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ارزیابی بصری کیفیت منظرهها بر اساس رهیافت ادراکی ،الگویی برای
مدیریت مطلوبتر مناطق طبیعی تفرجی
(مطالعه موردی :مسیرهای پیادهروی حوضهآبخیز زیارت گرگان)

پریسا رفیعانی خاچک* ،1مرجان محمدزاده ،2سید حامد

میرکریمی2

 1کارشناس ارشد محیطزیست ،دانشکده شیالت و محیطزیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی گرگان
 2استادیار گروه محیطزیست ،دانشکده شیالت و محیطزیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی گرگان
(تاریخ دریافت1391/5/10 :؛ تاریخ تصویب)1393/4/30 :

چکیده
بازدیدکنندگان ،مسیرهای پیادهروی را به روشها و دالیل مختلف استفاده میکنند .در طراحی مسیرهای پیادهروی ،در نظر گرفتن
اولویتهای استفادهکنندگان در تعیین مقصد آنها در مسیر پیادهروی بسیار مهم است .منظرهها و نقاط تماشای طبیعت از جمله عناصر مهم
از سوی بازدیدکنندگان در انتخاب یک مسیر تفرجی هستند .بنابراین ،انتظارهای مربوط به زیبایی و زیباییشناختی باید بهعنوان بخشی از
یک طراحی اندیشمند درنظر گرفته شوند .رهیافتهای متفاوتی برای ارزیابی کیفیت منظرههای سیمای محیط طی چند دههی اخیر ،توسعه
یافته است .دو رهیافت پایه در این زمینه شامل :رهیافت تخصصی و رهیافت ادراکی است .در این پژوهش نیز منظرهها و نقاط دید در 10
مسیر پیادهروی موجود در منطقه تفرجگاهی طبیعی حوضهآبخیز زیارت ،بر اساس رهیافت ادراکی ارزیابی کیفیت بصری مورد بررسی قرار
گرفتند .در این راستا ،بررسی میدانی مسیرها در منطقهی تفرجگاهی طبیعی حوضهآبخیز زیارت جهت تعیین نقاط دید با استفاده از GPS
انجام شد .همچنین جهت تجزیه و تحلیل کیفیت منظرهها ،از تمام نقاط دید تعیینشده عکسبرداری و اطالعات حاصل از بررسی میدانی به
محیط  ArcGis9.3انتقال یافت .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده است ،مسیرهای موجود در منطقه را میتوان بر اساس کیفیت
منظرهها در سه طبقهی عالی ،خوب و متوسط قرار داد .بنابراین ،مسیرهای پیادهروی مورد بررسی امکان و فرصت تماشای منظرههای
متفاوتی از طبیعت این منطقه را میتوانند برای بازدیدکنندگان فراهم نمایند .شناسایی مسیرهای پیادهروی و نقاط دید آنها ،ارزیابی کیفیت
هر یک از این نقاط و معرفی مسیرها بر اساس کیفیت منظرهها با استفاده از روش ادراکی می تواند به عنوان الگویی مناسب برای مدیریت
مطلوبتر مناطق تفرجی مورد استفاده قرار گیرد .در این پژوهش ،سعی شدهاست تا با معرفی یکی از روشهای ارزیابی بصری ،الگویی برای
مدیریت مطلوبتر این مناطق و افزایش کیفیت تجربهی تفرجی بازدیدکنندگان از یک منطقه طبیعی تفرجگاهی ارایه شود.

کلید واژهها :مسیر پیادهروی ،بازدیدکنندگان ،ارزیابی ،رهیافت ادارکی ،کیفیت ،منظرهها
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سرآغاز
بازدیدکنندگان از مسیرها به روشها و دالیل مختلفی استفاده
میکنند .در طراحی مسیرهای پیادهروی در نظر گرفتن
اولویتهای استفادهکنندگان در تعیین مقصد آنها در مسیر
پیادهروی بسیار مهم است ( ;Johnston & Growcock, 2005
.)Farias et al, 2005

با توجه به این که زیبایی محیطزیست محرک و انگیزهی مهمی
برای حفاظت محیطزیست است ( ،)Hettinger, 2007سیمای
محیط باید بهعنوان یک منبع و در نهایت بهعنوان یک متغیر
مورد بررسی در فرایند تصمیمگیری مدیریت مناطق جنگلی در
نظر گرفته شود ( .)Dearden, 1985از اینرو ،مدیران مناطق
جنگلی با توجه به افزایش تقاضای تفرجی ،نیازمند آن هستند که
اثر زیباییشناختی را در تصمیمگیریها در نظر گیرند .با توجه به
وابستگی زیاد مناطق تفرجی به توریسم و از آنجا که اقدامهای
مدیریتی بیبرنامه سبب کاهش بازدیدکنندگان مناطق تفرجی در
آینده خواهد شد ،بنابراین ،مدیران مناطق جنگلی ،متخصصان
محیطزیست و آژانسهای دولتی و سازمانهای محیطزیستی
مستلزم به کارگیری ابزارهای علمی در ارزیابی سیمای محیط
هستند ( .)Burley, 2006انتظارهای مربوط به زیبایی و
زیباییشناختی نیز باید بهعنوان بخشی از یک طراحی اندیشمند
در نظر گرفته شوند ( .)Panagopoulos, 2009بر این اساس،
روشهای تحلیل سیمای محیط در سطح برنامهریزی یکی از
مهمترین اقدامهای دستیابی به هدف حفظ ارزشهای طبیعی
است .ارزیابی منظرهها مشتمل بر بررسی موجودیت و سنجش
ویژگیهای قابل دید و بصری گوناگون سیمای محیط برای
اهداف برنامهریزی ،طراحی و مدیریت میشود ( Daujotaite,
 .)1998به منظور حفظ مناطق زیبای منطقه در راستای توسعه
شبکهای از مسیرهای دسترسی مردم به نقاط دید ،لزوم
سازماندهی و تنظیم فعالیتها در مناطق حفاظتی از اهمیت
فراوانی برخوردار است ( .)Avizien et al., 2007مناطق طبیعی
توسط گروههای متفاوتی از مردم استفاده میشوند و ممکن است
نیازها ،خواستهها و عالیق این گروهها با هم یکسان نباشد.
بدینمنظور ،مدیران باید مناطق دارای ارزشهای زیباییشناختی
و منظرههای خاص و نیز مکانهای با سطح استفاده وسیع
بازدیدکنندگان را مورد توجه قرار دهند .کیفیت منظرههای مناطق
تفرجی باید حداقل در مناطقی که بهطور فعال دارای استفادهی
تفرجی یا توریستی طبیعت هستند ،مورد توجه قرار گیرد .کیفیت
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منظره میتواند به عنوان تشریحکننده و تفسیرکنندهی ظاهر
سیمای محیط از نظر زیبایی توصیف شود .منظرههای زیبا از
جاذبههای مهم برای توریسم مبتنی بر طبیعت و اکوتوریسم
هستند .بنابراین ،مدیریت بصری این منظرههای طبیعی ضروری
و مورد نیاز است ( .)Nohl, 2001سیمای محیط یک
محیطزیست بیرونی ،طبیعی یا ساخته شده است که به طور
مستقیم از سوی شخصی که از محیطزیست بازدید یا استفاده
میکند ،قابل درک است .یک سیمای محیط با منظرههای زیبا
جزیی از سیمای محیط کل است که از یک نقطهی برجسته و
مناسب به یک سو دیده میشود (.)Panagopoulos, 2009
زیبایی محیط یکی از فواید و نقاط قوت مناطق تفرجی و
کاملکنندهی توریسم منطقه است .بنابراین ،از منابع زیبایی
سیمای محیط باید تا حدی که امکان دارد برای تفرج و توریسم
استفاده شود .در این راستا ،منظره ها و نقاط تماشای طبیعت از
جمله عناصر مهم از سوی بازدیدکنندگان در انتخاب یک مسیر
تفرجی هستند ( .)Avizien et al., 2007در بررسیهای
گوناگون ،اهمیت معرفی و توصیف منظرهها در طول مسیرهای
پیادهروی و ارایهی این اطالعات به بازدیدکنندگان بیان شده
است مانندRogala & Maddern, 2007; The Irish) :
Sports Council, 2006; Johnston & Growcock,
;2005; Farias et al., 2005; Dye & Shaw, 2007
Government of South Australia & national parks
and wildlife south Australia, 2004; Queensland
.(parks and wildlife service, 2001

رهیافتهای متفاوتی برای ارزیابی کیفیت منظرههای سیمای
محیط طی چند دههی اخیر ،توسعه یافته است .دو روش ارزیابی
زیبایی سیمای محیط شامل :رهیافت تخصصی و رهیافت ادراکی
است .در رهیافت تخصصی کیفیت بصری سیمای محیط توسط
ارزشهای فیزیکی و زیستی تعریف میشود .در حالیکه در
رهیافت ادراکی ،ارزیابی بصری سیمای محیط حاصل ساختارهای
بصری سیمای محیط در دید انسان است که در تقابل با
فرایندهای روانشناختی (ادراکی ،شناختی و احساسی) میباشد
( .)Shafer et al., 1969; Panagopoulos, 2009رهیافت
ادراکی کیفیت زیبایی سیمای محیط را به عنوان محصول ذهن
انسان بر اساس تفسیری از آنچه دریافت شده است ،بیان
میکند ).(Lothian, 1999

ارزیابی بصری کیفیت منظره ها بر اساس رهیافت ادراکی ،الگویی برای مدیریت مطلوبتر مناطق طبیعی تفرجی…

مواد و روشها
 منطقه مورد مطالعه
در این تحقیق ،کیفیت منظرهها و نقاط دید در  10مسیر
پیادهروی موجود در حوضهآبخیز زیارت که یکی از مناطق تفرجی
مهم استان گلستان و از زیرحوضههاى مهم رودخانهی قرهسو در
جنوب شهر گرگان میباشد ،بررسی شد .حوضهی آبخیز زیارت با
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 6زیرحوضه و مساحتى حدود  9780هکتار در محدودهی
جغرافیایى˝ 23 54 55تا ˝ 31 54 10طول شرقی و ˝37 58
 36تا ˝ 46 36 11عرض شمالى قرار گرفتهاست .روستای
زیارت یکی از آبادیهای مهم داخل حوضه است که در 13
کیلومتری جنوب شهر گرگان و در ارتفاع  950متری واقع
شدهاست.

شکل ( :)1موقعیت حوضهآبخیز زیارت

بخش اعظم گردآوری اطالعات از طریق بررسیهای میدانی
مبتنی بر  GPSو عکسبردای با استفاده از دوربین دیجیتالی
انجام شد .برای شناسایی نقاط دید در طول مسیرهای پیادهروی،
از نظر افراد بومی و آشنا به منطقه استفاده شد .سپس نقشههای
مورد نیاز بر اساس دادههای حاصل از مطالعات میدانی در محیط
نرمافزار  ArcGIS9.3ساخته شدند .جهت تهیهی نقشهی نقاط
دید در مسیرهای پیادهروی منطقه مورد مطالعه ،از نقشهی
توپوگرافی (مقیاس  )1:50,000در محیط  GISمورد استفاده
قرار گرفت.
ارزیابی بصری جهت شناخت منظرههای موجود در مسیرهای
پیادهروی در منطقهی مورد مطالعه از طریق ثبت موقعیت مکانی
و عکسبردای نقاط دید مهم در مسیرهای پیادهروی موجود،
انجام شد که در ادامه روش ارزیابی بصری مورد استفاده در
پژوهش معرفی میشود.

 روش ارزیابی بصري جهت شناخت منظره ها و
نقاط دید در منطقه
در بررسی مسیرهای موجود در منطقهی مورد مطالعه ،مبنای
ارزیابی رهیافت ادارکی بوده و ارزیابی بر اساس دید ناظر صورت
گرفته است .در این بررسی ،منظرهها و مکانهای تماشای
طبیعت در منطقه با استفاده از دوربین عکاسی و  GPSثبت
شدند .در نهایت ،تحلیل دید و منظر در نقاط دید مسیرهای
پیادهروی حوضهآبخیز زیارت انجام شد .جدول ( ،)1عوامل مورد
بررسی در تحلیل دید و منظر را معرفی میکند (مخدوم،
.)1390
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جدول ( :)1عوامل مورد بررسی در تحلیل دید و منظر (مخدوم.)1390 ،

موقعیت دید

فاصله دید

سیمای طبیعی منظره

ترکیب منظره

حالت دید
مادون
معمولی
ماورا
نزدیک
متوسط
دور
پانورامیک
بسته
کانونی
یکنواخت
گوناگون
برجسته

یافتهها
تحلیل منظر بر اساس بررسی  4عامل موقعیت دید ،فاصله دید،
زاویه دید و ترکیب منظره در هریک از نقاط دید در طول
مسیرهای پیادهروی انجام شد .نقاط دید مسیرهای پیادهروی
موجود در حوضهآبخیز زیارت ،توصیف بصری و ارزیابی شدند.

توصیف شرایط
منظره زیر پای بازدیدکننده
منظره پیش روی بازدیدکننده
منظره باالی سر بازدیدکننده
فاصله  400-1mباشد
فاصله  400m-8kmباشد
فاصله ∞ 8 km-باشد
زاویه دید ْ120ْ-170
زاویه دید ْ30ْ-120
زاویه دید ْ>30
منظره از یک جنس باشد
منظره از چند جنس باشد
در منظره پدیدهی فوقالعادهای وجود داشته باشد

شکل ( ،)2موقعیت مسیرهای پیادهروی و نقاط مورد بررسی را
در حوضهآبخیز زیارت نشان میدهد .نتایج حاصل از ارزیابی
بصری نقاط دید هر یک از مسیرهای پیادهروی منطقهی مورد
مطالعه ،در جداول ( 2تا  )11به همراه تصاویر ( 1تا  )29در این
بخش آمدهاست.

شکل ( :)2موقعیت نقاط مورد بررسی در مسیرهاي پیادهروي در حوضهآبخیز زیارت

ارزیابی بصری کیفیت منظره ها بر اساس رهیافت ادراکی ،الگویی برای مدیریت مطلوبتر مناطق طبیعی تفرجی…

جدول ( :)2تحلیل نقاط دید و منظرههاي مسیر شمسک

جدول ( :)3تحلیل نقاط دید و منظرههاي مسیر مرسنگ
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جدول ( :)4تحلیل نقاط دید و منظرههاي مسیر زبله

جدول ( :)5تحلیل نقاط دید و منظرههاي مسیر سردانسر

ارزیابی بصری کیفیت منظره ها بر اساس رهیافت ادراکی ،الگویی برای مدیریت مطلوبتر مناطق طبیعی تفرجی…

جدول ( :)6تحلیل نقاط دید و منظرههاي مسیر سوته

جدول ( :)7تحلیل نقاط دید و منظرههاي مسیر مازوکش
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جدول ( :)8تحلیل نقاط دید و منظرههاي مسیر گاتدیسرا

جدول ( :)9تحلیل نقاط دید و منظرههاي مسیر گورمه تو -تلمبار

ارزیابی بصری کیفیت منظره ها بر اساس رهیافت ادراکی ،الگویی برای مدیریت مطلوبتر مناطق طبیعی تفرجی…

جدول ( :)10تحلیل نقاط دید و منظرههاي مسیر لندهکوه -گردهکوه

جدول ( :)11تحلیل نقاط دید و منظرههاي مسیر تپه نوراشهدا به سفیدچشمه
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 طبقهبندي کیفیت منظرهها و نقاط دید مسیرهاي
پیادهروي
در این بخش ،پس از تحلیل منظرهها و نقاط دید مسیرهای
موجود در حوضهآبخیز زیارت ،طبقهبندی مسیرها بر اساس نتایج
حاصل از این تحلیل صورت گرفت .بر این اساس ،سه طبقه
برای معرفی کیفیت منظرههای مسیرهای پیادهروی ارایه شد
(جدول  .)12پس از آن نیز هریک از مسیرها براساس طبقهبندی
ارایه شده در جدول ( ،)12در یکی از طبقات قرار گرفتند .نتایج
این طبقهبندی در جدول ( ،)13ارایه شده است .بر اساس نتایج
حاصل از این طبقهبندی ،بیشتر مسیرها در طبقه  ،2قرار گرفتند
که نشان میدهد اکثر مسیرهای منطقهی مورد مطالعه دارای
منظرههایی با کیفیت خوب هستند.
جدول ( :)12طبقهبندي کیفیت منظره ها و نقاط دید
مسیرهاي پیادهروي
طبقات
1
2
3

کیفیت منظره ها
عالی
خوب
متوسط

جدول ( :)13طبقهبندي کیفیت منظره ها و نقاط دید
مسیرهاي پیادهروي حوضهآبخیز زیارت
نام مسیر

کیفیت منظره مسیرها
طبقه 1

مسیر تلمبار



مسیر لندهکوه -گردهکوه



مسیر سردانسر



طبقه 2

مسیر شمسک



مسیر مرسنگ



مسیر زبله



مسیر مازوکش



مسیر گاندیسرا



طبقه 3

مسیر چشمه سوته



مسیر تپه نورالشهدا به سفیدچشمه



بحث و نتیجهگیري
انتظار مربوط به زیبایی و زیباییشناختی باید بهعنوان بخشی از
یک طراحی و برنامهریزی مدیریتی اندیشمند در نظر گرفته
شوند .برای رسیدن به این مقصود ،درک دقیق از زیباییهای
بصری و غیربصری محیطزیستی مورد نیاز است .امروزه ،مدیریت
و حفاظت از سیمای محیط با منظرههای زیبا یکی از معیارهای
مهم در تأسیس و نگهداری از مناطق حفاظتشده است .تحلیل
کیفیت سیمای محیط بصری ،جایگاه مهمی در برنامهریزی و
طراحی سیمای محیط دارد .مطالعات متعددی در اروپا و آمریکا
در رابطه با ارزیابی کیفیت بصری از سال  1960تا به حال
انجام شده است مانندAvizien et al., 2007; Singleton, ) :
 .(2009; Uzun & Müderrisoglu, 2011در نتیجه ،ارزیابی
بصری سیمای محیط در مطالعات برنامهریزی منطقهای از
اساسیترین اصول در تصمیمگیریهای برنامهریزی بهشمار
میرود.
در بررسیهای گوناگون ،اهمیت معرفی و توصیف منظرهها در
طول مسیرهای پیادهروی و ارایهی این اطالعات به
بازدیدکنندگان بیان شده است .برای مثال ،در سیستم درجهبندی
مسیرهای پیادهروی استرالیا وجود منظرههای زیبا از جاذبههای
مسیر بیان شده و در معرفی مسیرهای پیادهروی اطالعاتی در
مورد این منظرهها ارایه کرده است ( Department of
 .)sustainability and Environment, 2010بررسیهای
مختلف نشان دادهاند که فاصلهی دید ،نقطهی دید و پایهی
منظره بر کیفیت منظره اثر دارند .برای مثال ،بر اساس پنج
مطالعهی موردی در کشور فنالند ،دو مطالعهی اول نشان دادند
که روشهای مدیریتی متفاوتی در سیماهای محیط گوناگون
اجرا میشوند .مطالعهی موردی سوم تفاوت معنیدار آماری بین
دو منظره اصلی نشان نداد و بیان شد که تفاوت بین این دو
منظر ممکن است به دلیل تفاوت در فاصلهی دید باشد
( .)Karjalainen, 2006همچنین ،بر اساس مطالعه
( )Daujotaite, 1998منظرهها در سه طبقه شامل متوسط،
خوشمنظر و بسیار خوشمنظر قرار گرفتندCorry &) .
 ،)Nassauer, 2002نیز نقاط دید را در چهار گروه (خیلی خوب،
خوب ،متوسط و ضعیف) بر اساس کیفیت منظرهها طبقهبندی
کردند.
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… الگویی برای مدیریت مطلوبتر مناطق طبیعی تفرجی،ارزیابی بصری کیفیت منظره ها بر اساس رهیافت ادراکی

 ارزیابی کیفیت،شناسایی مسیرهای پیادهروی و نقاط دید آنها
هر یک از این نقاط و معرفی مسیرها بر اساس کیفیت منظرهها
با استفاده از روش ادراکی می تواند به عنوان الگویی مناسب
.برای مدیریت مطلوبتر مناطق تفرجی مورد استفاده قرار گیرد
 در این پژوهش سعی شده است؛ با نشان دادن اهمیت،بنابراین
معرفی و توصیف منظرهها در طول مسیرهای پیادهروی و ارایهی
این اطالعات به بازدیدکنندگان و نیز معرفی یکی از روشهای
 الگویی مناسب برای مدیریت مطلوبتر،ارزیابی بصری نقاط دید
مناطق طبیعی تفرجی و افزایش کیفیت تجربهی تفرجی
بازدیدکنندگان از منطقه ارایه شود تا عالوه بر تحقق اهداف
 افزیش رضایت بازدیدکنندگان را نیز به دنبال داشته،حفاظتی
.باشد

در بررسی مسیرهای پیادهروی حوضهی آبخیز زیارت نیز با توجه
به اهمیت ارزیابی کیفیت بصری منظرهها در مدیریت مطلوبتر و
 همچنین به منظور آگاهی دادن دقیقتر به،حفاظت از این مناطق
بازدیدکنندگان در مورد امکان تماشای منظرهها در مسیرهای
پیادهروی حوضهی زیارت و کیفیت منظرههای موجود در این
 ارزیابی کیفیت بصری نقاط دید انجام و منظرهها بر،مسیرها
 بر اساس ارزیابی. طبقهبندی شدند،اساس نتایج تحلیل نقاط دید
 کیفیت منظرهها و نقاط دید به عنوان یکی از فاکتورهای،بصری
 نتایج.مهم در طبقهبندی مسیرهای مورد مطالعه درنظر گرفتهشد
نشان داد مسیرهای پیادهروی حوضهی آبخیز زیارت امکان و
فرصت تماشای منظرههای متفاوتی از طبیعت این منطقه را
.فراهم میکنند
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