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 برداري از منابع طبیعی نشریه حفاظت و بهره

  1395، اول، شماره پنجمجلد 
http://ejang.gau.ac.ir  

  

  شناختی سیماي سرزمینبردرك ارزش زیبایی عوامل عینی و ذهنی مؤثر
  

  4حامد میرکریمیسید و 3ماهینی ، عبدالرسول سلمان2، مرجان محمدزاده1سپیده سعیدي*

استادیار گروه 4و2، طبیعی گرگان زیست، دانشگاه علوم کشاورزي و منابعآمایش محیطارشد ارزیابی و  کارشناس1
زیست دانشگاه علوم کشاورزي و  دانشیار گروه محیط3 ،طبیعی گرگان زیست دانشگاه علوم کشاورزي و منابع محیط

  طبیعی گرگان منابع
 19/12/92 :تاریخ پذیرش ؛ 30/08/92 :تاریخ دریافت

  چکیده
اند. برداشت طبیعی داده شناختی سیماي مناظرتحقیقات اخیر اهمیت زیادي به ارزیابی ارزش زیبایی ف:سابقه و هد

افراد، برگرفته از خصوصیات ادراکی سیماي سرزمین متفاوت است و این همان چیزي است که در این مطالعه به آن 
هاي مختلف در نتیجه تنوع موجود ن برداشتشود. ایشناختی یا درك ارزش زیبایی شناختی گفته میي زیباییتجربه

در در سیماي مناظر و بر مبناي شکل، رنگ، بافت، ریتم، تناسب، توازن، تقارن، نظم، امتداد و پیوستگی متفاوت است. 
  این مطالعه هدف شناسایی معیارهاي عینی و ذهنی موثر بر درك ارزش زیبایی شناختی است.

  

اي و بـا اسـتفاده از مـدارك و سـوابق  ع مروري بوده که به روش کتابخانهوپژوهش از ن این مواد و روش کار:
را  اجزا و متغیرهـاي هـر عنصـر ،  ي سیماي سرزمینخصوص عتاصر تشکیل دهندهموجود، ضمن تحقیق در 

  . مورد بررسی قرار داده است
  

هـاي زیبـایی شـناختی یـک شارزیابان محیط زیست معموالً با استفاده از دو نگرش عینی و ذهنی ارز ها: یافته
هـاي در نگرش اول کیفیت بصري سـیماي سـرزمین بـا اسـتفاده از ارزش .هندد منطقه را مورد ارزیابی قرار می

هاي آبی و عوارض انسان ساخت و فیزیکی و زیستی خود منظر از قبیل تنوع شکل زمین، پوشش گیاهی، جنبه
  شود. منظر تعریف میدر نگرش دوم براساس دید انسان، درك و حس او از 

                                                        
   s.saeidi@Ymail.com :همسئول مکاتب*
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  رگـذار روي ارزش زیبـاییدر این مقاله انواع عوامل عینی (فیزیکی و زیستی) و ادراکی (ذهنـی) اث گیري: نتیجه
و نتایج نشـان داد شناختی سیماي سرزمین و نقش هر یک از این عوامل بر ارجحیت یک منظر ارائه شده است 

شناختی، منابع طبیعی گردشگري مهم و ناسب از اثرات زیباییسیماي سرزمین بدون ارزیابی م که توسعه مکانی
سازد بنابراین شناخت انواع عوامل عینی و ذهنی جهت ارزیابی صـحیح داراي ارزش باال را با مشکل مواجه می

عنوان ویژگی ذاتی یک شیء فیزیکی به حساب آید،  شناختی نباید تنها بهکیفیت زیبایی رسد.ضروري به نظر می
شناسـی همـوار مـین تـرجیح زیبـاییتمایز ذهن و طبیعت راه را براي ارج نهادن به نقش احسـاس در تخبلکه 

اي از عینیت، بر مبناي ترجیحات عموم مردم سـنجیده تواند با درجهشناختی میتحلیل زیبایی سازد، در واقع می
روشـی جـامع بـراي ارزیـابی کیفیـت  عنوان تواند بهینی و ادراکی (ذهنی) میشود؛ بنابراین تلفیق دو رهیافت ع

با توجه به این که حس بصري بیشترین تأثیر را روي کیفیت  شناختی سیماي سرزمین به کار گرفته شود.زیبایی
شناختی سیماي سرزمین باید به عنـوان یـک ي تفرجی افراد دارد بنابراین ارزیابی کیفیت بصري و زیباییتجربه

  و مدیریت سرزمین اعمال شود.هاي آمایش بخش کاربردي در طرح
 

  عوامل عینی، عوامل ذهنی.شناختی، ین، ارزیابی ارزش زیباییسیماي سرزم :یديکل هاي واژه
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  مقدمه
زیبایی منظر عنصري اصلی است که در محیط طبیعی در رابطه با توریسم و تفرج با آن روبرو بوده 

درك  .)4(در مطلوبیـت کلـی یـک منطقـه دارد رساند بلکه سهم مهمی و نه تنها به فرد بیننده سود می
شناختی سیماي سرزمین، فراتر از فرآیند شناسایی عالئم فیزیکی و زیستی موجود در هاي زیباییارزش

منظر است و در واقع فرآیند ادراکی است که از تبـادالت زیبـایی شـناختی بصـري و غیربصـري بـین 
گیرد. ایـن درك فرآینـدي اسـت کـه از طریـق آن می اءگر و فضاي جغرافیایی دیده شده، منشمشاهده

با شوند. بندي و تشخیص داده میدهی، طبقهداري سازماناطالعات حسی به صورت ساختارهاي معنی
شناختی سـیماي سـرزمین، بیشـترین تـأثیر را روي توجه به این که حس بصري یا همان ارزش زیبایی

کیفیـت بصـري یـا  رسد.یفیت بصري ضروري به نظر میي تفرجی افراد دارد، ارزیابی ککیفیت تجربه
هاي فیزیکی و زیستی خـود منظـر تواند با استفاده از ارزشارزش زیبایی شناختی سیماي سرزمین می

تواند براساس دید انسان، درك و حس او از سنجیده شود که این بیان کننده نگرش عینی است و یا می
ي ترکیب خاصی نگرش ذهنی است. در واقع زیبایی منظر نتیجه يشود که نشان دهندهمنظر تعریف می

هاي فیزیکی از قبیل شکل زمین، پوشش گیاهی، عوارض انسان ساخت، عـوارض ها و ویژگیاز پدیده
موقعیـت سـیماي سـرزمین،  آبی است که بر مبناي برداشت ذهنی افـراد بازدیدکننـده و درك افـراد از

این بـه جـاي دیـدن کیفیـت بنابرشود. شناختی متفاوت میزیبایی دهی شده و منجر به تجاربسازمان
عنوان ویژگی ذاتی یک شیء فیزیکی، تمایز ذهن و طبیعت راه را براي ارج نهـادن بـه نقـش  زیبایی به

   ).17( سازدشناسی هموار می احساس در تخمین ترجیح زیبایی
  

 ها مواد و روش
اي و با استفاده از مدارك و سـوابق موجـود،  ابخانهپژوهش از نوع مروري بوده که به روش کت این

را مـورد اجزا و متغیرهاي هر عنصـر ، سیماي سرزمین دهنده اصر تشکیلخصوص عنضمن تحقیق در 
انواع عوامل عینی و ذهنی تـأثیر گـذار با توجه به مرور منابع مختاف، در ادامه . بررسی قرار داده است

 د شد.نفضیل معرفی خواهروي ارزش زیبایی شناختی منظر به ت

این بخش شامل توصیفی از عناصـر عینـی : ها بر درك سیماي سرزمینانواع عوامل عینی و نقش آن
هـایی از اشـکال در یک سیماي سرزمین است. عناصر عینی مهم عبارتند از شکل زمین (شـامل جنبـه

  هاي آبی و عوارض انسـانسطح زمین از قبیل وجود کوه، قله، یال، دره و دشت)، پوشش گیاهی، جنبه
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هایی تقسیم شوند که در واقع میکرو ساختارها و یا توانند به زیربخشساخت. هریک از این عناصر می
 توانند به عنوان معیارهـاي جـذابیت نیـز مطـرح شـوند.دهند. این اجزا میاجزاي عناصر را تشکیل می

  دهد.اش را نشان میسازندهیرهاي اجزاء و متغ سیماي سرزمین به عناصر، یکتفک )1(شکل
 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

 )5اش ( عناصر، اجزاء و متغیرهاي سازنده تفکیک سیماي سرزمین به -1 شکل

Figure 1. The breakdown of landscape into components, elements and variables(5) 

بصريسیماي منظر   
Visual landscape 

.شوند تا ساختار میانی سیماي منظر را به وجود آورندترکیب میشامل عناصري که با هم   
Consists of components which combine to form the meso-structure of visual landscape 
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شـوند. شـکل زمین نامیـده مـیهاي سه بعدي سطح زمین، توپوگرافی یا شکل برجستگی: شکل زمین
در  سـازد وترین عنصر در سیماي سرزمین است که عناصر مختلف را به هـم مربـوط مـیزمین اصلی

باشد که شکل، فرم . شکل زمین ترکیبی از شیب، جهت و ارتفاع می)14( یابدهاي آبی پایان میحاشیه
هـا و مقیـاس ماننـد دشـتبـزرگ . اجزاي شکل زمین از عوارض )20( کندو سطح زمین را ایجاد می

 ها تشکیل شده است. هاي منفرد و درهها تا عوارض کوچک مقیاس مانند تپه کوه

شناسـی و ها، شیب، مبدأ زمیناساس مقیاس، ویژگی تواند برشکل زمین می: اجزاي عنصر شکل زمین
تـرین جـزء شناختی سیماي سرزمین، شکل مهـمبندي شود. در بررسی خصوصیات زیباییشکل طبقه

دهـد. سـیماي است، زیرا کیفیت بصري و عملکردي سیماي سرزمین را به شدت تحت تأثیر قرار مـی
هـا تفکیـک ها و دامنهسرزمین ساختار منظمی از اشکال است که به اشکال مسطح، محدب، مقعر، یال

اشـتن ماهیـت هـا بـه دلیـل دها و تپهها به دلیل داشتن ماهیت افقی مشخص و کوه. دشت)2(شود می
کننـد نیـز از شناختی که هر یک در ذهن بیننده ثبت میي زیباییعمودي اهمیت دارند، در نتیجه تجربه

  هم متفاوت است. 
شکل، اندازه، رنگ و موقعیت اجزاي شـکل زمـین بـه : متغیرهاي قابل اجرا براي اجزاي شکل زمین

شوند ها باعث میهم پیوسته یا کوههاي بههاي مهم مطرح هستند، براي مثال مجاورت تپهعنوان ویژگی
تواند عملکـرد یـک محـور را داشـته که به صورت یک گروه به هم پیوسته دیده شوند. یک دشت می

باشد (اگر به صورت خطی باشد)، یعنی طول آن بزرگتر از عرض آن باشد. در واقع این اجزاء شـکلی 
شـناختی از سـیماي ي زیبـاییدر نتیجـه تجربـهکننـد و کشیده دارند که حسی از جنبش را ایجاد مـی

دهند. اجزایی که کشیدگی ندارنـد اجـزاي کـانونی هسـتند و در بیشـتر سرزمین را تحت تأثیر قرار می
شوند. تیزي نیز وقتی که اثرات پیوستگی اجزاي شـکل زمـین در یـک مواقع به صورت نقطه دیده می

  .)16( شود، مهم استمنظر ارزیابی می
پوشش گیاهی نقش مهمی در شکل، رنگ، بافت و تنوع یک سیماي سرزمین بازي : هیپوشش گیا

شوند هاي مختلف میها و بافتهاي گیاهی با توجه به این که باعث ایجاد نمادها، رنگکند. پوششمی
  کنند. زیبایی را به سیماي سرزمین اضافه می
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ند و اشکال مختلف، الگوهاي رشد، کن، بیان کرد که گیاهان احساسات را تشویق می)1998(بیر
کند که چنین بیان میشوند. او همشناختی متفاوتی میها باعث ایجاد تجارب زیباییها و اندازهرنگ

  ).1ها و گیاهان نشوند(تعداد کمی از افراد هستند که مسحور زیبایی گل
ش گیـاهی را بیـان بندي براي پوشـسه نوع مختلف طرح طبقه ،)1991مارش (: اجزاي پوشش گیاهی

  :)11(کرده است
  شوند.بندي می. فلوریستیک که گیاهان طبق گونه، جنس و خانواده طبقه1
. فیزیونومیک یا شکل و ساختار که بر اساس بررسی کلی شکل گیاهان یا جوامع بزرگ گیاهی براي 2

  شوند.بندي میهاي چیره طبقهها و علفزارها است و با توجه به گونهمثال جنگل
شوند، براي بندي میشوند طبقه. اکولوژیک که پوشش گیاهی بر اساس زیستگاهی که در آن یافت می3

  ها.ها یا سواحل دریاچههاي شنی، تاالبمثال گیاهان موجود بر روي تپه
شناختی است، شکل در این مقاله با توجه به هدف این مطالعه که بررسی اثر عوامل روي ارزش زیبایی

  تار گیاهی مورد توجه قرار دارد.و نوع ساخ
پوشش گیاهی چندین عملکرد ساختاري در یک : متغیرهاي قابل اجرا براي اجزاي پوشش گیاهی

ها شود، برخالف فضاهاي تواند باعث ایجاد فضاهاي خالی یا تودهسیماي سرزمین دارد براي مثال می
موارد زیر جهت توضیح اجزاي پوشش . )14( کنندها را ایجاد میها تودهخالی درختان و درختچه

  اند.گیاهی با هدف تحلیل نهایی کیفیت بصري مهم تشخیص داده شده
تر است، پوشش گیاهی کند مهمنسبت به دیگر اجزا از آن جهت که مجموع عناصر را ایجاد می مکان:

یک اثر مثبت کند، شناختی خاصی که از طریق شکل، رنگ و بافت ایجاد میي زیباییمستقل از تجربه
اي که توزیع عمودي بزرگتر باشد تأثیر مثبت گیاهی به گونهروي سیماي سرزمین دارد. انبوهی پوشش

درصد باالیی از ترجیح زیبایی شناختی را براي درختان در  )،2001سیلوینین و همکاران (بیشتري دارد. 
دکناري ارزش کمتري از نظر گیاهی تاالبی و رویک سیماي سرزمین یافتند و بیان کردند که پوشش

  .)15( بصري نسبت به درختان بلند دارند، زیرا  داراي توزیع عمودي کمتري هستند
اشـکال متنـوع و  .)16(شـود ي افقی آن ایجاد میفرم بیرونی یک جزء است که از طریق زمینه شکل:

ونگی توزیـع نیـز کنند، چگهاي پوشش گیاهی به تنوع عمومی سیماي سرزمین اضافه میمختلف توده
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گذارد. اشکال ساده و پیچیده نیز اثر زیبایی شناختی متفـاوتی اهمیت دارد زیرا روي یکپارچگی اثر می
  روي سیماي سرزمین دارند.

توانـد ي رنگ میافزاید، دامنههاي پوشش گیاهی به تنوع عمومی سیماي سرزمین میتقابل رنگرنگ: 
ها تـأثیر متفـاوتی روي ارغوانی متفاوت باشد. شدت مختلف رنگاز قرمز تیره، نارنجی، زرد تا سبز و 

رنگ افزاید. کمهاي تیره و روشن بر میزان هیجان میشناختی افراد دارد. تنوعی از رنگي زیباییتجربه
هاي تیـره و کاهند در حالیکه رنگهاي آرام باعث ایجاد حس آرامش شده و از هیجان میبودن و رنگ

  . )14(افزایندیجان میشدید بر میزان ه
ي زبر و ناهموار، ها افزایند. بافتهاي مختلف نیز بر تنوع عمومی سیماي سرزمین میوجود بافت تنوع:

رسند و حسی از مسافت و هاي نرم و هموار دورتر به نظر میرسند درحالیکه بافتتر به نظر مینزدیک
ي یک سیماي سرزمین بستگی بـه نـوع بافـت آن اثر پوشش گیاهی رو .کنندمی ءعمق را در انسان القا

  .)5( شوند که فضاها بزرگتر به نظر برسندهاي ریز و نرم باعث میدارد مثالً بافت
هاي پوشش عنوان یک ویژگی کانونی عمل کند. لکه تواند بهبه مکان، پوشش گیاهی میبسته  کشیدگی:

کـانونی در یـک سـیماي -در تعامـل محـوريعنوان محورهایی  توانند بههاي کشیده میی با شکلگیاه
  .)5(سرزمین، حس جابجایی ایجاد کنند 

شود، بافت زبـر توسـط درختـانی کـه داراي گذاري میبافت از نرم و ریز تا زبر و خشن ارزش بافت:
ي شود. بافت متوسط را درختانی کـه داراي انـدازههاي انبوه هستند، ایجاد میهاي بزرگ و شاخهبرگ

  .)2( کنندهستند و تراکم متوسط دارند، ایجاد می برگ متوسط
باعث جلب توجـه  کنند وشناختی بازي میهاي غیر آلوده نقش مهمی در بهبود کیفیت زیباییآب: آب

یک نیاز گسـترده  شوند وطور احساسی جلب آب می ها بهشوند. انسانسرزمین خاص مییک سیماي 
  . )2(به تعامل با آب دارند

کند هم به علت مکان و هم کند قدرت تحریک و تهیجی که آب ایجاد میبیان می، )1991ماتالك (
دهد، آب . آب براي زندگی ضروري است و به سیماي سرزمین قوت می)14( بخاطر صداي آب است

ي هم به عنوان یک نماد است هم خاصیت درمانی دارد و به عنوان یک فاکتور کارآمد در بهبود تجربـه
  تی منظر مطرح است.زیبایی شناخ
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هاي سـاکن شود: آبآب بر اساس حرکتش به دو دسته تقسیم می: شناختی آب اجزاي عنصر زیبایی
  هاي جاري.بدون حرکت) و آب –(آرام 
بـا جریـان آب  ها ها و حتی رودخانـهها، سدها، دریاچهها، برکهتوان به تاالبهاي ساکن را میبآ

  شوند.ها وآبشارها تقسیم میها، نهرها، جوياري به رودخانههاي جبسیار آرام تقسیم کرد و آب
بینندگان بخش و ذهنی روي ها از نظر خصوصیت یک اثر تسکین دهنده، آرامشاین آب آبهاي ساکن:

ممکن است ذهن را به تفکر تشویق کننـد. ایـن  وباشد دارند که به صورت بصري و فیزیولوژیکی می
  .کننددل با نیروي جاذبه برقرار میها یک توازن و تعانوع از آب

جاري هر نوع آب متحرکی است که به مجراهاي شناخته شده محدود شده باشـد  آب: هاي جاريآب
شوند که آب ناگهان از یک ارتفاع بلندتر بـه پـایین سـرازیر مانند آبشار . آبشارها در جاهایی یافت می

  کنند. انرژي ایجاد می هاي جاري مانند آبشارها جنبش، جهت وشود. آبمی
  

  متغیرهاي اجرا شدنی اجزاي عنصر آب 
هاي ساکن یا جاري روي سـیماي سـرزمین حـائز اهمیـت با توجه به تأثیر زیبایی شناختی آب مکان:
  است.
تواند نامنظم باشند در واقع به  همان شکلی که در طبیعت هسـتند و یـا هاي عوارض آبی میلبه شکل:

هـاي مسـتقیم اند. رودخانهندسی باشند که عوارض آبی انسان ساخت این گونهبه صورت مستقیم و ه
هاي داراي که رودخانه توانند باعث ایجاد هیجان شوند در حالیداراي جریان شدید هستند بنابراین می

 . )8(توانند باعث ایجاد حس آرامش شوند پیچ و خم و یا با جریان آزاد می

شـناختی سـیماي خلوص آب است و بـر روي درك کیفیـت زیبـاییرنگ آب شاهدي مبنی بر  رنگ:
رسـند، بنـابراین تر به نظـر مـیتر و تازهآبی تیره، طبیعی ي شفاف با رنگها گذارد. آبسرزمین اثر می

آلود) معموالً به رنگ سبز روشن، هاي کدر (گلکنند. آبهرجایی که دیده شوند تأثیري مثبت ایجاد می
  .  )14و  1( شونداساس مواد محلول موجود در آن دیده می اي برآبی یا قهوه
و تحـرك را بـه یـک سـیماي سـرزمین عنوان یک جزء خطی (محوري) جنبش  رودخانه به کشیدگی:

عنوان نقاط کانونی به حسـاب آینـد کـه حـس  توانند بهون هیچ گونه کشیدگی میافزاید و سدها بد می
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تـر و داراي تـأثیر ط مستقیم نسبت به خطـوط منحنـی قـويکنند. خطوجابجایی و جنبش را ایجاد می
  گیرند.بیشتري هستند و مستقیماً در یک نقطه در مقابل چشم بیننده قرار می

شناختی واضح بـراي منـاطق طبق تحقیقات صورت گرفته یک ترجیح زیباییعوارض انسان ساخت: 
هـایی کـه اخیـراً شـاورزي، زمـینکهـاي بکر و دست نخورده در بین سایر مناطق وجود دارد و زمـین

 . )9(هاي مدرن کمترین میزان ترجیح را دارند ها حتی ساختماناند و ساختمانصورت بایر درآمده به

تواننـد بـه ارزش زیبـایی ها میگذارند. جادهاثرات انسانی نیز روي درك دوري و مسافت تأثیر می
و دوالینـی، قطعـاً از ارزش دیـد سـخت، محکـم هاي مـدرن، منظر اضافه کنند یا از آن بکاهند، جاده

ر یک سـیماي سـرزمین جـاي گرفتنـد روها که به خوبی دکاهند درحالی که مسیرهاي پیاده و پیاده می
توانند به ارزش زیبایی یک منظر بیفزایند. افراد پیـاده مسـیرهاي آرام، بیـرون از شـهر و مسـتقل از  می

ی که مسیر از آن ساخته شـده اسـت نیـز مهـم اسـت، دهند. جنس سطحترافیک شهري را ترجیح می
از بین عـوارض انسـان سـاخت  ).5( دهندکوهنوردان و افراد پیاده معموالً سطوح طبیعی را ترجیح می

سـاخت هاي آسفالته دارند. میزان تـأثیر عـوارض انسـانبیشترین تأثیر منفی را مناطق مسکونی و جاده
چنین شکل این عوارض (هندسی، اند (طبیعی یا مصنوعی) و همبستگی به موادي که از آن ساخته شده

  .)9و  19(طبیعی یا مصنوعی) دارد 
خصوصـیاتی از قبیـل مکـان، شـکل و : متغیرهاي قابل استفاده براي اجزاي عنصـر انسـان سـاخت   

ق ها طبـگذارد. مثالً جادهشناختی تأثیر تواند روي کیفیت زیباییساخت نیز میکشیدگی عوارض انسان
اي از شـوند. مجموعـهتعریفشان کشیده هستند بنـابراین تحـت عنـوان اجـزاي محـوري شـناخته مـی

ها ي ساختمانشوند اما اگر مجموعهتوانند تحت عنوان نقاط کانونی شناخته ها در کنار هم میساختمان
  شوند.کشیده باشند تحت عنوان محور بیان می

 تواننـد تجربـهنوعشان تا حدي میشده در باال برحسب ترکیبی از اجزاء و متغیرهاي مختلف ذکر 
شناختی از یک منظر را بهبود بخشند یا از آن بکاهند. تمامی این اجزا، بـه صـورت فیزیکـی در زیبایی

محیط خارجی وجود دارند. در ادامه انواع عوامل ذهنی که با توجه به چگونگی ترکیب عوامل فیزیکی 
  شوند.گذارند بیان میمنظر تأثیر میفوق روي درك ارزش زیبایی یک 

 تـرین از اصـلی ايبخش مجموعه این در: ها بر درك سیماي سرزمینانواع عوامل ذهنی و نقش آن

 بـر تکیـه با تا مناظر طبیعی ارائه شده است، شناختیزیبایی اثرگذار روي درك ارزش معیارهاي ذهنی
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یـابی منـاظر زیبـا بتوان از این معیارها بـراي مکـان میدانی، هايتحلیل و مشاهدات به توجه با و هاآن
شناختی سیماي عوامل ذهنی مؤثر بر درك ارزش زیبایی) انواع 2درتحقیقات آتی استفاده شود. شکل (

  دهد.سرزمین رانشان می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  عوامل ذهنی موثر بر درك ارزش زیبایی شناختی سیماي سرزمین -2شکل  

Figure 2. Subjective criteria which are effective on aesthetic value perception 
  

 نظم
Order  

 شگفتی
Mysterious   

 پیچیدگی
Complexity 

 

والیت  
Succession 

 عوامل ذهنی موثر بر درك ارزش زیبایی شناختی سیماي سرزمین
Subjective criteria which are effective on aesthetic value perception 

 یکپارچگی
Integrity 

 سادگی
Simplicity 

 پیچیدگی
Complexity 
 تکه تکه شدن

Fragmentation 
 تنوع

Diversity 
 وضوح

Clearness 

شانه گذارين  
Marking 

 تاکید
Emphasis 

 انتظار
Expectation 

 محدود کردن دید عابر
Vision limitation 

 انحراف
Deviation 

 تغییر سطح و شکنندگی
Toposhape diversity 
 ایجاد موانع در مسیرها

Trail obstacle 
 سایه روشن

Hillshade 

وقلمروها نوع در مالکیتت  
Landuse diversity 

اندازهاچشمتنوع در   
Landscape diversity 

 منظر قاب شده
Framed landscape 
 تنوع در مسیر حرکت

Trail diversity 
 تفکیک و تقسیم فضا

Space division 
 شکستگی بصري

Visual obstacle 
 منظرپنهان شده

Hidden landscape 
 

 محصوریت
Closeness  

 ایجاد موانع دید
Vision limitation 

 ارتباط کالبدي
Connection 
 تداوم حرکت

Movement permanency 
 نظم

Order 
 تعریف اتصاالت

Connection describing 
 تنگ و گشاد شدن فضا

Space tight and loose 
 فضاهاي ایستا و پویا

Static and dynamic 
 وحدت
Unity 



 1395) 1)، شماره (5برداري از منابع طبیعی جلد ( حفاظت و بهره نشریه

27  

اي از فضاها و حرکت در مناظر ها در مبحث ارتباط سلسلهاز مهمترین نظریه :توالی (دیدهاي متوالی)
ي دیدهاي متوالی است که گوردن کالن بر آن تأکید دارد، همـانطور کـه متمادي و توالی بصري، نظریه

هایی یکسان فضاهایی که به صورت متـوالی گوید با قدم زدن از یک سو به سوي دیگر با گامکالن می
شوند در پیش روي ما قرار خواهند گرفت، کوچکترین انحراف و جلو و عقب رفتن فضـاها آشکار می

 بـهترین معیار در تجروالی، کلیدي. از نظر کالن ت)13( شود تر میایجاد یک صحنه جدید و مهیجباعث 
اندازهاي یابد. دریافت چشمي کالن با مفهوم حرکت ارتباط میزیبایی یک منظر است. توالی در اندیشه

  متوالی در طول مسیر منجر به جلب توجه انسان به محیط و ایجاد تأثیرات مطلوب بصري خواهد شد. 
کننـده اثر و خسـتهگردد بیاین که دید اولیه به زودي با چشم مأنوس می یک راه طوالنی به واسطه

دهد و وقتی که دو منظره در العمل نشان میهاي میان اشیاء عکسشود. مغز انسان به تباین و تفاوتمی
تـري گردد و بیننده احساس عمیقگیرند، یک تفاوت آشکاري احساس میآن واحد در حافظه قرار می

دهد، در غیـر تر نشان مین را سرزندهانگیز در کنار هم، سیماي سرزمیکند. وجود مناظر دلرا درك می
درپی لزوم توجه به . بنابراین در ارزیابی دیدهاي پی)3( شوداین صورت بدون شکل و جنبش ظاهر می

ها از اصول اولیه وجود ارتباط میان دو منظره موجود و در حال نمایان شدن و تناسبات میان اجزاي آن
هایی از قبیل: محصوریت، ایجاد موانع مطالب فوق شاخص ایجاد تداوم بصري خواهد بود. با توجه به

دید در مسیرهاي طوالنی و مستقیم، ارتباط کالبدي اجزاء با یکدیگر و با کل مجموعه، تداوم حرکـت، 
نظم و تناسبات، تعریف اتصاالت، تنگ و گشاد شدن فضا، فضاهاي ایستا و پویا وعوامل ایجاد کننـده 

  .)18و  7، 6، 3( ی مؤثر خواهند بودوحدت در جهت درك توالی فضای
معیار پپچیدگی به معناي هماهنگی، تنوع، گوناگونی و ایجاد وحدت در مناظر است. از نظر : پیچیدگی

کالن این معیار باعث تحریک حس بصري و ارتقاء کیفیت فضا خواهد شد. پیچیدگی چشم را به خود 
تـر جلـوه تواند مناظر را سرزندهروي مییک مسیرپیادهها در ها و تباینکند، مثالً ایجاد تفاوتجلب می

گیاهی، عـوارض آبـی و خصوصـیات دهد. این معیار عالوه بر تنوع، به غناي اجزاي منظر نظیر پوشش
هـاي پیشـنهادي بـه منظـور کنـد. شـاخصي ارتباط این الگوها با هم داللت مـیالگوي محیط و نحوه

انـدازهاي طبیعـی و مصـنوع، در مالکیت و قلمروها، تنوع در چشـمارزیابی این معیار عبارتند از: تنوع 
اي، تنوع در مسیر حرکت، تفکیک و تقسیم فضا، شکستگی بصري، منظر پنهان منظر قاب شده و لحظه
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هـا، رنـگ، نـور و رفتگی و رویداد (جلب توجه ناظر با عناصري چون نشانهآمدگی و عقبشده، پیش
 .)18و  7، 6، 3(سایه) 

کند. این حس اکتشاف در فضا با ایجاد جذابیت فضا براي ناظر اشاره می این معیار به تحریک: شگفتی
امر به نوعی فاش کردن یک راز است، حسی که هر چه بیشتر در آن دقت کرد، مفاهیم بیشـتري از آن 

أکیـد، هـاي کالبـدي و بصـري، تها و تبـایندرپی لزوم توجه به تفاوتگردد. در دیدهاي پیآشکار می
گـذاري کـردن فضـا بـه اختالف سطح، در استتار قرار دادن بنا، انحراف، منحصر به فرد بودن و نشـانه

منظور ایجاد حس شگفتی در ناظر داراي اهمیت است. تنوع حس انسـان را بـراي حضـور در فضـا و 
، کند و باعث سرزندگی فضا خواهد شد. براسـاس مطالـب ذکـر شـدههاي آن تشویق میکشف جاذبه

گذاري، تأکید، انتظار، محدود هاي مورد نظر براي دستیابی به شگفتی در فضا، عبارتند از: نشانهشاخص
کردن دید عابر، انحراف، تغییر سطح و شـکنندگی شـیب، توجـه بـه جزئیـات، ایجـاد موانـع دیـد در 

  .)18و  7( روشنمسیرهاي طوالنی و مستقیم و ایجاد سایه
کنند و موارد مخالف بـا یکپارچگی و سادگی توازن یا نظم را ایجاد می: نظمی و اغتشاشنظم و یا بی

ي توزیـع شـوند، ایـن حـس در نتیجـهها مانند تکه تکه شدن و پیچیدگی باعث ایجاد بی نظمی میآن
  اجزاء و تنوع اشکال، رنگ و بافت اجزاي موجود در یک سیماي سرزمین است.

د از یک بخش به بخـش دیگـر ادامـه یابنـد، در نتیجـه توانننقاط، خطوط، شکل، رنگ یا بافت می
شود. این حالت یعنی یکنواختی یابد زیرا نظم از تنظیم و تداوم الگوها ایجاد مییکپارچگی افزایش می

کاهد. یک الگوي توزیع تکه تکـه شـده افزاید و ازهیجان موجود در یک منظر میو نظم بر آرامش می
شود که در نهایت بر هیجـان موجـود هرج و مرج و عدم توازن میبدون هیچ نظمی باعث ایجاد حس 

یکپارچگی، کیفیـت "کنند: گونه توصیف مییکپارچگی را این )،2002گریک ( افزاید.در یک منظر می
یکنواختی  "اند.منظم، منفرد و منسجم به یکدیگر متصل شده هایی است که در یک مجموعهام بخشتم

رچگی است اما با کیفیت پایین و با تنوع و سرزندگی کمتر و وحدت یکـی (عدم تنوع) نیز نوعی یکپا
  .)5( از خصوصیات سیماي سرزمین یکپارچه است

بیان کردند که یکنواختی، وضوح، پیچیدگی و رمز و راز از متغیرهـاي )، 1989کاپالن و همکاران (
 اسـتانتون. طبق نظر )10( مؤثر ذهنی در ترجیح سیماي سرزمین هستند که همگی به هم وابسته هستند

عنوان مفهومی که در آن همه چیز به صورت منطقـی، طبیعـی یـا قابـل درك  تواند به، نظم می)1996(
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شـود کـه نیروهـاي بصـري در یـک سـیماي اند بیان شود و در واقع نظم زمانی ایجاد مـیمرتب شده
  .)16( باشد ي اجزاء با یکدیگر به خوبی مشخصسرزمین قابل تشخیص باشند و رابطه

میزان تنوع در شکل، رنگ و بافت، احساس سادگی یا پیچیدگی در یک سیماي سرزمین را ایجـاد 
ي نظم است و باعث ایجـاد کند. سادگی به نوعی نشان دهندهنظمی میکند و داللت بر نظم و یا بیمی

 اسـتانتونطبـق نظـر  کاهد.دهد ولی از میزان نظم میشود و پیچیدگی هیجان را افزایش میآرامش می
تمایل دارد یـک  گردد و، سادگی به میزانی که سیماي سرزمین به آسانی قابل درك باشد برمی)1996(

بینی پـذیري آن ایجـاد تصویر بسیار واضح را به تصویر بکشد که حس اطمینان را در کنار قابلیت پیش
  .)16( کندمی

با یکدیگر به عنوان خصوصیات مهمی هستند  پیچیدگی و تنوع، وضوح، رمز و راز و ارتباط اجزاء
دهند. پیچیدگی، افراد را در یـک سـیماي سـرزمین که در یک مکان، احساسات را تحت تأثیر قرار می

رزمین تنوع، گوناگونی و پیچیدگی در یک سیماي س. )1(دارد ها را عالقمند نگه میکند و آندرگیر می
ي دوم میزان تعامل بین اجـزاء را ه مورد نظر است و در درجهسرزندگی منطق دهندهاول نشان در درجه
 شوند ی است که در کنار یکدیگر دیده می. منظور از سرزندگی حضور اجزاي متفاوت)12( دهدنشان می

شوند و این به علت نظم مشخصی . اشکال ساده ساختاري دارند که به آسانی توسط چشم درك می)5(
شود به آسانی به خاطر آورده شوند. هاي آن وجود دارد و باعث میجهت ها، زوایا واست که در بخش

ساخت اغلب هندسی و پیچیده هستند در حالی که اشکال طبیعی بیشتر قابل درك و ساده اشکال انسان
  .)16(هستند 

دار در یـک تکرار عناصر مشابه حتی بـه صـورت فاصـله: نظمینقش شکل زمین در ایجاد نظم یا بی
هـاي هایی که به طـور مسـاوي در دشـتکند براي مثال تپهنظر یکپارچگی و نظم را ایجاد میمسیماي

کنند و اگر اجزاي شکل زمین به صورت نامساوي، تکه تکه اند نظم یا تقارن ایجاد میپهناور واقع شده
در توزیع  شوند که در واقع به علت پیچیدگی و عدم توازنشده و پراکنده باشند باعث ایجاد هیجان می

  .)5( شوندشناختی از منظر میي زیبایینظمی در تجربهباعث ایجاد بی
تواند بـه عنـوان یـک عامـل منسـجم گیاهی میپوشش: نظمینقش پوشش گیاهی در ایجاد نظم یابی

کنند که به جنس گیاهان بخاطر تداومشان مانند ریسمانی عمل میهاي بزرگ و همکننده عمل کند، لکه
سـازند. در یـک سـیماي سـرزمین ي تمام اجزاي سیماي سرزمین را به هـم مـرتبط مـیصورت بصر
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یابـد. تـداوم بافـت و رنـگ پوشـش یکپارچگی با تداوم بعضی از اجزاي سیماي سرزمین افزایش می
تواند یکنواختی و آرامش را در یک سیماي سرزمین افـزایش دهـد از طـرف دیگـر توزیـع گیاهی می

نظمی شود و در نتیجه هیجـان را در نس ممکن است باعث تکه تکه شدن و بیجهاي همنامساوي لکه
  یک سیماي سرزمین افزایش دهد.

متغیرهاي کارآمد براي عوارض آبی رنگ و شکل هستند. تنـوعی : نظمینقش آب در ایجاد نظم یا بی
ی یـک منطقـه نظمـی و پیچیـدگتواند بر میزان بیاز رنگ و شکل و توزیع نامساوي از اجزاي آبی می

  بیفزاید و در نتیجه حس هیجان را در یک سیماي سرزمین ایجاد کنند.
مـوارد ذکـر شـده در بـاال یکنـواختی و  مانند: نظمیساخت در ایجاد نظم یا بینقش عوارض انسان

شـود و تنـوع و توزیـع توزیع منظم این اجزا باعث ایجاد نوعی نظم و آرامش در سیماي سرزمین مـی
  کند.نظمی و در نتیجه حس هیجان را ایجاد میعوارض در کنار هم بی نامتقارن این

  
  گیري  بحث و نتیجه

هاي فطري انسان است که از بدو تولد فرد را شناسی و زیبایی دوستی ازجمله گرایشحس زیبایی
کند. بدون شک در مبحث مربوط بـه ارزیـابی و آمـایش سـرزمین در تمام مراحل زندگی همراهی می

تـرین معیارهـاي شـناختی و تعیـین مهـمهاي زیبایی ینه افراد از محیط، ارزیابی ارزشتفاده بهجهت اس
ژیکی و اقتصادي سیماي سرزمین، هاي اکولوبرخالف ارزیابی جنبه رسد.تأثیرگذار ضروري به نظر می

رت بگیرد و ها و اطالعات کمی صوتواند به آسانی بر مبناي دادهشناختی نمیهاي زیباییارزیابی ارزش
هـا اجتنـاب زیـابی ایـن ارزشبراي ار هاي کیفی تاثیرگذار روي سیماي سرزمینحضور معیارها و داده

عمومـا (دو دسته ارزیابی ترجیحات مـردم ي ارزیابی زیبایی مناظر بهها به طور کلی روشناپذیر است. 
ي ارزیابی تخصصی، ها د. در مدلنشوتقسیم بندي میی) تخصص(و ارزیابی توسط کارشناسان  )ادراکی
ارزیـابی گیـرد و در انجـام مـی )عینی(ي بصري و زیبایی در ذات منظر ها گذاري بر اساس جنبه ارزش

 .گیـردمی گذاري بر مبناي احساس و ادراك افراد نسبت به منظر صورت توسط ترجیحات مردم، ارزش
شکل زمـین، وجـود عـوارض  منظر از قبیل وجود سیماي مناظر طبیعی و بکر، تنوع هاي عینیویژگی

گیاهی و خصوصیاتی ذاتی از قبیل توالی، سادگی و پیچیدگی، شگفتی، نظم و تنـوعی کـه آبی، پوشش
شـوند و تـا حـد دهی مـیکنند، در ذهن بیننده سازماني عوامل فیزیکی در کنار هم ایجاد میمجموعه

ل سیر ایـن فرآینـد اهمیـت تلفیـق گذارند. مراحشناختی منظر تأثیر میزیادي روي درك ارزش زیبایی
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شـناختی را عوامل عینی و ذهنی و میزان تأثیرگذاري این دو گروه از معیارها روي درك ارزش زیبـایی
شناختی سیماي سرزمین نیز از تلفیقی از دو نـوع هاي ارزیابی کیفیت زیباییدهد. اغلب روشنشان می

اي از توانـد بـا درجـهشناختی مـیتحلیل زیباییکه دهد کنند و این نشان مینگرش فوق را استفاده می
طور  بـه عینیت، بر مبناي ترجیحـات عمـوم مـردم سـنجیده شـود. بخـش زیـادي از ایـن ترجیحـات

توانند در سیستم اطالعـات جغرافیـایی بـه صـورت عینـی گیري هستند و می مورفولوژیکی قابل اندازه
   گذاري شوند.سازي و ارزشنقشه

هاي محیط زیستی در دنیاي امروز و با تاکید بر نقش ت پرداختن به چالشبا توجه به ضرور
شناختی به عنوان بخشی از هاي زیباییغیرقابل انکار طبیعت در حفظ و پایداري محیط، ارزیابی ارزش

ریزي مورد توجه باشند، در این راستا ابتدایی و ي مدیریتی و برنامهها رویکرد اکولوژیکی باید در طرح
  ترین گام، شناسایی معیارهاي موثر بر ارزش زیبایی شناختی منظر است.یاساس

  
  هاي ترویجیرهیافت

منظـور ارزیـابی صـحیح  هاي ترویجی بهعنوان رهیافت بر اساس نتایج پژوهش حاضر موارد زیر به
  گردد:شناختی سیماي سرزمین پیشنهاد میهاي زیباییارزش

طبیعـی  شـناختی، منـابعب از اثـرات زیبـاییارزیابی مناسـ توسعه مکانی یک سیماي سرزمین بدون -
سازد بنابراین شناخت انواع عوامـل عینـی و گردشگري مهم و داراي ارزش باال را با مشکل مواجه می

 رسد.ذهنی جهت ارزیابی صحیح ضروري به نظر می

ب آیـد، بلکـه تمـایز فیزیکی به حسا عنوان ویژگی ذاتی یک شی تنها به شناختی نبایدکیفیت زیبایی -
سازد، شناسی هموار میذهن و طبیعت راه را براي ارج نهادن به نقش احساس در تخمین ترجیح زیبایی

اي از عینیت، بر مبناي ترجیحات عموم مـردم سـنجیده تواند با درجهشناختی میتحلیل زیبایی در واقع
عنوان روشی جـامع بـراي ارزیـابی  اند بهتوبنابراین تلفیق دو رهیافت عینی و ادراکی (ذهنی) می ،شود

  شناختی سیماي سرزمین به کار گرفته شود.کیفیت زیبایی
هاي بینندگان بر مبناي شکل، رنگ، بافت، ریتم، تناسب، توازن، تقـارن، انواع اشکال بصري برداشت -

عنـوان  بـه ماي سـرزمیننظم، امتداد، پیوستگی و گوناگونی سیماي سرزمین متفاوت است، بنابراین سی
شود و با توجه به این کـه العمل ذهنی بیننده مطرح میشناسی و عکسابزاري براي ایجاد روابط زیبایی

ي تفرجی افراد دارد بنابراین ارزیابی کیفیت بصـري و حس بصري بیشترین تأثیر را روي کیفیت تجربه
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هـاي آمـایش و مـدیریت عنوان یک بخـش کـاربردي در طـرح شناختی سیماي سرزمین باید بهاییزیب
  سرزمین اعمال شود.
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Abstract 
Background and objectives: Recent literature paid high attention to scenic 
evaluation of natural landscapes. The individual perception, due to the perceptual 
characteristics of landscape, is different from one to another and this is what called 
as “aesthetic preferences” in this study. These perceptions are different from one to 
other as a result of landscapes diversity and based on the shape, color, texture, 
rhythm, suitability, balance, symmetry, order, direction and continuity. The aim of 
this research was to identify the objective and subjective criteria which are 
effective on the scenic beauty perception of landscapes. 
 
Materials and methods: This is a reviewing research which is done by librarian 
method and using the existing documents. In this paper, related components and 
variables have been surveyed by investigating landscape elements.  
 
Results: land use planners usually assess the scenic value of landscapes using the 
objective and subjective approaches. At the first approach, landscape visual quality 
is defined by physical and biological values of landscape such as diversity of 
toposhape, vegetation cover, water features and man-made features and in the 
second approach is defined according to the individual vision, perception and 
feeling.  
 
Conclusion: This paper is presented a list of objective and subjective criteria 
which are effective on scenic value of a landscape and the role of each criterion in 
the preference of a landscape is expressed. Final conclusions showed that spatial 
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expansion of a landscapes without proper aesthetic impact assessments will 
endanger the high valuable tourism natural resources, therefore recognizing of 
objective and subjective factors seems to be necessary for proper assessment. 
Aesthetic quality should not be considered as the only inherent characteristic of an 
object but also the differentiation of mind and nature would make it easier to honor 
the role of emotions in estimation of landscape aesthetic preferences, actually 
aesthetic analyzing can be examined by a degree of objectivity based on public 
preferences. The combination of objective and subjective approaches could be used 
as a comprehensive method to assess the aesthetic quality of a landscape. 
Regarding that the visual sense has the most impact on the quality of recreational 
experience of individuals so assessing the aesthetic and visual quality of a 
landscape should be regarded as a fundamental part in land use planning and 
management projects.  
 
Keywords: Landscape, Aesthetic value evaluation, Objective criteria, Subjective 
criteria. 
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