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  چکیده

شکل  شهر          ضاها  از یا شبکه  از مت صر  اتیفیک با یمتوال یف ست  متفاوت یب ضا  یتوال نیا .ا در یی ف

شهری  سان  د کهیآ یم به وجود یصورت  در مناظر س  کی طول در ان ضاها  ر،یم  را گریکدی از زیتما قابل یف

در طراحی شااهری، من ر ایابان باید  د.ینما یتلق هم به مرتبط یفضاااها  عنوان به را آنها و کند ادراک

تصااویری یکرار ه و سااااتار بصااری تدریو شااده و همطنین متیکی دعوت کننده و راحت را برای عابران  

ستای همین مهم،  سیرعابرپیاده در ارتقاء    شده  یسد  ن مقالهیا در پیاده ایجاد نماید. در را نقش جداره های م

 رد.یگ قرار یبررس مورد یلیتتل -توصیفی و ای کتابخانه ی وهیشبه  در راستای دید متوالی من ر ایابان

اسااتخرام مدیارهای مرتبط با مقوله  با اسااتفاده از مکالدات اسااناد و مشاااهدات میدانی، ابتدا در این پژوهش 

سایت مو  سیس           رد مکالده،دیدهای متوالی در  سوات و  تاپ ستفاده از روشهای  ست.در  ادامه با ا بدست امده ا

سوات ،تددادی راهبرد تدیین گردیده        فازی  ستفاده از روش   صورت که با ا ست،بدین  صورت گرفته ا تتلیل 

ست امده         سیس فازی بد ستفاده از مدیارهای مذکور،طی مراحل تاپ ست،بدنبال ان اولویت بندی راهبردها با ا ا

ست.  شان می دهد  ا سیر      که  وجود  تباین درعین  تنوع و  هماهنگی در طیافته های مقاله ن سهای م سکان ول  

در بتث من ر شهری،   مردم بر  جداره های شهری اولین اقدامی است که باید در سایت مدن ر انجام گردد.تاثیر  

. جداره به عنوان کل و  یزی بیش از ارتباط و هماهنگی تک بناها در تدیین بیش از همه  عناصر شهری است   

لتاظ و به واسکه    ،ن و به عنوان یک حجم واجد کیفیتفضا نقش مؤثری دارد که در طراحی باید فراتر از پال 

  عوامل اقلیمی و فرهنگی هماهنگ شود.
 

 دید متوالی، ارزش های بصری، من ر شهری، تاپسیس فازی: کلیدی هایواژه
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   مقدّمه

و پدیده شهری است. اهمیت ان به اندازه ای است که برای درتدریو اساسا من ر شهری، سکح تماس انسان 

طراحی شهری گفته اند: طراحی شهری مدیریت من ر شهری است. من ر شهری عالوه بر ممکن سااتن قرائت 

متن شهر،انجام اسیب شناسی شهری )پاتولوژی( را هم نیز ممکن می سازد.بتران در من رشهری موجب بتران 

 (173:1397)گلکار،درطراحی شهری و بدنبال ان بتران در فرایندهای توسده و مدیریت شهری اواهد شد.

با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی و ورود اتومبیل به فضاهای شهری اندک اندک انسان به عنوان عابرپیاده 

و نیازهای حسی ان به فراموشی سررده شد، در نتیجه امروزه با فضاهای بی هویتی در شهر روبرو هستیم که 

شهرهایی که از من ر شهری مناسب و  (63:1392ضائلی،هیچ تصور ذهنی در ن ر مردم به یادگار نمی گذارند)ف

مکلوب براوردارند،موجب ارتقای تصویر ذهنی شهروندان شده و به همین میزان در ذهنشان نقش و به یادگار 

  می ماند و بدین ترتیب باعث ااطره جمدی و حس تدلق شهروندان اواهد شد.

مناظر زیبایی را به شهروندانش  دور گذشته های از رانیا مرکزی ریدل کو در که زین زدی شهر ارتباط، نیا در

 انیجهان زبانزد یاسالم مدماری و یبناهای اشت از یانبوه بای خیتار شهری عنوان به و امروزه  هدیه می داد

 و ناموزون رشد لتاظ از ده اییعد مشکالت با ، در بدضی از مناطق،حاضر حال در است ولی با این حال 

است، لذا به عنوان نمونه موردی یکی از ایابانهای یزد در این مقاله  شده روبرو بصری های یآلودگ نیهمطن

 استفاده شده است و به دنبال پاسخگویی به دو سوال زیر است:

 کدامند؟در سایت مدن ر اصلی جهت سنجش و بررسی ارزشهای بصری دیدهای متوالی شهری  راهبردهای.1

 ؟استبصری در پیاده روهای شهری  گونه سکانس های رزشهای ارتقای االویت راهبرد های . 2

 :تحقیق نظری مبانی و پیشینه

فلسفه تئوری مدرن من ر شهری کامال به .عبارت من ر شهری اولین بار توسط توماس شارپ به کار گرفته شد

به عقیده )می کندزوکر بر اهمیت بردارهای حرکتی تاکید (215:1966کرمونا و دیگران،)ن ریه کالن وابسته است

به عقیده میشائیل تریب من ر شهر،ان بخش (196:1394پاکزاد،.)شود کمک حرکت انسان ادراک می. وی فضا با

و هم ان بخش ادراک شده از فضا را در بر ( متیط موثر)از پیامهای متیکی که برای رفتار و نتیج ان مهم است

،در واقع من ر بخشی از فرم شهر که ناظر و قوه ی (متیط متسوس)می گیرد که بر فدالیتها تاثیر می گذارد

میزان امادگی ناظر برای ادراک ظرفیت ادراکی و شرایط متیکی ادراک در ان لت ه .ادراک او دریافت می کند

در مورد من ر شهری صاحبن رانی از ایران و جهان، پژوهشهایی انجام به طور کلی  .بر میزان ادراک تاثیر گذارند

(، 1993(، برایان گودی)1961(، گوردون کالن)1991به ااتصار می توان به میتو کرمونا) داده اند که

(، جهانشاه پاکزاد، سید امیرسدید مسدودی، کامران ذکاوت، مصکفی بهزادفر، کوروش گلکار، سید 1992گرین)

 امیر منصوری، مهدی شیبانی و... اشاره کرد.

ی(به طور دقیق، مکالدات مددودی انجام گرفته است.از جمله در ارتباط با موضوع این پژوهش)دیدهای متوال

( اشاره کرد. وی یک توالی نشانه گذاری متیط سااته شده 1961این مکالدات می توان به تتقیقات تیل وی)
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را پیشنهاد داده که در ان جزئیات ادراک به عنوان عملکرد زیستی در یک مسیر ضبط شود.این موضوع یک 

(استنتام شده 1960زمان بود که ارزشهای بصری ان از عناصر تصویری لینچ ) ضبط اکی با مقیاس

 (1394:70بود.)وحدت،رضایی راد،

 سیر تکامل مفهوم و نقش منظر شهری

 بنیان ن ری من ر شهری را در  هار عنوان می توان جستجو کرد:

  تزئینی –من رشهری ارایشی 

  برنامه متور–من رشهری عملکرد گرا 

  زمینه گرا –من رشهری ادراکی 

 من رشهری پایدار/هوشمند 

 .سیر تکامل مفهوم و منظر شهری1جدول

 
 نقش    ریشه ن ری صاحبن ران پایه و  اساس مفهوم عنوان

من رشهری ارایشی 

 تزئینی –

 

 ویترویوس دوره کالسیک،رمانتیک

 دانیل برنهایم

 اقدامات هاسمان

 برادران کریر

 اثار زیته

دوران قرون شهرهای 

 وسکی

-عملکردی

 زیباشنااتی

من رشهری 

–عملکرد گرا 

 برنامه متور

طراحی شهری  لوکوربوزیه دوره مدرن

عملکردگرا،پارادایم 

 فضا

-عملکردی

 زیباشنااتی)عینی(

من رشهری ادراکی 

 زمینه گرا –

 

دوره پست 

مدرنیست،پدیدار 

 شناسی،ادراک متیکی

من ر درانتقاد به  لینچ،اپلیارد،لنگ،نسر

شهری عملکردگرا 

 پدیدامد.

-عملکردی

 -زیباشنااتی)عینی(

 زیباشنااتی)ذهنی(

من رشهری 

 پایدار/هوشمند

 

 مک هارگ،کلتورپ، پارادایم توسده پایدار

 هیلدبرندفرای

-عملکردی پارادایم توسده پایدار

 -زیباشنااتی)عینی(

-زیباشنااتی)ذهنی(

 زیست متیکی

  (250-320از صفتات   االصه: 1397 گلکار،: منبع):1جدول

 

زمینه  گرا است. هدف این  -انطه که در این مقاله مورد بتث قرار اواهد گرفت، من ر شهری ادراکی

من رشهری، ایجاد من ر ذهنی قوی از شهر است و کانون توجه ان تتلیل، طراحی و مدیریت متیط ها با توجه 

تی، مفهوم ایابان به مثابه یک عنصر مدمارانه و اجتماعی به کیفیات قابل تجربه مکان است. به دنبال نقد مدرنیس

مورد توجه قرارمی گیرد، همطنین ارجاعات تاریخی در دستور کار قرار می گیرد.)اصل حس مکان(.از دیگر 

ویژگی های عمده شدن نقش بدد زمان و مسئله تدامل فضا و زمان است. عنصر زمان در طراحی شهری در 



 مقدم علی زاده                        

 

243 
 

ینتیکی فضا مکرح است.طرح اهمیت مسئله حرکت در ارزیابی من ر شهری برای قالب حرکت و اصوصیات ک

 townهنگامی که گوردون کالن نخستین بار مفهوم  اولین بار توسط کالن با ن ریه دیدهای متوالی تاکید شد.

scape  به کار برد، مفهومی شهری با ذکر پاره ای اصوصیات بصری شهرسازانه را مد ن ر 1961را در سال 

منتشر کرد، من ر هر شهری   Architectural reviewداشت.وی در مقاله ای که تتت همین عنوان در مجله 

را پاسخی به رفتارهای انسانی،وضدیت اب و هوایی،فاکتورهای ایمنی و به بیان دیگر مدااله ای ماهرانه در 

هر شخصی از من ر شخصی را  ار وب افزایش توانایی های متیط قلمداد کرد.به عبارت دیگر وی برداشت 

 متاثر از حس بینایی، حس مکان و متتوای متیکی که فرد در ان قرار می گیرد، بر می شمرد.

 . (36:1392)فضائلی،

 

 ساختار پژوهش
 روش پژوهش

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ساختار پژوهش :1نمودار

 .استخراج معیارهای ارزیابی کیفیت بر اساس مفهوم دیدهای متوالی 3

بخش بر اساس ن رات صاحبن ران مجموعه ای از اصلی ترین مدیارهای ارزیابی بر اساس مفهوم در این 

 تا با تکیه بر انها و با توجه به مشاهدات و تتلیل های میدانی، دیدهای متوالی در من ر شهری استخرام گردید،

 .شااصهای موردن ر جهت ارزیابی مورد مکالده بدست اید

مکالدات 

اسنادی)مرور 

 ن رات(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاهدات 

 میدانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استخرام مدیارها

swot 

تتلیل نهایی و 

 نتیجه گیری

تتلیل تاپسیس  

 فازی
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 با مفهوم کالن شهیاند در یتوال .باشد یم یشناات ییبایار زیمد نیتر دییکل یتوال کالن گوردن ن ر از

 وی همطنین کند. یم مکرح را یمتوال دهاییه دین ر بصری یتوال با ارتباط در وی ابد.ی یم حرکت ارتباط

 ((CULLEN,1961:23تدریو می کند. ذهن در مختلو متیکی مقاطع بین اتصال احساس را تداوم

 
 .دیدهای پی در پی1شکل 

یک راه طوالنی به واسکه ای که دید اولیه به زودی با  شم مانوس می گردد بی اثر و استه کننده می شود 

مغز انسان به تباین ها میان اشیاء عکس الدمل نشان می دهد و وقتی که دو من ره )ایابان و فضای باز( در ان 

اشکاری احساس می گردد و بشر در یک احساس عمیق تری واحد در حاف ه  قرار می گیرند، یک تفاوت 

قابل مشاهده است.با کنار هم گذاردن مناظردل انگیز در کنار یکدیگر، شهر سرزنده تر شده و درغیر این صورت 

شهر در کنار ما بدون شکل و جنبش ظاهرمی شود. بنابراین در ارزیابی دیدهای پی در پی لزوم توجه به وجود 

مناظر موجود و در حال نمایان شدن و تناسبات میان اجزای انها از اصول اولیه ایجاد تداوم بصری ارتباط میان 

 (128: 1389 متولی،) اواهد بود.

پاکزاد من ر شهری را جنبه عینی یا قابل ادراک متیط می داند که به نوبه اود دارای فرم، عملکرد و مدناست.وی 

دهنده من ر شهری را بدنه های شهری، کو، اسمان، مبلمان و در مکالده اود شااصها و عناصر تشکیل 

تجهیزات شهری، پوشش گیاهی و...می داند ولی به صورت شفاف الویت انها را در من ر فضاهای شهری بیان 

(.از ن ر کرمونا سیمای جداره شهری از بین عناصر کالبدی،مهمترین نقش را در 76:1385نمی کند.)پاکزاد،

بر عهده  دارند.به ن ر وی کیفیت ادراکی یک  فضای کالسیک شهری در  وهله نخست از تدریو من ر شهر 

جداره و  کو نشات می گیرد.ادراک فضاها در -انت ام ناشی ازنسبت ابداد و  اندازه دو عنصر مهم متشکله فضا

-Carmona, 2003:149 نسبتهای متنوعی از ابداد جداره ها و کو در حوزه های متنوعی صورت می گیرد.)

158) 

 با توجه به مکالب فوق شااص های زیر برای مدیار دیدهای متوالی پیشنهاد می شود:

 متصوریت 

 ایجاد موانع دید در مسیرهای طوالنی و مستقیم 

 تداوم حرکت 
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 ن م و تناسبات 

 تنگ و گشاد شدن فضا 

 فضاهای ایستا و پویا 

 ...(128: 1389 متولی،) عناصر کو، پوشش گیاهی، اسمان و جداره و 

 

 :مطالعه مورد محدوده

ستان  ستان   هارمین وسدت،  مربع کیلومتر 131575 حدود با یزد ا ست  کشور  وسیع  ا  مرکزی درقسمت  که ا

ر .شهر یزد، یکی ازشهرستانهای این استان است، که ب     قراردارد لوت کویر های دشت  ی حاشیه  در فالت ایران

ستان یزد در مجموع            شهر سکن جمدیت  شماری عمومی نفوس و م سر ساس آارین  نفر  474هزار و  656ا

نفر مرد  843هزار و  334اانوار زندگی می کنند که از این جمدیت  200هزار و  138اساات که این تدداد در 

ستند.  631هزار و 321و  ست که    متدوده مکالده پیاده رو واقع در ایابان فرای در مرنفر زن ه شهر یزد ا کز 

 متر می باشد.  812حد فاصل میدان شهید بهشتی تا میدان ازادی با طول حدود

 

 
 .موقدیت یزد در کشور و استان 2شکل

 

 
 .موقدیت سایت3شکل



 سکوح کو، جداره، پوشش گیاهی، اسمان تتلیل و بررسی سکانسها سکانسها

 

صوریت و تدین          سبب حس مت صرطبیدی  سلط درات و عن ضور م ح

فضااایی، نماهای مختلو و ناهماهنگ در این متدوده موجب اغتشاااش 

بصااری،کفسااازی ممتد ساابب حس تداوم حرکت،جداسااازی مساایر    

سواره)کو ه( از پیاده توسط کفسازی اسفالت،به نوعی نشانه گذاری در      

طول مساایر،موجب تذکر پیاده از حضااور سااواره می شااود.عدم تدریو 

 نقکه ابتدا در این سکانس.

 

 

نماهای ناهماهنگ،حضورمسلط درات درطول مسیر،عدم تداوم حرکت 

 توسط تغییر نابجای کفسازی به اسفالت در این مسیر

 

 

 

صوریت          سازی ممتد،مت سیر،کف سیب دیده م ساده ،یکنواات و ا نمای 

 مناسب

 



 مقدم علی زاده                        

 

247 
 

 

نمای ساده و طوالنی،باعث یکنوااتی و عدم تنوع مسیر اواهد 

شد.کفسازی ممتد و پوشش گیاهی مناسب،توالی مسیر را تا اندازه ای 

 تضمین کرده است.

 

 

تلفیق نابجای نمای مدرن و سنتی در طول مسیر به جای استفاده ازمصالح 

بومی بابافت های متباین،موجب دلزدگی مسیر اواهدشد.،نبود حضور 

 اسمان در دید عابر پیاده

 

 

تنوع حجمی باال،نماهای متفاوت بدون وجود ریتم عمودی یاافقی،عدم 

اسمان هماهنگ توسط توجه به متدودیتهای ارتفاعی، جهت تدیین اط 

 سااتمانها در طول مسیر
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نماهای ناهماهنگ موجب اغتشاش بصری در طول مسیر اواهد 

 شد.متصوریت مناسب،کفسازی ممتد و پوشش گیاهی مناسب 

 

 

تنوع نماهای متفاوت بدون وجود ریتم عمودی یا افقی در طول مسیر،عدم 

اسمان هماهنگ توسط  توجه به متدودیتهای ارتفاعی، جهت تدیین اط

 سااتمانها ، نبود اسمان در دید عابر پیاده

 

 سطوح جداره،کف،اسمان و پوشش گیاهی در سکانسهای طول مسیرتحلیل  :1تصاویر

 

 



 

 مقایسه سطوح جداره،کف،اسمان و پوشش گیاهی در سکانسهای طول مسیر :2نمودار

به تددادی از  و  تتلیل های بررسی شده بر سکوح جداره مدن ر حضور در سایت و مشاهدات میدانیپس از 

 شااصهای نهایی دست یافته شده است.

 C1تدریو نقاط ابتدا و انتها: 

 C2مصالح و متریال جداره : 

 :C3 تداوم و توالی مسیر 

 C4میزان تاثیرکو،جداره، پوشش گیاهی و اسمان در دید عابرپیاده : 

راهبردهای مربوطه شناسایی شده و با  SWOTبا  توجه به شناات و تتلیل من رسایت مورد ن ر از طریق روش 

 مدیارهای مذکور در  ندین مرحله از طریق روش تاپسیس فازی الویت بندی گردیده اند.
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  قوت ها ضعف ها

W1 یکنوااتی در فضا و:

احساس استگی در ناظر 

به دلیل نبود نفوذ بصری 

بدنه ها)مانند بالکن در 

های پیش امده یا 

فرورفته،عقب نشینی 

 طبقات فوقانی و..

W2 اغتشاش بصری در:

طول ایابان به دلیل وجود 

تنوع ناهماهنگ نمای 

سااتمانها و نصب 

 عناصرالتاقی

S1نشانه  در  :وجود

)وجود کاربری متدوده

 های مهم(

S2تصویر ذهنی  :وجود

 از مسیر اوانا

W1 O1.  از استفاده

مصالح متناسب و هماهنگ 

در کنار بهره مندی از  رنگ 

، جهت ارتقاء جذابیت 

 بصری

.S4 O1 وجود تباین در

جداره مسیر و پرهیز از 

یکنوااتی مسیر در 

ایجاد سکانسهای راستای 

 متنوع در امتداد مسیر

O1 ایجاد سکانس های:

 متنوع

 

 فرصتها

W1 T1 توجه به اط .

 اسمان متناسب

 

S1، T1ضوابط  :ارائه

جهت مناسب سازی 

جداره ها و نماهای 

موجود مغازه ها به کسبه 

 متدوده

 

T1 عدم وجود ضوابط:

طراحی جداره هاو 

افزایش اغتشاش بصری 

 در التاقات جداره

 تهدید ها

 :تتلیل سوات 2جدول

 تاپسیس فازی

رتبه بندی گزینه ها  روش تاپسیس فازی از روشهای مدروف و پرکاربرد تصمیم گیری  ند مدیاره است که جهت

ارائه شده است. گامهای این روش  1981در متیط فازی بکار گرفته می شود این روش توسط هوانگ و یون در سال 

 .مشابه روش تاپسیس است. قبل از انجام روش تاپسیس فازی باید وزن مدیارها را متاسبه کرد

مدرفی شد. همان طور که می دانیم ،  1992در سال  Chenشده توسط  Fuzzy TOPSIS تکنیک تاپسیس فازی

تفکرات انسان همراه با عدم قکدیت است و این عدم قکدیت در تصمیم گیری تاثیر گذار است. به همین دلیل از 

روش های تصمیم گیری فازی استفاده می گردد که یکی از این روش ها، تاپسیس فازی برای رتبه بندی گزینه ها 

اتریس تصمیم گیری، یا وزن های شااص ها نسبت به، و یا هر دوی آن ها به صورت است. در این حالت، عناصر م

 .فازی و با اعداد فازی بیان می گردند

 انجام مراحل تاپسیس فازی

 ماتریس تصمیم و بردار وزن معیارها :ولمرحله ا
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ست            سکر نماینده یک گزینه ا سنجش و هر  شااص  شان دهنده یک  ستون ن ام در  iگزینهبیانگر کمیت  . ijXهر 

سب اثرگذاری روی گزینه   j زیرمدیار ست. همطنین زیرمدیارها بر ح شند    ام ا ست منفی یا مثبت با ،اما در ها ممکن ا

می تواند بر اساس یک طیو فازی است      ijX مقادیرمثبت است.   این پژوهش اثرات همه مدیارها بر  روی گزینه ها 

ایلی  “تایی زیر که از عبارت  5تصاامیم فازی می توان از طیو وارد ماتریس تصاامیم شااوند. برای تکمیل ماتریس 

 .می باشد استفاده کرد” بسیار زیاد“تا ” کم
 

C4 C3 C2 C1 مدیارها 

 W1 O1 مناسب تاحدودی کم بسیارزیاد مناسب

 S4 O1 تا حدودی زیاد تاحدودی زیاد تاحدودی زیاد تا حدودی زیاد

 .W1 T1 بسیار زیاد مناسب مناسب تا حدودی کم

 S1، T1 بسیار زیاد مناسب مناسب تا حدودی کم

 :اهمیت گزینه ها در رابکه با مدیارها 2جدول

 

C4 C3 C2 C1 مدیارها 

 وزن مدیار مهم تاحدودی مهم مهم بسیارمهم

 :وزن مدیارها 3جدول

 
 0,0,0.1 بی تفاوت

 0,0.1,0.3 کم

 0.1,0.3,0.5 تا حدودی کم

 0.3,0.1,0.5 مناسب

 0.5,0.7,0.9 زیاد تاحدودی

 0.7,0.9,1 زیاد

 0.9,1,1 بسیار زیاد

 متغیرهای زبانی برای رتبه بندی اهمیت معیارها :4جدول

 
 0,0,1 بسیار مهم

 0,0,3 مهم

 1,3,5 تاحدودی  مهم

 3,5,7 مناسب

 5,7,9 تاحدودی زیاد

 7,9,10 زیاد

 9,10,10 بسیار زیاد

 بندی اهمیت معیارهامتغیرهای زبانی برای رتبه  :5جدول

 



 4، شماره2، دوره1399 بهارجغرافیا و روابط انسانی،                              

 

252 
 

 .با استفاده از این دو جدول بردار وزن و ماتریس تصمیم به ترتیب زیر اواهد بود
 بردار وزن :6جدول

 

C4 C3 C2 C1 مدیار 
 وزن مدیار 0.9,1,1 0.5,0.7,0.9 0.1,0.3,0.5 0.3,0.5,0.7

 ماتریس تصمیم :7جدول

 

C4 C3 C2 C1  
3,5,10 5,7,9 7,9,10 1,3,5 W1 O1 

5,7,9 7,9,10 3,5,7 9,10,10 S4 O1 
1,3,5 9,10,10 0,1,3 3,5,7 W1 T1. 
1,3,5 9,10,10 0,1,3 3,5,7 S1، T1 

 

 :گام دوم: بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم

R11=[1/10,3/10,5/10]=[0.1,0.3,0.5] 

R12=[9/10,10/10,10/10]=[0.9,1,1] 
R13=[3/10,5/10,7/10]=[0.3,0.5,0.7] 

R14=[3/10,5/10,7/10]=[0.3,0.5,0.7] 

R21=[7/10,9/10,10/10]=[0.7,0.9,1] 

R22=[3/10,5/10,7/10]=[0.3,0.5,0.7] 

R23=[0/10,1/10,3/10]=[0,0.1,0.3] 

R24=[0/10,1/10,3/10]=[0,0.1,0.3] 

 .عملیات مشابه برای سایر گزینه ها هم بدین صورت انجام می پذیرد

 

C4 C3 C2 C1 راهبردها 
[0.3,0.5,1] [0.5,0.7,0.9] [0.7,0.9,1]  [0.1,0.3,0.5] W1 O1 

[0.5,0.7,0.9] [0.7,0.9,1] [0.3,0.5,0.7] [0.9,1,1] S4 O1 
[0.1,0.3,0.5] [0.9,1,1] [0,0.1,0.3] [0.3,0.5,0.7] W1 T1. 
[0.1,0.3,0.5] [0.9,1,1] [0,0.1,0.3] [0.3,0.5,0.7] S1، T1 

 تصمیمبی مقیاس شده ماتریس  :8جدول

 

C4 C3 C2 C1 مدیار 

 وزن مدیار 0.9,1,1 0.5,0.7,0.9 0.1,0.3,0.5 0.3,0.5,0.7

 مدیارهابی مقیاس شده ماتریس  :9جدول

 

 بدست آوردن ماتریس تصمیم بی مقیاس وزن دار :گام سوم
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11V 11w *11r=  32v], 0.09,0.3,0.5] = [0.9,1,1] * [0.5, 0.3, 0.1= [ 2w *32r=  ] * 0,0.1,0.3= [

[0.5.0.7.0.9] = [0.0.07.0.27] 

 
C4 C3 C2 C1  

[0.5,0.3,0.09] 
[0.45,0.21,0.05] [0.9,0.63,0.35]  [0.5,0.3,0.09] W1 O1 

[0.9,0.63,0.35] [0.5,0.27,0.07] [0.15,0.63,0.35] [1,1,0.81] S4 O1 
[0.9,0.63,0.09] [0.5.0.3,0.09] [0.27,0.07,0] [0.7,0.5,0.27] W1 T1. 
[0.9,0.63,0.09] [0.5.0.3,0.09] [0.27,0.07,0] [0.7,0.5,0.27] S1 T1 

 مدیارهاماتریس بی مقیاس  وزن دار شده  :10جدول

  A*محاسبه حد ایده آل:گام چهارم

V۱]1,1, 1, 1] = [)0.7, 1, 0.5) , Max (0.7, 1, 0.5), Max (0.7, 1, 0.5), Max (0.7, 1, 0.5Max (* = [ 

V۲, 0.63, 0.9) ), Max (0.27, 0.63, 0.9), Max (27, 0, 0.63, 0.9), Max (27, 0, 0.63, 0.9Max (* = [

0.27)] = [0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9] 

V۳] )0.5, 0.5, 0.45) , Max (0.5, 0.5, 0.45), Max (0.5, 0.5, 0.45), Max (0.5, 0.5, 0.45Max (* = [

= [0.5, 0.5, 0.5, 0.5] 

V۴, 0.14, 0.23), Max ( 0.7, 0.14, 0.23), Max (0.7, 0.14, 0.23), Max (0.7, 0.14, 0.23Max (* = [

0.7] = [0.7, 0.7, 0.7, 0.7] 

 

  CC و شاخص شباهت   *S تعیین فاصله هر گزینه از حد ایده آل مرحله پنجم:

0.58=  14, S*0.31=  13, S*0.354=  12, S*0.723= 2)1-0.5+ ( 2)0.3-1+ ( 2)1-0.09) (3.1= √ ( 11S* 

1.97=  0.58+  0.31+  0.354+  0.723= ∑  1S* 

  ون مدیار با تاثیرپذیری منفی نداشتیم،تاثیرپذیری منفی صفرجایگزین می شود.

CC1 = 0 / (0 + 1.97) =0 

 :عملیات مشابه برای سایر گزینه ها هم بدین صورت انجام می پذیرد
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C4 C3 C2 C1  گزینه از ایده فاصاااله

 ال

0.58 0.31 0.35 0.72  1.97 

0.62 0.28 0.55 0.11 1.57 

0.48 0.26 0.79 0.53 2.07 

0.47 0.25 0.78 0.52 2.06 

 مدیارهاماتریس بی مقیاس  وزن دار شده  :11جدول

شباهت    با توجه به  شاخص  صورت  راهبردهامقدار  می   اولویت بندی S4 O1> W1 O1> W1 T1> S1 T1 به 

 .گردد

 
S1 T1 W1 T1. S4 O1 W1 O1 شااص شباهت 

0.37 0.38 0.51 0.4 
 با  استفاده از اعداد فازی CC1متاسبه :12جدول

 :پیشنهادها ارائه و گیرینتیجه
بیشترین امتیاز را به اود ااتصاص داد و اولین اولویت و اقدام در   S4 O1با توجه به نتایج بدست امده،راهبرد  

جداره های ایابان در سکح تنوع توجه ویژه به نتیجه گرفت با طراحی مناسب جداره وپس می توان این سایت است.

ه مشاهدات .حال برای پاسخگویی به سواالت پژوهش می توان گفت با توجه بدیدعابر پیاده تاثیر بسزایی دارد شهر،در

راهبردهایی ن یر توجه به تنوع و میدانی و حضور در سایت و تتلیل سوات و روش تاپسیس فازی می توان به 

جهت ارتقاء ارزشهای بصری در متدوده های مذکور می توان  هماهنگی جداره طول مسیر و...رسید بگونه ای که

 پیشنهادهای زیر را با توجه به فرهنگ و اقلیم هر جامده به کار گرفت.

ای بصری فدال و نمای نفوذپذیر فیزیکی مدیار نم دو جداره، متنوع بودن و فدال برای فوق توضیتات به توجه با

پیشنهاد می شود.نمای بصری فدال باعث ارتباط بصری بین پیاده رو و داال طبقه همکو مشرف به پیاده رو می 

شود و نمای نفوذپذیر فیزیکی فدال پیاده رو و طبقه همکو مشرف به ان از طریق مغازه های دارای ویترین، البی 

 می شود.سااتمانها ،مدابر و....

 قدردانی و تشکر

بررسی  و سنجش »متولی نویسنده مقاله  با توجه به اینکه بنده به عنوان نویسنده این مقاله،از مقاله جناب اقای مسدود

در نگارش  «کیفیت زیبایی در من ر شهری بر اساس مفهوم دیدهای متوالی نمونه موردی مسیرگردشگری داراباد تهران

 مقاله بهره مند شده ام،از ایشان کمال تشکر را دارم. این

 :مآخذ و منابع

تهران : انتشارات وزارت مسکن چاپ اول، .یشهر یطراح ندیفرآ و ینظر یمبان.(:1385) .پاکزاد، جهانشاه .1

 یو شهرساز
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