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چکیده:
توساز موجب شد که ضرورت
تحوالت چند دهه اخیر چه در مصالح و چه در تنوع سبکها و چه به دلیل سرعت در ساخ 
توجه به نما و نیز ساماندهی بدنههای شهری مورد توجه قرار گيرد .در اين ميان بررسي اهداف منظر شهري نشان ميدهد،
اهداف زيباييشناسانه و زيستمحيطي ،براي تحقق يك منظر شهري مطلوب ،ضروري هستند .بنابراين بدنه شهری به
عنوان مصداقي از منظر خرد شهري از اين قاعده مستثني نيست .هدف از پژوهش حاضر توجه به ويژگيهاي خاص شهر
قشم ،با تأ كيد بر ابعاد زيباييشناسي و زيستمحيطي و شناسایی عوامل مؤثر بر طراحی بدنههای شهری خیابان ولی
عصر (عج) در شهر قشم بهعنوان شاخصترین خیابان این شهر میباشد .پژوهش یاد شده به روش «تحلیلی _کاربردی»
است و در حوز ه مطالعات میدانی« ،روش پیمایشی» با ابزار گردآوری داده ب ه صورت «مشاهده» و «پرسشنامه متخصصان
و استفادهکنندگان» میباشد که در قالب مطالعهای کاربردی ،به بررسی شاخصهاي پرا کندگی دادههــای مورد بررسی
میپردازد .یافتهها در بعد زیباییشناسی از دیدگاه مردم و متخصصان نشان داد ه است ،شاخصهای تناسبات ،تمیزی،
تعادل و نظم در بعد عینی و دلبستگی به مکان ،با معنا بودن ،آرامش ،خوانایی و جذابیت در بعد ذهنی در اولویت ارزشیابی
زیبایی نما قرار دارند .همچنین در بعد زیستمحیطی از دیدگاه متخصصان ،شاخصهایی همچون مقاومت مصالح در برابر
رطوبت ،فضای سبز بهمنظور ایجاد آسایش حرارتی ،مصالح مقاوم در برابر دما و دیوار سبز و ا کسیژنساز ،برای طراحی بدنه
های شهری در اولویت قرار دارند .در نتیجه با توجه به شناخت اولویتها در ابعاد زیباییشناسی و زیستمحیطی میتوان
یک منظر شهری مطلوب را پدید آورد.
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1.1مقدمه
بدنههای شهری از مؤثرترین عناصر تأثیرگذار بر کیفیت فضاهای
شهری محسوب میگردند که اصــاح آنها میتواند به باال رفتن
کیفیت منظر عینی شهر منجر شود .در این میان ،نمای خیابان
بهعنوان یکی از اجزای اصلی بدنههای شهری باید مورد توجه قرار
گیرد .منظر عینی نامناسب شهرهای امروزی ما ،نتیجه دور باطلی
است که برون رفت از آن نیازمند شناخت ریشهای معضل و ارائه
قواعدی است که بتواند حرکت نیروهای مرتبط را در یک راستا
هماهنگ کند .تدوین چارچوب برای بدنههای شهری خود دارای
اهمیتی خاص است و باید متناسب با زمینه ،شرایط فیزیکی و با
توجه به نوع کاربری صورت پذیرد .از سوی دیگر با نگاهی به مناظر
و بدنه های شهری جزیره قشم ،که واجد ویژگی های عملكردی
در مقیاس های ملی و بین المللی است و همین طور ا کثر شهرها و
کالنشهرهای کشور ،مشخص می شود که از لحاظ زیبایی شناسی و
زیست محیطی این نماها در وضعیت مطلوبی به سر نمیبرند؛ که
موید اهمیت و ضرورت این پژوهش است .بدین معنی كه منظر
عینی در مقیاس های مختلف (كــان ،میانی و خــرد) باید واجد
ویژگیهای هویتی مبتنی بر ابعاد عملكردی و بصری آن باشد .در
عین حال در كنار ویژگی های هویتی ،الزم است با توجه به شرایط
اقلیمی خاص هر منطقه ،ویژگیهای زیستمحیطی كه طراحی
بدنهها را تحت تأثیر قرار میدهند ،نیز مورد توجه قرار گیرند .حال
اینکه چگونه می توان فضایی با هویت متعلق به گذشته ،حال و
آینده و همچنین دارای کیفیت بصری و پایداری زیست محیطی
ایجاد کرد ،از اهداف کالنی است که در این مقاله دارای اهمیت
می باشد .در ایــن پژوهش با توجه به اهمیت نما در بدنههای
شهری به بررسی مفهوم و اجزای تشکیل دهند ه آن نیز پرداخته
میشود.
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 .2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 .2.1منظر شهری
براساس تعریف گوردن کالن ( )1961منظر شهری هنر یکپارچگی
بخشیدن بصری و ساختاری به مجموعه  ساختمان ها ،خیابانها
و مکان هایی است که محیط شهری را می سازند (کالن.)1382 ،
بدین  ترتیب از دید وی منظر هر شهر ،پاسخی به رفتارهای
انسانی ،وضعیت آب و هوایی ،فا کتورهای ایمنی و به بیان دیگر،
مداخلههای ماهرانه در چارچوب افزایش توانایی های محیط
است .برداشت هر شخص از منظر شهری متأثر از حس بینایی،
حس مکان و محتوای محیطی است که فرد در آن قرار می گیرد
(محمودی .)1385 ،به عقیده جان راسکین ،منظر شهری چیزی
بیش از یک مسئله برنامه ریزی و طراحی شهری است و در درجه
نخست مسئله ارزش ها ،اهداف انسانی و به رسمیت شناخته
شدن مسئولیت های اجتماعی توسط آحاد جامعه است (گلکار،
 .)1382منظر شهری حاصل سطح تماس انسان و شهر است و در
این راستا ،انسان نه تنها در ساختار چشم انداز بصری شهر از طریق
فعالیت های خود بر منظر شهری تأثیر می گذارد ،بلکه رفتار و درک
ذهنی شهروندان نیز از طریق تماس با منظر شهری تأثیر می پذیرد

).(Crow, Brown and Young, 2006: 282
همچنین بیان شده  است كه منظر شهری ،فهم شهروندان از شهر
است كه به واسطه ادراك نمادهای آن (ابعاد كالبدی شهر) و تداعی
معانی مرتبط با آنها (ابعاد ذهنی و خاطره ای) صــورت می گیرد.
اهداف سه گانه منظر شهری عبارتند از :زیبایی شناختی ،فرهنگی
هویتی و عملكردی (منصوری .)1384 ،از دیدگاه گلکار ()1382
منظر شهر ،تلفیقی سه گانه از منظر عینی شهر ،منظر ذهنی شهر
و منظر عاطفی شهر اســت که مبنای رفتار قــرار میگیرد (گلکار،
 .)1382گوردن كالن ( )1382منظر شهری را هنر تناسبات می داند.
منظور کالن از واژه  منظر شهری براساس کالبد شهر و با تأ کید بر
دیدها در شهر پایه گذاری شد .او در کتاب خود به اهمیت دیدهای
پی در پی در محیط اشــاره نمود .وی در خصوص منظر شهری
بیان کرد ،هنگامی که ساختمانی در یک مکان به  صورت منفرد
ساخت ه می شود ،تنها به  عنوان یک تجربه  معماری تلقی می شود،
ولــی ا گــر تعداد زیــادی ساختمان در کنار یکدیگر ترکیب شوند،
واقعه  جدیدی به وقوع می پیوندد که در حوزه  منظر شهری تلقی
میشود؛ این واقعه  جدید را هنر تناسبات می نامند (کالن.)1382 ،
لینچ ،در سال  ،1961مفهوم تصور ذهنی شهر با انتشار کتابی با
عنوان سیمای ذهنی شهر ارائــه نمود .لینچ در این کتاب ابعاد
ذهنی منظر شهری را مطرح کرد ،بدین ترتیب ا گر کالن بیشتر بر
ابعاد عینی منظر تأ کید داشــت ،لینچ ابعاد ذهنی آن را مؤکدانه
مورد توجه قرار داد (لینچ .)1373 ،لینچ سه عامل ادرا كی ،فیزیكی
و عملكردی را در منظر شهری با اهمیت می داند (رضا زاده:1386 ،
 .)23وی بــرای مطالعه  تصویر ذهنی شهر ،هر محیط شهری را
شامل سه جز می داند :هویت ،ساختار و معنی.
همان طورکه بررسی ها نشان می دهد ،منظر شهر را می توان در
سه مقیاس کالن ،میانی و خرد مورد بررسی قرار داد .نما یا بدنه 
خیابانی یکی از وجوه مورد توجه در بررسی در منظر خیابانی است.
بنابراین در ادامه مفهوم نما ،نمای خیابانی ،عناصر خیابانی و ابعاد
تأثیرگذار بر طراحی یک نمای خیابانی مطلوب مورد بررسی قرار
می گیرد.
.2.2مفهوم نما
نمای هر ساختمان در مجموعه شهری که در آن حضور دارد مؤثر
است و این تأثیر را به بدنه خیابان ها یا میدان ها که در آن قرار گرفته
است ،انتقال می دهد .در واقع نمای شهری متشکل از بناهای
شهری است .بنابراین وقتی که از دید معماری با این کلمه برخورد
می کنیم ،اشــاره  مستقیمی به نمای ساختمان ها داریــم (پا کزاد،
 .)82 :1386در واقــع نمای ساختمانها به  صــورت یك صفحه
نمایش تركیبات معماری ظاهر مـیگــردد .تركیبهای معماری
حاوی نوعی معنا هستند و از این رو قادرند كه خیال آدمی را تحریك
نمایند و با وی ارتباط برقرار كنند .به همین دلیل بخشهای
عمدهای از ارتباط انسان با محیط اطرافش از طریق ارتباط بصری
و ذهنی وی ب ا تركیبهای معماری آن محیط اتفاق میافتد،
این نوع ارتباط كه خصلتی بسیار تجریدی دارد ،زمینهای برای
تحریك ارتباطهای غیر تجریدیتر و مشخصتر است (صفامنش،
.)1373:180

17

ش ــم ــاره دهــم
بـ ـ ــهـ ـ ــار 1393

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

شناسایی عوامل مؤثر بر طراحی بدنههای شهری
با تأ کید بر ابعاد زیباییشناسی و زیستمحیطی

پا کزاد ( )1382معتقد است ،نما حد فاصل درون و برون بناست
و به  عنوان عنصری سه بعدی ،محل تالقی ویژگیها و جنبههای
خصوصی ،معماری بنا و جنبههای عمومی و شهری است .دراین
حالت نما عضوی از بدنه و حتی منظر شهری تلقی شده و نقشی
گستردهتر از نقش معمارانه مییابد (پا کزاد .)54 :1382 ،همچنین
وی براین باور است ،نما در حوزه بصری در حوزه ادرا ک و رفتار نیز
جایگاه ویژهای دارد تا آنجا که به  عنوان دریچه درک بصری عمل
میکند و ادرا ک بصری محیط را تحت تأثیر خود قرار میدهد و عالوه 
بر اثرات بصری و زیباییشناسی واجد اثرات روانی و اجتماعی نیز
گردیده و مؤثرترین عنصر تأثیرگذار برکیفیت بصری بنا و فضا میشود
(پا کزاد.)55 :1382 ،
حبیب ( )1385براین اعتقاد است ،نمای شهری که بتواند تصویر
مناسبی از خــود به جــای بــگــذارد ،میتواند نقش اجتماعی هم
داشته باشد ،چرا که به مردم کمک می کند ،بدانند درکجا هستند و
در نتیجه محیط را خوانده ،به نحو مطلوب تری فعالیت هایشان را
تنظیم کنند و حتی میتواند خاطرات جمعی و ارتباطات گروهی را
افزایش دهد (حبیب.)53 :1385 ،
كریر ( )1992عــنــوان می كند كــه تركیب یــك نما بــا در نظر گرفتن
نیازهای عملكردی (پنجره ها ،درهــای بازشو ،سایه بان و سطح
ً
مسقف) اساسا باید به دنبال خلق یك كلیت هماهنگ به وسیله
تناسبات خوب ،وزنهای عمودی و افقی ،مصالح ،رنگ و عناصر
تزئینی باشد.
لینچ ( )1373در مقاله ای با عنوان «طرح شهر و نما و ظاهر شهر»،
ضمن اشــاره به اهمیت نما به ارائــه معیارهایی بــرای نما و ظاهر
خوب می پردازد .به زعم لینچ ،معیارها باید در بر گیرنده نیازهای
ً
متعدد بوده ،به  صورت كلی تعریف شده و چنان مستقیما به فرم
مربوط باشد كه سنجش ارزش هر طرح پیشنهادی را در مقایسه
با سایر پیشنهادها ممكن سازد .وی بهترین منبع این معیارها را
مراجعه مستقیم به خود مردم یا مالحظه انتخاب هایشان دانسته
و بهترین عرصه برای عرضه چنین معیارهایی را عرصه روان شناسی
محیط مـیدانــد .معیارهایی كه لینچ ( )1373معرفی مینماید
عبارتند از« :تهییج ،تنوع ،قابلیت شناسایی ،خاطره انگیزی،
سرزندگی ،هویت ،تصورپذیری ،خوانایی ،انعطاف پذیری ،سادگی،
وض ــوح ،چیرگی بخشی از فــرم ،تطابق بــا محیط ،مــعــنـی داری و
آموزندگی» (ارجمندفر.)13 –14 :1388 ،
توسلی ( )1367همچنین با بیان اصولی برای تركیب توده و فضا،
نمای مطلوب را نمایی میداند كه دارای نظم ،وحدت و تركیب،
مقیاس ،تناسب و هماهنگی باشد .سادگی ،وجود عنصر نشانه،
تعادل ،مجاورت ،هماهنگی ،تقارن ،تداوم و پیوستگی فضایی،
محصوریت ،تباین و قلمرو دیگر اصولی است كه وی برای طراحی
فضا معرفی مینماید .صفامنش ( )1373نیز با دغدغه ایجاد هویت
و هماهنگی در منظر عینی شهر ،رویكردی فرهنگی را اتخاذ می كند
و از نگاه وی طراحی نمای ساختمان بیش از دیگر عناصر تشكیل
دهنده ساختمان بر اصول ارزش های ذهنی و فرهنگی به اصطالح
غیر مادی مبتنی است.

 .2.3ابعاد مورد توجه در بررسی نمای خیابانی
تحوالت چند دهه اخیر در منظر شهرها ،سبب شده  است تا تدوین
ضوابط و مقررات برای ساماندهی نماهای شهری مورد توجه قرار
گیرد .به  طوری که یکی از مهم ترین مسائلی که نظر طراحان شهری
را به خود جلب نموده  ،مسئله منظر عینی شهر می باشد .فقدان
هویت ،نابسامانی و اغتشاش بصری از مهم ترین انتقاداتی است
که به منظر عینی شهری امروز می شود .ابعاد مورد توجه در بررسی
تمامی مصادیق و مقیاس های مورد عمل طراحی شهری مشتمل
بر ابعاد:
−عملکردی،
−زیبایی شناسی،
−زیست محیطی و
 −هویتی _ ادرا کی است (گلکار.)1379 ،
هــمــان طــور كــه بــیــان ش ــد ،در ای ــن مــقــالــه تــأ کــیــد بــر شناسایی
شاخص های زیبایی شناسی و زیست محیطی نمای مطلوب از
دید ناظران پرداخته شده است .بنابراین در ادامه مفهوم زیبایی
و رویکردهای زیبایی شناسی و زیست محیطی مــورد توجه قرار
می گیرد.
 .2.3.1مفهوم زیبایی شناسی
زیبایی موضوع یا مفهوم و یا حقیقتی اســت كه تمایل انسان
به آن با خمیره او سرشته شده و بنا به تعبیر عالمه طباطبایی
انــســان نفطور بــه حــب جمیل اســت .قدیمی ترین آثــار فالسفه،
زیبایی را همراه با حقیقت و خوبی ،سه اصل جهانی مورد عالقه
و احترام همه انسان ها معرفی می نماید (نقی زاده .)1381 ،در
تعریف زیبایی این مفهوم را در ارتباط با مطلوبیت ،تناسب ،لذت،
خوشنودی ،خیر و سودمندی می دانند .زیبایی شناسی در لغت
به معنای شناختن زیبایی و آن رشته ای است از روان شناسی.
هدف زیبایی شناسی ،شناسانیدن جمال است .زیبایی شناسی
كه در گذشته شاخه ای از فلسفه بود ،در دوران معاصر آمیزه ای از
فلسفه ،روان شناسی و جامعه شناسی هنر است (احمدی.)1375 ،
از سده هیجدهم به این سو ،زیبایی شناسی به  عنوان یك علم ،بر
آن شد كه راه علوم طبیعی را پیش گیرد و مانند فیزیك ،شیمی یا
زیست شناسی با روش هــای این علوم عمل نماید .ولی مشخص
شد كه زیبایی شناسی برخالف علوم طبیعی ،تأثیر عاطفی دارد
و نمی توان آن را در آزمایشگاه مورد آزمایش قرار داد .از یك طرف،
زیبایی شناسی همانند روان شناسی ،با حــاالت و عوالم درونــی
انسانی ،یعنی ادراك و عاطفه ،غم و شادی ،زیبایی و اراده و غریزه
سروكار دارد و از طرف دیگر ،مفهوم و احكام آن به شدت نسبی
است (یوسفیان.)1379 ،
 .2.3.1.1مقوله زیبایی شناسی عینی در مقابل زیبایی شناسی
ذهنی
بررسی رویكردهای موجود در رابطه با ماهیت زیبایی شناسی
نشان می دهد ،دو رویکرد کلی وجود دارد :عینی و ذهنی .در مورد
ذهنی و یا عینی بودن زیبایی ،نظرات زیادی ارائه شده  و در اینكه
قضاوت زیباشناسانه مربوط به فرستنده یا تعبیری توسط گیرنده 
است ،نظرهای مختلفی وجود دارد .تالش های بسیاری به منظور
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پر كردن خأل ناشی از تفكر جدایی عینیت و ذهنیت توسط برخی
همچون هــوســرل ،هایدگر و بـه  خصوص نــوربــرگ شولتز صــورت
گرفته است تا بتوان براساس پدیدارشناسی ،عینیت و ذهنیت را با
هم در مورد "چیزها" به كار برد .اما آنچه امروزه از كلمه  Aestheticیا
ترجمه آن (زیبایی شناسی) برداشت می شود ،مبتنی بر ابعاد عینی
و ذهنی زیبایی است.
بررسی ها نشان مـی دهــد ،در رابــطــه بــا ایــن دو رویـکــرد در منظر
شهری ،در ابتدا رویکرد عینی و پس از آن رویکردهای ذهنی مورد
توجه بــوده اســت .بــرای نمونه پیتورسك با تأ كیدی معمارانه بر
جنبههای بصری _ هنری منظر از جمله توجه به كثرت و تنوع،
مقیاس انسانی ،طبیعت گرایی و نظمی ارگانیك در فرم و تركیب
رنــگ ،توسط افــرادی چون زیته ،گیبرد و هالپرین رواج می یابد
( .)Sitte, 1954; Gibberd, 1995; Halprin, 1966این در حالی است
که به تدریج زیبایی شهری از حوزه تأ كیدات عینی و احساسی و
تخصص گرایانه مربوط به كیفیات بصری یعنی فرم ،رنگ و بافت
به حوزه مطالعات ادرا كی/ذهنی از محیط شهری انتقال یافت.
استفان كــاپــان ،معتقد اســت اطــاعــات مــردم و میزان آشنایی
با منظر ،جهت یابی و كشف اطالعات جدید در ترجیح زیبایی
تأ كید دارد ( .)Kaplan, 1987مطالعات كاپالن  نشان می دهد،
ترجیحات زیبایی شناختی را نمی توان جــدا از بررسی مفاهیم
ذهنی افراد نسبت به مكان دانست ،چرا كه ادراك زیبایی همراه با
عواطف شخصی و پیش زمینه  ذهنی فرد در ارتباط است (Kaplan
 .)& Kaplan, 1991نول معتقد است شناخت زیبایی ،فرآیندی
ادرا كی است كه از مرحله عملكرد ذهنی و فعالیت حواس تا مرحله 
فعالیت های عملی و بروز الگوهای رفتاری ادامه می یابد .او برای
گستره این فرآیند ادرا كی چهار سطح مختلف ادراك زیبایی شناختی
قائل می شود كه عبارتند از :سطح ادراك حسی ،ادراك معنایی،
سطح ادراك نشانه ای و سطح ادراك نمادین ( Nohl, 2001به نقل
از امینزاده.)1389 ،
 .2.3.2ابعاد زیست محیطی
براساس نظریه های موجود در رابطه با این بعد ،می توان موارد زیر
را مورد بررسی قرار داد:
 افــزایــش بــهــره وری در مصرف انــرژی در ساختمان :با توجهبه بحران های به وجــود آمــده در تأمین انــرژی هــای فسیلی ،در
دهه های اخیر تأ کید بر مصرف بهینه انرژی ،جایگاه ویژه ای را در
بین اهداف مطرح در طراحی ساختمان به خود اختصاص داده
است .در بین این توصیه ها اغلب بر این موضوع تأ کید میشود که
طراحی معماری ساختمان باید تا حد امكان همساز با اقلیم باشد،
به نحوی كه از شرایط مطلوب طبیعی حدا كثر استفاده به عمل
آید و ساختمان در برابر شرایط نامطلوب اقلیمی محافظت گردد
تا مقدار انرژی مورد نیاز برای تأمین گرمایش و سرمایش به حداقل
رسیده و بخشی از آن از طریق طبیعی تأمین شود .عالوه بر عایق
حرارت ،برخی عوامل همچون جهت گیری ساختمان ،جدارهای
نورگذر و سایبان ها نقش مؤثری در افزایش بهره وری در مصرف
انرژی ساختمان دارند (مبحث  19مقررات ملی ساختمان.)1388 ،
 -آسایش اقلیمی :شهر و اقلیم دو سیستم انسانساخت و طبیعی

هستند که تأثیرگذاری تنگاتنگی بر یکدیگر دارند .اقلیم تا آنجا که
با آسایش انسان رابطه بر قرار میکند ،نتیجه عواملی چون :تابش
آفتاب ،دما و رطوبت هوا ،وزش باد و میزان بارندگی است .اقلیم
هر مکان جغرافیایی شرایط مناسب ویژهای دارد که در عین حال،
محدودیتهایی را نیز در زمینه طراحی شهری به همراه دارد.
 افزایش محیط سبز و طبیعی :امروزه شهرها به  عنوان کانونهایتمرکز فعالیت و زندگی انسانها برای اینکه بتوانند پایداری خود
را حفظ کنند ،چ ــاره ای جز پذیرش ساختار و کــارکــردی متأثر از
سیستمهای طبیعی ندارند .در این میان فضاهای سبز شهری
به  عنوان جزء جدانشدنی پیکره شهرها در متابولیسم آنها نقش
اساسی دارند.
 .3روش پژوهش
تحقیق حاضر ،پژوهشی «تحلیلی _ کــاربــردی» اســت و در حوزه
مطالعات میدانی« ،روش پیمایشی» با ابــزار گ ــردآوری داده به
صورت «مشاهده» و «پرسشنامه» میباشد که در قالب مطالعهای
کاربردی ،به تجزیه و تحلیل دادههــای مورد بررسی میپردازد .با
توجه به اینکه یکی از تکنیکهای مهم در زمینه جمع آوری دادهها
در این پژوهش ،پرسشنامه اســت ،الزم است تا جامعه آمــاری و
حجم نمونه ها تعیین شود .گفتنی است که در ابتدا برای شناسایی
معیارهای عینی و ذهنی زیباییشناسی ،از نظرات كارشناسان
معماری و طراح شهری استفاده شده است .بر این اساس ،حجم
نمونه در این بخش با توجه به قواعد سرانگشتی در آمار ،حداقل 40
پرسشنامه است که تعداد  80پرسشنامه در میان گروه متخصصان
توزیع شده است.
در ادامــه به  منظور شناسایی معیارهای عینی و ذهنی و بررسی
سطح ترجیحات و اولــویـت هــای آنها از دیــد استفاده کنندگان،
پرسشنامه ای در میان استفاده کنندگان تــوزیــع شــد ،کــه 390
پرسشنامه از مردم در نمونهای از این فضاها ،تکمیل گردید .و در
رابطه با سنجش ابعاد زیستمحیطی نمای خیابانی ،به  منظور
بررسی دیدگاه متخصصان 150 ،پرسشنامه توزیع شده  است .در
این بخش هدف آن بود تا براساس داده های به دست آمده از مبانی
نظری ،موارد و استانداردهای حاصله ،بر اساس نظر متخصصان،
مورد بررسی قرار گیرد .گفتنی است که به  منظور تعیین مسائل و
مشكالت احتمالی پرسشنام ه و حصول اطمینان از قابل فهم بودن
آن ،پیشنویس آن مورد آزمون قرار گرفته  تا روایی آنها تأیید شود.
این پیش آزمون اولیه به  صورت سئواالت باز پاسخ ،با مشاركت
تعدادی از اساتید و كارشناسان رشته شهرسازی و معماری انجام
شــد .در گــام بعدی ،پرسشنامهها به  صــورت تصادفی (همراه با
مصاحبه عمیق) ،در ســاعــات مختلف شــبــانـه روز در بین اقشار
مختلف منطقه توزیع شد و در نهایت دادههای به دست آمده از
آنها با استفاده از نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در
ادامه نتایج داده ها آورده شده است .پیش از ارائه نتایج داده ها در
ابتدا مختصری از ویژگی های منطقه قشم و خیابان ولی عصر (عج)
تبیین می شود.

تصاویر 1و - 2محدوده شهر قشم در جزیره و موقعیت محور ولیعصر (عج)
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 .4معرفی نمونه  موردی
شهر قشم ،بزرگترین جزیره در ایران و منطقه خاورمیانه با یك هزار و
پانصد مترمربع وسعت كه از  22كشور مستقل جهان بزرگتر است.
این جزیره در گروه سرزمینهاى گرم و خشك قرار می گیرد و این در
حالى است كه رطوبت نسبى هوا در قشم بسیار باالست و وضعیت
بادهای جزیره تأثیر زیادی بر شکلگیری بناها داشته است .شکل
کلى معمارى قشم ،متأثر از معمارى نواحى مرکزى ایــران و تلفیق
آن با معمارى اسالمى است .در نقشه و معمارى شهر و روستاهاى
قشم ،عناصری همچون میدان مرکزى ،گذرگاه ساحلى ،بادگیر ،گنبد
و مناره ،آبانبار و کوچههاى باریک و سایهساز که اغلب به یکدیگر
دسترسی دارنــد ،بیشتر به چشم می خورند .از نظر رنگشناسى،
ُ
مسجدها و برکهها اغلب به رنگ سفید و نماى بیرونى خانهها اخرایى
رنگ است.
با توجه به این ویژگی و جایگاه عملکردی جزیره و نقشی که ایفا
می کند ،ب ــرای انتخاب نمونه م ــوردی ،استخوانبندی منطقه
مورد بررسی قرار گرفت .در نهایت محور ولیعصر (عــج) ،به  عنوان
مهمترین محور در این استخوانبندی انتخاب شد .کاربریهای
موجود در این حوزه شامل کاربریهای عمده مسکونی ،اداری و
تجاری هستند؛ بنابراین به  منظور تحلیل بهتر ،این محور با توجه
به کاربریها و مقیاس عملکردی آنها به دو سکانس با کاربری
مسکونیوغیرمسکونیتقسیمشد.همچنینبراساسشاخصهای
اســتــخــراجــی از مبانی نــظــری ،بــه بــررســی نــمــونـههــای مطلوب و
نامطلوب در حوزه کاربریهای مسکونی و غیرمسکونی ،در دو بعد
زیباییشناسی و زیستمحیطی پرداخته شد و به  منظور تدقیق
شاخصهای استخراجی و بررسی تصاویر مطلوب و اولویتبندی آنها
از دیدگاه مردم و متخصصان ،پرسشنامهای تدوین شد.

 .5تحلیل داده ها
 .5.1بررسی و تحلیل داده ها در بعد زیباییشناسی
به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده از پرسشنامهها،
در دو بخش زیر به بررسی داده ها پرداخته شده است.
 آم ـ ــار تــوصــیــفــی و اول ــویـ ـتب ــن ــدی ه ــر ی ــک از شــاخ ـصهــایزیباییشناسی ،در عملکردهای مسکونی و غیرمسکونی ،در دو بعد
عینی و ذهنی است؛ که از دیدگاه دو گروه مردم و متخصصان مورد
ارزیابی قرار میگیرد.
اولویت بندی تصاویر منتخب مــردم و متخصصان بــر اســاسرویکرد زیباییشناسانه.
.5.1.1توزیع فراوانی شاخصها در بعد زیبایی شناسی عینی
الف) کاربری مسکونی :در بررسی بعد «عینی» زیباییشناسی،
 26شاخص مطرح شد که در این میان ،مطابق جدول شماره  1از
دیدگاه مردم 14 ،شاخص بیشترین تأثیر را در ارزیابی زیبایی نمای
خیابان (نمای کاربریهای مسکونی) داشته و دارای ارزش زیاد و
بسیار زیاد هستند و از دیدگاه متخصصان نیز به ترتیب  14شاخص
در اولویت قرار دارند (جدول  .)1همان طور که مشاهده میشود،
از دیدگاه هر دو گــروه ،شاخصهای تناسبات ،تمیزی و نظم در
اولویت ارزشیابی زیبایی نما قرار دارند.
ب) کاربری غیرمسکونی :براساس آنچه در (جــدول )2مشاهده
میشود ،در ارزیابی کاربریهای غیرمسکونی از دیدگاه مردم23 ،
شاخص بیشترین تأثیر را در ارزیابی زیبایی نمای خیابان در این
نوع کاربریها داشته و دارای ارزش زیاد و بسیار زیاد هستند و از
دیدگاه متخصصان نیز به ترتیب  25شاخص در اولویت قرار دارند
(جدول  .)2همان طور که مشاهده میشود ،از دیدگاه هر دو گروه،
شاخصهای تناسبات ،تعادل و نظم در اولویت ارزشیابی زیبایی
نما قرار دارند.
 .5.1.2توزیع فراوانی شاخصها در بعد زیبایی شناسی ذهنی
الف) کاربری مسکونی :در بررسی بعد «ذهنی» زیباییشناسی14 ،
شاخص مطرح شد (جــدول )3که در این میان ،از دیدگاه مردم،
 10شاخص بیشترین تأثیر را در ارزیابی زیبایی نمای خیابان (نمای
کــاربــریهــای مسکونی) داشته و دارای ارزش زیــاد و بسیار زیاد
هستند و از دیدگاه متخصصان نیز به ترتیب  13شاخص در اولویت
قرار دارند (جدول  .)3همان طور که مشاهده میشود ،از دیدگاه هر

عینی

دیدگاه کارشناسان

دیدگاه مردم

اولویت

بعد

جدول  -1اولویتبندی شاخصهای بعد عینی زیباییشناسی در کاربریهای مسکونی -مأخذ :نگارندگان
شاخص

فراوانی عددی

فراوانی درصدی

شاخص

فراوانی عددی فراوانی درصدی

1

تمیزی

87

%71.9

مهندسی ساز بودن

34

%85.0

2

تناسبات

85

%70.2

نظم

33

%82.5

3

نظم

83

%68.6

تمیزی

32

%80.0

4

سطوح پر و خالی

80

%66.6

تناسبات

30

%75.0

5

عرض قطعات

79

%65.4

تعادل

29

%72.5

6

تعادل

78

%64.5

ریتم

26

%65.0

7

ارتفاع نما

77

%63.6

رنگ

25

%62.5

8

خط نما

77

%63.6

تراس

22

%55.0

9

بازشوها

75

%62.0

سطوح پر و خالی

22

%55.0

10

کنج

74

%61.2

عرض قطعات

22

%55.0

11

خط اتصال به زمین

72

%59.5

تنوع

22

%55.0

12

مصالح نما

66

%54.4

تقارن

21

%52.5

13

مهندسی ساز بودن

64

%53.0

مبلمان شهری

20

%50.0

14

تراس

63

%52.1

فرم

20

%50.0

بعد

20
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ف ــص ــل ــن ــام ــه

شناسایی عوامل مؤثر بر طراحی بدنههای شهری
با تأ کید بر ابعاد زیباییشناسی و زیستمحیطی

عینی

علمی-پژوهشی

اولویت

جدول  -2اولویتبندی شاخصهای بعد عینی زیباییشناسی در کاربریهای غیرمسکونی ،مأخذ :نگارندگان

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

دیدگاه کارشناسان

دیدگاه مردم
شاخص

ف ـ ـ ـ ــراوان ـ ـ ـ ــی
عددی

ف ـ ـ ـ ــراوان ـ ـ ـ ــی
درصدی

شاخص

ف ـ ـ ـ ــراوان ـ ـ ـ ــی
عددی

فـ ـ ـ ـ ـ ــراوانـ ـ ـ ـ ـ ــی
درصدی

خط نما
تمیزی
نظم
تعادل
تناسبات
سطوح پر و خالی
عرض قطعات
خط اتصال به زمین
تقارن
مهندسی ساز بودن
ارتفاع نما
سطوح شفاف و کدر
ورودی
تنوع
مصالح نما
تزئینات
بازشوها
ریتم
عناصر الحاقی
نورپردازی
مبلمان شهری
رنگ
فرم
-

215
214
213
207
198
196
192
190
180
151
173
172
171
170
165
162
161
154
151
148
137
137
136
-

%80.0
%79.6
%79.1
%76.9
%73.6
%72.9
%71.2
%70.6
%66.9
%66.1
%64.3
%64.0
%63.6
%63.2
%61.3
%60.2
%59.9
%57.3
%56.1
%55.0
%50.9
%50.9
%50.6
-

بازشوها
تناسبات
تعادل
ارتفاع نما
نظم
خط نما
خط اتصال به زمین
تمیزی
عرض قطعات
ورودی
سطوح پر و خالی
ریتم
مهندسی ساز بودن
تزئینات
مصالح نما
تقارن
سطوح شفاف و کدر
نورپردازی
مبلمان شهری
عناصر الحاقی
تنوع
کنج
تراس
رنگ
فرم

36
35
35
34
34
33
32
32
32
31
30
30
29
28
28
28
27
27
26
25
26
23
23
23
23

%90.0
%87.5
%87.5
%85.0
%85.0
%82.5
%80.0
%80.0
%80.0
%77.5
%75.0
%75.0
%72.5
%70.0
%70.0
%70.0
%67.5
%67.5
%65.0
%62.5
%60.0
%57.5
%57.5
%57.5
%57.5

در کنار ارزیــابــی شاخصهای زیباییشناسی نما ،شش عکس
در قالب نمونههای مسکونی و هشت عکس در قالب نمونههای
غیرمسکونی در اختیار ایشان قرار گرفت که نتایج فراوانی انتخاب
عــکـسهــا و اولــوی ـت بــنــدی آنــهــا در جـ ــداول  5و  6آم ــده  اســت.
همان طور که مشاهده میشود ،در انتخاب نمای منتخب کاربری
با عملکرد مسکونی ،میان مردم و متخصصان توافق وجود دارد ولی
در انتخاب نمای غیرمسکونی ،تفاوت قابل مالحظه ای وجود دارد.
 .5.2تحلیل دادهها در بعد زیستمحیطی
 .5.2.1توزیع فراوانی شاخصها در بعد زیست محیطی
بررسی توزیع فراوانی شاخصهای بعد زیستمحیطی از دیدگاه
متخصصان ،در دو بخش بررسی شاخصها و رابطه بین شاخصها
ارزیابی میگردد .در بررسی بعد زیست محیطی  18 ،شاخص مطرح
شد که مطابق جدول 13 ،7شاخص در میان آنها با توجه به دیدگاه
متخصصان اولویتبندی شدهاند.

دو گروه ،شاخص های دلبستگی به مکان ،با معنا بودن ،آرامش،
خوانایی و جذابیت در اولویت ارزشیابی زیبایی نما قرار دارند.
ب) کاربری غیرمسکونی :در بررسی بعد «ذهنی» زیباییشناسی
در کاربریهای غیرمسکونی ،از دیدگاه مردم  10شاخص بیشترین
تأثیر را در ارزیابی زیبایی نمای خیابان داشته و دارای ارزش زیاد و
بسیار زیاد هستند و از دیدگاه متخصصان نیز  11شاخص در اولویت
قرار دارند (جدول .)4همان طور که مشاهده میشود ،از دیدگاه هر
دو گروه ،شاخص های دلبستگی به مکان ،با معنا بودن ،آرامش،
خوانایی و جذابیت در اولویت ارزشیابی زیبایی نما قرار دارند.
 .5.1.3اولویت بندی تصاویر منتخب مــردم و متخصصان بر
اساس رویکرد زیباییشناسانه
ضمن تحلیل بدن ه خیابان ولیعصر (عــج) قشم که توسط گروه
پژوهش ،در دو دست ه نمونههای مطلوب و نامطلوب دستهبندی
ش ــد ،بــهمــنــظــور بــررســی تــرجــیــجــات زیــبــایـیشــنــاســانــه مـ ــردم و
متخصصان در نمونههای مسکونی و غیرمسکونی موجود در بافت،

ذهنی

بعد

اولویت

جدول  -3اولویتبندی شاخصهای بعد ذهنی زیباییشناسی در کاربریهای مسکونی ،مأخذ :نگارندگان
دیدگاه کارشناسان

دیدگاه مردم
شاخص

فراوانی عددی

1

دلبستگی به مکان

99

%81.7

2

با معنا بودن

95

%78.5

3

آرامش

91

%75.1

4

خوانایی

91

%74

آرامش

5

جذابیت

89

%73.5

با معنا بودن

32

6

هویت

87

%71.9

خالقیت

32

7

زمینه گرایی

79

%65.3

هویت

31

%77.5

8

وحدت

79

%65.2

وحدت

30

%75.0

فراوانی درصدی

شاخص

فراوانی عددی

فراوانی درصدی

خوانایی

35

%87.5

دلبستگی به مکان

35

%87.5

جذابیت

34

%85.0

34

%85.0
%80.0
%80.0

10

خالقیت

73

%60.4

سبک

29

11

-

-

-

اصالت

24

%60.0

12

-

-

-

فرهنگ

26

%65.0

13

-

-

-

تاریخ مکان

21

%52.5

بعد

اولویت

جدول  -4اولویتبندی شاخصهای بعد ذهنی زیباییشناسی در کاربریهای غیر مسکونی ،مأخذ :نگارندگان

ذهنی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

دیدگاه مردم
شاخص
دل ــب ــس ــت ــگ ــی بــه
مکان
آرامش
جذابیت
هویت
زمینه گرایی
خوانایی
با معنا بودن
خالقیت
وحدت
سبک
-

دیدگاه کارشناسان

فراوانی عددی

فراوانی درصدی

شاخص

فراوانی عددی

فراوانی درصدی

213

%79.2

آرامش

38

%95.0

208
206
195
193
188
183
182
172
155
-

%77.3
%76.6
%72.5
%71.6
%69.9
%67.9
%67.7
%63.9
%57.6
-

جذابیت
دلبستگی به مکان
خوانایی
هویت
خالقیت
با معنا بودن
سبک
وحدت
زمینه گرایی
فرهنگ

37
35
35
32
29
29
29
27
25
20

%92.5
%87.5
%87.5
%80.0
%77.5
%72.5
%72.5
%67.5
%62.5
%50.0
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9

سبک

74

%61.1

زمینه گرایی

30

%75.0
%72.5

21
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جدول  -5اولویتبندی تصاویر مطلوب در عملکرد مسکونی -مأخذ :نگارندگان

جدول  -6اولویتبندی تصاویر مطلوب در عملکرد غیرمسکونی -مأخذ :نگارندگان
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علمی-پژوهشی
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زیست محیطی

دیدگاه متخصصان

اولویت

بعد

جدول  -7اولویتبندی شاخصهای بعد زیستمحیطی -مأخذ :نگارندگان
شاخص

فراوانی عددی

فراوانی درصدی

1

مقاومت مصالح در برابر رطوبت

148

%98.7

2

فضای سبز به منظور ایجاد آسایش حرارتی

146

%97.3

3

مصالح مقاوم در برابر دما

143

%95.4

4

دیوار سبز و ا کسیژن ساز

139

%92.7

5

رواق سر پوشیده

133

%88.7

5

بام و تراس سبز

133

%88.7

6

سقف سایهدار بیرونی

128

%85.4

7

سایهبان

121

%80.6

8

رنگ روشن

118

%78.7

9

تراس عمیق به منظور ایجاد سایه

112

%74.7

10

پوسته دوم مشبک

106

%70.6

11

دیوار و حصار مشبک

103

%68.7

12

المان سنتی

88

%58.6

13

مصالح بومی

83

%55.4

 .5.2.2اولویت بندی تصاویر منتخب متخصصان بر اساس
رویکرد زیستمحیطی
ب ـ ه مــنــظــور بــررســی تــرجــیــجــات زیستمحیطی متخصصان در
نمونههای مسکونی و غیرمسکونی موجود در بافت ،در کنار ارزیابی
شاخصهای زیستمحیطی تأثیرگذار در نما ،چهار عکس در قالب
نمونههای مسکونی و چهار عکس در قالب نمونههای غیرمسکونی

در اختیار ایشان قرار گرفت که دو عکس منتخب در جدول  9مورد
تحلیل قرار گرفت .در اینجا ذکر یک نکته ضروری ب ه نظر میرسد و
ً
آن اینکه ،تقریبا تمامی افرادی که تصاویر موجود را انتخاب کرده
بودند ،دلیل خود را استفاده از پوشش گیاهی و فضای سبز مناسب
بیان کردهاند .این موضوع به نقش اساسی فضای سبز و اهمیت
آن اشاره دارد.

جدول  -8تحلیل تصاویر منتخب -مأخذ :نگارندگان

غیر مسکونی

مسکونی

عملکرد

تصویر

نقاط مثبت
 استفاده از مصالحی با رنگ روشن در نما. درصد مناسب کاربرد سطوح شفاف نسبت به کل نما. ایجاد رواق در طبقه همکف و کاهش تابش مستقیم آفتاب. کاشت درختان بومی و همساز با اقلیم در مجاورت بنا بهمنظور کاهش تابش مستقیم آفتاب به جداره نما.
 پوشش گیاهی مناسب که عالوه بر افزایش آسایش اقلیمی،سبب افزایش زیبایی و سرزندگی محیط شده است.
 رعایت حداقل فاصله مناسب میان ساختمانها (با توجه بهاقلیم) و ضرورت جریان عبور هوا میان بناهای همجوار.
 استفاده از رنگهای روشن و مصالح همساز با اقلیم. بهرهگیری از فضای سبز و پوشش گیاهی در محوطه بنا. ایجاد رواقه ــای سرتاسری به منظور سایهاندازی در مسیرحرکتی استفاده کنندگان و افزایش آسایش اقلیمی.
 عقبنشینی سطوح پنجره و پر و خالی مناسب حجمی که بهکاهش تابش مستقیم آفتاب منجر شده است.

 عدم ایجاد جذابیت بصری (ب ه عنوانیــک فضای تــجــاری بــا توجه بــه نقش
مهم ایــن محور در ابعاد منطقهای و
فرامنطقهای).
 عـ ــدم اس ــت ــف ــاده از ســای ـهبــانهــایمناسب در تراسها با توجه به مسقف
نبودن آنها.

زیباییشناسانه مــردم و متخصصان در نمونههای مسکونی و
غیرمسکونی نشان داد ،در انتخاب نمای منتخب کــاربــری با
عملکرد مسکونی ،میان مردم و متخصصان توافق وجود دارد ولی
در انتخاب نمای غیرمسکونی ،تفاوت قابل مالحظه ای وجود دارد.
در نمونه انتخابی توسط مــردم ،نمای مدرن با مصالح غیربومی
مــورد توجه قــرار گرفته اســت .ایــن در حالی اســت کــه در نمای
انتخابی توسط متخصصان ،عناصر معماری ایرانی و بومی بهچشم
میخورد .شاید بتوان یکی از دالیــل تفاوت در انتخاب نماهای
غیرمسکونی از دیــد مــردم و کارشناسان را در توجه به جذابیت
محیط های غیرمسکونی ،به  خصوص فضاهای تجاری و تأثیر آن در
جذب مخاطب جستجو نمود .در عین حال نکته قابل ذکر دیگر،
تفاوت در سطح ترجیحات محیطی یا ادارک ابعاد زیبایی شناسی
محیط اس ــت کــه بــراســاس آرای نــظــری ـه پــردازان عــوامــلــی چــون
تربیت پذیری (آموزش) ،شدت پذیری ،تأثیرپذیری و خطا پذیری بر
قضاوت زیبایی شناسانه تأثیر دارند (دانشپور و فخاری .)1388 ،به
عبارتی مواردی چون انس ،تکرار ،آموزش بر ادرا ک زیبایی شناسانه
استفاده کنندگان را تحت تأثیر قرار می دهند .با این توضیح ممکن
است که استفاده کننده به دلیل عدم آموزش مناسب ،یا تعصب
به محیط و یا در مواردی به دلیل سطح ترجیح پایین ،در ارتباط
با ادرا ک محیط دچار خطا شود .از دید هیوم تنها راه حل مقابله
با این موضوع در خصوص قضاوت های زیبایی شناسانه ،آموزش
است (بهلولی فسخودی.)1388 ،
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شناسایی عوامل مؤثر بر طراحی بدنههای شهری
با تأ کید بر ابعاد زیباییشناسی و زیستمحیطی

.6بحث و نتیجه گیری
بررسی ها در ابعاد زیبایی شناسی ،نشان داد که در دیدگا ه مردم
نسبت به محیط و منظر ،زیباییشناسی همواره یكی از وجوه اصلی
تفسیر از محیط و منظر است .در این دیدگاه ،كیفیتهای هنری
_ بصری منظر شهر ،مــورد تأ كید قــرار گرفته اســت .در دید تعداد
زیــادی از استفاده کنندگان و متخصصان برنامه ریزی و طراحی،
یکی از اهداف اصلی منظرسازی شهری ،زیباسازی وآرایش محیط
پیرامونی است .از سوی دیگر طبق بررسی ها ،متخصصان توجه
به ابعاد زیست محیطی در برنامه ریزی و طراحی منظر شهری را
ضــروری دانستند .هدف نوشتار حاضر ارزیابی بدنه های شهری
در نمونه م ــوردی پــژوهــش بــا تأ کید بــر ابــعــاد زیبایی شناسی و
زیست محیطی و در ادامه ارائه راهکارهای کلی می باشد.
نتایج تحلیل ها نشان داد که در بعد زیبایی شناسی از دیدگاه مردم
و متخصصان ،شاخصهای تناسبات ،تمیزی ،تعادل و نظم در
بعد عینی و دلبستگی به مکان ،بامعنا بــودن ،آرامــش ،خوانایی
و جذابیت نیز در بعد ذهنی ،در اولویت ارزشیابی زیبایی نما قرار
دارنــد .همچنین در بعد زیست محیطی از دیدگاه متخصصان،
شاخص هایی همچون مقاومت مصالح در برابر رطوبت ،فضای
سبز به  منظور ایجاد آسایش حرارتی ،مصالح مقاوم در برابر دما و
دیــوار سبز و ا کسیژن ساز ،بــرای طراحی بدنه های شهری دارای
اهمیت باالیی هستند .یافته های مربوط به بررسی ترجیجات

نقاط منفی
 عـ ــدم اس ــت ــف ــاده از ســای ـهبــانهــایمناسب و همساز با اقلیم (با توجه به
شرقی _غربی بودن نمای ساختمانها
در این محور).
 عــدم توجه به فــرم مناسب سقف باتوجه به ویژگیهای اقلیمی.
 استفاده از تــراسهــای نامناسب درمقایسه با اقلیم.
 عــدم توجه به عقبنشینی سطوحپنجره.

همچنین در بــررســی ترجیحات زیستمحیطی متخصصان در
نمونههای مسکونی و غیرمسکونی ،در نماهای منتخب ،استفاده
از رنگهای روشن و مصالح هم ساز با اقلیم ،عقبنشینی سطوح
پنجره و پر و خالی مناسب حجمی که به کاهش تابش مستقیم
آف��ت��اب کمک می کند ،کاشت درخــتــان بومی و همساز بــا اقلیم
در مجاورت بنا به منظور کاهش تابش مستقیم آفتاب و ایجاد
رواقهای سرتاسری به منظور ایجاد سایه و افزایش آسایش اقلیمی،
دیده می شود .بدین ترتیب ،در یک بررسی کلی می توان این چنین
بیان کرد ،توجه به ابعاد زیست محیطی و زیبایی شناسی در طراحی
بدنه های شهری دارای اهمیت باالیی می باشد.
در این میان پیش از بررسی راهبردهای کلی ،توجه به یک موضوع
مهم ضــروری اســت و آن هم توجه به اولویت بعد اقتصادی این
فضاهاست که صاحبان سرمایه را به سوی طراحی های شاخص 
سوق می دهد .این درحالی است که متخصصان توجه به زمینه
محیط طراحی را در کنار سایر عوامل چــون بعد زیست محیطی
و مسائل اقلیمی مدنظر قــرار می دهند .گفتنی اســت که اعمال
سلیقه و دخالت غیرکارشناسانه و حا کمیت فرهنگ بساز بفروشی
گــاه حیطه اختیار متخصصان و ذائقه مــردم را تحت شعاع قرار
می دهد .بنابراین تدوین ضوابط و راهنمای طراحی بدنه های

شهری را می توان به  عنوان راهکاری به منظور کنترل این موارد
پیشنهاد نمود .این واضح است که نمی توان با الگوگیری صرف از
انگاره های غیربومی که در شرایط اجتماعی _ اقتصادی و تاریخی _
ً
سیاسی کامال متفاوتی با شرایط شهرهای ایران شکل گرفته اند ،به
تدوین راهنمای طراحی بدنه های شهری رسید .یکی از اصلی ترین
مشکالت فرارو در این زمینه کمبود مطالعات پایه ای و اختصاصی
اس ــت .بــنــابــرایــن ض ــروی بــه نظر م ـی رســد ،بــا جستجوی هویت
شهری به عنوان یکی از پایه ای ترین مطالعات مرتبط در این زمینه،
در پی رفع این کمبودها بوده و به بازشناسایی هویت های اصیل
شهری در بسترهای جغرافیایی اندیشیده شود .بر همین اساس،
این پژوهش با بررسی ابعاد نظری و پژوهش میدانی ،عوامل مؤثر بر
خلق یک نمای خیابانی زیبا و مطلوب از حیث زیست محیطی را در
نمونه موردی پژوهش شناسایی نمود .در ادامه این روند به منظور
بهبود وضعیت نمای خیابانی ،اهــداف و راهبردهای پژوهش به
عنوان راهکارهای کلی ،با در نظر گرفتن شاخص های اولویت بندی
شده توسط مردم و متخصصان و با توجه به در نظر گرفتن رویکردی
مشارکتی (در نظر گرفتن آرای مردم و تدقیق آن توسط متخصصان)
به شرح جدول  9ارائه می گردد.

جدول  -9تدوین اهداف کالن ،عملیاتی و راهبردها -مأخذ :نگارندگان
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بعد

اهداف کالن

−ایـ ــجـ ــاد ف ــض ــای ــی بــا
ه ــوی ــت مــتــعــلــق بــه
گذشته ،حال و اینده.
−ایجاد کیفیت بصری
در فضای شهری.

−تــأ کــیــد بــر ارزش زیــبــایـیشــنــاســانــه
خیابان به منظور حفظ شخصیت و
روحیه خیابان.
−دستیابی به هویتی آیندهنگر با توجه
به اهمیت این خیابان به لحاظ بعد
تفریحی ،تجاری و فرا منطقهای آن.
 −دستیابی بــه پیوستگی کالبدی و
بصری در کل خیابان.
−دســتــیــابــی ب ــه ان ــس ــج ــام ،نــظــم و
هماهنگی بصری در کل خیابان.

−دستیابی به پایداری
زیستمحیطی.

−افزایش بهرهوری در مصرف انرژی.
−اف ــزای ــش آس ــای ــش اقــلــیــمــی در فضا
شهری.
−پشتیبانی از محیط سبز و طبیعی در
فضای شهری.

ش ــم ــاره دهــم

شناسایی عوامل مؤثر بر طراحی بدنههای شهری
با تأ کید بر ابعاد زیباییشناسی و زیستمحیطی

زیستمحیطی

علمی-پژوهشی

زیبایی شناسانه
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اهداف عملیاتی

پی نوشت:
این مقاله بخشی از نتایج طرح پژوهشی با عنوان "تدوین راهنمای
طــراحــی بــدنـه هــای شــهــری بــا تأ کید بــر ابــعــاد زیبایی شناسی و
زیست محیطی (نمونه موردی :خیابان ولی عصر (عج)_ شهر قشم"

راهبردها
−شکلدهی به خیابان با کمک عناصر زمینهای.
−شناسایی عناصر موجود به منظور باز تعریف هویت خیابان.
−یکپارچهسازی الگوهای پیشنهادی با هــدف هویت بخشی به
خیابان.
−شناسایی و حذف عناصر از بین برنده زیبایی.
−شناسایی الگوهای غالب در طراحی نما و استفاده از آنها به عنوان
خطوط راهنما.
−استفاده از عناصر واجد ارزش بصری (موجود در زمینه) در طول
محور.
−استفاده از ظرفیتهای مــوجــود در نمای ساختمان بــا هدف
افزایش بهرهوری در مصرف انرژی.
−شناسایی و به کارگیری الگوهای مناسب در زمینه به لحاظ زیست
محیطی.
−شناسایی و حــذف عناصر موجود در نما که باعث از بین رفتن
آسایش زیستمحیطی میشوند.
−استفاده از عناصر سبز و طبیعی.
−استفاده از پتانسیلهای موجود در نما برای تبدیل به پوسته سبز.

می باشد که توسط سازمان منطقه آزاد قشم حمایت مالی شده
اســت .نویسندگان بر خــود الزم می دانند تا از مجری ایــن طرح
پژوهشی ،مهندس عباس آذری تشکر و تقدیر نمایند.

منابع:
•احمدی ،بابک ( ،)1375حقیقت و زیبایی ،انتشارات مركز،
تهران.
•ارجمندفر ،مسعود ( ،)1388بــررســی مقایسهایترجیحات
محیطی مــردم وگــروههــای مؤثر در حــوزه نماهای مسکونی،
پایاننامه کارشناسی ارشــد طراحی شهری ،دانشگاه علم و
صنعت ایران ،تهران.
•ام ــیــن زاده ،بهناز ( ،)1389ارزیــابــی زیبایی و هویت مكان،
فصلنامه هویت شهر ،سال پنجم ،شماره  ،7صفحات .14-3
•انصاری ،مجتبی و همكاران ( ،)1388بازشناسی انگاره های
نظام بصری در محالت بافت فرسوده شهری ،نمونهموردی:
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صفحا 
•بهلولی فسخودی ،محسن ( ،)1388منتقدان واقعی معیار
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•توسلی ،محمود ( ،)1367اصول و روش هــای طراحی شهری
و فضاهای مسکونی در ای ــران ،جلد اول ،مرکز مطالعات و
تحقیقات شهرسازی و معماری ایران ،تهران.
•حبیب ،فرح ( ،)1385طراحی منظر شهر در گذر تاریخ ،فصلنامه
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تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
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سازمان زیباسازی شهر تهران.
•کــالــن،گــوردن (،)1382گ ــزی ــده منظر شهری ،ترجمه منوچهر
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•گلكار ،كــورش ( ،)1382از تولد تا بلوغ طراحیشهری ،نشریه
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•گلكار ،كورش ( ،)1387محیط بصری شهر _سیر تحول از رویکرد
تزیینی تا رویــکــرد پــایــدار ،مجله علوم محیطی ،ســال ششم،
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•لینچ ،کوین ( ،)1373طرح شهر و نما و ظاهر شهر ،مقاالتی در
باب شهر و شهرسازی  ،ترجمه مزینی ،دانشگاه تهران.
•محمودی ،امیر سعید ( ،)1385تبیین عوامل مؤثر بر ساماندهی
سیمای شهری :تدوین و پیشنویس ضوابط هماهنگ سازی
سیمای شهری در شهرهای دو منطقه كویری و خزری از شش
منطقه اقلیمی كشور ،مجلدات اول و یازدهم ،طرح پژوهشی
مركز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری وزارت مسكن
و شهرسازی.
•مقررات ملی ساختمان (  ،)1388مبحث نوزدهم ،صرفهجویی
در مصرف انــرژی ،دفتر ترویج مقررات ملی ساختمان (وزارت
مسکن و ش ـهــرســازی ،مــعــاونــت نــظــام مــهــنــدســی و اج ــرای
ساختمان ،نشر توسعه ایران ،چاپ نهم.
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•مهندسین مشاور شهرساز و معمار فرنهاد ( ،)1391تدوین
راهنما و ضــوابــط بهسازی و نــوســازی نمای خیابان؛ نمونه
مــوردی :خیابان بهار (منطقه  7شهرداری تهران) ،شهرداری
منطقهی  7تهران.
•نقیزاده ،محمد ( ،)1381زیبایی شناسی ،فرم و فضای معماری
و شهر ،مجموعه مقاالت گردهمایی زیباییشناسی كاربردی،
مركز مطالعات و تحقیقات هنر وزارت ارشاد اسالمی ،تهران.
•یوسفیان ،جواد ( ،)1379نگاهی به مفهوم زیباییشناسی،
نــشــریــه دان ـشــكــده ادبــیــات و عــلــوم انــســانــی دانــشــگــاه عالمه
طباطبایی ،صفحات .178-135
•	 Crow,Thomas .Brown,Terry .Young, Raymond
De(2006), The Riverside and Berwyn experience:Contrasts
in landscape structure, perceptions of the urban landscape,
and their effects on people , Landscape and Urban Planning
,Vol 75,p: 282.
•	 Gibberd, F., (1955), Town Design, London: Architectural
Press.
•	 Halprin, L. (1966), Freeways, New York, Reinhold.
•	 Kaplan. R. and Kaplan. S. (1991), The experience of na-

25

ش ــم ــاره دهــم
بـ ـ ــهـ ـ ــار 1393

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

شناسایی عوامل مؤثر بر طراحی بدنههای شهری
با تأ کید بر ابعاد زیباییشناسی و زیستمحیطی

•حسینی ،سیدباقر .علی الحسابی مهران ،نسبی فاطمه (،)1390
تحلیل محیط شهری از رویکرد کیفیت بصری (نمونهموردی:
قابلیت دید در بافت قدیم شهر بوشهر) ،مجله هویت شهر،
شماره  8بهار و تابستان .1390

.38-65

ture: A psychological perspective, Cambridge University
Cambridge, UK.
•	 Kaplan. S. (1987), Aesthetics, affect and cognition: environmental preferences from an evolutionary perspective,
Environment and Behavior 19.
•	 Krier, Leon (1992), Architecture & Urban Design, Academy Editions.
•	 Nohl, Werner (2001), Sustainable landscape use and aesthetic perception preliminary reflections on future landscape aesthetics, landscape and urban planning journal,
No. 54, Pp. 223-237.
•	 Sitte, C. (1945), The Art of Building Cities, Translated by
Charles T. Stewart, New York: Van Nostrand Reinhold.

26

ش ــم ــاره دهــم
1393 بـ ـ ــهـ ـ ــار

ف ــص ــل ــن ــام ــه

شناسایی عوامل مؤثر بر طراحی بدنههای شهری
با تأ کید بر ابعاد زیباییشناسی و زیستمحیطی

پژوهشی-علمی

