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 :چکیده

مندی و درک زیبایی از منظر عمدتا اشاره به نقش کلیدی عناصر طبیعی و مصنوعی منظر در ایجاد رضایت های کیفیت منظرارزیابی

منظور کشف روابط حاکم در سازی ارزیابی کیفیت زیباشناختی منظر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به هدف از این مقاله مدل. دارند

جمشیدیه، نهج البالغه، ) بوستانجهت انجام پژوهش حاضر چهار  .ساختار منظر و ارتباط عناصر منظر با کیفیت زیباشناختی آن است

ارزیابی سازی مدل به منظور این تحقیق در .با تنوع باال در کیفیت منظر و شیوه طراحی در شهر تهران انتخاب گردید (قیطریه، آب و آتش

 سه کیفیت زیباشناختی منظر در بندیطبقه به اقدام های ساختاری و عناصر هریک از مناظر ثبت وویژگی کیفیت زیباشناختی منظر،

 پرسپترون شبکه از ،شبکه عصبی هوشمند ابزار با هاداده پردازش به منظور .کیفیت زیباشناختی نامطلوب، مطلوب و عالی گردید کالس

 در عصبی شبکه دقت، 9تا  5های در طبقه بندی کالس 66/0و  89/0، 88/0شبکه معادل  تعیین ضرایب به توجه با. شد استفادهچندالیه 

دهد جهت طراحی مهندسی نشان می حساسیت آنالیز. است برخوردار سطح بسیار مطلوبی از کیفیت زیباشناختی منظر بینیپیش

در . گیردمطلوب به کارگیری تجهیزات نماسازی، کوه یا سنگ و پوشش گیاهی در الویت قرار میها و دستیابی به کیفیت منظر بوستان

های ساختاری منظر شامل ترکیب منظر و سیمای منظر نیز جایگاهی ویژه در تعیین کیفیت مناظر با کیفیت زیباشناختی عالی، ویژگی

 .یابندزیباشناختی منظر می

 ترکیب منظر، سیمای منظر، چندالیه پرسپترون، منظر، شبکه عصبی زیباشناختی کیفیت :واژگان  کلید
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 مقدمه.1

نیمی از بیش از طبق برآوردهای صورت گرفته 

 & Hall)کنند در شهرها زندگی میجمعیت جهان 

Pfeiffer, 2000 .) از این رو اهمیت فضاهای سبز

شهری در ایجاد آسایش زندگی و افزایش رفاه 

مطالعات . گرددتر میاجتماعی روز به روز نمایان

ای در ارتباط با نقش کیفیت منظر فضای گسترده

بازدید  رضایتسبز شهری در ایجاد آرامش روانی و 

 Van den Berg et)کنندگان صورت پذیرفته است 

al., 2010; Velarde et al., 2007; Hartig, 

2008; Ward Thompson, 2010; Mitchell & 

Popham, 2008; Sugiyama et al., 2009; 

Ward Thompson, 2002; Chiesura, 2004; 

Maas et al., 2006, 2009 ) که عمدتا اشاره به

عناصر طبیعی و مصنوعی منظر در ایجاد نقش کلیدی 

و  Nordh. مندی و درک زیبایی از منظر دارندرضایت

های شهری از بوستانعناصر منظر ( 2009)همکاران 

ی در ای و درختجمله کیفیت پوشش علفی، بوته

-انداز را به عنوان مهممنظر قابل مشاهده از یک چشم

 زیباییو درک ترین عوامل در ایجاد آرامش روحی 

-بوستاناعتقاد بر این است که در . دکننمعرفی می

های طبیعی منظر در ایجاد آرامش های شهری جنبه

وامل روانی اثری بسزایی داشته به طوری که اثر ع

 Grahn)کند می رنگاقتصادی اجتماعی منظر را کم

& Stigsdotter, 2010 .)Kendal  و همکاران

ارتباط با  ای را درمطالعات گسترده( 2012)

های گیاهی ترجیحات انسانها از گیاهان و شاخص

دارند انجام  درک زیباییمنظر که تاثیر معناداری در 

های متعددی از گیاهان که اثر دادند و به ویژگی

 .افراد دارند دست یافتند درک زیباییبسزایی در 

-ی منظر اغلب به مناطق تفریحی یا چشمزیباشناخت

شود که به دقت طراحی و به اندازهایی مربوط می

اند و تداعی کننده ای هنرمندانه ساخته شدهگونه

نقاشی منظراند و بنابراین ادراک را با هنرهای زیبا 

و  Schipperijn (.Laghaii, 2009) سازندمرتبط می

در ( 2012)و همکاران  Kienast و (2010)همکاران 

های مطالعات خود دریافتند که فراوانی بازدید از فضا

ها، کیفیت منظر و نوع سبز شهری متناسب با ویژگی

در واقع . کندفضای سبز شهری تغییر می

و منظر بازدیدکنندگان قادر به درک منظر طبیعی 

ها بوده و براساس کیفیت بوستانانسان ساخت 

ها بوستانمنظرسازی تصمیم به استفاده تفرجی از 

 & Jim & Chen, 2006; Özgüner) گیرندمی

Kendle, 2006 .) این بدان معناست که

بازدیدکنندگان توانایی به خصوصی در ارزیابی کیفیت 

ها بوستاناصوالً  .ها دارندبوستانمنظر  زیباشناختی

-ای از فضاهای سخت و فضاهای سبز میمجموعه

-یک به عنوان مکمل دیگری عمل نمی باشند که هر

ت شامل مبلمان، به طور کلی فضاهای سخ. کند

و تابعی از  سازی و غیره بودهعناصر معماری، کف

قیقاً در باشد که بایستی دمی بوستاناصول معماری 

ها توجه شده و بر اساس به آن بوستانمراحل طراحی 

- ها رعایت گرددملکرد اصول و ضوابط آننوع ع

(Salehi & Hedayati, 2012.) سؤال اینجا در 

مناظر فضای  با ارتباط در مردم که است اصلی این

 یا و کنندمی چگونه ارزیابی را زیبایی ،سبز شهری

 بر دانند؟ عناصر تأثیرگذارمی زیبا را منظری چگونه

 است؟ متغیّرهایی چه بیننده دیدگاه از منظر زیبایی

برای سواالت  مقاله حاضر تالش دارد پاسخی علمی

 . دمطرح شده ارائه ده
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ریاضی در با توجه به محدودیت کاربرد مدل های 

های عصبی مصنوعی از ارزیابی کیفیت منظر، شبکه

 در واقع .ای برخوردار هستندقابلیت اثبات شده

های عصبی مصنوعی از ساختار و عملکرد شبکه

و  McCulloch .اندمغز انسان الگو گرفتهپیچیده 

Pitts (1953 )های ساده و ابتدایی را با ارتباط مدل

Rosenblatt (1958 )ادامه در . ها ایجاد کردندنورون

ساختار چند الیه شبکه عصبی با عملکردهای 

ارائه داد Hebb (1949 )یادگیری را بر پایه مطالعات  

و آن را شبکه عصبی پرسپترون نامید و اولین کاربرد 

 1959در Widrow شبکه عصبی مصنوعی توسط 

های عصبی در مطالعات تا کنون شبکه. انجام شد

زمینه محیط زیست به کار گرفته ای در گسترده

 ,Jahani et al., 2015; Maier & Dandy)اند شده

2000; Maier et al., 2010; Tayebi et al., 

2010; Yijun et al., 2010; Vali et al., 2012  )

های عصبی در کشف روابط که عمدتا کاربرد شبکه

-بین اجزای اکوسیستم، کمی کردن آنها و ارائه مدل

-گیری در محیط زیست میزیابی و تصمیمهای ار

سازی ارزیابی کیفیت هدف از این مقاله مدل .باشد

زیباشناختی منظر با استفاده از شبکه عصبی 

مصنوعی به منظور کشف روابط حاکم در ساختار 

منظر و ارتباط عناصر منظر با کیفیت زیباشناختی آن 

 .است

 

 مواد و روش ها.2

 منطقه مورد مطالعه2.1

جمشیدیه، ) بوستانجهت انجام پژوهش حاضر چهار 

با تنوع باال در  (نهج البالغه، قیطریه، آب و آتش

کیفیت منظر و شیوه طراحی در شهر تهران انتخاب 

توان ها میبوستاناز ویژگی اصلی و جذاب این . گردید

ای ادغام دو عنصر سنگ و گیاه در منطقه به

تنوع عناصر  ،های گیاهیگونه تنوع ،کوهستانی

ها و سازی و ترکیب تکنیکطبیعی و مصنوعی منظر

 .اشاره کردعناصر طراحی 

 

 روش2.2

در این مطالعه تالش جهت ارزیابی کیفیت 

منظر فضای سبز شهری با استفاده از  زیباشناختی

سازی شبکه ترکیب دیدگاه جامع کمی و روش مدل

عصبی مصنوعی جهت تعیین موثرترین عناصر عینی 

ذهنی منظر زیباشناختی منظر در افزایش کیفیت 

انتخاب  بوستانچهار  پژوهش دردر انجام این . است

به صورت میدانی بازدیدی از  ،در شهر تهران شده

. انداز صورت گرفتمناطق به منظور تعیین نقاط چشم

-های هر چشمانداز ویژگیپس از تعیین نقاط چشم

به عنوان معیارهای کیفیت  بوستانانداز در 

در جدول  (Jahani et al., 2011) منظرزیباشناختی 

مذکور های معیار .دیتعیین کیفیت منظر درج گرد

 :عبارتند از

درجه  90اگر زاویه ی دید کمتر از : سیمای منظر

گردد و اگر می محسوب «کانونی»باشد سیمای منظر 

و  «بسته»درجه باشد سیمای منظر  550تا  90بین 

 «پانورامیک»سیمای منظر  درجه باشد 550بیشتر از 

 .شودنامیده می

اگر فاصله دید نسبت به نقطه تعیین شده : فاصله دید

متر تا  400 ،«پیش»متر باشد، فاصله دید  400تا  5

کیلومتر  8بیش از و « متوسط»، فاصله دید کیلومتر 8

 .شوددر نظر گرفته می «پس»

اگر منظره تعیین شده در پائین قرار : موقعیت دید

، اگر «مادون»گرفته باشد موقعیت نسبت به آن نقطه 
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و اگر نقطه تعیین شده در  «معمولی»هم سطح باشد 

 .باشدمی «ماورا»باال قرار گرفته باشد موقعیت دید 

ن شده از تنوع باالیی اگر منظره تعیی: ترکیب منظر

و اگر دارای  «گوناگون»برخوردار باشد ترکیب منظر 

-در نظر گرفته می «یکنواخت»تنوع کمتری باشد 

 .شود

های موجود در هریک از و سازهعناصر : نوع منظر

منظرها ثبت گردید و در جمع بندی صورت گرفته 

-سازی، موارد ثبت شده در نه طبقه دستهجهت مدل

 : بندی گردیدند که عبارتند از

، رستوران، هاسازهکلیه  :شامل یساختمان عناصر منظر

های سرویس بهداشتی، سالن سینما و تئاتر، درب

ورودی و خروجی، پارکینگ، موزه، گلخانه، آکواریوم، 

های اولیه، کافه تریا، خدمات درمانی و کمک

انه، ، انبار نگهداری وسایل، گلخ(آب و برق)موتورخانه 

نهالستان، محل تهیه کود و کمپوست، مکان استراحت 

 . بوستانمستخدمین 

 دان،نیمکت، زباله: شامل یبوستان مبلمان منظر

تابلوهای راهنمایی، تابلوهای اعالنات،  آالچیق،

مخصوص روشنایی، حصار، سایبان، مکان  تجهیزات

 پیک نیک

کلیه اراضی بدون کاربری،  :شامل بایر سطوح منظر

 فضاهای باز طراحی نشده یا در حال ساخت وساز

های زمین: شامل ورزشی تجهیزات و زمین منظر

زمین بازی والیبال،  ،ورزشی، زمین بازی کودکان

 .بسکتبال، تنیس، بدمینتون، تنیس روی میز

، حوض برکه، دریاچه های مصنوعی: شامل آب منظر

 ی آبآب، فواره، رودخانه، جو

کاری و گل: شامل علفی و ایبوته گیاهی پوشش منظر

 ، فالورباکسکاری، پرچین، دیوارپوش سبزچمن

: شامل ایدرختچه و درختی گیاهی پوشش منظر

 های زینتیدرختچهها و درختکاری

های طبیعی یا ها و تپهکوه: شامل سنگ یا کوه منظر

های بزرگ کوهستانی، دیوارهای مصنوعی، سنگ

 سنگی

، هانما، مجسمهآب: شامل نماسازی تجهیزات منظر

، بوستانهای برجسته، یادبود احداث ها، نقشکتیبه

های سبز طراحی شده با سردرهای ویژه، ورودی

 .استفاده از هرس در آفرینش اشکال ویژه

 ,Hall, 2001; Parsons & Daniel)تحقیقات اخیر 

2002; Franco et al., 2003; Arriaza et al., 

نشان داده است که در ارزیابی کیفیت ( 2004

منظر هنوز توجه جدی به عناصر زیباشناختی 

. گردددر درک زیبایی منظر معطوف می زیباشناختی

دیداری همچون های ثبت در اغلب موارد از روش

های کوتاه در ارائه تصویری ها، اسالیدها و فیلمعکس

 ;Sommer et al., 1993) گردداز منظر استفاده می

Yang & Kung, 1994 .) لذا با تهیه عکس از مناظر

اقدام به ارزیابی کیفیت منظر در سه دسته نامطلوب، 

 .ناظر گردید 500مطلوب و عالی از دیدگاه عمومی 

 شبکه هوشمند ابزار کمک اب هاداده پردازش منظور به

 این .شد استفاده 5چندالیه پرسپترون شبکه از ،عصبی

 انواع ترینشدهشناخته و ترینمتداول از یکی شبکه

 این به عمده طور به امر، این .است عصبی هایشبکه

 و هاورودی بین نگاشت یک سازیپیاده که است دلیل

 تابعی زننده تقریب یک صورت به تواندمی هاخروجی

سازی ارزیابی مدل منظور به تحقیق این در .کند عمل

 منتخب هایمشخصه کیفیت زیباشناختی منظر،

فاصله دید، موقعیت دید، ترکیب  ،سیمای منظر شامل

ی، بوستان مبلمان منظر ،عناصر ساختمانی منظر ،منظر

                                                                 
2 Multilayer Perceptron 
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ورزشی،  تجهیزات و زمین بایر، منظر سطوح منظر

 منظر علفی، و ایبوته گیاهی پوشش منظر آب، منظر

 یا کوه ای، منظردرختچه و درختی گیاهی پوشش

در هریک از مناظر  نماسازی تجهیزات سنگ و منظر

کیفیت زیباشناختی منظر  بندیطبقه به اقدام ثبت و

طبقه یک، کیفیت زیباشناختی  شامل کالس سه در

و  مطلوب، طبقه دو کیفیت زیباشناختی نامطلوب

 .طبقه سه کیفیت زیباشناختی عالی گردید

 ارزیابی و طراحی برایNeuroSolutions 5 افزار نرم

 توابع. شد استفاده مختلف مصنوعی عصبی های شبکه

-پیش بهینه حالت یافتن برای استفاده مورد آستانه

 آموزش برای .است هیپربولیک تانژانت توابع، بینی

 به تصادفی طور به نظر مورد نمونه 590 ابتدا شبکه،

دقت  ، سنجش(درصد 91) شبکه آموزش دسته سه

 تقسیم ( درصد 51)شبکه  تست و ( درصد 51)

 الیه هر هاینرون تعداد و پنهان هایالیه تعداد .شدند

 به .گرفت قرار بررسی مورد خطا و آزمون روش به

-معماریشبکه عصبی،  بهینه معماری تعیین منظور

 به ،مخفی الیه سه و دو یک، تعداد با مختلفی های

 .شد ارزیابی و شده داده آموزش نرون 90 تا 5 همراه

 هایشاخص و آن خروجی مقایسه با مدل صحت

R) تعیین ضریب شامل شده محاسبه
 میانگین ،(2

MAE)مطلق  خطای
خطا  مربعات میانگین و ،( 

(MSE
 .(9تا  5روابط ) شد سنجیده ( 
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 :که در این روابط  

Oi : شدهگیریاندازهداده 

Pi: شدهبینیداده پیش 

Oave: شدهگیریهای اندازهمیانگین داده 

Pave :شدهبینیهای پیشمیانگین داده 

n :هاتعداد داده 

 بهترین برای یافتن شبکه برازش بهترین ارزیابی

فوق  معیارهای طریق از مناسب، شبکه توپولوژی

 مربعات میانگین نمودن کمینه هدف که گردید انجام

-می (درصد) مطلق خطای مربعات و میانگین خطا

 .باشد

 

 نتایج.3

 اندازچشم نقطه 85 شده برده نام هایبوستان بین در

 برای اندازچشم نقطه 90 البالغه، نهج بوستان برای

 بوستان برای اندازچشم نقطه 49 ،قیطریه بوستان

 و آب بوستان برای اندازچشم نقطه 99 و جمشیدیه

چهار  این مجموع در .گردید ثبت و تعیین آتش

انداز شناسایی و نقطه چشم 590شهری  بوستان

های منظر ثبت اطالعات مربوط به عناصر و ویژگی

 .زیباشناختی با دید ناظر ارزیابی شدگردید و کیفیت 

 هاینرون و هاالیه از مختلفی ترکیب پژوهش، این در

 هیپربولیک تانژانت سازیفعال تابع با همراه مختلف

 شبکه سازیبهینه برای( خروجی و پنهان هایالیه)

 سازیبهینه اول مرحله در .گرفت قرار استفاده مورد
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 تا 4 تعداد با پنهان الیه یک از عصبی هوشمند شبکه

 عمل گردیدند، انتخاب تصادفی طور به که نرون 90

 همان با دوم مرحله در و شد انجام شبکه شدنبهینه

 شبکه قدرت پنهان الیه سه و دو در نرون تعداد

 شبکه سازیبهینه از حاصل نتایج .شد زده تخمین

 در آمده دست به توپولوژی بهترین همراه به عصبی

 .است شده داده نشان 5 جدول

 

 ارزیابی کیفیت زیباشناختی منظر برای در مرحله آزمون مصنوعی عصبی شبكه مدلهای نتایج ساختارهای: 5جدول

MSE 

class1 

MSE 

class2 

MSE 

class3 

MAE 

class1 

MAE 

class2 

MAE 

class3 

R2 

class1 

R2 

class2 

R2 

class3 
تعداد 

 ها نرون

تعداد 

الیه 

های 

 مخفی

 

 مدل

081/0 089/0 005/0 084/0 084/0 005/0 0/0 0919/0 8014/0 4 5 5 

080/0 080/0 005/0 084/0 080/0 005/0 040/0 0480/0 8849/0 1 5 5 

085/0 089/0 005/0 084/0 084/0 005/0 014/0 0514/0 8919/0 9 5 9 

005/0 009/0 005/0 005/0 005/0 005/0 095/0 8/0 8600/0 0 5 4 

001/0 000/0 005/0 000/0 000/0 005/0 055/0 855/0 8119/0 4 5 1 

014/0 014/0 005/0 018/0 018/0 005/0 8/0 855/0 605/0 1 5 9 

098/0 098/0 005/0 098/0 098/0 005/0 895/0 841/0 655/0 9 5 0 

081/0 080/0 005/0 080/0 080/0 005/0 054/0 055/0 899/0 0 5 8 

094/0 098/0 000/0 099/0 099/0 000/0 855/0 855/0 641/0 8 5 6 

014/0 011/0 005/0 014/0 011/0 005/0 805/0 855/0 655/0 6 5 50 

996/9 996/9 999/9 996/9 996/9 999/9 888/9 899/9 666/9 59 9 55 

015/0 015/0 005/0 019/0 019/0 005/0 855/0 849/0 611/0 55 5 55 

099/0 099/0 000/0 094/0 091/0 000/0 808/0 899/0 699/0 55 5 59 

009/0 009/0 005/0 009/0 009/0 005/0 041/0 895/0 800/0 4 9 54 

011/0 011/0 005/0 014/0 014/0 005/0 855/0 805/0 655/0 1 9 51 

085/0 089/0 005/0 089/0 089/0 005/0 055/0 099/0 849/0 9 9 59 

091/0 090/0 005/0 090/0 090/0 005/0 805/0 855/0 6/0 0 9 50 

009/0 004/0 005/0 001/0 000/0 005/0 080/0 099/0 864/0 8 9 58 

011/0 011/0 005/0 018/0 018/0 005/0 855/0 8/0 611/0 6 9 56 

019/0 019/0 005/0 010/0 010/0 005/0 849/0 855/0 655/0 50 9 50 
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 مختلف ترکیبات از توانمی عصبی شبکه آموزش در

 نمود، استفاده مختلف نورون تعداد با و پنهان هایالیه

R) تعیین ضرایب بررسی اما
 میزان آمده دست به( 2

 و دهدمی نشان را بینیپیش در شبکه خطای

 مقدار بیشترین با رفته بکار (ساختار شبکه) توپولوژی

پیش در عصبی شبکه عملکردبهترین  تعیین، ضریب

 نتایج به توجه با .دهدمی نشان را سازیمدل و بینی

 با 55 شبکه (5جدول ) شده داده آموزش هایشبکه

 به توجه با الیه هر در نرون 50 و پنهان الیه دو

-بهینه عملکرد بهترین تعیین، ضریب مقدار بیشترین

شبکه در سه دوره  .دهدمی نشان را توپولوژی سازی

 میانگینکمترین )اجرا گردید و در باالترین دقت 

و آزمون  06آموزش شبکه در اپوک ( خطا مربعات

جلوگیری از بیش برازش جهت  505شبکه در اپوک 

 .(5جدول) مدل متوقف گردید

 نتایج اجرای شبكه عصبی بهینه طراحی شده: 9جدول

 اعتبارسنجی آموزش شبكه با باالترین دقت 

 5 9 (Run)دوره اجرا  

 505 06 (Epock)گردش

 5×50-4 9×50-55 خطا مربعات میانگینحداقل 

 4×50-4 9×50-55 نهایی خطا مربعات میانگین

 

 و متغیر 59 با نمونه 590 با برابر هاورودی تعداد 

کیفیت  کالس یا طبقه 9 شامل هاخروجی تعداد

 برای نمونه 94 .باشدمی زیباشناختی منظر

 استفاده شده طراحی عصبی شبکه نتایج اعتبارسنجی

 اعتبارسنجی از حاصل آشفتگی ماتریس 9 جدول. شد

 .دهدمی نشان را بندیکالسه در شبکه

 بهینه عصبی شبكه اعتبارسنجی آشفتگی ماتریس: 9جدول

 9کالس 9کالس 5کالس حقیقی  / شده بینیپیش

 9 0 59 5کالس

 9 6 5 9کالس

 8 0 0 9کالس

 

شماره  شبکه) مطلوب شبکه تعیین ضریب به توجه با

کیفیت  بینیپیش در عصبی شبکه دقت (55

 برخوردار مطلوبیبسیار  سطح از زیباشناختی منظر

 شبکه دقت که دهندمی نشان  9و  5جداول  .است

 در کیفیت زیباشناختی منظر بینیپیش در عصبی

 بیشترکیفیت زیباشناختی متوسط و عالی  هایکالسه

 .است ضعیف کالسه از

 بکارگرفته هایمؤلفه حساسیت آنالیز به مربوط نتایج

 داده نشان 9 تا 5های شکل در سازیمدل برای شده

 هر تأثیرگذاری ضریب 9تا  5 هایشکل .است شده

 از هریک بینیپیش در کاربردی هایمؤلفه از یک

-می نشان را کیفیت زیباشناختی منظر هایکالسه

 .دهد
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 .(کیفیت زیباشناختی منظر نامطلوب) 5کالس بینیپیش در های کاربردیمؤلفه تأثیرگذاری ضریب .5شكل

 
 .(کیفیت زیباشناختی منظر مطلوب) 9کالس بینیپیش در های کاربردیمؤلفه تأثیرگذاری ضریب .9شكل

 

 .(عالیکیفیت زیباشناختی منظر ) 9کالس بینیپیش در های کاربردیمؤلفه تأثیرگذاری ضریب .9شكل
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منظر سطوح بایر،  بر اساس نتایج آنالیز حساسیت

ی به ترتیب بوستانعناصر ساختمانی و منظر مبلمان 

 5بندی مناظر در کالس بیشترین تاثیر را در طبقه

منظر تجهیزات نماسازی، منظر  از طرفی. اندداشته

کوه یا سنگ و منظر پوشش گیاهی درختی و 

 بندیطبقهبیشترین تاثیر را در  به ترتیب ایدرختچه

همچنین ترکیب منظر،  .اندداشته 5 کالس درمناظر 

منظر زمین و تجهیزات ورزشی، منظر آب و سیمای 

بندی مناظر منظر به ترتیب بیشترین تاثیر را در طبقه

 .از خود نشان دادند 9در کالس 

 

 گیریو نتیجه بحث.4

سازی با شبکه عصبی مصنوعی در محیطامروزه مدل

های طبیعی در مطالعات بسیاری از جمله مدیریت 

 Iliadis & Maris 2007; Fernandez)منابع آب 

et al., 2009; Arsene et al., 2012) یابی زو ار

با موفقیت ( Jahani et al., 2015)محیط 

 این پژوهش نیز نتایج. چشمگیری همراه بوده است

 شده طراحی مصنوعی عصبی شبکه که دادنشان 

کیفیت زیباشناختی  کردن مدل در خوبی قابلیت

 مطالعههای مورد بوستانمنظر در طراحی مهندسی 

 الیه دو با پرسپترون عصبی شبکه مدل همچنین .دارد

 هیپربولیک تانژانت انتقال تابع و نرون 50 و مخفی

 الگوریتم دانش هاداده از کمی حجم کاربرد با توانست

کیفیت زیباشناختی آن  و عناصر و ساختار منظر بین

 انجام حساسیت آنالیز همچنین .بیابد باالیی دقت بارا 

کیفیت  بر عناصر تأثیرگذارترین شناسایی و شده

دهد جهت طراحی مهندسی زیباشناختی نشان می

ها و دستیابی به کیفیت منظر مطلوب به بوستان

سازی، کوه یا سنگ و پوشش تجهیزات نماکارگیری 

 مطالعات پیشین. گیردگیاهی در الویت قرار می

و  Amirو ( 2011)و همکاران  Jahani همچون

Gidalizon (1990) تاکید دارند که موقعیت چشم-

تنوع و ترکیب منظر نقش موثری در درک  ،انداز

به همین دلیل ارزیابی . بازدیدکنندگان از منظر دارند

گرا منظر به عنوان موضوعی ذهن زیباشناختیکیفیت 

دست طبق نتایج به . شودیا غیرعینی شناخته می

-ویژگی ،شناختی عالیآمده در مناظر با کیفیت زیبا

شامل ترکیب منظر و سیمای  منظر یساختارهای 

منظر نیز جایگاهی ویژه در تعیین کیفیت 

، محققان بر اساس نظریه .یابندزیباشناختی منظر می

ترین یا زیباترین الگوها آنهایی هستند که واجد جذاب

-بزرگی را در طیفی از مقیاسآنها . اندبزرگی و شدت

با  (ترکیب منظر) های متفاوت، تنوع یا پیچیدگی

شدت به معنای . حضور جزئیات متفاوت می بیند

نمایی قیاسی، بدون توجه به تنوع جزئیاتی است بزرگ

 (.Kaplicky, 2007)شوند که موجب بزرگی می

بیند زیبایی را در منظری می Jacquetteهمچنین 

اند ولی که اشیا در آن کامال جدا، متمایز و متنوع

-همزمان اشیا به صورت پیوسته و متوالی ظاهر می

وی معتقد است ارتباط بین اجزا نوعی زیبایی . شوند

آورد که بسیار فراتر از آن گونه زیبایی به وجود می

که تاکیدی بر  شودخود اجزا ناشی می است که از

ترکیب منظر به عنوان عامل اصلی در ارزیابی کیفیت 

در لذا  (.Jacquette, 2005) دارد عالیمنظر 

ریزی و مدیریت اماکن عمومی همچون فضاهای برنامه

سبز شهری، توجه به درک کاربران از محیط باید در 

انتظارات کاربران فضای سبز شهری . الویت قرار گیرد

به خصوصی دارند که عدم توجه به آنها موجب 

 ,Daniel) نارضایتی و معضالت مدیریتی خواهد شد

منفی روانی و آسایش عمومی را در  آثارکه ( 2001
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های زمین وجود (.Laura, 2003) پی خواهد داشت

های شهری، بوستانها و تأسیسات در ساختمان بایر

را برای  مطلوبینامناسب و نا منظرخواه ناخواه 

آورد که این مسئله باید به وجود می بازدیدکنندگان

در . ها در نظر گرفته شودبوستاندر فرایند طراحی 

ای طراحی این گونه فضاها باید محیط را به گونه

اندازهای طبیعی و فضاهای آراست که نمایی از چشم

چنین تداعی نماید و هم ورانباز را در نظر بهره

چگونگی ارتباط بین این گونه فضاها و ایجاد تنوع 

های در کنار ویژگی ترکیب منظرمناسب از نظر 

شناختی نظیر طراحی کاشت متناسب و دیداری و زیبا

.همگون مسائل مهمی است که باید رعایت شود
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Abstract 
Landscape quality evaluations generally refer to key role of natural and artificial elements of landscape in 

satisfaction and perception of landscape aesthetic. The purpose of article is the aesthetic quality evaluation 

modeling of landscape using artificial neural network in order to clarify existing rules in the landscape structure 

and relations of landscape elements with its aesthetic quality. To perform the study, four parks (Jamshidieh, 

Gheytarieh, Nahjolbalaghe, Aboatash) with variety in landscape quality and landscape design practices were 

chosen in Tehran. In this study, in order to model the aesthetic quality evaluation of landscape, structural 

features and landscape elements were recorded and aesthetic quality of landscape was classified in three classes 

of undesirable, desirable and extremely desirable aesthetic quality. Multilayer Perceptron network was used to 

data processing with artificial neural network. Considering network coefficients of determination which equal 

0.88, 0.86, 0.99 in 1 to 3 classes, the accuracy of artificial neural network in aesthetic quality of landscape is 

assessed in extremely desirable level. Sensitivity analysis respectively prioritizes landscaping materials, 

mountain or rock and vegetation application to achieve desirable quality of landscape in parks designing. In 

landscapes, with extremely desirable aesthetic quality, structural features, consist of landscape composition and 

appearance, play a significant role in aesthetic quality of landscape determination. 
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