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 05/03/1400تاریخ پذیرش:  13/11/1399تاریخ دریافت: 

 چكیده 

 ویژگههی بههه توجههه پژوهش این هدف می کنند.  برخورد آنها با شهر در که شهروندان سطوحی ملموس ترین از یكیمنظر خیابان 

 و زیبههایی شناسههی ابعههاد بر تأکید با حد فاصل فلكه اول تا فلكه دوم صادقیه شهر تهرانخیابان  هاي خاص کیفیت بصري منظر 

 اي و کتابخانههه یههدانیمطالعات م یقاز طر هايداد آوري . روش جمعاست تحلیلی _ توصیفی حاضر پژوهش است.  زیست محیطی

شهههروندان شههامل  يپرسشنامه بوده است. جامعه آمههار یقاطالعات از طر آوري جمع یارعم یدانیانجام شده است. که در روش م

 یرهههایی. متغاسههت  آمده  دست  به  نفر  384  فرمل کوکران  از  استفاده  با  نمونهاست . حجم    ومتخصصان حوزه برنامه ریزي شهري  

داده  تحلیههل نتایج زیست محیطی و ادراکی ملكردي،ع عبارتند از زیبایی شناختی،  اند رفتهپژوهش مورد استفاده قرار گ ینکه در ا

 بامعنههابودن جههبابیت، زمینه گرایههی، چون ذهنی معیارهاي و ارتفاع نما تناسب، خطوط نما، :چون عینی معیارهایی که داد نشان ها

 843/0شهههري داراي فیت بصري وتههاثیر بههر زیباشناسههی منظههر کی هايارتباط مولفه .دارند تأثیر زیبایی شناسانه ادراک بر  ...و

باشد. متغیر مستقل در این پههژوهش ها میبیانگر ارتباط مستقیم بین مولفه 854/0همبستگی است و رقم ضریب تعدیل نیز با عدد 

 شههاخص خوانههایی از  به طوري که    .   نماید. درصد از تغییرات متغیر وابسته )تاثیر بر زیباشناسی منظر خیابان( را تعیین می  854/0

   . دارد زیبا شناسیبر   رابیشترین تأثیر    66/2یت در شرایط موجود با نظر اولو 
                                     

     ی باشناس یابعادز ، ی شهر  یزیبرنامه ر ، یبصر تیفیک  ، یمنظرشهر :    گان کلیديهواژ
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 173         اسماعیل نصیري هنده خاله و همكاران  -... یشناس بایبرابعاد ز دیکبا تا ابانیمنظر خ ي بصر تیفیعوامل موثر برارتقا ک نییتب 

 هوای محویط اساسوی مولفوه هوای از نچنوی هوم و محیط پیراموون با انسان تعامل عوامل مترینه م از یکی بصری کیفیت      

فضواهای  ایون در نابسوامانی و آشوفتگی بصوری و سوب  برنامه ریزان توجه عدم که است شهری فضاهای در ویژه انسانساخت به

 ارتبوایی وسویله و محیط پایداری ات،یح تشخیص در مؤلفه ها اصلیترین از یکی منظر. (Polat,2015 : 637شهری می شود)

برناموه ریوزی  در بررسوی و توجوه مورد جنبه های مهمترین و کاربردی ترین از یکی عنوان به و است فضا و گانکنند استفاده بین
 اسوت مکانهایی و خیابانها ساختمانها مجموعه به ساختاری و بصری بخشیدن یکپارچگی هنر شهری، منظر میشود. معرفی شهری

 و یبیعوی شوهری محیط کیفیت در مهم ابعاد از یکی زیبایی شناختی-بصری بعد (.42: 1377)کالن،  میسازند را شهری محیط هک
ی شهری از مؤثرترین عناصر تأثیرگذار بر کیفیت فضواهای بدنه ها .(1393:70 همکاران، شود)پورجعفرو می حسوبساخت م انسان

عینی نامناسو  شوهرهای  منظرکیفیت منظر عینی شهر منجر شود.  باال رفتن    د بهتوانشهری محسوب می گردند که اصالح آن می
که برون رفت از آن نیازمند شناخت ریشه ای معضل و ارائه قواعدی اسوت کوه بتوانود حرکوت   ستامروزی ما، نتیجه دور بایلی ای

هوای شوهری خوود دارای اهمیتوی  ای بدنوهدوین چارچوب بر(. ت44: 1387)بهزادفر، کندنیروهای مرتبط را در یک راستا هماهنگ 
 اهمیوت (.1393تناس  با زمینه، شرایط فیزیکی و با توجه به نوع کاربری صورت پذیرد )خاک زند و همکاران، خاص است و باید م

 می فراهم را متن این  "شخوان" و  "قرائت" امکان و ساخته آشکار متن یک مثابه به را شهر کلیت که روست آن از شهری منظر

 ارزش و نهادهوا سلطه غنا، و فقر همچون مدنی، حیات ناملموس ابعاد که ستا منظر شهری آینه در تنها (.54: 1386)بیکن،  دآور

 بوه جامعوه ماحتورا چگوونگی جامعوه، امنیوت و ن ایمنیمیا هر،، عمق تاریخی شها فرهنگ خرده زیباشناختی، سالیق معین، های

 موی میسور منفای را و مثبت ارزیابی و هیافت خارجی بروز و ترلی امکان ها"نشانه" از نظامی یقیر از غیره و اجتمایی قراردادهای

 بوییودن، کوردن، لمو  وحاصول دارد عصو  شوناختی-نشوناختی روا منشأ حسی زیبایی شناسی ,bacon). 2007:66) سازد

 زیبوایی بحو  شوهری یراحی رهن – فن –در دانش . (Luz Reis & Dias Lay, 2009:44 )است دیدن و شنیدن چشیدن،
 کوه(.43: 1386)پواکزاد ،  شهری را موجو  موی گوردد فضای از کنندگان استفاده حظ که است لیعوام مجموعه معنای  به  شناسی

خلق فضای شوهری   (.88:  1385)پاکزاد ،    یراح شهری در ایجاد حظ برای شهروندان بایستی چارچوب های بسیاری را رعایت کند
امروزه فضاهای شهری ما به وسیله بدنوه هوایی  .ی استد نیازمند یراحی شهرکافی ایالعات به ذهن بیننده باش که رساننده مقدار

محصور شده اند که ارزش شکلی نماهای محصور کننده در آن نادیده گرفته شده است. این چالش به حدی از جذابیت فعالیوت هوا 
ی بصوری وبعدی برای عبور ترافیک سواره عمل موی کنود. ایون آشوفتگنیز کاسته است و فضای عبوری اساسا به صورت نواری د

(2003;21  .(lower,  هوارمونی  -ریوتم-وزن  عبارتنوداز:  های زیبایی شناسانه در یراحوی نموای سواختمانشاخص  مهمترین-

 تصوحب کیفیت منظور از که زمانی. ,bacon) 12;2007) همخوانی و استحکام بصری -همگونی -تعادل -تقارن -هماهنگی
 حاصول کوه شهری کیفیتی است، جداره یا بدنه از صحبت که زمانی و ستا مدنظر ساختمان نمای معمارانه کیفیت بیشتر می شود

زیبوایی  عنصور از کیفیوت یوک جدارۀ و کالبد (.23: 1385رضازاده ، ) می باشد توجه مورد است منفرد نماهایی گیری قرار هم کنار

 (Jennath & Nidhish, 2016;1808میدهود تشوکیل را شوهرهر  از تووجهی قابول بخوش اسوت کوه  شناسوان 

1841&Shuker Al-Hinkawi, 2016; ; (Utaberta et al., 2012 .موضووع بوار اولوین برای که نیز کالن گوردن 

 مصودا  منفورد معمواری بنوای یوک در کوه امری .می کند صحبت ساختمان گرفتن قرار هم کنار از نمود مطرح را شهری منظر

 باشود شوهرها در دیود کننوده ی محودود عنصور متوداول تورین و مهمتورین عنوان به ساختمان ها نقش شاید هم آن دلیل.ردندا

(Shuker Al-Hinkawi, .(2016  باشوند شوده یراحوی مسوتقل صورت به هم با مرتبط ساختمان ها تک تک آنکه از فارغ 
 را عامل یندوم و آن یرح را میدان بصری سیمای نمود در موثر عامل اولین میدان ها یبقه بندی در زوکر(. 44:  1373)صفامنش ، 

 محودودۀ یوک در بصوری-کالبودی کیفیت هوای لینچ اعتقاد ,gibber). 54;1995) می داند میدان کننده محصور بدنه شکل

 ,Kurniawan, Putri & Wardhani)هسوتند شوهروندان ذهنوی تصوویر شکل گیوری عوامل جمله مهمترین از مشخص

 اصوالح را دیگور مووارد و آسومان خط مصالح، رنگ، در آشفتگی نمی توا زیباشناسی علم کارگیری به با حقیقت در .(2017:55

 زیبوایی هود . شناسوی روان از اسوت ای رشوته آن و زیبایی شناختن معنای به لغت در شناسی زیبایی .((car, 2010:44کرد

 ای آمیزه معاصر وراند در بود، فلسفه از ای شاخه گذشته در که  شناسی بایییز (.21:  1377گالن ،  )  است جمال شناسانیدن شناسی،

ندارد   محیطی شناسی زیبایی با روشنی ارتباط و ,kalpan) 12;1987)بصری  است هنر شناسی جامعه و شناسی روان ازفلسفه،

( ;89   .( Tindale, 2014پیش را یبیعی علوم راه که شد برآن علم، یک عنوان به شناسی زیبایی سو، این به هیجدهم سده از 
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 & Zhao, Da, Tang, Fang, Song). نمایود عمول علووم این های روش با شناسی زیست یا شیمی یک،فیز مانند و گیرد

Fang, 2006) و ذهنوی حووزۀ بوه و گذرکنود حسوی قلمرو از باید خود اعتالی سیر در زیبایی شناسی  تجرب  که معنی این به 

 شناسوی زیبوایی کوه شود مشخص یول  Franssen, (Vermaas, Kroes & Meijers, 2016 :43)شود وارد معنایی

 34;1996)بصوری  داد قورار آزموایش موورد آزمایشوگاه در را آن تووان نموی و دارد عوایفی توأثیر یبیعوی، علووم بورخال 

(halpin,1991;23  (kalpan,.  سوت ضوای حو  کنجکواوی ااز منظورنظری: ار  مقصود  منظور موجوداست:  درزیباشناسی دو
رواحساساتی است که از زیبائی موجوداست و از اشیاء الهام موی گیرد.اموا از لحوام عملوی: ومعطو  به ترکی  های مهم هنری بش

 بررسوی .,krier) 32;2015) زیباشناسی به انسان ح  تشخیص زیبوائی هوا وامکوان لوذت بوردن ازآنهوا را ارزانوی موی دارد

 با پیتورسک (.21: 1395)موسوی،  دارد وجود کلی رویکرد دو دهد، می نشان شناسی زیبایی ماهیت با هرابط در موجود رویکردهای

 نظموی و گرایوی یبیعوت انسوانی، مقیواس تنووع، و کثرت به توجه جمله از منظر هنری _ بصری برجنبه های معمارانه کیدی تأ

 لیحا در این,BILLING).  66;2019) یابد می رواج هالپرین و گیبرد زیته، چون افرادی توسط رنگ، ترکی  و فرم در ارگانیک

 و رنگ فرم، یعنی بصری کیفیات به مربوط گرایانه وتخصص احساسی و عینی کیدات تأ حوزه از شهری زیبایی تدریج به که است

 ایاعوات اسوت دتقمع ن،الکاپ استفان ,nohl). 21;2002) یافت انتقال شهری محیط از ذهنی/کی ادرا مطالعات حوزه به بافت

 موی نشوان کواپالن دارد.مطالعوات زیبوایی تأکیود تورجیح در جدیود ایالعوات کشف و بییا جهت منظر، با آشنایی میزان و مردم

 با همراه زیبایی ادراک که چرا دانست، مکان به نسبت افراد ذهنی مفاهیم بررسی از جدا توان نمی را شناختی زیبایی دهد،ترجیحات

 ایوران، اموروز شهرهای منظر به نگاهی رد .,CANTER) (12;2019ت اس ارتباط در فرد ذهنی زمینه پیش و شخصی عوایف

 نیازمنود آن از رفوت بورون کوه (.66: 1382)بهزادفر ،  تاس نابسامانی و آشفتگی نظمی، بی شود، می ادراک چیز هر از قبل آنچه

)خواک زنود و  دکنو راسوتا هماهنوگ یوک در را مورتبط هواینیرو بتواند حرکت که است قواعدی ارائه و معضل ریشه ای شناخت

حد فاصل فلکه اول تا فلکه دوم خیابان  های خاص کیفیت بصری منظر  ویژگی به توجه حاضر پژوهش از هد  .(1393اران، همک
یفیت بصری منظر یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر ک.است زیست محیطی و زیبایی شناسی ابعاد بر تأکید با صادقیه شهر تهران

تواند در ارتقاء کیفیت بصوری بسویار تأثیرگوذار ه به ابعاد زیباشناسی است که اصالح آن می، توجدر فلکه صاقیه شهر تهران  خیابان
حال حاضر یکی از مهمترین موضوعات در محدوده مورد مطالعوه مسوأله لوزوم ارتقواء کیفیوت بصوری باتوجوه بوه رویکورد درباشد.

-های ارتقاء کیفیتتواند زمینهتوجه به ابعاد زیباشناسی می رسد نه به تنهایی، بلکه در کناروضوعی که به نظرمیزیباشناسی است. م
هوای بصوری و در بسویاری از مووارد کیفیوت محیط در حد فاصل فلکه اول تا دوم صادقیه شهر تهران فراهم آورد. وجود نابسامانی

بصوری در محودوده موورد   دهی مناس  به منظر شهری، موج  اختالل در چشم انودازنامناس  نماها و بیلبوردهای و فقدان شکل
 . مطالعه شده است
منطقوه موردمطالعوه  کیفیوت بصوری منظور    کدام یک ازابعاد زیباشناسی درخواهد به این پرسش پاسخ دهد که    پژوهش حاضرمی

شرح  برابعاد زیباشناسی درداخل و خارج کشور تحقیقاتی بهدرارتباط با موضوع عوامل موثر بریراحی بدنه شهری باتاکید    موثراست؟
 ذیل صورت گرفته است که به برخی از نتایج آنها اشاره می شود .

عوامل موثر بریراحی بدنه شهری باتاکید بر ابعاد زیبوایی شناسوی و زیسوت "( درمقاله ای تحت عنوان 1393خاک زند و همکاران)

 متخصصان و مردم دیدگاه ازشناسیییدربعدزیبا هایافتهد. پرداز بررسی مورد داده های یپراکندگ شاخص های بررسی به "محیطی

 و خوانوایی آراموش، بودن، معنا با مکان، به دلبستگی و عینی بعد در نظم و تناسبات، تمیزی، تعادل شاخص های داده است، نشان
رسویده انود  ( درمطالعه ای به این نتیجه1395موسوی و همکاران ) .دارند قرار نما زیبایی ارزشیابی اولویت در ذهنی بعد در جذابیت
 جداره هوای شهری یراحی در اصلی عناصر معرفی منظرشهری، جداره های زیباشناسی نظراتی درحوزه و اقدامات بازخوانی که به

 در بوومی و انعطا  پوذیر نه،بهی مطلوب، فرآیندی کاربردی، اصولی و مفهومی چارچوبی به دستیابی با و شده است پرداخته شهری

 زیبایی و کیفیت بر موثر کاربردی اصول ترتی  بدین تا شده است ارائه ساختمانها نمای شناختی زیبایی یبصر کیفیت ارتقای زمینه

 موی موجوود آسمان خط متداو و تعدیل منظور به نشان داد( 1396 (بهرامینتایج مطالعات  گردند. بازگو بهتر هرچه محیط شناسی

 نمایشوی و تبلیغواتی بعودی، دو هوای دیواره تعبیه یا و یبقات تعداد افزایش با کوتاه و مرتبه بلند ابنیه میان ارتفاع اختال  یستاب

 موی ترتی  این به گیرد. قرار کار دستور در موجود، ارزش با و فرسوده نماهای بهسازی و مرمت بایستی بعد مرحله شود. در جبران

 اصوول بوه نیاز جداره شهری که است آن از اکیح (1397و همکاران ) غضنفریپژوهش  .داد گسترش را رهجدا این خوانایی توان
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 کنوار در عناصور ایون هموه قرارگیوری که دارد بصری تناسبات و سبز فضای وجود هویت، واری،م مرد اصل رعایت وحدت، نظم،

 یونووس .شود می شهری مجموعه عینی منظر کیفیت قاارت و کیفی شناسی، زیبایی جوان  به منسجم گیری کلی شکل و یکدیگر

 موانی توور ارزیوابی و IKONOS تصواویر از استفاده با بصری انداز چشم کیفیت ارزیابی" عنوان با پژوهشی در (2014) کاناوز

 کوه شودبا موی آن از حواکی پوژوهش این نتایج ..پرداخت استانبول شهر جنگلی پارکهای منظر بصری کیفیت ارزیابی به "محیط

 عنووان بوا ای مقالوه در (2014) هاروی هم متفاوت هستند. ظ زیباشناسی بالحل از شهری جنگلی پارکهای مناظر بصری کیفیت

ا میتواند برای کاربران فض و میدهند پوشش را تری بیش ساختمانهای تاج، با درختانی با خیابانها که دهد می نشان "منظر یراحی"
 .باشدبسیار جال  وجذاب 

 مدل مفهومی پژوهش 1ل شک
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   ژوهش روش پ
و از لحام هود  در  شود یمحسوب م  یفیپژوهش ک  قیتحق  یاست. از نظر متدولوژ  یفیو ک  یکم  ت،یپژوهش از لحام ماه  نیا   
 نیویمدارک به دست آمده به تب اد واسن قیکه از یر یاست به یور یو اسناد یدانیم  زین  کیو از نظر تکن  یکاربرد  قاتیتحق  فیرد

ارتقواء  یبورا یسوازوکار افتنی یپژوهش تالش برا نیشد. هد  ا  هیارا  زین  پژوهش  یموضوع اقدام شد و براساس آن مدل مفهوم
نسبت به   یبصر  تیفیک  میو مفاه  فیتعار  یپژوهش در ابتدا با بررس  نیدر محدوده مورد مطالعه است. ا  ابانیمنظر خ  یبصر تیفیک
 یشونهادهایپ  هیوبوا ارا  ییایوجغراف  یکورد مهندسویرو  نیبتواند به تدو  قییر  نیپژوهش اقدام کرده است تا از ا  یمدل مفهوم  هیاار

 در محدوده مورد مطالعه بپردازد. یبصر تیفیارتقاء ک یبرا یکاربرد
جموع   اریومع  یدانیوه در روش مانجام شده است. ک  یو کتابخانه ا  یدانیمطالعات م  قیپژوهش از یر  نیا  یدادها  یجمع آور  روش

 SPSS افوزار نورم توسوط هوا¬مصاحبه و ها¬به دست آمده از پرسشنامه یها¬پرسشنامه بوده است. داده  قیایالعات از یر  یآور
است . حجم نمونه با استفاده از    یشهر  یزیشهروندان ومتخصصان حوزه برنامه ر  لشام  یواقع شده است جامعه آمار  لیمورد تحل

 ،یشناخت ییبایپژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند  عبارتند از ز  نیکه در ا  ییرهاینفر به دست آمده است. متغ  384ان  فرمول کوکر
 .یطیمح ستیو ز یادراک ،یعملکرد

 

 های مورد بررسی  مؤلفه

 هویت ه گراییزمین جذابیت با معنا بودن فضا  آرامش خوانایی بستگی به مکان دل

 ارتقاء کیفیت بصری منظر خیابان
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 قلمرو جغرافیایی پژوهش
 نیران ادامه دارد. ااز غرب تا شمال غرب ته  ؛یآزاد دانیم یتهران است که در شمال شرق یاز منایق شهر  یکیتهران    2منطقه    

شود.  یجناح و از شر  به اتوبان چمران محدود م یو محّمد عل  یاصفهان  یاز غرب به اتوبان اشرف ،یآزاد  ابانیمنطقه از جنوب به خ
، شوهرآرا،  اشهریآر یهاو شامل محله شودیم میتقس یزیمحله مم 14 یاریشورا محله 30و  هیناح 9تهران به     یشهردار  2منطقه  

 –راه وبزرگوراه    ،یمنطقه مسکون  نیا  یشهرک غرب،سعادت آباد، فرحزاد، یرشت و ... است. عمده کاربر  ،یشهرک ژاندارمر  ،شایگ
رشوته کووه البورز دو  یجنووب یدامنوه هوا  اسوت.  یعیعنصریب  نیشاخص تر  یشمال  هیسبز است. رشته کوه البرز در منتها ال  یفضا

 .ردیگ یم دربر  درکه و فرحزاد را یمجموعه روستاشهر
 

 . موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه 2شكل 

 
   و بحث هایافته

 معیارهاي طراحی منظرشهري در محدوده مورد مطالعه  اصول و  
به   از غرب  امام و  به بزرگراه یادگار  از شر   به خیابان شهید گالب،  بزرگراه جالل آل احمد، از جنوب  به  از شمال  محله صادقیه 

ع محمد  میبزرگراه  محدود  جناح  شلی  آریا  ابتدا  در  محله  این  نام  تغییر شود.  صادقیه  به  اسالمی  انقالب  وقوع  با  و  بوده  هر 

غربی تا بزرگراه یادگار ادامه دارد. خیابان ستارخان به    _محور اصلی محله از فلکه دوم آریاشهر شروع و به صورت شرقی   .یابدمی

از ستارخان انشعاب   های فرعی که غربی است ولی خیابان   _د که در جهت شرقی  کنعنوان محور اصلی و تغذیه کننده عمل می
 .اندجنوبی واقع شده _گیرند در جهت شمالی می
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 . محورارتبایی به سمت فلکه دوم صادقیه 3. فلکه دوم صادقیه                                                                  شکل  2شکل  

 

 
 سطوح کل کاربري هاي منطقه  . 1ماره جدول ش

 هاجدول سطوح کاربري 

 سطح موجود  G.I.S.Oکدکاربري درجداول نوع کاربري  ردیف 

 )مترمربع( 

 سرانه موجود  درصدسطح به کل سطح 

 نفر/مترمربع 
 22.10 39.67 12355066 1 مسکونی  1

 0.94 1.69 525570 2 تجاری  2

 0.81 1.45 452915 3 آموزشی  3

 1.38 2.47 768919 4 الی آموزش ع  4

 0.12 0.22 69326 5 مذهبی  5

 0.11 0.20 63268 6 فرهنگی  6

 0.33 0.60 187208 7 گردشگری وپذیرایی  7

 0.48 0.86 268504 8 درمانی  8

 0.00 0.01 2595 9 بهداشتی  9

 0.97 1.75 544234 10 اداری  10

 10.77 19.33 6020474 11 فضای سبز 11

 0.02 0.04 12150 12 نظامی 12

 0.18 0.33 103341 13 صنعتی  13

 2.57 4.61 1437255 14 یزات شهری تجه 14

 0.47 0.83 259987 15 حمل ونقل وانبار  15

 0.96 1.72 535487 16 اجتماعی  16

 0.02 0.04 10920 17 تفریحی  17

 0.24 0.43 132859 18 ورزشی  18

 6.84 12.28 3823735 19 سایر 19

 1.03 1.85 576310 20 مختلط 20

 3.36 6.02 1875793 50 مجتمع مسکونی  21

 2.01 3.60 1121068 111 باغ 22

  100 31146984   جمع
     ماخذ: یرح جامع تهران                                                                                                                                                                             

 

بهم   و  آشفتگی از دور به حالتید.  باش ترتی  و نظام دارای که است کیفیتی و وضع مبین کلمه وسیع معنای به نظم م:نظ      

  نظم  که است معتقد وی . آنهاست به وابسته معماری  که می داند ششگانه ای اصول  از  اصل اولین  را  نظم  ویتروویوس ی.  ریختگ

 اساس بر تنظیمی را  امر این  و  می آورد  به وجود تناس  و  توافق آنها  میان و بخشد   می درخور اندازه  اثر یک متفر  اجزای به
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 منظم  و یکنواخت اثر کل  شود، ساخته  و یراحی اثر  خود اجزای از  مدل هایی اساس بر  اثر تمام اگر  که معنا  بدان می داند،  کمیت
 مدل هایی  اساس بر بنا تمام و می گرفت قرار استفاده مورد معابد یراحی در مکررا باستان یونان در که است روشی نمی گردد.ای

 دیدگاه  از همچنین .می شود پرداخته موضوع  این به مجددا نیز تناسبات  بخش در که  می گردید یراحی پایه در ستون قطر با برابر
 می آید.  پدید  اجزاء به نسبت  کل و  کل به نسبت اجزاء همخوانی و تطابق در  نظم پاالدیو 

 نماها تک در مفروض عاملی تکرار  یریق از را نظم می توان شهری بدنه های یراحی در :منظر خیابان  یطراح در نظم     

 شود تکرار متعدد  صورت  به هم  مجاور  ساختمان های  نماهای  تک  در خاصی  ترکی  بندی اگر که  معناست بدان این .کرد دنبال

 نظم دیده نمی شود.  ن بابت درکل جداره اثری ازای از .می بخشد نظم  را جداره تمامی  خودبه خود مفروض عامل این

نشان   بلکه  می آورد پدید نظم از برخوردار ترکیبی تنها نه باشد شده فراهم اجزاء توافق و اتحاد نتیجه در که مطلوب کلیت:  وحد

 و شکلی  وحدت موجد عوامل مهمترین  از یکی بدنه در روزنه تناس  و  نسبت و   تیتر و نظم و آرایشهست.   نیز وحدت  دهنده
 است. مطرح دیگر نماهای با مجاورت در بلکه نما  یک در تنها  نه خصوصیت این  و نماست در بصری استحکام

 روزنه ها، اطارتب و  ترتی  و تقسیم مرکزی، محور تقویت و یگانگی حاصل  نما وحدتمنظر خیابان:   طراحی در وحدت     

 مثابه به نماها مجموعه وحدت  .نماست یک  در بصری نیروهای  میان  ل تعاد ایجاد  و  پنجره ها سطوح به باربر سطوح درست نسبت

آید فراهم نماها مطلوب مجاورت و ارتباط نتیجه در کل  یک های در  .می   هماهنگی مفهوم به وحدت مفهوم شهری بدنه 

 یک  قال   در که تاس گونه ای به گوناگون نماهای مجاورت و هماهنگی ترکی ، معنای  به توحد  اینجا در .می شود بسیارنزدیک

باتوجه به نحوه ی قرارگیری وارایش .نپردازد خود  نمایش به جداگانه و  بوده هماهنگ  دیگر  نماهای با  نما  هر باشند، درک  قابل  کل

ده درتک بناها،اصل ترکی  رعایت شده است ولی این اصل  پنجره ها،که به عنوان عنصراصلی درتمام نماها به نمایش گذاشته ش
 ل یراحی درکل جداره دیده نمی شود. مانند سایراصو

 بصری وزن های کردن مساوی  یا  همتراز  از است عبارت شهری  فضاهای  بدنه در  تعادل منظر خیابان:    طراحی در تعادل    

 که نیروهایی جمع مثال برای .کنند خنثی را یکدیگر باید نما یک در بصری نیروهای تمام نما، در آرامش به دستیابی برای  .نما در

 ( متقارن ترکی  درآیند.هرچند تعادل  حال به شده اند واقع عمودی جهت در که  نیروهایی جمع با باید گیرند،می قرار افقی تدرجه 

 که است ترکیبی متعادل  ترکی   .انجامد  تعادل به صورتی به میتواند نیز نامتقارن ترکی  است، کامل تعادل دارای مرکزیت(   دارای 

 حاصل تعادل دیگر نماهای با درترکی   اما نباشد، تعادل  دارای خود  خودی به بنایی  نمای است ممکن .است دارا را الزم استحکام

 است، افقی ،بدنه  کلی تناسبات اگر و افقی  امتدادهای اجزایش است، عمودی بدنه، کلی تناسبات اگر که است متعادل نمایی .شود

دربخش هایی ازجداره دوسوی خیابان ستارخان)ازفلکه اول صادقیه تافلکه دوم صادقیه( خط  .کنند ایجاد عمودی امتدادهای اجزایش

 آسمان دربعضی جداره ها مخدوش است وعدم تعادل بصری بعلت تسلط بناهای بلندمرتبه ایجادشده است. 

 کل یک مثابه به نما متما به آنها اندازه نسبت و هم به اجزا اندازه نسبت ،نما یک در :منظر خیابان  طراحی در تناسب 

 بسیاری  همچنین  و  هم  با ها  بدنه و بدنه یک  اجزاء میان ارتبایات سلسله  ،)بزرگتر کل (نماها مجموعه در د.دار اهمیت  کوچک
می   جلوه  زشت  را محصورکننده  توده  نمای یکل ترکی  که  مواردی  از دارند.یکی اهمیت کرده اند احایه را  ناظر که  دیگر  عناصر

 ویژه  به و  اول یبقه سه دو،  در  خیابان بدنه توده  ترکی  .است یبقات  سایر به  نسبت همکف یبقه ارتفاع  مطلوبنا نسبت دهد،
 .می شود شامل را  ورودی ها و ها مغازه که همکف

 مصالح نما و وضعیت نماکاري

ومقرات معم  در      باتعیین ضوابط  داردرابطه  وجود  فراوانی  عقایدضدنقیض  معماری  دربح   وشهرسازی  به    و  اری  که  آن چیزی 
ناپیوستگی وبح  دیدبصری مطرح است.عده ای معتقدند که باید درنما مسئله   یورکلی باید گفت این است که بح  پیوستگی و 

  داشته باشندو   ه ازاین محل عبورمی کنند،پیوستگی ودید بصری مطلوبی وجود داشته باشد که دید مطلوب ومناسبی را برای افرادک
بخش مناس  برای بیننده بوجود آورده وساختمان های ایرا  خیابان ها ازیک موزون و وزن خاصی پیروی یک همگونی وآرامش  

باشند.   کرده، بتدریج و دارای ارتفاع مناس   انتها  تا  نکته  ازابتدا  این  باید  یک عده دیگردرست برعک   ا تضاد  درنم  می گویند که 
اارتفاع،نماوشکل جداگانه ای باسایر ساختمان های همجوار،خودش رانشان  ایجاد شود که باع  شود مثال یک ساختمان می تواند ب
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-4ارتفاع  -3فرهنگ وآداب ورسوم مردم-2اقلیم وآب وهوا-1:  دهد.مطالبی که درنمای ساختمان ها نقش اساسی دارند عبارتنداز
ساختم رفتگی  وعق   آمدگی  این  -6رنگ-5انپیش  باهمه  و...(که  ساختمان)سنگ،آجر،شیشه  نمای    6مصالح  توان  می  مورد 

کرد. یراحی  را  ها  در  انواع  ساختمان  رفته  کار  به  شامل ساختمان  مصالح  صادقیه  ودوم  اول  فلکه  ورودی  معبر  در  موجود  های 
 درصد بیشترین نسبت را   2/36  با  آجر  و  درصد  5/38سیمان با    مصالح به کار رفته،میان  از  شیشه،آلومینیوم،آجروسنگ وسیمان است.

 .دارا هستند

 
 وضعیت مصالح و نماکاري ساختمان هاي صادقیه  . 2جدول

 نسبت به کل  محدوده خارجی  محدوده میانی  محدوده داخلی نوع نما 

 5/3 0 10 9/2 شیشه

 5/3 0 20 9/1 آلومینیوم 

 2/36 50 40 6/35 آجر 

 5/18 0 10 8/19 سنگ 

 5/38 50 20 6/39 سیمان

 نسبت به کل  وده خارجی محد محدوده میانی محدوده داخلی  وضعیت نما

 4/57 3/33 40 2/37 تکمیل شده

 9/1 0 0 2/2 تکمیل نشده

 5/20 6/66 60 5/60 بدون نما 

 ماخذ:نگارنده                                                                                                                                                                                                
 

 الحاقات و عالئم وتابلوها درمنظر محدوده مورد مطالعه  

دراثر نیاز مالک به  یرح اولیه بنا نمی باشد و    عناصرالحاقی جزء  شهر، خودشهروندان هستند.  عمده ترین علت آلودگی بصری در   
الحا  شده است.این الحاقات معمو از:    ال بدون یراحی بوده و باع  تنزل کیفی نما می شود. ساختمان  این عناصرعموما عبارتند 

م در منظر  ئعال  کانال کولر، تابلوهای تجاری، عالئم راهنما، پوسترهای تبلیغاتی وآگهی ها، لوله های تاسیسات آب و فاضالب و...
 .و پایه در شهر کاسته شود باید به گونه ای منطقی یراحی شوند تا از ازدحام تیرک، ستون خیابان

 
 اولویت بندي شاخص هاي بعد عینی . 3جدول

 نگارنده : مأخذ                                                                                                                                                                                       
 

ا کاهش یابد. ارتفاع، اندازه و شکل  ر  و..... متصل نمود تا تعداد نگه دارنده های آن هم را می توان به دیوار، ستون های بئعال
عالیم باید آن قدر بهینه شده باشد تا حداکثر خوانایی و وضوح را باع  شود و شخصیتی خاص به محیط ببخشد. ارتبایی منسجم  

 . ری منظم تر کمک شایانی باشدم در خط افق و پرسپکتیو خیابان می تواند در خلق چهره بصئمیان عال

 دیدگاه کارشناسان دیگاه مردم  دیدگاه کارشناسان دیگاه مردم 

 فراوانی عددی  شاخص فراوانی درصدی فراوانی عددی  شاخص اولویت بعد 
فراوانی 
 درصدی 

 

 

 

 

 عینی 

 %0/85 34 مهندسی ساز بودن %2/70 85 تناسبات  1

 %5/82 33 نظم %6/68 83 نظم 2

 %0/80 32 تمیزی %6/63 77 ارتفاع نما  3

 %0/75 30 تناسبات  %6/63 77 خط نما 4

 %0/65 26 ریتم %4/54 66 مصالح نما  5

 %0/50 20 مبلمان شهری %9/71 87 تمیزی 6

 %0/50 20 فرم %0/53 64 مهندسی سازبودن 7
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 شاخص هاي بعد ذهنی  اولویت بندي. 4 جدول

 

 نگارنده : مأخذ                                                                                                                                                
 

و تابلوها بر  م و تابلوها الزاماً نباید خودنمایی کنند. اجزای بصری محیط بر وضوح و خوانایی عالیم تأثیر می گذارند. عالیم  ئعال    
تأثیرات متفاوتی داشته باشنداین اساس که در برابر عمارتی مستقر شو  تابلوهای کم   .ند یا در فضای سبزی، می توانند  عالیم و 

.تابلوهادرمحدوده مورد مطالعه )فلکه اول صادقیه تا فلکه ارتفاع مزاحمت کمتری دارند و در محیط های انسانی محسوس تر هستند
ه صادقیه(  درنمدوم  و  است  ساختمان  ونمای  معماری  اصلی  باخطوط  زدگی  ماهنگ  بیرون  گونه  هیچ  تابلوها  ها  ساختمان  ای 

ندارند.ابعاد تابلوها استاندارد است ونوع قلم ونوع فونت یبق استانداردها موجوداست وهمچنین رنگ آمیزی وارتفاع تابلوها مطابق  
 استاندارد ها است. 

 پوشش گیاهی 

ت محیطی، مکان هایی را برای تجربه ی فضا بوجود  از مصالح یراحی بصری است که عالوه بر مزایای زیس فضای سبز یکی وجود
 می آورد.درانتخاب پوشش گیاهی مبادی ورودی توجه به مولفه های زیرضروری است: 

 متر درختکاری شود. 10یرفین یول مسیر ورودی دست کم به عرض  •

 محدوده ی شهر افزایش یابد. تراکم عناصرپوشش گیاهی با نزدیک شدن به •

 رورودی باید دارای تعادل دیداری باشدپوشش گیاهی یرفین مسی •

 دوم صادقیه به صورت ضعیف مشاهده می شود.  فضای سبزموجود در ورودی فلکه اول و
دست آمده در  در این قسمت از پژوهش به منظور بررسی عدم وابستگی خطاها از آزمون دوربین واتسون استفاده شده است رقم به  

 توان از آزمون رگرسیون استفاده کرد.م بیانگر آن است که میاست. این رق   87/1این آزمون برابر با 
 

 نتایج آزمون دوربین واتسون . 5جدول

 واتسون دوربین  سطح معنا داري  انحراف معیار  تنظیم شده  Rمجبور  Rمجبور  مدل

1 66/0 654/0 7/2 000/0 87/1 

      ماخذ:نگارنده                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 دیدگاه کارشناسان دیگاه مردم  دیدگاه کارشناسان دیگاه مردم 

 فراوانی درصدي  فراوانی عددي  شاخص فراوانی درصدي  فراوانی عددي  شاخص اولویت بعد 
 

 
 

 ذهنی 

 % 87/ 5 35 خوانایی  % 7/81 99 دلبستگی به مکان  1

 % 87 /5 35 دلبستگی به مکان  % 78/ 5 95 بامعنا بودن 2

 % 85/ 0 34 جذابیت  % 75/ 1 91 آرامش  3

 % 85/ 0 34 آرامش  %74 91 خوانایی  4

 % 80/ 0 32 بامعنابودن % 5/73 89 جذابیت  5

 % 5/77 31 هویت  % 9/71 87 هویت  6

 % 75/ 0 30 زمینه گرایی  % 65/ 3 79 زمینه گرایی  7
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 زیبایی شناسیو  کیفیت بصرينتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین  . 6جدول 

 

 گویه ها

مقدار  ضریب استانداردشده  دارد نشده ضرایب استان
T 

 داري یسطح معن
B Std.Error Beta 

 00/00 66/2 76/0 112/0 432/0 دلبستگی به مکان 

 000/0 763/1 65/0 110/0 121/0 بامعنا بودن

 000/0 283/5 110/0 231/0 21/2 آرامش 

 000/0 266/8 123/0 543/0 66/2 خوانایی 

 000/0 654/5 118/0 432/0 33/2 جذابیت 

 000/0 765/4 88/0 123/0 65/0 هویت 

 000/0 112/1 40/0 44/0 77/0 زمینه گرایی 

      دهماخذ:نگارن                                                                                                                                                              
 

وجود دارد.همچنین   (sig = 0/000)رابطه مستقیم و معناداری    بصری وزیباشناسی منظر کیفیت    یهادر حالت کلی بین مؤلفه 
تع  (R2)تعیین    ی ضر تغییرات  درصد  بیانگر  که    شدهیینکه  است  آن  بیانگر  است،  بین  پیش  متغیر  اصلی  متغیر  تغییرات    87از 

                                                                  .راتبیین منمایددرصد از واریان  

 هاي موثر بر افزایش تاب آوري اجتماعی خالصه رگرسیون مولفه . 7جدول

Model  ضریب تعیین تعدیل شده  ضریب تعیین  ضریب همبستگی چندگانه 

1 843/0 765/0 854/0 
  ماخذ:نگارنده                                                                                                                                                      

های کییت بصری وتاثیر بر زیباشناسی منظر شهری اورده شده است. این ایالعات نشان  در جدول باال ارتباط معنا داری بین مولفه
تگی است و رقم ضری  تعدیل نیز  همبس 843/0های کییت بصری وتاثیر بر زیباشناسی منظر شهری دارای دهد که ارتباط مولفهمی

 854/0دهد که متغیرهای مستقل در این پژوهش باشد. این ایالعات نشان میها میبیانگر ارتباط مستقیم بین مولفه 854/0با عدد 
تغیر مستقل . ضرای  میزان شدت اثر گذاری م  نماید.منظر خیابان( را تعیین میدرصد از تغییرات متغیر وابسته )تاثیر بر زیباشناسی  

در شرایط موجود با    زیبا شناسینظر اولویت ضرای  تأثیر بر    خوانایی ازآورده شده است به یوری که اززیر  برمتغیر وابسته در جدول
           .بیشترین تأثیر را دارد 66/2تأثیر 

 
 پاسخ گویانگباري متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته از دیدگاه  ضریب میزان شدت. 8 جدول

 ت اثرگباري شد
مقدار  ضریب استاندارد شده  ضرایب استاندارد شده

T 

سطح معنی 

 B Std.Error Beta داري 

 000/0 88/2 - 202/0 435/0 عرض از مبدا

 000/0 876/8 876/0 045/0 765/0 خوانایی 

 000/0 876/7 654/0 033/0 654/0 جذابیت 

 000/0 876/5 452/0 066/0 563/0 رامش آ 

 000/0 321/4 213/0 022/0 432/0 هویت 

 ندهماخذ:نگار                                                                                                                                                               
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       گیري نتیجه
می  بررسی مورد داده های تحلیل و تجزیه به کاربردی،  مطالعه ای قال  در که  بوده تحلیلی  -توصیفی  تحقیق یک پژوهش این    
 به مجاب را  یراحان و  سازان تصمیم شهرنشینی، میزان افزایش و مدرن  جامعه اجتمایی و فرهنگی و اقتصادی رشد  امروزه.  دپرداز

هاست.   پنجره و درها دیوارها، شامل ری،شه  های بدنه یراحی ها، تصمیم این از یکی. کند شهر می سطح در تغییر و خالقیت ایجاد
  .بگذارندمتفاوت     تاثیر شهری بنای از مخای  خوانش  بر توانند که می  هستند اهمیت حائز نظر  آن از  بصری منظر شهری کیفیت

کیفیت مطا  زیرا  مورد  محدوده  در  هستند لعهبصری  متفاوت  هم  با  زیباشناسی  لحام  های    از  یافته  با  نتایج   ونوس.این 

باع  تنزل کیفی  باشد.   منفی  یا و  مثبت  است ممکن  اثر این اثرگزار است. حال  مخای  ذهن    .زیرادر  همسویی دارد   (2014)کاناوز
تجاری، عالئم   تابلوهای  از: کانال کولر،  عبارتند  این عناصرعموما  لوله های  نما می شود.  تبلیغاتی وآگهی ها،  پوسترهای  راهنما، 

 . است  تاسیسات آب و فاضالب و...
 زمینه گرایی، چون ذهنی معیارهای و ارتفاع نما تناس ، خطوط نما،   :چون عینی معیارهایی  که داد نشان داده ها تحلیل تایجن   

معنابودن جذابیت، نتایجا  .دارند تأثیر  زیبایی شناسانه ادراک بر ... و  با  با  یافته ها  از     (  1393زند وهمکاران)      خاک  ین قسمت 
یافته ها نشان می دهد  ددارن قرار نما زیبایی ارزشیابی اولویت در ذهنی بعد در جذابیت و خوانایی آرامش، داربودن،معناتطابق دارد زیرا

درساختمانانواعکه   رفته  کار  به  ودومصالح  اول  فلکه  ورودی  معبر  در  موجود  شیشه،آلومینیوم،آجروسنگ های  شامل  صادقیه  م 

عالیم و تابلوهای کم .درصد بیشترین نسبت رادارا هستند.2/36درصدوآجربا5/38ان با  مصالح به کار رفته،سیموسیمان است.ازمیان

 :چون عینی معیارهایی که داد نشان داده ها تحلیل نتایج هماهنگی هماهنگ باخطوط اصلی معماری ونمای ساختمان ندارند. ارتفاع 

   . .دارند  تأثیر  زیبایی شناسانه ادراک بر    ...و بامعنابودن یت،جذاب زمینه گرایی،  چون ذهنی معیارهای و ارتفاع نما ،تناس   خطوط نما،
بهرامی) های  بررسی  با  ها  یافته  دارد 1396این  همخوانی  مولفه.ا  (   منظر شهری رتباط  زیباشناسی  بر  وتاثیر  بصری  کیفیت  های 

باشد. متغیر مستقل در  ها میمولفهبیانگر ارتباط مستقیم بین    854/0همبستگی است و رقم ضری  تعدیل نیز با عدد    843/0دارای  
شاخص   . به یوری که    نماید.درصد از تغییرات متغیر وابسته )تاثیر بر زیباشناسی منظر خیابان( را تعیین می  854/0این پژوهش  

 کنار در اصرعن این و جانمایی مناس  همه.دارد  زیبا شناسیبر    رابیشترین تأثیر    66/2موجود با  نظر اولویت در شرایط    خوانایی از

با یافته های کیفیت ارتقا و گیری کلی شکل  دریکدیگر نتایج  .این     ( 1397و همکاران ) غضنفری  بصری منظر خیابان موثر است 
                                 . هماهنگی دارد

    

 : هندسی جغرافیایی با ارایه پیشنهاد هاي کاربرديرویكرد م
 محیطی کیفیت ارتقاءبه منظور     رقومی تصاویر کمک در فلکه اول ودوم صادقیه با  خیابان بصری منظر کیفیت ارزیابی -

 زیبایی شناسی  بُعد از منظر
 فضایی  وحدت ایجاد راستای در منظر خیابان  بصری تناسبات رعایت -
 هماهنگی در منظر خیابان تداوم و  اصل رعایت به منظور آن الحواص  آسمان خط  به توجه -
شهرداری به منظور رعایت اصول نظم ووحدت   منظر و سازمان سیما مصوب اصول ناظر شهری  از شکل وابعاد م تبعیت -

 بخشی به مناظر شهری
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  14 -3 صفحات ،7 شماره پنجم، سال ،رشه  هویت فصلنامهمکان،  هویت و زیبایی ارزیابی (.1389بهناز. ) زاده، امین -

نمونه مووردی )در یراحی بدنه ی فضوای شوهری و مولفه های تاثیرگذار بازشناسی مفهوم منظر شهری(.  1396بهرامی، مریم. )  -
 ریت بحرانمدی دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و، ن(بهارستان، تهرامیدان 

 .2شماره  ،ششم یراحی سال مفاهیم نامه واژه(. 1387) مصطفی. فر، بهزاد -

 فرزانه یاهری، تهران: شهیدی. ،شهرها یراحی .(1386) د.ادمون بیکن، -

 کیفیوت ارتقا بر بصری محورهای ساماندهی تأثیر خوانش  .(1388 رضا) علی صادقی، و علی کبر تقوایی، محمدرضا؛ پورجعفر، -

 .80 -65شهری،صص مدیریت ،تهران آزادی خیابان :موردی نمونه شهری،  عمومی ضاهایف محیط

 14 شماره زیبا، هنرهای ،آن از توقعات تکوین و سیر مسکونی نماهای پدیدارشناسی (.1382) .جهانشاه کزاد،پا -

 شهیدی. انتشارات ،یراحی شهری باب در مقاالت مجموعه (.1386) ه.جهانشا کزاد،پا -

 شهیدی.  ن:تهرا ،شهری فرآیند یراحی و نظری مبانی (.1385) ه.جهانشا د،پاکزا -

 بوا شهری بدنه های یراحی بر مؤثر شناسایی عوامل(. 1393خاک زند، مهدی، محمدی، مریم، جم، فایمه، آقابزرگی، کوروش) -

پژوهشوی  –شوم، فصولنامه علموی ق شوهر  -)عج(ولیعصر خیابان : موردی مطالعه زیست محیطی و زیبایی شناسی ابعاد بر کید تأ
 .10مطالعات شهری، شماره 

 مسوکن و وزارت ،سواز و سواخت در شهری سیمای مقررات و و ضوابط ساماندهی معیارهای و اصول (.1385) رضازاده، راضیه. -

 .معماری و شهرسازی و تحقیقاتی مطالعاتی مرکز معماری، و شهرسازی نتمعاو شهرسازی،

 .تهران شهر زیباسازی ، سازمانزار الله خیابان بهسازی یرح(. 1373) ن.کامرا صفامنش، -

کیفیت  و شناسی زیبایی ابعاد بر تاکید با شهری های بدنه یراحی بر موثر عوامل شناسایی(. 1397غضفری، پیمان، آرزه، آزاده. ) -
 .2شماره ، سال اول، ایران شهرسازی و معماری اختصاصی ساری، نشریه شهر والیت، موردی: بوستان نمونه

 تهران. دانشگاه انتشارات تهران، یبیبیان، منوچهر ترجمه ،شهری منظر گزیده (. 1377گوردن. ) کالن. -

ی جداره های شهری درجهت ارتقوای کیفیوت هوای بصوری ارائه فرآیند یراح(.  1395موسوی، الهه سادات، صادقی، علیرضا. )    -
 43، شماره هرداری ها و دهیاری های کشورسازمان شنشریه مدیریت شهری، زیبایی شناسی منظرشهری، 
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