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 مقدمه

یا به آن  انسان اصالح از سوی یتوجه طور قابل به ة زمینکری عیطب یندهاایفرو  اندازها چشم ی اخیر بیشترها دههدر 

 توسعة وساخت  انسان یها طیمح تراکم جمعیت، روزافزون رشد(. Halpern et al., 2008: 948است )تجاوز شده 

ویژه در  به) یانسانی ها تیفعالشده و بسیاری از  ی منجرشناخت بوم و طبیعی یها طیمحمحدودشدن  شهری، به زندگی

؛ Foley et al., 2005و گسترده و همچنین نبود مدیریت صحیح همراه شده است ) مهابا یبی شهری( با تغییرات ها نیزم

در اختیار بخش خصوصی است که با ی شهری ها محدودهدرصد  07بیش از (. برای نمونه، 07: 9916تقوایی و همکاران، 

با افزایش روند این تغییرات  (.McRae, 2008گذارد ) های فردی و تجاری، بر تنوع زیستی محدوده نیز تأثیر می تصمیم

نادرست،  یزیر ، برنامهبودن ده انیزتأثیرات مخرب این اقدامات از قبیل دربارة  اعتراضات گسترده شاهد ،اندازها چشمدر 

این اعتراضات، آگاهی و  (.Kaufmann 2005) میا بوده و غیره بیشکل و تخر ریی، تغی، آلودگیبردار رهبه و فروش

 یزیر و برنامه ی، معماری منظرشناس جامعهمانند جغرافیا،  شهری انداز چشمی مربوط به ها رشتهحساسیت بسیاری از 

 ستمیمفهوم خدمات اکوس. در این میان، نقش (2Fischer 2011; Kühne, 201) همراه داشته است  ی را با خود بهشهر

؛ (Norgaard, 2010موفق بوده است ) اریبس انیو متقاعدکردن دانشگاه داریتوسعة پا یدئولوژیدر ادغام حفاظت و ا

آمدن خدمات  دالیل پایین نیتر جمعیت و تغییرات کاربری زمین ناشی از شهرنشینی سریع، از مهم چراکه افزایش

 (.Zhang et al., 2011; Manes et al., 2016)است اکوسیستم 

 ستمیخدمات اکوس(. از یک سو Prip, 2017 ) است داریپا ةتوسع ةنیدر زم یمفهوم اصل اصطالح خدمات اکوسیستمی

و بقا  شتی، معیرفاه انسان، سالمت یبرا یاساس تیاهم یو دارا کنند می افتیدر ستمیکه مردم از اکوس ییایمزامنزلة  به

 ی داردستیبا تنوع ز یکیارتباط نزدی، ا ندهیطور فزا بهو از سوی دیگر  (De Groot et al., 2012) شود یم فیتعر هستند،

از نظر خدمات اکوسیستم،  (.Lucas et al., 2014شده است ) فیتوص ستمیعنوان خدمات اکوس باگسترده شکلی  هکه ب

 یز خدماتا یاریمنشأ بس . همچنینوابسته هستند آنبه شتر و حتی بیخود  ییروستا گانیبه اندازة همسا یساکنان شهر

شده  مصرف ییمواد غذا شتریمثال، ب هستند؛ برایاطراف خود جدا  طیاز مح یاغلب از نظر مکان ،کنند یها مصرف م که آن

تفع بلند مر یها حوضه ازآب . همچنین شود یمنتقل مآن  به داخلسپس و خارج از آن تولید  ،ساکنان شهر از سوی

خارج از  یها در جنگل با کیلومترها فاصلهطور معمول  به شهرها و کربن رسد یکنندگان م و به مصرفشود  می سرازیر

ی شهری، ها طیمح در مردم فراوان و تراکممجاورت  لیدل به(. همچنین Zhang at el., 2008) شود یم جذب محدوده

 ,Lee and Maheswaran  ) استنیز مدنظر  بایز یها ا و مکانه تپه ،ها ها، رودخانه سبز مانند پارک یها رساختیز

2011; Shackleton and Blair, 2013.) 

 ینیشهرنش شیمطابق با افزا و زیباشناسانه یعیمناظر طب یتقاضا برادر روند پژوهشی جهان باید اذعان داشت که 

 یفرد یها و برداشت دیوان احساسات، عقاعن به یشناخت ییبایز و فواید (Leyshon, 2014: 715است ) افتهی شیافزا

ی از ریگ بهرهی، شناخت ییبایجنبة زنظر از  (.Brady, 2006) شود یم شناسایی عتیطبدر  یشناس ییبایز اتیبر تجرب یمبتن

نواز  چشم طیمح کی خلق یموجود برا فضاهایاستفاده از معنای  بشری و بهتمدن  طیشرا ةکنند منعکس انداز چشممفهوم 

ی که بتواند ابعاد جغرافیایی )مکانی(، بیولوژیک ا رشته انیمبا وجود این، نبود رویکردی  (.Pramanti, 2017: 223است )
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است را پر کرده  خألمفهوم خدمات اکوسیستم بخشی از این  ی کند، کامالً مشهود است وپوشان همو اقتصادی را 

(Anton et al., 2010 در رویکردی جامع به مفهوم .)قرارگیری آن در خدمات فرهنگی انداز چشمی شناس ییبایز ،

 ,.Ode et al., 2008; Swetnam et alی مطالعاتی در خدمات اکوسیستم است )ها نهیزماکوسیستم تنها یکی از 

 نیکمترهستند و  مقاومی مفاهیم ساز یدر برابر کم 9(. با این حال، متأسفانه بسیاری از مفاهیم خدمات فرهنگی2017

 بگنجانند یفعل یریگ میتصم یها ها را در چارچوب اند آن تالش کرده متخصصان دارند، اماانواع خدمات را درک از 

(Schaefer et al., 2015; Winthrop, 2014؛) ه مقولة خدمات فرهنگی اکوسیستمب یتا به امروز توجه کمتررو  از این 

 یشهر یزیر برنامه یندهایامربوط که جوامع و فر یایمزابا توجه به  ژهیو به ؛است  شده آن مختلف یها دسته انیدر م

یکی از مفاهیم (. Hernández-Morcillo et al., 2013; Tengberg et al., 2012شوند )منتفع  ها از آن توانند یم

اغلب در  ستمیاکوس یمعنو ی شهری است که در کنار مفهوماندازها چشمی در شناخت ییبایز یها ارزش CESاصلی 

هزاره  ستمیاکوس یابیمهم مانند ارز یها است. در گزارش  ذکر شده ستمیاکوس فرهنگی خدمات یابیمربوط به ارز اتیادب

(MEA, 2005 ،)ها گنجانده شده است ارزش های در جدول یشناخت ییبایو ز یمعنو یها ارزش (Cooper et al., 

استفاده شده  «یشناس ییبایز»اصطالح  مورد از 220، هزاره ستمیاکوس یابیارز یها در تمام گزارش که یطور به(؛ 2016

 (.TEEB, 2010)است 

یکی از این موارد  است.ی توسعه یافته ریگ میتصمدلیل عدم قطعیت در  همچنین امروزه کاربرد احتماالت به

خدمات  ةو ارائ میو عمدتاً بر تنظ شدهاستفاده  ستمیاز خدمات اکوس یتعداد محدودبارة دری بیزی است که ها شبکه

مفهوم ویژه  بهو  یخدمات فرهنگکه  درحالی شده است؛( متمرکز یکیمنابع ژنت و آب می)تأمین غذا و آب، تنظ

 Landuyt et al., 2013, Haines-Young, 2011; Van derشده است )مطالعه از همه کمتر  انداز چشمی شناس ییبایز

Biest et al., 2014 .) نفعان یذ از سوی اکوسیستم خدمات یساز یمحل یبرا ها کیاز تکن یتاکنون، تعدادهرچند 

 ;Raymond et al., 2009) مشارکت داوطلبانه در کسب اطالعات مکانی با یفرهنگ ماتخد واست شده  شناسایی

Sherrouse et al., 2011 ) از  یبردار نوآورانه در نقشه شرفتیپ کی ی که بیانگرشناخت ییبایارزش ز در تیکمو مفهوم

 ؛مطالعاتی در این زمینه همچنان پابرجاست اما خأل شده،استفاده  (Casalegno et al., 2013) است یفرهنگخدمات 

ی بیزی برای ها شبکهی از ریگ بهرهبا  نفعان یذبنابراین هدف این پژوهش، طراحی یک چارچوب مشارکتی از 

رشتة مختلف دخیل نه  نفعان یذدر آن  در خدمات فرهنگی اکوسیستم است که انداز چشمی شناس ییبایزی ساز مفهوم

تا شده است استفاده  یمشارکت روش کی ی همسان این است که ازها پژوهشهستند. اهمیت این پژوهش و سایر 

و حفظ منابع  مستیخدمات اکوس این رویکرد به مدیریت بهینة مدنظر قرار بگیرد.ی مختلف ها رشته نفعان یذهای  دیدگاه

 .کند میکمک شایانی  یعیطب

، تفریحی، خدمات پشتیبان تولید-مسئولیت اصلی خدمات توریسمکه است تهران  22منطقة  2ة یناح ،مطالعاتیمحدودة 

ترین ایستگاه سرزیر جمعیتی و  بزرگ این محدودهها و مؤسسات اعتباری را در خود جای داده است.  مانند بیمه، بانک

                                                           
1. Cultural Ecosystem Services (CES) 
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و پوشش گیاهی و جنگلی  یها یتوجه به تنوع کاربرو در عین حال با  داردنقلی غرب کشور را  و ترانزیتی و حمل یها انیشر

مفهوم خدمات فرهنگی اکوسیستم نیز برخوردار است. همچنین مطالعة طبیعی و انسانی برای متنوع از یک ظرفیت بالقوه 

ی هوا و حتی کاهش ایمن ، تمرکز شدید جمعیتی و آلودگییدنیآشامآب  نیتأم مانندبه مشکالت اساسی تحوالت سریع منطقه 

 یها یکاربرویژه  ، بهها یبا سایر کاربر ییها خراش آسمانمسکونی و تجاری و  یها تناقض میان بافتو  است شدهمنجر 

 .کند میپیش به این محدوده را ایجاب  از و این تحوالت ضرورت توجه بیش گردشگری و تفریحی بسیار زیاد است

 مبانینظری

 یةاول های پژوهش (.Prip, 2017: 199) است داریپا ةتوسع ةنیدر زم یاصل ی( مفهومES)تم اصطالح خدمات اکوسیس

 ,.Bockstael et al) داشته است هیدانش و کسب آن تک ةدربار یاقتصاد های هیشدت بر فرض به ستمیخدمات اکوس

خدمات اکوسیستم را مشارکت ، 9یستیو تنوع ز ها ستمیاکوسدارد. برنامة ابتکاری اقتصاد بسیاری ین واژه معانی ا (.2000

خدمات اکوسیستم براساس تعریف گزارش (. TEEB, 2010) داند یمبرای رفاه بشر  ها ستمیاکوسمستقیم و غیرمستقیم 

و به چهار دستة خدمات تولیدی، تنظیمی، فرهنگی و پشتیبان دارد ی مختلفی ها یبند طبقه، ارزیابی اکوسیستمی هزاره

و دستة چهارم برای استمرار تدارک  است صورت مستقیم بر مردم اثر گذاشته بهکه سه دستة اول  تاس  شدهحیات تقسیم 

 (.MEA, 2005) حیاتی است ها ستمیاکوسسایر خدمات مذکور از سوی 

انسان، مانند غذا، سوخت و داروها، آب پاک،  یاساس یازهاین نیرا از نظر تأم عتیطبی سودمند ستمیخدمات اکوس

( CES) ی اکوسیستمخدمات فرهنگ(. Lucas et al., 2014) کند یم انیآب و هوا ب تیوضع میو تنظ بالیکنترل س

 یخدمات ناش نی. اآورند یدست م به یحیو تفر یفرهنگ تیمانند الهام، هو ستمیاست که مردم از اکوس یمادریغ یایمزا

فرهنگی،  تنوع بر تأثیرگذاری مزایا شامل این(. Chan et al., 2012)هاست  آن یها طیافراد و مح یمیاز روابط صم

 زیبایی، الهام، ارزش آموزشی، غیررسمی، ارزش و سنتی انیبن دانش یها ستمیس بر تأثیر مذهبی، و معنوی یها ارزش

 ,Synthesis Report) است اکوتوریسم و تفریح فرهنگی، میراث ارزش مکان، حس ایجاد اجتماعی، روابط بر تأثیر

کردن افراد در ریو درگ شود می دیتول ستمیخدمات مهم اکوس ریطور وابسته از سا به ستمیاکوس یهنگفر تدما(. خ2005

 دهد شیافزا یفرهنگریغ یشهر ستمیاز خدمات اکوس یگروه بزرگ یرا برا ایمزا نیاز ا یآگاه تواند یمة آن ادار

(Jennings et al., 2016 .) مطالعاتCES است  فراوانمناظر  یشناخت ییبایارزش زو  سمی، اکوتورحاتیتفرة نیدر زم

(Hernández-Morcillo et al., 2013; Milcu et al., 2013 .) یدمات فرهنگخ( 2799)از دیدگاه هاینس و پوتشین 

در یک . گذارد یم ریافراد تأث یو روح یجسم تیاست که بر وضع ستمیاکوس یمصرفریو معموالً غ یمادریغ یها یخروج

)اعم از  یفکر تعاملغیره( و  واناتی، حاهانی)استفاده از گ یجسم تعامل ند از:ا عبارت یات فرهنگخدم ی دیگربند دسته

 Wang) (ی، مقدس/ مذهبنی)نماد نیو نماد یمعنو تعاملو  (یشناس ییبایو ز ی/ سرگرمیفرهنگ راثی، می، آموزشیعلم

et al., 2017 .)که  اند نام برده ستمیاکوسنة خدمات فرهنگی ی در زمیبند طبقه( از شش 2772و راماکریشنان ) تدگرو

ویژه  به، هویت، میراث باستانی، ارزش معنوی و الهام )انداز چشمی و شناخت ییبایزشامل خدمات تفریحی و توریسم، ارزش 

                                                           
1. The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) 
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 ةارائمربوط به اکوسیستم به مطالعات  شتریب( در دیدگاهی انتقادی تأکید دارد که 2799. سپلت )است ادبیات و هنر(

 و این منطقی نیست.باشد  یفرهنگمطالعاتشان آنکه  دارند تا لیخدمات تما میدمات و تنظخ

( 2792یک پژوهش، براوان و همکاران ) دراست.  مهمنقش و جایگاه خدمات فرهنگی در خدمات اکوسیستم بسیار 

عوامل فرهنگی است و  درصد خدمات اکوسیستم متأثر از 27در کلوریدای آمریکا به این نتیجه رسیدند که بیش از 

درصد در مراتب بعدی قرار دارند. از میان عوامل فرهنگی نیز  99و پشتیبانی  91درصد، تنظیمی  22خدمات تأمینی با 

، نهیزمدر این شده  پژوهش ارزیابی 90مروری به این نتیجه دست یافت که از مجموع  ی( در پژوهش2792دانیل الروزا )

ی در کنار خدمات شناخت ییبایزی این پژوهش ارزش بند دسته. در اند داشتهی تأکید سشنا ییبایزدرصد به ارزش  29

 یابیارزش( به 2791درصد پرکاربردترین مفاهیم در خدمات فرهنگی اکوسیستم هستند. دو ) 12تفریحی و توریسم با 

و  دیاحساسات، عقا راساسرا ب یشناس ییبایز دیفواپرداخته و  یفرهنگ ستمیخدمات اکوس ی درشناخت ییبایز یایمزا

ها، متون  ، مانند عکسنترنتیبر ا یمبتن یها دادهاز دیدگاه او،  .کند یمتعریف  یعیمناطق طبی عاطفی از ها برداشت

تقاضا  درمجموع منعکس کنند. را یعیاز مناطق طب یشناخت ییبایقضاوت ز توانند یم غیرهها و  کروبالگیمختصر در م

 واید(. فLeyshon, 2014: 715) است افتهی شیافزا ینیشهرنش شیمطابق با افزا ناسانهو زیباش یعیمناظر طب یبرا

 شناسایی عتیطبدر  یشناس ییبایز اتیبر تجرب یمبتن یفرد یها و برداشت دیعنوان احساسات، عقا به یشناخت ییبایز

 شناسایی نفعان یذ از سوی تماکوسیس خدمات یساز یمحل یبرا ها کیاز تکن یاکنون، تعدادت (.Brady, 2006) شود یم

 ,.Raymond et al., 2009; Sherrouse et al) یمشارکت یبردار نقشهکمک  به یفرهنگ ماتشده است. از جمله خد

 است یاز خدمات فرهنگ یبردار نوآورانه در نقشه شرفتیپ ی که بیانگرشناخت ییبایارزش ز در تیکممفهوم  و (2011

(Casalegno et al., 2013: 2.) 

هاروشموادو
استفاده اکوسیستم از خدمات  یبردار و نقشه یابیارز یبرا ییایاطالعات جغراف یها ستمیس ،از مطالعات یاریدر بس

سپس  (.e.g. Kandziora et al., 2013a) شوند یم فیها تعر از شاخص یا اول مجموعه ة. معموالً در مرحلشوند یم

از  توان یم تیکه درنها شود یاختصاص داده م ESی ها به شاخص ارزشی ریو مقاد ردیگ یها صورت م داده یآور جمع

 ییایاطالعات جغراف یها ستمیس نیمچن(. هKandziora et al., 2013bکرد )استفاده  یزیر و برنامه تولید ةنقشدر ها  آن

 نیبنابرا(؛ Greˆt-Regamey et al., 2013) مرتبط باشند یزیب یها مانند شبکه یگرید یها ممکن است با مدل

را به  ، خدمات اکوسیستمنفعان یذی و مردمو مشارکت  حاتیانداز، ترج چشم یشناخت ییبایز یها از ارزش یبردار نقشه

و مشارکت  نامهشپرس ینظرسنج جیبراساس نتا اًعمدت که کند یمبیان  ،دهد ینشان مخدمات  ریسا ی که درهمان روش

پژوهش حاضر کاربردی  (.Casado-Arzuaga et al., 2013; Peña et al., 2015) است ی تخصصیها کارگروه

بهره  9ی، از تکنیک اندیشة باران یا طوفان مغزیا کتابخانهی اطالعات میدانی و آور جمع)توصیفی و علی( است که بعد از 

اده شده است. در به احتماالت در شبکة بیزی استف نفعان یذاز میانگین و واریانس برای تبدیل نتایج همچنین است. برده 

                                                           
1. Brainstorming 
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به ی بند جمعی جمعی است که برای تحقق یک فکر همو  ها دهیای فهرستی از آور جمعاین روش، طوفان مغزی شامل 

اثربخشی بیشتری  ،رو به افزایش باشد ها دهیا. باید توجه داشت که در این روش هرچه تعداد شود یملة خاصی منجر ئمس

نامربوط( ممکن است به خلق  هرچندی )ا دهیاچراکه هر  ؛د صحیح( ممنوع است)هرچن ها دهیا. انتقاد از داشتخواهد 

 ةبودن( تدوین و دو شبکریگ وقتطوالنی )با وجود فهرستی ی از این روش ریگ بهرهترتیب با  . بدینشودی بهتر منجر ا دهیا

 .شدبیزی مجزا استخراج 

9شبکةبیزی

 تیعل ةشبک کیرا در قالب  ستمیها و روابط س که مؤلفه هستندشده  انتخاب یواقع ستمیس کیاز  ییالگو یزیب یها شبکه

 اکنون در مفاهیم هم شدند، میاستفاده  ستیز طیمح تیریاز مد تیدر حمااز این   پیشبا اینکه . دهند ینشان م یاحتمال

مدل  کی یزیب ةشبک (.Henriksen et al., 2007کاربرد دارند )آن دخیل هستند  ندیادر فر نفعان یکه ذ یمشارکت

 فیتعر 2(DAG) غیرمدور دار جهتصورت گرافی  که به است یتصادف یرهایاز متغ یا مجموعه یبرا یآمارة ریچندمتغ

را به هم  ریکه دو متغ یا و وجود لبه دهد یموجود در مدل را نشان م یرهایاز متغ یکیس أهر ر هشبکاین در . شده است

 (.Maldonado, 2018: 147) دهد یها را نشان م آن نیب یآمار ی، وجود وابستگکند یمتصل م

 

سادهیزیبةشبکیکساختار.9شکل

Maldonado, 2018:منب 

P (X, P ( P (  

( برای Aهستند. با این نسبت باید تأثیرات گره والدین )کالس  X فرزندان واست به معنای والد  Pدر اینجا 

رابطة  دهندة نشان ها المتغیرهای تصادفی و ی دهندة نشان ها گره( تخمین زده شود. در شبکة بیزی Bفرزندان )کالس 

، . شبکة بیزیدهد یمغیرمدور نمایش  دار جهتصورت یک گراف  این متغیرهاست که وابستگی شرطی متغیرها را به

صورت شرطی است که در تصویرسازی روابط علی و معلولی  تفاق بهی و احتمال وقوع یک انیب شیپهوشمند برای  یابزار

)گره والدین( احتمال ابتال  ها یماریببا توجه به عالئم  توان یمبرای نمونه  کند؛ میمتغیرهای مختلف کمک شایانی میان 

                                                           
1. Bayesian Network 
2. Directed Acyclic Graph 
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 نفعان یذی از شارکتم کردیرو ک. با این توضیحات در این پژوهش یکردی مختلف )گره فرزندان( را محاسبه ها یماریببه 

 .شده است یطراح 9افزار تخصصی جنای نرم کمک بهبر حاالت گره کودک  نیحاالت گره والد یعل ریبرآورد تأث یبرا

ی ها شاخصشامل و شبکة بیزی دوم  انداز چشمی شناخت ییبایزی سنجشی ها شاخصشبکة بیزی اول، شامل 

در زمینة  نفع یذگروه  1و تشکیل  ها شاخص، بعد از شناسایی . در راستای شبکة بیزی اولاستی ردشده شناس ییبایز

نفر(،  1ی جغرافیا )ها رشتهتحصیالت تکمیلی در استادان شناسی( از دانشجویان و  خدمات فرهنگی اکوسیستم )زیبایی

نفر(،  1ی )شناس رواننفر(،  1ی )شناس جامعهنفر(،  6نفر(، معماری ) 6ی )دار جنگلنفر(،  0زیست ) نفر(، محیط 7شهرسازی )

 .شداستفاده  ها شاخصنفر( برای انتخاب  2نفر( و مرتع ) 1کشاورزی )

 

(بانداز)چشمشناختییبایی(وانسدادزال )یسن شیهاشاخصیزی.شبکةب2شکل

یردشدهشناسییبایزیهاشاخص

ی شناس ییبایزباط چندانی با مفهوم یا ارتاست بسیار دشوار  ها شاخصی برخی ده ارزشی و کش نقشهاز آنجا که سنجش، 

 است. آمده 9در شکل  ها آنی ردشده نام برده شده است که نمودار فازی ها شاخصبا عنوان  ها شاخصاز این  ،ندارد انداز چشم

 

شدهردشناسییباییزیهاشاخصیزی.شبکةب9شکل

                                                           
1. Genie 



9911،زمستان4،شمارة8ریزیشهری،دورةهایجغرافیایبرنامهپژوهش378

 

با محیط مطابقت دهد یا آن را براساس تا خود را  دهد یمسازگاری شامل همه تغییراتی است که یک فرد انجام 

ثیرگذارترین عنصر یا فرد در أمعنای شناسایی ت مرکزیت به(. Nikolopoulou, et al., 2003)نیازهای خود تغییر دهد 

ی از یک حالت دشوار برای درک و فهم ریگ بهرهمعنای  است. پیچیدگی در شکل و فرم به انداز چشمی شناس ییبایزکیفیت 

و همچنین دشواری در  نفعان یذدلیل تعاریف گوناگون  ی است. این موارد بهشناخت ییبایزعناصر شکل و فرم 

دلیل  . احساس امنیت، هویت مکانی، نمادسازی، ژرفانگری و دو نوع آلودگی بصری و حسی نیز بهشدی حذف ساز همسان

ی به یک نتیجة مشترک را با بایدستی تدوین پرسشنامه که امکان ها روشیند سنجشی و تنوع اشدن فر طوالنی

پوشش گیاهی به ویژه  ، بهکه تأثیر پراکندگی پوشش اراضیشد توافق  نیهمچن. شدندحذف کرد،  می رو روبهمحدودیت 

چراکه  ؛است بر زمانی مربوط به آن نیز دشوار و ها دادهی آور جمعو  داردنسبت عامل تنوع پوشش اراضی اهمیت کمتری 

که امکان سنجش آن را با دارد ح مختلفی از پوشش اراضی و تأثیرات فضایی آن تأکید مفهوم پراکندگی به سطو

با توجه به جدول اطالعات توصیفی در سطوح مختلف  توان یمکه مفهوم تنوع را  درحالی ؛استکرده  رو روبه تیمحدود

 .کردی و امتیازدهی بند طبقه، مراتع گیاهان فصلی و اراضی کشاورزی متراکم مهینو  زار بوتهمتراکم جنگلی، 

یارزشیشبکةبیزیها یط

. برای سنجش ردیپذ یمانجام شود،  میمشاهده  1ی با مقادیر عددی به همان ترتیب که در شکل بند رتبهی ها اسیمق

، ها پارک، ها مغازهو  ها سوپرمارکتی )شامل آلودگی صوتی در مناطق مسکونی، شناخت ییبایزانسداد و مزاحمت  شاخص

و  ها مغازه، ها بزرگراه، ها ابانیخبرق  ، میزان آلودگی نوری در نور خانگی، نورها کارگاهو  ها رگاهیتعمازی، شهرب

ی تجاری و بیلبوردهای تبلیغاتی، انسداد خطوط انتقال نیرو شامل تیرهای چوبی، تیرهای بتنی، ها مجتمع، ها سوپرمارکت

شامل کوچه، خیابان فرعی، اصلی،  ها راهی شناخت ییبایزداری، انسداد تیرهای با آرایش دکل تلسکوپی، دو مداری و چندم

(، شاخص میدان دید و خراش آسمان، آپارتمانی و زسا مهینشامل متروکه و ویالیی،  ها ساختمانبزرگراه و آزادراه، مزاحمت 

ع پوشش اراضی شامل زرد، تنو-سبز و سبز-زرد، قرمز-از طیف قرمز ها رنگشامل ترکیب )ی شناخت ییبایزپیچیدگی 

ی بایر و موات شهری، مفهوم تباین بین ها نیزمی کشاورزی و ها نیزمی باتالقی و دریاچه، درختان جنگلی، ها نیزم

ی کشاورزی( و ها نیزمی کشاورزی، تباین درختان جنگلی با ها نیزمی باتالقی و دریاچه با درختان جنگلی و ها نیزم

از  (کننده رهیخخلة انسانی از تخریب شدید و متوسط تا ارزش حفاظتی و زیبایی شاخص طنین عاطفی )شامل کیفیت مدا

)شامل رنگ برگ درختان از سبز و زرد و  یرسازیتصو. برای شاخص شدی بین باطل تا حداکثر استفاده ده ارزشطیف 

با ارتفاع و  قرمز و برجستگی و شیب شامل سطوح هموار و بدون شیب، سطوح با برجستگی و شیب کم، سطوح مواج

 نشدنی شیب مالیم، سطوح مرتفع با شیب متوسط و درنهایت سطوح مرتفع با شیب تند و نامتقارن( از طیف ارزشی تصور

بودن در زمینة تنوع پوشش گیاهی از  برای شاخص طنین عاطفی )شامل طبیعینیز . درنهایت شداستفاده  العاده فوقتا 

، مراتع گیاهان فصلی و اراضی کشاورزی( از طیف ارزشی متراکم مهینو  ارز بوتهی مناطق جنگلی متراکم، بند طبقه

، مجموعة ورزشی دره خرگوشاز دفتر فضای سبز شرقی چیتگر، پارک  ها داده. این شدمصنوعی تا طبیعی مطلق استفاده 

 .دشی آور جمعی اختصاصی ها مصاحبهی میدانی و ها یبررسو مشاهدات و  22آزادی، طرح تفصیلی منطقة 
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پژوهشدرشدهاستفادهارزشمختل هایی .ط4شکل

محاسبةوزنوشاخص

با استفاده از  ها نیانگیاختالف م ترتیب ابتدا بدیناست.  بیزی شبکة تحلیلبتا استفاده از آن در  تابعترین کاربردهای  یکی از مهم

 (.2)شکل  شدند لی( به احتماالت تبد9از تابع بتا )ها پس از آن با استفاده  دادهو شده انجام  (ANOVA) واریانس آنالیز

 

.دهدی(رانشانمتصویرسازیگرهکودک)و(شیبوبرجستیی)انواعینحاالتگرهوالدکهپژوهشدرکارشدهة.نمون5شکل

 یبرا زیادط و ، متوسکم یها عنوان حالت ت بهاحتماال و لیها با استفاده از تابع بتا به احتماالت تبد داده، 2در شکل 

ی را شناس یبایزی انسداد و مزاحمت ها شاخصی از روند کار یکی از ا نمونهشکل این  .شدندمحاسبه  یزیب مدل یةتغذ

تابع بتا به احتماالت  کمک بهگانه امتیازدهی و  نه نفعان یذ کمک بهنیز به همین ترتیب  ها شاخص. سایر دهد یم نشان

. درنهایت سه سطح شود یبرآورد م (9و  2) انسیو وار (μ) نیانگیبا استفاده از م β (2) و α یکه پارامترها شدندتبدیل 

تعیین و بعد از آن زمینه برای تولید نقشة نهایی و خروجی بهینه فراهم  انداز چشمی شناس ییبایزضعیف، متوسط و باالی 
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دارای  وبتا درحقیقت یک توزیع احتمال پیوسته . شود میمشاهده  2رابطة که در دارد آزاد  پارامتر. تابع بتا دو تشده اس

 .استمرتبط  (r)با تابع گاما  9کمک رابطة  به. در این پژوهش این تابع است 9و  7بازة 

(9) B (,)=    

(2) = ( 

(9)  

 محدودةموردمطالعه

 یها و عرض 29 27’ 17”تا  29 2’ 97”شرقی  یها طول میانهران در ت شهر کالنقطب گردشگری  عنوان به 22منطقة 

مساحت شهر  هفتم کی( و 71: 9912 ،پناهی و شریعت )ازی محمد است واقع شده 92 20’ 91”تا  92 92’ 96”شمالی 

 یها کوهکه مرز شرقی آن مسیل کن یک عنصر پایدار و طبیعی بوده و در مرز غربی آن  دهد یمتهران را تشکیل 

 97شهری  به ارقام یادشده، سرانة فضای سبز درون با توجه(. 97: 9916، همکارانوردآورد واقع شده است )رفیعیان و 

که با توجه به قرارگیری  استمترمربع محاسبه شده  912ربع و درمجموع ممتر 921ی جنگلی ها عرصهمترمربع و در 

شهر تهران  در مقایسه با یشتریبة فضای سبز منطقه از سرانة سران غیره ی جنگلی مهمی چون وردآورد، چیتگر وها پارک

باغ  9پارک جنگلی،  1بوستان و  27این منطقه شامل  نیهمچن(. 12: 9917، همکارانبرخوردار است )شریعتمداری و 

ی و محدودة سبز مجموعة ورزشی آزادی است. با توجه به نقشة کاربری اراضی، مساحت فضای سبز شناس اهیگملی 

ی جنگلی است )رزمجوئی و ها پارکهکتار آن  9771هکتار آن پارک و  21که شده هکتار برآورد  9119طقه حدود من

 (.979-977: 9910، همکاران

 

آندرتأثیرگذارعناصرو2یةنقشهناح(پ،22ةدرمنطق2ةیناحیتموقع(درتهران،ب22ةمنطقکلیموقعیت(ال .3شکل
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-از جنوب به آزادراه تهراناین ناحیه منطقه قرار دارد.  یجنوب شرقران نیز در قسمت ته 22منطقة  2ناحیة 

ی مسکونی هوانیروز، امیرکبیر، ها شهرکو مجموعة ورزشی آزادی، از شمال به  دره خرگوشکرج، پارک جنگلی 

نیمة شرقی صنعت نفت و شهرک صدرا، از شرق به خیابان مجموعة آزادی و مسیل کن و از غرب به  پژوهشگاه

بزرگراه آزادگان و شهید همدانی از مرکز این  نیهمچنفارس منتهی است.  پارک جنگلی چیتگر و دریاچة خلیج

 .کند یمناحیه عبور 

یپژوهشهاافتهی
، 11/7با  ها کارگاهو  ها رگاهیتعمبه آلودگی صوتی  ها یآلودگی بیشترین میانگین شناس ییبایزاز نظر انسداد و مزاحمت 

و آلودگی نوری  ها یشهرباز، آلودگی صوتی 76/7با  ها آزادراه، انسداد 17/7چندمداری با میانگین  یانتقال نیروخطوط 

بیشترین واریانس به انسداد  نیهمچناست. مربوط  07/7با  ها خراش آسمانو انسداد  79/7ی تجاری با ها مجتمع

ی ها شاخصاست. از نظر میانگین مربوط  ها تسوپرمارکی صوتی آلودگو سپس  ها خراش آسمانو  ها آپارتمان

ی باتالقی و دریاچه با درختان جنگلی با ها نیزمتباین  ،16/7ی باتالقی و دریاچه با ها نیزمترتیب  ی نیز بهشناس ییبایز

بیشترین میانگین  70/7، سطوح مرتفع با شیب تند و نامتقارن با 71/7، پوشش گیاهی درختان جنگلی با 12/7

ی کشاورزی ها نیزممتراکم، تباین درختان جنگلی با  مهینو  زار بوته. تنوع پوشش گیاهی را دارند انداز چشمی ناسش ییبایز

 .شوند شامل میی را شناس ییبایزی ها شاخصبیشترین واریانس 

، ، خدمات تعمیر خودروها یساز یحلب، ها یبر چوب، ها یتراشکارو صنایع کوچک گسترده مانند  ها کارگاهوجود 

 7بازة بل در  دسی 17-77با میزان آلودگی  9ملی ایمنی و بهداشت شغلی تویانستصافکاری و غیره براساس پیشنهاد 

که  (؛ درحالیEdelson et al., 2009) شوند یمی شهری را شامل ها یآلودگدرصد از کل  17روز درمجموع ساعتة 

 بل یدس 97بل و در طول شب کمتر از  دسی 27ب حداکثر در طول روز تا ش ها ساختمانحداکثر میزان آلودگی صوتی در 

ی مصنوعی تأکید دارد. این آلودگی نوری در نورهاکمک  ی شهری بهها طیمح ازحد شیباست. آلودگی نوری به روشنایی 

شود. نور خانگی کمترین  ی تجاری و بیلبوردهای تبلیغاتی شدید است و به حذف نور طبیعی آسمان منجر میها مجتمع

ی ها پارکو  ها مغازه، ها مارکت، سوپرها ابانیخویژه  ی شهری بهها ینورپرداززان آلودگی را دارد، اما تجاوز برخی می

(. خطوط انتقال نیرو از آن جهت اهمیت 9911مشهود است )آتش پرگرگری و همکاران،  کامالًشهری به داخل آن نیز 

ی شهری، محل زیست حیوانات، آثار باستانی یا مناطق با ها پارک دارند که نباید به انسداد و عبور از مناطق مسکونی،

درصد شامل  17(. خطوط انتقال نیروی محدوده در 9972محدودیت قانونی و فواصل مجاز منجر شوند )امیرحاجیلو، 

و  ها راهد شوند. از نظر انسدا دلیل قیمت مناسب و قابلیت ساخت در داخل کشور استفاده می ی تلسکوپی است که بهها دکل

دارای بیشترین حجم بار ترافیک و  ها آزادراهبیشترین انسداد را دارند.  ها خراش آسمانو  ها آزادراهترتیب  نیز به ها ساختمان

 دلیل انسداد شدید نوری و آشفتگی در خط آسمان از باالترین انسداد برخوردار هستند. به ها خراش آسمان

 

                                                           
1. National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) 
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استفادهازتاب بتاواحتماالتیدرپژوهشبراشدهاستفادهیهاشاخصیانسووارنیانییمیشترین،بین،.کمتر9جدول
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990/7 16/7 77/9 02/7 
 یا باتالقی زمین

وع دریاچه
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 مسکونی 22/7 22/7 21/7 990/7

ی
دگ
لو
آ


ی
وت
ص



داد
س
ان

و
ت
حم
زا
م


ی
بای
زی


ی
س
شنا



 22/7 02/7 21/7 100/7 جنگلی درختان 02/7 77/9 71/7 229/7
و  ها سوپرمارکت

 ها مغازه

 ها پارک 27/7 02/7 62/7 212/7 کشاورزی های ینزم 27/7 77/9 07/7 209/7

 شهربازی 27/7 77/9 79/7 216/7 موات و بایر های ینزم 22/7 27/7 92/7 212/7

 زرد-قرمز 27/7 77/9 76/7 190/7

ن
دا
می


ید
د


گ
رن



 کارگاه و تعمیرگاه 02/7 77/9 11/7 791/7

 خانگی المپ 77/7 27/7 26/7 229/7 سبز-قرمز 27/7 77/9 02/7 990/7

ی
دگ
لو
آ


ی
ور
ن



 ها یابانخ برق ریت 77/7 27/7 91/7 171/7 زرد-سبز 22/7 02/7 10/7 990/7

969/7 12/7 77/9 02/7 
 یا باتالقی زمین

 درختان -دریاچه
 جنگلی

ن
بای
ت



221/7 27/7 02/7 27/7 
 نورپردازی

 ها بزرگراه

276/7 07/7 77/9 27/7 
 یا یباتالق زمین

 های ینزم -یاچهدر
 کشاورزی

217/7 62/7 02/7 27/7 
ها  مغازه نورپردازی

 ها پرمارکتو سو

229/7 11/7 02/7 22/7 
 -یجنگل درختان

 کشاورزی های ینزم
912/7 79/7 77/9 27/7 

 تجاری یها مجتمع
 یبیلبوردها و

 یغاتیتبل

 سبز 27/7 02/7 21/7 292/7

گ
رن


گ
بر

 ن
ختا
در



ی
از
س
یر
صو
ت



 چوبی تیرهای 22/7 27/7 92/7 276/7

داد
س
ان


ط
طو
خ


رو
نی



 ینبت تیرهای 22/7 27/7 97/7 229/7 زرد 27/7 77/9 02/7 197/7

 فازها آرایش 27/7 02/7 67/7 276/7 قرمز 27/7 77/9 71/7 177/7

 شیب بدون و هموار 22/7 27/7 96/7 229/7

ی
تی
س
رج
ب

و
ب
شی



 دومداری 27/7 77/9 07/7 191/7

972/7 29/7 02/7 22/7 
 شیب و کم برجستگی

 کم
 داریچندم 27/7 77/9 17/7 177/7

217/7 21/7 02/7 27/7 
 ارتفاع با مواج سطوح

 مالیم شیب و
 کوچه 22/7 27/7 21/7 990/7

داد
س
ان


راه
ها

 فرعی خیابان 22/7 27/7 90/7 222/7 متوسط شیب با مرتفع 27/7 77/9 09/7 122/7

222/7 70/7 77/9 02/7 
 و تند شیب با مرتفع

 نامتقارن
 اصلی یابانخ 27/7 02/7 26/7 976/7

 متراکم جنگلی 02/7 77/9 77/7 229/7

وع
تن


ش
ش
پو


ی
اه
گی



ن
طنی


ی
طف
عا



 بزرگراه /27 77/9 07/7 209/7

 آزادراه 27/7 77/9 76/7 229/7 متراکم یمهزار و ن بوته 27/7 77/9 77/7 692/7

 الییوی - متروکه 22/7 27/7 99/7 222/7 فصلی گیاهان مراتع 27/7 02/7 69/7 /229

داد
س
ان


ن
ما
خت
سا


ها

 طبقه دو – ساز مهین 22/7 02/7 17/7 166/7 کشاورزی اراضی 22/7 02/7 17/7 229/7

 شدید تخریب 77/7 22/7 91/7 229/7

ت
فی
کی


له
اخ
مد



ی
سان
ان



 آپارتمان 22/7 77/9 62/7 611/7

 شخرا آسمان 27/7 77/9 07/7 622/7 متوسط تخریب 22/7 27/7 99/7 222/7

 حفاظتی ارزش دارای 27/7 02/7 66/7 292/7

 کننده یرهخ زیبایی 02/7 77/9 19/7 276/7
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9جدولیبندرتبههاییاسباتوجهبهمقشناسییباییانسدادومزاحمتزیهابهشاخصیافتهاختصاصیرمقادیانیین.م7شکل

آب و درختان جنگلی ویژه  بهعناصر طبیعی بکر ، دهد یمی نشان شناس ییبایزی ها شاخصتحلیل حساسیت مربوط به 

ی موات ها نیزمکه  درحالی ؛ی هستندشناخت ییبایزاز نظر شاخص میدان دید و پیچیدگی  نفعان یذدارای بیشترین توجه 

ویژه  به ،درختان برگ یها رنگ ةدوطرف ةسیمقا. را دارندکمترین توجه  ها، ی انسانی روی آنها تیفعال انشدندلیل اجر به

 در مقایسه بازرد -ارتباط قرمز اما ،شود ینممنجر  یدارابه اختالف معن دارند،که هر سه رنگ سبز، زرد و قرمز را  زییپا در

 نفع یذی ها گروهی که به حساسیت شدید در شناخت ییبایزاست. باالترین کنتراست یا تباین  تر ملموس گریدو مورد د

باالترین و  ،بود. از این نظر کنتراست این دو عنصرمربوط ی باتالقی با درختان جنگلی اه نیزمبه دریاچه و انجامد،  می

، ی شهریها یکاربرتباین با مانند . هرچند مواردی دیگری را دارندکمترین توجه ، ی کشاورزیها نیزمدرختان جنگلی با 

از  ،ی از سایر مواردعیطب مهینناصر طبیعی و دلیل جداسازی ع ، بهنداولیه وجود داشتفهرست نیز در  ها ساختمانویژه  به

که  شود مشخص میدر طوفان مغزی  نفعان یذ. از نظر شاخص برجستگی و شیب اجماع کلی شدندنهایی حذف فهرست 

 .را دارندتصویرسازی ذهنی  بیشترینسطوح با شیب تند و مرتفع همیشه 
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9جدولیبندرتبههاییاسباتوجهبهمقشناسییباییزیهابهشاخصیافتهاختصاصیرمقادیانیین.م8شکل

از نظر تنوع پوشش گیاهی مناطق  ، اماآورند ینمبه وجود  دهندگان پاسخسطوح هموار و بدون شیب ذهنیت خاصی در 

ی کشاورزی از طنین عاطفی باالتری برخوردار هستند. به این ترتیب ساختار طبیعی ها نیزم در مقایسه بامتراکم جنگلی 

ی کشاورزی ها نیزمبه همین دلیل  ؛است مدنظری کشاورزی بیشتر ها نیزم ةشد به نسبت ساختار طبیعی اما مدیریت ها گلجن

بودن پوشش گیاهی به نسبت درختان جنگلی و  امتیاز کمتری در طبیعی، با وجود ارزش باال در شاخص تنوع پوشش اراضی

 .دارند زارها بوته

، دریاچة مصنوعی آزادی و پوشش گیاهی فارس جیخلکمترین انسداد به دریاچة  دهد یمنشان  1تجزیه و تحلیل شکل 

در شمال و شمال  ها ساختمان. تأثیر انسداد شود یمی موات و بایر ناحیه مربوط ها نیزمو جنگلی محدوده و در مرتبة آخر 

 توانست یمگیرتر است. این انسداد شرق ناحیه بیش از سایر عناصر است که در هوانیروز، شهرک کوثر و صدرا بسیار چشم

این موارد نیز چندان شود، اما تعدیل غیره تئاتر و  ،ها موزهبناهای تاریخی، مانند ی عناصر فرهنگی شناخت ییبایزبا تأثیرات 

ی شناس ییبایزی سبز در ها رساختیزی بادی و ها نیتوربمانند مشهود نیستند. با وجود تأثیرات مثبت خطوط انتقال نیرو 

تأثیر چندانی در انسداد  هستند، اماخطوط انتقال نیرو  نیتر یاصلدرصد(  17ی تلسکوپی )بیش از ها دکل، انداز چشم

نقطة پارک جنگلی  نیتر یجنوبی محدوده به شناس ییبایزبیشترین خطوط ارتباطی بر انسداد  نیهمچن. ندارندمحدوده 

 .مربوط استکرج -چیتگر یعنی آزادراه تهران

توزیع شده است.  تر متعادلو  تر فیظربسیار  ها آنوزن هریک از ، ی واضح استشناخت ییبایزی ها شاخصاسایی اگرچه شن
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ترتیب در دریاچة  . تمرکز اصلی این سه عامل بهندی را دارشناخت ییبایز ارزشترتیب بیشترین  آب، توپوگرافی و پوشش گیاهی به

ی موات و بایر شهری و خطوط ها نیزم. است هرد خرگوشچیتگر و پارک فارس، دریاچة مصنوعی آزادی، پارک جنگلی  خلیج

ی به شهرک صدرا، کوثر، هوانیروز، کوهک شناخت ییبایز. کمترین ارزش دنکن ینمی چندانی را تداعی شناس ییبایزارتباطی حس 

و بیشترین برجستگی و شیب  در پاییز در مناطق جنگلیویژه  ، به. تأثیر رنگ به مناطق پوشش گیاهیمربوط استو صنعت نفت 

به محدودة دریاچة آزادی و پوشش گیاهی نیز . بیشترین تباین مربوط است دره خرگوشبه پارک جنگلی چیتگر و سپس پارک 

است. کیفیت مداخلة انسانی نیز در  رنگ کمبسیار  ها آندلیل سهم اندک  ی کشاورزی بهها نیزماست و نقش مربوط مجاور آن 

 است.شده نیز کمتر  یشناخت ییبایزی محدوده مؤثر بوده و هرچه تخریب شدیدتر شده ارزش اختشن ییبایزکیفیت 

 

مطالعهموردمحدودةدرشناسییباییزیعاطفینوطنیرسازیتصوید،دیداناندازومچشمشناسییباییانسدادز.1شکل
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تغییرات نهایی  دهد یمکوسیستم( نشان )خدمات فرهنگی ا انداز چشمی شناس ییبایزتجزیه و تحلیل نقشة نهایی 

ی چندانی را شناخت ییبایزاز تغییرات کوچک پذیرفته است. محدودة بایر و موات شهری ارزش  تأثیر فراوانی ها شاخص

 تر متعادلی شناخت ییبایزی فضاهای سبز شهری با ترکیب عوامل انسداد و مزاحمت شناخت ییبایز. کیفیت دهد ینمنشان 

کرج و -آزادراه تهرانویژه  ، بهی ارتباطیها راهی مسکونی و ها شهرکی شناخت ییبایزکیفیت  همچنان اماشده است، 

)هوانیروز(، یاس، پرستو  ها گل. جز چندین مورد بوستان کوچک شامل افق )شهرک کوثر(، ناز و کم استبزرگراه آزادگان 

ی از ا گستردهکه با تراکم  درحالی شود؛ نمیمشاهده و افرا )شهرک صدرا( فضای سبز چندانی در محدودة مسکونی ناحیه 

کارخانة مانند ی شناخت ییبایزاما عوامل انسداد و مزاحمت  ،رو هستیم به ی مسکونی و سازمانی روها مجتمعجمعیت در 

 در خیابان هوانیروز،ویژه  ، بهی متعدد خودروها رگاهیتعمفارس،  ی در فاصلة اندک از دریاچة خلیجکوپترساز یهل

تشخیص هستند. نقش  وضوح قابل بهغیره ی متعدد سوخت و ها گاهیجایی، پارکینگ خودرو، شو یقالفروشی،  الستیک

ی محدودة شناخت ییبایز تیفیکی بایر و موات شهری که تأثیر چندانی در ها نیزمدلیل گذر از  بزرگراه شهید همدانی به

شده اسبه و بعد از آن از محاسبات نواحی بایر و موات حذف تا شمال شهرک صنعت نفت محتنها  ،مورد مطالعه ندارند

ی( در محدوده هستند، در ارزش شناخت ییبایزاست. ارتفاعات که بیانگر شاخص شیب و برجستگی )میدان دید و پیچیدگی 

و  دره وشخرگکه این عامل در پارک  درحالی ند؛ارتفاعات پارک جنگلی چیتگر بسیار تأثیرگذارویژه  ، بهیشناخت ییبایز

 چندانی ندارد.جایگاه ارتفاع  کمی مشرف و ها تپهمانند مجموعة آزادی جز مواردی 

 

برآنیرگذارتأثی(وعناصراصلیستماکوسیانداز)خدماتفرهنیچشمشناسییباییزیی.نقشةنها96شکل
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تعداد  (.99شکل است )رد و نرمال بیانگر توزیع استاندا نفع یذگروه  1بیزی از دیدگاه شبکة خروجی نهایی احتماالت 

حالت است که در سه سطح کم، متوسط و قوی  902 انداز چشمی شناس ییبایزشده برای خروجی  احتماالت سنجیده

 29احتمال متوسط و باالی  29تا  99عنوان احتمال ضعیف،  به 99ترتیب احتماالت کمتر از  . بدیناند شدهبندی  هطبق

کید أت ،دهد ینمروند ثابتی در خروجی نهایی نشان  نفعان یذنتایج  اینکه. با وجود ندیین شدعنوان احتماالت قوی تع به

طنین  ،متوسط و خیلی زیاد بیشتر است اززیاد  ریدرجة تأثهرچند . متوسط تا خیلی زیاد است ریدرجة تأثاصلی آنان بر 

. مفاهیم رنگ شود یمتماالت بیشتری را شامل مناطق طبیعی مطلق اح در مقایسه باعاطفی در مناطق طبیعی تغییریافته 

. تنوع پوشش اراضی، شود می نفعان یذالعاده در  توجه و نه فوق تصویرسازی قابل سبببرگ درختان، برجستگی و شیب 

میدان دید رنگ و تباین عناصر طبیعی و مصنوعی احتمال پیچیدگی و میدان دید در حالت زیاد و خیلی زیاد را تقویت 

اما  د،به درجات ضعیف مفاهیم مختلف در میدان دید و تصویرسازی توجه چندانی نشان ندادن نفعان یذهمچنین . کند یم

 .است رگذاریتأثساخت در طنین عاطفی به میزان هرچند کم  عناصر مصنوع و انسان

 

 8.8Hugin Liteافزارنرمدریزیاحتماالتبیینهای.خروج99شکل

به  ،انداز چشم ییبایز یها ینیب شیپکه  دهد مینشان  احتماالت خروجی کمک به ها تیسحسانهایی  لیو تحل هیتجز

ی مختلف حساس هستند. توپوگرافی شامل برجستگی و شیب زمین، آب و مناطق با پوشش گیاهی ها در شاخص راتییتغ

مصنوعی اچة یدرفارس و  خلیجاچة یدر. دریاچه یا باتالق )را دارندفرهنگی  انداز چشمی شناس ییبایز بیشترینمتراکم 

. تباین دارندی شناخت ییبایزاز بعد میدان دید و پیچیدگی را ارزش هستند که بیشترین پوشش اراضی  نیتر متفاوتچیتگر( 

منبع  ةشبک یدر گره خروجی شناخت ییبایزجنگلی محدودة چیتگر نیز دارای  پارکیا کنتراست در دریاچه یا باتالق و 

دلیل تصویرسازی  رنگ قرمز بهاما  ،دهد ینمنگ برگ درختان در این زمینه تفاوت چندانی را نشان . البته راستی زیب

برخوردار است. همچنین از نظر تباین بیشتری ی شناخت ییبایزدو رنگ سبز و زرد از کیفیت  در مقایسه بامتفاوت 

حساسیت ، زرد-سبز و سبز-، سپس قرمززرد-ترتیب که کنتراست قرمز تصویرسازی رنگ قرمز نمود بیشتری دارد. بدین
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ی کشاورزی از نظر تصویرسازی ها نیزمدریاچه، درختان جنگلی و مانند . همچنین عناصر طبیعی کمتر را دارندتا بیشتر 

ترتیب  . بدینشود یمبودن بیش از هر چیزی با تنوع پوشش گیاهی شناخته  . طبیعیدهند یمرا نشان بیشتری ی ها تیفیک

 ، مراتع کشاورزی و گیاهان فصلی از طنین عاطفی بیشتری برخوردار هستند.زارها بوتهم جنگلی به نسبت درختان متراک

متوسطوباال(یین،)سهسطحپایزیدرشبکةباندازچشمشناسییباییمختل زهاییفیتازکیخروجشاخصده.2جدول
یپایینشناختییبایزکیفیتیمتوسطشناختییبایزکیفیتیباالشناختییبایزکیفیتردی 

 گیاهیپوششتنوع -یفصل یاهانگ مراتع انسانیمداخلةکیفیت -یارزش حفاظت دارای اراضیپوششتنوع -باتالق یا دریاچه9

 درختانبرگرنگ -زرد گیاهیپوششتنوع -متراکم یمهزار و ن بوته ینتبا-جنگلی درختان با باتالق یا دریاچه2

 تباین -یکشاورز های ینزم -یجنگل درختان ینتبا-کشاورزی های ینباتالق با زم یا دریاچه شیبوبرجستیی -تند و نامتقارن یببا ش مرتفع9

 انسانیمداخلةکیفیت -متوسط تخریب یبوشیبرجستی-مالیم شیب و ارتفاع با مواج سطوح گیاهیپوششتنوع -متراکم جنگلی4

 اراضیپوششتنوع -یکشاورز های ینزم شیبوبرجستیی -متوسط یبفع با شمرت سطوح دیدمیدان -زرد-قرمز5

 شیبوبرجستیی -کم یبکم و ش برجستگی دیدمیدان -سبز-قرمز درختانبرگرنگ -قرمز3

 دیدمیدان -زرد-سبز انسانیمداخلةکیفیت -متوسط تخریب گیاهیپوششتنوع -متراکم یمهزار و ن بوته7

 شیبوبرجستیی یب،و بدون ش هموار درختانبرگرنگ -زرد ینتبا-کشاورزی های ینق با زمباتال یا دریاچه8

 اراضیپوششتنوع -و موات یربا های ینزم گیاهیپوششتنوع -یفصل یاهانگ مراتع انسانیمداخلةکیفیت -کننده یرهخ یباییز1

 انسانیمداخلةکیفیت -یدشد تخریب تباین -یکشاورز های ینزم -یجنگل درختان شیبوبرجستیی -متوسط یبمرتفع با ش سطوح96

 

 یریگ هینت

را در مباحث مربوط به خدمات فرهنگی اکوسیستم  2ناو همچنین متخصص 9رمتخصصیغافراد  تواند یممفهوم مشارکت 

ار دانشگاهی و حتی ساخت ها سازماننفعان عالیق،  عنوان ذی ی مختلف بهها رشتهن ا. برای مشارکت متخصصکنددخیل 

ی کیفی را با مفاهیم انتزاعی ها شاخصتا بتوان شد بیزی استفاده شبکة یعنی  ،ی احتمالیها مدل نیتر مهمخود از یکی از 

متخصصان جامعة یی همراه بود. در این روش به ها یدشوارانجام چنین روشی نیز با این . با وجود کردو کمی ترکیب 

مانند  ،در پژوهش شده ست که در بسیاری از موارد تعاریف آنان از مفاهیم استفادهی مختلف نیاز اها رشتهمتعددی از 

روند پژوهشی تأکید بر تعدادی اجرای متفاوت و گاهی موازی است. همچنین در  کامالً انداز چشمی و شناس ییبایزمفهوم 

رو هر روند پژوهشی  از این ؛ی مختلف نتایج گوناگونی را نشان دهدها پژوهشدشوار و ممکن است در  ها شاخصاز 

ی( و شناخت ییبایزی و انسداد شناخت ییبایزبرای نمونه عوامل ) یمنفی مثبت و ها شاخصمیان که مرز  کند یمایجاب 

متفاوتی را در  کامالًدر این پژوهش پاییز( نتایج فصول )برای نمونه تغییرات  شود؛تفکیک  رگذاریتأثهمچنین دیگر عوامل 

. شودنیز در سطوح و مقیاس پژوهش باید تفسیر  رگذاریتأثخواهد داشت. مباحث سیاسی  ه همراهب ها پژوهشسایر 

 تر کینزد دهندگان پاسخ ادراکتا به قلمرو کرد همچنین باید تا حد امکان مقیاس مطالعاتی را به مقیاس محلی تقلیل 

تفاوت میان  کنندگان شرکتداشته باشیم همة انتظار  نفعان یذدیگر منطقی نیست که در رویکرد مشارکتی سوی باشد. از 

یند طوفان ادر فر آنچهو  اند دانسته یماز قبل  آنچه. چنانچه درگیری ذهنی بین کنندعناصر مختلف را با دقت شناسایی 

تنها و نیست برانگیز  چالشاین پژوهش برای رفع این موانع روش کاربردی  ،نیز تأثیرگذار است اند آوردهدست  مغزی به

مشترک در  ینظر ی به نقطها شهیکل سؤاالت باکه متخصصان بدون درگیرشدن  استاالتی ؤبر س این پژوهشمرکز ت

                                                           
1. Lay People 

2. Expert People 
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 انداز چشمی شناس ییبایزدر مباحث  گانکنند شرکت بسیاری ازن کرد دخیلیعنی  دیگر طوفان ذهنی دست یابند. به عبارت

رمجموع کاربرد پژوهش حاضر تأکید مطلق به مشخص. د سؤاالتی به ده پاسخیی در زمان و جو صرفهدر کنار 

از آن در  توان یمکه تأکید دارد ی شناس ییبایزی سازگار با مباحث شناس روشبر بلکه  ،ی فردی نیستها شاخص

اطمینان و نبود ی از شبکة بیزی نیز به ریگ بهره. دلیل کرداستفاده  انداز چشمی شناس ییبایزی آتی سنجش ها یزیر برنامه

چراکه  ؛شود یممربوط  انداز چشمی شناس ییبایزدر مقولة  نفع یذگروه  1ی از روشی برای ادغام نظرات ریگ بهره

ی بند طبقهی و در یک روش طوفان مغزی منسجم گذار ارزششبکة بیزی گرهی  کمک به توان یماصطالحات انتزاعی را 

رو کارهای آینده  از این کرد؛استفاده  نفعان یذار در مشارکت شهروندان محلی در کن توان یماز این رویکرد  نیهمچن. کرد

 .کندتمرکز  انداز چشمی شناس ییبایزی ها شاخصی و آشنایی شهروندان با مفاهیم و ساز آگاهباید بر گزینش، آموزش، 
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