
به منظور ايجاد تركيب مناسب و اصـولي و بـاال بـردن              .همراه باشد 
 با در نظر گرفتن موقعيت جغرافيـايي منطقـه و           دباي اي مي  تنوع گونه 

( هي  شـا  گـز  نظيـر شرايط اقليمي از سه دسته گياهان خشكي پسند  
Tamarix aphylla  (ــاغ  و ) Haloxylon aphyllum ( ، ت

(  ماننـد گـون   ، هالوفيت ها) Atriplex canensens( آتريپلكس 
Astragalus bisulcatus  (ــيچ  Zygophyllum (، قــ

eurypterum (  ــادران  و  )Achillea millefolium( و بومـ
  زردم و اويارسال) Thypha latifolia (  نيهمچونها  هيدروفيت

 )Cyperus esculentus (استفاده شود .   
به طور كلي در اين تحقيق، روش طبقه بندي كيفيت بصري به 

ــ   دانــشگاه سيــستان و ةمنظــور ارزيــابي خــصوصيات منظــر محوط
 ۸هـر پهنـه     (  عكـس    ۲۴تعداد  . بلوچستان مورد استفاده قرار گرفت    

يلـي  خ( مطالعاتي تهيه و سپس امتياز دهـي عـددي           ةاز پهن ) عكس  
 معيار  ۲۲. بر روي هر يك صورت گرفت     ) -۲تا خيلي زشت    + ۲زيبا  

به دست آمـد كـه بـا        )  معيار نازيبايي    ۱۱ معيار زيبايي و     ۱۱(كليدي  



  
  
  
  

 ۱۴۷  ...ارزيابي كيفيت بصري فضاهاي آموزشي بر اساس ترجيحات استفاده كنندگان

توجه به يافته هاي حاصله مي توان به نتايج به دست آمده زير اشاره      
  :دكر

     تركيـب و  ) درصـد ۳۵(معيارهايي نظير نزديكي به طبيعـت ،
بـه  )  درصد۲۲(و حضور آب در فضا    )  درصد ۳۰(ي  تنوع پوشش گياه  

، ) درصـد  ۳۲(عنوان مهمترين معيارهاي زيبايي و كمبود فضاي سبز         
و شلوغي بصري فضا    )  درصد ۲۸(نبود تعادل بين ابنيه و فضاي سبز        

گـذار در   تـأثير به عنـوان مهمتـرين معيارهـاي نازيبـايي     )  درصد ۲۰(
 .اب شدندكيفيت منظر دانشگاه از نظر كاربران انتخ

  ـ      هاي اين تحقيق نشان مـي      يافته - خـدماتي  ةدهـد كـه پهن
 به عنوان بهتـرين و پهنـه هـاي    ۵۷/۰رفاهي با ميانگين جمع امتياز    

 بـه   ۳۳/۰ و   ۵۶/۰اداري و مسكوني با ميانگين جمع امتياز        -آموزشي
هـاي بـاارزش از لحـاظ كيفيـت بـصري            ترتيب به عنوان ديگر پهنه    

 .انتخاب شدند

 رضــايتداراي كمتــرين )  درصــد ۳۰بــا  (  پهنــه مــسكوني 
 نبود فضاي سبز دليلبصري شناخته شد كه اين آمار ممكن است به       
همچنـين دو پهنـه     . عمده و همچنين يكنواختي ديد و منظـر باشـد         

رفاهي با توجه بـه امتيازهـاي بـه دسـت       -اداري و خدماتي  -آموزشي
يبا، منظري  از نظر كاربران، منظر ز    . ندهستآمده بسيار به هم نزديك      

است با پوشش گياهي انبوه و متراكم، داراي عناصر طبيعي، تاريك و 
 ةروشن، فضاهاي سايه دار، تركيب رنگي مناسب، القاء كننده خـاطر           

متقابالً از نظر آنها يك منظر زشت،       .  يا يك حس مكان خوب     ،خوب
منظري است كه در آن از امكانات به طور نامناسب اسـتفاده شـده و         

س بـا محـيط قـرار       ناجـ اصر انسان ساخت به صـورت نامت      در آن عن  
  .داشته و همچنين در آن آشفتگي و بي نظمي وجود دارد

      همچنين، در خصوص مهمترين عوامل افت كيفيت فـضا در
شلوغي بصري فـضا و  منظر، نتايج اين تحقيق حاكي از آن است كه      

 عدم تعادل بصري بين عناصر انسان ساخت و عناصر طبيعي از جمله 
مهمترين معيارهايي است كه سبب افت كيفيـت منظـر در محوطـه             

 بـه منظـور جلـوگيري از     بنابراين دانشگاهي مورد مطالعه شده است،    
توان پيشنهاد كرد كه در هنگام طراحـي فـضاها، نـسبت             اين امر مي  

ابنيـه و عناصـر     % ۳۰فضاي سبز و عناصر طبيعي به       % ۷۰استاندارد  
ن تركيب بندي رنگي فـضاها بـه        همچني. انسان ساخت رعايت شود   

ها صورت گيرد كه سبب ايجاد  اي مناسب و هماهنگ با كاربري      گونه
 .آلودگي بصري نشود

در مقاله حاضر، منظرسازي طبيعي و طراحي كاشت با گياهـان           
بومي و گياهان مقاوم به شرايط اقليمي استان و همچنين استفاده از            

 بر افزون قرار داشته تا عنصر آب در طراحي محوطه دانشگاه مد نظر      
هاي طبيعي، منـاظر گونـاگون و فـضاهاي متنـوع            حفاظت از ويژگي  

، به منظـور پيـشرفت هـر چـه          زماندر  . براي دانشجويان ايجاد شود   
هاي  هاي آتي در زمين    بيشتر و تكميل مطالعات اين تحقيق، پژوهش      

  :شود زير پيشنهاد مي
ا شرايط اقليمي    بررسي و انتخاب گياهان مناسب و سازگار ب        -۱

  ؛و در نظر گرفتن اصول طراحي كاشت
 ة دانـشگاه و نحـو     ة بررسي فضاهاي مختلف تشكيل دهنـد      -۲

  ؛اتصال فضاها به يكديگر در جهت ايجاد وحدت در فضا
 كيفي فضا بر اساس نيازهاي كاربران، استانداردهاي        ي ارتقا -۳

   ؛محيط زيستي و معيارهاي زيباشناسي منظر
رائه طرح جامع فـضاي سـبز در چـشم انـداز             الزامي بودن ا   -۴

  . دانشگاهةتوسع
  

  ها يادداشت
1-Public Preferences 

2-Campus Landscapes 

3-Participatory Planning and Design 

4-Quality Sort Method 
. 
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