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چکیده
با توجه به محدودیتها و پتانسیل اکوسیستم های سرزمین ،یکپارچگی و روابط اکولوژیک بین اجزای مختلف آن به خاطر تشدید
فعالیتهای غیر منطقی انسان به شدت آسیبپذیر به نظر میرسد .بنابراین جهت حفظ یکپارچگی و تعادل اکوسیستمها و همچنین
دستیابی به توسعه پایدار ضروری است در طرحریزی و برنامهریزی سرزمین جنبههای مختلف محیطزیست از جمله کیفیت
زیبایی شناختی سیماهای آن مورد توجه و تأکید قرار گیرد .در ارزیابی کیفیت زیباییشناختی سیماهای یک قطعه از سرزمین شناسایی و
مطالعه عناصر مهم و تأثیرگذار بر کیفیت آن الزم و ضروری به نظر میرسد .در مطالعه حاضر با مدنظر قرار دادن بررسی و شناسایی عناصر
مهم در ارزیابی کیفیت زیباییشناختی انواع سیمای سرزمین ،ویژگیها و معیارهای زیباییشناختی مورد استفاده در مطالعات و مستندات
گذشته مورد بررسی قرار گرفت .پ س از آن ،عناصر مهم و تأثیرگذار سرزمین از جنبههای مختلف اکولوژیکی ،اقتصادی  -اجتماعی و بصری
در ارزیابی کیفیت زیبایی شناختی سیماهای شهری ،جنگلی ،کشاورزی ،ساحلی ،دشتی و کوهستانی شناسایی شدند .بر اساس عناصر و
معیارهای شناسایی شده ،تجزیه و تحلیل کیفی در رابطه با هر یک از سیماهای سرزمین صورت پذیرفت .این مطالعه نشان داد که شناخت
و آگاهی در مورد عناصر محیطزیستی و بصری تأثیر گذار است و خصوصیات آنها میتواند در ارزیابی کیفیت بصری سیمای سرزمین
کمک کننده بوده و موجب تسهیل در روند آن شود.
کلمات کلیدي :سیمای سرزمین ،کیفیت بصری ،عناصر زیباییشناختی ،معیارهای اکولوژیکی ،معیارهای اقتصادی – اجتماعی.

 -1دکتری آمایش محیطزیست ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،ایران(* .مسوول مکاتبات)
 -2استادیار گروه محیطزیست ،دانشکده شیالت و محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،ایران.
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مقدمه
ارتباطات تنگاتنگ بین اجزای مختلف اکوسیستمهای سررزمین

کاربردی 4و ارزشهای سریمای سررزمین و ادرا  5آن هسرتند

شرایط بخش غیر زنده و حیات تمامی موجودات را تحت ترأثیر

(.)5

قرار میدهد .یکپارچگی و روابط اکولوژیک بین اجرزای مختلرف

رویرکرد مطلروبیت سریمای سررزمین در اوایرل قررن نرروزدهم

سرررزمین برره خرراطر محرردودیتهای مح ریطزیسررت و تشرردید

شروع شد .این رویکرد سرزمین را بر اساس شایستگی و تناسب

فعالیرتهای غیرر منررطقی انسررران بره شررردت آسرریبپذیر

برررای کاربریهررای مختلررف ارزیررابی میکنررد .در واقررع در ایررن

نشان میدهد .بر این اساس جهت ایجاد پایداری در سررزمین و

رویکرد یافتن موقعیت بهینه کاربریها در سرزمین مورد توجره

کاهش تخریبهرای محریطزیسرتی بایرد تروازن و تعرادل برین

قرار میگیرد .رویکرد اکولوژی انسانی یک مطالعه چند تخصصی

جنبههای مختلف محریطزیسرت برقررار شرود ( .)1همرواره دو

است که ساختار اجتماعی انرسان را به طبیعت پیوند میزنرد و

دیدگاه در رابطه با انسان و طبیعت وجرود دارد .در دیردگاه اول

در این زمینه الگوهای فرهنگری ،باورهرا ،دانرش و تکنولروژی را

انسان با بیتوجهی به وابستگی خود با طبیعرت ،تخریرب منرابع

مدنظر قرار میدهد .رهیافت اکوسیستم کراربردی در برگیرنرده

آن را با اقدامات نادرسرت رقرم میزنرد .در دیردگاه متقابرل برر

روشهررایی اسررت کرره سرراختار و کررارکرد سرریمای سرررزمین و

اساس آگاهی و دانش ،نقشی خالقانه در ارتبرا برا مردیریت و

چگونگی پاسخ آنها به تأثیرات انسانی و طبیعی را مورد بررسی

بهرهبرداری از محیطزیست ایفا میکند ( .)2با تأکید بر دیردگاه

قرار میدهنرد .در ایرن رویکررد مفهروم اکوسیسرتم بره عنروان

دوم ،بایرد اذعران داشرت کره در صرورت وجرود تعرادل برین

چارچوبی برای در

و تحلیل سیمای سرزمین به کرار مریرود.

فرآیندهای مختلف محیطزیست ،انسران مریتوانرد چرخرههای

رویکرد اکولوژی سیمای سررزمین برر روی الگوهرا ،فرآینردها و
تغییرات فیایی

زندگی خود را با طبیعت هماهنگ سازد (.)3

حفافت سیمای سرزمین تمرکز دارد و به در

عدم بهرهبرداری مناسب و فشرار فراترر از فرفیرت بره منرابع و

و تعامالت بین فرآیندهای بیوفیزیکی و فرهنگی مررتبط اسرت.

فقدان هماهنگی الزم بین بخشهای اقتصادی و محریطزیسرتی

اکولوژی سیرمای سررزمیرن رهیررافرت فیایی جغرافیدانان را

از دالیررل لررزوم توجرره برره برنامررهریزی محرریطزیسررت اسررت.

با رهیرافرت عمرلکردی بومشناسان ادغام میکنرد .یعنری طری

برنامهریزی محیطزیست ،طرحریزی و برنامهریزی بررای حفرظ

این رویکرد ساختار و عملکرد اکوسیستم با هم تلفیق میشروند.

محیطزیست و توسعه در سرزمین بره عنروان الگوهرای فیرایی

مطالعات ارزشهای سیمای سررزمین و در

آن بررای تعیرین،

اکوسیستمها برا هردن نگهرداری فرفیرت پایرداری طبیعرت و

ایجاد و نگهداری سریماهرایی اسرت کره پاسرخگروی جوامرع و

حمایت از زیبایی سیماهای آن است (.)4

مفاهیم اکولوژیکی و بیانگر مفاهیمی چرون تجربیرات مرردم و

در طرری تکامررل مطالعررات برنامررهریزی و طرحریررزی سرررزمین

روابرط آنها برا سیررمای سررزمیررن هسرتند .ایرن مطالعرات،

رویکردهای متفاوتی پدیرد آمرده اسرت کره بره ترتیرب شرامل

سیمای سرزمین را به صورت ارزشها و مفاهیم فرهنگی در نظر

رویکردهررای مطلوبیررت سرریمای سرررزمین ،1اکولرروژی انسررانی

میگیرند که از طریق عناصر فیزیکی (مثل انواع شرکل زمرین و

کاربردی ،2اکوسیسرتم کراربردی ،3اکولروژی سریمای سررزمین

پوشش گیاهی) ،عناصر تجمعی (نظیر مقیراس ،فررم و رنرگ) و
خصوصرریاتی روانشررناختی (ماننررد پیچیرردگی ،مرموزیررت و
خوانایی) مشخص میشوند (.)5

1- Landscape Suitability Approach
2- Applied Human Ecology Approach
3- Applied Ecosystem Approach

4-Applied Landscape Ecology Approach
5-Landscape Values and Landscape Perception
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با توجره با اینکه کیفیت بررصری سیررمای سرررزمین یکری از

گسترده و باغهرای زینتری اطرال میشرد ( .)8در اواخرر قررن

منابع مهم فرهنگی و طبیعری اسرت ،خصوصریات آن میتوانرد

بیسررتم واژه سرریما برره بخشرری از سرررزمین کرره از یررک نقطرره

سهم مهمی در هویت ناحیه و حس مکان داشته باشرد و سربب

چشمانداز دیده شود اطال گردید .با چنین دیدگاهی عالوه برر

افزایش کیفیت زیباییشناختی سیماهای طبیعی و انسانساخت

پارامترهای منابع اکولوژیکی ،عوامل اقتصادی و اجتماعی نیز در

برای ایجاد محیطری سرالم و لرذتبخش بررای انسران و جرذ

تشرری سرریمای سرررزمین در نظرر گرفترره مرریشرروند ( .)6واژه

سرررمایهگذاری و پیشرررفتهای اقتصررادی و اجتمرراعی شررود.

 Landscapeمترادن با کلمات سیما یا نما ،زمین سریما و یرا

بنابراین با شناخت عوامل و معیارهای مرؤثر در کیفیرت بصرری

زمین نماست که خود در برگیرنرده چنردین سریمای سررزمین

سرریمای سرررزمین برره منزلرره ابررزاری مناسررب برررای ارزیررابی و

است ( 4و .)16

مکانیابی مناطق دارای ارزش زیباییشناختی میتوان مدیران و

در زمینه تعریف سیمای سرزمین نظرات و دیدگاههای مختلفی

برنامهریزان را در مدیریت و حفافرت مطلرو سریماهای دارای

ارایه شده است .هامبلد ( )1868با تلفیق پایه و اساس اکولوژی

ارزش بصری یاری رساند .در واقع از این طریق میتوان منافری

سیرمای سرزمین در سیماشناسی گیاهان ،سیمای سررزمین را

را که از لحاظ زیبایی مناسب هستند را حفظ و سرایر منرافر را

به عنوان تأثیر کلی زمین تعریف کرد ،درحالیکه ترول ()1608

ترمیم و احیاء کرد ( 0و .)7

اذعان داشت سریمای سررزمین بره کرل ذات و وجرود مرئری و

روش بررسی

غیرمرئی فیای زندگی انسانها اطال میشود .در اروپا در ارایه

این مطالعه با هدن بررسی و شناسایی عناصر مهرم در ارزیرابی

تعریفی واحد برای سیمای سررزمین در برین اکولوژیسرتهرای

کیفیت زیباییشناختی انواع سیمای سرزمین انجام شد .مفاهیم

سرریمای سررزمی ررن ت رروافقی وج ررود ن رردارد .ن رریف ()1607

و موضوعاتی همچون سیمای سررزمین و انرواع آن ،ویژگیهرا و

سیمای سرزمین را ساختاری ادغام یافته و برافتی شرکلیافته و

معیرررارهای زیبراییشرررناختی و ارزیررابی کیرفیرررت برصرررری

منسجم که طی فرآیندی واحد ،بخش مشخصی از سط زمرین

سیمای سرزمین با بررسی مطالعات و مسرتندات موجرود مرورد

را تشررکیل میدهررد تعریررف کرررده اسررت .ولررک و اسررتینهارد

بررسی قرار گرفت .پس از آن ،عناصر مهم و تأثیرگذار سررزمین

( )2662بیشتر بر این حقیقت تأکید داشرتند کره در اکولروژی

از جنبههای مختلف اکولوژیکی ،اقتصادی – اجتماعی و بصرری

سیمای سرزمین اروپا ،مفهوم سیمای سرزمین مرتبط با ادرا ،

در ارزیابی کیفیت زیباییشناختی سریماهای شرهری ،جنگلری،

مشراهده و منظرر محریط زنردگی اسرت .همچنرین معمراران و

کشاورزی ،ساحلی ،دشتی وکوهستانی بر اساس مطالعات انجرام

برنامررهریزان بهرهبرررداری از زمررین ،بعررد دیررداری ،ادراکرری و

شررده در هررر مررورد شناسررایی و اسررتخرار گردیررد .در نهایررت

زیباییشناسی سیمای سرزمین را مورد پذیرش قررار دادنرد .در

سرریماهای سرررزمین مررورد نظررر بررر اسرراس عناصررر و اجررزاء

اروپا ریشرههای جغرافیرایی اکولروژی سریمای سررزمین نقرش

تشکیلدهنده آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

مهمی در تعریف سیمای سرزمین و بومشناسی آن ایفا میکنرد.

سیماي سرزمین و انواع آن

در نتیجرره ،سرریمای سرررزمین مجموعررهای از عوامررل زیسررتی،
سیمای

غیرزیستی و انسانی است کره از لحراظ زیباییشناسری ارزیرابی

سرزمین است .بر اساس ماهیت ویژه سیمای سررزمین ،بسرط و

میشود .محققین دیگر مانند مبوت ( ،)1608توماس ( )2661و

توسعه تاریخی مفهوم آن میتواند زمینهای برای توسعه ارزیرابی

اسکلنیکا ( )2662سیمای سرزمین را متشکل از مجموعرهای از

کیفیت بصری باشد .در ابتدا کلمره سریما بره منرافری شرامل

عوامل و مقیاسهای مختلف میدانند (.)11

باورها و شناخت انسان از محیط اطران ،بر اساس ادرا

حومرههای روسررتایی ،تپرههررا و سرریماهای پانورامیرک بررا دیررد
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مخدوم ( )1384سیرمای سررزمین را بخرشی از سررزمین کره

شکل گرفته و به خوبی حس محیطهرای شرهری را القراء کنرد

از یک نقطه چشمانداز دیده میشود تعریف کرده است (مخدوم،

( 13 ،12و .)14

 .)1384در تعریفی دیگر مخدوم ( )2668اذعان داشته است که

ارزیابی کیفیت بصري سیماي سرزمین:

سیمای سرزمین یگانه مجموعهای از عوامل مرتبط با هم نیست،

با آغاز دهه  ،1676در ایاالت متحده آمریکا جهت افزایش توجه

بلکه ترکیبی از عوامل و عنراصر جغررافیرایی غیررزنرده ،زنده و

به کاهش کیفیت محیط زیسرت ،تلفیرق ارزشهرای بصرری در

ارگرانیرک و نیرز قلمررو اجرتماعری به حسرا مرریآیرد (.)11

فرآیند تصمیمگیری مررتبط برا طررحهرای توسرعه بره صرورت

بر این اساس میتوان سیمای سرزمین را این گونه تعریف کررد:

فعالیت بین رشرتهای مطررح شرد و قروانین و خرطمشریهرای

« ساختاری منسجم از فیای جغرافیایی و متشکل از فرآیندها و

برنامهریزی محیطزیست با تأکید بر ارزشهرای بصرری تردوین

عناصر اکولوژیکی ،فرهنگی ،اجتماعی و بصری که از لحاظ عینی

شدند ( .)15با توجه به اینکه مدیرریت منابع بصرری فرآینردی

و ذهنی در مقیاسهای مختلف مورد مطالعه قرار میگیرد».

در جهت حصول اطمینان از تشخیص و مورد توجه قرار گررفتن

دامنهی وسیعی از سیرماها وجود دارند .از جمله آنها میتروان

کیفیتهای بصری سیما است ،بنابراین تهیه اطالعات بصرری و

بره سریماهای شرهری ،جنگلری ،کشراورزی ،سراحلی ،دشرتی

منظم در رابطه با کیفیت بصری منرافر و آثرار بصرری ناشری از

وکوهستانی اشاره کرد که به عنوان سیماهای عمده در سرزمین

فعالیررتهررای توسررعه در سرریما ،هرردن اصررلی آن اسررت (.)10

به شمار میروند .هر یک از انواع سیمای سرزمین نیز بر اسراس

همچنین بررای سیررما یرا سیررماسازی بایرد بره ارزش بصرری

عملکرد و استفاده به انواع مختلرف تقسریم میشروند .سریمای

سیمای محیط از طریق تجزیه و تحلیل و ارزیابی ارزش آن برای

جنگلی شامل مکانهایی است که القاءکننده خصوصیات مناطق

تعیین کیفیت نسبی نما و سریما ،حفافرت و بهسرازی هرر نمرا

جنگلی بوده و حداقل  75درصد از عناصر تشرکیلدهنرده آن از

توجه نمود (.)4

درختان و درختچرههرا باشرد .سریمای کوهسرتانی متشرکل از

ارزیابی کیفیت بصری سیمای سرزمین ،یک جزء ضروری بررای

مناطقی با توپوگرافی متفاوت و نشاندهنده ویژگیهای مناطقی

ارزیابی آثار محیرط زیسرت اسرت و میتوانرد تصرمیمگیرران را

اسررت کرره عناصررر مهررم رخنمررونهررای آن شررامل کرروههررا و

با اطالعاتی در رابطه با آثار فعالیرتهرای توسرعه پیشرنهادی و

کوهستانها باشد .سیمای ساحلی شامل اکوسیستمهایی اسرت

کاربری اراضی بر روی کیفیت بصرری سریمای سررزمین آمراده

که محل تعامل خشکی با دریاچهها ،دریاها و اقیانوسها باشد و

کند .امروزه طیف وسیعی از روشهای تجزیه و تحلیرل کیفیرت

خصوصریات آن تا حردود زیادی تحرت ترأثیر ویژگریهرای آ

بصری ،در نتیجه رویکردهای متفاوت ارزیابی سریمای سررزمین

قرار دارد .سیمای دشتی به مناطق همروار ،مسرط و برا شریب

بسط داده شدهاند ( 17و  .)18در اواسط دهه  1606روشهرایی

بسیار مالیم که معموالً دارای میدان دیرد بسریار وسریع باشرند

توسرررعه یافتنرررد کررره بررره طرررور سیسرررتماتیک ارزشهرررای

گفته میشود و خصوصیات آن القاءکننرده گسرتردگی و فیرای

زیباییشناختی را در برنامهریزی محیطزیسرتی و تصرمیمگیری

بسیار باز است .سیمای کشاورزی شامل مکانهرایی متشرکل از

استفاده از زمین ادغام میکردند .که از جمله آنها میتروان بره

مزارع ،باغات و مناطق کشاورزی کره ویژگریهرای آن مترأثر از

ارزیابی و ادغام منابع بصری در برنامهریزی اکولوژیکی ،توصریف

خصوصیات گیاهان زراعری و براغی اسرت .سریمای شرهری بره

و تحلیل عناصر بصری در سیماهای بزرگ جنگلری ،مدلسرازی

سیماهایی گفته میشرود کره بخرش اعظمری از آن متشرکل از

پیشبینی ترجیحات سریماهرای سررزمین و در

ویژگیهرای

مجموعهای از عناصر طبیعی و انسانساخت بوده و تحرت ترأثیر

بصری و ارتبا آنهرا برا عناصرر فیزیکری سریمای سررزمین از

ویژگیهای خاص طبیعی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی شهری

دیدگاه جامعهشناسی اشاره نمود ( .)5از جمله روشهای ارزیابی
کیفیت بصری نیز میتوان به روشهرای عملری ،چرک لیسرت،

03

بررسی و شناسایی عناصر مهم و مؤثر در ارزیابی کیفیت....

درونیابی ،تفکیک سیمای سررزمین ،فوریره و روشهرای چنرد

مربو است .این اصول بره یکردیگر مربرو هسرتند و معمروالً

معیاره اشاره کرد که بر اسراس نگرشهرای ذهنری و عینری یرا

آمیزهای از آنها در هر زمان وجود دارد و یکی از آنها غالربتر

ترکیبی از هر دو انجام میشروند ( .)16روشهرا و رویکردهرای

است .رخداد مجمروعره اصول در قالرب نزدیکری ،محصرروریت،

ارزیابی کیفیت بصرری سریمای سررزمین برر اسراس الگوهرای

در هم چفتشدگی ،تداوم ،فیگور و زمینره ،آنهرا را بره جنبره

مختلف مورد مطالعه قرار گرفتهاند .در ابتدا پنج مردل مفهرومی

تأثیرگذار روانشناسی ادرا

شرررامل روشهرررای اکولررروژیکی ،زیباییشرررناختی فرمرررال،

می سازد .اهدان بصری شامل وحدت ،تنوع و روح مکان هستند

روانفیزیکی ،روانشناختی و پدیدارشناختی بره عنروان ابرزاری

و در شررکلگیری فرررم کلرری سرریمای سرررزمین ،گونرراگونی و

جهت کمک به سازماندهی و بررسی روشهای خاص در ارزیابی

منحصرربفرد برودن آنهرا تأثیرگذارنررد و در برابرر هرر تغییررری

سیمای سرزمین ارایه گردید .پس از آن ،این پنج روش در قالب

بیثبات و آسیبپذیرند .معیارهای زیباییشناختی در رابطره برا

سه الگوی حرفهای ،رفتاری و تجربی دستهبنردی شردند ( 17و

تعداد ،موقعیت ،جهت ،اندازه ،فرم ،بافت ،رنگ و ترراکم عناصرر

.)18

بصرررری مطررررح هسرررتند .در واقرررع برررر اسررراس معیارهرررای

عناصر سنجش کیفیت سیماي سرزمین:

زیبایی شناختی الگوهای کاربری زمین و پوشش گیراهی ،ادرا

عناصری که در ارزیابی کیفیت زیباییشناختی سیمای سرزمین

الگوهررای محرریط زیسررتی ،تغییرررات و تفاوتهررای سرریماهای

آنهرا متفراوت

سرزمین و نیروهای بصری شکل میگیرند .تغییرات عرصرههای

هستند .عناصر از لحاظ ساختار شامل عناصرر سراده و ترکیبری

زمررانی و مکررانی و جاذبرره بصررری سرریماهای سرررزمین در اثررر

هسررتند .همچنررین عناصررر سرریمای سرررزمین برره سرره صررورت

برهمکنشی معیارهای آنها صرورت میپرذیرد .نظمدهری اصرل

اکولوژیکی ،انسانساخت و زیباییشناختی وجود دارنرد ( 3 ،1و

دیگری است که به رابطه بخشهای هرر ترکیببنردی و تعرادل

.)16

میان آنها ،سلسله مراتب بصری در الگوی طبیعی و سازماندهی

در طبقهبندی سایمون برل ( )2664عناصرر بصرری سریماهای

فیایی عناصر سازنده سیمای سرزمین اشاره دارد (.)3

سرزمین در سه گروه عناصر پایه ،زیباییشناختی و سازماندهی

مروري بر عناصر زیباییشناختی مورد استفاده در ارزیابی

تقسیرمبنرردی میشرروند کرره بخررررش سررازماندهی شررررامل

کیفیت بصري سیماهاي سرزمین:

عوامل ساختاری ،الگوهای فیرایی ،اهردان بصرری و نظمدهری

در مطالعات ارزیابی کیفیت بصری سیمای سرزمین بره عناصرر

است .عناصر پایه به عنوان شاخص تعیینکننده موقعیت فیایی

بصرری مختلرف توجره شرده اسرت .پوترا و همکراران ()2614

به حسا میآیند و معموالً باعث ایجاد اشکال مختلف میشوند.

در مطالعرهای ارزیرابی کیفیرت تغییرر سریماهای کشراورزی در

مرز و محدوده سیماهای سرزمین و اشکال ژئومرفولوژی متفاوت

فنالند را مورد بررسی قرار دادند و به ایرن نتیجره رسریدند کره

در اثر تغییرپذیری عناصر پایه و ترکیب آنها ایجراد میگردنرد.

مفاهیم بصری گستردگی ،طبیعی بودن ،غنای گونهای بره طرور

این تغییرپذیری باعث ایجاد جاذبه بصری در سیماهای سرزمین

اساسی به ویژگیهای سیمای سرزمین از جملره بافرت ،عناصرر

و ترکیببنرردی آنهررا میشررود .عناصررر سرراختاری نمایررانگررر

انسان ساخت ،حیور احشام و آشفتگیها وابسته هسرتند (.)26

ترکیببندی سیما ،تقابل نیروهای بصری ،تکرار اشکال و رنگها

چنگیز ( )2614در ارزیرابی کیفیرت بصرری جزیرره بوزکرادا در

و اندازه نسبی عناصر سیمای سررزمین هسرتند و برر چگرونگی

شمال غربی ترکیه که یک منطقه دشتی اسرت بره ایرن نتیجره

انسران از محیرط پیرامون اثر میگذارند .الگوهای فیرایی

رسید که معیارهای میزان عناصر انسانساخت مطلو  ،مقیاس،

به موقعیت نسبی عناصر و روابرط متقابرل میران آنهرا در فیرا

هارمونی و وضوح رنگ بر میزان کیفیت بصری سیمای سرزمین

بکار میروند بر حسرب سراختار ،نروع و ادارا

در

فیا و روانشناسی گشتالت مربو

فصلنامه انسان و محیط زیست شماره  ،42پاییز60
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اثرات تعیینکننردهای دارنرد ( .)21یرو و همکراران ( )2612در

بازدیدکننده و پاکیزگی محیط و معیارهای تنوع تراکم پوشرش

ارزیابی کیفیت بصری منطقه روستایی – کشراورزی چرانگژو در

گیاهی ،قابلیت دید آبشار و قابلیت دیرد نقرا پرتنروع در برین

چین از روشهای آماری برای تجزیه و تحلیل دادههرا اسرتفاده

پارامترهای عینی حایز اهمیت بیشترری هسرتند ( .)0رفیعرانی

کردند و به این نتیجره رسریدند کره میرزان کیفیرت بصرری برا

خاچک و همکاران ( )1363در تحقیقی ارزیابی بصری کیفیرت

افزایش تنوع و مساحت پوشش گیراهی ،وضروح رنرگ و میرزان

منظرهها بر اساس رهیافت ادراکی جهت معرفری الگرویی بررای

گستردگی فیای سربز رابطره مسرتقیم دارد و نروع توپروگرافی

مدیریت مناسب مناطق طبیعی تفرجی در مسیرهای پیادهروی

میتواند کیفیت بصری را به طور معکوس تحت تأثیر قرار دهرد

حوضه آبخیز زیارت گرگران را مرورد مطالعره قررار دادنرد و در

( .)22بالوت و یلماز ( )2668طی مطالعهای به بررسری کیفیرت

نهایت کیفیت منظرهها و میدان دید را مهرمتررین فاکتورهرا در

زیبایی سیمای شهری از طریق ارزیابی کیفیت بصری در ترکیره

طبقهبندی کیفیت بصری مسیرهای مورد مطالعه معرفی کردند

پرداختند و در نهایت اذعران داشرتند کره ارتبرا برین الگروی

( .)20سعیدی و همکاران ( )1362بررسری شریوههای مختلرف

فیایی و کیفیت بصری مشخصکننده ایرن موضروع اسرت کره

ارزیابی کیفیت زیباییشناختی سیمای محیط را مرورد مطالعره

برخی از ویژگیهای خاص سیمای سرزمین بر روی کیفیرت آن

قرار دادند و در پایان ذکر کردند که عالوه بر ویژگیهرای ذاتری

اثرگذار است .به عنوان مثال سرط بافرت سریمای سررزمین و

منظر از قبیل وجود سیمای منافر طبیعی و بکر ،عروار

آبری

پوشش گیاهی میتواند میرزان کیفیرت بصرری را تغییرر دهرد.

)وجود رودخانهها ،چشمهها یا آبشارها) ،پوشش گیراهی متنروع،

همچنین در پایان تأکید کردنرد کره منرابع بصرری بایرد مرورد

تنوع شکل زمین و عدم وجود عوار

انسان ساخت ،خصوصیات

حفافت قرار گیرند و به عنوان ارزشهرای اقتصرادی و طبیعری

جمعیت شناختی و فرهنگی نیرز ترا حرد زیرادی در انتخرا و

برای فعالیتهای اکوتوریسم آتی در منطقه در نظر گرفته شوند

ارزیرابی منرظر تأثیرر دارنرد ( .)27دانشرپور و پریررور ()1362

( .)23ونگ و دومررس ( )2665در مطالعرهای ارزیرابی کیفیرت

در مطالعررهای ارتقررای کیفیررت عملکرررد اکولرروژیکی و

کولون در هنگ کنگ را مورد بررسی قرار دادنرد و

زیباییشناختی منظر رود درههای شهری با اسرتفاده از فراینرد

در نهایت افهار داشتند که از نظر بازدیدکنندگان میزان فیرای

تحلیل سلسرله مراتبری (رود دره کرن ،شرهر تهرران) را مرورد

حایز اهمیرت هسرتند

بررسری قررار دادنررد و در نهایرت برره ایرن نتیجرره رسریدند کرره

( .)24اریررازا و همکرراران ( )2664در ارزیررابی کیفیررت بصررری

معیارهای روح مکان ،کشش ،تعادل ،وحدت و تنوع به ترتیب در

سیماهای کشاورزی در جنو اسپانیا معیارهای میزان طبیعری

ارزشیابی سیمای سررزمین از درجره اهمیرت براالیی برخروردار

بودن ،درصد پوشرش گیراهی ،مقردار آ  ،میرزان توپروگرافی و

هستند و اذعان داشتند که روح مکران براالترین و تنروع دارای

وضوح رنگ را به ترتیب در افزایش کیفیت بصرری سریما تلقری

کمترین ضریب اهمیت از نظر جامعه آماری را به خود اختصاص

کردند (.)25

دادهاند ( .)28گلچین و همکاران ( )1361در تحقیقری ارزیرابی

میرکریرمری و همرکراران ( )1363بررا کراربرررد روش PCA1

کیفیت بصری فیاهای آموزشی بر اسراس ترجیحرات اسرتفاده

در ارزیابی کیرفیت بصرری سریمای سررزمین در حروزه آبخیرز

کنندگان در دانشگاه سیستان و بلوچستان را مورد مطالعه قررار

استان گلستان  15معیار ذهنی و  8معیار عینی را مرورد توجره

دادند و در نهایت ذکر کردند که توجه بره پوشرش گیراهی ،بره

قرار دادند و نتایج این تحقیق نشران داد کره از برین معیارهرای

عنوان مهمترین عامل منظرساز در محوطههای دانشگاهی حرائز

ذهنرری پیچیرردگی ،بافررت ،تنرروع رنررگ ،منظررره پرریش روی

اهمیت بسیار است و آشکار میسازد که طراحی لکرههای سربز

بصری پار

سبز و مقدار آ در کیفیت بصری پار

باید به منظور ایجاد امکان لمس طبیعت و حیور در آن باشرد.

1-Principal Component Analysis

همچنین یافتههای ایرن تحقیرق نشران داد کره تکرراری برودن
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فیراها ،کمبرود فیرای سربز ،وجرود بریش از انرداز عناصرر

مطالعات دیگری نیز در زمینه ارزیابی کیفیرت بصرری سریمای

انسرانسراخت و شلوغی بصرری فیا از جمله مواردی است کره

شررهری ( 33 ،32و  )34سرریمای جنگلرری ( 30 ،35 ،7و ،)37

از نظر استفادهکنندگان ،زیبایی منظر مکان مطالعاتی را کراهش

سیمای کشاورزی ( 36 ،38و  ،)46سیماهای سراحلی (42 ،41

میدهند ( .)26خلیلنژاد و امینزاده ( )1366طی ارزیابی منظر

و  ،)43سیماهای دشتی ( )44و سیماهای کوهستانی (،45 ،16

در منطقه خور (محردوده طراحری و اطرران آن) مطلرو ترین

 40و  )47انجام پذیرفته است.

منظر از نظرر معیارهرای زیباییشرناختی ،منظرر مسریر جراده

معیارهاي مورد استفاده در ارزیابی سیماهاي سرزمین

کویری با پس زمینه عنراصر گیرراهی و نامطلرو تررین منظرر

بر اساس بررسی مطالعرات گذشرته در زمینره ارزیرابی کیفیرت

از این نظر ،منظر مرتع و اراضی بایر با پس زمینه افق را معرفی

بصری سیماهای شهری ،جنگلی ،کشاورزی ،ساحلی ،کوهستانی

و پیشرنهاد کردنرد برر ایرن اسراس بایرد برا افرزایش دو معیرار

و دشتی بر اساس جنبههای اکولوژیکی ،اقتصادی  -اجتمراعی و

خرور ،برر کیفیرت

بصری و مورد توجه قرار دادن معیارهای مرؤثر در تعیرین ارزش

زیبراییشنراختی آن افرزود ( .)36جهرانی و همکراران ()1366

زیباییشناختی آنها مشرخص گردیرد کره در ارزیرابی کیفیرت

در جنگلهررای خیرررود اقرردام برره تعیررین پتانسرریل کرراربری

بصری هر نوع سیمای سرزمین معیارهای متفاوتی مورد مطالعه

اکوتوریسم بر اساس ویژگیهای سریمای سررزمین کردنرد و در

قرار گرفتهاند .جدول  1و 2بره ترتیرب معیارهرای اکولروژیکی و

نهایررت پهنررههای سرررزمین را بررر اسرراس ویژگیهررای سرریمای

اقتصرادی -اجتمراعی و عنراصرر بصررری مستررخرر از مرررور

سرزمین بره سره دسرته ممتراز ،معمرولی و فقیرر تقسریمبندی

این مطالعات را نشان میدهند.

زیباییشناختی تنوع و تباین در طرح پرار

نمودند (.)31
جدول  -1معیارهای اکولوژیکی و اقتصادی اجتماعی مورد استفاده در ارزیابی کیفیت بصری سیماهای سرزمین
نوع سیما

شهری

جنگلی

کشاورزی
ساحلی

دشتی

ویژگیهای اکولوژیکی و اقتصادی اجتماعی

منبع

تیپ و تراکم گیاهی ،توپوگرافی ،نوع و جریان منابع آبی ،عناصر انسانساخت

()32

گیاهان ،آب ،حیات وحش ،عناصر انسانساخت

()32

تیپ ،تراکم و شکل گیاهان ،نوع و حرکت آب ،توپوگرافی ،ساختمانها ،جادهها ،خطوط انتقال نیرو

()33

شکل زمین ،پوشش گیاهی ،فضای سبز ،کاربری اراضی ،خطوط دسترسی ،عناصر انسانساخت

()23

اندازه ،پیوستگی ،زمینه ،شکل ،ترکیب

()32

بافت ،رنگ ،فرسایش و نوع خاک ،توپوگرافی ،شیب ،مقدار آب ،تیپ و تراکم و تنوع و بافت پوشش گیاهی ،تعداد و تنوع
جانوران ،ساختمانها ،مسیرها ،عناصر تاریخی و فرهنگی

()22

حرکت آب ،خط الرأس ،گیاهان ،دشت ،مرز جنگل

()23

شیب ،نوع خاک ،نوع و تراکم و گونه های غالب پوشش گیاهی ،ساختارهای زیربنایی ،تراکم فیزیکی و جمعیتی

()23

تیپ ،تراکم ،تنوع و اکوتون پوشش گیاهی

()3

عوارض طبیعی ،نوع و تنوع پوشش گیاهی

() 7

ارتفاع از سطح دریا ،جهت شیب

()23

حرکت و مقدار آب ،نوع و درصد پوشش گیاهی ،عناصر انسانساخت

()33

ارتفاع صخرهها ،شیب ،شکل زمین ،تپههای شنی ،درهها ،گیاهان ،محیط انسانساخت ،نوع دسترسی ،فاضالب

()23

ارتفاع صخرهها ،عناصر انسانساخت

()22

ارتفاع و شیب صخره ،نوع ساحل ،شکل زمین ،تنوع جانوران ،پوشش گیاهی ،نوع کاربری ،عناصر انسانساخت

()23

مقدار آب ،تیپ و تراکم پوشش گیاهی ،عناصر انسانساخت

()33

شکل زمین ،پوشش گیاهی ،آب ،تغییرات فرهنگی

()22
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ارتفاع ،گیاهان ،توپوگرافی ،آب ،یادمانها ،اماکن مسکونی

()23

توپوگرافی ،نوع و تیپ پوشش گیاهی ،نوع منابع آبی ،جریان و مقدار آب ،نوع سنگ ،عناصر انسانساخت

()27

تیپ ،تراکم ،تنوع و اکوتون پوشش گیاهی

()31

جدول  -2عناصر بصری مورد استفاده در ارزیابی کیفیت بصری سیماهای سرزمین
نوع سیما

شهری

جنگلی

عناصر بصری

منبع

رمزآلود بودن ،خوانایی ،هماهنگی ،باز بودن ،طبیعی بودن ،پیچیدگی

()22

درجه طبیعی بودن ،بافت ،خط آسمان ،تنوع رنگ

()32

آسمان ،خوشایند بودن ،ایمنی ،طبیعی بودن ،باز یا بسته بودن سیما ،میزان تحریککنندگی ،آشفتگی

()32

نقطه کانونی ،باز بودن سیما ،بکر بودن ،تعداد و کنتراست رنگ

()33

کیفیت سیما ،تنوع و حساسیت پهنهها

()23

روح مکان ،کشش ،تعادل ،وحدت ،تنوع

()32

رنگ ،دوام و صدای آب ،هماهنگی با محیط ،کیفیت آثار تاریخی و باستانی ،دامنه دید

()22

رمزآلود بودن ،خوانایی ،هماهنگی ،باز بودن ،طبیعی بودن ،پیچیدگی ،آشفتگی

()27

آسمان ،پایداری آب

()23

قابلیت و محدودیت دید

()23

موقعیت و فاصله دید ،سیمای طبیعی و ترکیب سیما

()33

قابلیت دید ،تنوع بافت و رنگ ،بکر بودن منطقه ،پاکیزگی محیط ،توالی ،پیچیدگی ،شگفتی ،سر زندگی و پویایی ،تراکم

()3

سایهدار بودن فضا ،نوع دید سیما ،آرامش بودن فضا ،رمزآلود بودن
آشفتگی بصری ،آلودگی محیط ،نبودن تعادل و هماهنگی

() 7

زاویه دید ،نوع ،ترکیب و سیمای سیما ،فاصله و موقعیت دید

()23

تنوع ،گوناگونی ،زیبایی ،طبیعی بودن ،مالل آور ،بینظمی ،بیاستفاده بودن ،در معرض دید بودن

()22

افق ،امتداد ،بافت ،تعداد و کنتراست رنگ ،درجه طبیعی بودن ،دید کانونی ،مقیاس

()33

تنوع ،زیبایی ،نزدیک بودن به طبیعت ،وضوح ،سحرآمیز بودن ،رمانتیک بودن

()21

غنای گونهها ،هماهنگی ،سازگاری ،باز بودن ،اصالت ،تنوع طبیعی ،ثبات

()32

هارمونی ،ساختار ،پویایی ،پیوستگی ،گرایش ،متناسب بودن ،یکتایی ،رمزگرایی

()22

نوع ،پهنا و رنگ ساحل ،امواج ،دورنما ،رنگ آب ،آشفتگی ،خط آسمان ،یگانگی

()23

بزرگی امواج ،پوشش ابری

()22

شیب و رنگ ساحل ،امواج ،دورنما ،ویژگیهای تاریخی ،وضوح و رنگ آب ،میزان صدا ،خط آسمان ،آشفتگی

()23

افق ،تعداد و کنتراست رنگ ،هارمونی ،مقیاس ،نقطه کانونی ،بافت ،درجه بکر بودن

()33

رنگ ،تأثیر بر مناظر مجاور ،نادر بودن

()22

آسمان ،رنگ ،بافت ،افق و دید ،طبیعی بودن ،میزان تخریب

()27

کشاورزی

ساحلی

دشتی

کوهستانی

آسمان ،رنگ ،کنتراست ،بکر بودن ،میدان دید ،طبیعی بودن

()23

زیبایی ،رمزآلود بودن ،پیچیدگی ،خوانایی ،هماهنگی

()23

قابلیت دید ،رنگ ،بافت ،پاکیزگی ،سرزندگی ،توالی ،پیچیدگی ،شگفتی ،تراکم ،ویژگیهای منظره

()31

بحث و نتیجه گیري
خصوصیات زیباییشرناختی سریماهای سررزمین و کیفیرت آن

عناصر محیطزیستی و بصرری برر اسراس ویژگیهرای خراص و

قطعاً تحت تأثیر همه عوامل حاکم برر محریط از جملره عناصرر

اثرات ذهنی و عینی که بر روی بازدیدکنندگان ایجراد میکننرد

محیطزیستی و بصری و ویژگیهای آنها قرار دارد .اما برخی از

کیفیت زیباییشناختی را نسبت به دیگر عوامل بریشترر تحرت
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تأثیر قرار میدهند .بنابراین شناخت و آگراهی در مرورد عناصرر

لذا خصوصیات زیباییشناختی ایرن نروع سریماها در وهلره اول

محیطزیستی و بصری تأثیر گذار و خصوصیات آنها میتواند در

تحت ترأثیر ویژگیهای پوشش گیراهی قرار میگیرند .بنرابراین

ارزیابی کیفیت بصری سیمای سررزمین کمرک کننرده بروده و

از نظر اکولوژیک معیارهرایی هرمچرون تیرو و ترراکم پوشرش

موجب تسهیل در روند آن شود .در ادامه در مرورد ویژگیهرای

گیاهی و اندازه و شکل گیاهران در ایرن زمینره ارجحیرت پیردا

سیماهای شرهری ،جنگلری ،کشراورزی ،سراحلی ،کوهسرتانی و

میکننررد و پررس از آن فاکتورهررای دیگررر چررون توپرروگرافی و

دشتی بر اساس معیارهای کلیدی و عناصر بصری تشکیلدهنده

مشخصات خا

مانند بافت و رنگ مورد توجه قرار میگیرند .بر

آنها بحث شده است.

این اساس ویژگیهای عناصر بصری سریماهای جنگلری نیرز ترا

سیمای شهری:

حدود زیادی وابسته به ویژگیهای پوشش گیاهی هستند که از

ویژگیهای این نوع سیماها متأثر از فعالیتهای انسانی هستند،

جمله آنها میتوان به تنوع ،رنگ ،بکر بودن ،قابلیت و موقعیرت

یعنی ویژگیهای عناصر انسانساخت نسبت به عناصر طبیعی و

دید ،ترکیب ،شگفتی ،تعادل و همراهنگی اشراره کررد .الزم بره

اکولوژیکی در این گونه سریماها چیرگری و غالبیرت بریشترری

توضی است که قابلیت دید در این گونه سریماها ،تحرت ترأثیر

دارند .قابلیت دید در این نوع سیرماها معموالً وسرریع نیسرت و

ارتفاع و تراکم پوشش گیاهی قرار دارد.

به خراطر وجرود موانرع و عناصرر انسانسراخت محردود اسرت.

سیمای کشاورزی:

طراحان و برنامرهریزان شرهری در سراخت و ایجراد سریماهای

سیماهای کشراورزی تحرت ترأثیر فعالیتهرای انسانسراخت و

شهری جهت ایجاد حس سرزندگی ،پویایی و آرامش ترکیبی از

وضعیت طبیعی سرزمین ایجاد میگردند .نوع پوشش گیراهی و

ویژگیهرای پوشرش گیرراهی ،آ و عناصرر انسانسراخت را بررر

توپوگرافی از مهمترین معیارهای تعیینکننده وضعیت این نروع

اساس نظم ،تنروع و ترکیرب متعرادل آنهرا مرورد توجره قررار

سیرماها به شرمار میروند .در عناصر بصری این گونه سیررماها

میدهند .بنرابراین تنروعی از عناصرر بصرری و زیباییشرناختی

از نظر تنوع ،رنگ ،شکل و بافت پدیدهها تفاوت کمترری وجرود

سیماهای شهری مانند رنگ ،نظم ،هماهنگی ،جذابیت ،منحصرر

دارد اما از لحاظ معیارهایی مثل درجه طبیعی و منحصرر بفررد

بفرد بودن ،بافت ،یکنواختی ،درجه طبیعی برودن و کیفیرت در

بودن ،هماهنگی با محیط و تعادل وضرعیت بهترری نسربت بره

درجه نخست تحت تأثیر ویژگیهای عناصر انسان سراخت قررار

سیمای شهری مشاهده میشود .قابلیت و محدودیت میدان دید

میگیرند و سرپس از ویژگیهرای پوشرش گیراهی و آ ترأثیر

در این سیماها متغیر است و میتواند وسریع یرا محردود باشرد.

میپذیرند .وجود بیش از حد عناصر انسانساخت در این سیماها

بنابراین در ارزیابی کیفیت زیباییشناختی سیماهای کشراورزی

باعث بینظمی و به دنبال آن کاهش آرامش ،لطافت و جرذابیت

ویژگیهای اکولوژیکی پوشش گیاهی و شکل زمین باید بیشتر

بصری سریما میشرود .برر ایرن اسراس میتروان گفرت کره در

مورد توجه قرار گیرند .در این سیماها عناصر بصری مثل رنرگ،

سیماهای شهری مهمترین معیارهای اکولوژیک پوشش گیاهی و

شکل ،بافت و هماهنگی تحت تأثیر ویژگیهای پوشش گیاهی و

آ و ویژگیهایی همچون نظرم ،تنروع ،تعرادل و همراهنگی برا

معیارهای قابلیت دید و تنوع بیشتر از خصوصیات توپوگرافی و

محیط از با اهمیتترین عناصر بصری و زیباییشناختی به شمار

شکل سرزمین تأثیر میپذیرند.

میروند.

سیمای ساحلی:

سیمای جنگلی:

در درجه نخست ،کیفیت زیباییشرناختی ایرن گونره سیررماها

به خاطر اینکه در این گونه سریماها پوشرش گیراهی بره ویرژه

تحت تأثیر حرکت ،نوع و ویژگیهرای آ هرای اکوسیسرتمهای

درختان نسبت به دیگر عوامل اکولوژیک چیرگی پیردا کردهانرد

آبی قرار دارد .از دیگر پارامترهای اکولوژیک میتروان بره نروع و
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شکل ساحل ،شیب ،ارتفاع ،توپوگرافی و پوشش گیراهی اشراره

سیمای کوهستانی:

کرد .از اینرو ویژگیهای عناصرر بصرری همچرون تنروع ،رنرگ

در ایررن گونرره سرریماها ،توپرروگرافی و ژئومرفولرروژی معیارهررای

شنها و آ  ،صدای اموار ،قابلیت و محدودیت دید ،همراهنگی

اکولوژیک را تحت تأثیر قرار میدهند .به دلیل وضعیت متفراوت

با محیط ،طبیعی بودن و منحصر برودن بسرته بره خصوصریات

پوشش گیراهی کیفیت زیباییشرناختی سیرماهای کوهسرتانی

عناصر اکولوژیک در این زمینه اهمیت پیدا میکننرد .بره دلیرل

بر اساس این معیار تغییر میکند و قطعاً کوهستانهای با تراکم

وجود آ این گونه سیماها میتواننرد از لحراظ زیباییشرناختی

پوشش گیاهی متوسط و گیاهران بوترهای و علوفرهای جرذابیت

نسرربت برره دیگررر سرریماهای سرررزمین برررای بازدیدکننرردگان

زیباییشناختی بیشتری دارند .ویژگیهای خا

در سریماهای

ارجحیت داشته باشرند بره خراطر ایرنکره آ در ایجراد حرس

کوهستانی بدون پوشش گیاهی و یا با تراکم کرم نیرز میتوانرد

آرامش ،لطافت ،پویایی و سرزندگی محیط نقرش بسرزایی دارد.

مورد توجه قررار گیررد .بنرابراین عناصرر بصرری در ایرن گونره

قابلیت دید در سیماهای ساحلی وابسته به موانع دیرد و متغیرر

سیماها به ترتیب تحت تأثیر وضعیت ژئومرفولوژی ،شکل زمین،
مانند رنگ و بافرت قررار

است.

پوشش گیاهی ،آ و ویژگیهای خا

سیمای دشتی:

دارند .بر این اساس تنوعی از عناصر بصری در ارزیرابی کیفیرت

با توجه به هموار بودن تقریبی سریماهای دشرتی توپروگرافی و

زیباییشناختی سیماهای کوهستانی میتواند مدنظر قرار گیرند

شکل زمین در ارزیابی کیفیرت زیباییشرناختی آنهرا اهمیرت

که از جمله آنها میتوان به رنگ ،بافت ،شکل ،طبیعری برودن،

چندانی پیدا نمیکند .اما معیارهای اکولوژیک دیگر از جمله آ

هماهنگی ،نادر بودن ،شگفتی و منحصر بفرد بودن اشراره کررد.

و پوشش گیاهی بسته بره وجرود و عردم وجرود آنهرا کیفیرت

وضعیت میدان دید در این گونه سیماها بره دلیرل تنروع شرکل

زیباییشناختی را به شدت تغییر میدهنرد .ویژگیهرای خرا

زمین و موانع دیگر متغیر است.

مانند بافت و رنگ نیز میتواننرد در ایرن مرورد اهمیرت داشرته

بر اساس مطالعات گذشته مشخص گردید که در ارزیابی کیفیت

باشند .در این گونه سیماها به دلیل محدودیت موانرع و عناصرر

ب صری سیما از لحاظ اکولوژیک ،معیارهای آ  ،پوشش گیاهی و

محدودکننده دیرد معمروالً از میردان دید وسرریع برخوردانرد و

شکل زمین و از نظر جنبههای زیباییشناختی معیارهای رنرگ،

در واقع میتروان اذعران داشرت کره قابلیرت و میردان دیرد در

قابلیت دید ،میزان طبیعی بودن ،تنروع و میرزان همراهنگی برا

سیماهای دشتی نسبت به دیگر سیماها بسریار بریشترر اسرت.

محیط بیشتر مدنظر قرار گرفتهاند .وجود آ در سریما موجرب

بنابراین در ارزیابی کیفیت زیباییشناختی سریماهای دشرتی از

ایجاد حیات ،سرزندگی ،احساس امنیت و اطمینان خاطر انسان

لحاظ بصری ویژگیهای هرمچرون تنروع ،رنرگ ،منحصرر بفررد

میشود و کیفیت رمانتیک آ همواره نقش بارزی در جرذابیت

بودن ،هماهنگی ،طبیعی برودن ،قابلیرت دیرد و ترکیرب سریما

سیما ایجاد میکند .ویژگیها و خصوصیات آ از جملره رنرگ،

بسیار مورد توجه قرار میگیرند .بنابراین ،مهرمتررین معیارهرای

نرروع حرکررت و جریرران آن میررزان جررذابیت زیباییشررناختی

اکولوژیک در بررسی و ارزیابی کیفیت زیباییشرناختی سریمای

سیماهای مختلف را بسیار تغییر میدهد .در واقع سیماهایی که

سررزمین پوشررش گیراهی ،آ و شررکل زمرین هسررتند .وجررود

دارای منابع آبی از جمله رودخانهها ،دریاچهها و دریاها هسرتند

پوشش گیاهی و آ به دلیل ایجاد حس پویایی و سرزندگی در

از نظر بازدیدکنندگان ارزش زیباییشناختی بیشرتری خواهنرد

محیط و همچنین تنوع در سیماهای مختلف اهمیت زیادی پیدا

داشت .به طور کلی میتوان گفرت کره وجرود آ در هرر گونره

میکنند .در صورت وجرود پوشرش گیراهی متنروع در سریمای

سیمای سرزمین کیفیت زیباییشناختی و بصری آن را به طرور

سرزمین رنگ ،تنوع و هماهنگی در آن بره شردت تحرت ترأثیر

میاعف افزایش میدهد .ترکیب و تنوع پوشش گیاهی با توجره

ویژگیهای پوشش گیاهی تغییر مییابد.

به اینکه از نظر ایجاد میکروکلیمای محلی و تنوع اکولوژیک در
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