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: چکیده
دغدغهها و نگرانیهای امروز جوامع بشری سبب آسیبهای جدی به روحیه انسان گردیده است لذا انسان برای فرار از این فضا به محیط
 برای شناسایی پتانسیلهای محیط معیارها و تعاریف. از همین رو بوم گردی یکی از صنعتهای روبه رشد دنیا میباشد.طبیعی بازمیگردد
 نقطه شاخص گردشگری درحوضه3۷  بنابراین در این مطالعه با استفاده از. که گاهی سبب غیرقابل سنجش شدن بوده است.زیادی وجود دارد
 سپس با روش. در این مطالعه با روش خوشهبندی محیطها ابتدا طبقهبندی گردید. معیار با موضوعات مختلف پرداخته شد19 هراز به ارزیابی
، درنهایت با مدلسازی رگرسیون خطی معیارها به روش گامبهگام با چهار معیار (پوشش گیاهی.مؤلفههای اصلی معیارهای مؤثر استخراج شد
. برآورد گردید۸0%  جلوههای منحصربهفرد و کیفیت جلوه) تصویر گذاری شد و ارزش سیمای بصری با دقت،بافت
واژه های کلیدی
" "حوضه هراز،" "مدل کمی سیمای سرزمین،" "ارزش بصری،" "بومگردی،""سیمای سرزمین

Mathematical model of visual quality of land appearance in identifying
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Abstract
The worries and concerns of today's human societies have caused serious damage to the human spirit,
so man returns to the natural environment to escape from this space. Therefore, ecotourism is one of
the growing industries in the world. There are many criteria and definitions for identifying the potential
of the environment Which has sometimes caused it to be unmeasured. Therefore, in this study, using
19 tourism index points in Haraz basin, 19 criteria with different topics were evaluated. In this study,
environments were first classified by clustering method. Then, effective criteria were extracted by
principal components method. Finally, by modeling the linear regression, the criteria were imaged in a
step-by-step manner with four criteria (vegetation, texture, unique effects and effect quality) and the
visual image value was estimated with 80% accuracy.
Keywords
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همکاران ،1390 ،در تحقیقی تحت عنوان ،ارزیابی زیست محیطی با
رویکرد اکوسیستمی و بومشناسی سیمای سرزمین با استفاده از فرایند
تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطالعات جغرافیایی ،منطقه ارسباران را
بهمنظور تعیین بهترین و مناسبترین ایستگاهها برای توسعه اکو توریسم
مورد پایش و ارزیابی قراردادند .در این مطالعه پس از تهیه الیه های
اطالعاتی از قبیل توپوگرافی ،خاکشناسی ،منابع آب و اقلیم در گام اول
شاخصهای رویکرد اکوسیستمی و بوم شناسی سیمای سرزمین اثرگذار
بر اکو توریسم شناسایی شدند .در مرحله بعد با استفاده از روش تحلیل
سلسله مراتبی) ، (AHPوزن هر یک از شاخصها محاسبه
گردید( Rezaeiو  .)2019 ،Jalilianدر این تحقیق روش تلفیق
الیه ها یک روش خطی بود .صابری و همکاران 1393 ،در تحقیقی با
عنوان بررسی قابلیتها و توانمندیهای اکو توریستی منطقه
حفاظتشده جهاننما بر آن بوده اندکه با برنامهریزی اکو توریستی و
شناخت اولویتها به توسعهی پایدار نائل آیند .در این پژوهش به بررسی
توانمندیهای این منطقه شامل ویژگیهای طبیعی ،کسب درآمد مردم
بومی محلی و شناخت گردشگران از منطقه و تأثیرات این موارد بر
انگیزهای ورود گردشگران به منطقه پرداخته شد .در این مقاله بر اساس
مبانی نظری تحقیق و پیشینه تحقیق فرضیاتی مطرح شد  .نتایج
آزمونهای آماری آنها نشان داد که بر اساس وجود ویژگیهای طبیعی
و تأثیرات آن بر انگیزه ورود گردشگران به منطقه ،رابطهی معناداری
وجود دارد که سبب ورود گردشگران به منطقهی جهاننما میگردد.
همچنین شناخت مردم از منطقه باعث افزایش انگیزهی ورودگردشگران
و افزایش درآمد ساکنان بومی محلی شده است( Saberiو همکاران،
 .)2018در سال  1395سعیدی و همکاران به بررسی عوامل عینی و
ذهنی مؤثر بر درك ارزش زیباییشناختی سیمای سرزمین پرداختند .در
این مقاله انواع عوامل عینی (فیزیکی و زیستی) و ادراکی (ذهنی) اثرگذار
روی ارزش زیباییشناختی سیمای سرزمین و نقش هر یک از این
عوامل بر ارجحیت یک منظر ارائهشده است .نتایج نشان داد که توسعه
مکانی سیمای سرزمین بدون ارزیابی مناسب از اثرات زیباییشناختی،
منابع طبیعی گردشگری مهم و دارای ارزش زیاد را با مشکل مواجه
میسازد بنابراین شناخت انواع عوامل عینی و ذهنی جهت ارزیابی
مناسب ضروری به نظر میرسد ( Saeediو همکاران.)2016 ،
کیفیت زیباییشناختی نباید تنها بهعنوان ویژگی ذاتی یک شیء فیزیکی
به شمار آید ،بلکه تمایز ذهن و طبیعت راه را برای ارج نهادن به نقش
احساس در براورد ترجیح زیباییشناسی هموار میسازد ،درواقع تحلیل
زیباییشناختی میتواند با درجهای از عینیت ،بر مبنای ترجیحات عموم
مردم سنجیده شود .بنابراین تلفیق دو رهیافت عینی و ادراکی (ذهنی)
میتواند بهعنوان روشی جامع برای ارزیابی کیفیت زیباییشناختی
سیمای سرزمین به کار گرفته شود  .با توجه به مطالب فوق این
تحقیق در نظر دارد به موضوع ارزشیابی سیمای سرزمین و استخراج
معیارهای نهایی تصمیمگیری افراد برای فعالیت و انتخاب گردشگری
بپردازد .شاخصهای سیمای سرزمین فرصتی برای ایجاد مبنایی
عینیتر در خصوص شناسایی ویژگیهای سیمای سرزمین از طریق
تقسیم و تفکیک ادراك بصری افراد از سیمای فیزیکی سرزمین به
ویژگیهای قابلسنجش میباشد .شاخص های بصری نسبت به دیگر
شاخصهای سیمای سرزمین مانند شاخصهای بومشناختی و
هیدرولوژیکی سیمای سرزمین کم تر موردتوجه قرارگرفتهاند .در این
تحقیق تالش گردیده مدل عددی اکو توریسم منطقه هراز به تصویر

 -1مقدمه
انسان طی تکامل خود در بستر محیط برای میلیونها سال از روابط
طبیعت بهره گرفته است .با پیشرفتهای صورت گرفته در صنایع حمل
و نقل و فناوری اطالعات ،حتی دورترین و بکرترین نقاط روی زمین
نیز در دید و دسترس عالقهمندان به سفر و گردشگری قرارگرفته و در
حال حاضر گردشگری یا توریسم ،بزرگترین صنعت در دنیا محسوب
میشود .شاخهی طبیعتگردی نیز رو به رشدترین بخش آن است
( .) 1996،Brandonدر پاسخ به میل و اشتیاق رو به رشد سفرکردن
و طبیعتگردی و در راستای حفظ محیطزیست ،پایداری زیستبوم و
فرهنگ مناطق گردشگری ،مفهوم و اخالقیاتی نو به نام ” بومگردی
“یا ” اکو توریسم ” ظهور کرده است .اکو توریسم پیش از هر چیز یک
نوعی نگرش خاص و آیندهنگرانه و اخالقی  -فرهنگی  -انسانی به
مقوله گردشگری است ( .)1999 ،Scheyvensازآن جاکه زیبایی
منظر عنصری اصلی است که در محیط طبیعی در رابطه با توریسم و
تفرج با آن روبرو بوده و نهتنها به فرد بیننده سود میرساند بلکه سهم
مهمی در مطلوبیت کلی یک منطقه دارد .بنابراین برای درك ارزشهای
زیباییشناختی سیمای سرزمین ،باید فراتر از فرآیند شناسایی عالئم
فیزیکی و زیستی موجود در منظر پیش رفت ( .)200۷ ،Leeدرواقع
فرآیند ادراکی از تبادالت زیباییشناختی بصری و غیر بصری بین
مشاهدهگر و فضای جغرافیایی دیدهشده ،با روشهای خاص کمی
سازی انجام می گیرد( Suksermو .)2012 ،Thiengkamol
درك انسانی نسبت به منظر فرآیند ساختاربندی و سازماندهی و سپس
طبقهبندی و تشخیص داده میشود( .)2003 ،Garrodبه دلیل
زیست بلندمدت انسان و شکلگیری طبیعت در ساختار ذهنی انسان
گاهی با قرارگیری در یک منظر خاص از طریق دیدن و یا شنیدن سبب
تحریک احساسات انتزاعی می شود( Rossو  .)1999 ،Wallحس
بصری یا همان ارزش زیباییشناختی سیمای سرزمین ،بیشترین تأثیر
را روی کیفیت تجربهی تفرجی افراد دارد از این رو ارزیابی و کمی
سازی کیفیت بصری ضروری به نظر میرسد ()2019 ،Sinclair
.کیفیت بصری یا ارزش زیباییشناختی سیمای سرزمین میتواند با
استفاده از ارزش ذاتی اجزای تشکیلدهنده منظر سنجیده شود که
نگرش عینی است .یا میتواند بر اساس دید انسان ،درك و حس او از
منظر تعریف شود که نشاندهندهی نگرش ذهنی می باشد .درواقع
زیبایی منظر نتیجهی ترکیب خاصی از پدیدهها و ویژگیهای فیزیکی
از قبیل ساختار عوارض ،پوشش گیاهی ،دستکاری و آشفتگی محیط،
عوارض آبی یا توالی منظر و قرارگیری اجزا در مکانهای خاصی است
که بر مبنای برداشت ذهنی افراد بازدیدکننده و درك افراد از موقعیت
سیمای سرزمین ،سازماندهی شده و منجر به تجارب زیباییشناختی
متفاوت می شود ( Salemiو همکاران .)2019 ،بنابراین بهجای
دیدن کیفیت زیبایی بهعنوان ویژگی ذاتی یک شیء فیزیکی ،تمایز
ذهن و طبیعت راه را برای ارج نهادن به نقش احساس در براورد ترجیح
زیباییشناسی هموار میسازد .کمی سازی زیباییهای محیط که
درجهای از ارزش زیبای یک دید منظر از نگاه یک بیننده نسبت به
ترکیب چیدمان محیط در بعد عمودی و افقی است قطعاً میتواند یک
پارامتر مناسب باشد .به بیان شفاف تر تأثیرپذیری برجذب و واجذب
افراد به یک محل را نشان دهد .درگذشته سعی زیادی شده که از طریق
پرسشنامهها به ارزیابی و برآورد ارزش زیبای مناظر طبیعی پرداخته
شود .بهعنوانمثال میتوان اشارهای داشت به مطالعه اکبر زاده و
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سیمای کوهستانی با پدیدههای تاریخی و طبیعی میباشد .حدود ۷0
سکونتگاه و دو شهر در این حوضه قرارگرفته است .این منطقه از لحاظ
اقلیمی دروازه ورود به جنگلهای هیرکانی است .به همین علت در کل
حوضه میتوان شاهد تغییرات تیپشناسی گیاهی و حتی تغییر در
فرهنگ منطقه بود .در تحقیق حاضر  3۷نقطه شاخص محیطی توسط
گردشگران شناسایی گردید و موردمطالعه قرار گرفت (.در شکل -1
حوضه نشان داده نشده است) .

کشیده شود و ابزار کاربردیتری جهت برآورد و مدیریت مناطق و
شناسایی ارائه گردد.
 -2روش انجام تحقیق

محدوده مورد مطالعه

در مطالعه حاضر به بررسی حوضه آبخیز هراز در جنوب مازندران و
شمال تهران در مختصات "  35°50'13٫9۶شمالی 52°3'41" ،شرقی
و "  3۶°12'5۶شمالی 52°25'5۶"،شرقی قرار دارد .این ناحیه دارای

شکل  – 1منطقه مورد مطالعه و مکانهای تصویربرداری شده

روشهای آماری

در این مطالعه هدف عمده شناسایی معیارها و روابط آنها با درك انسان
از منظر بوده است .بنابراین تعداد  3۷تصویر شاخص و بازگوکننده ی
شرایط محیط شناسایی شد .سپس پرسشنامه تصویری با موضوعهای
مختلف موجود در جدول  1تنظیم گردید .پس از مطالعه روایی موضوع
پرسشنامه از طریق متخصصان و کارشناسان آمایش سرزمین  ،به مدت
 3ماه پرسشنامه با کمک  ۶3نفر از بوم گردان و گردشگرانی که به
منطقه مسافرت داشتند تکمیل گردید .پاسخها نیز با توجه به آنالیز
پایایی آلفای کرون باخ  0٫۸۶نشاندهنده صحت و پایایی کافی
پاسخنامهها بوده است ( Yoonو همکاران .)2019 ،این پرسشنامه
در دو قسمت اصلی شامل اطالعات شخصی و نظرات در مورد معیارها
و شاخص های بصری و عینی میباشد .سپس با استفاده از خوشهبندی،
تصاویر به دستههایی که اجزای آن ها مشابه یکدیگر میباشند تقسیم
شدند .این آنالیز بیشتر برای دادهکاوی و یافتن الگوهای غیرملموس در
ذهن مخاطبان بکار گرفته شد تا جهت ذهنی افراد جامعه برای
تقسیمبندی محیط شناسایی گردد .هم چنین رابطه الگوهای منظر
باارزش منظر شناسایی شود ( Müllerو همکاران .)2019 ،جهت
ارزیابی مدلهای خوشهبندی در سه موضوع ارزیابی جهتدار بودن
خوشهها ،ارزیابی تعداد خوشهها و ارزیابی کیفیت خوشهها از مدل
ریاضی کاپین استفاده گردید.در گام بعدی تالش شد که از آنالیز

مؤلفههای اصلی بهعنوان تعیینکننده معیارهای مؤثر در تصمیمگیری
بهره گیری شود .از روش  PCAبهطور عمده برای سنتز دادههای
محیطی و تولید رجبندی واحدهای نمونهبرداری (تصاویر) بر اساس
متغیرهای محیطی استفاده شد .روش  PCAنخستین روشی است که
محورهای رجبندی در آن بر اساس دادههای جدول ماتریس محاسبه
میشود و نیازی به وزن دادن دادهها و یا استفاده از نقاط انتهایی و یا
سایر اطالعات ذهنی در فرآیند محاسباتی این روش نمیباشد .بنابراین
این روش میتواند نظرات جبهه گیرانِ و غرض مندانه افراد را از تصمیم
محسوس حذف نماید( Awanو همکاران .)2019 ،با توجه به مراحل
باال از افراد مختلف نظر نهایی تمایل به مسافرت به محل موردنظر
پرسش گردید و مدل ریاضی با توجه به معیارها استخراج شد .در این
قسمت از رگرسیون در نرمافزار spss 25بهره گرفته شد .در این مدل با
استفاده از حالت  forwardهر معیار در هر تکرار به مدل اضافه گردید
و پاسخ مدل برازش شد .درنهایت معیارهای تأثیرگذار دوباره حذف
گردیدند .تا مدل در پایدارترین حالت خود قرار گیرد و پیشبینی الزم را
به نتیجه برساند.
روش پژوهش
در این تحقیق  %4۷جامعه شرکتکننده در پرسشنامه مرد و  %53زن
میباشند .تعداد  1۶نفر از این جامعه نمونه با منطقه موردنظر آشنایی
نداشته اند.

شکل -2فراوانی افراد در مشارکت طرح

3033

مطالعات علوم محیط زیست  ،دوره پنجم  ،شماره چهارم  ،فصل زمستان  ،سال  ،1399صفحه 3039-3031
خاص میشوند .انسانها بهطور احساسی جلب آب میشوند و یک نیاز
گسترده به تعامل با آبدارند( Scottو همکاران )2019 ،آبهای
ساکن موجود در تصویر ،ازنظر خصوصیت یک اثر تسکیندهنده،
آرامشبخش و ذهنی روی بینندگان دارند که بهصورت بصری و
فیزیولوژیکی میباشد و ممکن است ذهن را به تفکر تشویق کنند .این
نوع از آبها گونه ای توازن و تعادل با نیروی جاذبه برقرار میکنند.
درخوشه سوم که تصاویر با امتیاز متوسط رو به پایین در آنها قرار دارند،
سه تصویر معرف و شاخص وجود دارد .هر سه منظر دارای دید وسیعی
هستند .اما قرارگیری در دامنه کوهستان با شیبهای تند و پوشش-
گیاهی بسیار محدود و حضور جزء برف در نقطه شاخص میباشد .از
نگاه بیولوژیک این نقاط مکان ثابتی برای پناه یا تأمین نیازهای غذایی
و آب محسوب نمیگردند ( GÜLTEKİNو همکاران.)2019 ،
دامنه کوهها بهعنوان شاخصی از حالت انتقال از بستر و دامنه پرشیب
موردنظر هستند ( Haو  .)2019 ،Yangاجزایی که کشیدگی ندارند
اجزای کانونی می باشند و بیشتر به شکل نقطه دیده میشوند .تیزی نیز
هنگامی که اثرات پیوستگی اجزای شکل زمین در یک منظر ارزیابی
میشود ،مهم است .آخرین خوشه بیانگر یک اشتراك کلی بین همه
منظرها است؛ در حقیقت همه این مناظر نزدیک مراکز اجتماعات بوده
و روند دستکاری در طبیعت در آنها بسیار برجسته و منحصربهفرد
است .این تصاویر دارای ارزش کمتری ازلحاظ منظر میباشند .یک
ترجیح زیباشناختی واضح برای مناطق بکر و دستنخورده در بین سایر
مناطق وجود دارد و زمین های کشاورزی ،زمینهایی که اخیراً بهصورت
بایر درآمدهاند و ساختمانها حتی ساختمانهای مدرن کمترین میزان
ترجیح رادارند ( )2019 ،Bibriاین مطالب با نتایج تحقیق حاضر
همخوانی باالیی دارند .نتایج حاصله از طریق واکاوی دادهها نشان
میدهد ساختار مناظر در جذب و واجذب عالیق بسیار مؤثر بوده و ذهن
انسان نسبت به تفکیک ،طبقهبندی و خالصهسازی بسیار حساس
میباشد .لذا در احساسات و شیوه امتیازدهی تفاوت معنیداری وجود
ندارد و همزمان رابطه قوی نیز برقرار است.

نتایج آنالیزها نشاندهنده این واقعیت است که از  3۷نقطه موردنظر
میانگین ارزش بصری سیمای منظر برابر با  ۶2درصد میباشد .که
بازگوکننده اهمیت گردشگری این ناحیه است  .تغییرات ارزشی این
تصاویر از  %32تا  %91به ترتیب متعلق به روستای نیاك و جنگل
الیمستان میباشد .بر این اساس اولین آنالیز از  3۷تصویر با توجه به 1۸
معیار عینی و بصری در مدل خوشهبندی نشان میدهد که در فاصله
 0٫25چهار منطقه مختلف وجود دارد(شکل-3الف)  .در این میان تصویر
شماره  3۷یک شاخه متمایز و خاص است(شکل -3ب)؛ این منظر دارای
باالترین امتیاز از توالی رودخانه تا آسمان بوده و در مقابل با توجه به
شاخص تصویرپذیر یک منظر نادر بهشمار نمیآید .در کنار آن تصاویر
 49 ،2۶ ، ۷۷ ،12و  5۷با توجه به الگوی امتیازها همگی دارای وجه
اشتراك بافت مناسب ،دستنخوردگی و منظره منحصربهفرد هستند.
شاخص این دسته تصویر  12و  ۷۷برای پوشش گیاهی مناسب است
(شکل -3پ و-3ت) .درواقع میتوان این عنصر از منظر را بهعنوان
شاخصی پیچیده با بیولوژیک تمایل انسان به پناه نیز در نظر
گرفت( Farahnakو همکاران .)2019 ،پوشش گیاهی نسبت به
دیگر اجزا ازآنجهت که مجموع عناصر را ایجاد میکند مهمتر است،
پوشش گیاهی مستقل از تجربهی زیباییشناختی خاصی که از طریق
شکل ،رنگ و بافت ،یک اثر مثبت بر سیمای سرزمین دارد
( Legwailaوهمکاران .)2019 ،انبوهی پوشش گیاهی بهگونهای
که توزیع عمودی بزرگتر باشد تأثیر مثبت بیشتری دارد (Ekshtain
و همکاران .)2019 ،در برخی مطالعات درصد باالیی از ترجیح
زیباییشناختی را برای درختان در یک سیمای سرزمین اظهار می دارند
و بیان کرده اند که پوشش گیاهی تاالبی و رود کناری ارزش کمتری
ازنظر بصری نسبت به درختان بلند دارند ،زیرا دارای توزیع عمودی
کمتری هستند این بحث با نتایج موجود کامالً همخوانی داشته و مورد
تأکید است( Alonsoوهمکاران .)2019 ،جزء ثانویه تصاویر وجود
آب است لذا آبهای غیر آلوده نقش مهمی در بهبود کیفیت
زیباییشناختی بازی میکنند و باعث جلبتوجه یک سیمای سرزمین
الف

پ

ب

ت
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شکل  -3الف :آنالیز خوشهبندی تصاویر ،ب :تصویر  3۷پ :تصویر  12ت :تصویر  ، ۷۷ث :تصویر ،13د :تصویر  ،۵1ذ :تصویر  ، 11ر :تصویر 30

-3نتیجه گیری
نتایج حاصل از آنالیز مؤلفههای اصلی در وهله نخست با توجه به (شکل
 )4نشاندهنده این موضوع است که  %۶0نظرات با توجه دو مؤلفه
اصلی  1و  2اتخاذ گردیدهاند .در مؤلفه  1معیارهای مؤثر مثبت به ترتیب
(یکدست بودن اجزای جلوه ،حضور پدیدههای جوی همچون ابر یا مه)
و منفی (منظره پیش رو زیبا ،منظره منحصربهفرد) میباشد .در مقابل
درمؤلفه  2تراکم پوشش گیاهی و دید به عوارض آبی یکی از معیارهای
مهم در کیفیت بصری جلوهها است .همراه با این موضوع دو معیار
وسعت میدان دید که پدیدهای بیولوژیک در انسان میباشد جهت پایش
محیط و جلوههای نادر و کمیاب در انتخاب یک محل برای اهداف اکو
توریسم بسیار مهم است .درنهایت مؤلفه سوم با ضریب کمتر از %10

بیان میکند تنوع رنگی یک دست و وجود توالی یک معیار نهایی برای
انتخاب اهداف بومگردی میباشد درواقع (توالی) :به عنوان مهمترین
نظریهها در مبحث ارتباط سلسلهای از فضاها و حرکت در مناظر متمادی
و توالی بصری ،نظریهی دیدهای متوالی است .با توجه به مطالب فوق
شاخصهایی از قبیل محصوریات ،ایجاد موانع دید در مسیرهای طوالنی
و مستقیم ،ارتباط کالبدی اجزاء با یکدیگر و با کل مجموعه ،تداوم
حرکت ،نظم و تناسبات ،تعریف اتصاالت ،تنگ و گشادشدن فضا،
فضاهای ایستا و پویا و عوامل ایجادکننده وحدت در جهت درك توالی
فضایی مؤثر خواهند بود .این قسمت نیز میتواند با قسمت خوشهبندی
و طبقهبندی تصاویر مورد مقایسه قرار گیرد.

شکل -4اثر تجمعی مؤلفههای اصلی
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جدول  – 1معیارها و مؤلفههای اصلی

PC 1

PC 2

PC 3

کیفیت تصویر

0٫۸۶

0٫23

0٫3۷

تنوع رنگی

0٫9۵

-0٫2۷

-0٫۵4

بافت تصاویر

0٫4۵

0٫23

0٫۸۷

تنوع رنگی یکدست

0٫0۵

0٫02

1٫9۷

توالی (ارتفاع کوه به سمت دره و بلعکس)

0٫3۵

-0٫۵3

1٫41

دید به عوارض آبی

-0٫۸

-1٫3۸

0٫2

تراکم پوشش گیاهی

-0٫02

-2٫1۵

-0٫۷۵

ترکیب مه و ابر

1٫24

0٫3

-0٫3

منظره پیش رو زیبا (کدام جزء)

-1٫۵۷

-0٫03

-0٫۷۷

منظره منحصربهفرد

-1٫۵4

0٫03

-0٫۶

جلوه نادر و کمیاب

-0٫2۸

1٫۵2

-0٫04

چیدمان کاربریها یکدست

1٫3۵

0٫49

-1٫۸1

وسعت میدان دید مناسب

-1٫0۵

1٫۵4

-0٫02

میدان دید همراه با منظره منحصربهفرد قرار دارد در این میان تعریف
منحصربهفرد این معیار به تحریک حس اکتشاف در فضا با ایجاد
جذابیت فضا برای ناظر اشاره میکند ،در دیدهای پیدرپی لزوم توجه به
تفاوتها و تباینهای کالبدی و بصری ،تأکید ،اختالف سطح ،در استتار
قرار دادن بنا ،انحراف ،منحصربهفرد بودن و نشانهگذاری کردن فضا
بهمنظور ایجاد حس شگفتی در ناظر دارای اهمیت است .تنوع حس
انسان را برای حضور در فضا و کشف جاذبههای آن تشویق میکند و
باعث سرزندگی فضا خواهد شد .بر اساس مطالب ذکرشده ،شاخصهای
موردنظر برای دستیابی به شگفتی در فضا ،شامل :نشانهگذاری ،تأکید،
انتظار ،محدود کردن دید عابر ،انحراف ،تغییر سطح و شکنندگی شیب،
توجه به جزئیات ،ایجاد موانع دید در مسیرهای طوالنی و مستقیم و
ایجاد سایهروشن است.

نتایج حاصل از شکل  5نشان میدهد  ۶ .معیار اصلی در توجیه ارزش
جلوههای یک سیمای منظر به هدف گردشگری مهم است .اولین معیار
تعیینکننده در ربع اول نمودار چیدمان یکدست محیط است درواقع این
معیار برازش بسیاری از معیارهای دیگر را در خود جایداده است این
نتایج با ( )2019 ،Córdobaقابلتوجه است و موارد فوق را تأکید
میکند .در ربع سوم دو معیار مهم تراکم پوشش گیاهی ،دید به عوارض
آبی قرار دارد .در واقع ارزش این دو معیار به حدی است که میتواند
معیار چیدمان کاربریها را تحت الشعاع قرار داده و حتی بر تصمیمگیری
اثرگذار باشد .برای درك این واقعیت میتوان به مرحله خوشهبندی
اشاره نمود که دو تصویر شاخص و اهداف گردشگری مهم منطقه دارای
چنین مؤلفههایی هستند .در ربع چهارم سه معیار جلوه کمیاب و وسعت

شکل -۵آنالیز مؤلفههای اصلی
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نتایج مدلسازی خطی بازگوکننده انتخاب  5معیار بهعنوان مدل

آمد .در آماره ریشه دوم آماره  Rنشان میدهد که چهار معیار فوق برای
پیشبینی  %۷4پیشامدها کفایت خواهند داشت .درنهایت آنالیز

میباشد .در این قسمت جدول 2بیان میدارد با حضور  4معیار
(منحصربهفرد بودن جلوه ،کیفیت جلوه ،پوشش گیاهی و بافت تصویر)

 Durbin-Watsonبیان میدارد که خودهمبستگی داخلی معیارها

پیشبینی ارزش بصری جلوه سیمای سرزمین برای اهداف بوم گردی

بسیار کم است.

همبستگی  %۸۷بین ارزش بصری جلوه سیمای سرزمین به وجود خواهد
جدول -2خالصه آمارههای مدلسازی

DurbinWatson

Sig. F

df2

2٫109

.0
.0
.3
.1۸

35
34
33
32

Change Statistics
S. E Estimate
F
df1
R 2 Change
Change
.4۶1
11٫۶
.4۷۶
31٫۷42
1
1
.۶1۶
9٫۷9
.1۶1
15٫111
.۶99
۸٫۶۶
.۸۷
10٫4۶۷
1
1
.۷40
۸٫05
.45
۶٫1۶3
منحصربهفرد a. Predictors: (Constant),
کیفیت ,منحصربهفرد b. Predictors: (Constant),
پوشش گیاهی ,کیفیت ,منحصربهفرد c. Predictors: (Constant),
بافت ,پوشش گیاهی ,کیفیت ,منحصربهفرد d. Predictors: (Constant),
امتیاز e. Dependent Variable:
Adj
R2

R

R

Model

.4۷۶
.۶3۷
.۷24
.۷۶9

.۶90a
.۷9۸b
.۸51c
.۸۷۷d

1
2
3
4

جلوه سیمای بصری و  C.Pنیز پوشش تاج درختان محسوب میشود
و نهایتاً  Tنیز برابر با شاخص بافت منظره میباشد .تمام این متغیرها
باید در مقیاس لیکرت  1تا 5قرار گیرند .این معادله در برازش با واقعیت
دارای همبستگی باال ( )%۸0میباشد .تنها حساسیت مدل در ارزشهای
باالتر از  ۷0است.

جدول  -3نشاندهنده نتایج حاصل از ضرایب مدلسازی نشان میدهد
معیار منحصربهفرد بودن دارای امتیاز باالیی است .بر طبق نتایج فرمول
معادل ارزش بصری جلوه سیمای سرزمین بهصورت معادله  1میباشد.
در این معادله  Vlandscapeارزش جلوه سیمای سرزمین میباشد U ،نیز
برآورد منحصربهفرد بودن جلوه میباشد و همچنین  Qبرابر باکیفیت
معادله -۱

2

) V landscape  17.95  (5.56 U )  (3.74 Q )  (3.7 C .P )  (3.81T

جدول  -3ضرایب مدل

Sig.

t

.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.3
.1
.0
.1۶
.0
.1۸

12٫۸4۶
5٫۶34
۶٫1۶9
4٫5۷5
3٫۸۸۷
4٫۶2
5٫0۶9
4٫32۸
3٫235
3٫۶۶2
4٫۶94
2٫54
3٫۸92
2٫4۸3

Standardized
Coefficients
Beta
.۶90
.515
.43۸
.505
.431
.29۶
.44۸
.2۸1
.33۷
.2۸0

Unstandardized Coefficients

Std. Error
3٫505
1٫52
4٫۸۶۶
1٫39۸
1٫5
4٫۸۸2
1٫23۷
1٫32۷
1٫004
4٫903
1٫1۸5
1٫4۷3
.951
1٫535
a. Dependent Variable: point
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B
45٫02۸
۸٫5۶2
30٫015
۶٫39۸
5٫۸3
22٫554
۶٫2۷2
5٫۷42
3٫24۷
1۷٫955
5٫5۶5
3٫۷43
3٫۷02
3٫۸1

Model
)(Constant
منحصربهفرد

1

)(Constant
منحصربهفرد
کیفیت

2

)(Constant
منحصربهفرد
کیفیت
پوشش گیاهی

3

)(Constant
منحصربهفرد
کیفیت
پوشش گیاهی
بافت
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آنالیزها نشان میدهد در صورت عدم آشنایی با معیار منحصربهفرد بودن
میتوان از شاخص عدم تداخل انسانی و دید به منابع آبی بهره گرفت.
معادله -2

معادله  2نشاندهنده ضرایب آنها است .این مطالعه نشان داد %93
قابلیت شبیهسازی منحصربهفرد بودن را با دو معیار مربوطه دارد.

)U  0.72  (0.4  Nointerference )+(0.22  W

برای تشخیص شاخص کیفیت منظر نیز میتوان از معادله جایگزین 3
بهره گرفت .در این معادله میتوان از تنوع رنگی و تنوع کاربریهای
معادله -3

مختلف بهره گرفت .این شاخص  %۶1کیفیت را میتواند برآورد نمایید.

)I Q  0.679  (Differencecolor  0.566)  (Landuse  0.3

شکل -۶نمودار همبستگی پیشبینی مدل با واقعیت

چهار معیار (بافت ،پوشش گیاهی ،کیفیت بصری و جلوه منحصربهفرد)
کنشگرهایی هستند که ذهن انسان را درگیر نموده و سبب ایجاد و
تصویر سازی جلوه در ذهن فرد می گردند .این چهار معیار که خود
برآیندی از بسیاری از معیارهای دیگر سیمای سرزمین هستند قابلیت
شاخص گذاری و کمی شدن را در قالب های مختلف دارند .ازآنجاکه
تعداد معیارها و شاخصهای سیمای سرزمین بسیار زیاد و با تعاریفی
پیچیده همراه هستند ،همواره آشفتگی ذهنی مخاطبان و مشکل در
انتقال مفهوم را داشته اند .در این میان با کمی سازی و مقیاس سازی
سیمای کیفی در یک فرمت استاندارد (همچون مقیاس لیکرت) و در
گیری در معادله یک فرمول کلی با ضرایب ثابت معرفی گردید .به این
سبب نظریه کارشناسی و پیچیدگی محاسبات ارزش بصری جلوه
سیمای منظر بصورت اساسی حذف شد .منطقه جاده هراز که از میان
رشته کوههای البرز می گذرد ،جلوه گاه تاریخی ،اجتماعی و طبیعی
منحصربهفردی میباشد .در این منطقه کوهستانی کوه دماوند قرارگرفته
است که خواستگاه کوهنوردان و گردشگران بیشماری است .این کوه در
 ۶تصویر شاخص منطقه قرار داشت و بهعنوان پس زمینه مناسب
باارزش بصری  ۶9از  100پتانسیل باالیی به منطقه داده است .دیگر
قسمت مهم و خواستگاه بوم گردی جنگل الیمستان باارزش  92از 100
میباشد که بهعنوان یکی از سایت های میراث طبیعی یونسکو ثبت
گردیده و جایگاه این جنگل نیز به خوبی در مطالعه حاضر برجسته
مشخص است.

 -4نتیجه گیری
بدون شک در مبحث مربوط به ارزیابی و آمایش سرزمین جهت استفاده
بهینه افراد از محیط ،ارزیابی ارزشهای زیبای شناختی و تعیین
مهمترین معیارهای تأثیرگذار ضروری به نظر میرسد .برخالف ارزیابی
جنبههای اکولوژیکی و اقتصادی سیمای سرزمین ،ارزیابی ارزشهای
زیباییشناختی نمیتواند بهآسانی بر مبنای دادهها و اطالعات کمی
صورت گیرد و حضور معیارها و دادههای کیفی تأثیرگذار روی سیمای
سرزمین برای ارزیابی این ارزشها اجتنابناپذیر است .در مدل های
ارزیابی تخصصی ،ارزشگذاری بر اساس جنبههای بصری و زیبایی در
ذات منظر انجام می گیرد .در ارزیابی توسط ترجیحات مردم ،ارزشگذاری
بر مبنای احساس و ادراك افراد نسبت به منظر است .ویژگیهای عینی
منظر از قبیل وجود سیمای مناظر طبیعی و بکر ،تنوع شکل زمین و
کاربریهای موجود ،وجود عوارض آبی ،پوشش گیاهی و خصوصیاتی
ذاتی از قبیل توالی ،سادگی و پیچیدگی ،شگفتی ،نظم و تنوع رنگ که
مجموعه ی عوامل فیزیکی در کنار هم ایجاد میکنند ،در ذهن بیننده
سازماندهی میشوند و تا حد زیادی روی درك ارزش زیباشناختی منظر
تأثیر می گذارند .مراحل سیر این فرآیند اهمیت تلفیق عوامل عینی و
ذهنی و میزان تأثیرگذاری این دو گروه از معیارها روی درك ارزش
زیباشناختی را نشان میدهد .اغلب روشهای ارزیابی کیفیت زیباشناختی
سیمای سرزمین نیز تلفیقی از دو نوع نگرش فوق را استفاده میکنند.
نتایج مدلسازی ارزش بصری جلوههای سیمای سرزمین یاد آور شد
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