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مقدمه
ی بلکه ذات ،جنبه نداردیک یا چند  تنها ییبایز. این مشترک ماست تیانسان ری، تصووجود دارداز اند چشم کیکه در  ای ییبایز

 زیبایی و طرفداران یبرخ نیبا وجود ا (.Egoz and Bowring, 2004: 58) شود یم یو از حضور انسان ناشاست 

 ویژه ، بهندهیآی ها و بحران موجودد تا با خطرات کن رییتغ سرعت به دیبا در زمان فعلی ییبایمعتقدند که مفهوم زی شناس ییبایز

ی ها طرح افتنیدر  یسع گرید یبرخ که یدرحال ؛مطابقت داشته باشد زیستی، اقتصادی و اجتماعی محیط مسائلنة یزمدر 

، اصرمع انداز اکنون در گفتمان چشم(. Treib, 2018: 30)دارند  ییبایزفعلی  یها کانونبطن و مسئوالنه در  متعهدانه و

ی کیزیوفیب یایما با دن یاتصاالت ذهن شفابخش و همچنین یاهیگ یدارو یکامل، نوع تیجذاب کی «انداز چشمی شناس ییبایز»

آن از عناصر  یتابع دیانداز با چشم ییبایگر به ز مشاهده کیپاسخ منظور  بدین (.Hellström Reimer, 2010: 35) است

 انداز چشم یشناس ییبایز یها یژگیوکه  صورت نیبد (.Sakieh at el., 2016: 18) باشد  آن یمکان یکربندیانداز و پ چشم

شامل  این موارد نبود آن.و  یستگیشا ای ،یو زشت ییبایز خود مانند ؛باشد یابیارزنسبی و قابل  کامالً ای مطلقممکن است کامالً 

شامل نیز  یکیتاراستیاست. خواص غ تعادلی و سیالی  بی ای، از جمله ظرافت، لطافت، تعادل بنیادین یشناخت ییبایز یها یژگیو

 (.Zangwill, 2007: 37ها و صداهاست ) مانند رنگ هیثانو اتیمانند شکل و اندازه و خصوص یبدن های ویژگی

منظور  بودن مباحث کیفی بسیار سخت است. بدینتر پررنگی با توجه به شناس ییبایزاز سوی دیگر سنجش مباحث 

در فضاهای جغرافیایی چه  ویژه ، بهانداز چشمی شناس ییبایزنیم که برای تجزیه و تحلیل مفهوم ارزش ضروری است بدا

ابزار  نیتر مهمی فضا استفاده کرد. یکی از ساز نهیبهتنیدگی برای  از این درهم توان یمیی وجود دارد و چگونه ها نگرش

 صیدر تشخ یشگرف ییچشم، توانادارد؛ زیرا  انداز چشمبا مفهوم انسانی در این زمینه بینایی است. بینایی پیوندی بنیادین 

 منظور به( 0313وود )در این راستا  .(21: 0930پورتئوس، دارد )( ها رنگالف فواصل، شدت نور و کیفیت طیف )اخت

انداز پس  مچش یها چگونه رنگاست که داده  حیکرده و توضفراوان رنگ تالش بینایی و بر  یانداز مبتن چشم یبند منطقه

ی شناس ییبایزی جغرافیایی جدید و ها پژوهشهمچنین در  .کنند می رییتغ یعیطب یاهیالت انسان در پوشش گدخاز 

صداها و مناظر نة یزمی بزرگ در شناخت ییبایتجربة ززیستی به انسداد صوتی که  ی محیطشناس ییبایزویژه  ، بهاندازها چشم

 (.Prior, 2017; Wissaman, 2014شده است ) پرداخته است

مجهول و ناشناخته در مطالعات حوزة  کامالًی جغرافیایی یک موضوع اندازها چشمی در شناس ییبایمقولة زتوجه به 

غیرمستقیم اشاره کرد، افالطون بود. در زمان ارسطو برای  طور بهی شناس ییبایزمعماری و جغرافیاست. اولین کسی که به 

(. بعد از ارسطو تا 2: 0911کالینسن، ) تا حدی شبیه به معنای امروزی آن استفاده شدی شناس ییبایزاولین بار واژة 

ی بیشتر شناس ییبایزاز  0ی رخ نداد. در این میان، تعبیر آوگوستینشناس ییبایزی اتفاق مهمی در حوزة با مفهوم وسط قرون

از زیبایی  متأثری طبیعی و ا دهیپده زیبایی شود این است ک ی مربوط میشناس ییبایزنمادین بود. آنچه در این نگاه به 

 (.19: 0911 ،مارگولیساست )خداوند 

 از دیدگاه انداز چشمی شناس ییبایمقولة زبا استناد به مباحث فوق، این پژوهش رویکردی جامع و سنجشی به 
1
NWHS و

                                                           
1. Augustinus 

و  تی  اهمپر یع  یبه مناظر طب معرفی شده که در آن( ونسکویملل متحد ) یو فرهنگ ی، علمی( توسط سازمان آموزشNWHS) یعیطب یجهان راثیم تیسا .1



 610...(درفضاهایسبزشهریLAV)اندازچشمیشناسییبایارزشزوسنجشپایداریجنگیوهمکاران:

 NWHS ست. درحقیقت دیدگاه( به فضاهای سبز شهری اگران مشاهدهاکولوژیکی و ترجیحات عموم )تجربیات  یارهایمع

. دارد و گردشگران کنندگان مشاهده یبرا یمهم تیجذابشهری  ستیز طیمحکه زمین، فضای سبز و در کل  کند یمبیان 

را از فقر دور و  ی، مردم محلشد می قیتشو یصنعت گردشگر ةکه توسع ییتوسعه، جا درحال یدر کشورها ژهیو امر به نیا

ی ارزش ابیارز. بر این اساس (1700؛ پنگ و همکاران 1701)لئو و همکاران  کند یم تیورا تق یمحل یمال یدرآمدها

 یها دهیپد ییشناسا یارهایبراساس مع دیبادر فضاهای سبز شهری  NWHS در عملکرد 0(LAV) انداز چشمی شناس ییبایز

در این پژوهش،  رو نیاز ا (؛Di Giovine, 2014) باشد یعیطب ییو استثنای، بکر عیطب ییبایاز ز یمناطق ای یعال یعیطب

ی اندازها چشمدر انداز  چشم یشناس ییبایز تیفیکمورد مطالعه منطقة در  انداز چشمی شناس ییبایزبرای ارزیابی دقیق ارزش 

 ستیز طیمح یزیر انداز و برنامه چشم مربوط قاتیتحق ،(Da Costa Cristiano et al., 2018) ی شهریها پارک

(Malekmohammadi and Jahanishakib, 2017)  انداز چشمی شناخت ییبایزی اکولوژیک در ها ارزشو (Gardos, 

2018; Rodriguez et al., 2018ی شناس ییبایزبه پاسخ اصلی این پرسش برسیم که آیا روند  تیدرنهامرور کنیم تا  ( را

 یا ناپایداری؟ کند یمسوی پایداری حرکت  تهران به 11در فضاهای سبز شهری منطقة  انداز چشم

 یابیارز ستمیس جادیدر ا یو افکار عموم انمتخصص های دیدگاه، تینیو ع تیذهن بیترک بر پژوهش نیا درحقیقت

LAV دیآ یدست م کنندگان به که از مشاهده یعاطف انداز و چشم یانداز بصر چشم ییبایمتمرکز شده است. درجة ز ،

 ریواتص ریآمده از تفس دست انداز به چشم یها یژگیاز و یا مجموعه ده است.شدرنظر گرفته  LAV یذهن یابیعنوان ارز به

و اکولوژیکی پژوهش  NWHSی ها شاخصاند که در  مدنظر قرار گرفته LAV ینیع یابیعنوان ارز به نیز ازدور سنجش

 کاربرد دارند.

نظریمبانی
یا تغییری در آن صورت  ،کم شود ه یا از آنهماهنگی( اجزای مجموعه است که اگر چیزی به آن اضافب )زیبایی تناس

 آورد یمیاد  بهیا  دهد یمزیبایی چیزی است که زندگی را برای ما نمایش  (.Isaac, 2008: 3د )گیرد، نابود خواهد شب

(Chernyshevsky, 1953: 293 .)باشد،  اساس در طبیعت هیچ فرم یا رنگی که در زیبایی عنصر نقش داشته براین

وجود  بهی تینها یبد نشده است. طراحی در طبیعت با اعتدال و هوشیاری همراه است که از زیرکی و لطافت بیهوده ایجا

در سه دستة  توان یاهداف بشر را م همةباستان اعتقاد داشتند که  لسوفانیف(. Alati et al., 2005:18) استآمده 

 (.Yili Liu, 2003: 1274) حقو  یکیکردن ن الو دنب ییبایز یجوو ، جستقتیحق یجوو کرد: جست یبند طبقه یاساس

 یقوی اندازها و چشم ابانیالعاده ب فوق ییبایبر ز خود یها نوشته در ریجان موی نیز شناس ییبایزدر ارتباط با مفهوم 

اذعان  نوین پدر جغرافیای معروف آلمانی و دان یهومبولت جغراف(. Harris, 2007: 152) کرده است دیقلمرو تأک نیا

و  یعال یها یژگیودلیل  و آبشارها به آمد یمنظر  به تر انداز خاص چشم ییبایکه ز کرد یم یزندگ یدر زمان کند یم

و او  کند یم قیرا تشو «مناسب»رفتار  ییبایپولمن معتقد بود که ز (.Hudson, 2012شدند ) یم نیتحس اریبسیشان بایز
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 را مطالعه کرد. ها آن توان یمی هستند که انداز چشم
1. Landscape Aesthetic Value 
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والتون در  (.Amanda Rees, 2012: 191) کند یخود استفاده م ةجامع بازساخت اخالقی یبرا «ییبایارزش ز» نیاز ا

ی لذتی است که هنگام تحسین یا ارزیابی مثبت چیزی به انسان دست شناس ییبایزکه  کند یمتعریف بنیادین خود بیان 

 (.Kendall, 1993: 504-506) دهد یم

که  اند دادهی نوین را انتشار شناس ییبایزچة خیتارفیلسوف فرانسوی  1منتقد ادبی انگلیسی و لوک فری 0تری ایگلتون

ی نوین شناخت ییبایزالهام طرح تحقیقاتی ة یماکه  کند یم. ایگلتون گمان برد یمخواننده را از قرن هجدهم به بیستم 

رهبری پیشرفت اخالقی و سیاسی به نة یزمی در ا برنامهی برای شناخت ییبایتجربة زبوده است از توانایی ای   هساداستنباط 

ی در ایجاد شرایطی شناخت ییبایتجربة زهنر و  ةسهم بالقودربارة بورژوازی که در قرن هجدهم سربرآورد. فری نیز طبقة 

ی ا نانهیب خوشاقتصادی منفردی شکوفا شود ارزیابی  -اجتماعیطبقة ی ها محدودهبتواند فراتر از  ها آنکه دموکراسی در 

 (.00-07: 0910لوینسون و گایر، دارد )

. شدآغاز  0332در سال  1میالدی و جرج دیکی 07-27 ةدهدر  9جروم استولنیتسمقالة تاریخ زیباشناسی معاصر با دو 

(. او 091: 0320)استولنیتس،  رسد یمی در ادراک خود شیء به پایان شناخت ییبایعالقة زاستولنیتس  ش. براساس گزارشد

ی از آن تعبیر و تفسیر مند بهرهادراک و  ةمنزل به تنهاصحیح کلمه زیباشناختی به معنای تجربة معتقد است که  وضوح به

لوینسون و گایر، ) یعقلزیباشناختی بیشتر حسی است تا تجربة که  کرد یمهاچیسون آشکارا اعالم  هرچندشده است. 

نیست و همچنین  حسی ذاتاًاثبات کند واکنش ما به زیبایی همیشه و  تواند ینمکه کند  نقد می(. دیکی او را 12: 0910

: 0332دیکی، ) شود منجر میقادر به اثبات این نکته نیست که همواره وحدت ادراک در گوناگونی است که به واکنش ما 

در پژوهش و نخستین  نیتر مهم( را باید 0313) یبلیسمعروف مقالة ی نیز شناس ییبایز(. در ارتباط با تاریخ پساتحلیلی 11

دامنة دادن  نشانکه به قصد پرداخت تعریفی واحد به تنظیم فهرستی ارائة ی جا بههمان ابتدا  دانست. سیبلی از نهیزماین 

را  )رنگ( گیو زنند یت، احساس، جذابظرافت، قدرت، ش، آرامیهماهنگی مانند . فهرست او مواردبوداین واژه تهیه شده 

 .ردیگ یبرمدرمورد زیبایی در

 کیعنوان  که به کنواختی شیوب با ظاهر کم ینیزم ای از محدوده است تانداز عبار مفهوم چشمجغرافیایی نظر از 

 یساز هماهنگ ایمشاهده وة یش یانداز نوع چشم(. 32: 0912پوراحمد، مشاهده باشد ) حواس قابلکمک  به یینظام فضا

و همکاران  نیالد شمس ةبه گفت (.001: 0937ی، شکویاست ) یدارید یگانگیبا  یزندگدر داخل صحنة  رونیب یایدن

را  خیتار تیاهم انداز است. چشم یخیو تار ی، فرهنگیعیطب طیمح یها تعامل متفاوت مؤلفهجة ینت انداز چشم، (1701)

از طور گسترده  است که به یاصطالحهمچنین . کشد یم ریرا به تصو ینامشهود فرهنگ شهر یها و جنبه کند یم انیب

، 1771در سال انداز  چشم ییاروپا ونی. مطابق با کنوانسرود یکار م اص بهخ دادیرو ایمنظره  کیتجسم  یمردم برا سوی

 بردارد که  شیگرا نیبه ا انداز . درک چشمکنند یرا درک م ستیز طیمردم مح کمک آن به است که یروش این مقوله

 رشدهد سال گذشته شا 97(. در Rosley et al., 2013مردم تمرکز کند ) از سوی طیمح گی درکو چگون ییچرا

                                                           
1. Terry Eagleton 

2. Luc Ferry 

3. Stolnitz 

4. Dickie 



 611...(درفضاهایسبزشهریLAV)اندازچشمیشناسییبایارزشزوسنجشپایداریجنگیوهمکاران:

ندة یفزا این رشد که بودیمکشورهای اروپایی ویژه  ، بهی جهانشهرها انداز در چشم عتیطب ی ازریگ بهره ةگسترد

 یبرابنابراین (؛ Kendle et al., 2007: 34است )ی را بیشتر کرده عیطب عناصر استفاده از ی،انداز در مناطق شهر چشم

 کشد یم ریرا به تصو ایدر و ریها، درختان، کو ها، جنگل ساز باشد که باغ دست ای یعیطب تواند یم انداز از افراد، چشم یاریبس

(Jaal and Abdullah, 2012) و است قائل  ها انسان. در این دیدگاه برای طبیعت نقش غالب و اصلی در مقایسه با

که برآیند  ای یتنگ دل ؛ودش یم شکلی عمیق درک بهگذشته مانند ی بکر طبیعی و شرایط ها طیمحی انسان برای تنگ دل

 (.99-91: 0930تقوایی، ) دیرسی قرن هجدهم اروپا به اوج خود گرا عتیطبی ها جنبشآن در 

نوین در این زمینه پرداخته  های هنظری نیتر مهمبه چند مورد از  انداز چشمی شناس ییبایزدر ارتباط با مفهوم  تیدرنها

 .تشخیص داد سرعت بهرا  یا رشته انیوی مگانداز یا سه ال سه چشم توان یمکه  کند یبیان م (0311) پانتر شده است.

انداز است که بر مکانیک چگونگی دریافت ما از منظر متمرکز است و بر رابطة میان درک، فهم،  الگوی اول، درک چشم

 یها ها، روش فرهنگة دهند حیعنوان توض کیفی و به از نظرانداز  چشم هدارد. در دومین الگو ب دیترجیح و عملکرد تأک

وة یانداز یا کیفیت بصری شناخته شده است، ش عنوان روش چشم . سومین الگو که بهشود یمنگریسته ها  زندگی و ارزش

)پورتئوس، انداز شهر سروکار دارد  در چشمویژه  ، بهصوری زیباشناختی حسی یها تیفیاست که با ک یشناخت ییبایحتمی ز

دریافت و به چه چگونه  انداز یک چشم یها مند بودند که ارزش به کشف این نکته عالقه ذوب و همکارانش .(91: 0930

تجربة  آنان از دو دیدگاه انداز مدنظر چشمی شناس ییبای. ارزیابی کیفیت زشود یبرآورد و تخمین زده م ییها روش

 یشاهد، ه در آن، متخصصن کابرخالف روش متخصص .شدارزیابی کنندگان  مشاهدهی شناخت جنبة روانن و امتخصص

شناختی بیشتر به پژوهش بنیادی گرایش دارد  ةشناسان روانوة یش ،مشتمل با اهداف کامالً سودمندانه است، در مقابل

( 0319دانیل و وینینگ ) ،کار ذوب و همکاران باشد ةافتی شکل توسعه رسد ینظر م در آنچه به درنهایت(. 92همان: )

به دو  همکارانکه عمدتاً در تقسیم الگوی تخصصی ذوب و  کردندار مشابهی را پیشنهاد بسی یشناخت شناسی روش گونه

( ترکیبی از مطالعة 0311) پروتئوس)زیستی( تفاوت داشتند. طرح زیستی  محیطانداز( و  صوری )معماری چشموة یش

منطق این  (0311) ستیز طیمح شناسی روانشده در مجلة  مقاله چاپ براساس. بودشخصی گسترده و دریافت درونی 

 ردیگ ینشئت م کنند یها حمایت م موجود، بلکه از اهدافی که دانشمندان مدرن از آن یها تنها از آثار و نوشته طرح نه

ی درک ها شهیاستوار است که ر یکلدة یعق نی، بر ا(0301بار در سال  نیاول ی)برا آپلتونة ینظر .(91: 0930پورتئوس، )

رشد ة یپلتون بر پاآاساساً کار ؛ زیرا (0321کوهن، ) ستین یدیجددة یعق نیالبته ا .قرار دارد انسان ستیدر ز زیبایی

 عتیبر طب که بیشتر یاجتماع یشناس ستیز ینوع؛ درواقع قرار دارد 0327دهة  دری شناس قوم یها گسترده در پژوهش

غذا  یوجو جست ، سرپناهیافتن  ،یساز را در النه لیتما نیدارند و ا لیتما اریماندن و بقا بس دارد که جانوران به زنده دیتأک

 .(11: 0930پورتئوس، دهند ) یشدن نشان م دهیبدون د دنیبه د لیو م

. بسیاری از مباحث مربوط به فضاهای سبز در استدو مفهوم دیگر این پژوهش شامل فضای سبز و پایداری 

و حتی در شهرهای تاریخی  بودندان سمبل طراوت و زیبایی دارد. گیاهان نزد ایرانیریشه ی قدیمی ایران ها انگاره

مفهوم زبان  نیتر مهم(. شاید 10: 0903زاده،  امین) شدند محسوب میانسان و طبیعت  ةرابط ةکنند نیتأم ها باغمسلمین 

راتی، ب) استیدنی زنده ها زبانبسیاری از لغات در سایر  ةپردیس است که ریش ةفضای سبز همان کلمبارة فارسی در
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میالدی و  پانزدهمدر قرن  دهد یممفهوم فضای سبز در کشورهای غربی نشان خچة یتار(. بررسی اجمالی 00: 0911

، فضای سبز، ها دانیمآورد و شهرها را با ایجاد  حساب بهانسان خود را سازنده و بازیگر اصلی شهر  ،برای اولین بار

 (.119: 0901شکویی، ) دیبخشی زیبا ذهنیت ها چهارراهو  اندازها چشم

و هر  شود یمپیوندی بنیادین با محیط و پایداری دارند. این رابطه با مکان آغاز  انداز چشم پردازان هینظردیگر، سوی از 

ی متعدد در ارتباط با ها چالش (. با وجودSmith et al., 2008: 4) خود را دارد فرد منحصربهی ها یژگیومکان کیفیت و 

ی را برای کمک به پایداری ا ندهیفزای ها فرصت، جوامع پایدار شهری و نواحی پیرامونی مادرشهرها، شهرهای مختلف جهان

در ارتباط با پایداری آمده است که پایداری عبارت است از مجموعه شرایطی (. Hutson, 2011: 10اند ) کردهمحیطی فراهم 

اقتصادی، کالبدی و محیطی -ی اجتماعیها جنبهاز  را انیانس ةحیات جامع که یطور بهشود؛  منجر میکه به وضعیت مطلوب 

(. این موضوع در 11: 0902باور، ) ابدی میی دست ا منطقهملی و  ةو با برخورداری از شرایط مطلوب به توسعدهد  تداوم می

ضوعی ناتمام و توسعه بدون توجه به این مفهوم، مو ستیز طیمح ةکه هر بحث جدیدی دربار یافتهاهمیتی  چنان عصر حاضر 

پایدار توسعة . شود یممنجر پایدار توسعة یعنی  تر جامعبه مفهوم  تیدرنهاپایداری واژة (. 00: 0902بدری، شود ) یمتلقی 

، ندازدبینیازهایشان به مخاطره  نیتأمرا در  ندهیآی ها نسلی است که نیازهای زمان حال را بدون اینکه توانایی ا توسعه

توسعة از شکل واقعی از  است  عبارتشهرها پهنة پایدار امروزی در  ةهمچنین توسع(. WCED, 1987: 8کند ) می فراهم

 .(Hall, 1993کند ) یمی آینده را تضمین ها نسلمداوم شهرها و جوامع شهری که 

از ظرفیت پویای یک منظر در نگهداری و حفاظت از کارکردهای اکولوژیکی،  است  عبارت انداز چشممفهوم پایداری 

ی کنونی و آینده ها نسلی، اخالقی و تجربی برای شناخت ییبایزی ها تیفیکاقتصادی و اجتماعی و همچنین برآوردن 

(Wu, 2010) طراحی با طبیعت در »از کتاب  متأثردر اواخر قرن بیستم  انداز چشم. نقش پایداری در تعریف معماری

ی شناس ییبایزی ها جنبه. همچنین توجه به گذار بودریتأث انداز مچشی و طراحی زیر برنامهی ها دگاهیدبر « آمریکا و اروپا

و  انداز چشمی معماری ها تیفعالیی در آرا محوطهی و ساز باغ، باغبانی منظر و الگوهای شکلی کاشت، انداز چشم

نیز  انداز مچشدر فرایند معماری و معماری  ها آن ریتأثی اکولوژیکی و اکوسیستمی و ها جنبهی آن، تعمق در ها فیتعر

 (.071-070: 0930بیشتر شد )تقوایی، 

به موارد زیر  توان یمدر فضاهای سبز شهری  انداز چشمی شناس ییبایزنة یزمی در الملل نیبی ها پژوهش نیتر مهماز 

 :کرداشاره 

وردهای ایالت کلمبیای آمریکا از منظر زیباسازی محیطی و بیلبة یناح 17مطالعة ( به 1701همکاران )نتز و بدول

تجهیزات و نبود از جمله  ،ی عناصر زیباساز در محدودهده نحوة نظمو تناقضات اساسی در  ندتبلیغاتی و فضای سبز پرداخت

به  (1700چلیک و آچیکسوز ) .اند برشمردهرا ی نامتقارن و فضاسازی ناموزون زیآم رنگتأسیسات، نورپردازی نامنظم، 

ی و ارتباط آن با شهرفضاهای سبز  یشناس ییبایزدر  یو ساختار یتصاد، اقی، فرهنگیعیطب یها یژگیوارزیابی 

و  یشناس ییبایز یراهنماهاة رابطی و شهر یشناس ییبایدر ز یداریپای پاسخ به وجو جستو در  ندپرداخت شدن یجهان

 مقابل، ابانیخمناطق باز و سبز، بافت  یبرا یطراح یراهنماها. در این مطالعه، بودنددر شهر بارتون  یشهر یطراح

و همکاران  شده است. اوتمانآن مشخص  یو فعل یساختار تیوضع کانلیرماک ودر منطقة  یساختمان و مبلمان شهر



 611...(درفضاهایسبزشهریLAV)اندازچشمیشناسییبایارزشزوسنجشپایداریجنگیوهمکاران:

 ریپذ انعطافمطبوع،  ی از دیدگاه محیط طبیعیمالز علم شاه یمل یشناس اهیباغ گی شناخت ییبایزعناصر مطالعة ( به 1701)

. در این شد انداز چشماین  کنندگاندیزدبامفید  یمشارکت بهتر و تعامل اجتماعسبب  تیدرنهاکه  ندو کاربردی پرداخت

روزمره  یکه استرس در زندگ یکه در مناطق شهر شوند یشناخته م «یعیبخش طب آرام»عنوان با  پژوهش عناصر طبیعی

 ةکر یانسان تیجمعکه اختند پرد( به این مقوله 1773) انو همکار . بارتاند شدهو حیاتی شناخته  دیمفبسیار  ،است عیشا

، یماریب یشناس بوم ،انداز چشمی شناس ییبایز مربوط به آن در یجهان یها یاست و نگران شیهمچنان در حال افزا نیزم

در  یداریپا. یابد مینمود انداز  چشم یو سرزندگ یکی، تنوع ژنتییمواد غذا دی، تولستیز طی، سواد محیمنابع انرژ تیریمد

نشاط  ای یاز افتادن در آستانة مشخص سالمت یریجلوگ یملزومات برا ایمنابع  نیتأم ای یماندگار یمعنامقاله به  نیا

درک آگاهانه و نه  ی بهاز اکوسفر تا سلول و ندرفتفراتر زیستی  محیط یها سطح سازمان آنان ازشده است.  فیتعر

( به بررسی سرویس و خدمات مربوط به زیباسازی 1701) 0فبریانا. پرداختند یاجتماع یها ستمیدر س یارتدستورالعمل نظ

 10که ند دیرسبه این نتیجه  Science Beauty Estimation (SBE)  بهی مربوط ها لیتحلو از مجموع  ندپرداخت

 .دارنددر محدوده  را یشناخت ییبایزدرصد کیفیت باالی  10درصد کیفیت متوسط و  91کیفیت پایین،  اندازها چشمدرصد 

هفت نوع  و از ندپرداختانداز  چشم یشناس ییبایو ز یکیاکولوژ یها تیفیادراک انسان از ک( به 1703)همکاران ا و وینبرگ

بودن،  بودن، مرتب یعی، طبتیجذاب)انداز  چشم ییبایو ز یاکولوژ یژگیمطابق با شش و یسبز شهر یکاشت در فضاها

انداز و  چشم تیواول میان ها آن پژوهش جینتابراساس . بردنده ی بهرچهار شهر لتوندر  (یمنیو ا ابانیضرورت مراقبت، ب

در  توان یم پژوهش نیا جیوجود دارد. از نتامعناداری ارتباط آنان  یو محل زندگ التیدهنده، سطح تحص پاسخ تیجنس

ی ها وهشپژ نیتر مهماز  استفاده کرد. در شهرها یسبز فعل یفضاها یایو اح دیجد ةتوسع یبرا یریگ میتصم ندیفرا

 :کردبه موارد زیر اشاره  توان یمداخلی در این زمینه نیز 

 نیاز اایرانی مهاجران  یریگ بهره و ایاسترالی شهر یها انداز پارک درک چشم یچگونگ یبررس( به 1703یزدانی )

، یفرهنگ یها نهیشیمهاجران براساس پ ریها و نحوة مشاهده و تفس پارکاستقرار  یها محل میانپرداخت و  فضاها

 یبصر یها تیشخص»و  «مکان» یها هیاز نظر این پژوهش .دپیوندی بنیادین قائل ش ها آنیی ایو جغراف یاجتماع

( با 0939) ینینائاست. بیوکیان برده بهره  نهیدر هر دو زم یشناخت ییبایز حاتیکشف کاربرد پارک و ترج یبرا «انداز چشم

ی شناس ییبایزبا  مرتبطی دارشناسیپدمعیار شانزده ی از ریگ بهرهمنن، با ی ماکس ون دارشناسیپدی از الگوی ریگ بهره

به این نتیجه رسید که  یرهغ سازی عاطفی، معماری حسی و نقش خاطره و کانونی، استعارهنقطة  عنوان بهمکان مانند 

فرم، نور، بافت و تالقی  از معماری، رنگ، جهان نقش رو نیاز او دارد ی چندبعدمفهومی  کنندگان شرکتزیبایی از دیدگاه 

( متغیرهای حسی، فرمی و نمادین 0931) یهمدانی برخوردار است. فرد منحصربهوسعت( ) یمکانو پرسپکتیو 

نظم هندسی، تزئینات، مانند که در طراحی فضاهای شهری متغیرهای فرمی کرد ی را بررسی و استدالل شناس ییبایز

 یرهغ رنگ، نورپردازی، غنای حسی، سبزینگی ومانند متغیرهای حسی  برای کودکان و یرهغ ی، محصوریت ورینفوذناپذ

( به موضوع زیباسازی با استفاده از بستر طبیعی برای تقویت 0930ک )در اولویت قرار دارند. حسین تر ساالن بزرگبرای 

گذار بر ریتأثی طبیعی ارهایمععناصر و  ،با نگاهی نو به شهرو ی و بهبود کیفیت زندگی انسان پرداخت شناس ییبایزادراک 

                                                           
1. Febriana 
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مفهومی، کارکردی و جنبة که هر سه کرد ( در پژوهش خود بیان 0911اخوت )کرد.  قلمدادزندگی انسان را بسیار مهم 

که گرفت . همچنین نتیجه استبوده در طول زمان  ها آنی ایرانی رعایت شده و این رمز پایداری ها باغزیباشناختی در 

ی کنار هم نهاده که هم به نیازهای ا گونه بهو آب و گیاه را  گراست کمالحکیمانه و ی ناختش ییبایزاز نظر باغ ایرانی 

 مفهومی توجه شده است.نظر و معنوی از  عهیماوراءالطبی و هم به نیازهای شناس ییبایزکارکردی و نظر فیزیکی از 

مطالعهموردمحدودة
 هزار 07 مساحت با این منطقهاست.  تهران به متصل شهری توسعة نیتر عیوس و نیتر بزرگ تهران شهرداری 11 ةمنطق

 ةفرسود یها بافت در ساکن جمعیت بخشی از جایی هجاب نیز و تهران غرب ةحوز خدماتی کمبودهای رفع هدف با هکتار،

(. این منطقه قطب 90: 0931محمودی، ) ه استشد ایجاد تهران شهر جمعیت از بخشی اسکان نیز و مرکزی تهران

شمالی  یها و عرض 10 17’ 17”تا  10 1’ 07”شرقی  یها طول میاندر  آید که شمار می به تهران شهر کالنری گردشگ

 دهد یم( و یک هفتم مساحت شهر تهران را تشکیل 13: 0931محمد،  )ازی است واقع شده 91 10’ 03”تا  91 91’ 02”

ی ها کوهه و در مرز غربی آن نیز مسیل قدیمی و پایدار و معیار طبیعی بود یکه مرز شرقی آن یعنی مسیل کن عنصر

قرار کرج -تهران آزادراهو در مرز جنوبی نیز  0177-0177شمالی آن، ارتفاعات با تراز ة یهمساوردآورد واقع شده است. در 

تهران است که حداقل از سه طرف با عناصر طبیعی احاطه شده است. وضعیت موجود منطقة . این منطقه تنها دارد

، بافت ها شهرک)شامل  افتهی سازماناول بافت  کرد: بخشبه سه بخش متمایز تفکیک  توان یمی منطقه را نیز ها نیزم

سوم بخش ارتباطی و  ةدوم شبکبخش ی شهری، فراشهری و ملی(، ها یکاربرمسکونی و عناصر کالبدی اصلی دارای 

 (.07: 0932، همکارانختلف( )رفیعیان و ی مها ارگانتحت تملک نهادها و ) ریباعظیم فضای سبز و محدودة 

 مترمربع 011ی جنگلی ها عرصهمترمربع و در  01ی شهر درونفضای سبز سرانة ، ادشدهبه جمعیت و ارقام ی با توجه

ی جنگلی مهم و بزرگی چون وردآورد، ها پارکمحاسبه شده است که با توجه به قرارگیری  مترمربع 011 درمجموعو 

 .(11: 0931، همکارانشهر تهران قرار دارد )شریعتمداری و  از بیشتریسرانة ضای سبز منطقه فسرانة چیتگر و... 

مجموعة ی در کنار فضای سبز مربوط به شناس اهیگباغ ملی  0پارک جنگلی و  1بوستان و  17همچنین این منطقه شامل 

شده است هکتار برآورد  0319حدود  کاربری اراضی، مساحت فضای سبز منطقهنقشة . با توجه به استورزشگاه آزادی 

موقعیت کلی فضاهای سبز  0در شکل  .استی جنگلی ها پارکهکتار آن مربوط به  0111هکتار آن پارک و  13که 

و  ها بوته، ها درختچهپوشش گیاهی شامل درختان و  ،آمار معاونت فضای سبز منطقهبراساس اصلی نشان داده شده است. 

چهار ی جنگلی منطقه شامل ها پارکی گیاهی در پارک و ها گونه. انواع استگیاهان زینتی و  ها گلگیاهان پوششی و 

، کرپسیس و پاپیتال الدوله نیامشامل چمن، الوان، مورد، رزماری، پیچ  شده استفاده. در بخش پوششی گیاهان استدسته 

و خزنده، یوکا، یاس هلندی، سرو بادبزنی، ی مورد استفاده نیز شامل رز، توری، تویا، پیروکانتا، سرها درختچه. هستند

. درختان نیز اقاقیا، افرا، سرو، کاج تهران، زبان گنجشک، هستند یرهغ شمشاد طالیی، زرشک، زنبق رشتی، بیدمشک و

 شوند را شامل می، نارون، زیتون، بربریس، انار تزئینی، کاج نوئل و بلوط چنار کاج، اکالیپتوس، سپیدار، ارغوان، بید مجنون،

 (.070-077: 0930، همکارانئی و )رزمجو
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محدودهسبزفضاهایو66منطقة(ب،تهرانیکلیتموقع(الف.1شکل

پژوهشروش
 خدمات به مربوط پیشینة ابتدا ترتیب بدین. است کیفی و کمی روش دو ادغام شامل و جامع و نگر یکلحاضر  پژوهش

 وانداز  چشم(، Winthrop, 2014; Leyshon, 2014; Casado-Arzuaga et al., 2013) اکوسیستم فرهنگی

 سبز فضاهایانداز  چشم در پایداری و (Malekmohammadi and Jahanishakib, 2017) ستیز طیمح یزیر برنامه

(Jennings et al., 2016 )برای نیاز مورد یها شاخص تا شد بررسی LAV ارزیابی براساس سپس. شود استخراج 

 یادراک و( اکولوژیکی و NWHS یها شاخص برای) ینیع و توصیفی ارزیابی روش دو ازانداز  چشم یشناس ییبایز

 یها تیفیک یوجو جست در کهدارد  دیتأک کالسیک اصول رب عینی یا بصری ارزیابی. استفاده شد( عموم ترجیحات)

 و مختلف ادراکات با میمرد هب ادراکی ارزیابی که یدرحال ؛است ستیز طیمح فیزیکی ساختار وانداز  چشم بصری

 های طرح و یا کتابخانه-اسنادی روش از مطالعه موردمحدودة  شناخت برای. پردازد یساخت م انسان و طبیعی یها جاذبه

 نمونه حجم دقیق تخمین ها، آن تحلیل ونامه شپرس و اطالعات یآور جمع با سپس و شد استفاده تهران تفصیلی و جامع

 017 و گرفت انجام ،( استهمگنی و تجانس میزان نسبت به) ییایکامالً جغراف که( سطحی) یمکان یریگ نمونه روش با

 هرچه است. همچنین کمترنمونه  تعداد ،باشد بیشتر تجانس میزان هرچه ترتیب بدین. شد توزیع نقطه 00 در پرسشنامه

 همة شامل نیز آماری. جامعة شد هدخوا استفاده بیشترینمونة  حجم از باشد داشته کمتری تجانس مطالعه موردمحدودة 

 برای. اند کرده مراجعه محدوده سبز فضاهای به غیره و گردشگری و تفریحی ةجنب ی،جوار هم دلیل به که است کسانی

 با (NWHS) طبیعی جهانی میراث اصلی معیار سه از مطالعه موردمحدودة  سبز فضاهای یشناس ییبایز ارزش ارزیابی

 و پایداری و تأمین قابلیت تنوع، شامل اکولوژیکی یارهایرمعیز بودن،فرد منحصربه و بودن طبیعی یکپارچگی، زیرمعیارهای

هرکدام  کهاست  شده استفاده عاطفی طنین و بصری ادراک دید، میدان زیرمعیارهای باکنندگان  تجربة مشاهده معیار

 تجربیات برای) یکرتل طیف وPD و SHDI یها شاخص ترکیب جنکس، روش براساس یریگ اندازه قابل

 (.1 شکل) هستندکنندگان(  مشاهده



1911بهار،1،شمارة8ریزیشهری،دورةجغرافیایبرنامههایپژوهش666

 

اندازدرپژوهشچشمشناسییباییارزشزیابیارزیرمعیارهایوزیارها.مع6شکل

با محوریت  نقطه 907متخصصان، از سوی مورد مطالعه محدودة ی فضاهای سبز ها تیجذاببا ارزیابی کلی 

نقطه برای توزیع  00و رمزگذاری آنان  کنندگان تجربة مشاهدهمعیار  سنجشسپس برای  شد.ی ارزیابی شناخت ییبایز

 پاسخگویانمستقیم برای مشاهدة اسالیدها ساخته و در کنار  صورت بهترتیب که تصاویر  بدین شد.پرسشنامه مشخص 

ف لیکرت طی 1 تا 0بررسی و از مقیاس  انداز چشمتا میزان ارزیابی بصری و عاطفی را از طریق  ندنشان داده شد

 ةبرای تحقق بیان مداوم این نقاط نمون ArcGIS 10.5ی در ابی درون. همچنین از ماژول تجزیه و تحلیل دهی کنندامتیاز

   ریازدور و تصاو سنجش یها دادهگسسته در فضا استفاده شد. برای پردازش نهایی نیز طیف وسیعی از اطالعات مکانی، 

Google Earth  یی متخصصان در دو دوبه ةاز سه معیار اصلی از مقایس هرکدام ریتأثریب . برای تعیین ضشداستفاده

 تیدرنهاتولید شد.  Arc GIS افزار نرممجزا با معیارهای اصلی در محیط  ةنقشو سه  ستفادها Expert Choiceمحیط 

ی اسشن ییبایزارزش  ( صورت گرفت تاWLC) یوزن یخط یبیروش ترکاصلی با ترکیب سه معیار اصلی و  ةنقش

ی چندمنبعی، این مطالعه ها دادهگفت با توجه به  توان یم درمجموع. شود پوشانی در چهار فضای سبز اصلی هم انداز چشم

 درنظر گرفت ی ارزیابی استاندارد در فضایی متناسب با هر معیارها هیالآوردن  دست را برای به ها دادهروش جامع پردازش 

ی است. همچنین در این مطالعه از متخصصان براساس روش دلفی ساز و نرمالمجدد ی بند طبقهکه شامل رسترسازی، 

توزیع پرسشنامه نقطة هفده تعیین  یی معیارها و زیرمعیارها و سپسدو دوبهسة یمقادر دو مرحله استفاده شد. در ابتدا برای 

فیا، شهرسازی، معماری، مختلف جغرارشتة  3از در فضاهای سبز محدوده از روش دلفی استفاده شد. این متخصصان 

 .را داشتندی و ادبیات مربوط به آن شناخت ییبایزکه حداقل اطالعات شدند و... انتخاب  ستیز طیمح

 LAVارزیابیمعیارهای

 بودن کافی معنای به بودن. یکپارچگیفرد منحصربهبودن و  از یکپارچگی، طبیعی است  عبارت NWHSسه شاخص معیار 

 اینکهاست یا  شهری سبز فضایانداز  چشم در زیباساز عناصرگسترش  ةنحو و کیفیت کمیت، نمیزا از اطمیناندرجة  و

 از خاصی نمایندگی توزیع همچنین و اکولوژیک فرایندهای و جغرافیایی فضاهای از وستهیپ هم به کلیت یکپارچگی

 و انسانیمداخلة  میزان به بیشتر ودنب طبیعی. شود یم شامل را غیره و دریاچه ،رودخانه و گیاهی پوشش ماننداندازها  چشم

 یها رساختیز و مسکونی یوسازها ساخت برای ها آنی از ریگ بهرهو  شهری سبز فضاهای غیرقانونی سیستم به ورود

 ،ها رساختیز ،ها راه شکار، مانند دکنندهیتهد عوامل از دوربودن به چیز هر از بیش این شاخص. شود یم مربوط ارتباطی
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 معیار در بودنفرد . منحصربههستند جانوری و گیاهی یها گونه پایدار زیست برای مانعی که دارد کیدتأ غیره و معادن

NWHS و جذابیت نوع به که هاست اچهیدر و خروشان یها رودخانه تا کم گیاهی پوشش از طبیعی ارزش معنای به 

 توزیع در وحدت و همگونی از مطالعه وردممحدودة  یکپارچگی کمیت در بنابراین ؛دارد اشاره زمینی عنصر یک بکربودن

 و مسکونی مناطق ،ها رساختیز از فاصله مفهوم از بودن طبیعی کمیت در ،ها رودخانه و ها اچهیدر تا گیاهی پوشش

 و دریاچه رودخانه، رودخانه، ماسه جمله ازفرد  منحصربهشکلی  عناصر تمام از بودنفرد منحصربهنة یزم در و ها نگیپارک

انداز  چشم با کمی ارتباط که زمینی یها شکل دیگر انواع. مند شدیم بهره کل یکعنوان  به منطقه سبز یفضاها غیره

 یکم امتیاز معیار این در واند  شده مشخصدارند  اکولوژیکی فرآیندهای و جغرافیایی فضای در اصلیفرد  منحصربه

 معنای به همچنین. استانداز  چشم یک تخریب یا سالم وضعیت ةکنند منعکس یداریپا ،اکولوژیکی معیارنظر  . ازاند گرفته

بیتخر  وشده  حفاظت مناطق تا شدید تخریب از مطالعه موردمحدودة  سبز و اراضی پوشش در انسانیمداخلة  کیفیت

 ،انداز چشم تنوع درحقیقت. بصری یشناس ییبایز خلق برای بیشتر کنتراست و گوناگونی یعنی نیز تنوع. است نشدنی

 وجود آورده است. به خاص بصریمحدودة  یک در بهتری تباین و کرده ایجاد را بیشتری یها بیترک

 یشناخت ییبایتجربة ز فوق معیار دو ارزیابی از غیر. است جانوران زیستگاه توزیع و نوع معنای به تأمین قابلیت

 ممکن اکولوژیکی مزیت با منطقه یک دهد نشان می امر این که است، برخوردار باالیی اهمیت از نیزکنندگان  مشاهده

 مفهوم نقش بهکنندگان  . تجربة مشاهدهبگیرد قرار مدنظر( شناختی روانگران ) مشاهده ذهنی و عینیة یزاو از است

 و دیدة یزاو ،یشناس ییبایز ترجیحات. کرده است تقویت را طبیعیالعاده  خارق یها ارزش از مردم درک و پرداخته مشارکت

 اصلی زیرمعیار سه این معیار به. است بصری دیدگاه ازاندازها  چشم با آنان سازگاری وکنندگان  مشاهده روانی کیفیت

 ،(یکپارچگی و برجستگی حسی، نوری، صوتی، بصری، آلودگی دید، انسداد تناسب، استقرار، موقعیت مرکزیت،) دید میدان

 امنیت، احساس نمادسازی، مکانی، هویت) عاطفی ینطن و( رنگ و سازگاری ی،اندازساز چشم خوانایی،) بصری ادراک

 .شود یمتقسیم ( یشناخت روان بعد و بازنگری و ترمیم انسانی،مداخلة  کیفیت ژرفانگری،

 هایافتهبحثو

 یموضوع ةجداگانه و هر الی معیاربرای تعیین وزن هر  ییدو دوبهسة یاز روش مقا ابتدا آنچه بیان شد،با توجه به 

که با استفاده  صورت نیمتخصصان( استفاده شد. بد از سویبر روند کار ) یرگذاریرای تعیین شدت و میزان تأث( برمعیار)زی

انجام شد. با توجه به نتایج  Expert Choice افزار اهمیت نسبی دو معیار در نرم قیاسزوجی برای  ةمقایس ،از ماتریس

 101/7 امتیاز با NWHS تیو درنها 971/7 امتیاز کنندگان با دهتجربة مشاه، 111/7با امتیاز اکولوژیکی  معیار، 0جدول 

گانه  نه معیارهایانداز محدودة مورد مطالعه هستند. از میان زیر چشم یشناس ییبایبر ز یرگذاریاول تا سوم تأث یها در رتبه

اول تا  یها در رتبهامتیاز  0100/7بودن با  و سپس طبیعی 0117/7میدان دید با  ،امتیاز 0112/7پایداری با  معیارنیز زیر

فضاهای سبز  نشدن پایداری با توجه به نگرش جغرافیایی در حفظ منابع طبیعی و تخریب معیار. اهمیت قرار دارندسوم 

ند کنندگان از مناظر شهری از اهمیت فراوانی برخوردار میدان دید با توجه به ارزیابی عینی مشاهده معیارسپس  ،شهری

 .(0جدول )
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پژوهشیرمعیارهایوزیارهامعییدودوبهةیس.مقا1جدول

 

دستگاه  کمک بهاین نقاط  UTM-Y و UTM-Xمیدان دید یکسان شناسایی و نقاط  نقطه با 907، در این مرحله

GPS  افزار نرم بهی فضایی ها لیتحلبرای  شدند. سپسثبت Arc GIS 10.5 اریمع. سپس دو انتقال یافتند NWHS  و

ی نقشه برای ابی دروننیز  تیدرنها شدند.ی بند رتبهی و ده بیضری، ده نمرهارزیابی دقیق کارشناسی  بااکولوژیکی  معیار

ابتدا برای سنجش مفهوم  NWHS. در ارتباط با معیار شدی فضایی این دو معیار انجام ها نقشهی نهایی ها یخروجتولید 

 Google Earthو  ازدور سنجشی ها داده کمک بههمراه پوشش گیاهی  تهران به 11 ةتوزیع آب منطق ةنقش ،یکپارچگی

 با استفاده از ها نگیپارک، مناطق مسکونی و ها رساختیزبودن بعد مسافت تا  . برای سنجش معیار طبیعیشدی آور جمع

بودن نیز اطالعات پوشش  فرد منحصربه ة. در زمینشدندی ازدهیامت غیره ی شهری وها رساختیز، ها جادهالعات مکانی اط

اکولوژیکی نیز برای سنجش مفهوم  . در ارتباط با معیاری شدآور جمع ها آنی بند طبقهو  ها تاالبو  ها رودخانهگیاهی، 

. شدمتر( برای سنجش سطوح مختلف از طریق روش جنکس اقدام  177ی با شعاع ا رهیپنجرة متحرک )داتنوع از روش 

 کند. میی بند طبقهمنطقه  ستیز طیمحی حفاظت از ها برنامهمفهومی است که زیستگاه جانوری را براساس  نیتأمقابلیت 

عیارها و بررسی میدانی از شدت تخریب و فرسایش محدوده است که هر دوی این زیرم بصری مستقیم ریتفسپایداری نیز 

 (.9شکل )درنظر گرفته شدند  ها نقشهبراساس اطالعات مورد نیاز از منطقه در تولید 

 وزن کنندگان تجربة مشاهده زیستی محیط NWHS معیار
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 660...(درفضاهایسبزشهریLAV)اندازچشمیشناسییبایارزشزوسنجشپایداریجنگیوهمکاران:

 

 اکولوژیکییارومعNWHSیاراندازدومعچشمشناسییباییزارزش.نقشة9شکل

ادی ورزشی آزمجموعة شمالی مة ینی ایران و شناس اهیگباغ ملی  ،فارس جیخلاچة یدرپارک جنگلی چیتگر در نزدیکی 

 نیتر نییپاکن   پارک جنگلی وردآورد و لتمال ،. درمقابلدارند NWHSی ارهایمعاز نظر را ی شناخت ییبایزبیشترین ارزش 

دارای از نظر این معیار، شرقی آبشار تهران  ةدره، پارک جوانمردان و نیم . پارک خرگوشرا دارندی شناخت ییبایزارزش 

 22 مجموعدر 11منطقة فضای سبز  ةی ارزشی در کل محدودها هیاله درصد ارزش متوسط به باال هستند. با توجه ب

تا  1/0درصد ضعیف و متوسط ) 01نیز  مانده یباقدرصد  91و  هستند( برخوردار 1/1تا  9/9درصد از ارزش خوب به باال )

ی محدوده از وضعیت شناخت ییبایزاکولوژیکی ارزش  از نظر هرچند( هستند. 1/0تا  1/7) فیضعدرصد خیلی  02( و 9/9

توزیع فضایی این معیارها هستند، برخوردار  NWHS در مقایسه با( 1/0به  1/7ارزش از  نیتر نییپاارتقای ) یبهتر

ورزشی مجموعة شمالی مة ین. استی شناس اهیگپارک جنگلی چیتگر و باغ ملی محدودة در  ها ارزشتمرکز دهندة  نشان

 است. ی خوب تنزل یافتهشناخت ییبایزدر این معیار به ارزش  سیار خوبی دارد،بارزش  NWHSآزادی که از نظر معیار 
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مثبت این معیار بهبود نسبی در ارزش  ة. تنها نقطداردمعیار قبل  ازشرقی آبشار نیز ارزش کمتری مة ینهمچنین 

ی این شناخت ییبایزرزش ، کل اکنجز یکی دو نقطه در لتمال  هرچند .استی پارک جنگلی وردآورد و لتمال شناخت ییبایز

و  اند معیار قبلی تغییر چندانی نداشته در مقایسه بادره و جوانمردان نیز  . پارک خرگوشبسیار ضعیف استدو پارک جنگلی 

 مجموعدرترتیب بوده که  ی ارزشی نیز بدینها هیالی متوسط به باال تا خوب برخوردار هستند. درصد شناخت ییبایزاز ارزش 

تا  7/1متوسط )درصد ضعیف و  00 برخوردار هستند. (0/1تا  1/9باال )اهای سبز از ارزش خوب به درصد کل فض 23

 ( هستند.7/1تا  1/0درصد خیلی ضعیف ) 01و  (1/9

تجربة ی معیار ده ارزشکه امکان  11منطقة فضای سبز محدودة در  شده ییشناسابا توجه به کثرت نقاط 

را دارند، ی شناخت ییبایزنمونه با فواصل منطقی که بیشترین ارزش نقطة  00 کرد، می رممکنیغرا  کنندگان مشاهده

ترتیب دو نقطه در آبشار، دو نقطه در پارک جنگلی لتمال کن، پنج نقطه  . بدینشدندی انتخاب ا شبکهی ریگ نمونه کمک به

دو نقطه در  تینهادردره و  گوشپارک جنگلی چیتگر، دو نقطه در پارک جنگلی وردآورد، دو نقطه در پارک خرمحدودة در 

 (.1جدول ) شدنقطه توزیع  00پرسشنامه با مشخصات جمعیتی زیر در این  017و شد پارک جوانمردان انتخاب 

پاسخگویانیتی.مشخصاتجمع6جدول

 
تحصیالتسنجنسیت

 17 باالی 17-11 11 زیر زن مرد
و  دیپلم

 تر یینپا
 و کارشناسی
 ارشد کارشناسی

 االترب و دکتری

 01 02 21 13 01 13 03 00 فراوانی

 1 10 10 03 11 99 19 10 درصد

 

نمایش داده شد تا میزان ارزیابی  ها آن، تصاویری از نقاط نیز برای پاسخگویانمستقیم مشاهدة ترتیب در کنار  بدین

با توجه به  ها آنه توزیع کشد . در انتخاب این نقاط دقت کنندی ازدهیامتبصری و عاطفی خود را براساس طیف لیکرت 

 ةی نقاط نمونه از شرایط نوری و زاویها عکسی، بردار عکسو در حین بگیرد مساوی انجام  طور به انداز چشمنوع و تنوع 

 مجموعدرترتیب  . بدینشداستفاده  1-0ارزشی نمرات  از الگوریتم جینکس و ،برای ارزیابی دید مناسبی برخوردار باشند.

میدان دید )مرکزیت، موقعیت استقرار، تناسب، انسداد دید، آلودگی بصری، صوتی، نوری، حسی، ة نیزمدر  پرسش 10

ی، سازگاری و رنگ( و طنین عاطفی )هویت مکانی، اندازساز چشمبرجستگی و یکپارچگی(، ادراک بصری )خوانایی، 

ی( در سراسر محدوده شناخت روانبعد انسانی، ترمیم و بازنگری و مداخلة نمادسازی، احساس امنیت، ژرفانگری، کیفیت 

سة یمقاامتیاز نهایی سه زیرمعیار اصلی براساس وزن  SPSS.26 افزار نرم از تحلیل پرسشنامه در محیطپس . شدتوزیع 

ی کریجینگ در ابی درونروش  کمک به کنندگان تجربة مشاهدهی به معیار ده ارزشنهایی نقشة  و آمد  دست بهیی دو دوبه

 .شدانجام   Arc. GISارافز نرممحیط 

 



 661...(درفضاهایسبزشهریLAV)اندازچشمیشناسییبایارزشزوسنجشپایداریجنگیوهمکاران:

 

کنندگانتجربةمشاهدهیاراندازمعچشمشناسییباییزارزش.نقشة2شکل

، داشتندی متوسطی شناخت ییبایزتهران و پارک جوانمردان ارزش  آبشارشرقی مة یندو معیار قبلی که در آن  برخالف

پارک  ،ی ایرانشناس اهیگ. همچنین باغ ملی ار هستندبسیاری برخوردی شناس ییبایزدر این معیار این دو محدوده از ارزش 

ی باالیی برخوردار هستند. لتمال کن شناخت ییبایزآزادی نیز مانند دو معیار قبلی از ارزش  ةجنگلی چیتگر و شمال مجموع

ت. در این دو معیار قبلی بدتر اس در مقایسه باو وضعیت پارک جنگلی وردآورد نیز  ندارد یدر این ارزیابی ارزش بسیار

درمقابل تمرکز اصلی  دارد.ی ضعیف تا خیلی ضعیف شناخت ییبایزمورد مطالعه ارزش محدودة درصد از  17 حدودمعیار 

 99 درمجموع. بیشتری دارندی باال در مناطقی است که شرایط طبیعی و امکانات تفریحی شناخت ییبایزنقاط با ارزش 

خوب درصد ارزش متوسط تا  03(، 7/1-0/1) یعالی بسیار خوب تا شناخت ییبایزدرصد کل فضای سبز منطقه ارزش 

 (.1)شکل  دارند( 0/7-0/0) یبحرانخیلی ضعیف و ارزش درصد  00( و 0/0-0/9متوسط )درصد ارزش  90(، 7/1-0/9)

شهری در  زانیر برنامهاز اصل تخصص  انداز چشمی شناخت ییبایزسنجش پایداری و ارزش  منظور بهدر این پژوهش 

 یسنجشدو بعد تکنیک ، از نهایینقشة برای تولید  شد. همچنیناستفاده  ارهایمعنار مشارکت مردمی در ارزیابی ک

(NWHS  971/7با ضریب  کنندگان تجربة مشاهده( و ترجیحات عموم )111/7با ضریب  و اکولوژیکی 101/7با ضریب )

نقطة  907از کل  ها آنو جدول اطالعاتی  نقطه اعمال هفدههریک از معیارها در  ریتأثترتیب ضریب  استفاده شد. بدین

 (.9جدول ) شدمورد مطالعه مستخرج 

مة ین(، فارس جیخلاچة یدرة شرقی پارک جنگلی چیتگر )در مجاورت مینی ایران، شناس اهیگمرکزی باغ ملی هستة 

بخش مرکزی پارک ویژه شمال شرقی( و  شرقی آبشار تهران )بهمة یندره،  آزادی و خرگوشمجموعة شمالی 

شوند  یمرا شامل  11منطقة درصد کل فضای سبز  93( را دارند و 0/1-0/1) یشناخت ییبایزجوانمردان بیشترین ارزش 

 (.1)شکل 
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منتخبنقطةهفدهدریرتأثیبضربراساسیارهاازمعهریکنهاییجمعوامتیازات.9جدول

سبزفضای کنلتمال جوانمردان آزادیمجموعة چیتگرجنگلیپارک
معیار

1 8 1 2 0 2 9 6 1 IF 

90/0 199/0 90/0 90/0 90/0 313/7 732/0 732/0 111/7 101/7 NWHS 

 یکیاکولوژ 111/7 211/0 211/0 211/0 122/0 133/0 133/0 133/0 00/1 00/1

11/0 102/0 921/0 921/0 921/0 102/0 721/0 721/0 301/7 971/7 
تجربة 

 کنندگان مشاهده

 جمع 0 111/9 111/9 111/9 110/9 290/1 290/1 290/1 113/1 77/1

 

 سبز فضای دره خرگوش تهران آبشار یرانا شناسی یاهگ وردآورد
 معیار

00 02 01 01 09 01 00 07 IF 

313/7 111/7 199/0 199/0 199/0 732/0 90/0 90/0 101/7 NWHS 
 یکیاکولوژ 111/7 211/0 100/0 00/1 133/0 133/0 00/1 211/0 133/0

02/7 271/7 921/0 102/0 102/0 102/0 301/7 11/0 971/7 
تجربة 

 کنندگان مشاهده
 جمع 0 111/1 013/9 111/1 911/1 911/1 000/1 001/9 001/1

 

(یارهامعپوشانیانداز)همچشمشناسییباییارزشزنهایی.نقشة0شکل

ة که هماست ( 1/9-0/1خوب )ی متوسط تا شناخت ییبایزدارای ارزش فضای سبز محدوده نیز محدودة درصد از  11

غربی آبشار تهران کمترین مة ینپارک جنگلی وردآورد، لتمال کن و  ،. درمقابلقرار دارنددر حریم فضاهای سبز فوق  ها آن

. این محدوده از وندش یمفضای سبز منطقه را شامل محدودة درصد از کل  99و ( 1/7-1/9)را دارند  یشناس ییبایزارزش 

دلیل موقعیت نامناسب استقرار )دسترسی خاکی با ارتفاع زیاد و شیب تند( و نبود خدمات  ی بهشناخت ییبایزی ارهایمعنظر 

بزرگ فضای سبز تهران محدودة دومین  اینکهپارک جنگلی وردآورد نیز با وجود  بسیاری ندارند.رفاهی و تفریحی ارزش 

 بزرگراه خرازی(آن )و امتداد  اخیر با توجه به عبور بزرگراه همت یها در سال. بهره است بیی اختشن ییبایزارزش ، از است

ها در اختیار  از این پارک یا بخش عمده ،این بزرگراه مجاورتو افزایش شدید ارزش زمین در  این پارکاز کنار 



 661...(درفضاهایسبزشهریLAV)اندازچشمیشناسییبایارزشزوسنجشپایداریجنگیوهمکاران:

ریب وحشتناک پوشش گیاهی هزاران واحد با تخ . همچنیناند که به شهرداری وابسته است قرار گرفته ییها یتعاون

غربی آبشار تهران مانند پارک جنگلی وردآورد از مة ینلتمال کن و  اینکهساخته شده است. با وجود  مسکونی در آنجا

غربی مة ینمتفاوت است. لتمال کن و  کامالًبا هم  ها محدودهآتی این  انداز چشماما  هستند،  بهره بیی شناخت ییبایز ارزش

در این مناطق که  دهد نیز نشان میروند درختکاری و پوشش گیاهی این مناطق  هستند. سیتأس ار تهران تازهآبش

اما در پارک جنگلی  ،ی گردشگری و فضاهای سبز شاخص تهران شناخته خواهند شدها قطب عنوان بهآتی  های سال

برای  سال کهنش گیاهی و قطع درختان ی وردآورد( شاهد تخریب شدید پوشها کوهدر مجاورت  ویژه بهوردآورد )

مانند کرج -ی هستیم. بزرگراه خرازی در شمال و اتوبان تهرانرنظامیغی مختلف نظامی و ها ارگانی وسازها ساخت

هزار واحد مسکونی با سرعت  177-977 در این مکان، و است شده واردپارک جنگلی وردآورد کرة یپزخمی عمیق بر 

تهران، روند  11منطقة گفت با توجه به پاسداری از فضاهای سبز  توان یم درمجموع. استباورنکردنی در حال ساخت 

. تنها استثنا پارک جنگلی وردآورد است که با توجه به روند کند یمپایداری حرکت سوی  به اندازها چشمی شناس ییبایز

در صورت  است کهه مرگ خاموش( حرکت کردمطلق )ناپایداری سوی  تخریب شدید طی چند سال گذشته به

 از بین خواهد رفت. فضای آینده این ها سالدر و نهادهای ناظر دولتی،  ها سازمان نکردن پیگیری

گیرینتیجه
چارچوب بصری مانند  انداز چشمی مختلف ارزیابی ها چارچوب داشته وی شناس ییبایمقولة زجامع به  یپژوهش حاضر رویکرد

تجربة  و یکیاکولوژ ارزش ،NWHSسه مفهوم  ر. این پژوهش بکرده استتلفیق و اکولوژیکی را با رویکرد ترجیحات 

شامل پایداری اجتماعی، پایداری  گیرد، مدنظر قرار می انداز چشمپایداری در  عنوان بهآنچه  اصوالً .دارد دیتأککنندگان  مشاهده

در  یعتحفظ طب پایدار،و توسعة  یداریامفهوم پ و توجه آن به NWHSاقتصادی و پایداری اکولوژیک است. رویکرد اساسی 

تاکنون  0301مورد از سال  173منظور در سایت یونسکو  ی طبیعی است. بدیناندازها چشم یشناس ییبایز یشکنار نما

در استرالیا و پارک ملی آلرسیس در آرژانتین دارای  Great Barrier Reefصخرة مانند  ها آنمورد  011که  ندشناسایی شد

 درشده  رسمیت شناخته ی بهها مکانو جزو هستند پایدار توسعة ی ها شاخصنة یزمدر  فرد منحصربهی ها جنبه

NWHSی است. با وجود شناس بومی بصری، جغرافیا و شناس ییبایز. مفهوم پایداری اکولوژیکی محصول شوند محسوب می

ی و شناس ییبایزی ها تیاولو ، اگر میانیک عمل کندباید فراتر از ابعاد اکولوژاست که ی فرهنگی ا دهیپدی شناس ییبایز اینکه

 ها انساناست که این دیگر  ةمسئل. کنندی تغییر شناخت ییبایزی ها تیاولوبیاید، باید اهداف اکولوژیک تضادی به وجود 

یدار به ی پاشناس ییبایزبنابراین کنند؛ ی و سنجش بند طبقهی اکولوژیکی را درک، ها تیفیکمستقیم  طور به توانند ینم

و در آن روند طبیعی به فرم و پردازد  میی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و... ها تیقابلاکولوژیکی و  عملکردهای فرا

؛ ی و عاطفی نیز ضروری استشناخت روانم دارد. همچنین از نظر ترجیحات عموم، توجه به مباحث ددینامیک به استاتیک تق

 ی دارد.شناس ییبایمقولة زبا نزدیکی ارتباط  نفس عزتخودشکوفایی و  ه در نیازهای اساسی مازلو مباحثکچنان

 مباحثی فردی در ها شاخصو است جامع  یفرایند انداز چشمی شناس ییبایزاینکه باید توجه داشت با وجود  تیدرنها

بر تعدادی از  دیکتأ. شود یمیی نیز دیده ها یکاستو  ها ضعف دارند،قابلیت تعمیم به کل را  ندرت بهی شناس ییبایز 
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دانش و تجربه از یک میان . توافق بیایددست  ی مختلف نتایج گوناگونی بهها پژوهشدر  شایدو است دشوار  ها شاخص

ی جدید و ها استیسو به تقویت درک عمیق از  پاسخ مثبت داده انداز چشمی شناس ییبایزتا به تحوالت کند  میکمک سو 

مناظر وحشی مانند یی اندازها چشمی شناس ییبایزتا تفاوت کند  میکمک  دیگر نیز پرداخته شود. از سویمدیریت شهری 

اما چالش اصلی این است که  شوند،تفریحی و مناظر کشاورزی با هدف هماهنگی انسان با طبیعت تفکیک جنبة دارای 

ی و تجربی در مباحث ی علمها نگرش همچنینشهری نیست.  پردازان هینظری نگرانی اصلی پژوهشگران و شناس ییبایز

ی از نظر شناس ییبایزی دلپذیر ها ارزشسیال، نسبی و تا حد زیادی متفاوت هستند.  انداز چشمی شناس ییبایز

در سالمتی یک اکوسیستم نقصی سبز ممکن است از نظر علمی  ةمانند چمنزارها و مزارع گسترد کنندگان مشاهده

 وخاک آب، کیفیت مثبتی بر ها داالنو  ها باتالقمانند نازیبا  ظاهر بهبرخی مناظر  ممکن است که یدرحال محسوب شوند؛

با سطح مقیاس ریزمیکروسکوپی تا ؛ زیرا دشوار است انداز چشمی شناس ییبایزدیگر درک الگوهای  سوی. از دارندمحدوده 

بسیار دشوار  ها نآهستیم که درک متقابل، جامع و یکسان  رو روبهدر سطح جهانی  وحش اتیحی گسترده و ها جنگل

 رگذاریتأث انداز چشمی شناس ییبایزادراک نحوة ی اخالقی و فلسفی نیز در ها ارزشی اجتماعی، فرهنگی، ها ستمیساست. 

در نوع نگرش  غیره ی شهری وها رساختیزی مختلف گیاهی و جانوری، ها گونه، ها ستگاهیزبرای نمونه شناخت ؛ هستند

 اندازها چشمدر  بازگشت یب ی. همچنین از نظر سیستمی با روندهستند رگذاریتأث دازان چشمی شناس ییبایزما به مفهوم 

نشان دور از انتظار را ی هستیم که احتمال وقوع رخدادهای مختلف نیب شیپ رقابلیغ ای هچرخبلکه شاهد  ،نیستیم رو روبه

برای نمونه وقوع طوفان، سیل و  ؛گذار باشدی ما اثرشناخت ییبایتجربة زبر  تواند یم انداز چشم. تغییرات در یک دهد نمی

ی ها یریگ میتصمعدم قطعیت در  گفت کهباید  تیدرنها. کندزیبا مخدوش  یانداز چشمما را به تجربة  تواند یمزلزله 

برای بهبود وضعیت  اندازها چشماست. زمانی که ما از نظر علمی به تغییرات در  رگذاریتأثی از نظر علمی نیز شناس ییبایز

بنابراین  ؛ناسازگار باشد انداز چشمی شناس ییبایزی عمومی ها ارزشممکن است این مداخالت با  ،فعلی مطمئن هستیم

ی و ادراک ریگ میتصمعوامل جانبی در ؛ زیرا ندارد دیتأکی فردی ها شاخصبه  انداز چشمی شناس ییبایزگفت  توان یم

چارچوب  رو نیاز ا هستند؛ رگذاریتأثسالمتی نیز بر نگرش ما  ی، استرس وشناخت روانمانند تأثیرات ی شناخت ییبایز

ی آتی سنجش ها یزیر برنامهاز آن در  توان یمی است که شناس ییبایزی سازگار با مباحث شناس روشپیشنهادی ما 

 .کرداستفاده  انداز چشمی شناس ییبایز
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