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Highlights

— The spatial configuration of vegetation creates the visual scales and the different visual accesses in green spaces.

— Closed visual scales and open visual scales are not desirable for neighborhood park users.

— Users prefer semi-open visual scales and open visibility under canopy landscape for park landscape.

— Women’s preferences demonstrated that greater green space confinement is more desirable for them.

Extended abstract
Introduction
Neighborhood parks play an important role in the relationship between people and the nature. In fact, vegetation and 
planting are the most important motivations for attendance of and recreations available in parks. For improvement of 
the quality of green spaces in neighborhood parks and enhancement of public participation, it is necessary to design 
the park landscape with respect to people’s preferences and their perceptions of the desired landscape, while there are 
some shortcomings in this regard. Therefore, the purpose of this research was to investigate people’s visual preferences 
in order to optimally design vegetation in neighborhood parks. A neighborhood park is a small green space (about two 
hectares large) with a penetration radius of about one kilometer, and it is readily accessible on foot from residential areas. 
The present research aimed to study these preferences in the field of spatial configuration of vegetation based on a visual 
scale. The visual scale is an important, effective feature in the creation of confinement and control of visual access. In this 
study, the underlying factors of age, gender, and socio-economic class differences were considered. Due to the difference 
in economic level in the northern and southern regions of Tehran, neighborhood parks in these two regions and their users 
were selected for evaluation. Five neighborhood parks in each region were considered purposefully.

Methodology
The method adopted in the present research was a combination of the qualitative and quantitative approaches. First, the 
spatial configuration of vegetation in the creation of different types of visual scale was investigated, and five categories 
of visual scale were identified. Images were provided of the vegetation compositions of neighborhood parks with high 
income levels (region 1) and low income levels (region 18). After consultation with the elite, the images were categorized 
based on a variety of visual scales. The visual questionnaire consisted of two images for each visual scale, where landscape 
desirability was examined with a Likert scale. Using random sampling, 363 people who visited neighborhood parks in the 
two areas of Tehran (District 1 and District 18) completed the questionnaire. The data were analyzed using the Bonferroni 
post hoc test in SPSS. After their collection, the homogeneity of variance was first examined through the Levin variance 
homogeneity test for comparison of the user preferences in terms of the type of landscape, and the results demonstrated 
that there was no significant difference between the variances of the variables in the groups (PS ˂ 0.05). Therefore, one-
way analysis of variance was used to compare the studied variables between the groups, and the Bonferroni post hoc test 
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was used to control Type I error if there was a significant difference between the opinions.

Results and discussion
The results of the present research indicated that there were different visual preferences for the images. Thus, the closed 
visual scale and open visual scale between all the groups were undesirable, as well as the semi-open visual scale and open 
visibility under canopy landscape between all the participating groups. Among the studied underlying factors (difference 
in the income levels in the regions, age, and gender), gender exhibited little effect on the formation of the landscape 
preferences, and women preferred more enclosed landscapes.

Conclusion
The results of this research demonstrated given the desirability of semi-open images that the spatial configuration of 
vegetation formed through planting and pruning should not allow for any visual barrier in the foreground layer while 
planting at the observer’s line of vision is obstructed in the background layer and sporadically in the middle layer. 
Moreover, it is desirable for plant height to be less than the observer’s line of vision and for tree canopies to be placed 
at heights greater than the observer’s visibility in the background layer. Due to the desirability of open visibility under 
canopy images, it is possible to provide favorable climatic conditions through selection of a combination of canopy 
umbrella trees of two types, fallow and non-fallow, which also allows for wide visual access. Due to the unfavorable 
landscape of the closed view, it is not appropriate to practice such planting at the observer’s line of vision in the foreground 
layer of the view. It is also necessary to avoid open visual scale design, where the coating exhibits low density in all the 
three layers. Regarding the influence of underlying factors, it can be stated that the landscape preferences for optimal 
visual access were almost the same for the different groups, but the women were more inclined to prefer semi-open 
visual-scale images due to the need for privacy and security, and images with closed vision were less favorable for them. 
Thus, the proposed species could be proposed given their heights for all the three layers of foreground, middle ground 
and background, according to the obtained patterns. The present study took the first steps in landscape planning based on 
awareness of public preferences, and these findings provide practical solutions for landscape planting design.
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نکاتبرجسته
کننده مقیاس بصری و دسترسی های بصری متفاوت در فضای سبز است. گیاهان ایجاد  ترکیب فضایی   -

مقیاس بصری بسته و مقیاس بصری باز برای استفاده کنندگان از پارک محله ای مطلوب نیست.  -
استفاده کنندگان مقیاس بصری نیمه باز و منظر سایبانی با دید باز را برای منظر پارک ترجیح می دهند.  -

که محصوریت فضای سبز بیشتر برای آنها مطلوب تر است. ترجیحات زنان نشان داد   -

doi

چکیده
پارک های محله ای در ارتباط بین مردم با طبیعت نقش مهمی را ایفا می کنند. در واقع فضای سبز مهمترین انگیزه برای حضور 
کیفیت فضای سبز پارک های محله ای و افزایش مشارکت مردمی، طراحی منظر پارک در  و تفریح در پارک است. به منظور ارتقای 
ک آنها از منظر مطلوب ضروری به نظر می رسد، در حالی که در این زمینه کاستی هایی وجود دارد.  ارتباط با ترجیحات مردم و ادرا
گیاهی است. پژوهش حاضر  از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی پسندهای بصری مردم در راستای طراحی مطلوب پوشش 
گیاهی بر اساس شاخصه مهم و تأثیرگذار مقیاس بصری، مورد مطالعه  قصد دارد این پسندها را در زمینه ترکیب فضایی پوشش 
گرفته شد. روش پژوهش  قرار دهد. در این بررسی عوامل زمینه ای سن، جنسیت و تفاوت  سطح اجتماعی _ اقتصادی در نظر 
گیاهان در ایجاد انواع مقیاس  کمی است؛ ابتدا با مطالعه منابع و مشاهده میدانی ترکیب فضایی  کیفی و  حاضر ترکیب روش 
گرفت سپس برای روش علی _ مقایسه ای، داده ها مبتنی بر پیمایش جمع آوری شدند. با نمونه گیری  بصری مورد شناسایی قرار 
گرفتند. تجزیه و تحلیل  تصادفی، 363 نفر از مراجعه کنندگان به پارک های محله ای در دو منطقه شهر تهران، مورد پرسش قرار 
داده ها با استفاده از روش آزمون تعقیبی بونفرونی با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج تحلیل داده ها بیانگر این مهم 
کمی قابل مشاهده است.   گروه های مختلف تفاوت  است که بین نظرات پاسخ دهندگان در زمینه مقیاس بصری مطلوب در 
کاماًل باز مطلوب نیست. مناظر با مقیاس بصری میانه و دید باز در فضای  کاماًل بسته و دید  گروه ها مقیاس بصری  برای همه 
سایبانی مطلوب تر هستند. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، الگوی کاشت بر اساس ترکیب گیاهان در الیه های عمقی فضای 
گاهی از پسندهای  گام های نخستین را در برنامه ریزی منظر براساس آ سبز و در ارتفاعات مختلف پیشنهاد شد. پژوهش حاضر 

کاشت در منظر هستند.  کننده راهکارهای عملی برای طراحی  عمومی برداشته و این یافته ها ارائه 

گیاهان، پارک محله، پسندهای بصری منظر. گانکلیدی: مقیاس بصری، ترکیب فضایی  واژ
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صادقی و دیگران
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1 مقدمه.
درصد   66 رود  می  انتظار   ،  2050 سال  تا  شهرنشینی  رونــد  افزایش  با 
برای  رو   این  از   .)UN, 2014( کنند  زندگی  شهرها  در  جهان  جمعیت 
کیفیت زندگی توجه به زیرساخت سبز شــهری در اولویت اصلی  افزایش 
پارک های  اســت.  گرفته  قــرار  جهان  سراسر  در  شهری  توسعه  برنامه 
در  مهمی  نقش  شهری  سبز  زیرساخت  از  بخشی  عنوان  به  شهری، 
ایجاد حس بهزیستی شهروندان دارند. پارک های شهری را می توان از 
کم به چهار دسته پارک های  نظر مقیاس عملکرد و حوزه نفوذ، دست 
و  شهری  ناحیه  ی  مقیاس  در  پــارک   منطقه ای،  پارک های  فرا شهری، 
سبز  فضای  محله ای،  پارک های  کرد.  دسته بندی  محلی،  پارک های 
کیلومتر هستند و  کوچک )در حد دو هکتار( با شعاع نفوذ حدود یک 
امکان دسترسی پیاده و آسان از بافت مسکونی به این فضاهای سبز 
پیوند  طبیعت  با  محالت  سطح  در  را  مــردم  پارک ها  این  دارد.  وجــود 
کمک می کنند  کنان شهری  می دهند و به سالمت روانی و جسمی سا
ترجیح  بازدیدکنندگان  همچنین   .)Tavakoli & Majedi, 2013: 3( 
کنند  طی  پــارک  از  استفاده  بــرای  را  کوتاهی  مسافت های  تا  می دهند 
)Kabisch, et al., 2015: 26(. با توجه به اهمیت فضای سبز محله ای، 
های  ــارک  پ منظر  کیفیت  زمینه  در  ــزی  ری برنامه  و  مطالعات  کمبود 
کاماًل  کم است(  محله ای در ایران )و به ویژه در شهر تهران که شهری مترا
مشهود است. از این رو بوستان های محله ای هدف این مطالعه قرار 

گرفته اند.
ارزیابی منظر  به  ــزون نسبت  روزاف نیاز  بهتر منظر،  راستای عملکرد  در 
احساس  شده  انجام  برنامه ریزی های  و  سیاست ها  بررسی  منظور  به 
می شود )Farahani & Maller, 2018: 17(. 80 درصد اطالعات محیط از 
طریق حس بینایی دریافت می شود و کیفیت بصری منظر از هسته های 
 .)Antrop & Eetvelde, 2017: 123( می شود  محسوب  منظر  اصلی 
به همین دلیل ارزیابی بصری منظر از اهمیت خاصی برخوردار است. 
ارزیابی  اســت،  ذهنی  و  عینی  بعد  دو  دارای  منظر  که  این  به  توجه  با 
 Mahan & Mansouri, 2018:( منظر نیز باید هر دو رویکرد را شامل شود
بر اساس نظر  و  کالبدی منظر  پایه تحلیل  بر  ارزیابی عینی منظر   .)33
ذهنی  کــات  ادرا به  منظر  ذهنی  ارزیابی  و  می گیرد  صورت  متخصصان 
مشارکت  میزان  افــزایــش  مــی پــردازد.  منظر  کیفیت  و  منظر  از  کــاربــران 
از عوامل مهم  به طبیعت،  آنها  و توجه  باز  تفریحی  در فضاهای  مردم
افزایش پژوهش ها پیرامون شناخت ترجیحات یا پسندهای1 مردم در 
 Polat & Akay,( است  جهان  مختلف  نقاط  در  شهری،  بوستان های 
به  منجر  محلی  کنین  سا بین  در  پارک  بصری  مطلوبیت   .)2015: 574
ایجاد حس تعلق به منطقه مسکونی می شود. هر قدر شرایط منظر و 
کارایی  طراحی پارک تناسب بیشتری با پسندهای مردم داشته باشد، 
پارک بیشتر خواهد بود )Wang, et al., 2016: 212(. از این رو  پژوهش 
و  ک  ادرا بر  منظر،  کالبدی  ویژگی  شناسایی  و  ارزیابی  بر  عــالوه  حاضر 

کید می کند. ارزیابی پسندهای استفاده کنندگان از پارک تأ

حسی،  ک  ادرا جنبه های  بر  که  آن  دلیل  به  »پسند«  واژه  از  حاضر  پژوهش  در    1
وجوه درونی و ذهنی داللت دارد، بیشتر استفاده می شود. در فرهنگ لغت، » پسند« 
تجربه های  بر  مبتنی  انتخاب  و  گزینش  معنی  به  پسندیدن،  مصدر  از  و  مصدر  اسم 
 ،»Landscape preferences« معادل  ترتیب،  این  به  است.  فردی  سلیقه های  و  آنی 

»پسندهای منظر« است. 

کالبدی ایجاد  منظر پارک های شهری از ترکیب محیط انسانی و محیط 
و الیه مصنوع است  از الیه طبیعی  کالبدی متشکل  که محیط  شده 
که ویژگی  )Matsuoka & Kaplan, 2008: 7(.  این نکته قابل توجه است 
کنند، وجود  که باعث می شود مردم پارک را برای تفریح انتخاب  از پارک 
 de la Barrera,( فضای سبز و بهره مندی از محیط طبیعی پارک است
گیاهی از  et al., 2016: 256(. در ایران نیز مطالعات بر اهمیت پوشش 
کرده اند و از عوامل مهم رضایت از  کید  نظر استفاده کنندگان از پارک تأ
 Mohammadi, 2017:( کرده اند  گیاهی مطرح  کیفیت پوشش  را  پارک 
به  پارک  مطلوبیت  بر  گیاهی  پوشش  بصری  کیفیت   .)Jahani  &  960
 Rahnema,( گردشگری تأثیر قابل توجهی دارد ویژه در زمینه تفریح و 
et al., 2019: 98(. اما در ایران مطالعاتی در موضوع پسندهای بصری 
دهنده  ارائــه  که  گیاهی  پوشش  طراحی  کیفیت  در  استفاده کنندگان 

گیاهی پارک ها باشد، وجود ندارد.  راهکار عملی برای طراحی پوشش 
مورد  در  استفاده کنندگان  ترجیحات  پیرامون  مطالعاتی  جهان  در 
کترهایی نظیر  کارا بر   

ً
کثرا ا که  گرفته است  پارک صورت  گیاهی  پوشش 

گیاهان، طبیعی به نظر رسیدن الیه طبیعی  کیفیت نگهداری پوشش 
تمرکز  گیاهی  گونه های  تنوع  و  ــدازه  انـ ــگ،  رن گیاهان،  کــم  تــرا پـــارک، 
کید بر تئوری  پناهگاه و  کرده اند)Polat & Akay, 2015: 574(.  اما با تأ
 Kaplan, et al.,( 3و تئوری پروسه اطالعات )Appleton,1996( 2نظرگاه
کارکرد، امنیت، دسترسی و  بر  که  52 :1998(، ویژگی مهم فضای سبز 
خوانایی پارک  اثر می گذارد، مقیاس بصری4 یا   گشایش فضایی است که 
از طریق ایجاد دسترسی بصری5 امکان دیدن اطراف را فراهم می کند و از 
کاشت  کم  کترهای مهم منظر محسوب می شود. هرچند در مورد ترا کارا
گیاهان در فضای سبز شهری و محصوریت مطلوب مطالعاتی صورت 
 Hami, et al. 2014: 107, Zhang, Bjerke, et al., 2006: 35( گرفته است
,et al., 2013:45( ولی در زمینه مقیاس بصری مطلوب از طریق طراحی 
کمبود مطالعاتی وجود  گیاهان در فضای سبز شهری  ترکیب فضایی 
دارد. بنابراین در پژوهش حاضر ضمن شناسایی انواع ترکیب فضایی 
انواع مقیاس بصری، هدف اصلی بررسی پسندهای  گیاهان در ایجاد 

استفاده کنندگان در مطلوبیت این مناظر است.
مطالعات نشان می دهند عوامل زمینه ای و ویژگی های فردی در ارزیابی 
ترجیحات استفاده کنندگان از منظر اثرگذارند )Semiari, et al., 2018(. هر 
چند در مورد تأثیر این عوامل از جمله سن و جنس در الگوی رفتار و نوع 
 Pajoohanfar, 2015:( استفاده از پارک، مطالعاتی در ایران وجود دارند
ایران مطالعه ای  آنها در ترجیحات بصری در  تأثیر  213( ولی در زمینه 
انجام نشده است. از میان عوامل تأثیرگذار، تفاوت سطح اقتصادی _ 
 de la( کتور مهم و تأثیرگذاری است اجتماعی در یک بستر فرهنگی، فا
Barrera, et al,. 2016: 255( زیرا بر سبک زندگی افراد تأثیر قابل توجهی 
بین  و  مشهود  آن  در  اقتصادی  نابرابری  که  است  شهری  تهران  دارد. 
 Sadeghi( مناطق شمالی و جنوبی سطح توسعه یافتگی متفاوت است
بررسی  بر  عــالوه  حاضر  پژوهش  در  رو  این  از  Zanjari, 2017: 174 &(؛ 
تفاوت  بر  بصری  ترجیحات  در  استفاده کنندگان  سن  و  جنسیت  تأثیر 

2 Prospect/Refuge theory
3 Information Process theory
4 Visual scale 
5  Visual access
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کید و توجه خواهد شد.  اجتماعی_اقتصادی مناطق مورد بررسی نیز تأ
رویکردی متفاوت و جدید قصد دارد  با  ترتیب پژوهش حاضر  این  به 
گیاهان در پارک و نقش آنها در ایجاد انواع مقیاس  بر چگونگی ترکیب 
کاشت  الگوی  گیاهان،  فرمی  ویژگی  اســاس  بر  شــود و  متمرکز  بصری 
ترجیحات  راستا  این  در  دهد.  پیشنهاد  محله ای  پارک  برای  مناسب 
زیبایی شناسانه استفاده کنندگان از پارک ها در مناطق با سطح درآمد 
تا  قرار می گیرد  بررسی  آنها مورد  با توجه به جنسیت و سن  و  مختلف 
طراحی پوشش گیاهی زمینه ساز مطلوبیت پارک برای تفریح شهروندان 

باشد. اهداف پژوهش حاضر شامل موارد ذیل است:
اساس . 1 بر  بصری  مقیاس  انــواع  بندی  دسته  و  شناسایی 

گیاهان در پارک محله ای، ترکیب فضایی 
بررسی پسندهای بصری مردم از انواع مقیاس بصری و . 2
گیاهان. . 3 ارائه راهکار برای طراحی ترکیب فضایی پوشش 

به این ترتیب نتایج پژوهش حاضر در زمینه طراحی و برنامه ریزی منظر 
راهکارهای عملی را پیشنهاد خواهد داد.

2 چارچوبنظری.
ک  که منظر شامل ادرا تمایز اساسی بین مفهوم زمین و منظر این است 
از منظره در ذهنش می سازد  او  که  انسانی و تصویری است  ناظر  یک 
بر  منظر  )پسندهای(  ترجیحات   .)Antrop & Eetvelde, 2017: 215(
دارد  تمرکز  می شود،  ایجاد  برایش  ک  ادرا ایــن  از  ناظر  فــرد  که  ارزیــابــی 
)Wang, et al., 2016: 212(. یکی از مسائل اصلی طراحی منظر ایجاد 
مبنای  بر  تا  است  ذهنی  تجربه  و  منظر  عینی  ویژگی های  بین  ارتباط 
شود  طراحی  آنها  ترکیب  و  منظر  عناصر  منظر،  مطلوبیت  و  پسندها 
 Wang, et( گرفته )Douglas, et al., 2018: 3(. بر اساس تحقیقات صورت 
 al., 2016: 211, Hadavi, et al, 2015: 21( یافتن ترجیحات شهروندان 
که شهرواندان نیاز دارنــد، می پسندند و  شامل یافتن آن چیزی است 
از آن در پارک لذت می برند و می تواند شامل ارزیابی ساده از طرز تفکر 
شهروندان باشد و الزم نیست فرآیند عمیق شناختی و روند استنباطی را 
طی نمود و اغلب با مفاهیمی مثل مطلوب یا نامطلوب، زیبا یا نه، مفید 
یا غیر مفید می توان به پسندهای بصری منظر دست یافت و راهکارهایی 

. )Farahani & Maller, 2018: 7( برای طراحی مطلوب پیشنهاد داد
پژوهشگران شاخصه ها و روش های مختلفی را برای سنجش مطلوبیت 

و  تویت   .)Antrop & Eetvelde, 2017: 215( داده انـــد  پیشنهاد  منظر 
مطلوبیت  شکل گیری  کتسابی  ا و  ذاتی  نظریه های  اساس  بر  همکاران 
کلیدی را برای ارزیابی پسندهای منظر در قالب روش   منظر، ُنه شاخصه  
ساختار بصری1 ارائه داده اند. از میان شاخصه های معرفی شده در روش 
ک منظر است  ساختار بصری، شاخصه مقیاس بصری عاملی مؤثر در ادرا
کننده تجربه میزان بسته بودن و محصوریت منظر در مقابل  و منعکس 
گشایش و گسترش دید در منظر است. مقیاس بصری منظر عاملی است 
کیفیت منظر،  کالبدی منظر ایجاد می شود و می تواند بر  که از طراحی 
اثرات مستقیمی داشته باشد. حس مکان، امنیت، احساس خلوت و 
فضای مناسب تعامالت اجتماعی از طریق کنترل مقیاس بصری و میزان 
 Zekavat, 2013: ؛Tveit, et al., 2018: 47 ( محصوریت ایجاد می شوند
65( )تصویر شماره1(. مسئله مهم در ارتباط با مقیاس بصری، دسترسی 
که در مناظر تفریحی به عنوان شاخصه مهمی تشخیص  بصری است 
داده شده است؛ زیرا ایجاد دید به اطــراف برای درک محیط اطــراف و 
  .)Arnberger, et al., 2017:242( کاهش نگرانی محیطی بسیار مهم است
فضایی  ترکیب  تأثیر  تحت  اغلب  بصری  دسترسی  و  بصری  مقیاس 
  Tveit ,2018: ؛Kaplan, et al., 1998: 38( کاشت هستند کم  گیاهان و ترا
از این مطلب است  کی  ایران حا از  ج  که مطالعات در خار از آنجا   .)50
 Sang( که مردم مناظر با ترکیب طبیعی را برای پارک ترجیح می دهند
گیاهان و مقیاس  کاشت  کم  et al., 2016: 268(، پژوهشگران ارتباط ترا
  Zhang, et al., 2013:44( اند را مورد مطالعه قرار داده  بصری مطلوب 
که در  اما  هوفمن این طور اظهار می دارد   .)Bjerke, et al., 2006: 35
پارک های طراحی شده نسبت به فضای سبز طبیعی، ترکیب فضایی 
انواع  ایجاد  لبه ها در  به ویژه در  گیاهان  انــواع  کاشت  ترکیب  از  برآمده 
 Hofmann,( گیاهان دارد کم  مقیاس بصری نقش مهمتری نسبت به ترا
شده  طراحی  ساختار  دارای  تهران  محله ای  پــارک هــای  کثر  ا  .)2012
در  شــده  طــراحــی  و  منظم  ــارک هــای  پ همچنین  هستند.  هندسی  و 
پژوهش  در  رو  این  از   .)Feyzi, et al., 2015: 5( هستند  مردم  اولویت 
کمی منظر و ارزیابی ذهنی _  کالبدی _  حاضر بر اساس تلفیق ارزیابی 
گیاهان در ایجاد انواع مقیاس بصری مورد  کیفیتی، ابتدا ترکیب فضایی 
گرفته سپس مطلوبیت انواع فضاهای ایجاد شده از نظر  شناسایی قرار 
کاشت مناسب در  از پارک ارزیابی می شود تا الگوی  استفاده کنندگان 

لبه ها و میانه فضای سبز مشخص شود.

1 Visuland
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3 روش.
3.1.محدودهموردبررسی

که  است  ایــران  شهر  بزرگترین  البرز،  کوه های  جنوبی  دامنه  در  تهران 
گذشته رشد جمعیت و مهاجرت به سمت آن افزایش  در طی 10 سال 
چشمگیری داشته است. ویژگی بارز و قابل توجه تهران از نظر جمیعت 
مناطق  در  کنین  سا اقتصادی   _ اجتماعی  شرایط  تفاوت  شناختی، 
باالترین  آمــار نشان می دهــد،  که  به طــوری  اســت.  شمالی و جنوبی 
پایین ترین  قیمت مسکن و اجاره بهای آن در تهران برای منطقه 1 و 
 18 منطقه  کنین  سا شغل  همچنین  اســت.   18 منطقه  ــرای  ب قیمت 
کنان  که سا گروه های شغلی فرودست است، در حالی  کارگران و  اغلب 
کارگزاران و  گروه های شغلی فرادست )نظیر متخصصین،  منطقه 1  در 
کلی  کارمندان عالی رتبه( مشغول هستند )Karami, 2014: 77(. به طور 
منطقه 1 دارای سطح توسعه یافتگی باال و منطقه 18 از مناطقی است 
 Sadeghi & Zanjari, 2017:( که پایین ترین سطح توسعه یافتگی را دارد
اقتصادی در   _ از تفاوت های عمیق اجتماعی  نتایج نشان  این   .)174
که بر سبک زندگی و بافت اجتماعی تأثیر  این دو منطقه از تهران است 
گذاشته است. با وجود این تفاوت ها، برنامه ریزی برای  قابل توجهی 
طراحی پارک محله ای بر اساس ترجیحات منظر وجود ندارد. بنابراین 
با  مناطق  در  پــارک  از  استفاده کنندگان  ترجیحات  حاضر  پژوهش  در 

سطح درآمد باال )منطقه 1( و پایین )منطقه 18( بررسی شده است.  
پارک های  مطالعه  مقاله  این  هدف  شهری،  پارک های  انــواع  میان  از 
محله ای است؛ در منطقه با درآمد باال، 19 پارک محله ای و در منطقه با 
درآمد پایین 22 پارک محله ای وجود دارد. با مشاهده میدانی و بررسی 
که از نظر امکانات، امنیت و  محالت و پارک های محله ای، پارک هایی 
دسترسی به بافت مسکونی شرایط یکسان و مطلوبی را دارند، مشخص 
که درصد فضای  شدند. سپس پارک های با مساحت حدود دو هکتار 
سبز مشابه دارند، انتخاب شدند. به این ترتیب در منطقه 1، پنج پارک 
گرفته شد تا  ویژگی ترکیب پوشش  و در منطقه 18، چهار پارک در نظر 
گیاهی آنها معرفی شود و ترجیحات بصری مراجعین به این پارک ها مورد 

گیرد. بررسی قرار 

گیاهی 3.2.مقیاسبصریمنظرازطریقترکیبفضاییپوشش
گیاهان  کاشت  کم  که پژوهش ها مقیاس بصری را بر اساس ترا در حالی 
حاضر  پژوهش   ،)Wang, et al., 2017( کرده اند  تقسیم  دسته  سه  در 
انواع مقیاس بصری  ایجاد  تا ناظر در  گیاهان و فاصله  به شکل فرمی 
ترکیب فضایی عناصر در منظر به معنی چگونگی  توجه نموده است. 
 Hadavi, et al., 2015:( است  یکدیگر  کنار  در  منظر  عناصر  قرارگیری 
22(. در تهران پارک محله ای از ترکیب مسیرهای حرکتی، محل مکث 
کاشت انواع  و فضای سبز تشکیل شده است. از این رو ترکیب فضایی 
قرار  مطالعه  مــورد  ناظر  دید  اســاس  بر  سبز  فضای  لبه های  در  گیاهان 
گرفت. در راستای ارزیابی و شناسایی عینی منظر، براساس منابع معتبر 
)Motloch, 2000: 195؛ Antrop & Eetvelde, 2017:128( مشخص شد 
گیاهان،  انواع مقیاس بصری بر اساس ترکیب فضایی  که برای تعیین 
کاشت( در ارتفاع دید ناظر  گیاهان و الیه های  کاشت )ارتفاع  باید الگوی 
انواع  به  توجه  با  گیاهی  پوشش  ارتفاع  شــود.  بررسی  وی  دید  عمق  و 
گیاهان )گل و چمن و بوته- درختچه – درختان( و بر اساس خط دید 

ناظر در سه سطح قابل مطالعه است: پایین تر، همطراز و باالتر از خط 
گیاه( در سه الیه قابل  دید ناظر. همچنین عمق دید )فاصله بین ناظر و 
بررسی است: پس زمینه، میان زمینه و پیش زمینه. به این ترتیب پنج 
به  که منجر  توان متصور شد  کاشت می  الگوی  از  ترکیب فضایی  نوع 

ایجاد انواع مقیاس بصری می شوند )جدول شماره1(.

3.3.طراحیپرسشنامه
مقایسه ای  علی  پیمایشی  روش  از  منظر  پسندهای  ــی  ــاب ارزی بـــرای 
استفاده شده  است. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطالعات شامل 
گرفته  صورت  مطالعات  برمبنای  که  است  ساخته  محقق  پرسشنامه 
عالوه  شد.  تهیه  پژوهش  ادبیات  در  موجود  پرسشنامه های  نمونه  و 
بر ثبت سن و جنس پاسخگویان، پرسشنامه دارای بخش ترجیحات 
سنجش  ــرای  ب رایــج  روشــی  تصویری  پرسشنامه  روش  اســت.  بصری 
ویژگی های بصری منظر است )Antrop & Eetvelde, 2017:228 (.  در 
کترهای منظر و نحوه ترکیب آنها در فضا به وسیله  کارا این روش ابتدا 
تصاویر  از  مرحله  ایــن  در  می گیرند.  قــرار  شناسایی  مــورد  کارشناسان 
استفاده می شود تا ویژگی  های منظر بر اساس شاخصه های اندازه گیری 
دارد؛  وجــود  رویکرد  دو  تصاویر  از  استفاده  نحوه  در  گردند.  مشخص 
 Polat &( کترهای منظر تهیه می شوند کارا که تصاویر بر اساس  یکی آن 
که با استفاده از نرم افزار فتوشاپ در یک  Akay, 2015( و دیگری این 
کترهای  کارا از  متفاوتی  حالت های  تا  می شود  ایجاد  تغییراتی  تصویر 
مورد مطالعه اعمال شود )Wang, et al., 2017: 55(. سپس مطلوبیت 
منظر برای استفاده کنندگان از طریق مشاهده تصویر سنجیده می شود. 
پاسخ دهنده تصاویر را بر اساس میزان مطلوبیت طبقه بندی می کند یا 
 Farahani & Maller,( بر اساس طیف لیکرت به هر تصویر امتیاز می دهد
مردم  پسندهای  ارزیــابــی  و  کالبدی  ارزیــابــی  تطبیق  با    .)2018: 17 
کاربران چه میزان  کالبدی منظر در نظر  مشخص می شود ویژگی های 
که با چه معنایی درک می شوند. به این ترتیب  مطلوب هستند و یا این 
کیفیت بصری  طراحان و برنامه ریزان منظر به راهکار عملی برای ارتقای 

منظر دست می یابند. 
در پژوهش حاضر ترجیحات مقیاس بصری بر اساس انواع مناظر موجود 
پارک های  از  تصاویر  تهیه  بــرای  می گیرد.  قــرار  مطالعه  مــورد  پــارک  در 
محله ای در ساعات بعد از ظهر روزهای بهار 1395 به پارک مراجعه شد و 
که فاقد سوژه انسانی باشد.  گردید  تعداد 200 تصویر از فضای سبز تهیه 
رو لحاظ  به روبه  ایستاده و دید  ناظر در حالت  بــرداری دید  در تصویر 
غیر مستقیم  و  از جمله مسیر مستقیم  مناظر  انــواع  گردید. همچنین 
تصویربرداری شد. تصاویر بر اساس پنج دسته مقیاس بصری )جدول 
شماره1( تقسیم شدند و بر اساس نظر محققین تعداد عکس ها به 60 
کارشناس ارشد معماری  کاهش یافت. سپس تصاویر برای 20  تصویر 
منظر از طریق ایمیل فرستاده شد و با توضیح موضوع مقیاس بصری 
از آنها خواسته شد از بین 60 تصویر برای هر دسته مقیاس بصری سه 
کارشناسان ارشد  کنند. به این ترتیب با جمع بندی نظر  تصویر انتخاب 
صورت  به  تصاویر  سپس  کرد.  پیدا  تقلیل  عکس  به 15  تصاویر  تعداد 
گرفت و ضمن  چاپ شده در اختیار پنج استاد رشته معماری منظر قرار 
توضیح موضوع پژوهش از آنها خواسته شد تا برای هر دسته از مقیاس 
که با جمع بندی نظر اساتید،  کنند  بصری مد نظر دو تصویر انتخاب 
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)Antrop& Eetvelde,2017:128؛Motloch,2000:195(کنندهانواعمقیاسبصریهستند کهایجاد گیاهان جدولشماره1:پنجنوعترکیبفضایی

گرامتوضیحمقیاس بصری دیا

با  بصری  ارتباط  عدم  و  بسته  دید  محصور- 
اطراف

پایین و میانی و باالیی و  کاشت درختچه و درختان در اشکوب  از طریق 
کم در پیش زمینه، دید ناظر به میان زمینه و پس زمینه محدود  کاشت مترا

شده است.

کنترل  گسترده-  امکان نفوذ، ارتباط و  باز و 
بصری در فضاهای مجاور

کاشت  کم  کاشت درختچه و بوته در اشکوب پایینی پیش زمینه و ترا شامل 
کم در میان زمینه امکان دید به اطراف وجود دارد و تا عمق فضا در پس 

زمینه قابل مشاهده است.

باز در فضای سایبان دار-امکان نفوذ، ارتباط 
کنترل بصری در فضاهای مجاور و 

کم درختان چتری سایه انداز، امکان دید تا عمق فضا در  با وجود کاشت مترا
پس زمینه وجود دارد. اشکوب پایینی و میانی خالی است.

نیمه باز -  نفوذ دید به فضای اطراف در حد 
متوسط 

کم متوسط در اشکوب میانی و  کاشت در اشکوب پایینی پیش زمینه و ترا با 
باالیی در پیش زمینه و میان زمینه، فضای پس زمینه و عمق فضا به صورت 

محدود قابل مشاهده است.

که از یک طرف دید  نیمه باز - دید نا متقارن 
بسته و در طرف دیگر دید باز 

که از نظر عمق دید به پس  کاشت در دو طرف منظره به نحوی است  نوع 
کم دید بسته شده و در  کاشت مترا زمینه تفاوت وجود دارد. دریک سمت با 

گسترده دارد. کاشت باز دید  سمت دیگر با 

تصویرشماره2:انطباقمقیاسبصریباسهدرجهازگسترهدید
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3.4.جمعآوریدادهها
که روش هایی مانند ارسال پرسشنامه با پست یا ایمیل  با توجه به این 
و یا تماس تلفنی در ایران رایج نیست، برای یافتن نمونه های آماری 
به پارک های محله ای مورد نظر در منطقه 1 و منطقه 18 مراجعه شد.  
همچنین با این اقدام، اطمینان حاصل می شود که فرد پاسخگو از پارک 
محله ای استفاده می کند.  تعداد نمونه ها با استفاده از جدول مورگان، 
گردید. بعد از تکثیر پرسشنامه ها، محققین در  تعداد 384 نفر تعیین 

ساعات بعد از ظهر سه روز از هفته )روزهــای تعطیل و غیر تعطیل( در 
کردند. نمونه های پژوهش به  تابستان سال 1395  به پارک ها مراجعه 
کاماًل تصادفی از بین استفاده کنندگان از پارک انتخاب شدند.  صورت 
تعداد 180 نفر در منطقه با درآمد باال )منطقه 1( و 183 نفر در منطقه 
کامل تکمیل  با درآمد پایین )منطقه 18( تهران پرسشنامه ها را به طور 

کردند.

تعداد تصاویر 10 تا شد.  
که شامل سئوال درباره میزان مطلوبیت  سپس پرسشنامه ای تهیه شد 
لیکرت  طیف  طریق  از  پاسخ ها  و  اســت  محله ای  ــارک  پ ــرای  ب تصویر 
سنحیده و در پنج مقیاس )اصاًل، کمی، متوسط، زیاد و خیلی زیاد( کمی 
شدند. به منظور کنترل روایی و پایایی پرسشنامه، از روش پایایی زمانی 
پرسشنامه استفاده شد. به این منظور ابتدا در یک طرح آزمایشی، دو 
گروه 20 نفره از پاسخگویان در دو موقعیت با فاصله زمانی دو هفته ای 
کنترل  به پرسشنامه پاسخ دادند. همچنین در این مرحله به منظور 
که توسط  مجدد تصاویر، 10 تصویر مربوط به پنج نوع مقیاس بصری 
آماری  جامعه  به  مختلف  شکل  دو  در  بــود،  شده  تأیید  منظر  اساتید 
پاسخگویان  نخست  ــروه  گ بــه  کــه  ترتیب  ایــن  بــه  شــدنــد.  داده  نشان 
که از هر نوع مقیاس بصری دو تصویر مشابه را  پرسشنامه ای داده شد 
گروه دوم  کنار هم مشاهده می کردند و به سئواالت پاسخ می دادند و به 
گانه  که 10 تصویر به صورت جدا پاسخگویان، پرسشنامه ای داده شد 
بوده و به سئواالت مربوط به هر تصویر پاسخ می دادند. با فاصله زمانی 

کردند. داده ها از   پاسخگویان پرسشنامه ها را تکمیل 
ً
دو هفته، مجددا

ارتباط بین دو تصویر در هر مقیاس  گروه دوم  که  این حکایت می کرد 
بصری را متوجه شده بودند. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و روش 
نظر  بین  معناداری  تفاوت  داد  نشان  و  شد  مقایسه  وابسته   t آمــاری 
از  استفاده  با  سپس  نــدارد.  وجــود  پاسخ دهی  نوبت  دو  در  آزمودنی ها 
آزمون ضریب همبستگی درون طبقه ای مشخص شد،  پایایی زمانی 
ارائه شده  باالتر از 0/70 است.  تصاویر پرسشنامه در تصویر شماره 3 

است.
به این ترتیب پرسشنامه از دو بخش تشکیل شد: 

بخشنخست
• سئوال درباره سن و جنسیت افراد 	
بخشدوم
• سئوال درباره پسندهای بصری شهروندان در رابطه با پنج 	

پــارک محله ی خود  بــرای  را  این منظره  دسته مقیاس بصری _ چقدر 
مطلوب می دانید؟

تصویرشماره3:پنجدستهمناظرارائهشدهدرپرسشنامه،آ:دیدبازدرفضایسایبانی.ب:دیدبسته.ج:دیدبازوگسترده.د:دیدنیمهبازدرفضاینامتقارن.ه:دیدنیمهباز
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3.5.روشآماری
توصیفی  روش هـــای  از  استفاده  با  ابتدا  ــا،  داده هـ تحلیل  منظور  به 
به  جدول ها  و  نمودارها  از  استفاده  نیز  و  معیار  انحراف  و  میانگین 
با  سپس  پرداخته شد.  پژوهش  خام  ــای  داده ه ارائــه  و  دسته بندی 
گزینه های  )شامل  لیکرت  سطحی  پنج  امتیازدهی  روش  از  استفاده 
کمی، متوسط، زیاد و خیلی زیاد(، امتیاز مربوط به هر طبقه و  اصاًل، 
از آمار استنباطی انجام شد.  آنها با استفاده  گروه محاسبه و مقایسه 
برای مقایسه نظرات آزمودنی ها در ترجیح نوع مناظر، ابتدا از طریق 
شد  بررسی  ها  واریانس  برابری  لوین،  واریانس های  همگنی  آزمــون 
در  متغیرها  واریانس  بین  داری  معنی  تفاوت  که  داد  نشان  نتایج  و 
متغیرهای  مقایسه  برای  بنابراین   .)0Ps˂/05( نشد  مشاهده  گروه ها 

گروه ها  از تحلیل واریانس یک راهه استفاده و در  مورد مطالعه از بین 
صورت وجود تفاوت معنی دار بین نظرات، از آزمون تعقیبی بونفرونی 

کنترل می کند. که خطای نوع اول را  استفاده شد 

4 بحثویافتهها.
4.1.یافتهها

یافته های توصیفی پژوهش، در جدول شماره2 و نمودارهای 1تا 3 ارائه 
شده است. این یافته ها شامل ویژگی های عمومی نمونه ها شامل سن 
محله ای  پارک  برای  تصویر  مطلوبیت  میزان  و  آزمودنی ها  جنسیت  و 

است.

گیهایمربوطبهسنوجنسیتنمونهها جدولشماره2:ویژ

تعدادگروهها
جنسیت

سن)سال(
زن )%(مرد )%(

منطقه1
1

18043.6856.32 35.69±16.91

منطقه18
18

18348.2351.77 31.39±8.44

تحلیل نتایج آماری نشان می دهد، مطلوبیت تصاویر مختلف دارای 
در  بدون  نتایج  این  و   )p=0/0001 و   F=11/72( تفاوت معنی دار است
گرفتن جنسیت و سن پاسخ دهندگان در هر دو منطقه با درآمد  نظر 
باال )منطقه 1( و درآمد پایین )منطقه 18( مشابه است. آزمون تعقیبی 
بونفرونی نشان داد، در هر دو  منطقه 1 و 18، از میان مناظر، منظره 
همچنین  و  ه«  و د  »آ،  مناظر  با  شــمــاره1(،  تصویر  به  توجه  )بــا  »ب« 

از   .)p=0/0001( دارنــد  معنی دار  تفاوت  ه«  و »د  مناظر  با  »ج«  منظره 
کاماًل  که شامل منظر  این رو در نظر پاسخ دهنده ها،  مناظر »بوج« 
کاماًل باز است، برای پارک محله ای نامطلوب است. در عین  محصور و 
حال مقیاس بصری با دید نیمه باز در اولویت باالتری در هر دو منطقه 

قرار دارد )نمودار شماره1(.

نمودارشماره1:مطلوبیتمناظرتصویرشماره1برایپارکمحلهایازنظرمردمدرمنطقه1و18

P≥0/01 تفاوت معنی دار در مقایسه با تصاویر»د« و »ه« در سطح  *

•	P≥0/01 تفاوت معنی دار در مقایسه با تصاویر»آ«، »د« و »ه« در سطح

در مرحله بعد داده ها بر اساس جنسیت پاسخ دهندگان تحلیل شد. 
گرفتن جنسیت، پاسخ ها نسبت به بخش  که با در نظر  نتایج نشان داد 
گروه مردان، منظره »ب« )با توجه به  قبل تفاوت اندکی دارند. در بین 
تصویر شماره3(، با مناظر »آ، د وه« و همچنین منظره »ج« با منظره 

»ب«  منظره  ــان  زن بین  در  .)p=0/0001( دارنـــد  معنی دار  تفاوت  »ه« 
ه« تفاوت معنی دار  ج و  د ،  )با توجه به تصویر شماره3(، با مناظر »آ، 
دارد )p=0/0001(. همچنین منظره »ه« با مناظر »آ، ب، ج، و د« تفاوت 

معنی دار دارد  )p=0.0001( )نمودار شماره2(.
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P≥0/01 تفاوت معنی دار در مقایسه با تصاویر »آ«، »ب«، »ج« و »د« در سطح *

P≥0/01 تفاوت معنی دار در مقایسه با تصاویر»آ«،»ج«، »د« و »ه« در سطح •

P≥0/01 تفاوت معنی دار در مقایسه با تصاویر »ج« در سطح *

P≥0/01 تفاوت معنی دار در مقایسه با تصاویر»آ«، »ه«، »ج« و »د« در سطح •

گروهزنانومردان نمودارشماره2:مطلوبیتمناظرتصویرشماره1برایپارکمحلهایازنظر

گروه سنی باالی 35 سال و پایین 35 سال  تحلیل داده ها در بین دو 
گروه، منظره »ب« )با توجه به تصویر شماره3(، با  که در هر دو  نشان داد 
مناظر »آ، د وه« و همچنین منظره »ج« با مناظر »د وه« تفاوت معنی دار 

که این یافته ها دقیقًا مشابه تحلیل داده ها بین دو   .)p=0/0001( دارند
منطقه با سطح متفاوت اجتماعی _ اقتصادی است)نموادر شماره3(.

گروهسنیباالوپایینتراز35سال نمودارشماره3:مطلوبیتمناظرتصویرشماره1برایپارکمحلهایازنظرمردمدردو

P≥0/01 تفاوت معنی دار در مقایسه با تصاویر»د« و »ه« در سطح *

•	P≥0/01 تفاوت معنی دار در مقایسه با تصاویر»آ«، »د« و »ه« در سطح 

4.2.بحث
تصاویر  ترجیحات بصری در مورد  که  پژوهش حاضر نشان داد  نتایج 
که مقیاس بصری بسته و مقیاس  مختلف متفاوت است. به این ترتیب 
مناظر  کننده  ایجاد  »ج«(  و  »ب«  منظره  )تصویرشماره3:  باز  بصری 
مطلوبی برای استفاده کنندگان نیستند. همچنین دید نیمه باز و دید 
کدام  هیچ  بین  »ه«(  و  »د«  »آ«،  منظره  )تصویرشماره3:  سایبانی  باز 
عوامل  بین  از  نشدند.  داده  تشخیص  نامطلوب  پاسخگو  گروه های  از 
)تفاوت سطح درآمد محالت، سن و جنسیت(  بررسی شده  زمینه ای 

عامل جنسیت در شکل گیری پسندهای منظر تأثیر اندکی دارد. 
مطالعات نشان می دهد مطلوبیت فضای سبز در نظر استفاده کنندگان 
 Douglas, et al., 2018:( است  زندگی  محل  از  رضایت  مهم  عوامل  از 
این  در  گسترده ای  مطالعات  تا  شــده  باعث  سبز  فضای  اهمیت   .)3
کید بر اهمیت وجود فضای سبز  که با تأ زمینه انجام شود. مطالعاتی 
در محیط شهری انجام شده، اظهار می دارند با توجه به نیاز به فضای 
تأثیر  بر  کید  تأ با  و    )Hadavi, et al., 2105( مسکونی محالت  در  سبز 
کم  مترا کاشت   )Suppakittpaisarn, et al., 2019( درختان  کولوژیک  ا

در  پژوهش ها  این  ولی  است  مطلوب  استفاده کنندگان  برای  درختان 
را  بصری  دسترسی  امکان  جمله  از  بصری  زیبایی  جنبه  خود  بررسی 
که با هدف بررسی محصوریت مطلوب و  لحاظ نکرده اند. اما مطالعاتی 
که با توجه اهمیت  کارکرد بهتر فضای سبز انجام شده، نشان می دهند 
گیاهی مطلوب نیست  کم پوشش  کاشت مترا تأمین امنیت و خوانایی، 
 Zhang, et al., 2013: 44; Hami, et al., ) Bjerke, et al., 2006: 35؛ 
107 :2014(. پژوهش حاضر با جزئیات بیشتر نسبت به پژوهش های 
گونه ها در لبه فضای  کاشت انواع  پیشین بر هندسه فضایی و طراحی 
کاشت  که  سبز متمرکز شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد 
گیاهان می تواند برای ناظر مطلوب باشد ولی باید در ارتفاع دید  کم  مترا
ناظر امکان تأمین دسترسی بصری فراهم شود. از این رو مقیاس بصری 
که در ارتفاع دید ناظر، مانع بصری وجود ندارد و حد میانه ای  نیمه باز 
گشایش فضایی تأمین شده است برای استفاده کننده مطلوب است  از 
)تصویرشماره3: منظره »ه«(. در این راستا در نظریه پناهگاه و منظر گاه،  
Appleton )1996( چنین مطرح می کند که افراد تمایل دارند در مناظری 
که امکان دیدن اطراف بدون دیده شدن را داشته باشند. وجود  باشند 
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هر دو امکان یعنی داشتن منظرگاه و پناهگاه از نیاز های اولیه و ذاتی 
هر فردی است. یافته پژوهش حاضر در زمینه مقیاس بصری نیمه باز و 

نا متقارن تاییدکننده این مطلب است. 
و  درخــتــان  کــه  بسته  بصری  مقیاس  در  داد،  نشان  حاضر  پــژوهــش 
به  دید  امکان  و  قرارگرفته اند  پوشیده  کاماًل  بدنه های  با  درختچه ها 
اطراف وجود ندارد )تصویرشماره3: منظره »ب«( از نظر پاسخ دهندگان 
در  امنیت  تأمین  عدم  می تواند  امر  این  اصلی  علت  نیست.  مطلوب 
در  مهم  مسئله ای  بصری  دسترسی  تأمین  باشد.  منظره ای  چنین 
ایجاد امنیت فضای سبز است. Keith )2018( نیز از عوامل مهم ایجاد 
مطلوبیت فضای سبز حاشیه مسیرهای حرکتی را ایجاد امنیت مطرح 
بدون  حتی  استفاده کننده  ــی دارد  م اظهار   )1998(  Kaplan  .می کند
کامل محیط در مورد احساس راحتی و یا نگرانی خود در باب آن  درک 
گیری تا حد زیادی به قابلیت دسترسی  تصمیم می گیرد. این تصمیم 
نیز  پژوهش  ایــن  نتایج  راستا  همین  در  دارد.  بستگی  محیط  بصری 
نشان می دهد، استفاده کنندگان مقیاس بصری بسته با دید بسته را 

نمی پسندند. 
در مورد مقیاس بصری باز )تصویرشماره3: منظره »آ« و »ج«(،  یافته ها 
نشان داد ترجیحات در دو نوع مقیاس بصری باز )تصویر شماره3( با 
که در الیه های  کاشتی  که الگوی  هم متفاوت هستند؛ به این ترتیب 
گیاهی در سطح همتراز،  پیش زمینه، میان زمینه و پس زمینه پوشش 
کم بوده و زمین با چمن پوشیده باشد،  پایین تر و باالتر از ناظر بسیار 
به نظر استفاده کنندگان نامطلوب است )تصویر شماره3: منظره »ج«(
که مطلوبیت منظر را براساس تمایل  .کاپالن در نظریه پروسه اطالعات 
که  کشف و شناخت می داند چنین مطرح می کند  ذاتی انسان به حس 
که به آسانی قابل درک  کرد  محیط پیرامون را می توان طوری پردازش 
 Kaplan,( کند  را تشویق  انسان  کشف و جست وجو در  انگیزه   و  بوده 
که در ارتفاع پایین تر و همتراز و باالتر  کاماًل باز  et al., 1998: 45(. منظر 
کشف در  کم است، انگیزه ای را برای  از دید انسان، تعداد عناصر سبز 
ناظر ایجاد نمی کند. زیرا در این حالت حس انسجام و محصوریتی وجود 
نشان  متأخر  مطالعات  همچنین   .)Kaplan, et al., 1998: 45( نــدارد 
می پسندند  چنین  شهری  سبز  فضای  از  استفاده کنندگان  می دهد، 
باشد  زیــاد  منظر  در  درختان  ویــژه  به  گیاهی  پوشش  عناصر  تعداد  که 
شود  تأمین  کــولــوژیــک  ا نیازهای  و  سبز  فضای  بــه  روانـــی  نیازهای  تــا 
که در پارک های  )Suppakittpaisarn, et al., 2019(. این درحالی است 
کم عناصر  گسترده و تعداد  شهر تهران تمایل به طراحی مناظر باز با دید 

کاری رو به افزایش است.   گیاهی با سطوح چمن  سبز 
در مورد مقیاس بصری باز در فضای سایبانی  )تصویرشماره3: منظره 
برای  باز،  کاماًل  دید  تأمین  وجود  با  منظره  این  داد،  نشان  نتایج  »آ«( 
انــداز  سایه  درختان  منظره  ایــن  در  اســت.  مطلوب  استفاده کنندگان 
دید  برابر  و  تر  پایین  سطح  در  و  شده اند  کاشته  باال  کم  ترا با  چتری  و 
گیاهی نیست، در این  ناظر در الیه پیش و میان و پس زمینه پوشش 
که بر  حالت میزان مطلوبیت منظر قابل توجه است. بر خالف مطالعاتی 
کم را نامطلوب  کاشت مترا کید داشتند و  گیاهی تأ کم میانه پوشش  ترا
ترکیب  می بینیم  اینجا  در   ،)Bjerke, et al., 2006: 35( می دانستند 
کم درختان چتری  فضایی پوشش گیاهی به نحوی است که کاشت مترا
مطلوب است. نتایج تحقیق نشان داد، در منظر پارک محله ای با وجود 

ارتفاع  در  بوته  کاشت  به  نیازی  کم  مترا انــداز  سایه  و  چتری  درختان 
کید بر تأمین آسایش حرارتی و سایه اندازی  پایین تر از دید نیست. با تأ
این نتایج قابل تفسیر است. در این راستا یافته هایRafi )2020( نشان 
کاشت درختان چتری و سایه انداز در جوار منظر آبی مطلوب  می دهد، 
نیز مشابه  کــاری شهری  به جنگل  مربوط  مناظر  در  اســت. همچنین 
بازدید  مــی دارد،  اظهار   )2019(  Ebenberger حاضر پژوهش  یافته های 
گیاهی در سطح  که درختان با تاج بسته و پوشش  کنندگان مناظری را 
 Appleton نظر با  یافته ها  این  هرچند  می پسندند.  را  دارنــد  قرار  زمین 
که امکان ایجاد پناهگاه را داشته  )1996( مبنی بر مطلوبیت مناظری 
کید دارند، زمینه های  تأ تقابل هستند. مطالعات بسیاری  باشند، در 
  )Wang( فردی و اجتماعی افراد در پسندهای زیبایی منظر اثر گذار است
این دلیل  به  Zhao, 2017- Sang, et al., 2016 &. در پژوهش حاضر 
که مقیاس بصری و دسترسی بصری زمینه ساز امنیت و خوانایی پارک 
کارکرد بهتر پارک می شوند، تقریبًا عوامل زمینه ای  هستند و منجر به 
گذار  نظیر سن و تفاوت سطح اجتماعی _ اقتصادی در این ترجیحات اثر 
کرده است  نبودند. مشابه این یافته ها   de la Barrera )2016( نیز اشاره 
گیاهی را مناسب فضای  کمی از پوشش  از هر سطح درآمدی، مردم ترا
که امکان دیدن اطراف فراهم باشد. از بین عوامل  سبز پارک می دانند 
زمینه ای تنها عامل جنسیت پاسخگویان اندکی در پسندهای بصری اثر 
که مطلوبیت منظره  گذار بود. بررسی ترجیحات نشان داد با وجود این 
که دارای دید میانه به اطراف است در بین همه  »ه« )تصویرشماره1( 
گروه ها مشاهده شد، مطلوبیت این دید )تصویرشماره1: منظره »ه«( در 
گروه زنان قابل توجه است؛ این منظره با توجه به ایجاد حریم و در  بین 
کافی به اطراف برای زنان نسبت به همه مناظر  عین حال داشتن دید 
شد.  داده  تشخیص  محله ای  پــارک  بــرای  مناسب تری  فضای  دیگر، 
که  همچنین در مورد منظره با دید بسته )تصویر شماره1: منظره »ب«( 
از نظر استفاده کنندگان از پارک نامطلوب قلمداد شده بود، میزان عدم 
که  گونه ای  گروه زنان قابل توجه است؛ به  مطلوبیت این منظره در بین 
که می تواند ریشه در عدم  با تمام تصاویر دیگر تفاوت معناداری دارد 

امنیت فضا باشد.

5 نتیجهگیری.
گرفته  پسندهای مردمی برای هدایت و تکمیل طراحی حرفه ای در نظر 
در  تصمیم گیری  برای  شهروندان  مشارکت  دیگر،  عبارت  به  شود.  می 
طراحی  ایده های  منظور بهبود  به  ارزیابی  و  اجرا  طراحی،  فرایندهای 
کیفیت زندگی شهری بسیار مهم است. بنابراین فرآیند طراحی، به  و 
ویژه در زمینه منظر، نیازمند ترکیب پسندهای عمومی در مراحل اولیه 
کم  حرفه ای  تصمیمات  و  کاربر  نیازهای  بین  فاصله  تا  است  طراحی 
کنترل مطلوبیت دید  گیاهان،  کاشت  شود. به منظور برنامه ریزی برای 

که برآمده از ترکیب فضایی گیاهان باشد، مهم و قابل بررسی است. 
باز،  نیمه  تصاویر  به مطلوبیت  توجه  با  داد،  نشان  تحقیق  این  نتایج 
و  درخــتــان  و  درختچه  انــواع  کاشت  طریق  از  گیاهان  فضایی  ترکیب 
که در الیه پیش زمینه مانع  باید به نحوی باشد  آنها  همچنین هرس 
ناظر در  ارتفاع دید  در  گونه ها  کاشت  ولی  باشد  نداشته  بصری وجود 
کنده در الیه میان زمینه باال مانع است.  الیه پس زمینه و به صورت پرا
همچنین وجود بوته ها در ارتفاع پایینی دید ناظر و قرارگیری تاج پوشش 



40 | مطالعات شهری، 1400، 10 )41(، 42-31

صادقی و دیگران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درختان در ارتفاع باالتر از دید ناظر در الیه پیش زمینه مطلوب است. با 
توجه به مطلوبیت تصویر دید باز سایبانی می توان با انتخاب ترکیبی از 
درختان چتری سایه انداز از دو نوع خزان پذیر و خزان ناپذیر بر اساس 
شرایط اقلیمی تهران در فصل زمستان و تابستان منظر مطلوبی را فراهم 
با توجه  گردد.  ایجاد  نیز  گسترده ای  امکان دسترسی بصری  که  نمود 
که در  گونه ای  به  گیاهان  کاشت  به عدم مطلوبیت منظر دید بسته، 
ارتفاع دید ناظر در الیه پیش زمینه دید بسته شود، اصاًل مناسب برای 
طراحی پارک نیست. همچنین باید از طراحی مناظری با مقیاس بصری 
کم است، اجتناب نمود. در  کم پوشش در هر سه الیه  که ترا گسترده 
که ترجیحات  مورد تأثیر عوامل زمینه ای این طور می توان اظهار نمود 
گروه های مختلف تقریبًا  منظر در مورد دسترسی بصری مطلوب بین 
یکسان بود اما زنان با توجه به نیاز به حریم و امنیت، تمایل بیشتری به 
تصویر با دید میانه داشتند و تصویر با دید بسته برایشان نامطلوب تر بود. 
گونه های  به این ترتیب با توجه به الگوی های به دست آمده می توان 
پیشنهادی را بر اساس ارتفاعشان برای هر سه الیه پیش زمینه، میان 

زمینه و پس زمینه پیشنهاد داد.
از منظر،  با توجه به اهمیت شناخت پسندهای مردم  ترتیب   به این 
و  بــرنــامــه هــا  تــدویــن  مسیر  در  را  نخستین  ــام هــای  گ حــاضــر  پــژوهــش 
برداشته  محلی  جامعه  نیازهای  بــر  مبتنی  و  بوم محور  راهــبــردهــای 
کنند و عوامل  کامل  است. الزم است پژوهش های آینده این مسیر را 
کیفیت هایی  بررسی  دهند.  قــرار  بررسی  مــورد  را  منظر  از  گسترده تری 
قــرار  تــوجــه  مـــورد  مطالعات  در  بــایــد  می پسندند،  مـــردم  کــه  منظر  از 
راهبردها،  تدوین  در  منظر  طراحان  و  برنامه ریزان  راهگشای  تا  گیرند 

سیاست های اجرایی و راه حل های طراحی باشند. 
قدردانی:این مقاله برگرفته از رساله دکتری با عنوان »ارتقای خدمات 
)مــورد  منظر  بــصــری  ــی  ــاب ارزی بــر  مبتنی  شــهــری  سبز  فــضــای  فرهنگی 
که به وسیله نویسنده اول  مطالعاتی، پارک های شهری تهران(« است 
گروه معماری  و با راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم در 
دانشکده هنر دانشگاه تربیت مــدرس  در حال انجام است. رساله به 
عنوان طرح پژوهشی در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران پذیرفته 

شده و از حمایت مالی و معنوی این سازمان برخوردار است.
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