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ثبت ویژگیهای بصری سیمای سرزمین با استفاده از شاخصها:
بر اساس نظریه زیباییشناختی سیمای سرزمین
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چکیده
این مقاله روشی برای ثبت ویژگیهای بصری سیمای سرزمین ،با استفاده ازشاخصهای بدست آمده از  9مفهوم نظریهه-مبنها مربهوب بهه
درک سیمای سرزمین را ارایه میکند .هدف این مقاله برقراری ارتباب بین نظریه زیباییشناختی سیمای سرزمین و شاخصهای بصهری و
سپس کشف و انتخاب تاثیرگذارترین شاخصها است .مراحه مختفهف از جزییها مفهاهی بصهری گرفتهه تها شهاخصهای بصهری قابه
اندازهگیری توضیح داده شده و به نظریههای ترجیح سیمای سزمین و درک سیمای سرزمین پیوند داده شدهاند .این مقاله بیشتر بهر روی
کاربرد شاخصها و ارایه منابع اطالعاتی ممکن برای تحفی شاخصها تمرکز کرده است .مقاله شام بحثی درخصوص انتخاب شاخصهای
مناسب سیمای سرزمین از طریق فرآیند فیفتر کردن است .با فیفتر کردن مجموعهی مناسبی از شاخصهای بصری برای یک پروژه خهاص
یا مرتبط با سیمای سرزمین شناسایی میشوند .رابطهی بین مفاهی و قابفیتهای شهاخصهای بصهری بهرای ثبهت ترییهرا خصوصهیا
سیمای سرزمین و دیگر مسای مربوب به تفسیر شاخصها نیز به تفضی بحث شده است.
کلمات کلیدي :ویژگیهای بصری ،شاخصهای سیمای سرزمین ،تحفی سیمای سرزمین.

 -1دکتری ارزیابی و آمایش محیطزیست ،گروه مجیط زیست ،دانشکده شیال و محیطزیست ،دانشگاه عفهوم کشهاورزی و منهابعطبیعی گرگهان ،ایهران.
*(مسوول مکاتبا )
 -2کارشناس ارشد ارزیابی محیطزیست ،گروه مجیط زیست ،دانشکده شیال و محیطزیست ،دانشگاه عفوم کشاورزی و منابعطبیعی گرگان ،ایران.
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مقدمه
این مقاله چارچوبی بهرای ارزیهابی و ثبهت ویژگیههای بصهری

برای حفظ ویژگیهای منطقه با یکهدیگر اداهام میکنهد .ایهن

سیمای سرزمین با استفاده از شاخصهای بصری نظریه -مبنها

رهیافت ،مرایر با سیست هایی مانند  LANDMAPاست که

را ارایههه میکنههد .مفهههوم سههیمای سههرزمین در مههدیریت،

در آن جنبههای مختفهف تاثیرگهذار سهیمای سهرزمین ماننهد

برنامهریزی و سیاست در چند دههی اخیر در اروپا مورد توجه

(بصری و حسی ،فرم سیمای سرزمین ،سهیمای سهرزمینهای

قرار گرفته اسهت و بهه عنهوان بخشهی از کنوانسهیون سهیمای

تاریخی و سیمای سرزمینهای فرهنگی) ،به صهور الیهههای

2

اطالعاتی مجزا نگه داشته میشهوند و میتواننهد بهرای اههداف

سرزمین اروپا )ELC( 1در سال  2222توسهط انجمهن اروپها

مورد پذیرش واقع شد ELC .سیمای سرزمین را ایهن چنهین

مختفف با ه ترکیب شوند ( .)3چنین رویکردی میتواند سه

تعریههف میکنههد" :منطقهههای ،کههه توسههط افههراد درک شههده و

ارزشمندی برای توسعه شاخصها و کاربرد ویژگیهای سیمای

ویژگیهای آن در نتیجه عمه و عکسالعمه بهین معیارههای

سرزمین داشته باشد .مفاهی ذکر شده به صهور خالصهه در

طبیعی و انسهانی پدیهدار میشهود" .ایهن تعریهف روی تجربهه

جدول ( )1ارایه شدهاند.

انسان از سیمای سرزمین و برجسته کهردن مسهای ادراکهی و
خصوصیا سیمای سرزمین تمرکهز میکنهد .چهارچوب ارایهه

جدول  -4تعاریف استفاده شده در این مقاله
واژگان

شده در این مقاله تا حد زیادی به ارزیابی ویژگیهای سهیمای
سرزمین ( ) 3LCAمربوب میشود ،ولی تاکید بهیشتهری بهر

سیماي سرزمین

ویژگیهای بصری سیمای سرزمین شده است .ارزیابی سیمای

تعاریف
منطقهای که توسهط افهراد درک میشهود و
ویژگیهای آن در نتیجه عم و عکسالعم
طبیعت و فاکتورهای انسانی پدیدار میشهود
(.)3

سرزمین 1بهیشتهر بهه توصهیف سهیمای سهرزمین میپهردازد

ویژگیهاي بصري

درحالیکه مفهوم ارزشیابی 5سیمای سهرزمین در جسهتجوی

سیماي سرزمین

بیان بصری عناصر فضایی ،ساختار و الگهو در
سیمای سرزمین است.

ارزیابی بصري

فرآیندی کهه ههدف آن تحفیه ویژگیههای
بصری سیمای سرزمین است.

مواردی است که یک سیمای سرزمین را بهتر یا بهدتر معرفهی
میکند ( .)1ارزیابی ویژگی سیمای سرزمین ،مفهومی است که
بیشتر دربرگیرندهی مسای مربوب به تجربه سیمای سرزمین،

سیماي سرزمین
تحلیل سیماي
سرزمین

برنامهههریزی و پههایش آن اسههت ( .)2یکههی از کههاربردیترین
برنامهها در خصوص ارزیابی سیمای سرزمین ،سیستمی اسهت
که توسط سازمان میراث طبیعی اسکاتفند ارایه و برای انگفیس
و اسکاتفند به کار گرفته شد ( .)1ویژگی سهیمای سهرزمین در
اینجا به عنوان یهک الگهوی مجهزا ،قابه تشهخیص و پیوسهته
تعریف میشود که یک منظر را نسبت به دیگری متمهایز مهی-
سازد ( ،LCA .)1یک رهیافت ک نگر به ویژگیههای سهیمای
سرزمین دارد و تمام جنبههای مهوثر بهر خصوصهیا منظهر را

)1-European Landscape Convention (ELC
2-European Council
)3-Landscape Character Assessment (LCA
4-Landscape Assessment
5-Landscape evaluation

ارزشیابی سیماي
سرزمین

فرآینههد سیسههتماتیک توصههیف ویژگیهههای
سیمای سرزمین ،الگوی فضایی و اهمیت آن
برای افراد است.
فرآینههدی کههه هههدف آن کشههف عناصههر و
اجزایی است که ارزش زیبایی منظر را تحت
تاثیرقرار میدهد.

ثبت ویژگیهاي بصري سیماي سرزمین باا اساتفاده از
شاخصها
شاخصهای سهیمای سهرزمین فرصهتی بهرای ایجهاد مبنهایی
عینیتر در خصوص شناسایی ویژگیهای سهیمای سهرزمین از
طریق تقسی و تفکیک ادراک بصری افراد از سهیمای فیزیکهی
سههرزمین بههه ویژگیهههای قابهه سههنجش فههراه میکننههد.
شههاخصهای بصههری نسههبت بههه دیگههر شههاخصهای سههیمای
سههرزمین ماننههد شههاخصهای بومشههناختی و هیههدرولوژیکی
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ثبت ویژگیهای بصری سیمای سرزمین....

سیمای سرزمین کمتر مورد توجه قهرار گرفتهانهد ( .)1در ایهن

مختففی که توصیف کننده تجربیا افراد از سیمای سرزمین و

مقاله سعی بر ارایه چارچوبی است که قادر به ثبت ویژگیههای

ترجیح منظر اسهت ،پشهتیبانی میشهوند .جهدول  ، 2مفهاهی

بصری سیمای سرزمین باشد و ترییرا سیمای سرزمین را در

بصری نهگانهه و رابطهه آنهها بها نظریهههای مختفهف زیبهایی

طول زمان توصهیف کنهد .ایهن رهیافهت بهر مبنهای چهارچوب

شناسی را ارایه میکند.

ادراکی  Tveitو همکاران ( )2226پایهگذاری شده اسهت (.)5

جدول -1مفاهیم توصیف کننده ویژگیهاي سیماي

ارزیابی عینی ویژگیههای بصهری سهیمای سهرزمین میتوانهد

سرزمین و رابطهي آن با نظریههاي ترجیح و تجربه منظر

مبنایی سودمند برای ارزیابیهای آتی کیفیت بصهری سهیمای
سرزمین باشد .این چهارچوب دربرگیرنهده  9مهورد از مفهاهی
ویژگیهای بصری سیمای سرزمین است که در منابع مربوب به
زیباییشناختی سیمای سرزمین مه تشهخیص داده شهدهاند.

مفهوم

نظریه

پیچیدگی

Biophilia

انسجام

شاخصهای بصری کمک میکنند که جنبهههای تحهت تهاثیر

مرجع
Kellert & Wilson
)(1993

نظریه پردازش

Kaplan & Kaplan
)(1982, 1989

اطالعا

ترییرا سیمای سرزمین شناسایی شوند .این مسئفه میتوانهد

آشفتگی

Biophilia

Kellert& Wilson
)(1993

در ارزیابی و کنترل جنبههای منحصر بهه فهرد منظهر و ثبهت

نظار

حفظ زیبایی

)Nassauer (1995

ویژگیهای بصری سیمای سرزمین مفید واقع شود.
همانطور کهه  Tveitو همکهاران ( ،)2226بیهان کردنهد ،ایهن

تصویرپذیری

نظریه چش انداز –

شناسی سیمای سهرزمین ،مفهاهی  ،شهاخصها و ویژگیههای
مقیاس بصری

اصطالح جامع1مطهرح هسهتند کهه تحهت آن ابعهاد مختفهف و

هستند.

پناه

میزان طبیعی

Kaplan & Kaplan
)(1982, 1989

سیمای سرزمینهای

Kaplan & Kaplan
(1989); Ulrich
)(1979, 1984
Kellert & Wilson
)(1993
)Tuan (1974
Lowenthal (1979,
;)1985
Faircloughet al.
)(1999
Kaplan & Kaplan
;)(1989
Ulrich (1979,
)1984

احیا شونده

1

بودن

شاخصهاي بصري سیماي سرزمین و حمایت آنهاا باه

فرضیه Biophilia

صورت نظري

Topophilia

پس از مرور منابع 9 ،مفهوم بصری که توصیف کنندهی ویژگی
بصری سیمای سرزمین هستند ،شناسایی شدند .ایهن مفهاهی

میزان تاریخی

میراث فرهنگی /

بودن

سیمای سرزمینهای
تاریخی

عبارتند از :پیچیدگی ،انسجام (پیوستگی) ،اختالل (آشهفتگی)،
نظار  ،تصویرپذیری ،2مقیاس بصهری ،میهزان طبیعهی بهودن،
تاریخی بهودن و گهذرا بهودن .3ایهن نهه مفههوم بها نظریهههای

1-Umbrella Term
2-Imageability
3-Ephemera

میزان گذرا بودن

)Appleton (1975

نظریه پردازش
اطالعا

مفاهی مترادف شناسایی میشوند .شاخصها سطحی را نشان
میدهند که در آن ویژگیهای سیمای سرزمین قاب سهنجش

Topophilia

)Tuan (1974

روح مکان ،نبوغ

چارچوب نظری از چهار سطح انتزاعهی شهام نظریهه زیبهایی

سیمای سرزمین تشکی شده است .این مفاهی به عنوان یهک

مکان ،سرزندگی

;)Lynch (1960
Litton (1972); Bell
)(1999

سیمای سرزمینهای
احیا شونده

4-Restorative landscapes
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در ادامه شهاخصهای بصهری شناسهایی شهده بهرای ایهن نهه

سعیدی و همکار

 -3تنوع و کنتراست بین اجزای سیمای سرزمین

مفهوم ارایه شدهاند .بهر اسهاس مهرور منهابع ،روشههای ثبهت

 میزان کنتراست ( 12و )18

ایههن شههاخصها نیههز بهها اسههتفاده از منههابع اطالعههاتی مختفههف

 تنوع شک (19 ،11 ،12 ،12 ،9و )22

شههام  :عکسهههای سههیمای سههرزمین ،دادههههای پوشههش

 تنوع اندازه (19 ،11 ،12 ،12 ،9و )22

زمینههی ،عکسههسهای هههوایی و بررسههیهههای میههدانی ارایههه

پیچیدگی مفهومی است که روی مطالعا اکولوژیکی سهیمای

شدهاند.

سرزمین تمرکز کرده است ( .)21در این رابطه انواع مختففی از

شاخصهاي پیچیدگی

شاخصها ارایه شدهاند (جدول  .)3بیشتر این شاخصها قابه

پیچیدگی به تنوع و انای اجزای سیمای سرزمین ،پدیهدهها و

اسههتفاده در برنامههههای مختفههف تحفی ه سههنجههای سههیمای

پراکنههدگی الگوههها در سههیمای سههرزمین اشههاره میکنههد.

سرزمین مانند  FRAGSTATهستند ( .)22عکسبرداری از

شاخصهای پیچیدگی ،پیچیدگی سهیمای سهرزمین را هه از

مناظر و بازدیدهای میدانی میتواند اطالعاتی با جزییا ک در

نظر محتوا و ه از نظر آرایهش فضهایی توصهیف میکننهد .در

خصوص اجزای سیمای سرزمین فراه کند ولهی در خصهوص

نظریه پردازش اطالعا کاپالن ،پیچیدگی فاکتوری اسهت کهه

پوشش زمین مانند اجزای نقطهای و خطهی و تهراک آنهها در

مفهوم و موضوعی برای فکر کردن در مورد آن فهراه میکنهد

سیمای سرزمین اطالعا کامفی فراه نمهیکنهد .عکسههای

( .)6پیچیدگی بیش از حد منظر بهخهاطر ارایهه بهیش از حهد

سههیمای سههرزمین و مشههاهدا میههدانی اافههب بههرای ارزیههابی

اطالعها بههه احتمهال زیههاد ،بهر خوانههایی منظهر تههاثیر منفههی

کنتراست بین پوششهای مختفف زمینی ضروری هستند (.)6

میگذارد .فرضیه  Biophiliaکفر و ویفسون ( )1993بیهان

شاخصهاي پیوستگی

کننده اهمیت تنوع در طبیعت ه از نظر گونهها و ه از نظهر

پیوستگی با وحد یک منظهره ،میهزان تکهرار الگهوی رنه

انواع سیمای سرزمین است ( .)2در این رابطه سه گروه مختفف

بافت و تطابق بین کاربریها و موقعیت طبیعهی مهرتبط اسهت.

از شاخصها قاب شناسایی است (:)6

پیوستگی معیاری برای پهیشبینهی ترجیحها بها اسهتفاده از

 -1توزیههع ویژگیهههای سههیمای سههرزمین ،کههه روی تعههداد

نظریه پردازش اطالعا است و به درک سهریع و مفمهوس تهر

اجههزای سههیمای سههرزمین تمرکههز کردهانههد ،در ایههن گههروه

محیط اشاره دارد ( .)6شاخصهای پیوستگی شناسایی شده در

شاخصهای زیر پیشنهاد میشوند:

منابع مختفف تا حد زیادی روی چینش فضایی اجزای سیمای

و

 تراک اجزای سیمای سرزمین ( 9 ،8و )12

سرزمین تمرکز کردهاند و به طور گسترده به بخهشههای زیهر

 تنوع ویژگیهای سیمای سرزمین (،12 ،11 ،12 ،9

تقسی میشوند:

11 ،13و )15

 .1چینش مکانی عوارض آبی

 -2سازماندهی فضایی ویژگیهای سیمای سرزمین که روی

•

حضور آب ( 15و )22

میزان پیچیدگی و سادگی درک شده توسط افراد تمرکز

•

تطابق شک زمین و موقعیت مکانی آب ( 15و )22

کردهاند .در این گروه شاخصهای زیر پیشنهاد میشوند:
 تراک لبه (حاشیه) ( 11و )11

• تطابق با شرایط طبیعی پیشبینی شده ()15

 ناهمگنی ( 1و )16
 تجمع

 .2چینش مکانی پوشش گیاهی
 تکهتکه شدن ( 11و )23
 تکرار الگوها در سیمای سرزمین ( 6و )21

1

1-Aggregation
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ثبت ویژگیهای بصری سیمای سرزمین....

جدول  -1پیچیدگی -شخصهاي پیشنهادي و کاربرد آن با استفاده از منابع اطالعاتی مختلف
منبع اطالعات
مفهوم پیچیدگی

عکس از منظر

 .4توزیع ویژگیهاي سیماي
تعداد اجزای سیمای

سرزمین


انای اجزای سیمای

سرزمین در هر دید

سرزمین
تعداد کاربریهای


تنوع پوشش زمینی

مختفف سرزمین در
هر دید

عکسهاي هوایی

دادههاي پوشش
زمینی

بررسیهاي میدانی

تعداد اجزای سیمای

تعداد اجزای سیمای

سرزمین در هر

سرزمین در هر

منطقه

منطقه

نمایههای تنوع و

نمایههای تنوع و

تعداد کاربریهای

یکنواختی

یکنواختی

مختفف در هر منطقه

تعداد اجزای سیمای
سرزمین در هر منطقه

 .1سازماندهی فضایی اجزاي
سیماي سرزمین


تراک حاشیه



یکنواختی



تجمع

تراک حاشیه

1

شاخص ناهمگنی

تراک حاشیه
2

شاخص تجمع

شاخص ناهمگنی
شاخص تجمع

کاربریها/لکهها
میزان کنتراست بین
 .1تنوع و کنتراست

کاربریها در هر دید



کنتراست

میزان تنوع بین



تنوع شک

اشکال در هر دید



تنوع اندازه

میزان تنوع در
اندازهها در هر دید

میزان کنتراست بین
شاخص شک

شاخص شک

شاخصهای توزیع

شاخصهای توزیع

اندازه

اندازه

کاربریها
میزان تنوع بین
اشکال
میزان تنوع در اندازه

 -1شههاخصهای میههزان تنههوع ،یکنههواختی ،تههراک حاشههیه ،شههک و توزیههع انههدازه در نرمافزارهههای مربههوب بههه متریکهههای سههیمای سههرزمین ماننههد
 FRAGSTATو  IANکه مربوب به دانش بومشناسی سیمای سرزمین هستند ،یافت میشوند.
 -2شاخص ناهمگنی عبارتست از نسبت نقاب در تیپهای مختفف سرزمین و با استفاده از شبکهای از نقاب برای لند تیپهای مختفف محاسهبه میشهود.
(برای اطالعا بیشتر به ( )16مراجعه شود.
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شاخصهای پیوستگی ارایه شده در این تحقیق محدود هستند

چنین تکرار الگوها قاب سنجش است .برآورد میزان تطابق بین

(جدول  .)1توزیع مکهانی آب بهرای تمهامی چههار نهوع منهابع

شرایط طبیعی نیازمند اطالعاتی با جزییا بسیار است .زمهانی

اطالعاتی قاب تخمهین اسهت .ه خهوانی بهین شهک زمهین و

که اطالعا در خصوص این که چه چیهزی بهه طهور طبیعهی

موقعیت مکهانی آب نیهز همهین طهور اسهت ،اگرچهه نیهاز بهه

اتفاق خواهد افتاد در دسهترس باشهد ،میهزان تطهابق سهیمای

اطالعاتی در خصوص ارتفاع به منظور محاسبه سهطح ایسهتابی

سرزمین با استفاده از اطالعا پوشش زمینی (کاربریها) یا از

آب است .چینش مکانی پوشهش گیهاهی نیهز بهرای سهه نهوع

طریق بازدیدهای میدانی قاب محاسبه است.

مختفف داده ها از طریق بررسی میزان تکههتکهه شهدن و هه

جدول  -1پیوستگی -شاخصهاي پیشنهادي و کاربرد آن با استفاده از منابع اطالعاتی مختلف
مفهوم پیوستگی

منبع اطالعات
عکس از منظر

عکسهاي هوایی

دادههاي پوشش زمینی

بررسیهاي میدانی

 .4چینش مکانی عوارض
آبی


حضور آب

درصد پوشش آبی



تطابق شک زمین و

درصد مناطق

موقعیت مکانی آب

منطبق

درصد پوشش آبی

درصد پوشش آبی

درصد مناطق منطبق

درصد مناطق منطبق

نسبت پوشش آبی
نسبت مناطق منطبق
بر ه

 .1چینش مکانی پوشش
گیاهی


تطابق با شرایط طبیعی

درصد مناطق
منطبق

پیشبینی شده

درصد مناطق منطبق

درصد مناطق منطبق

شاخص های مربوب

شاخص های مربوب به تکه

به تکه تکه شدن



تکه تکه شدن



تکرار الگوها در سیمای

وجود الگوهای

سرزمین

تکرار شونده

1

همبستگی

بر ه

تکه شدن

شاخصهای خود
2

نسبت مناطق منطبق

شاخصهای خود همبستگی

وجود الگوهای تکرار
شونده

 -1مجموعهای از شاخصهای مربوب به نکه تکه شدن زیستگاه در نرم افزارهای مربوب به سنجههای سیمای سرزمین مانند )22( FRAGSTATو
 )25(IANارایه شدهاند.
 -2شاخصهای مربوب به خود همبستگی در نرمافزارهای GISای مانند Arc GISموجود میباشد.
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شاخصهاي آشفتگی

• محدودهای که از نظر بصری تحت تهاثیر آشهفتگی اسهت (،9

آشفتگی به عدم تناسب بین زمینه و پیوستگی (تجانس) اشاره

 22و )28

مههیکنههد .آشههفتگی زیههاد معمههوال در مکانهههایی کههه دارای

برای اعمال شاخصهای مربوب به آشفتگی الزم است اجزایهی

پیوستگی ک هستند اتفاق میافتد .فرضیه  Biophiliaکفر

از سیمای سرزمین که به عنهوان اختاللگهر یها عامه آشهفته

و ویفسون ( ،)1993بیان مهیکنهد کهه برقهراری ارتبهاب بهین

کننده مطرح هستند ،شناسایی شوند (جدول  ،)5که از طریهق

نیازهای بیولوژیکی انسان با طبیعهت و بهازخورد آشهفتگیها و

داده های مربهوب بهه کهاربری سهرزمین ،عکسههای سهیمای

تاثیر آن روی رفهاه انسهان ضهروری اسهت ( .)26شهاخصهای

سرزمین و بازدیدهای میدانی میتوان به این هدف دست یافت

آشفتگی میتواند به بخشهای زیر تقسی شود:

ولی عکسهای هوایی در این زمینه خیفی کارآمد نیستند.

 .1حضور اجزای آزار دهنده
• خصوصیاتی که تحت عنوان آشفتگی طبقه¬بندی میشهوند
( 9و )18
.2اثرا بصری آشفتگی
جدول  -5آشفتگی -شاخصهاي پیشنهادي و کاربرد آن با استفاده از منابع اطالعاتی مختلف
مفهوم آشفتگی

 .4حضور اجزاي آزاردهنده


خصوصیاتی که تحت عنوان
آشفتگی طبقه بندی میشوند

منبع اطالعات
عکس از منظر

عکسهاي هوایی

تراک اجزای

درصد مناطقی که

آزاردهنده در هر

از نظر بصری

دید

تخریب شده اند

 .1اثرات بصري آشفتگی


محدوده ای که از نظر بصری
تحت تاثیر آشفتگی

درصد مناطقی که
از نظر بصری تحت
تاثیرند

دادههاي پوشش زمینی

درصد مناطقی که از نظر
بصری تخریب شده اند

درصد مناطقی که از نظر
بصری تحت تاثیرند

بررسیهاي میدانی

تراک اجزای آزاردهنده

درصد مناطقی که از
نظر بصری تحت
تاثیرند

شاخصهاي نظارت
نظار به حس نظ و مراقبت از شرایط حال سیمای سرزمین

شههاخصهای نظههار میههزان مراقبههت و نگهههداری از سههیمای

اشاره میکند که نیازمند مدیریت دقیق و فعال است .مراقبهت

سرزمین را توصیف میکنند.

یک مفهوم کفیدی در زیباییشناسی است .جایی کهه عالیه و

دو گروه از شاخصها برای نظار وجود دارد:

سیگنالهای بصری بیش¬تهری وجهود دارد ،ترجیحها افهراد

.1

بههیش¬تههر و مراقبههت بههیشتههری الزم اسههت (  29و .)32

میزان مدیریت پوشش گیاهی .شاخصهای زیر در ایهن رابطهه
پیشنهاد میشوند:



میزان بایر بودن  /مرحفه توالی ()29
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وجود عففهای هرز ( 15و )29

کاربرد شاخصهای مختفهف نظهار بسهتگی بهه دادهههای در

 نوع مدیریت ( 31و .)15

دسترس دارد (جدول  .)6اطالعا مربوب به دادههای پوشهش

 تعدد مدیریت ( 15و )22

زمینی بستگی به سطح جزییها طبقهبنهدی دارد کهه امکهان

 جزییا مدیریتی ( 29 ،15و )31

انواع طبقهبندیهای مختفف بر اساس توالی و نهوع مهدیریت را

 .2موقعیت و شهرایط پدیهدههای انسهان سهاخت در سهیمای

فههراه میکنههد .عکسهههای هههوایی بسههتگی بههه شناسههایی
ویژگیهای بخشهای مختفف نظار دارد .بررسیهای میدانی

سرزمین
در این گروه ،دو نوع از شاخصها شناسایی شدهاند.

و عکسبهرداری از منهاظر مهی تواننهد اطالعهاتی در خصهوص

 موقعیت و نگهداری از ساختارهایی مانند مزارع و پرچینها

سطوح مختفف مدیریتی فراه کنند ،اگرچهه انهدازهگیریهای
دقیق وابسته به مناطق از طریق این منابع اطالعاتی به آسهانی

( 29 ،22و )32

امکانپذیر نیست.

جدول  -6نظارت  -شاخصهاي پیشنهادي و کاربرد آن با استفاده از منابع اطالعاتی مختلف
منبع اطالعات

مفهوم نظارت

عکس از منظر

عکسهاي هوایی

دادههاي پوشش زمینی

بررسیهاي میدانی

درصههد پوشههش
گیاهی در مراح
 .4میاازان ماادیریت پوشااش
گیاهی
 میزان بایر بودن
 وجود عففهای هرز
 نوع مدیریت
 تعداد مدیریت

مختفف ()1-11

درصد پوشش گیاهی در

تههراک عففهههای درصد پوشش گیاهی
هرز

در مراحهه مختفههف درصد پوشهش گیهاهی در

درصههد منههاطق ()1-1

مراح مختفف ()1-1

تحهههههههههههههت تراک عففهای هرز

درصهههد منهههاطق تحهههت

مهههههدیریتهای درصد منهاطق تحهت مدیریتهای مختفف
مختفف

مدیریتهای مختفف

مراح مختفف ()1-1
تراک عففهای هرز
درصههد منههاطق تحههت
مدیریتهای مختفف
تعههداد عههوارض شههدیدا
مدیریت شده

تعههداد عهههوارض
شههدیدا مههدیریت
شده
 .1موقعیت پدیدههاي انسان
ساخت
 موقعیهههت و نگههههداری از
ساختارهایی مانند

تعههداد ایههن سههاختارها در موقعیتهههای
مختفف ()1-1

تعداد این ساختارها در موقعیتهای مختفف ()1-1

مزارع و پرچینها
 -1برای مثال  =1شدیدا تحت نظار  /رها نشده =2 ،نظار متوسط =3 ،نظار ضعیف =1 ،عدم نظار  /کامالً بایر
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شاخصهاي تصویرپذیري

توجه به نقش شکار و شکارچی در طی فرآیند تکام با سیمای

تصویرپذیری به توانهایی سهیمای سهرزمین بهرای ایجهاد یهک

سرزمینهایی که ه چش انداز (توانایی داشهتن دیهد کفهی و

تصویر بصری قهوی در ذههن مشهاهدهگر اشهاره میکنهد و بهه

فرصت شکار) و ه پناهگهاه (قابفیهت پنههان شهدن و فهرار از

شاخصهای مربوب به بکر بودن محهیط ( ،)32اسهتعداد ذاتهی

شکارچیان) را فراه میکنند ،سازش پیدا کرده اسهت .نظریهه

مکان ( ،)33سرزندگی( )23و  )31( Topophiliaوابسته است.

چش انداز-پناه به نظریه زیستگاهها که لذ زیباییشهناختی را

دو گروه از این شاخصها در این رابطه موجودند.

با تحقق نیازهای بیولوژیکی مرتبط میسازد ،وابسته است .برای

.1

عناصر دیدنی ،منحصر به فهرد و نمهادین در اولهین
نوع از شاخصها مورد توجه قرار گرفتهانهد .در ایهن

ارزیابی مقیاس بصری دو گروه از شاخصها پیشنهاد شدهاند:
.1

رابطه شاخصهای زیر پیشنهاد میشوند:


.2

فضاهای باز که به نسهبت و انهدازه فضهاهای بهاز در
سیمای سرزمین توجه کردهاند ،میتوانهد از طریهق

پدیدههای انسان ساخت دیهدنی ،منحصهر بهه

موارد زیر سنجیده شود:

فرد و نمادین ( 21و )35

 نسبت زمینهای باز ( 11و )22



نقاب برجسته یا نقاب عطف ()21

 گسترهی میدان دید ( 38، 11 ،12 ،9و )39



عناصر تاریخی ()36

 عمق دید ( 9و )11

نقاب دید :دومین نوع از شهاخصها هسهتند کهه بها
این مفهوم مرتبطاند .دراین خصهوص شهاخص زیهر
پیشنهاد میشود:


تراک نقاب دید ()32

.2

انسداد دید که به پدیهدههایی کهه دیهد را مسهدود
میکنند ،اشاره میکند.
 تراک پدیدههای مسدودکننده ( 22و )38

 میزان نفوذ بصری پوشش گیاهی ()22

اافب شاخصهای مربوب به عناصر دیدنی ،منحصهر بهه فهرد و

چندین شاخص برای ارزیابی میزان باز بودن پیشنهاد شده انهد

نمادین با استفاده از منابع اطالعاتی همچون عکسهای هوایی

و برای هر چهار منبع اطالعاتی قاب استفاده هسهتند (جهدول

و دادههای مربوب به پوشش زمینهی قابه تشهخیص نیسهتند،

 .)8برای تحفی میدان دید ،مدل نشهاندهنده پسهتی بفنهدی

بنابراین نیاز به بازدیهدهای میهدانی و اسهتفاده از سهایر منهابع

های زمین مورد نیاز است که می تواند با استفاده از عکسهای

اطالعاتی مطرح میشود (جدول .)2نسهبت یها درصهد منهاطق

هوایی یا دادههای مربوب به پوشش زمینی به دست آید .بهرای

پوشیده از آب با استفاده از منابع اطالعاتی همچون عکسهها،

ارزیابی انسداد دید هیچ شاخصی با استفاده از دادههای پوشش

کاربریها و عکس های هوایی قاب تخمین است .تعهداد نقهاب

زمینی شناسایی نشد در حالیکهه تهراک پدیهدههای مسهدود

دید با استفاده از تحفی قابفیت دید بها اسهتفاده از عکسههای

کننده با استفاده از عکسهای هوایی و عکسهای گرفته شهده

هوایی یا دادههای پوشش زمینی به همراه دادههای توپوگرافی

از منظر و بازدیدهای میدانی قاب ارزیابی است.

قاب تخمین است .نقاب دید را میتوان از طریق بازدید میدانی
نیز مشخص کرد.
شاخصهاي مقیاس بصري
مقیاس بصری واحدهای ادراکی سیمای سرزمین را با توجه به
اندازه ،شک  ،تنوع و میزان باز بودن سیمای سرزمین توصهیف
میکند .طبق نظریه چش انداز-پنهاه اپفتهون ( ،)1925بشهر بها
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جدول  -7تصویر پذیري  -شاخصهاي پیشنهادي و کاربرد آن با استفاده از منابع اطالعاتی مختلف
مفهوم تصویر پذیري

منبع اطالعات
عکس از منظر

عکسهاي هوایی

دادههاي پوشش زمینی

بررسیهاي میدانی

 .1عناصر منحصر به فرد
درصههد پوشههش گیههاهی در

درصههد پوشههش گیههاهی در

درصههد پوشههش گیههاهی در

درصههد پوشههش گیههاهی در

مراح مختفف()1-1

مراح مختفف()1-1

مراح مختفف()1-1

مراح مختفف()1-1

وجههود عففهههای

تراک عففهای هرز

تراک عففهای هرز

و نمادین


میزان بایر بودن


.1


تراک عففهای هرز

هرز

درصهههد منهههاطق تحهههت

درصهههد منهههاطق تحهههت

درصهههد منهههاطق تحهههت

درصهههد منهههاطق تحهههت



نوع مدیریت

مدیریتهای مختفف

مدیریتهای مختفف

مدیریتهای مختفف

مدیریتهای مختفف



تعداد مدیریت

تعهههداد عهههوارض شهههدیدا

تعهههداد عهههوارض شهههدیدا

مدیریت شده

مدیریتشده

موقعیت پدیدههاي
انسان ساخت

تعههداد ایههن سههاختارها در

تعههداد ایههن سههاختارها در

موقعیهههت و حفهههظ

موقعیتهای مختفف ()1-1

موقعیتهای مختفف ()1-1

سههاختارهایی ماننههد
مزارع و پرچینها

جدول  -8مقیاس بصري  -شاخصهاي پیشنهادي و کاربرد آن با استفاده از منابع اطالعاتی مختلف
مفهوم مقیاس بصري

منبع اطالعات
عکس از منظر

عکسهاي هوایی

دادههاي پوشش زمینی

بررسیهاي میدانی

 .4فضاهاي باز





نسبت زمینهای باز
اندازه میدان دید
شک میدان دید
عمق دید

.4

انسداد دید



تهههراک پدیهههدههای
مسدودکننده



میههزان نفههوذ بصههری
پوشش گیاهی

درصد زمینهای باز

درصد زمینهای باز

طبقهبندی شک دیهد (-31
)1
2
تخمین عمق دید( )1-3

شاخص شک میدان دیهد
طول شعاع دید

تههههههراک پدیههههههدههای
مسدودکننده

تهههههراک پدیهههههدههای
مسدودکننده

درصد زمینهای باز
وسعت دید
شههاخص شههک میههدان دیههد
طول شعاع دید

میههزان پوشههش گیههاهی بهها
طبقههها مختفهههف نفهههود
3
بصری

 -1برای مثال =1 ،یک منطقه با دید کامال باز؛  =2فضاهای باز دو نی شده؛  =3فضاهای باز لکهای
 -2برای مثال =1 ،کوتاه؛  =2متوسط؛  =3طوالنی
 -3برای مثال =1 ،مسدود؛  =2انبوه؛  =3نیمه باز؛  =1باز

نسبت زمینهای باز
وسعت دید
طبقهبندی شک دیهد (-3
)1
تخمین عمق دید()1-3
تههههههراک پدیههههههدههای
مسدودکننده
میههزان پوشههش گیههاهی بهها
طبقا مختفف نفود بصری
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شاخصهاي طبیعی بودن
طبیعههی بههودن میههزان نزدیکههی درک منظههر را نسههبت بههه

بههرآورد کههرد .تعیههین میههزان دسههت نخههوردگی و بکههر بههودن

حالت طبیعهی از پهیش درک شهده توصهیف میکنهد .فرضهیه

پوشش گیاهی نیهاز بهه مطالعها میهدانی یها عکسبهرداری از

 ،Biophiliaکفهههر و ویفسهههون در سهههال  1998اهمیهههت

سههیمای سههرزمین دارد .شههک حاشههیه نیههز میتوانههد بههه

طبیعههی بههودن را بههه عنههوان نیههاز بیولههوژیکی انسههان بههرای

عنههوان شاخصههی از طبیعههی بههودن بهها اسههتفاده از بازدیههدهای

ارتبههههاب بهههها طبیعههههت بیههههان میکنههههد .روانشناسههههان

میههدانی یهها عکسبههرداری از سههیمای سههرزمین مشههخص

محیطزیسهههتی ،طبیعهههی بهههودن را بهههه عنهههوان یکهههی از

شههود ،در حههالیکههه بههرای عکسهههای هههوایی و دادههههای

جنبههههای مههه احیهها کننههده محههیط و ه چنههین یکههی از

پوشههش زمینههی شههاخصهای مختففههی در دسههترس هسههتند.

عوامهه تجدیههد انرژیهههای ذهنههی و افههزایش کههارایی در

بههرای تعیههین الگههو در سههیمای سههرزمین بهها توجههه بههه چههین

فعالیتهههای انسههانی بههه حسههاب میآورنههد ( .)6شههاخصهای

خههوردگی شههاخصهای مختففههی ارایههه شههده اسههت کههه

طبیعی بودن میتواند به سه دسته تقسی شود:

میتوانند مورد استفاده قرار گیرند.

 .1طبیعههی بههودن پوشههش گیههاهی کههه اشههاره دارد بههر

شاخصهاي تاریخگرایی (تاریخی بودن)

کیفیههت پوشههش گیههاهی حههال حاضههر و رابطههه آن بهها

تهههاری گرایی میهههزان تسفسههه و تهههداوم تهههاریخی و انهههای

میهههزان درک طبیعهههی بهههودن .بهههرای نشهههان دادن

حهههال حاضهههر سهههیمای سهههرزمین را توصهههیف مهههی کنهههد.

ایههن مههورد ،دو نههوع از شههاخصها در ایههن تحقیههق

تههداوم تههاریخی از طریههق حضههور بصههری الیههههای مختفههف

پیشنهاد شدهاند:

زمههانی بازتههاب داده میشههود ،در حههالیکههه انههای تههاریخی

 درصههد پوشههش گیههاهی طبیعههی (12 ،18 ،11 ،8

روی میههزان و تنههوع عناصههر فرهنگههی تمرکههز مههیکنههد.

و )11

اهمیههت سههیمای منههاظر تههاریخی و میههراث فرهنگههی توسههط

 مرحفه توالی پوشش گیاهی ( 11 ،8و )15

پژوهشهههگران بسهههیاری بیهههان شهههده اسهههت ( 15و .)16

 شک لبهها (محیط) ( 11و) 15

در نظریهههههههه ( Topophiliaتهههههههوآن ،)1921 ،نیهههههههز

 .2الگهو در سهیمای سهرزمین ،آیها ایهن الگهو بهه صههور
طبیعی درک میشود یا خیر؟

ارتبههاب تههاریخی تحههت عنههوان یههک فههاکتور کفیههدی بههرای
ارج نههههادن بهههه منهههاظر بیهههان شهههده اسهههت .تهههوآن روی

 شاخصهای چینخوردگی ( 12و )13

بعد فرهنگی تهرجیح افهراد تمرکهز کهرده اسهت .شهاخصهای

 شاخصهای تکهتکه شدن ()11

تههاری گرایی هه عمههق زمههان حاضههر در سههیمای سههرزمین را

 .3حضههور آب در سههیمای سههرزمین عمومههاً بههه عنههوان
شاخصی از طبیعی بودن مطرح است.
 سه آب در سیمای سرزمین ( 11و )15
تخمههین طبیعههی بههودن پوشههش گیههاهی یهها مراحهه تههوالی
با استفاده از عکسههای ههوایی یها دادهههای پوشهش زمینهی
با اسهتفاده از طبقهبنهدی مجهدد پوشهش گیهاهی امکانپهذیر
اسهههت (جهههدول  .)9سهههپس از ایهههن طریهههق میتهههوان
سههیمای سههرزمینهایی کههه طبیعههی بههه نظههر میرسههند را

توصههیف مههی کننههد و ه ه انههای تههاریخی و اثههرا آن روی
سههیمای سههرزمین را نشههان میدهنههد .پههس از مههرور منههابع
سه گروه از شاخصها شناسایی شدند.
.1

تهداوم پوشههش گیههاهی کههه مههی توانههد بههه صههور
زیر توصیف شود:
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 تعهداد سهیمای منهاظری کهه دارای تههداوم

ترییرا و بزرگهی ترییهردر یهک منطقهه را تشهریح میکننهد.

پوشههش گیههاهی بفنههد مههد تری هسههتند

شههاخصهای شناسههایی شههده در ایههن مقالههه بههه سههه گههروه

(.)36

تقسی شدهاند.

 تعههههداد سههههیمای سههههرزمینهای دارای

 .1محههدودیت فصههفی فعالیتههها کههه بهها ترییههر فصهه در

کاربریهههای سههنتی و بافههت قههدیمی ( 9و

سیمای سرزمین رخ میدهند ،عبارتند از:
 فعالیتهههای کشههاورزی کههه دارای الگههوی فصههفی

.)3
.2

هستند مانند برداشت محصول ()18 ،15،36

سههازماندهی ویژگیهههای سههیمای سههرزمین کههه

 حضور حیوانا ()36 ،23

به صور زیر توصیف میشود:

.3
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اندازه زمینه ( 16و )12



شک زمینه ( 16و )12

ترییهههرا فصهههفی دارنهههد ،پوشهههش گیهههاهی طبیعهههی و



چینش مکانی پوششگیاهی ()22

زمینهههای زراعههی را نیههز دربرمیگیرنههد .شههاخصهای

اجههزای سههیمای سههرزمین کههه بههه حضههور پدیههده
های تهاریخی در سهیمای سهرزمین توجهه کهرده و
میتواند به صور زیر تشریح شود:


تراک اجزای فرهنگی ()15



شک پدیدههای خطی ( 16و )12

بههرای بههه کههارگیری ایههن شههاخصها الزم اسههت بهها توجههه بههه

ویژگیههههای سهههیمای سهههرزمین کهههه

.2

پیشنهادی عبارتند از:
 ترییهههرا فصهههفی در پوشهههشگیاهی طبیعهههی
()52 ،19 ،18 ،15
 ترییهههرا فصهههفی در محصهههوال کشهههاورزی و
مزارع ()15 ،18 ،36
 آبهای دارای ترییرا فصفی ()51

الگههوی کاربریههها و اجههزای فرهنگههی سههرزمین هههای دارای

 .3ویژگیههههای سهههیمای سهههرزمین کهههه وابسهههته بهههه

بافههت قههدیمی مناسههب را شناسههایی کههرد (جههدول .)12

ترییهههرا آب و ههههوایی هسهههتند .ایهههن ویژگهههی روی

بازدیهههدهای میهههدانی و عکهههس از سهههیمای سهههرزمین روی

اجزایههی کههه مسههتعد ترییههر بهها ترییههرا اقفیمههی

وجههود یهها عههدم وجههود اجههزای سههیمای سههرزمین تمرکههز

هسهههتند ،متمرکهههز شهههدهاند .شهههاخصهای مهههرتبط

میکننهههد درحهههالیکهههه در دادهههههای پوشهههش زمینهههی و

عبارتند از:

عکههههسهههههای هههههوایی مجموعههههه ای از شههههاخصها

 آب ( 23و )51

قاب شناسایی است.

برخی از شهاخصهای متکهی بهر طبقهبنهدی پوشهش گیهاهی

شاخص گذرا بودن

طبیعهههی و فعالیتههههای کشهههاورزی دارای ترییهههر فصهههفی و

گههههذرا بههههودن بههههه ترییههههرا فصههههفی و آب و هههههوایی

برخهی بهدون ترییهرا فصهفی هسهتند(جدول  .)11دادههههای

سههیمای سههرزمین مربههوب میشههود .در محیطهههای احیهها

پوشش زمینهی معمهوالً دارای جزییها کهافی بهرای تفکیهک

شههونده ،معیههار جههذابی وجههود دارد کههه بههه آن جاذبههه نههرم

فعالیتههههای زراعهههی و زمینههههای کشهههاورزی نیسهههتند،

میگوینههد ( )6و بهها مثالهههای بسههیاری در خصههوص ترییههر

از ایههن رو عکسهههای هههوایی ،عکههس بههرداری از منههاظر و

آب و هههوا یهها فصهه توصههیف میشههود .ایههن ویژگیههها بههر

بازدیدهای میدانی ضروری است.

اسهههاس نظهههر کهههاپالن و کهههاپالن ( ،)1989تجربهههه لمهههس
سههیمای سههرزمین از دور را بهبههود میبخشههند .شههاخصهای
گهههذرا بهههودن ،ترییهههرا فصهههفی و آب و ههههوایی ،میهههزان
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جدول  -9طبیعی بودن -شاخصهاي پیشنهادي و کاربرد آن با استفاده از منابع اطالعاتی مختلف
منبع اطالعات

مفهوم طبیعی بودن
عکس از منظر
 .1طبیعههی بههودن پوشههش
گیاهی
 درصد پوشش گیاهی
طبیعی
 مرحفه توالی پوشش
گیاهی

عکسهاي هوایی

درصد پوشش گیاهی طبیعی
درصد پوشش گیاهی در
مراح مختفف توالی ()1-31
2
تفسیر نوع لبهها

 شک لبهها
 .2الگوی سیمای
سرزمین

 شاخصهای
چینخوردگی

 شاخصهای تکه تکه
شدن

تراک پدیدههای مسدودکننده

درصد پوشش گیاهی
طبیعی
درصد پوشش گیاهی در
مختفف توالی
مراح
()1-3
3
شاخصهای شک

دادههاي پوشش زمینی
پوشش

گیاهی

درصد
طبیعی
درصد پوشش گیاهی در
مراح مختفف توالی ()1-3
شاخصهای شک

تراک پدیدههای
مسدودکننده

بررسیهاي میدانی
پوشش

گیاهی

میزان
طبیعی
میزان پوشش گیاهی در
مراح مختفف توالی (-3
)1
تفسیر نوع لبهها
تراک پدیدههای
مسدودکننده

میزان پوشش گیاهی با
طبقا مختفف نفود بصری

میزان پوشش گیاهی با
طبقا مختفف نفود بصری

جدول  -44گذرا بودن  -شاخصهاي پیشنهادي و کاربرد آن با استفاده از منابع اطالعاتی مختلف
مفهوم تاریخگرایی

منبع اطالعات
عکس از منظر

عکسهاي هوایی

دادههاي پوشش زمینی

بررسیهاي میدانی

 .1تداوم پوشش گیاهی
 میههههههزان سههههههیمای
سهههههههرزمینهای دارای
تداوم پوشش زمینی

درصد دید تداوم پوشهش
زمینی

 تعههههههداد سههههههیمای
سهههههههرزمینهای دارای
کاربریهای سنتی

درصههد دیههد کاربریهههای
سنتی

 .2سازماندهی ویژگیههای
سیمای سرزمین
 اندازه زمینه
 شک زمینه
 چیهههههنش مکهههههانی
پوششگیاهی
.3

اجههههزای سههههیمای
سرزمین

 تراک اجزای فرهنگی

وجود زمینهای کوچک
وجههود زمینهههای دارای
اشکال سنتی
وجههود چیههنش مکههانی
سنتی
تراک اجزای فرهنگی

درصهههههد منهههههاطق دارای
کاربریهای سنتی

شاخصهای مربوب به اندازه
شاخصهای مربوب به شک
شهههاخصهای مربهههوب بهههه
تجمع

تراک اجزای فرهنگی
شاخصهای مربوب به شک

درصههد منههاطق دارای تههداوم
پوشش زمینی
درصهههههد منهههههاطق دارای
کاربریهای سنتی

میزان منهاطق دارای تهداوم
پوشش زمینی
میهههههزان منهههههاطق دارای
کاربریهای سنتی

شاخصهای مربوب به اندازه
شاخصهای مربوب به اندازه
شاخصهای مربوب به تجمع

وجود زمینهای کوچک
وجهههود زمینههههای دارای
اشکال سنتی
وجود چینش مکانی سنتی

تراک اجزای فرهنگی
وجود اشکال سنتی

 شک پدیدههای خطی

 -1برای مثال =2 :بدون توالی؛ =1مراح ابتدایی توالی؛  =2مراح میانی توالی؛  =3اوج یا کفیماکس
 -2برای مثال هندسی ،اشکال نیمه پیچیده ،اشکال پیچیده
 -3مجموعهای از شاخصهای مربوب به تنهوع ،یکنهواختی ،تجمهع ،شهک و میهزان توزیهع در نهرم افزارههای مربهوب بهه سهنجههای سهیمای سهرزمین
مانند )22( FRAGSTATو  )25(IANارایه شدهاند.
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جدول  -44گذرا بودن  -شاخصهاي پیشنهادي و کاربرد آن با استفاده از منابع اطالعاتی مختلف
منبع اطالعات

مفهوم گذرا بودن
عکس از منظر

دادههاي پوشش زمینی

عکسهاي هوایی

بررسیهاي میدانی

 .1فعالیتههههای وابسهههته
به فص

حضور فصفی حیوانا

حضور فصفی حیوانا

 حضور حیوانا

درصد قاب

دید پوشش

درصد پوشش زمینی دارای

میزان پوشش زمینی دارای

 فعالیتههههههههههههههای

زمینی دارای فعالیتهای

فعالیتهای کشاورزیدورهای

فعالیتهای کشاورزیدورهای

کشاورزی دورهای

کشاورزی دورهای

 .2ویژگیهای دارای
درصد مناطق دارای

درصد مناطق دارای

درصد مناطق دارای

میزان مناطق دارای

ترییرا فصفی
 ترییهههرا فصهههفی در

ترییرا فصفی پوشش

ترییرا فصفی پوشش

ترییرا فصفی پوشش

ترییرا فصفی پوشش

پوششگیاهی طبیعی

گیاهی قاب دید

گیاهی

زمینی

گیاهی

 ترییهههرا فصهههفی در

درصد زمینهای کشاورزی

درصد زمینهای کشاورزی

میزان زمینهای کشاورزی

زمینهای کشاورزی

دارای ترییرا فصفی قاب

دارای ترییرا فصفی

دارای ترییرا فصفی

 آبهای دارای ترییرا
فصفی
.3

درصد آب

درصد آب قاب دید

ویژگیهای دارای
ترییرا آب و هوایی



دید

درصد آب

میزان آب

درصد آب قاب دید

درصد آب

درصد آب

میزان آب

وجود آب

بحث و نتیجه گیري
انتخاب شاخصها -سودمندي یک مجموعه محدود

را برای انتخاب شاخصها با توجهه بهه زمینهه و ههدف ارزیهابی

مجموعههی گسههتردهای از شههاخصهای بصههری بههرای ارزیههابی

فهراه میکنههد .اگههر هههدف ،ارزیههابی که ویژگیهههای بصههری

ترییرا منظر و بازخوردهای بصری آن وجهود دارد .بهه منظهور

سههیمای سههرزمین اسههت بنههابراین مجموعهههی گسههتردهای از

ثبت تمام ویژگیهای بصری یک منظر ،انتخاب شهاخصها نیهاز

شاخصها که تمام جنبههای بصری را پوشهش دهنهد ،ضهروری

بههه دقههت زیههادی دارد .در بسههیاری از پروژههههای مربههوب بههه

است .گهاهی اوقها  ،منظهر بها در نظهر گهرفتن یهک یها تعهداد

ارزیابی منظر به کارگیری تمامی شاخصها حتی اگر ایهرممکن

محدودی از جنبههای بصری مانند مقیاس بصهری یها آشهفتگی

ه نباشد ،ضروری ه نیست .این مقاله رهیافتی برای انتخهاب

پایش میشود؛ در چنین پروژههایی مجموعهای از شاخصها که

شاخصها بر اساس فیفترها ارایه میکند .معیارها ،شهاخصهایی

فقط این جنبهها را تحفی کند ،کفایت میکند .در ایهن بخهش

هستند که با توجهه بهه ههدف و کهاربرد موضهوع بایهد آنهها را

شش فیفتر ابتدایی بهرای انتخهاب شهاخصهای بصهری معرفهی

بررسی کرد .با فیفتر کردن مجموعهی مناسهبی از شهاخصهای

میشوند.

بصری برای یک پروژه خهاص یها مهرتبط بها سهیمای سهرزمین
شناسایی میشوند .رهیافت فیفترین  ،فرآیند انتخاب شاخصها
را سادهتر میسازد .این رهیافت امکان ترییر معیارهها (فیفترهها)

 فیفتر اول ،مبنای نظری روشن ،نشان دهنده معیاری است
که باید برای همه شهاخصها و پهروژه اعمهال شهود .ایهن
به این معنی است که شاخصها ترجیحاً بایهد بهه صهور
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نظری (تئوریکی) قاب استحصال باشند نه این که وابسهته

شاخصها را در بر میگیرند ،برای مثال پیچیهدگی

به دادهها باشند.

گسترهی وسهیعی از شهاخصها را دربهر میگیهرد

 فیفتر دوم ،شاخصهای مورد استفاده ، ،به این معنی

درحالیکه پیوسهتگی تنهها تعهداد کمهی را در بهر

که شاخصها نباید وابسته به نوع سهیمای سهرزمین

میگیهههرد .برخهههی از شهههاخصها بهههه راحتهههی

باشند و قاب استفاده در سرزمینهای مختفف باشد.

قاب استفادهاند چون دادهههای آنهها بهه راحتهی

 فیفتر سوم ،شهاخصهای بصهری بایهد کمهی باشهند
به گونهای که قاب اندازهگیری و مقایسه باشند.
 فیفتههههر چهههههارم ،شههههاخصهای بصههههری بایههههد

از طریهق پایگهاه داده و دادهههای پوشهش زمینههی
به دست میآیند .برخی مانند ،شاخصهای نظار
و مههدیریت ،نیههاز بههه بررسههیهای بههیشتههر ماننههد

قاب نقشهسهازی باشهند ،بهه ایهن معنهی کهه قابه

بررسیهای میدانی دارند .کمبود داده ممکن است

مکانیابی باشند و از طریق نقشهها ارایه شوند.

امکان دستیابی به تفسیر معتبر ویژگیهای سیمای

فیفترهههای  2تهها  1اسههتفاده از شههاخصها را واضههح و

سههرزمین را محههدود کنههد .بههرای دسههتیههابی بههه

تکرار پهذیر میسهازند .تمهام شهاخصهای ارایهه شهده در

تفسیر معتبری از ویژگیهای سیمای سهرزمین بها

چارچوب این مقاله ،معیارهای مربوب به چهار فیفتر اول را

استفاده از شاخصها در این مقاله چندین مجموعه

بههرآورد میسههازند .در نهایههت ،دو فیفتههر کههه بسههتگی بههه

داده از قبی دادههای پوشش زمینهی ،عکسههای

ویژگیهای پروژه دارد ارایه شده است.

هوایی ،عکس از مناظر و مشاهدا میدانی معرفهی

 فیفتر پنج یا ارتباب ،فیفتری است بهرای انتخهاب
شاخصها ،که با توجه به هدف و حساسیت پهروژه
متفههاو اسههت .شههاخصهای بایههد بههر مبنههای
بازخوردی از عالیق افهراد درگیهر ،نقهاب کهانونی و
عالیق و ترجیحا افراد ذیحق انتخاب شوند .فیفتر
ارتباب ،خصوصاً برای مشهارکت مهردم ،طرحریهزی
سههیمای س هرزمین و ارزیههابی اثههرا بسههیار حههایز
اهمیت است .این فیفتهر تعیهین خواههد کهرد کهه
چگونه مجموعهی محدودی از شاخصها ،بسهیاری
از جنبههای بصری را به صور جامع و فراگیهر در
بر خواهند گرفت.
 در نهایت فیفتر آخر دسترسهی بهه دادههاسهت ،در
دسترس بودن دادهها باید یهک فیفتهر مهوثر بهرای
انتخاب شاخصها ،باشهد .ایهن بسهتگی بهه منهابع
پروژه و جنبههای بصری که باید در پروژه ارزیهابی
شوند ،دارد .برخی از مفهاهی طیهف وسهیعتری از

شده است؛ بنابراین گسترش مجموعه شاخصهای
بالقوه امکانپذیر است.
مفهوم روابط متقابل
اگرچه مفاهی بصری و شاخصهای بصری بهه صهور مسهتق
ارایه شده اند ولی به ه وابسته هستند و عوامه ترییهر دهنهده
ارزش شاخصهای مربوب بهه یهک مفههوم ،ممکهن اسهت روی
افزایش یا کاهش ارزش شاخص مربوب بهه مفههوم دیگهر تهاثیر
گذارد .این مساله نیازمند دقت زیاد در حین اسهتفاده و تفسهیر
آن است .یک مثال از مفاهی نزدیک و مرتبط که گاهی بها هه
ه پوشانی دارند تاریخی بودن و تصورپذیری است به گونهای که
اجزایی که باعهث ایجهاد تصهورپذیری قهوی میشهوند ،اافهب و
نه همیشه عناصر فرهنگی هستند .مثال دیگر مفاهی پیچیدگی
و طبیعی بودن است بهه گونههای کهه پیچیهدگی تحهت عنهوان
توصیفی از طبیعی بودن مطرح است ( .)52 ،12از طهرف دیگهر
برخی از مفاهی با ه در تضاد هستند ماننهد طبیعهی بهودن و
مدیریت (نظار ) ،به گونهای که وقتی از مدیریت کاسهته شهود
بر طبیعی بودن افزوده میشود و برعکس .دیگر مفاهی متضهاد
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با ه پیوستگی و آشفتگی اسهت بهه گونههای کهه عهدم وجهود

میگیرنهد .اهمیهت ویهژه آب و شهک زمهین بهر درک سههیمای

آشفتگی به عنهوان شاخصهی از پیوسهتگی مطهرح اسهت (.)15

سرزمین در مطالعا مربوب به ترجیح منظر نیز مشخص اسهت

کاپالن و کاپالن ( )1989تعام بین پیوسهتگی و پیچیهدگی را

( 18و .)53

بیان کردند به این صور کهه سهیمای سهرزمین بهیش از حهد

نوع سیماي سرزمین

پیچیده میتواند آشفته یا فاقد انسجام به نظر برسد .طبهق نظهر

اگرچه تمام مفاهی ارایهه شهده بهرای شهک گیری ویژگیههای

کاپالن و کاپالن ،رابطه بهین دو مفههوم کهامال متضهاد نیسهت،

سیمای سرزمین مه هستند ولی اهمیت نسبی یا وزن مفهاهی

طوری که یک منظر میتواند به طور ه زمان پیچیده و پیوسته

مختفههف بسههتگی بههه نههوع سههیمای سههرزمین دارد ( .)52ایههن

نیههز ه ه باشههد و از ایههن نظههر انههی ولههی سههازمانیافته باشههد.

به ایهن معنهی اسهت کهه حتهی اگهر شهاخصها ،بهین سهیمای

مقیاس بصری مفهومی است که شاخصهای مختففهی از قبیه

سرزمینهای مختفف قاب انتقال باشند ،باید بافت محفی نیز در

آشفتگی (منطقهای که آشفته به نظهر میرسهد) و تصهورپذیری

درونیابی ارزش شاخصها در نظر گرفته شود.

(تراک نقاب دید) را تحت تاثیر قرار میدهد .برخی از مطالعها

اهمیت مقیاس

صور گرفته هنگام استفاده از شاخص های بصری برای تحفی

شاخصهای بصهری بهه انتخهاب مقیهاس سهیمای سهرزمین در

ویژگیهای منظر روی ماهیت روابط تمرکز کردهانهد .مطالعها

ارزیابی بصهری (ماننهد مقیهاس نقشهسهازی و فهری عکسهها)

صور گرفته روی ترجیح منظر نشان داده است که رابطه بهین

حساس هستند و این وابسته به انهواع دادهههای مهورد اسهتفاده

شههاخصها و ترجیحهها الزامههاً یههک رابطههه خطههی نیسههت و

اسههت .میههزان ،درک بخههش کههوچکی از منظههر ممکههن اسههت

این احتماال بخاطر رابطه بین ویژگیهها و شهاخصها اسهت؛ بهه

به راحتی با بزرگتر کهردن مقیهاس همهان منظهر تحهت تهاثیر

گونهای که ارزش شاخصها در ترییر ویژگیها منعکس نشهده و

قرار بگیرد .بنابراین زمانی که از نمونههای فتوگرافیک اسهتفاده

یا تا رسیدن به یک حد آستانه بدون توجهه بهاقی مانهده اسهت.

میشود باید مراقب بود که محتویا ک سیمای سرزمین نشان

شناسههایی ماهیههت روابههط بههین ویژگیههها و ارزش شههاخصها

داده شده باشد .تحقیقا نشان دادهانهد کهه هنگهام اسهتفاده از

یک مساله مه برای مطالعا جزییتر است.

دادههای پوشش زمینی یا عکسهای هوایی ،محاسبه سنجههای

توپوگرافی و آب

سیمای سرزمین (مانند پیچیدگی) شدیدا بهه مقیهاس و قهدر

چههارچوب مفهههوم – شههاخص 1ارایههه شههده در ایههن مقالههه

تفکیههک دادهههها وابسههته اسههت ( 51و  .)55هنگههام اسههتفاده از

نشان میدهد که برخی از اجزا و ویژگیهای سیمای سرزمین از

این شاخصها پیشنهاد میشود که از مقیاس سهازگار بها پهروژه

طریق چندین مفهوم بصری توصیف میشوند .یکی از این اجهزا،

استفاده شود تا در طول زمهان امکهان مقایسهه سراسهر منهاطق

آب است که روی طبیعی بودن ،پیوستگی ،تصویرپذیری وگهذرا

وجود داشته باشد.

بودن تاثیر گذار است .توپهوگرافی ویژگهی مهه دیگهری بهرای

منابع اطالعاتی

مفاهیمی همچون پیچیدگی (تنوع شک زمین) ،مقیاس بصهری

ایههن کههه کههدام منبههع داده ،اطالعهها مفیههدتری در خصههوص

(عمق و وسعت دیهد) ،تصهور پهذیری (نقهاب دیهد) و آشهفتگی

سیمای سرزمین یا ویژگیهای آن ارایهه مهی کنهد بسهتگی بهه

(قابفیت دیهد پدیهدههای آزار دهنهده) اسهت .در  ،LCAشهک

هدف مطالعه دارد .برای مطالعا مربوب به ارزیهابی ترجیحها

زمین و آب اافب به عنوان اجزای کفیدی سیمای سرزمین برای

عمومی ،عکسها جزء منابع معتبر و کاربردی هستند که اافهب

تشههخیص ویژگیهههای مختفههف منههاطق مههورد اسههتفاده قههرار

برای نمایش سیمای سرزمین از آنهها اسهتفاده میشهود (.)56
در چنین مطالعاتی ،مکان به خودی خهود مطهرح نیسهت بفکهه

1-The concept – indicator frame work

ویژگیهایی که ارایه میکند ،رتبهدهی میشوند .بهرای ارزیهابی
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سناریوهای پیشنهادی مانند توسعههای آتی عکسها میتواننهد

سرزمین مانند  FRAGSTATو  IANبهه راحتهی قابه اجهرا

مفیههد واقههع شههوند .بههرای پههایش و ارزیههابی ویژگههی بصههری

هستند .هنگام کاربرد این شاخصها بهرای ارزیهابی ویژگیههای

منههاظر خههاص ،عکسههها بههه عنههوان یکههی از منههابع اطالعههاتی

بصههری ،پیشههنهاد میشههود در خصههوص ایههن کههه شههاخصهای

محدودیتهایی دارند .دشوار است که بتوان کفیت یهک منظهره

استفاده شده واقعا دربرگیرنده ویژگیهای بصری هستند یا خیر،

واقعی را بها اسهتفاده از عکسهها نشهان داد ( .)52شهاخصهای

اطمینان حاص شود.

 -GISمبنا در ارزیهابی بصهری سهیمای سهرزمین بسهیار رایه

هدف از ارایه این مقالهه ارایهه چهارچوبی بهرای ارزیهابی بصهری

هستند ( 11 ،9و  .)33با اسهتفاده از دادهههای پوشهش زمینهی

سیمای سرزمین است تا بر این اساس بتوان خصوصیا بصهری

سنجش ترییرا شاخصهای بصری در که سهیمای سهرزمین

سیمای سرزمین را ثبت کهرد .در ایهن رابطهه طیهف وسهیعی از

امکانپذیر است .اگرچهه دادهههای پوشهش زمینهی نمیتواننهد

شاخصهایی که جنبههای مختفف بصهری سهیمای سهرزمین را

مستقیما آنچه که افراد میبیننهد را نمهایش دهنهد و ه چنهین

پوشش میدهند ،ارایه شدند .دسترسهی و کهاربرد شهاخصهای

امکان خطا و تفسیر اشتباه ویژگیهای سیمای سهرزمین وجهود

مختفف ،بین مفاهی نظری مختفف ،با ه تفاو دارد .برخهی از

دارد .ارزش دادههای پوشهش زمهین بهرای ارزیهابی جنبههههای

شاخصها هستند که امکان دسترسی به آنها آسان اسهت ولهی

مختفف بصری بستگی به سطح جزییا در طبقههبنهدیها دارد.

کمتر به تظریهها وابسته هستند ،در حالیکه برخهی شهاخصها

برای مثال ارزیابیهای مربهوب بهه نظهار و مهدیریت نیازمنهد

قابفیت دسترسی کمتری دارند ولی ارتباب بیشتری با نظریههها

اطالعهها دقیههق در خصههوص تههوالی و نههوع مههدیریت اسههت.

دارند .شاخصهای ارایه شده در این مقاله برای تمامی مطالعا

عکسهای هوایی میتوانند مکم ارزشهمندی بهرای نقشهههای

مربوب بهه ارزیهابی منظهر پیشهنهاد میشهود .اگرچهه پیشهنهاد

پوشش زمینی باشهند و اافهب جزییها دقیهقتری از پدیهدهها

میشود در خصوص این کهه شهاخصهای اسهتفاده شهده واقعها

خصوصهاً پدیههدههههای خطههی و نقطهههای را نشههان خواهنههد داد.

دربرگیرنده ویژگیهای بصری هستند یا خیر اطمینهان حاصه

مشاهدا میدانی و عکس از منظرهها اافب میتواننهد جزییها

شود .یافتهها نشان میدهد که تحقیقا بیش¬تری برای ایجاد

بیشتری را برای یک موقعیت خاص یا یک پدیده منحصربه فرد

ارتباب گسترده بین شاخصهای بصری و نظریه زیباییشناسهی

نشان دهند ،اما اافب برقراری ارتباب بهین منهاظر که منطقهه

منظههر الزم اسههت .ایههن تحقیقهها بایههد دربرگیرنههدهی آزمههون

مورد مطالعه ،مشک است .در اافب مطالعا رهیافت ترکیبی با

کاربردی بودن شاخصهای بصری و حساسیت آنها برای بیهان

استفاده از چندین منبع داده مناسبتر است (.)38

ترییرا بصری باشند ،زیهرا ترییهر در ارزش شهاخصها ،اثهرا

رابطه بین شاخصها و نظریهها

بصری در پی خواهد داشت و ایهن ترییهرا بصهری داللهت بهر

همانطور که در بخشهای قبفی گفته شهد ،طیهف وسهیعی از

ترییر ارزش شاخصها دارد .عفیرا این محدودیتها ،بهر ایهن

شههاخصهای بصههری وجههود دارد .ماهیههت ایههن شههاخصها کههه

باوری که چارچوب ارایه شده در

این مقاله رهیافت مناسهبی

مورد استفاده برای توصیف ویژگیهای بصری هستند ،کهامالً بها

برای ارزیابی ویژگیهای بصهری سهیمای سهرزمین ارایهه کهرده

ههه متفاوتنههد .برخههی از آنههها رابطههه تنگههاتنگی بهها نظریههه

است.

زیبایی شناختی سهیمای سهرزمین دارنهد (ماننهد  29 ،11 ،9و
 ،)32در حالیکه برخی از آنها مستقیماً برگرفته از بومشناسهی
سیمای سرزمین هسهتند (ماننهد  .)22شهاخصهای اکولوژیهک
اافب به آسانی در دسترس و با نرمافزارهای سنجههای سهیمای
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