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  8/8/95؛ تاریخ پذیرش:  25/7/94تاریخ دریافت: 
  چکیده

 توسـعۀشهري کمتر مورد توجه قرارگرفته است. به همـراه رشـد و و آمایش ریزي  شهري از مباحثی است که در برنامه منظر
یفیـت طبیعـی شـهرها کـاهش یافتـه در نتیجه ک و شهرها، مناطق داراي ارزش بصري بیش از پیش در معرض آسیب قرار گرفته

 .ریزان شهري قـرار گیـرد ین ضروري است تا تالش براي حفظ و حتی ارتقاي کیفیت بصري منظر در دستور کار برنامهبنابرا ؛است
استان گلستان  شهر گرگان در ةمحدودبر کیفیت بصري سیماي سرزمین این پژوهش، بررسی روند توسعه شهري و تأثیر آن  هدف

 یـپرودخانه، تنـوع ت ي،شامل باغات و کشاورزه معیار با نُ) MCE WLCمدلسازي ارزش زیبایی شناختی منطقه به روش (است. 
رفوژهـا و  یـادین،م ي،سـبز شـهر فضـاي هـا،تراکم و ارتفاع ساختمان یاهی،تراکم پوشش گ ها،يبلند یتنوع پست یاهی،پوشش گ

و با تدوین سه سناریوي رشد  SLEUTHبا استفاده از مدل  2030تا سال  نیز بینی رشد شهرپیش. یخی انجام شدبلوارها و آثارتار
. صـورت گرفـت) AUG(شـناختی هاي داراي ارزش زیباییو رشد با محدودیت در پهنه) MUG(، مدیریت شده )HUG( تاریخی

کند،  یدر تولبیشت ايارتباط لکهو تر هاي گستردهپهنهبا  يممکن است شهر HUG يیودهد که سنار یمقاله نشان م ینا يها یافته
 يشهرهاي گی بیشتر لکهو فشردبهتر  الگو ارتباط ینا یگر،د يشود. از سویم يبه شدت شهر سیماي سرزمین یو،سنار نیاما در ا

یشتر قرار دارد. بي هاکهلکمتر و تعداد  یزیکی، اتصال فبا کمترین میزان شهري شدن AUG یويدهد. در مقابل، سناریرا نشان م
امـا  ،یردقرار گ پرسشتواند مورد میدهد، یارائه مگی را اتصال و فشرد ي ازتر ییندرجه پا با يشهراز آنجایی که  کارایی این الگو

رد پـاي اکولـوژیکی کمتـري خواهـد  يو رشد شـهرحفظ خواهند شد یبا ز یعیطب سیماهاياز  یشتريبي هادر این سناریو پهنه
 در تحت عنوان رهیافت چندهدفه و پویـا ،ف رشد شهريبینی روندهاي مختلپیش هایی با امکانچنین مدل از هلذا استفاد .داشت

  شود. پیشنهاد می مدیریت و برنامه ریزي شهريو  آمایش سرزمین
  

  شهر گرگان، SLEUTHه شهر، عتناسب ارزش زیبایی شناختی، توس :کلیدي هاي واژه
  

  1لهئو بیان مس مقدمه
حال حاضر در بسیاري از شهرهاي بزرگ توازن  در

نـاچیزي بـین سـاختارهاي شـهري و  یا تعامـل بسـیار
شـود و منظـر شـهري بـه  الگوهاي طبیعی مشاهده می

 رحال روبرو شدن با کاهش مناطق بـااي د طور فزآینده
ارزش اکولوژیک است. تداوم این روند بـه خصـوص در 
ــوعی  حاشــیه شــهرها منــاطقی ایجــاد کــرده کــه از ن

برند. براي دستیابی بـه  برنامگی رنج می سردرگمی و بی
توسعه پایدار همگام بـا طبیعـت، بـازنگري دراز مـدت 

                                                        
 il.commarjan.mohammadzadeh@gma نویسنده مسئول:*

هاي درون شـهر بـا  روابط موجود بین اجـزاي سیسـتم
محیط اطراف شهر بـه شـکلی کـه ارتبـاط سـازگار بـا 
طبیعت در این مناطق حفـظ شـود، ضـروري بـه نظـر 

. ایجـاد )47:1397جهانی شکیب و همکاران، ( رسد می
شتر طبیعـت ارتباط بین شهر با طبیعت براي حضور بی

در شهر و در ارتباط موثر بـا شـهر و معرفـی نمادهـاي 
طبیعی در محیط شهري از جمله اقـداماتی اسـت کـه 

تواند براي بازگشـت بـه وضـعیت مطلـوب گذشـته  می
ــدبرگی شــهرها و طبیعــت در ــد  آن ،ةرن ــد باش ــا مفی ه

الدینی و  ؛ ســیف1 :1391، و حــق طلــب (گــودرزي
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منظر بـه خصـوص ن، ای بر )، عالوه34 :1393همکاران،
 تــرین پررنــگ و تــرین مهــم از یکــیمنظــر طبیعــی 

 اي رابطـه ایجاد و درك به تواند می که است هایی مؤلفه
 خـود کـه چـرا د،بینجامـ محـیط و انسان بین متعادل
 بسیار نقش بنابراین ؛است دو این متقابل ارتباط حاصل

 فرهنگـی، بسـترهاي گیـري شکل در يا گسترده و مهم
 دیگـر طـرف از د.دار محیطـی و اجتماعی ،شناختی بوم
 توسعه و رداريب هبهر براي حیاتی بسیار منبعی واندت می

عـد بـه ایـن نحـو کـه از بُ .باشـد اقتصادي هاي فعالیت
شـناختی روي میکروکلیمـا تــاثیر گذاشـته و بــراي  بوم

آورد، از نظــر اجتمــاعی  جــانوران زیســتگاه فــراهم مــی
هاي شـهري و  سترستر، از بین بردن ا فضاهاي مطلوب

بهبـود کیفیــت زنــدگی را بـه دنبــال داشــته و از نظــر 
هاي خاص که از کیفیت زنـدگی  اقتصادي، حفظ ارزش

شـود را بـه دنبـال دارد (منصـوري و  بهتر، حاصـل می
بنابراین حضور طبیعـت در شـهر  )؛66 :1389حبیبی، 

، بـه  امري ضروري است ولی این امر با اقدامات پراکنده
هـاي  کاري هـا و چمن میسر نیسـت. پارك نحو مطلوبی

 ۀتواند جاي خالی حضور پیوسـت کوچک و پراکنده نمی
طبیعت را در شهر جبران کنند. بـراي سـالمت شـهر و 

طبیعت در داخل شهر  ۀجامعه، انشعاب و حضور پیوست
ضرورت دارد. حضور طبیعت به صورت اراضی طبیعـی، 

فضـایی و اراضی باز و سبز باید وسعت، ترکیب، توزیـع 
ارتباط فیزیکـی الزم را داشـته و بـه صـورتی بـا شـهر 
آمیخته شود که در شرایط بهینـه غیرقابـل تفکیـک از 

گیـرد (یـاوري، یگر بـوده و در واقـع شـهر را در بریکـد
1385: 1.(  
ترین تغییرات جهانی است  شهرنشینی یکی از مهم 

)Acevedo et al., 1996: 149،(  تغییرات و تصـمیماتی
دهنـد تـاثیري طـوالنی  شهري را تغییـر می که محیط

بنــابراین ضــروري اســت کــه اثــرات  خواهنــد داشــت؛
تغییرات احتمالی و پیشنهادي قبل از این کـه اجرایـی 

رشد سریع شهرها، فشـار سـنگینی شوند، درك شوند. 
بر سرزمین و منابع پیرامون آن ایجـاد کـرده اسـت بـه 

نیز از این شناختی  شکلی که منابع داراي ارزش زیبایی
ــد مســتثنی نیســتند.  از ســوي دیگــر، منظــر کــه رون

گاه تحوالت ایجاد شده ناشی از توسـعه اسـت بـا  تجلی
ارزیابی اعم از منظر اکولوژیک تا منظر بصري به پایش 

بصـري پردازد. ارزیـابی  ها می این تحوالت و ماهیت آن
منظر نیز در پی آن است مبتنی بـر ماهیـت تحـوالت، 

بــراي ارتقــاء کیفیــت منظــر ارائــه کنــد هــایی  راه حل
افزون وجه به روند روزبا ت. )1:1391(یوسفی و عابدي، 

توسعه شهري و در پـی آن تخریـب فضـاهاي طبیعـی 
داراي ارزش بصري، درك و شناخت صحیح ایـن رونـد 
به منظور اجراي مدیریتی کارآمد در جهـت جلـوگیري 

شــناختی منــاطق پیرامــون  از کــاهش ارزش زیبایی
یک روش مناسب براي انجـام ایـن کـار، ري است. ضرو

اي و ارزیـابی  نهسازي رایا دیدن تغییرات از طریق شبیه
ها ابـزار مناسـبی بـراي بیـان  مـدلها اسـت.  اثرات آن

پیچیدگی فرایندهاي توسعه بـه شـکل سـاده هسـتند. 
ــدل ــاربردترین م مدلســازي  ۀها در حیطــ یکــی از پرک

ر پایــه ســلول هاي بــ تغییــرات کــاربري اراضــی، مــدل
 :Torrens & Sullivan, 2000(هستند  )CA1(خودکار 

ها بـه  رویکرد استفاده شده در این دسته از مدل. )166
رویکرد پایین به باال موسوم است (رویکردي کـه در آن 

شـود). بـه کمـک  منافع و نظر مـردم دخالـت داده می
هاي پیچیده  توان پویایی سیستم هاي خودکار می سلول

ایی و در قالب قوانین سـاده ارائـه کـرد (شـیخ را شناس
در این مطالعه جهت ). 33 :1391گودرزي و همکاران، 

ــازي شبیه ــدت، از  س ــان در دراز م ــهر گرگ ــعه ش توس
هـاي مـورد که برگرفته از نـام نقشـه SLEUTH2مدل

هـاي شـیب، کـاربري استفاده در این مدل شامل نقشه
ه شـهر، سرزمین، مناطق مستثنی از شهرسازي، محدود

شبکه حمـل و نقـل و نقشـه پسـتی و بلنـدي منطقـه 
هاي  کاربرد ایـن مـدل و مـدل است، استفاده می شود. 

آن همبسـتگی بـاالیی را بـا  ۀسازي شـده بوسـیل شبیه
 ).Silva  Clark, 2002: 529دهـد ( واقعیت نشان می

که  ین استادر این پژوهش روش  ینلت استفاده از اع
 یبرهدارد تـا کـال یازن یکم یبامدل به اطالعات تقر ینا

 مواجـه ها داده یبا مشکل به روز رسان ینشود و همچن
  نیست.

                                                        
1. Cellular Automata 
2. Slope, Land use, Excluded area, Urban extended, 
Transportation network, Hillshade 
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هـاي زیبـایی از سوي دیگر بـه منظـورحفظ ارزش
هـا شناسـایی شـوند. بـه شناختی شهر، باید این پهنـه

بندي ارزش زیبایی شناختی منطقه پس از منظور پهنه
ــو ش )، از رو1هــاي موجــود (شــکل ع روشابررســی ان

تلفیقـی از دو ) کـه MCE WLCارزیابی چند معیـاره (
در این روش  رهیافت عینی و ذهنی است استفاده شد.

معیارهــا بــا اســتفاده از روش تحلیــل سلســله مراتبــی 

هـاي دهی خواهند شد. از آنجـا کـه درك زیبـایی وزن
منظر یـک فرآینـد ادراکـی اسـت، اسـتفاده از تحلیـل 

کنـد کـه بـا هم مـیسلسله مراتبی ایـن امکـان را فـرا
دخالت نظر افراد در اولویت بنـدي معیارهـا از دیـدگاه 

عمـومی افـراد را نیـز  کامال عینی فاصله گرفته و درك
  دخیل کنیم. 

  

  
  شناختی سیماي محیط  هاي زیبایی هاي ارزیابی ارزش نمودار انواع روش :1 شکل

  
 هـاي کشـاورزي و مراتـعبا توجه به وجـود زمـین

ل، شرق و غرب شـهرگرگان و همچنـین در شما فراوان
شهر و همچنـین این انبوه در جنوب هاي  وجود جنگل

با در نظر گرفتن توسعه بیش از پیش شهر گرگان کـه 
منجـر بــه تغییــر کـاربري و از بــین رفــتن بســیاري از 

هاي طبیعی و حائز ارزش زیبـایی شـناختی شـده  پهنه
 ارائه مدلی یکپارچه جهـت در این پژوهش هدف ،است

بـر  درون و حاشـیه شـهر  اثرات بصري توسـعهارزیابی 
شناسی سیماي سـرزمین و مـدیریت  هاي زیبایی ارزش

ــه و تحلیــل عناصــر  ــن راســتا از تجزی آن اســت. در ای
هــاي ســاختاري ســیماي ســرزمین در قالــب روش

هـاي داراي ارزش زیبـایی سیستماتیک شناسـایی لکـه
وسعه هاي شبیه سازي روند تشناختی و همچنین مدل

  شهر استفاده گردید. 
  

 ها و مبانی نظريمفاهیم، دیدگاه
 دو در شــده انجــام يهــا پژوهش مطالعــه، ایــن در
هــاي زیبــایی شــناختی ســیماي ارزیــابی ارزش بخــش

 هـايسـلول بـا شـهر رشـد رونـد مدلسازي و سرزمین
 گردیـده بررسـی خـارجی و داخلـی منـابع در خودکار

  .است

 کیفیـت ارزیـابی هزمینـ دربا مرور منـابع داخلـی  -
تـوان بـه  می )افـزارنرم کمک به( عینی روش به بصري

) اشاره کرد کـه بـا 1393سعیدي و همکاران ( پژوهش
اسـتفاده از روش ارزیــابی چنــد معیـاره بــه مدلســازي 

هاي زیبایی شناختی حوزه آبخیز زیـارت اسـتان  ارزش
نشـان داد  در نهایت نتـایج تحقیـق .گلستان پرداختند

اده از رهیافت جامع که تلفیقـی از رهیافـت که با استف
توان به بهترین نتـایج در ایـن عینی و ادراکی است می

در ایـن داخلـی . سـایر مطالعـات خصوص دست یافت
 کمـک بـه و ادراکـی رهیافـت مبنـاي بر بیشتر زمینه

 مـوارد به توانمی که است گرفته صورت هانامهپرسش
 تهیه از پس ،)1390(جهانی و همکاران  کرد: اشارهزیر

 اـــهیگان پاتم، بخش زیستی محیط هايیگان جداول
ــه را ــب ب ــه ترتی ــاطق ب ــاز، من  ضــعیف و معمــولی ممت

 در میــدانی مطالعــات بــا ســپس کردنــد، بنــدي طبقــه
 خــوش نقــاط ممتــاز، منظــر یــا اول هــــطبق انــــمی

 تهیـه منـاطق ایـن از کـدام رـــه آزیمـوت و رهـمنظ
تحقیــق مبنــایی بــراي ، در نهایــت نتــایج ایــن کردنــد

 مسـیرهاي جنگلـی، هـايتفرجگاه طراحی و مهندسی
تسهیالت اکوتوریستی ایـن  و امکانات سایر و روي پیاده

 کیفیـت موضوع تحلیل به ،)1389(متولی  .منطقه شد
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 یـارزیابـ و سنجش معیارهاي تدوین با شناختیزیبایی
 گردشـگري مسـیر در متـوالی دیـدهاي مفهوم پایه بر

براي دسـتیابی بـه ایـن هـدف ند پرداخت رانته دارآباد
 در منظـر متـوالی دیـدهاي و حرکـت بررسـی ابتدا بـه

 و معیارها از اي مجموعه استخراج با پرداخته شد، سپس
 و کیفیـت زیبـایی مفـاهیم بـا ارتبـاط در ها شـاخص
 نمونـه ارزیـابی، قالـب مـاتریس در متـوالی، دیـدهاي
 امر این کهت قرار گرف ارزیابی و سنجش مورد مطالعاتی

 ارزیـابی و طراحـی در کـاربردي اصـول به به دستیابی
 .کرد شایانی کمک منظر

دهـد کـه مرور منابع مختلـف خـارجی نشـان مـی
بیشتر مـورد توجـه قـرار گرفتـه  اًهاي عینی اخیرروش

 توان به تحقیقات زیر اشاره کرد:است و در این بین می
یفیـت بـراي ارزیـابی ک، )2004( 1آریازا و همکاران -

آندالوسـیا در اسـپانیاي  ۀبصري مناظر روستایی منطقـ
ایـن منطقـه رابـه  GISافـزار  جنوبی با اسـتفاده از نـرم

تقسیم کردند  منظرواحدهاي تقریباً یکنواخت سیماي 
ــاظر  و عکــس ــه منظــور پوشــش دادن من ــرداري را ب ب

برجسته انجام دادنـد و سـپس ارزش زیبـایی شناسـی 
 اخص میانگین کیفیت بصـريمنطقه را با استفاده از ش

در  ،با بررسی تـرجیح بازدیدکننـدگان ارزیـابی کردنـد
 ،کـه میـزان بکـر بـودن منـاطق نهایت نتایج نشان داد

نقشی کلیدي در تخمین کیفیت بصري سیماي مناظر 
دارد و با افزایش یکنواختی و کـاهش تنـوع از کیفیـت 

  شود.بصري سیماي منظر کاسته می
بـــا اســـتفاده از ، )2003( 2ارواســـمیت و چتـــري -

هـــاي رقـــومی و ادراکـــی نقـــاط داراي ارزش  داده
را اسـترالیا شناختی براي پارك ملـی گرامپیـان  زیبایی
سازي کردند. شواهد بـه دسـت آمـده از تحقیـق  نقشه

نشان دادند که تمامی مناطق موجود در پارك جـذاب 
ها قـرار  نیسـتند و اکثـر منـاظر زیبـا در امتـداد دامنـه

روي نیز در امتـداد ایـن لب مسیرهاي پیادهداشتند واغ
  اند. مناطق جذاب و زیبا واقع شده

                                                        
1. Arriaza et al 
2. Chehetri & Arrowsmith 

ي ها سـلول و SLEUTHدر خصوص اسـتفاده از روش 
در ادامه ابتدا به مرورمنـابع مختلـف داخلـی و خودکار 

  :شودسپس خارجی پرداخته می
ــا حســین - ــرات بررســی ) در1387( نی ــ تغیی  یکم

 در شـهري هتوسـع بـر رونـد تکیـه بـا سـطحی آبهـاي
 اسـتفاده SLEUTHروش  از نوشهر و چالوس شهرهاي

 انتقـال هاي ایستگاه یابیمکان در )1386( رفیعی .کرد
 رــشه رشد دــرون به وجهـت اــب شهري جامد پسماند
 سـود SLEUTH مـدل از شهر مشهد) موردي (مطالعه
 مـدل خـود دکتـراي ۀرسـال ) در1383( کیانی .جست
 کاربري تغییرات سازي شبیه ايبر را خودکار هايسلول
 را 82 تـا  43 هايسال براي تهران 5 منطقه در اراضی

  .برد کار به
 يهـا با استفاده از داده)، 1396یوسفی و همکاران ( -

 يها مــارکوف و ســلول یــرهســنجش از دور، مــدل زنج
 يکـاربر ییـراتتغ يو مدلسـاز يآشکارسازبه خودکار 

  ختند.پردا شهر بجنورد یاراض
ـــــاران و 3وو -  از اســـــتفاده بـــــا )2010( همک

 ،دپرداختنشنیانگ شهر  به مدلسازي،  SLEUTHمدل
واسـنجی و تـا  1998-2004هاي تاریخی  مدل با داده

سـناریو  سـه از اسـتفاده نیز رشد شـهر بـا 2030سال 
 توسـعه سیاسـت زیسـت، محـیط حفـظ تـاریخی،(

   .شد بینی ایی) پیش منطقه
 مـدل ایـند که دا نشان شده انجام مطالعات نتایج

 بیشـتري قابلیـت داراي دیگـر هاي مـدل با مقایسه در
  .است شهري توسعه روند مدلسازي جهت

  
  هامواد و روش

شـهر  ،در ایـن پـژوهش :محدوده و قلمرو پـژوهش 
آن بـراي  اطـراف کیلـومتري 4شـعاع  ةو محدوگرگان 
هاي احتمالی شـهر در آینـده مـورد هاي توسعهبررسی

ــرار گر ــفبررســی ق ــن شــهر )2(شــکل  ســته ات  از. ای
ایران اسـت  البرز ارتفاعات ۀدامن شمالی بخش شهرهاي

 44'طول شرقی و  54 ◦ 45'تا  54 ◦ 10'  و در محدوده
مسـاحتی عرض شمالی قرار داشته و  36◦ 58'تا   36 ◦

کیلومتر مربـع دارد و داراي آب و هـواي  1317حدود 
                                                        
3. Wu  
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هـاي خـاص  معتدل و مرطوب است. بـه لحـاظ ویژگی
هایی کـه  لیمی، موقعیت توپوگرافی و وجود رودخانـهاق

هـا در پیونـد بـا ارتفاعـات، پوشـش گیـاهی  بیشتر آن
هاي انبوه و مناظر زیبا است، این شـهر از  متنوع، جنگل

ایی شـناختی و منـابع لحاظ کیفیت بصري و ارزش زیب

یکی از زیباترین شهرهاي کشـور قـرار  طبیعی در زمرة
، )11:1387میـر کاظمیـان، فر و  گرفته است (ساجدي

ن شـدیم تـا تـاثیر آبه همین دلیل در این تحقیق بـر 
ش زیبـایی منظـر زهـاي احتمـال شـهر را بـر ارتوسعه

  .بسنجیم
  

 
  در استان گلستان و ایران جغرافیایی شهر گرگان و بافر چهار کیلومتري اطراف آنموقعیت : 2شکل 

 
  روش تحقیق

ه و برآورد صـحت تهیاي مورد نیاز به منظور هداده
سـازي محـدوده شـهري و مطلوبیـت هاي شـبیه نقشه

ــناختی د ــایی ش ــاویر زیب ــامل تص ــق ش ــن تحقی ر ای
ــاهواره ــال  TM, ETM+(Landsat(اي  م ــاي در س ه

رقــومی ارتفــاع،  ۀ، نقشــ2010و  2000، 1992، 1987
اي، دسترسـی  کاربري اراضی، شبکه حمل و نقل جـاده

راکم پوشش گیاهی تیپ و ت ۀبه آب و هیدرولوژي، نقش
و مواردي از این قبیل است. در انجام مراحـل مختلـف 

 IDRISI SELVA ،Arc GISافزارهاي  این پژوهش نرم

10 ،ERDAS 9.1 ،Irfan View  به دلیل کاربرد آسـان
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــات م ــادل اطالع و ســهولت در تب

پس از بررسی و مرور منابع مختلف اینترنتی و  گرفتند.
اي مراحــل ذیــل در انجــام پــژوهش پیمــوده  کتابخانــه

  شد:د خواهن
  مدلسازي :1گام 
 مدلسازي کیفیت بصري سیماي سرزمین -1,1
  شهري ۀمدلسازي توسع -1,2

و تحلیل  تلفیق نتایج مدلسازي کیفیت بصري :2گام 
   هاي در معرض توسعه کاهش ارزش بصري پهنه

سازي توسعه  تعدیل سناریوهاي حاصل از شبیه :3گام 
هـر  ن سناریوهاي توصیفی کاهش اثراتشهري با تدوی

یک از مراحل به تفضیل در ادامه توضیح داده خواهنـد 
  شد.

  
 مدلسازي کیفیت بصري سیماي سرزمین 

 جهت  مدلسازي کیفیت بصري سـیماي سـرزمین
هاي مختلف مندرج در شـکل  بررسی انواع روشپس از 

روش ارزیـابی از  ،یکپارچـه ۀ یـک مـدل)، جهت ارائ1(
یقـی از دو رهیافـت تلفکه  )MCE WLC( چند معیاره

عینی و ذهنی است استفاده شد. در ایـن روش پـس از 
ثر بـر ارزش زیبـایی شـناختی شناسایی معیارهاي مـؤ

هـاي مبتنـی بـر روشسـتفاده از بـا ا، سیماي سرزمین
GIS و  شــدندو استانداردسـازي ســازي  نقشه ،امعیارهـ
له مراتبی با استفاده از تحلیل سلس معیارهادهی به وزن

  و مبتنی بر نظرات کارشناسان صورت گرفت.
ه معیار موثر بر زیبایی شهر و محـیط نُدر این مدل 

تنـوع تیـپ  طبیعی شامل باغات و کشاورزي، رودخانه،
پوشـش  تـراکمهـا، بلنـديپوشش گیاهی، تنوع پسـتی 

ها، فضاي سبز شهري، و ارتفاع ساختمان گیاهی، تراکم
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یابی جهت مکانها و آثارتاریخی میادین، رفوژها و بلوار
شــناختی بــا مــرور منــابع منـاطق داراي ارزش زیبــایی

 ;Weiqi et al., 2014; Arrowsmith, 2001(مختلـف 
Chhetri & Arrowsmith, 2003; Ayad, 2005; 

Gong et al., Pouta et al., 2014; 2015; ( و نظـر

و کارشناسـان نفـر از اسـاتید دانشـگاه  20کارشناسی 
ازي، ســزیســت، شهرهــاي مختلــف از قبیــل محــیطهرشــت

 ریزي شـهري و اکوتوریسـمجغرافیا و برنامهمعماري منظر، 
  .)1(جدول  انتخاب شدند

  
  : معیارهاي موثر بر زیبایی شهر و محیط طبیعی1جدول 

  معیارهاي محیط طبیعی  معیارهاي شهري
 سبز شهري ها و فضايپارك  
 میادین، رفوژها و بلوارها  
 یخیآثارتار  
 هاتراکم و ارتفاع ساختمان  

 باغات و کشاورزي  
 رودخانه  
 تنوع تیپ پوشش گیاهی  
  هابلنديتنوع پستی  
 پوشش گیاهی تراکم 

  

نهـــایی تناســـب ارزش  ۀنقشـــ ۀبـــراي تهیـــ
مقیاس شده معیارها هاي بیشناختی، ابتدا نقشه زیبایی

) ضـرب و 2هاي بـرآورد شـده (جـدول (فازي) در وزن
و  شـدندبرداري با یکـدیگر تلفیـق سپس با رویه جمع

 د.گردیــامتیـازات بـراي هــر سـلول محاسـبه مجمـوع 
 یاسو در مق يفاز یتتوسط توابع عضو ياستانداردساز

 يپـژوهش استانداردسـاز یـنانجام شد. در ا 255تا  0
توسـط دسـتور  IDRISI SELVA افزار فاکتورها در نرم

Fuzzy یـهپا یـک يمجموعه فاز يصورت گرفت. تئور 
 یجـادو ا گیري یمدرك مشکالت تصم يبرا یغن اضییر

 یدتول یارهامع یبو ترک یابیدر ارز گیري یمتصم ینقوان

، یبه صورت خطـ یتدستور توابع عضو ین. در اکند یم
S شکل ،J هسـتند شده توسـط کـاربر یفو تعر شکل .

ــدام از ا ــنهرک ــع دارا ی ــکل افزا يتواب ــه ش ــیس  یش
ــت ــت ی، کاهشــیکنواخ هســتند و متقــارن  یکنواخ

)Eastman, 2009: 243ــن). در ا ــع  ی ــژوهش از تواب پ
دو  يکـه تنهـا دارا یارهاییموارد (مع خیو در بر یخط

شـده  یفحالت حضور و عدم حضور بودند) از توابع تعر
نسـبت بـه  یارهـاتوسط کاربر استفاده شده اسـت و مع

 255تــا  0در محــدوده  ،منظــر یبــاییدر ز یتشــاناهم
اهمیـت  دهنـدةالتر نشـان، ارزش بـاشدند یارزش ده

  .بیشتر است
  

  : ارزش فازي، تابع مورد استفاده و وزن تخصیص یافته به معیارها2جدول 
 AHPوزن   تابع فازي مورد استفاده  ارزش فازي  معیارها

ي:  
گار

ساز
خ نا

نر
02/0  

  2255/0  تعریف شده توسط کاربر  255  سبز شهري ها و فضايپارك
  1462/0  خطی افزایشی  0- 255  تنوع تیپ پوشش گیاهی

  1117/0  متقارنخطی   0- 255  پوشش گیاهی تراکم
  1007/0  تعریف شده توسط کاربر  200  باغات و کشاورزي

  1012/0  تعریف شده توسط کاربر  200  قابلیت دید رودخانه
  0975/0  خطی افزایشی  0- 255  هاتنوع پستی بلندي

  0923/0 تعریف شده توسط کاربر  150  آثارتاریخی 
  0720/0 تعریف شده توسط کاربر  200  میادین، رفوژها و بلوارها
  0527/0  خطی کاهشی  0- 255  هاتراکم و ارتفاع ساختمان

 

 مدلسازي توسعه شهر 
که  است ییهااز دادهبرگرفته  SLEUTH  لنام مد
 ۀشـنق شـامل وگـردد یوارد آن مـ بـه شهنقبه صورت 

ــاربر ــهر يک ــبک ،يش ــل و ح ۀش ــم ــادهنق و  ،يال ج

و منـاطق  یبشـ ي،و بلنـد یپسـت يهاشهقن یننچهم
هـا بـه آن ۀیـبـر پال و مد است ياز شهر ساز یمستثن

 Clarke et( پـردازدیروند توسعه شهر مـ يساز یهشب

al., 1997،( یاین مدل را بر اساس رهیافت تلفیق GIS 
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ــلول ــدل و س ــن م ــد. ای ــعه دادن ــار توس ــاي خودک ه
تبدیل مناطق غیـر رشد شهري را براساس  سازي شبیه

هاي ایـن مـدل دهد. وروديشهري به شهري انجام می
 از دوره دو شـهري، کـاربري ۀنقشـ از دوره شامل چهار

 ۀالیـ یک شیب، الیه یک ي،اجاده و نقل و حمل ۀشبک
 و پسـتی روشن سایه ۀالی یک و سازي شهر از یمستثن
مـدل شـامل دو بخـش  یـنا اسـت. منطقه هايبلندي

اســت. در بخــش  ینــیبیشو پــ ســیونیبراکال یــیاجرا
 ،منطقه مورد نظر یخیبر اساس سوابق تار یبراسیونکال

گانه شهر که کنتـرل پنج یبضرا يمجموعه برا ینبهتر
شـود.  یهستند، اسـتخراج م یندهرشد شهر در آ ةکنند
 یب،مقاومت به شـ یش،زا ی،شامل پراکندگ یبضرا این

ی کـه قـوانین انتقـال هسـتند. جاده  اذبهگسترش و ج
شـوند،  رشـد مشـخص می ۀگانـ تحت تاثیر ضرایب پنج

ــد  مهم ــده دارن ــه برعه ــن چرخ ــش را در ای ــرین نق   ت
)Clarke & Gaydos, 1998:673.(  ـــراي ـــا اج ب

سناریوهاي مختلف از طریـق تعـدیل و تغییـر ضـرایب 
هاي مـدیریتی  توان نتایج و گزینـه گانه در مدل می پنج

بینـی و مقایسـه نمـود.  متفاوت را در گـذر زمـان پیش
 ینـد، انجام فرآSLEUTHمدل  يمرحله از اجرا ینآخر

  یخـود سـازمان دهـ ینـداسـت. فرآ یده خود سازمان
ارائـه  يتـر یرشـد واقعـ ي، الگوکه مدل شودیباعث م

 یـا یرشـد خطـ يمدل، الگو یده کند و بدون سازمان
  .)Mitsova et al., 2011:145( خواهد داشت ییانم

انـد  هستند که توانسته ییآنها یب،ضرا ترین مناسب
هـا  کار آن یجهو نت کنند يساز یهرشد شهر را بهتر شب

: 1395(رسـولی و همکـاران،  باشـد یکترنزد یتبه واقع
 دسـت بـه یبضـرا ینصحت قـوان یابیمنظور ارز . به)5

 هاي مـدل سـنجه یـنا کالیبراسـیون، مرحلـه در آمده
اعتبـار  تـوان یآن م ه کمککه ب دهد یارائه مرا  يآمار
محاسـبه  یبانتقال که در واقـع مجموعـه ضـرا نینقوا

در این پژوهش رشد شـهر بـر ید. را سنج هستند،شده 
به شـرح  2030راي سال مبناي سه ستاریوي مختلف ب

 ).3زیر پیش بینی شد (جدول 
ــدل  ــر م ــایج دو زی ــق نت ــدل: تلفی  ،SLEUTH در م

توان بر مبناي اعمال تغییـرات  سناریوهاي توسعه را می
ـــل پیش ـــه در مراح ـــیون (الی ـــی و کالیبراس هاي  بین

  بینــی)، طراحــی نمــود  محــدودیت و ضــرایب پیش
)Xi et al., 2009: 35 ق زیـر تلفیـ). در ایـن تحقیـق

بینی رشـد شـهر توسـط مـدل ها در مرحله پیش مدل
SLEUTHــ ــا اضــافه ک ــایی ، ب ردن نقشــه تناســب زیب
عنوان الیه داراي محـدودیت رشـد شـهري  شناختی به

صورت گرفت. در واقع افـزایش تناسـب ارزش زیبـایی 
شناختی در مدل به معنـاي مقاومـت بیشـتر در برابـر 

 رشد شهر است. 
  

  نتایج و بحث
کیفیـت زیبـایی شـناختی سـیماي     ارزیابی 

هـاي مـوثر نقشه ۀدر این مرحله پس از تهی: سرزمین
بر ارزش زیبایی شـناختی سـیماي سـرزمین، عملیـات 

دار ترکیب خطی وزن ةو ادغام معیاره به شیودهی وزن
نقشه تناسب نهایی  ۀصورت گرفت. نتیجه این گام، تهی

اي شناختی سرزمین به عنوان مبنـایی بـرارزش زیبایی
ها بـا ارائه سناریوي مدیریتی در جهت حفظ این ارزش

  ).3هاي آتی است (شکل وجود توسعه
  

  : معرفی سناریوهاي توسعه شهر گرگان3جدول 
  توضیحات  محدودیت توسعه  سناریوي رشد

  ها، شبکه هیدروگرافی، جاده  1رشد تاریخی
  جنگل انبوه

شهري  ةسناریوي رشد بر مبناي الگوي تاریخی و فرم گسترد
  و اعمال ضرایب رشد منطبق با نتایج کالیبراسیون

  ها، شبکه هیدروگرافی، جاده  2رشد مدیریت شده
  جنگل انبوه

شهري و کاهش  ةسناریوي رشد بر مبناي الگوي رشد فشرد
  ضرایب پخش و زایش نسبت به مقادیر کالیبره شده

شناختی با هدف حفظ رشد بوم
  3ارزش زیبایی شناختی

بکه هیدروگرافی، جنگل ها، شجاده
هاي داراي ارزش زیبایی انبوه، پهنه

  شناختی باال

هاي اعمال شده در سناریوي رشد مدیریت مطابق محدودیت
شده همراه با افزودن الیه تناسب ارزش زیبایی شناختی به 

  عنوان محدودیت

                                                        
1. Historical urban growth (HUG) 
2. Managed urban growth (MUG) 
3. Aesthetically sound urban growth (AUG) 
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  مورد مطالعه ۀ: نقشه تناسب ارزش زیبایی شناختی منطق3شکل 
  

در ایـن : بینی توسعه شـهر ن مدل و پیشکالیبراسیو
ی طــسـازي توســعه بـراي شـهر گرگـان بخـش شـبیه

سناریوهاي رشـد  با استفاده از 2010-2030هاي  سال

بینـی حاصـل از مراحـل کالیبراسـیون و ضرایب پـیش
  .)4جدول انجام گرفت (

  
  گانه رشد استخرج شده از کالیبراسیون در سناریوهاي مختلف: ضرایب پنج4جدول 

  سوم يسناریو
  (رشد با هدف حفظ ارزش زیبایی شناختی)

  دوم يسناریو
  (رشد مدیریت شده)

  اول يسناریو
  (رشد تاریخی)

  

  انتشار  30  30  30
  زایش  30  20  20
  پخش  59  40  40
  مقاومت به شیب  60  30  30
  گرایش به جاده  76  76  76

  
شـهر در  ۀبینـی توسـعپس از اجراي مدل و پـیش

جی کـه یک از سناریوها نقشه خرو ، در هر2030سال 
مجموع منـاطق شـهري موجـود از قبـل و  ةدهندنشان

اسـت از  2030بینی شده تـا سـال مناطق جدید پیش
آخرین تصویر الیه مربـوط بـه منـاطق شـهري ورودي 

است، تفریق شد  2010مدل که تصویر مربوط به سال 
هاي جدید شهري بهتر بـه تصـویر کشـیده تا محدوده
). سناریوي سوم به صورت دو زیر مـدل 4ل شوند (شک

اجرا شد: در زیر مدل اول الیـه تناسـب ارزش زیبـایی 
بـه  0 -255منطقه مـورد مطالعـه در محـدوده ارزش 

شـد. نتـایج  ي مستثنی از شهر نشـینی واردهعنوان الی

دهد که این زیر مدل نشان می 4شکل ) 3:1(در بخش 
بـراي تمـام  گیرانه عمل کرده وبه صورت بسیار سخت

ــایی ــه داراي ارزش زیب ــاطقی ک ــتند من ــناختی هس ش
 ۀو با هر گونه رشد در حاش محدودیت رشد اتخاذ کرده

. در زیـر مـدل دوم شهر (گسترش افقی) مخالف اسـت
تر کردن نتایج مدل و اتخـاذ یـک براي نرم ،این سناریو

ــاییرهیافــت آســان ــه منــاطق داراي ارزش زیب -گیران
ــاالتر از  ــ 150شــناختی ب ــه مســتثنی از ه ب عنــوان الی

ــد ــهشهرنشــینی وارد م ــوانین ب ــدند و ق ــهل ش اي گون
گذاري شد که با وجود رشـد شـهر در آینـده ایـن  پایه
   ها حفظ شوند.پهنه
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   بر اساس سناریوهاي مختلف 2030در سال  شهر ۀتوسعبینی : نتایج پیش4شکل 

  
رشـد  ۀبا توجه به ضرایب به دست آمـده در مرحلـ

شـهر گرگـان ضـریب انتشـار بـه  ةدر محدود تاریخی،
 ةدهنـددست آمده پایین بوده و این شکل رشـد نشـان

هـاي هـاي خـارج از کـانوناین است که ساخت و ساز
خـورد، مقـدار پـایین  شهري حاضر کمتر به چشم مـی

هـاي ضریب زایش بیانگر احتمال پایین تبـدیل سـلول
ار سازي شده به عنوان مراکز جدیـد انتشـشهري شبیه

باالي ضریب پخش با در نظر گرفتن  است. مقدار نسبتاً
هاي شـهري در ضریب زایش بیانگر احتمال رشد سلول

ایجاد شده در هاي مراکز جدید انتشار همسایگی سلول
. در صورتی کـه ضـریب مقاومـت بـه استمرحله قبل 

در منـاطق بـا  شیب زیاد باشد، احتمال ساخت و سـاز
توپوگرافی عامـل مهمـی در لذا  شیب زیاد پایین است؛

 ةدهنـدهر است. ضریب گرایش به جاده نشانتوسعه ش
ها در توسعه نـواحی شـهري اسـت. مقـدار جاده جاذبه
این ضریب، بیانگر تاثیر زیـاد  براي به دست آمدهباالي 

در  ایـن محـدوده اسـت. ۀحمل و نقل در توسـع ۀشبک
اري شـهر بـر سـیماي سـرزمین ذ) نحوه اثرگـ4شکل (

ساس سـناریوهاي مختلـف توسـعه در آینـده ا حوزه بر
بیشترین تمایـل بـه  ،. بر این اساسقابل مشاهده است

رشـد  سـناریوي جدید شهري در مراکزحاشیه و ایجاد 

هاي قابل مشاهده شود. از دیگر تفاوتدیده میتاریخی 
کاهش ضـریب توان به در الگوي رشد سناریوها نیز می

ار اشـاره کـرد. مقاومت به شیب و کاهش ضریب انتشـ
روند ساخت و سازهاي وضعیت موجود در شهر گرگان 

این است که این ساخت و سـازها تـوجهی  ةدهندنشان
بنـابراین  ؛انـدبه ممنوعیت و محدودیت شـیب نداشـته

شهر ضریب مقاومـت آتی تر رشد بینی دقیقبراي پیش
مقـادیر حاصـل از مرحلـه کـالیبره بـه نصـف  به شیب

ردن ضریب پخش هـم سـعی بـر کاهش یافت. با کم ک
این شد تا الگوي رشد حاشیه شهر را محـدود کـرده و 

نسـبت رشد متراکم را در الگوي رشد شـهر بگنجـانیم. 
در سـناریو  2030تـا  2010هاي شهري طی سالرشد 
در زیـر  ، و04/2و  17/2برابـر بـا  به ترتیـب و دوماول 

 مدل اول و دوم سناریوي سوم نیز به ترتیـب برابـر  بـا
طبق نتایج به دست آمده بـا . درصد است18/1و  91/1

رشـد در سـناریوي دوم و  ةیب کنترل کنندتعدیل ضرا
سوم نسبت به سناریوي اول، رشد محدودتري صـورت 

هاي شهري که تا سال لکهمساحت  برآورد .گرفته است
نیـز مویـد  ،شـوندهاي موجود اضافه میبه لکه  2030
ي دوم و سـوم اسـت رشد در سناریوهاشدن  ترمحدود

  ).5(جدول 
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  2030تا  2010هاي  : مقایسه سناریوهاي مختلف پیش بینی رشد شهري سال5جدول 
هاي اضافه شده مساحت پهنه

  (هکتار)   2010نسبت به سال 
   هاي شهريتعداد پیکسل 2010ت به سال سبرشد ن رخن

 

 سناریو اول  53887  17/2  2960
 سناریوي دوم 50723 04/2  2637
 سناریوي سوم (آ) 47502 18/1  460

  سناریوي سوم (ب)  29308  91/1  2310
  )2010وضع موجود (  24783  1  -

  
  گیريیجهتن بندي و جمع

تـوازن یـا تعامـل  ،در بسیاري از شـهرهاي بـزرگ
بسـیار نــاچیزي بــین ســاختارهاي شــهري و الگوهــاي 

شــود و منظــر شــهري بــه طــور  طبیعــی مشــاهده می
ارزش ل روبرو شدن با کاهش مناطق بارحااي د فزآینده

اکولوژیک است. تداوم این روند به خصوص در حاشـیه 
شهرها مناطقی ایجاد کرده کـه از نـوعی سـردرگمی و 

برند. براي دستیابی به توسعه پایدار  برنامگی رنج می بی
همگام با طبیعت، بازنگري دراز مدت روابط بین شهر و 

ام عوامــل و رســد. ادغــ طبیعــت ضــروري بــه نظــر می
در  ي و بررسی روند رشد شهرو شهر یعیطبمعیارهاي 

شناختی سیماي سرزمین در یـک مـدل ارزیابی زیبایی
از آتـی  ۀگیري جهت هرگونه توسـعو تصمیم یکپارچه

کـه تـا  رود شمار مـی هاي نوآوري این پژوهش به زمینه
کنــون در هــیچ یــک از تحقیقــات داخلــی و خــارجی 

رتباط با مقایسه نتایج تحقیق مشاهده نشده است. در ا
ر محققـان در زمینـه انتخـاب یحاضر بـا مطالعـات سـا

تـوان بـه شناختی میمعیارهاي مدلسازي ارزش زیبایی
؛ Gong et al., 2015؛ Weiqi et al., 2014(تحقیقـات 

Pouta et al., 2014 ؛ Chhetri & Arrowsmith, 

 در ایـن تحقیقـات .اشاره کرد)  Fourier, 2005و2003
کلی طور انـد کـه بـهاي انتخـاب شـدهبه گونـهمعیارها 

نماینگر سه شاخص طبیعی بودن، پیچیدگی و مقیـاس 
ترکیب ایـن  ها در نوع و نحوةشند و تفاوت آنبصري با

هاي موجود . از عمده تفاوتسازي استمعیارها و نقشه
تـوان بـه هاي مورد استفاده در این تحقیق میدر نقشه

اي تنوع تیپ پوشش گیاهی و تنـوع هاستفاده از نقشه
ها و همچنین میادین و رفوژهـا اشـاره کـرد. ناهمواري

بررسی مطالعات صـورت گرفتـه در زمینـه مدلسـازي 

ید طیفی از هاي خودکار مؤشهر بر مبناي سلول ۀتوسع
ــالقوشــرایط تا شــهر و ة ثیرگــذار جغرافیــایی و تــوان ب

ــراي هم چنــین شــرایط اقتصــادي اجتمــاعی جامعــه ب
 ســایر نتــایج ایــن تحقیــق بــا ۀســعه اســت. مقایســتو

شـیخ گـودرزي و همکـاران،  ؛1392ساکیه، (تحقیقات 
 ,.Torrens & Sullivan, 2000; Clark et al ؛1391

1997; Mahiny & Clark, 2012;  ( دهد کهنشان می 
ــواحی شــهري ــاوتی از توســعه در ن ــل  اشــکال متف قاب

حقیـق ت. طبق نتایج بـه دسـت آمـده از استمشاهده 
ي رشـد در سـناریو ةربینـی کـالیبضرایب پیش، حاضر

، 30، زایـش 30تاریخی براي ضـرایب انتشـار برابـر بـا 
 76و گرایش به جـاده  60، مقاومت به شیب 59پخش 

همچنـین  اعمـال و این ضـرایب  با تعدیل که باشدمی
در سـناریوهاي دوم و  توسـعهمختلـف هاي محدودیت

تـر ي کمتـر و فشـردهاشهري با پراکنـدگی لکـه ،سوم
هـاي اجراي صحیح سیاسـتدر صورت خواهیم داشت. 

 323تـوان تـا شهرسازي، در ایـن تحقیـق مـی ۀتوسع
هکتـار در زیـر مـدل  2500هکتار در سناریوي دوم و 

هکتــار در زیــر مــدل دوم  650اول ســناریوي ســوم و 
سناریوي سوم نسبت بـه سـناریوي اول در اسـتفاده از 

هـاي داراي ارزش زیبـایی پهنهچنین حفظ زمین و هم
ایـن  سـناریوي سـوم در تر عمـل کـرد.موفقشناختی 

بینـی رشـد پـیشتحقیق استفاده از یک مدل خودکار 
 ندچیک مدل ارزیابی  در کنار SLEUTHمانند شهري 

) که نتایج آن به عنوان الیه مستثنی در MCEمعیاره (
وارد شــد، ســبب شــد تــا مــدل  SLEUTHمــدل 

ــه ــوداي ارا یکپارچ ــه ش ــا  ئ ــدهت ــان در آین ــظ  امک حف
 در کنـارو مواهـب طبیعـی شناختی ي زیباییها ارزش
به وجود با توجه  و گسترش آتی شهر میسر شود.رشد 
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هاي کشاورزي و مراتع فراوان در شمال، شـرق و زمین
هاي انبـوه در غرب شهرگرگان و همچنین وجود جنگل

جنوب این شـهر و بـا توجـه بـه ایـن کـه وجـود ایـن 
هـاي زیبـایی  از عوامـل تاثیرگـذار بـر ارزش ها ربريکا

هـا شناختی این شهر به شمار می رود، حفظ این پهنـه
کـه سـناریوي  استاز تغییر به کاربري شهري ضروري 

از  سوم تا حد زیادي به ایـن هـدف نایـل آمـده اسـت.
آنجایی که در این مدل یکپارچه امکان اعمال تغییرات 

ه رشد آتی شهر وجود مختلف و همچنین جهت دهی ب
توانـد تحـت دارد استفاده از یک چنـین رهیـافتی مـی

عنوان رهیافـت چندهدفـه و پویـاي آمـایش سـرزمین 
   مطرح شود. 

  
  پیشنهادات

به منظـور افـزایش دقـت و بهبـود نتـایج ارزیـابی  -
ــایی شــناختی ســیماي ســرزمین، ارزش هــاي زیب

ماننــد هـاي ارزیـابی تـوان مـدلاسـتفاده از سـایر 
ون لجســتیک و شــبکه عصــبی مصــنوعی رگرســی
ــدل  جهــت ــا م ــایج حاصــل ب و  MCEمقایســه نت

 شود. پیشنهاد میانتخاب مدل بهینه 
تناسب زیبـایی شـناختی اسـتفاده از  ۀعالوه بر الی -

هـاي تناسـب ماننـد تناسـب کشـاورزي، سایر الیه
هـاي مختلـف در الیـه شهري و جنگلداري بـا وزن

ــا ــه نت ــه ارائ ــر و مســتثنی از شهرنشــینی ب یج بهت
 تر کمک خواهد کرد.مطمئن

مدلسازي توسعه، نتایج و آثـار تصـمیمات مختلـف  -
دهـد. از ایـن رو بـا ریزان شهري را نشان میبرنامه

شـــناختی و تــدوین ســناریوهاي متفــاوت بــوم
تـوان نتـایج مدلسـازي را اجتماعی مـی -اقتصادي

 بهبود بخشید.
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