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داخل شـهر موجب گرایـش مردم به اراضی مجاور شـهرها و مخصوصاً مقدمه | افزایش جمعیت شهرهای بزرگ و کمبود فضاهای تفرجی در 
رجـوع آنهـا به دامـان کوهسـتان های مجاور شـهرها و اسـتفاده از آنها 
به عنوان تفرجگاه شـده اسـت. فقدان الگویی مناسـب کـه بتواند برای 
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چکیــده | پژوهــش حاضــر بــا هدف شناســایی نوع و نحــوۀ ارتبــاط ابعــاد مختلــف ادراک بصری منظر مســیرهای 
کوهســتانی، بــا میــزان رضایتمنــدی و تمایــالت مردم بــه حضور در محیــط تفرجگاه های کوهســتانی انجــام گرفته 
اســت. در ایــن راســتا، محــور کلکچــال بــه عنــوان یــک محــور بــا ســطح کنشــگری بــاال و فعالیت هــای متنــوع 
انتخــاب شــده اســت. روش تحقیــق در ایــن پژوهــش، ترکیبی و از نــوع تحلیلی-توصیفی اســت. بدین منظــور، برای 
تحلیــل عوامــل مؤثــر بــر ادراک بصــری تفرجگاه هــای کوهســتانی در چهــار بُعــد شــناختی، احساســی، تفســیری 
ــه  ــیر و ب ــش مس ــی پیمای ــه ط ــای منطق ــوان و محدودیت ه ــر و ت ــای منظ ــی و ویژگی ه ــذاری بررس و ارزش گ
صــورت فیزیکــی و کالبــدی برداشــت، و بــا ســایر اطالعــات محیطــی تلفیــق و ارزیابــی شــد. همچنیــن با اســتفاده 
از پرسشــنامه، میــزان رضایتمنــدی  مــردم در هــر ســکانس براســاس مؤلفه هــای مذکــور ارزیابــی شــده اســت. 
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد ارتقــای کمــی و کیفــی فضاهــای تفرجگاهــی کوهســتانی باعــث افزایــش میــزان 
ــوان:  ــده می ت ــای بررسی ش ــود. از راهکاره ــا می ش ــمی آنه ــی و جس ــالمت روح ــای س ــهروندان و ارتق ــذب ش ج
پیــروی از شــیب طبیعــی زمیــن و بکــر نگه داشــتن قســمتی از ســایت، کاشــت گیاهــان بــه صــورت تــوده ای بــرای 
کاهــش ســرعت بــاد، کاشــت درختــان بــه صــورت خطــی در امتــداد یــک محــور بــه منظــور خوانایــی و رعایــت 
سلســله مراتب کاشــت بــا توجــه بــه گیاهــان موجــود در ســایت را برشــمرد. بررســی نمونه مــوردی محــور کلکچال 
نشــان داد ســکانس های دو و هشــت کــه بیشــترین امتیــاز را از لحــاظ کیفیــت ادراک بصری و رضایتمندی کســب 
کرده انــد، پتانســیل باالتــری جهــت تبدیــل بــه مکانــی بــا فعالیت هــای چندمنظــوره بــرای همــۀ اقشــار جامعــه و 
همــۀ ســنین دارنــد. در بُعــد احساســی، مؤلفه هــای تنــوع فضایــی، تراکم پوشــش گیاهــی و تمیزی فضا بیشــترین 
نقــش را در ادراک محیــط کوهســتان دارنــد. در بُعــد تفســیری، مؤلفــۀ خوانایــی فضا همبســتگی مثبتــی با کیفیت 
محیــط و رضایتمنــدی  دارد. در بُعــد شــناختی، میــزان تنــوع رنگــی و میــزان محصوریــت فضــا رابطــۀ معنــاداری 
بــا ارتقــای کیفیــت محیــط و رضایتمنــدی  مــردم دارد امــا بــر کیفیــت ادراک فضایــی تأثیرگــذاری کمــی دارد. در 
بُعــد ارزش گــذاری، میــزان حضورپذیــری مــردم ارتبــاط مســتقیمی بــا کیفیــت مؤلفه هــای ســه بُعــد شــناختی، 
احساســی و تفســیری دارد کــه در ایــن میــان رابطــۀ آن بــا مؤلفه هــای احساســی و تفســیری، بیشــتر از مؤلفه هــای 

بُعد شــناختی اســت.
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تبیین مؤلفه های مؤثر بر ادراک بصری در تفرجگاه های کوهستانی

مراجعین به کوهسـتان و همزیسـتی با طبیعت بـدون تخریب محیط 
آن خدمـات مناسـبی ارائـه کنـد، موجب شـده کـه تمامـی واحدهای 
پذیرایی و خدمات مسـتقر در کوهستان به طور غیراصولی توسعه یافته 
و خود به عامل تخریب تبدیل شـوند. از آنجا که اکوسیسـتم کوهستان 
شـکننده و حسـاس اسـت، لذا برنامه ریـزی و مدیریت بهره بـرداری در 
ایـن تفرجگاه هـا ضروری اسـت. ایـن برنامه ریـزی می تواند در راسـتای 
ایجاد محیطی باشـد که ضمن اسـتفادۀ کوهنوردان و حفظ ارزش های 
طبیعـی ایـن محیـط، باعث ایجـاد اشـتیاق در سـایر شـهروندان برای 
حضـور در چنیـن فضایـی و ایجـاد ارتبـاط بـا طبیعت بکر کوهسـتان 
شـود. یکی از لوازم مهم برقراری چنین بسـتری ادراک محیط و منظر 

کوهسـتان توسـط مخاطبان و ارتباط با آن اسـت.
یکـی از مهمتریـن و پیچیده تریـن مسـائل انسـان کـه او را از سـایر 
موجـودات متمایـز می کنـد، کیفیـت ادراکات انسـانی اسـت. از نظـر 
روانشناسـان، ادراک فراینـدی ذهنـی یـا روانـی اسـت کـه گزینـش 
و سـاماندهی اطالعـات حسـی و نهایتـاً انطبـاق بـا معانـی ذهنـی را 
به گونـه ای فعال بـر عهده دارد )ایروانـی و خداپناهـی، 1394، 63(. این 
نوشـتار بـر آن اسـت تا بـا برشـمردن مؤلفه های محیطـی تأثیرگذار بر 
ادراک فـرد بیننـده در یک محیـط و منظر کوهسـتانی و ارزش گذاری 
آنهـا، گامـی در جهـت شناسـایی کیفیت و پتانسـیل محیـط طبیعی 
در جهـت ارتبـاط هرچه بیشـتر انسـان با محیط بـردارد. وجـود درک 
صحیـح از یـک منظـر کوهسـتانی، نیازمند وجـود مقدماتی اسـت که 
در صـورت عـدم وجـود آن، ارتبـاط میـان مخاطب و منظر به درسـتی 
ایجـاد نخواهد شـد. فهم چگونگی فراینـد ادراک توسـط مخاطبان، به 
طراحـان منظـر کمـک می کند تا سیاسـت های طراحی را متناسـب با 
ایـن مناطـق تنظیـم کرده و سـبب حفـظ و بهبود کیفیت آنها شـوند. 
منطقـۀ کلکچـال به عنـوان یکـی از جاذبه هـای تفریحـی کوهنوردی 
شـهر تهـران و بـه علت داشـتن پتانسـیل های طبیعی، به عنـوان یک 

مـورد مطالعاتـی در ایـن زمینه انتخاب شـده اسـت. 

بیان مسئله 
محیط هـای کوهسـتانی علی رغـم اینکـه سـمبل اسـتحکام و پایداری 
و قـدرت هسـتند، یکی از آسـیب پذیرترین اکوسیسـتم های جهـان را 
تشـکیل می دهند. متأسـفانه در کشور ما کوهسـتان نقش کمرنگی در 
زندگـی مـردم ایفـا کرده و فقـط مختص گـروه اندکی از مـردم )یعنی 
کوهنـوردان( اسـت. در عصـر حاضـر، لزوم بهره بـرداری از کوهسـتان و 
طراحـی در جهـت حفظ ارزش های طبیعی کوهسـتان امـری ضروری 
اسـت. خارج کردن کوهسـتان از حالت انفعال و رکود، و اسـتفادۀ بهینه 
از عناصـر و پتانسـیل های موجـود در آن، نیازمنـد شـناخت ارزش های 
طبیعی کوهسـتان، احتـرام به آنها و درنهایـت طراحی در جهت حفظ 
آنهـا بـا کمتریـن میـزان دخـل و تصـرف اسـت. تهـران دارای مناطق 
بکـر و طبیعـی زیـادی اسـت کـه در صـورت سـاماندهی و طراحـی 
مناسـب می توانـد پاسـخگوی نیازهای فراغتـی و تفریحی شـهروندان 
باشـد. منطقـۀ کلکچـال بـه عنـوان یکـی از جاذبه هـای کوهنـوردی 

شـهر تهران و به دلیل داشـتن پتانسـیل های طبیعی نظیـر آب وهوای 
مناسـب، رودخانـه و چشـمه ها، گونه هـای گیاهـی و جانـوری متنوع، 
مسـیر کوهسـتانی، جاذبه های بصری متعدد و از این دسـت، به عنوان 
یـک مـورد مطالعاتـی در ایـن زمینـه انتخاب شـده اسـت. این منطقه 
بـه دلیـل پتانسـیل هایش در صورت طراحـی و سـاماندهی می تواند به 
محیطی فرح بخش و قابل  اسـتفاده برای سـنین مختلـف مردم تبدیل 
شـود. بـا توجـه بـه اینکه در حـال حاضر ایـن منطقه به عنـوان محلی 
بـرای کوهنـوردان و تنهـا در زمان های مشـخصی در طـول هفته قابل 
 اسـتفاده اسـت، شناسـایی مؤلفه هـای ادراک بصـری در ایـن محیط و 
طراحـی براسـاس نیازهای کاربران منطقه گامی مؤثـر در جهت ارتقای 
این منطقه به مسـیری کوهسـتانی و اسـتفادۀ اقشـار مختلف مردم )و 

نه فقـط کوهنـوردان( بـدون محدودیت زمانی اسـت.

فرضیه
نقاطی از کوهسـتان بـه دلیل محدودیت هایی کـه دارد، ظرفیت تغییر 
کاربـری یا ساخت وسـاز را نداشـته و در صورت اعمال تغییـرات در این 
نواحـی، ممکـن اسـت آسـیب جـدی به منظـر کوهسـتان وارد شـود. 
مهمتریـن عواملی کـه به صورت مشـترک در محیط های کوهسـتانی 

می توانـد باعـث محدودیت در طراحی شـوند شـامل: 
الف( پوشـش گیاهـی: فقدان پوشـش گیاهی می توانـد در محیط های 
کوهسـتانی زمینه سـاز بـروز مشـکل شـود. از جملـه مهمتریـن ایـن 
مشـکالت می تـوان به فرسـایش خاک اشـاره داشـت. بنابرایـن به نظر 
مـی رسـد تثبیـت عـوارض طبیعی منطقـه از طریـق ارتقای پوشـش 
گیاهـی در ارتفاعـات پایین تـر و مناطقی بـا خاک حاصلخیـز می توان 

ایـن مشـکل را برطرف سـاخت.
ب( شـیب و توپوگرافـی: شـیب هـر نقطـه از یـک منطقۀ کوهسـتانی 
از عوامـل مهـم در تعییـن توانایـی زمیـن بـرای ساخت وسـاز و ایجـاد 
کاربـری جدیـد محسـوب می شـود. در نواحـی بـا شـیب چنـد جهته 
و یـا مکان هـای بـا شـیب تنـد، طراحـی بـا محدودیـت همراه اسـت. 
بنابرایـن به نظر می رسـد برای حفاظت از مناطق کوهسـتانی طراحی 
مسـیرهای عبـوری باید منطبق با عوارض طبیعـی زمین  و با کمترین 

دخـل و تصـرف در محیط باشـد. 
ج( راهکارهـای پیشـنهادی جهـت طراحی در طبیعت کوهسـتان باید 
در جهـت حفظ ارزش های طبیعی کوهسـتان بـوده و کمترین دخل و 
تصـرف را در محیط طبیعی داشـته باشـد. اعمـال برنامه های مدیریتی 
جهـت ارتقـا و حفاظـت زیسـتگاه های طبیعی و حیـات وحش منطقه 
)گونه هـای گیاهـی و جانـوری( می توانـد یکـی از راهکارهـای مـورد 

اسـتفاده در طراحـی این مناطق باشـد. 

پیشینۀ پژوهش
براسـاس پژوهش هـای روانشناسـی محیـط، ادراک محیطـی فرایندی 
اسـت که انسـان داده ها و انگاشـت های ذهنی الزم را از محیط پیرامون 
دریافت می کند. همچنین ادراک را می توان فرایندی هدفمند دانسـت 
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کـه در طـی آن فـرد بـه دریافـت پیام هـای ارسـالی محیط می پـردازد 
و برآمـده از فرهنـگ و ارزش هـای سـاختاری حاکـم بر جوامع بشـری 
اسـت. ادراک محیطی با شـناخت انسـان از محیط همراه است و بر این 
اسـاس نتیجۀ برهم کنش ادراک حسـی و شـناخت اسـت )مطهری راد، 
1395، 56(. بـه گفتـۀ ماتالک، ادراک ما از جهان ادراکی فضایی اسـت 
و فضـا سـه بعـدی اسـت. ادراک در درجـۀ اول بصـری و ادراک بصری 
نیـز در درجـۀ اول فضایی اسـت. ما بـا حرکت در فضا، جهـان اطراف را 
بـه صـورت توالی محرک هـای بصری تجربـه کرده و فضاهـا، محیط ها 
و مناظـر اطـراف را بـا تمام ابعاد مختلفشـان درک می کنیـم. هنگامی 
کـه در موقعیـت مکانـی یـا احساسـی خـود در محیط تغییـری ایجاد 
می کنیـم، جنبه هـای جدیـدی از محیـط برای ما آشـکار خواهد شـد. 
در واقـع »درک حسـی مـا از یک مـکان،پ تا حد زیـادی درک بصری 
و دقیق تـر فضایـی اسـت« )ماتـالک، 1388(. »درک فراینـدی اسـت 
کـه هنـگام فعال شـدن اطالعـات پنهـان در ذهن توسـط محرک های 
حسـی، ماهیت هـای ذهنـی را بـه وجـود می آورنـد؛ بنابرایـن اگـر 
محرک هـای بصـری حـذف شـوند یـا تغییـر پیـدا کننـد، درک مـا از 
مـکان، مقیـاس، انـدازه، تنـوع رنگ، سـختی و سـایر ویژگی هـای آن، 
تغییـرات اساسـی پیـدا خواهـد کـرد« )همـان، 245(. رنـگ و تنـوع 
فضایـی از عوامل تأثیرگـذار در ارزش گذاری کیفیت یک منظر طبیعی 
اسـت (Daniel, 2001, 273). »جـان ماتـالک« در کتـاب »آشـنایی 
بـا طراحـی محیـط و منظـر«، نـور و تنـوع رنـگ را از عناصـر بصـری 
می دانـد کـه بیننـده به واسـطۀ آنها بـا محیط ارتبـاط برقـرار می کند 
)ماتـالک، 1388(. »سـایمون بل« درکتاب »عناصـر طراحی بصری در 

منظـر«، متغیرهایـی از جملـه تراکـم، تنـوع رنـگ و نـور را بـه عنوان 
شـاخص هایی جهـت ادراک بصـری معرفی می کنـد )بـل، 1386الف(. 
یائو و همکارانش (Yao, Zho, Xu, Yang & Sun, 2012) کنتراست رنگ 
را عامـل مهمـی جهت کیفیت ادراک بصـری می دانند. پـوالت و آکای 
(Polat & Akay, 2015) بیـان می دارنـد کـه بیـن شـاخص هایی مانند 
خوانایـی بـا کیفیـت بصری منظـر ارتبـاط مثبت و قـوی وجـود دارد. 
خوانایی کیفیتی از محیط اسـت که به محیط وضوح بخشـیده و سبب 
می شـود سـیمای محیط بهتر به ذهن سـپرده شـود )بی نیاز و حنایی، 
1395، 17(. افتخار عباسـوف (Abbasov, 2019)  خوانایی و قابل پیش 
بینـی بـودن یک فضا را مؤلفه مهمی می داند که به ناظر کمک می کند 
فضـا را بهتـر درک کند. کریونوا و همکارانش در پژوهشـی تحت عنوان 
»عوامـل تأثیرگـذار بـر چشـم انداز بصـری در مناطـق حفاظت شـده«، 
میـزان گشـادگی فضـا و منظـر را عامـل مهمـی جهـت ادراک بصری 
عنـوان می کننـد (Skrivanová, Kalivoda & Sklenicka, 2014). بـه 
همیـن ترتیـب، پـوالت (Polat, 2013) در پژوهـش خـود مؤلفه هایـی 
همچـون عـرض مسـیر )محصورت/گشـادگی(، تنـوع فضایـی، رنـگ 
و تراکـم بـه عنـوان عوامـل تأثیرگـذار بـر کیفیـت بصـری چشـم انداز 
همکارانـش   و  وانـگ  نهایـت  در  می کنـد.  عنـوان  منطقـه  یـک 
(Wang, Zhao & Liu, 2016) در پژوهـش خـود تحت عنوان »تأثیرات 
کیفیـت زیبایی شناسـی بـر گونه هـای منظـر«، تراکم پوشـش گیاهی 
را شـاخصۀ اصلـی مؤثـر جهت افزایـش کیفیت زیبایی شناسـی بصری 
می دانند. شـاخص های ادراک بصـری از منظر متخصصین حوزه منظر 

بـه تفصیـل در جدول 1 ارائه شـده اسـت.

غزاله شبانی و همکاران

شاخص ادراک نظریهسالنظریه پرداز
بصری

ابعاد ادراک

 Daniel2001 رنگ و تنوع فضایی از عوامل تأثیرگذار در ارزش گذاری کیفیت یک منظر
است.

بُعد شناختی-رنگ و تنوع فضایی
احساسی

نور و تنوع رنگ عناصر بصری هستند که بیننده به واسطۀ آنها با محیط 1379جان ماتالک
ارتباط برقرار می کند.

بُعد شناختینور و تنوع رنگ 

تراکم، تنوع رنگ و نور متغیرهایی هستند که می توان از آنها به عنوان 1386الفسایمون بل
شاخص هایی جهت ادراک بصری محیط نام برد.

تراکم،تنوع رنگ و
نور

بُعد شناختی

Yao et al.2012.بُعد شناختیرنگکنتراست رنگ از جمله مهمترین عوامل کیفیت ادراک بصری است
Polat2013 بین شاخص هایی مانند خوانایی با کیفیت بصری منظر ارتباط قوی و مثبت

وجود دارد.
بُعد تفسیریخوانایی

Skrivanová et al.2014.بُعد شناختیگشادگی فضامیزان گشادگی فضا و منظر عامل مهمی جهت ادراک بصری است
Polat et al.2015 عرض مسیر )محصوریت/گشادگی(، تنوع فضایی، رنگ و تراکم، از جمله عوامل

تأثیرگذار بر کیفیت بصری چشم انداز یک منطقه هستند.
محصوریت وگشادگی 

مسیر،
تنوع فضایی، رنگ و 

تراکم

بُعد شناختی 
احساسی

Wang et al.2016 تراکم پوشش گیاهی شاخصۀ اصلی مؤثر جهت باالبردن کیفیت زیبایی شناسی
بصری منظر است.

بُعد شناختیتراکم پوشش گیاهی

جدول 1. شاخص های ادراک بصری از نظر متخصصان حوزۀ معماری و منظر. مأخذ: نگارندگان.
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تبیین مؤلفه های مؤثر بر ادراک بصری در تفرجگاه های کوهستانی

مبانی نظری 
یکـی از مهمتریـن ابعـادی کـه در طراحـی محیـط بایـد بـه آن دقت 
شـود، فرایند احسـاس، ادراک و شـناخت محیطی توسـط انسان است 
کـه تجربۀ مکان را برای انسـان هموار می سـازد )کریمـی یزدی، براتی 
و زارعـی، 1394، 19(. بـرای سـاختن محیط های سـازگار و متناسـب 
بـا نیازهای ادراکی-رفتاری شـهروندان، باید شـناخت صحیـح از رابطۀ 
بیـن انسـان و محیط بـه دسـت آورد. به عبارتـی، در طراحی محیطی 
شـناخت رابطـۀ بیـن عناصـر و شـکل محیـط و تأثیـر آن بر سـطوح 
مختلف احساسـی و ادراکی اسـتفاده کننده از محیـط، اهمیت خاصی 
دارد. درک حسـی مـا از یـک مـکان، تـا حـد زیـادی درکی بصـری، و 
دقیق تـر فضایی اسـت. ایـن درک با حصارها تعریف شـده و نـور آن را 
قابـل فهـم می کند. حصارهایـی که فضای خارجـی را تعریف می کنند 
معمـوالً کامل نیسـتند، بلکه چشـم ذهن با توجه بـه لبه های فیزیکی 
تلویحـی، ماننـد اختـالف سـطح، سـایه بان های باالی سـر، یـا عناصر 
عمـودی ناپیوسـته ماننـد تنۀ درختـان یـا دیواره های محوطـه، فرم را 
کامـل می کنـد. فضاهـای خارجـی دارای بُعد هسـتند. بُعـد افقی آنها 
معمـوالً از بُعـد عمودیشـان بسـیار بزرگتـر اسـت و ایـن ابعـاد از نظر 
بصـری توسـط نـور، تنـوع رنـگ و جزئیات، بـا بیننـده ارتبـاط برقرار 
می کننـد )ماتـالک، 1388(. حـواس در تمـاس مـا بـا محیـط نقـش 
مهمـی داشـته و اطالعـات الزم برای تفسـیر رویدادهـای اطرافمان را 
در اختیـار مـا می گذارنـد. این سیسـتم حسـی بـرای تفسـیر محیط، 
مرکـب از اندام هایـی بـرای دیـدن، شـنیدن، بوییـدن و لمس کـردن 
اسـت. البتـه تحریـکات محیطی از طریـق تعامل همۀ ایـن حس های 
گوناگـون و بـه شـکل مرتبط باهـم، به صـورت واحد ادراک می شـوند 
)مدیـری و نوراللهـی اسـکویی، 1394، 83(. گـذر از مرحلـۀ احسـاس 
بـه ادراک به حـدی سـریع اسـت کـه نمی تـوان به راحتی میـان آن دو 
مـرزی شناسـایی کـرد. مـا بـر محیـط اثـر می گذاریـم و از آن تأثیـر 
می پذیریـم و در واقـع در پایـان مرحلـۀ جمع آوری اطالعـات از چنین 
ارتبـاط متقابلی، وارد مرحلۀ ادراک، یعنی معنـی دادن به این اطالعات 
می شـویم )پاکـزاد و بـزرگ، 1391، 99(. در معنـی دادن بـه پیام های 
دریافتـی، چهـار بُعـد گوناگـون ادراک کـه به صـورت همزمـان عمل 

می کننـد، وجـود دارنـد. ایـن ابعاد به شـرح زیر هسـتند:
- بُعـد شـناختی: شـامل فکرکـردن در مـورد محـرک محیطـی، 

بـه  ایـن جنبـه  سـازمان دادن و ذخیـرۀ اطالعـات اسـت. در واقـع 
می کنـد. کمـک  مـا  بـرای  محیـط  معنی دارشـدن 

- بُعد احساسـی: شـامل احساسـات ماسـت که بر درک محیطی ما 
اثر گذاشـته و در مقابل، درک از محیط نیز بر احساسـات ما تأثیرگذار 

است.
- بُعد تفسـیری: شـامل معانـی و مفاهیمی اسـت کـه از محیط به 
دسـت می آید. در بُعد تفسـیری، ما به خاطـرات و اندوخته های ذهنی 
خود برای مقایسـه و تفسـیر محرکات جدیـد محیطی تکیه می کنیم. 
- بُعـد ارزش گذاری: شـامل ارزش ها و ترجیحاتی اسـت که خوب ها 
و بدهـا را می سـازد. محیـط می توانـد به عنـوان یک سـاختار ذهنی یا 
تصـور محیطـی کـه از طریـق افـراد گوناگون بـه شـکل های مختلف 
خلـق و ارزش گـذاری شـده، در نظـر گرفته شـود )مدیـری و نوراللهی 

اسکویی، 1394، 86(.
در قـرن حاضـر دو دیـدگاه در رابطـه بـا شـاخص های کیفـی منظر و 
ارزیابـی آنهـا شـکل گرفـت. دیـدگاه اول، دیـدگاه کارشناسـانه اسـت 
کـه اغلـب به ارزیابـی کیفیت منظـر در زمینۀ مدیریـت روانی محیط 
می پرداخـت و در آن کارشـناس آمـوزش داده شـده یـک منظـر را بـا 
عناصـر انتزاعـی و پارامترهای طراحی ارزیابی می کنـد. در این دیدگاه، 
ویژگی هـای بیوفیزیکـی محیط )همچون کـوه، دریاچه، درختـان و...( 
بـه ویژگی هـای رسـمی )همچـون فـرم، خـط و تنـوع رنـگ ( تبدیل 
می شـوند و ارتبـاط بیـن ایـن ویژگی هـا )تنـوع، وحـدت، زنده بـودن 
تصاویـر و هارمونـی( طبـق راهنماهـا و قوانیـن مناطـق از کیفیـت 
بصـری پاییـن تـا کیفیـت بـاال طبقه بنـدی می شـوند. دیـدگاه دوم 
دیـدگاه ادراکـی اسـت کـه طبـق نظریه هـای اولیـه در علـم فلسـفه 
و زیبایی شناسـی بـوده و غالبـاً براسـاس مطالعـه و تحقیـق اسـت. 
هـر دو دیـدگاه، کیفیـت محیـط و منظـر را اثـر متقابـل ویژگی هـای 
)انسـان مشـاهده گر(  بیننـده  ادراکـی  بیوفیزیکـی محیـط و رونـد 
می داننـد. آنچـه دو دیـدگاه را از هم متمایز می کند، تفـاوت در مفهوم 
آنهـا و اهمیتـی اسـت کـه هرکـدام بـه محیـط و عناصر دیـد بیننده 
می دهنـد(Daniel, 2001)  )تصویـر 1(. محیط هـای کوهسـتانی بـه 
دلیـل اینکه جاذبه هـای مختلف تفرجگاهی دارنـد، از ظرفیت پذیرش 
تعـداد زیـادی بازدیدکننـده برخوردارنـد. ازآنجایی کـه تفـرج می تواند 
در اقتصـاد ملـی حائـز اهمیـت باشـد، کوهسـتان ها ازنظـر اقتصـادی 

 Daniel, 2001 :تصویر 1. دیدگاه های مطرح شده در رابطه با شاخص های کیفی بصری منظر. مأخذ
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و زیسـت محیطی نیـز منابـع پرارزشـی محسـوب شـده و می تواننـد 
در برنامه هـای راهبـردی اقتصادی-اجتماعـی نقـش تعیین کننـده ای 
داشـته باشـند. بنابرایـن مطالعۀ وضعیـت موجود آنها و بررسـی کامل 
خواسـته های مـردم و پیش بینـی نیازهای تفرجگاهـی و اوقات فراغت 
در آینـده، کاری اسـت کـه بـا وجود دشـواری، بـه علت ضـرورت باید 
انجام شـود. درک و شـناخت خصوصیـات و ارزش های طبیعت به طور 
اجمالـی و چگونگـی زیبایی هـای آن، خـود عامـل هماهنگ کننده ای 
در شـناخت محیط انسـانی و نیازهای روانی آن اسـت. درواقع انسـان 
در شناسـایی و ارزیابـی محیـط خـود تـالش بسـیار می کند تـا آن را 
بـا نظام هـای موردعالقـۀ خـود و نظـام پیچیـده و ناشـناختۀ طبیعت 
متغیـر وفـق دهـد. به طورکلـی، انسـان متأثـر از محیـط  زیسـت خود 
اسـت. گاهـی نامطلوبی هـای آن سـبب دور شـدن از واقعیت می شـود 
کـه بسـیار خطرنـاک اسـت. نکتۀ مهـم شناسـاندن طبیعت و انسـان 
و نحـوۀ ارتبـاط آنهـا از طریـق ادراکات انسـانی اسـت کـه در نهایـت 
منجـر بـه رابطـۀ دوسـویۀ انسـان و طبیعت ضمـن حفاظـت از منابع 
و ارزش هـای طبیعت می شـود. محیط زندگی امـــروز شـهروندان در 
بهتریـن حالـت، بـا توجه بـه دو عامل انسـان و محیـط در نظر گرفته 
می شـود، امـا ایـن ارتبـاط بـه صورت جـدا از یکدیگـر و نـه در ارتباط 
متقابـل باهم اسـت. به عبـارت بهتر، متخصصان کنونـی به طور عمده 
به شـناخت و بررسـی انسـان ها از یک سـو و محیط زندگـی و فعالیت 
آنهـا از سـوی دیگـر می پردازنـد. این در حالی اسـت کـه در این میان 
حلقـۀ گمشـده ای بـه نـام ارتبـاط وجـود دارد. واقعیت امر این اسـت، 
پیـش از آنکـه انسـان ها و محیـط در طراحی فضاها تأثیرگذار باشـند، 
ارتبـاط میـان آنها، نحوۀ برقـراری این ارتباط و تأثیـر و تأثرات متقابل 
میـان آنهـا دارای اهمیـت اسـت. در واقـع انسـان ها، محیـط و ارتباط 
میـان آنهاسـت کـه بایـد در طراحـی محیط به صـورت توأمـان مورد 
توجـه قـرار گیرنـد. ارتباط بین انسـان و محیط فرایندی اسـت که در 
جریـان آن انسـان و محیـط بـه یکدیگر متصل شـده و امـکان مبادلۀ 
اطالعـات فراهـم می شـود )زلفـی گل و کریمـی مشـاور، 1398، 97(. 

کوهسـتان ها، همچـون محیط هـای طبیعـی دیگـر از تعـدد عناصـر 
بصری برخوردارند که انسـان به واسـطۀ آنها محیط طبیعی را درک و 
بـا آن ارتبـاط برقرار می کنـد. اولین مرحله جهت برقـراری این ارتباط، 
تشـخیص عناصـر و تفکیک آنها از یکدیگر اسـت. بـر مبنای مطالعات 
انجام گرفتـه و پیشـینۀ پژوهش، شـاخص هایی جهـت ارزیابی کیفیت 
ادراک بصری در منظر طبیعی کوهسـتانی شناسـایی و انتخاب شـدند 

کـه در قالـب جـدول 2 ارائه شـده اسـت.

شناخت محدودۀ طرح
ُکلَکچال نام یکی از کوه های رشـته کوه البرز اسـت که در شـمال شـهر 
تهـران قـرار دارد. مرتفع تریـن نقطـۀ این کوه، قلـۀ کلکچال نـام دارد. 
در سـال 1355 در جبهـۀ جنوبـی ارتفاعـات کلکچال، باغ جمشـیدیه 
بـه وسـعت حدود شـش هکتار برای ایجـاد پارک کوهسـتانی طراحی 
شـد. ایـن منطقه از نظـر جغرافیای رویشـی در منطقـۀ ایرانی-تورانی 
قـرار گرفته اسـت. طرح توسـعه در اراضی کوهسـتانی و دره ای، با تراز 
ارتفاعـی 1800 تـا 2150 متـر در زمینـی بـه وسـعت سـی هکتـار با 
شـیب متوسـط 40 درصد و پوشـیده از خاک طبیعی با بسـتر سنگی 
و متشـکل از صخره هـای کوچـک و بـزرگ انجام گرفته اسـت )ایرانی 
بهبهانی، شـفیعی، شـاملو و پیرزاد، 1386، 159(. در سال 1372 انجام 
مطالعاتی در مورد دره های همجوار باغ جمشـیدیه در مقیاس کالن با 
نـام طراحـی محیطـی دره های کلکچال، تصویب شـد. براسـاس نتایج 
ایـن مطالعـات، طـرح توسـعۀ پارک جمشـیدیه بـه عنـوان طرحی به 
منظـور مقابلـه با توسـعۀ بی رویۀ شـهر تهران مطرح شـد و به تصویب 
رسـید )همـان، 113(. موقعیـت قرارگیـری محـور کلکچـال در شـهر 
تهران و همچنین مسـیر مورد بررسـی در تصویر 2 نشـان داده شـده 

است.
منطقـۀ کلکچال به عنوان یکـی از جاذبه های کوهنوردی شـهر تهران 
و با داشـتن پتانسـیل های طبیعی نظیـر: آب وهوای مناسـب، رودخانه 
و چشـمه ها، گونه هـای گیاهـی و جانوری متنوع، مسـیر کوهسـتانی، 
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ادراک محیطشاخص

شدت و ضعف نورپردازی، رابطۀ مستقیمی با ادراک محیط توسط انسان دارد. انسان در روز به  واسطۀ نور طبیعی خورشید، محیط پیرامون را نور
بهتر درک می کند )پاکزاد و بزرگ، 1391، 95(.

اختالف رنگ در عناصر موجود در یک محیط می تواند عالوه برافزایش درک فضا، جنبۀ زیبایی شناسانه نیز داشته باشد )ماتالک، 1388، 36(.تنوع رنگ

 تراکم بیشتر در عناصر )مانند گیاهان( باعث افزایش تأثیر بصری و در نتیجه ادراک بصری محیط توسط بیننده می شود )بل، 1386ب، 156(تراکم

تنوع در یک محیط طبیعی که توسط عناصر طبیعی موجود در محیط به وجود می آید، باعث تقویت ادراک محیط توسط انسان می  شود تنوع فضایی
)مدیری و نوراللهی اسکویی، 1394(.

فضاهای یکنواخت ازلحاظ ابعاد ممکن است انسان را به یکنواختی و بی توجهی نسبت به فضا سوق دهد. گاهی اوقات الزم است برای ایجاد محصوریت یا گشودگی
حس اشتیاق در انسان، فضاهای طبیعی را توسط عناصر موجود در سایت محصور یا گشاده کنیم )ماتالک، 1388(.

 درک ناظر از فضایی که دارای سلسله مراتب است به مراتب بهتر از فضایی بدون سلسله مراتب فضایی است )براتی و سلیمان نژاد، 1390، 17(سلسله مراتب فضایی

خوانایی یک فضا و قابل پیش بینی بودن آن به ادراک آن فضا توسط ناظر کمک می کند )Abbasov, 2019(.خوانایی

جدول 2. رابطۀ شاخص های ادراک بصری با ادراک محیط، از دید متخصصان حوزۀ معماری و منظر. مأخذ: نگارندگان.
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جاذبه هـای بصـری متعـدد و... بـه عنوان یک مـورد مطالعاتـی در این 
زمینـه انتخـاب شـده اسـت. بـا توجـه بـه تنـوع ویژگی هـای منظـر 
بصـری بـرای تحلیـل مؤلفه هـای ادراک بصـری در محـور کلکچـال، 
مسـیر حرکـت در ایـن محـور از میدانـگاه کلکچال تا ایسـتگاه سـوم 
کوهنوردی به سـکانس هایی تقسـیم شـد. سـکانس ها براساس تغییر 
در زاویـۀ دیـد و بعضـاً تغییـر در شـاخص ها به  وجـود آمدنـد. بـه بیان 
دیگـر، هرجـا کـه شـاخصه ای عـوض می شـد و یـا زاویـۀ دیـد تغییر 
می کـرد، بـه عنـوان آغـاز یـک سـکانس جدید محسـوب می شـد. در 
نهایـت، تعـداد هشـت سـکانس بـرای محـدودۀ پژوهش انتخاب شـد 
کـه در قالـب تصویر 3 ارائه شـده اسـت. بـرای درک بهتر مسـیر مورد 

مطالعـه، نقشـۀ توپوگرافـی و پهنه بندی سـایت نیز در قالـب تصویر 4 
نشـان داده شـده است.

روش تحقیق
روش تحقیـق در ایـن پژوهـش بـا توجه بـه ماهیت موضـوع، ترکیبی 
و از نـوع تحلیلی-توصیفـی اسـت. اطالعات مـورد نیاز برای شـناخت 
و  )کتابخانـه ای(  اسـنادی  مطالعـات  از  پژوهـش،  ایـن  در  مسـئله 
مشـاهده ای )توصیفـی( جمـع آوری شـده اسـت. اطالعـات محیطـی 
گرفته شـده  عکس هـای  و  هوایـی  عکس هـای  نقشـه ها،  طریـق  از 
توسـط نگارنـدگان به دسـت آمده  اسـت. ویژگی هـای منظـر و تـوان و 
محدودیت های منطقه، طی پیمایش مسـیر و با اسـتفاده از روش های 
مشـاهدۀ میدانـی و برداشـت اطالعـات کالبـدی به دسـت آمـده و بـا 
اطالعـات محیطی تلفیق و در نهایت ارزیابی شـد. در راسـتای ارزیابی 
کیفیـت بصـری منطقـۀ کلکچـال، مؤلفه هـای تراکـم گیاهـی، نـور، 
خوانایـی، تنوع فضایی، تنوع رنگ و محصوریت و گشـادگی، براسـاس 
آرای نظریه پردازانـی نظیـر ماتـالک، بـل و دنیل و وینینگ اسـتخراج 
شـده )ن.ک. به جدول 1( و چارچوب بررسـی آنها در تصویر 5 نشـان 
داده شـده اسـت. ایـن مؤلفه هـا از طریـق پرسشـنامه مـورد ارزیابـی 
متخصصان قرار گرفتند. جامعۀ آماری پژوهش، اسـاتید و دانشـجویان 
مقطـع دکتـری معمـاری و معمـاری منظـر بـود کـه 89 درصـد آنها 
اهمیـت شـاخص های ذکـر شـده را بـر ادراک بصـری افـراد در یـک 
محیط کوهسـتانی تأیید کردند. نتایج حاصل از نظرسـنجی، در قالب 

جـدول 3 ارائه شـده اسـت.

تصویر 2. موقعیت قرارگیری محور کلکچال در شهر تهران.
www.google.com/earth :مأخذ

تصویر 3. نقشۀ سکانس بندی محور کلکچال. عکس: غزاله شبانی، 1395.
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یافته های پژوهش
زیـادی  عوامـل  بـه  کوهسـتان  ماننـد  محیطـی  در  انسـان  ادراک 
وابسـته اسـت. ایـن عوامـل، در کنـار هـم معنـادار می شـوند و عـالوه 
بـر تأثیرگـذاری بـر ادراک ناظـر از فضـا، بـا یکدیگـر نیـز ارتبـاط 
دارنـد. تشـخیص اینکـه ایـن عوامـل در کـدام حـوزه از کوهسـتان 
تأثیـر عمیق تـری بـر ناظـر دارنـد، بـه  خصوصیات فضـا و کاربـرد آن 
برمی گـردد. گاهـی فضایی فقط بـرای عبور و گاهی برای توقف اسـت. 
یـک فضـا بسـته بـه ویژگی هایـی کـه دارد، اعم از شـکل فضا، انـدازه، 
نـور، رنـگ، بافـت، تراکم، تمیزی یا کثیفی، گشـادگی یـا محصوریت، 
مفهـوم خلوت بـودن یا شـلوغی و ... می توانـد بـر ادراک بصری بیننده 

از فضـا تأثیـر بگـذارد. حال این تأثیر بسـته به اسـتفاده ای کـه از فضا 
می شـود ممکـن اسـت کـم یـا زیـاد باشـد. درنتیجـه هـر فضا بسـته 
بـه اولویتـی کـه در آن احسـاس می شـود، ادراک می شـود. در ادامـه، 
منظـر کوهسـتان براسـاس مؤلفه هـای ادراک بصری در سـکانس های 
مختلف مقایسـه، و برای ارزیابی مقایسـه ای  صورت کمی ارزش گذاری 
شـد و همزمـان درجه بنـدی کیفی مؤلفه هـای ادراک بصری براسـاس 
ویژگی هـای هـر سـکانس انجام شـد. در ایـن درجه بندی، بـا توجه به 
اینکـه مؤلفـۀ نور یک مؤلفۀ آزمایشـگاهی اسـت و مانند شـاخص های 
دیگر ادراکی نیسـت و نمی توان آن را به وسـیلۀ پرسشـنامه سـنجید، 
بنابرایـن اندازه گیـری میانگیـن شـدت نور در هر سـکانس با اسـتفاده 

تصویر 4. راست: نقشۀ توپوگرافی محور کلکچال، چپ: نقشۀ پهنه بندی محور کلکچال براساس سکانس ها. مأخذ: نگارندگان.

میزان اهمیت شاخص ها بر ادراک بصری از دید شاخص ها
متخصصان

نور

بسیار 
کم

بسیار زیادزیادمتوسطکم

-     7%-    65%28%

تراکم پوشش 
گیاهی

-     6/5%15%35/7%42/8%

28%%40%2/8%35/7     -تنوع رنگ

تمیزی و 
کثیفی

-28%-57%21/4%

-%65-%35/7-خوانایی فضا
محصوریت یا 

گشودگی 
-28%-65%7%

%24%45%21%10-تنوع فضایی
مؤلفه های کیفیت بصری در محور کلکچال.  بررسی  نمودار چارچوب  تصویر 5. 

مأخذ: نگارندگان.

جدول 3. بررسی پارامترهای تأثیرگذار بر ادراک در محیط کوهستان از دیدگاه 
متخصصان. مأخذ: نگارندگان.

جدول 4. اندازه گیری مؤلفۀ نور در سکانس های مختلف. مأخذ: نگارندگان.

میانگین شدت 
)lux(نور

سکانس 8سکانس7سکانس 6سکانس 5سکانس 4سکانس 3سکانس2سکانس 1

1046217697611511287154318652318
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از دسـتگاه روشنایی سـنج انجـام شـد. نتایج میزان شـدت نـور در هر 
سـکانس، براسـاس واحد لوکس در جدول 4 نمایش داده شـده اسـت.

دیگـر مؤلفه هـای ادراکی )شـامل تراکـم، میزان محصوریـت، تمیزی، 
خوانایـی، تنـوع رنـگ و تنـوع فضایـی( در هر سـکانس با اسـتفاده از 
مطالعـات میدانـی به صورت بازدید و مشـاهده، تحلیل و بررسـی شـد 
که در قالب اسـکیس هایی از مسـیر )تصاویر 6-13( ارائه شـده اسـت.

تحلیل یافته ها
هریـک از مؤلفه هـای ادراک بصـری در بُعـد ارزش گـذاری، تفسـیری، 
شـناختی و احساسی در سـکانس های انتخابی بر مبنای طیف لیکرت 

)خیلـی کـم، کـم، متوسـط، زیاد و خیلـی زیـاد( اندازه گیری شـدند تا 
بتـوان کیفیـت بصری هـر سـکانس را جداگانه ارزیابی و مقایسـه کرد. 
هر مؤلفه به صورت میدانی در هر هشـت سـکانس جداگانه بررسـی و 
مـورد ارزش گذاری قرار گرفت. براسـاس ایـن ارزیابی، مجموع امتیازات 
در سـکانس اول 20/6، در سـکانس دوم 23/8، در سکانس سوم 22/5، 
در سـکانس چهارم 20/1، در سـکانس پنجم 22، در سـکانس ششـم 
21، در سـکانس هفتم 22/1و در سـکانس هشـتم 23/4به دسـت آمد. 
توجـه بـه بُعـد اجتماعـی فضـا و ایجـاد زمینۀ تحقـق الگـوی طراحی 
محیطـی ادراکی، نیازمنـد درنظرگرفتن کیفیـات مکانی مـورد ادراک 
کاربـران یـک فضا در همتـرازی با مؤلفه هـای مکانی مدنظـر طراحان 

تصویر 6. راست: سکانس اول محجور کلکچال)ورودی(. عکس: غزاله شبانی، 1395، چپ: کروکی از جزئیات سکانس اول. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 7. راست: سکانس دوم محور کلکچال. عکس: غزاله شبانی، 1395، چپ: کروکی از جزئیات سکانس دوم. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 8. راست: سکانس سوم محور کلکچال. عکس: غزاله شبانی، 1395، چپ: کروکی از جزئیات سکانس سوم. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 9. راست: سکانس چهارم محور کلکچال. عکس: غزاله شبانی، 1395، چپ: کروکی از جزئیات سکانس چهارم. مأخذ: نگارندگان.
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محیـط اسـت. کاربسـت این الگـو در سـاماندهی و احیـای هر محیط 
طبیعـی بایـد امـکان توجه توأمـان بـه: 1( فضـا، 2( کاربـران در فضا، 
و 3( طراحـان بـر فضـا را در برداشـت کیفیـات ادراک شـده از مـکان 
فراهـم کند. برای ارزیابی ادراک کاربـران از اقدامات مداخله ای طراحی 
و بررسـی همتـرازی ادراک آنهـا بـا ادراک طراحـان، پرسشـنامه هایی 
تدویـن شـد تا میـزان رضایتمنـدی  مردم در هر سـکانس نسـبت به 
مؤلفه های ادراکی بررسـی و ارزیابی شـود. در همین راسـتا تعداد 322 
پرسشـنامه براسـاس فرمـول کوکران بـا ضریب خطـای 5 درصد بین 
گردشـگرانی که از هر هشـت سـکانس مسـیر بازدیـد کرده اند پخش 
شـد. سـؤاالت پرسشـنامه ها با توجـه به متغیرهـای ادراکِی ذکرشـده 
براسـاس طیف لیکرت، تنظیم شـده اسـت. جامعۀ آماری انتخاب شده 
در این پژوهش جامعۀ همگن )افراد بین 17 تا 50 سـال( اسـت. نتایج 
به دسـت آمده از میـزان رضایتمنـدی مـردم از مؤلفه های هر سـکانس 

در جدول 5 ارائه شـده اسـت. ضریب آلفای کرونباخ در این پرسشنامه 
0/712 بـوده کـه نشـان مـی دهد ایـن پرسشـنامه از پایایـی مطلوبی 
برخـوردار اسـت. داده هـای به دسـت آمده از میزان رضایتمنـدی مردم 
را بـا داده هـای جمـع آوری شـده از برداشـت ها و تحلیل هـای میدانی 
محیـط، وارد نـرم افـزار SPSS کـرده و بـا اسـتفاده از آزمـون T صحت 
معناداربودن ارتباط بین متغیرها و ضریب همبسـتگی مشـخص شده 
و در جـدول 6 نمایـش داده شـده اسـت. همان طـور کـه مشـخص 
اسـت، در تمامـی مـوارد ضریـب معنـاداری کمتـر از 0/05شـده 
متغیرهـای  بیـن  ارتبـاط  معناداربـودن  نشـان دهندۀ  کـه  اسـت 
مـورد نظـر اسـت. بیشـترین میـزان همبسـتگی مربـوط بـه مؤلفۀ 
تنـوع فضایـی و تراکم پوشـش گیاهی اسـت وکمترین میـزان آن، 
مؤلفـۀ تنـوع رنگـی محیـط اسـت. عنصر نور نیـز فاقد همبسـتگی 
بـا سـایر مؤلفه هاسـت.. سـکانس های دوم و هشـتم بـه ترتیـب بـا 

تصویر 10. راست: سکانس پنجم محور کلکچال. عکس: غزاله شبانی، 1395، چپ: کروکی از جزئیات سکانس پنجم. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 11. راست: سکانس ششم محور کلکچال. عکس: غزاله شبانی، 1395، چپ: کروکی از جزئیات سکانس ششم. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 12. راست: سکانس هفتم محور کلکچال. عکس: غزاله شبانی، 1395، چپ: کروکی از جزئیات سکانس هفتم. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 13. راست: سکانس هشتم محور کلکچال. عکس: غزاله شبانی، 1395، چپ: کروکی از جزئیات سکانس هشتم. مأخذ: نگارندگان.
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تبیین مؤلفه های مؤثر بر ادراک بصری در تفرجگاه های کوهستانی

مجمـوع امتیـاز25/4و 24/3باالتریـن امتیـاز را کسـب کرده اند که 
علـت آن همبسـتگی مثبـت بیـن مؤلفه هـای ذکرشـده بـا میـزان 
رضایتمنـدی اسـت. در تصویـر 14 بیـن مجموع مؤلفه هـای ادراک 
بصـری بـا میـزان رضایتمندی مـردم از محیـط، مقایسـۀ تطبیقی 
صـورت گرفتـه اسـت. همان طـور که مشـاهده می شـود، سـکانس 
دوم و هشـتم در مشـاهدات میدانی و نظرسـنجی از مردم باالترین 

امتیـاز را از نظـر ابعـاد ادراک بصـری کسـب کرده اند.

مقایسه و تحلیل سکانس های دوم و هشتم براساس 
مؤلفه ای ادراک بصری

- تنـوع فضایـی: در برخـورد بـا فضاهـای مختلـف، انسـان از 

یکنواختـی بیزار اسـت و ترجیـح می دهد شـاهد رخدادهای متفاوت 
در یک محیط باشـد. محیط های طبیعی همچون کوهسـتان، دارای 
عناصـر طبیعـی متفاوتی همچون سـنگ، آب، پوشـش گیاهـی و ... 
هسـتند کـه هرکدام از ایـن عناصـر به خودی خود و بـا قرارگیری در 
جـوار یکدیگـر باعـث ایجـاد تنـوع فضایـی می شـود. عـالوه بـر این، 
خـود ایـن همجواری هـا می توانـد بـه شـیوه های متفاوتی باشـد که 
هرکـدام باعـث خلق فضایی جدید می شـوند. در سـکانس دوم، برای 
مؤلفـۀ تنـوع فضایـی، با مقایسـۀ اعـداد به دسـت آمده در مشـاهدات 
میدانـی و نظرسـنجی از مـردم، می توان اذعان داشـت این سـکانس 
تنوع فضایی داشـته و از مهمترین دالیل آن، قرارگیری این سـکانس 
در مرکزیـت سـه عملکـرد اصلـی )بـاغ جمشـیدیه، بـاغ فردوسـی و 
محـور کلکچال( اسـت که باعث شـده حاضریـن کیفیت های فضایی 
متفاوتـی را در ایـن سـکانس تجربـه کننـد. سـکانس هشـتم بعد از 
سـکانس دوم باالتریـن امتیـاز ادراک بصـری را در مقایسـه با سـایر 
سـکانس ها کسـب کرده اسـت. در تحلیـل مؤلفۀ تنـوع فضایی برای 
سـکانس هشـتم، از مقایسـۀ اعـداد جـداول مربوطه نتیجه می شـود 
کـه بـه دلیـل کوتاه بودن مسـیرهای مسـتقیم و عوض شـدن زوایای 
دیـد بیننـده )کـه گاهی به سـمت دره، گاهی به سـمت کوهسـتان 
و گاهـی بـه سـمت منظـر شـهر اسـت(، ایـن سـکانس از کیفیـت 
تنـوع فضایـی مناسـبی برخـوردار اسـت. از آنجایی که تنـوع فضایی 
انعطاف پذیـری  و  دانسـت  انعطاف پذیـری  از  نمـودی  می تـوان  را 
قابلیـت یـک فضـا در ایجـاد تغییرات درونی و پاسـخگویی بـه تعداد 

سکانس 
هشتم

سکانس 
هفتم

سکانس 
ششم

سکانس 
پنجم

سکانس 
چهارم

سکانس 
سوم

سکانس دوم سکانس 
اول

مؤلفه های ادراک 
بصری

3/1 3/5 3/6 2/6 4/3 3/3 3/1 2/1 تراکم

2/7 3/4 1/4 3/7 2/5 2/9 3/7 2/5 محصوریت

3/5 1/8 3/4 2/9 2/1 3/8 3/2 2/9 تمیزی

3/7 3/2 2/1 3/1 3/3 3/9 3/6 2/8 خوانایی

3/8 3/1 3/5 2/1 3/5 3/5 3/8 2/4 تنوع فضایی

3/6 3/4 2/7 3/2 3/2 2/7 3/9 3/6 تنوع رنگی

3/9 1/6 3/2 3/6 2/1 1/3 4/1 3/2 حضورپذیری

24/3 17 19/5 20/3 20/1 21/4 25/4 19/5 مجموع امتیازات

جدول5. میزان رضایتمندی مردم از سکانس ها. مأخذ: نگارندگان. 

محرک های ادراک بصری 
کوهستان

تراکم پوشش نور
گیاهی

محصوریت 
فضایی

تنوع رنگیتنوع فضاییخواناییتمیزی

0/1030/5260/3290/4310/3740/6550/268ضریب همبستگی

0/020/000/0150/0050/0040/000/03ضریب معناداری

جدول 6. رابطۀ معناداری و همبستگی بین رضایتمندی مردم با محرک های ادراک بصری کوهستان. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 14. مقایسۀ تطبیقی مجموع مؤلفه های ادراک بصری با میزان رضایتمندی 
مردم از محیط. مأخذ: نگارندگان.
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غزاله شبانی و همکاران

بیشـتری از نیازهـای کاربـران آن در زمان هـای گوناگـون اسـت، از 
ایـن رو سـکانس های دو و هشـِت محـور کلکچـال نسـبت به سـایر 
سـکانس ها، انعطاف پذیـری بیشـتری دارنـد که بیانگر پتانسـیل این 

سـکانس ها در قابلیـت تبدیل شـدن بـه فضـای جمعی اسـت.
- خوانایـی: خوانایی در یک محیط کوهسـتانی بدین معناسـت که 
فضاهـا هرکـدام گویـای اتفاقاتی باشـند کـه در آنهـا رخ می دهد. به 
بیان سـاده تر، ناظر در محیط به دنبال اکتشـاف نباشـد و اتفاقات در 
معـرض دیـد و در یک سلسـله مراتب فضایی رخ دهنـد. در معماری 
خوانایـی بـه مفهومـی اطـالق می شـود کـه فضـا بـرای افـرادی که 
تجربـۀ حضـور در آن را ندارنـد، قابـل درک باشـد و اصطالحـاً در آن 
محیـط احسـاس سـردرگمی نکننـد و محیـط برایشـان قابل فهـم 
باشـد. افـراد انتظـار دارنـد کـه یـک محیـط خوانـا باشـد، در ایـن 
صـورت در آن محیـط احسـاس امنیـت می کنند. درنتیجه اشـتیاق 
آنهـا بـه کسـب اطالعـات از محیـط افزایـش می یابـد. در سـکانس 
دوم محـور کلکچـال، اعـداد به دسـت آمده بـرای مؤلفـۀ خوانایی در 
جـدول مشـاهدات میدانـی و در نظرسـنجی مردمـی، نشـان دهندۀ 
خوانایی نسـبتاً مطلوب این سـکانس اسـت که دلیـل آن را می توان 
وجـود تابلوهـای راهنمـای هدایتگـر مسـیر کلکچـال و همچنیـن 
المان هـای خاص ورودی )همچون مجسـمۀ فردوسـی( بـرای پارک 
فردوسـی دانسـت. در تحلیـل مؤلفۀ خوانایی برای سـکانس هشـتم 
نیـز بـا مقایسـۀ اعـداد جـداول مربوطـه نتیجـه گرفته می شـود که 
ایـن قسـمت از مسـیر علی رغـم کمبـود تابلوهـای راهنما، بـه دلیل 
پیوسـتگی مسـیر و آشـنایی کوهنـوردان بـا آن از خوانایـی نسـبی 
برخـوردار اسـت. از آنجایـی کـه خوانایـی بـه عوامـل زیـادی چـون 
هندسـۀ فضـا وابسـته اسـت و خود شـامل ابعـاد متعـددی همچون 
جهت یابـی، مسـیریابی و زیبایی شناسـی اسـت، در ایـن پژوهـش 
مشـخصاً مؤلفـۀ خوانایـی از بُعـد جهت یابـی و مسـیریابی بررسـی 
شـده اسـت. از عوامـل محیطـی کـه باعـث امتیازدهـی بـه مؤلفـۀ 
خوانایـی بودنـد می تـوان بـه مبلمـان محیـط، نشـانه ها و عالئـم 
راهنمـا، آشـنایی بـا مسـیر، پیوسـتگی و وضـوح بصری اشـاره کرد.

- تراکـم گیاهـی: تنـوع تراکـم بافتـی، به طـور معمـول در تالقی 
یـا اتصـال بیـن دو گونـۀ منظـر دیـده می شـود. ایـن پدیـده ممکن 
اسـت در دامنـۀ کوهسـتان کـه تراکـم درختـان زیـاد اسـت دیـده 
شـود. هرچـه بـه سـمت قلـه پیـش می رویـم و از دامنـه فاصلـه 
می گیریـم، تراکـم درختـان به تدریـج کاهـش می یابـد. در مسـیر 
قلـه بـا تک درخت هـای پراکنـده مواجـه هسـتیم و درنهایـت در 
ارتفاعـات بلندتـر ایـن تراکـم کـم می شـود. ایـن درجـات تراکمـی 
همیشـه ثابت نیسـت و ممکن اسـت با الگوهـای آب و هوایی تغییر 
کنـد. الزم بـه تأکیـد اسـت کـه تأثیـر بصـری لزومـاً حاصـل تراکم 
زیـاد نیسـت. در برخـی فضاهای بـا تراکم کم، گاهی شـاخص کردن 
یـک عنصـر یـا المـان باعـث جلب توجـه و باالبـردن ادراک بصـری 
در بیننـده می شـود. در سـکانس دوم بـرای مؤلفـۀ تراکـم گیاهـی 
اعـداد به دسـت آمده از جـدول 5 نشـان دهندۀ عـدم تراکـم گیاهـان 

در سـکانس دوم و همچنیـن اختصاص یافتن بخـش اعظم مجموعه 
بـه فضـای جمعی اسـت. حضـور پراکندۀ گیاهـان در این سـکانس، 
باعـث عـدم سـایه اندازی می شـود کـه از تأثیـرات آن می تـوان بـه 
مطلوبیـت مؤلفـۀ نـور نیز اشـاره کرد. به هنـگام ارزیابـی منظر، قبل 
از طراحـی بهتـر اسـت شـرایط نورگیری منظر در گسـترۀ وسـیعی 
از شـرایط مختلـف ثبت شـود. این در حالی اسـت که با اسـتفاده از 
نورهـای مصنوعـی قـادر هسـتیم کنتـرل کاملـی بر رنگ، قـدرت یا 
جهـت نورپـردازی داشـته باشـیم. در طـول روز بـه دلیل وجـود نور 
طبیعـی خورشـید مانعـی جهـت تشـخیص عناصـر و تفکیـک آنها 
از یکدیگـر وجـود نـدارد؛ امـا مسـئله زمانـی آغـاز می شـود کـه بـا 
غـروب آفتـاب در کوهسـتان، عناصـر به وضـوح قبل قابل تشـخیص 
نیسـتند و ایـن امـر از درجـۀ اهمیت کوهسـتان در شـب می کاهد. 
چه بسـا منظـرۀ کوهسـتان در شـب قابلیت هـا و جذابیت های خاص 
خـودش را داراسـت امـا به  واسـطۀ ضعـف در نورپـردازی، نمی توان 
به تناسـب فضـا از ایـن محیط بهره مند شـد. بسـیاری از کوهنوردان 
می دهنـد  ترجیـح  کوهسـتانی  مسـیرهای  از  بازدیدکننـدگان  و 
ایـن مسـیرها بـه  صـورت طبیعـی و دسـت نخورده باقـی بماننـد، 
درحالی کـه تعـدادی از آنهـا از ضعـف نورپـردازی در شـب ناراضـی 
بـه نظر می رسـند. برای سـکانس هشـتم با مقایسـۀ جـداول مربوط 
بـه مشـاهدات میدانی و نظرسـنجی مردمـی می توان اذعان داشـت 
این محدوده نسـبت به سـایر نقاط سـایت به دلیـل ارتفاع گرفتن، از 
تراکـم گیاهـی کمتـری برخوردار اسـت و هرچه به سـمت ارتفاعات 
پیـش می رویـم از پوشـش گیاهـی منطقه کاسـته می شـود که این 

امـر موجـب تقویـت مؤلفـۀ نور در این سـکانس شـده اسـت.
- محصوریـت: محصوریـت بـه عنـوان یکـی از اصـول اولیـه در 
طراحـی منظـر نقـش مهمـی در ادراک ناظـر از فضـا و ارتبـاط وی 
بـا محیـط ایفـا می کنـد. محصوریـت ممکـن اسـت توسـط عناصـر 
منظر و یا مسـتحدثات انسـانی تعریف شـود.گاهی اوقات الزم اسـت 
بـرای درک بهتـر بیننـده از فضـا، آن را به  واسـطۀ عناصری طبیعی 
یـا مصنوعـی محصـور کنیـم. در معمـاری، تضـاد بیـن محصوریـت 
و گشـادگی باعـث درک هرچـه  بهتـر هرکـدام از فضاهـا می شـود. 
به طورکلـی انسـان یکنواختی را دوسـت نـدارد و در پی تنوع اسـت. 
همان گونـه کـه اگـر همـۀ فضاهـا محصـور باشـند جذابیتـی بـرای 
مخاطـب ایجـاد نمی کنـد، گشـادگی بیش ازحـد نیـز بـرای ناظـر 
آزاردهنـده اسـت. البتـه نمی تـوان ایـن اصـل را فرامـوش کـرد کـه 
گشـادگی از ویژگی هـای بـارز یک محیـط طبیعی اسـت؛ اما محیط 
کوهسـتان ذاتاً محیط محصوری اسـت، گویی انسـان توسـط کوه ها 
محصورشـده باشـد و این حصار تا رسـیدن به قله ادامه دارد. مفهوم 
ذهنـی محصوریـت، بسـته بـه هـر محیط تعریـف مشـخصی دارد و 
ایـن مفهـوم در دل کوهسـتان بـرای مسـیرهایی قابل تعریف اسـت 
کـه صرفـاً جهـت عبور هسـتند. در سـکانس دوم در رابطـه با مؤلفۀ 
محصوریـت فضـا بـا توجـه بـه جـدول 5  و اعـداد به دسـت آمده از 
مشـاهدات میدانی و مقایسـۀ آن با میزان رضایتمنـدی مردم نتیجه 



51 شمارۀ 53زمستان 1399

تبیین مؤلفه های مؤثر بر ادراک بصری در تفرجگاه های کوهستانی

گرفتـه می شـود کـه ایـن قسـمت نسـبت بـه دیگـر سـکانس های 
کلکچـال از گشـادگی فضایی برخوردار اسـت و در حال حاضر نیز از 
آن بـه عنوان فضای مکث و تقسـیم اسـتفاده می شـود. در سـکانس 
هشـتم نیـز در تحلیـل مؤلفـۀ محصوریت بـا توجه به اعـداد حاصل 
از جـداول مربوطـه، نتیجـه گرفته می شـود که به دلیـل قرارگرفتن 
در ارتفاعـات و دیدهـای متنوعـی کـه در این سـکانس وجـود دارد، 
علی رغـم عـرض نه چنـدان زیـاد محـور، گشـودگی حـس غالـب 

بیننده اسـت.
- تنـوع رنگـی: اختـالف رنگ یکـی از عواملی اسـت کـه ازلحاظ 
بصـری باعـث تشـخیص و تفکیـک عناصـر از یکدیگـر می شـود. 
معمـوالً گیاهانـی کـه در کنـار یکدیگر کاشـته می شـوند در صورت 
وجـود اختـالف رنـگ، باعـث جلب توجـه بیشـتری می شـوند و از 
جنبـۀ زیبایی شناسـی نیـز حائـز اهمیت اسـت. ایـن مسـئله نه تنها 
در گیاهـان، بلکـه در مـورد عناصـر دیگـر نیـز صـادق اسـت. بـه 
عنوان مثـال قرارگیـری عناصـر مختلـف در کنـار یکدیگـر اعـم از 
سـنگ و خـاک، گیـاه، آب و ... کـه هرکـدام رنـگ و خصوصیـات 
مختـص به خـود رادارنـد ازلحـاظ بصـری می تواند جذابیـت زیادی 
بـرای بیننده داشـته باشـد، ضمـن اینکـه ارزش زیبایی شناسـی آن 
را نمی تـوان نادیـده گرفـت. اختالف هـای منطقـه ای عمـده ای در 
رنگ هـا، بـه دلیـل ترکیبات نوع سـنگ ها، خـاک، گیاهـان و مصالح 
سـاختمانی بومـی وجـود دارد. رنگ هـا خصوصیـات فراوانـی دارند، 
بعضـی حـواس بصـری و فیزیکـی و برخی دیگـر احساسـات درونی 
را برمی انگیزنـد. در تحلیـل مؤلفـۀ تنـوع رنگـی با توجه به مقایسـۀ 
اعـداد مشـاهدات میدانـی بـا نظرسـنجی مردمـی، نتیجـه گرفتـه 
می شـود تنـوع رنگـی در سـکانس دوم به میـزان مطلوبی اسـت که 
بـا وجـود درختان پهـن برگ و سـوزنی برگ به صـورت توأمان، این 
سـکانس در فصـول مختلـف از تنـوع رنگـی باالیی برخوردار اسـت. 
در سـکانس هشـتم نیـز در رابطـه بـا مؤلفۀ تنـوع رنگی و اعـداد آن 
نتیجـه گرفتـه می شـود کـه ایـن سـکانس به دلیـل وجـود گیاهان 
خـودرو، متنـوع و مقـاوم بـه آب و هـوای کوهسـتانی، از مطلوبیـت 

تنـوع رنـگ برخوردار اسـت.
- تمیـزی فضـا: تمیـزی یـا کثیفـی مفهومـی کیفـی اسـت کـه 
میـزان رضایـت ناظـر را ازیـک  محیـط بیـان می کنـد. واضح اسـت 
کـه میـزان رضایـت بیننـده و ادراک محیـط توسـط او در فضـای 
تمیـز به مراتـب بیشـتر از توانایـی ادراک محیـط در فضـای کثیـف 
اسـت. به بیان دیگـر، هرچـه یک محیط تمیزتر باشـد، میـزان ادراک 
بیننـده نسـبت به آن فضا بیشـتر اسـت. یکـی از دالیل ایـن ادعا را 
می تـوان توجـه بیشـتر و عـدم حواس پرتـی در محیـط دانسـت. در 
محیـط تمیـز میـزان خطـای چشـمی کاهـش می یابـد و می تـوان 
بـا تمرکـز بیشـتری فضـا را از دیـده گذرانـد. درسـکانس دوم بـرای 
مؤلفـۀ تمیـزی فضـا اعـداد به دسـت آمده از جـداول نشـان دهندۀ 
مطلوبیـت نسـبی فضـا از لحـاظ تمیـزی اسـت. الزم بـه ذکر اسـت 
کـه سـکانس دوم بـه دلیـل دارابـودن کیفیـت فضـای تجمعـی، در 

معرض آلودگی های بیشـتری نسـبت به سـایر سـکانس ها قرار دارد. 
برای سـکانس هشـتم در تحلیـل مؤلفۀ تمیزی که نقـش مهمی در 
کیفیـت ادراک بصـری یـک محیـط دارد، بـا مقایسـۀ اعـداد جدول 
5  نتیجـه گرفتـه می شـود ایـن سـکانس بـه دلیـل اینکـه کمتر در 
معرض تردد عموم مردم و بیشـتر مسـیر کوهنوردان منطقه اسـت، 

آلودگـی کمتـری نسـبت به سـایر سـکانس ها دارد.
- حضورپذیـری: حضـوردر مناطـق کوهسـتانی توسـط عوامـل 
انسـانی )جوامع سـاکن و بازدیدکنندگان( باعث تغییر در فرایندهای 
طبیعـی می شـود. تشـخیص اینکـه ایـن تغییـرات تـا چه حـد قابل 
 قبـول و تـا چـه حـد زیان بـار هسـتند بـه عهـدۀ مسـئولین امـر 
اسـت و بـر مبنـای ایـن تغییرات امـر خطیر حفاظـت از ایـن منابع 
طبیعـی نیز از وظایف مسـئولین محسـوب می شـود. یکـی از عوامل 
تعیین کننـده بـرای حـد تغییـرات، ظرفیـت پذیرش )قابـل  تحمل( 
منطقـه اسـت. ظرفیـت پذیرش به این معناسـت که محیط  زیسـت 
بـدون اینکـه آسـیب غیرقابـل برگشـتی ببیند تـا چه حـد می تواند 
ایـن اسـتفاده ها را تحمـل کند. پس می توان گفت کـه حضورپذیری 
نیـز در ظرفیـت پذیـرش تأثیرگـذار اسـت؛ بنابرایـن الزمـۀ طراحی 
در محیط هـای طبیعـی کوهسـتانی عـالوه بـر اکولـوژی و پیشـینۀ 
منطقه، شـناخت نیازهای مـردم، ادراکات و دیدگاه های آنها نسـبت 
بـه محیـط اسـت. در این میـان اسـتفاده کنندگان باید بـرای حضور 
در چنیـن محیط هـای طبیعـی و به منظور ایجاد کمترین آسـیب به 
ایـن محیط هـا، آمـوزش داده شـوند. در تحلیل مؤلفـۀ حضورپذیری 
بـرای سـکانس دوم می توان گفت اعدد به دسـت آمده در مشـاهدات 
میدانـی و نظرسـنجی مردمـی نشـان دهندۀ مطلوبیـت فضـا بـرای 
حضـور عـدۀ کثیـری از مخاطبان در این سـکانس اسـت و دلیل آن 
قابـل قبول بـودن سـایر مؤلفه هـای ادراک بصـری در ایـن سـکانس 
و پتانسـیل بـاالی آن بـرای حضـور مـردم اسـت. در انتهـا مجمـوع 
امتیـازات کسـب شـده در ایـن سـکانس نشـان می دهـد کـه ایـن 
سـکانس می توانـد به عنـوان نقطۀ عطف مجموعه شـناخته شـود و 
قابلیـت تبدیـل به فضـای جمعی را دارد. برای سـکانس هشـتم نیز 
از تحلیـل مؤلفه هـای ادراک بصـری نتیجـه گرفتـه می شـود کـه از 
مهمتریـن دالیـل امتیاز بـاالی حضورپذیری مردم در این سـکانس، 
عـالوه بـر مطلوبیـت قابـل قبـول مؤلفه هـای ادراک بصـری، وجـود 

چشـمۀ کلکچـال در ابتـدای محور این سـکانس اسـت.

نتیجه گیری
 در ایـن پژوهش با شـناخت عناصـر ادراک بصـری در تفرجگاه های 
کوهسـتانی و مطالعـۀ آنهـا در هـر سـکانس بـا توجـه بـه توانایـی 
هـر پهنـه در محـور کلکچـال، سـعی شـد تـا راهکارهایـی بـرای 
پاسـخگویی بـه نیازهـای اسـتفاده کنندگان در محیـط کوهسـتان و 
افزایـش سـطح تعامل انسـان بـا طبیعت به دسـت آیـد. ویژگی های 
محیـط کوهسـتانی بـا توجـه بـه تنـوع ادراک منظـر، منحصربه فرد 
بـوده و ارزش خاصـی بـه این محیـط می دهد و بایـد مبنای طراحی 
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و برنامه ریـزی منظـر خاصـی بـرای ایـن محیط هـا قـرار گیـرد. در 
پاسـخگویی بـه فرضیه هـای موجـود، راه حل هایـی بـه شـرح زیـر 

پیشـنهاد می شـود:
فرضیـۀ 1: اعمـال برنامه هـای مدیریتـی جهـت ارتقـا و حفاظـت 
زیسـتگاه های طبیعـی و حیـات وحـش منطقه )گونه هـای گیاهی و 
جانـوری(. راهـکار ارائه شـده: این مهـم از طریق جلوگیری از شـکار 
گونه هـای جانـوری توسـط بازدیدکننـدگان، و از طریـق آمـوزش به 
آنهـا و همچنیـن اسـتفاده از تابلوهـای راهنما در طول مسـیر جهت 
تشـویق بازدیدکننـدگان به احتـرام به طبیعت و حفاظـت منطقه از 
پسـماندهای ایجاد شـده توسـط گردشـگران قابل دسـتیابی اسـت. 
مؤلفـۀ خوانایـی مسـیر را نیـز بـا اسـتفاده از ایـن تابلوهـای راهنما 

می تـوان ارتقا بخشـید.
فرضیـۀ 2: تثبیـت عوارض طبیعی منطقه از طریق ارتقای پوشـش 
گیاهـی منطقـه در ارتفاعـات پایین تـر و مناطقـی کـه خاک نسـبتاً 

حاصلخیـز برای کاشـت گونه هـای گیاهی وجـود دارد.
راهـکار ارائه شـده: بررسـی مؤلفه هـای ادراکـی و مداخلـه در تغییر 
آنها نشـان داد که اسـتفاده از راهکارهایی چون رعایت سلسله مراتب 
کاشـت بـا توجـه به گیاهان موجود در سـایت و اسـتفاده از پوشـش 
گیاهـی در اطـراف رودخانـه جهـت جلوگیـری از فرسـایش خاک و 
طغیـان رودخانـه، کاشـت گیاهـان به صورت تـوده ای بـرای کاهش 
سـرعت باد و همچنین کاشـت درختان پهن برگ در شـمال سـایت 

بـرای تلطیـف هوا، از جملـه راهکارهـای مؤثر در این زمینه اسـت.
فرضیـۀ 3: درنواحـی بـا شـیب چنـد جهتـه و یـا مکان هـای بـا 
شـیب تنـد، طراحـی بـا محدودیـت همـراه اسـت کـه می تـوان با 
طراحـی مسـیرهای عبـوری منطبـق بـا عـوارض طبیعـی زمین و 
کمتریـن تداخـل در آن، بهتریـن حفاظـت را در ایـن مناطق انجام 
داد. راهـکار ارائـه شـده: پیـروی از شـیب طبیعـی زمیـن و بکـر 
نگه داشـتن قسـمت اعظم مجموعه می تواند به ادراک طبیعی بودن 
محیـط کمـک کنـد، عـالوه بـر آن بـا توجـه بـه جمع بنـدی نتایج 
پرسشـنامه ها، راهکارهـای پیشـنهادی جهـت مداخلـۀ طراحی در 
طبیعـت کوهسـتان بایـد کمتریـن دخـل و تصـرف را در محیـط 
طبیعـی داشـته باشـد و همچنیـن طراحـی منطبـق بـر حرایـم 
حفاظتـی منطقـه بـا درنظرگرفتـن تغییـرات اندکـی در مبلمـان 
مسـیر و نـه کاربـری آن، جهت حفـظ طبیعت بکر کوهسـتان قابل 
اجراسـت. در ادامـۀ ایـن راهکارهـا و با توجـه به نتایج نظرسـنجی 
می تـوان نتیجـه گرفـت به کاربـردن اشـکال طبیعـی، نامنظـم و 
نامتقـارن و خطـوط منحنـی، حضور خط آسـمان به صـورت کاماًل 
جنگلـی )ادراک از بـاالی تاج گیاهـان متراکم(، تقویـت توپوگرافی 
بـا شـکل کاشـت گیاهـان، طراحـی فضاهای بـاز متراکم بـا الگوی 
شـیب زمیـن، اسـتفاده از الگـوی طبیعـت بـرای کاشـت گیاهان و 
همچنیـن طراحـی فضاهـای انسان سـاخِت مـورد نیـاز بـا توجه به 
نیازهـای اولیـه و تفرجـی مراجعین، از جمله راهکارهایی اسـت که 
می تـوان بـرای طراحـی در محیط کوهسـتانی کلکچـال ارائه کرده 

و مـورد الگوبـرداری قـرار گیـرد. برخـی از این راهکارهـا در جدول 
7 نمایـش داده شـده اسـت. ارزیابـی ادراکـی فضاهـای تفریحـی 
ویـژه ای  اهمیـت  از  کوهسـتانی  منظـر  ویـژه  بـه  تفرجگاهـی،  و 
برخـوردار اسـت. ضمـن توجـه بـه اهمیـت ارتقـای کمـی و کیفی 
ایـن فضاهـا کـه باعـث افزایش میـزان جـذب شـهروندان و ارتقای 
سـالمت روحـی و جسـمی جامعـه می شـود، بایـد توجـه کـرد که 
ارائـۀ راهکارهـای طراحـی در ایـن راسـتا بایـد دقیـق و متناسـب 
بـا ویژگی هـای متنـوع ادراکـی هریـک از ایـن فضاهـا باشـد. در 
بررسـی نمونـه موردی در محور کلکچال، دو سـکانس دو و هشـت 
بـه ترتیـب بـا مجمـوع امتیـازات 25/4و 24/3بیشـترین امتیـاز را 
از لحـاظ کیفیـت ادراک بصـری و رضایتمنـدی کسـب کرده انـد. 
از مؤلفه هـای  سـکانس دوم، بـه دلیـل وجـود بیشـترین درصـد 
تنـوع فضایـی، خوانایـی، تمیـزی و تنـوع رنگـی، بیشـترین میزان 
حضورپذیـری مـردم را در بین سـکانس ها دارد و سـکانس هشـتم 
بـه دلیـل وجـود درصدهـای باالیـی از مؤلفه هـای تنـوع فضایـی، 
از سـکانس دوم  بعـد  خوانایـی، تمیـزی، تنـوع رنگـی و تراکـم، 
باالتریـن امتیـاز را از لحـاظ حضورپذیری مردم به خـود اختصاص 
داده اسـت. بدیـن منظـور پتانسـیل باالتـری جهـت تبدیـل بـه 
مکانـی بـا فعالیت هـای چندمنظـوره بـرای همـۀ اقشـار جامعـه و 
همـۀ سـنین دارد. ایـن تنـوع در نتایـج نشـان می دهـد کـه توجه 
بـه مؤلفه هـای مؤثـر در ادراک بصری بـرای ارائۀ دسـتورالعمل های 
طراحـی و مداخلـه ضروری اسـت. نهایتـاً جمع بندی ایـن پژوهش 
نشـان می دهـد باتوجـه به کیفیـت ادراک بصری متفـاوت در چهار 
بُعـد احساسـی، تفسـیری، شـناختی و ارزش گـذاری، بایـد با توجه 
بـه هـر بُعـد مؤلفه هـای ادراک بصـری متفاوتـی در طراحـی منظِر 
تفرجگاه هـای کوهسـتانی مـورد توجـه قـرار گیـرد. نتایج بررسـی 
انجـام شـده در محـور تفرجگاهـی کلکچال نشـان می دهـد: الف( 
در بُعـد احساسـی مؤلفه هـای تنوع فضایـی، تراکم پوشـش گیاهی 
و تمیـزی فضـا بیشـترین نقـش را در ادراک محیـط کوهسـتان 
دارنـد. به طوری کـه هرچـه میـزان تنـوع فضایـی، تراکـم پوشـش 
گیاهـی و تمیـزی فضـا بیشـتر باشـد، کیفیـت محیـط و در نتیجه 
رضایتمندی کاربران بیشـتر می شـود. ب( در بُعد تفسـیری، مؤلفۀ 
خوانایـی فضا همبسـتگی مثبتی بـا کیفیت محیـط و رضایتمندی 
دارد. ج( در بُعـد شـناختی، میـزان تنوع رنگـی و میزان محصوریت 
فضـا رابطۀ معناداری با ارتقای کیفیـت محیط و رضایتمندی مردم 
دارد امـا بـر کیفیـت ادراک فضایـی تأثیرگذاری کمـی دارد. د( در 
بُعـد ارزش گـذاری، میـزان حضورپذیری مردم ارتباط مسـتقیمی با 
کیفیـت مؤلفه های سـه بُعد شـناختی، احساسـی و تفسـیری دارد 
کـه در ایـن میـان رابطـۀ آن بـا مؤلفه هـای احساسـی و تفسـیری 
بیشـتر از مؤلفه هـای بُعـد شـناختی اسـت. همچنین مؤلفـۀ نور در 
بُعـد احساسـی رابطـۀ معنـاداری بـا ارتقـای کیفیـت محیـط دارد 
امـا بـا توجه بـه اینکه همبسـتگی وجـود نـدارد، نشـان دهندۀ نیاز 

مـردم بـه حضـور همزمان نـور و سـایه در فضاها اسـت.
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مؤلفه های ادراک بصری

بُعد شناختیبُعد تفسیریبُعد ارزش گذاریبُعد احساسی

تنوع رنگخواناییمیزان حضورپذیریتراکم گیاهیتنوع فضایی

پیروی از شیب طبیعی زمین 
و بکر نگه داشتن قسمت اعظم 

مجموعه

کاشت گیاهان به صورت 
توده ای برای کاهش سرعت 

باد

کاشت درختان پهن برگ در 
شمال سایت برای تلطیف 

هوا

کاشت درختان به صورت خطی 
در امتداد مسیر برای تأکید بر 

محور پیاده

رعایت سلسله مراتب 
کاشت با توجه به گیاهان 
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جدول 7. راهکارهای طراحی مبتنی بر اصول به کارگیری مؤلفه های ادراک بصری در محور کلکچال. مأخذ: نگارندگان.


