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 چكيده 

اي بقاءوزيستن خلق نموده است .داشتن شهر زيبا و كه انسان آن را بر شهر به عنوان واقعيت اجتماعي و اكولوژيكي

شهروندان در طول حيات خالقنهايت آرزوي ديرينه هر فرد و اجتماع   است .شهر زيبا ،انعكاس فرهنگ و هويت 

ولي  مطالعات بسيار زيادي از انديشگران شهري در رابطه با شهر بي دغه دغه و عاري از دل مشغل شهري است ،

كه چنان كارآمد نبود ه ،و اين گره خوردگي بصري وآسايش محيط به بار ننشست .زشتي و نازيبايي انجام داده اند 

تحليلي انجام شده –برخي از شهرها ،احساس سرزندگي شهري را از شهرها دور نموده اين مقاله به روش توصيفي 

اسان شهري  وشهرها  علل است پر واضح است كه كنكاش پيش روي هدفي جز ساماندهي منظر شهري ندارد كارشن

خصوص كارشناسان زيباسازي ،به هويت شهرها احترام گذاشته تا غرور شهرها از بين نرود،وشاهد توشعه شهرهاي 

از نظر زيباشناسي و پتانسيلهاي ان باشيم،شناسايي زيباي شهرهاي كه از نظر وجود رودخانه دريا يا چشمه ،هركدام 

اده از زير ساختهاي مناسب براي جذب تورسيم و زيباشناسي محدوده يكي و استفند زيباي بخصوص خودشون دار

از اهداف بزرگ در برنامه ريزي مي باشد چه بيشترين جذب گردشگران به سمت شهرها است كه درون آنها آب و 

 و سرمايه گذاري و طراحي شهري را مي توان اهداف بزرگ  شهرها دانست، ومعماري و خط آسمان رودخانه باشد 

اين مقاله توصيفي  كه شهر نودشه با توجه به مشخصات جزء شهرهاي است كمتر به منظر شهري آن توجه شده است .

  و تحليلي مي باشد 

معيار ارزيابي  ،ديدهاي متوالي، منظر شهري ،كليده واژه:زيبايي شناسي  
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دمهمق  

يل الزم سعادت وتعالي زندگي فردي زيبايي از ذات هستي زيستي واجتماعي انسان سرچشمه مي گيرد وبه همين دل

زيبا «و»زيبا خواهي « و اجتماعي است .از اين رو انسان ،هميشه ودر همه جا در جستجوي زيباي خلق زيبايي است و

در بخش سرشت وسرنوشت آدمي است .اما حرف اصلي  اين است كه زيباي چيست ؟چرا به دنبال آن »دوستي

  ،)1385واكولوژيكي شهري دارد؟(جواد مهديزاده،شهري هستيم؟وچه رابطه اي با محيط زندگي 

به دليل افزايش روز افزون جمعيت تاثيرات منفي آن بر شهرها در حال حاضر متخصصين براي طراحي اكولوژيك و 

 ايجاد  موثر در بين دستاوردهاي خود انواع اكوسيستم هاي زيستي ،توجه بيشتري مي نمايند.در محدوده هيدرولوژي

خود را در مفاهيم جديد توسعه شهري از جمله طرحي شهري حساس به آب به خوبي نشان داده است.به  اين بيان

اين معني آب  هاي سطحي ،در كشورهاي پيش رفته به جاي استفاده از سيستم هاي سخت براي كنترل رواناب 

استفاده مي نمايند .سيستم وسيالب درمحيط هاي شهري،از سيستم ها و سازه هاي نرم تر وگاها واجد پوشش گياهي 

طبيعي تر با مصالح نرم تر كه هاي جو ي ها ،آبر هه ها ومسيل هاي سيماني و بتوني ،جاي خود را به سيستم هاي 

و سيستم مديريت آبهاي  خوضه آب خيز طبيعي نزديكترند،داده است .به اين ترتيب طراحي منظر فضاي سبز شهري

  )،beecham,2003(سطحي در شهرها تلفيق شده است 

است.از نظر وي نظمي مابعدالطبيعي و اخالقي »افالطون«ر مستقيم اشاره كردغياولين كسي كه به زيباشناسي به طور 

بر جهان حاكم است كه فيلسوف بايد آن را از طريق تفكر عقالني كشف كند وهنر هنگامي ارزش حقيقي دارد كه 

  )1383قرار گيريم(كلي، نظم را دقيقا نشان دهد.يا به ما كمك كند در جريان

واژه زيبا شناسي تا حدي شبيه به معناي امروز آن مورد استفاده قرار گرفت ؛در اين براي اولين بار»ارسطو «در زمان 

وهم برادراك حسي داللت مي  .اين واژههم احساسبه كار برده مي شدaesthesisدو واژه زيبا شناسي به صورت 

در حواس ،معنا داده است.در واقعادراك حسي واژه اي است كه درآن دوران كرده وبه طور كلي ادراك از طريق 

  )1388برابردريافت عقالني است.(كالينسن،

يافته اي از زيباشناسي را به عنوان بخش تكميلي،اگر نگوييم اساسي از  ظام كانت نخستين كسي بود كه نظريه ن

  سه پرسش پرسش پاسخ گويددستگاهي فلسفي گسترش داد.كانت خود را برآن داشت كه به 

  ((چه چيزي را مي توانم بدانم؟

  ((چه بايد بكنم؟

  ه چه چيز مي توانم اميدوار باشم ((ب



  مصري و همكاران                           

 

  )حفاظت از لبه ها 1

هاي  با زير ساخت هاي از اين روش در جاهايي استفاده مي شود كه فرسايش لبه رودخانه مالكيت هاي خصوصي

ست.برخي محدوديت فصلي مواجه هستيم ويا شدت جريان فرسايشي باال عمومي  را تهديد مي كند يا درجايي كه  با

  شيوه هاي حفاظت از لبه يا رودخانه  عبارتنداز:

  ريشه درخت-كنده الف)پوشش

  ب)سنگ چيني پولكي 

  ج)گابيون

  : )كنترل شيب2

ود رودخانه شش مي منظور حفاظت از ارتفاع بستر رود تعبيه شده اند .در اين روش ها تالساختارهاي كنترل شيب به 

  به وضعيت سابق خود برگردد يا از ارتفاع كانال رودخانه حفاظت گردد.

  )تغيير انحناءوتمركز جريان :3

سوي مĤندرا  در اين روش جريان لبه هاي در حال فرسايش رود منحرف مي شود،در مركزكانال تمركز پيدا مي كند ،به

ي شودوباعث افزايش زيست گاه هاي حوضچه اي بهسابي ميا خميدگي هاي رودخانه هدايت وازآنجا خارج مي 

  ).1388گردد(لقايي،

شهر متشكل از شبكه اي از فضاهاي متوالي با كيفيات بصري متفاوت است . اين توالي فضايي در صورتي بوجود مي 

اي مرتبط به هم آيد كه انسان طول يك مسير ،فضاهاي قابل تمايز از يگديگر را ادراك كند و آنها را به عنوان فضاه

تلقي نمايد.فضاهاي در چنيين تركيب  بي پاياني شركت داشته اندبه طور هم زمان قابل ديده شدن نيستند و در يك 

ختلفي را در اثر دريافت پيام متنوع توالي بصري ادراك مي شوند شهروندان با عبور از اين فضاها ،ادراكات حسي م

اين ادراكات در مجموع گونه اي مناظر متمادي از ) 1389سعود متولي :م 1387حسيني و رزاقي ، (كسب مي نمايد 

يك مجموعه در ذهن ناظر نقش مي بندد و ارزش منظر شهري را ابعاد ديناميك تنوع مي بخشد . همان طور كه ذكر 

بسياري  گرديد ،اين فرايند پويا در فضا حاصل مي گردد و ديد هاي پياپي و مرتبط منجر مي شود كه ارزش سه بعدي

را در خود نهفته دارد. ديد متوالي با حركت از مكاني به مكان ديگر تاكيد و تاثير پذيري قوي از بعد سوم در ناظر 

،بار معنايي خاصي در منظر شهري يافته است به عنوان يك تكنيك هاي سنجش 1ايجاد مي كند ودر ديدهاي متوالي 

بنابراين معماران و طراحان شهري و برنامه ريزان به هنگام  ).Bosselmann, 2007كيفيت فضا شمرد ه مي شود (

صحيح اين مفهوم تاثير گذار بر ادارك ناظر مي باشند (تصوير طراحي شهري منظر شهري نياز مند در ك و شناخت 

1(  

                                                           

1 Serial Vision 
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نودشه-1شكل   

 روش پژوهش 

ج معيارها و آن با هدف استخرا مقاله حاضر در امر به كندكاو در تعاريف و مفاهيم منظر شهري ،حركت ناظر ادارك

لب معيار شاخص هاي مرتبط با مفهوم ديدهاي متوالي و جاذبه هاي شهرهاي مرزي گردشگر پذير و نتايج آن در قا

  اصلي و شاخصهاي زير مجموعه  آنها مشخص مي گردد. 

ايت انجام ه شده از سو بررسي متغيرها و معيارهاي مرتبط و كيفيات بصري بوسيله برداشت ميداني و تصاوير گرفت

  ست :  گرديد تا اين متغيرهاي تدقيق گردند .بينا براين اهداف مد نظر اين پژوهش در دو سطح تعريف شده ا

يدهاي دسطح كالن :در اين پژوهش هدف دست يابي به پارامترهاي زيبايي منظر شهري با توجه به مفهوم  -1

 و طراحي و منظر سازي دست بافت .متوالي  مي باشد . تا بدين وسيله به اصول كاربردي 

طالعاتي مسطح عملياتي :در مقياس  كوچك هدف از اين پژوهش ارزيابي پهنه هاي متنوع محدوده  محدوده   -2

شهري در  بوسيله پارامترهاي  استخراج شده مي باشد  تا بدين وسيله راهكارهايي نتيجه گردد  كه فضاي

  ر باشد .يي و قابليت ادراك مناسب براي ناظر نيز برخورداكنار برخورداري از عملكرد مناسب ،از زيبا

  مباني نظري پژوهش 

  زيباشناسي در منظر شهري 
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2مازلو"نياز به زيبايي جزء ناشناخته ترين نيازها  مي باشد 
در بعضي افراد وجود دارد . اينگونه معتقد است كه اين نياز  "

ر محيطي زيبا ،بهبود مي يابد . اين حالت تقريبا به طور عام در با ديدن زشتي بيمار مي شوند . و با قرار گرفتن د

  كودكان سالم ديده مي شود .  در تعريف نياز سه موضوع ارزش ،لذت و تعجب مهم است .

واختي محيط ننكته اي كه بايد در مبحث زيبايي شناسي مورد توجه قرار بگيرد تنوع طلبي است . انسان يك  از يك 

هبانان آثار هنري ردگي مي نمايد .اگر چه محيط او زيباترين منظر با اثر هنوري باشد . چنانكه نگ،احساس ركود و افس

ه هر انساني و هر آن آثار لذتي نمي برند .جاي ترديد نيست ككه ماموريت نگهداري دائمي از آنها دارند . از تماشاي 

ظر به  فرهنگي كه ه در باره حيات خود دارند و با نقومي و ملتي از انسان ها  با نظر به چكونگي تفسير و توجيهي  ك

ان ها و ايده ها اگر در آن زندگي مي كنند. حقايقي به عنوان آرمان ها و ايدهاي اعالء براي خود پذيرفته اند. اين آرم

 وح بودهراز سنخ عظمت هاي معقول مانند :عدالت آزادي و نظم صدق و اخالق و فداكاري و ساير تجليات تكاملي 

نخ تركيبات و كيفيات باشند. تحقق و انطباق آنها در زندگي عيني  انسان ها  ،زيبايي عقالني ناميده مي شود و اگر از س

  )1385:37محسوب باشند ،زيبايي حسي ناميده مي شود.(پاكزاد ،

مه حس هي ،با وجود اين تجربه ،محيط شهردرك زيباشناسي از محيط شهري اساسا بصري و وابسته به زيبايي است 

ون "اشند . چنانكه بهاي ما را در بر مي گيرد و در بعضي شرايط شنوايي ،بويايي و بساوايي مي تواند مهمتر از بينايي 

م  تصور از طراحان در خواست مي كند ،كه ما اجازه دهيد كه سعي كنيم انعكاس فضاهايي را طراحي مي كني"ميس

جربه اي كه آن تشود  يا فعاليت هايي كه آنجا اتفاق مي افتد  و لمس  كنيم . بويايي  كه به وسيله مصالح ساطح مي

برمي  فضاها ايجاد مي كنند . درك بصري از محيط شهري  محصول ادراك و تشخيص است وآن چيزي است كه ما را

چطور  نيم وانگيزد كه درك مي كنيم ،چطور آنها را درك كنيم ،چطور اطالعات جمع آوري شده را تفسير و قضاوت ك

حيط ويژه مفضا در ذهن ما جذاب به نظر مي رسد . چنيين اطالعاتي بيشتر ،از اينكه ما چه احساسي در مورد يك 

رهنگي  ساخته  مي داريم و براي ما چه معني مي دهد،تاثير گرفته اند . همان طور عقايد زيبايي از لحاظ اجتماعي و ف

م است كه مشاهده كننده  قرار بگيرد . تشخيص  اين موضوع مه شود، پس زيبايي در بخش بيشتر از سادگي در ذهن

جك ").Miess, 1990: 79سليقه و ذوق كلي عموم براي محيط هاي ويژه گسترده تر از مالك و معيار زيبايي است (

ين پنچ خصوصيت محيط هاي دوست داشتني را مشخص  مي كند . از ديد او محيط هاي  نامطلوب برعكس ا"نسر 

  : را دارند. در هر حالت ،آن ويژگي هاي كه براي مشاهده مهم مي باشند در زير ذكر شده است ويژگي ها

 تميزي و نگهدار خوب  -1

 اصالت تاريخي داشتن  -2

  نظم داشتن -3

 رنگ طبيعي داشتن  -4

 ).Nasar, 1998: 28فضا هاي باز و تعريف شده ( -5

                                                           

2 Abraham )Harold( Maslow 
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مي آنرا تجربه  مي كنند را راضي كند ،همان طور اعتقاد دارم فرم شهر و ظاهر آن بايد طيف وسيعي از مرد" 3كرمونا"

چهر چوب ترجيع  4كه راپاپورت منظر شهر را نقطه تماس فرد  با محيط پيرامون  مي داند . همچنيين كاپالن ها 

محيطي افراد را برشمردند .كاپالن  ها اظهار مي كنند  كه يكپارچگي ، خوانايي ، پيچيدگي و رمز راز  به عنوات كيفيت  

اي  اطالعاتي محيط هستند كه به ترجيحات مردم براي محيط  هاي كالبدي كمك مي كنند . براي درك اني را محيط ه

ها ،فهميدن بوسيله يكپارچگي و پيچيدگي  محيطي حمايت شده است  كه در زمان طوالني تر كيفيت هاي خوانايي 

  (Carmona, 2003: 134)و رمز و راز جستجو ي محيط ها را تشويق  مي كند 

عاليت فلذا با توجه به موارد مطرح شده در باب زيبايي از متخصصان طراحي در فضاي شهري مي توان گفت :در 

ممكن است  هاي روزانه ،مردم بايد قسمت هاي  عمومي و محيط شهري عبور آنرا تجربه كنند . بنا براين در حالي

ك بيننده  كم گران   به صورت عالي پذيرفت ، كه بنظر  يعقيده  هنرهاي بصري وعالي  از نظر مردمان محلي و گردش

د عموم گسترده اطالع ،جذاب بيابد و توجه اورا جلب  كند كه ديدن از يك موزه  را انتخاب كند ،فرم ظاهر شهر باي

آن  اشته باشد تري را راضي كند به  طور منظم و معماري منطقه در سينا ساختمانهاي و زنگ كه با منطقه همخواني د

  را چيدمان منظم طراحي  تجربه مي كنند. 

  حركت وديد هاي متوالي  در منظر شهري

اخته است . سارتباط اجزا در ساختار فضايي بسياري از شهر ها  تحليل گران فضاي شهري را بنتايج جالبي رهنمون 

د، اين ارتباط ممكن كيل  شده  باشبراي نمونه اگر خياباني در نظر  گرفت  كه از رشته اي  از فضاهاي ايستا و پويا تش

رحال ،گيرايي و ،با تفاوت  آنها بر حسب تناسب و تركيب ومصالح ومانند آن؛ در هاست از  نظر تقابل فضا ها  باشد 

كل شاين كشش بصري را به )35:1382يي  به فضاي ديگر افزايش مي يابد (توسلي ،كشش بصري با حركت از فضا

ما از مكان از  . باحركت ما ،پرسپكتيو  مكان نيز از نظر فيزيكي تغيير مي كند . درك تسلسل زمان فضا درك ميكنيم

ضاي بزرگ از طريق فآنچه كه قبال تجربه شده  و انچه انتظار داريم  ببينيم نيز تاييد  مي پذيرد . مثال ورود به يك 

اند به نظر برسد . حركت  مي توفضايي  كوچك تر ، مي تواند  موجب  شود شود كه فضاي بزرگ با هيبت تر به 

دازه  اي ،تابعي طي شده با واقعيت تفاوت  دارد  تا انعنوان سكانس مصور خانده شود. درك ما از گذر زمان و فاصله 

  ).275:1379از كيفيت هاي بصري و تجربي محيطي است كه ما در طول آن حركت ميكنيم (مائالك ،

ي يك فعاليت پويا است و سرزندگي و حركت و زمان درگير است ،تجربه همان طور كه تجربه ما از محيط  هاي شهر

و زيبا شناختي  ناشي از حركت در طول فضا نيز  يك بخش مهم از بعد بصري درك منظر است . محيط به عنوان 

منظر در باب جنبه هاي بصري  "گوردن كالن"يك سكانس پويا ،و زودگذر و در حال آشكار شدن ،تجربه مي شود . 

شهري بيان مي كند  كه اين تجربه نوعا مجموعه اي از كشش ها و مكاشفه ها است با جذابيتي كه به وسيله تضاد 

ايجاد مي شود ،او اهميت ويژه اي را در كشش بين اينجا و آنجا ديد ،اين موضوع مورد توجه قرار داد  كه محيط 

ه الزمبه ذكر  است  كه روش هاي جديد مسافرت شهري بايد از نقطه ديد  شخص در حال حركت طراحي شود . البت

                                                           

3-  Mathew Carmona 

4-  Kaplan & Kaplan 
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راهاي بيشتري براي مشاهده فراهم كرده است  كه گردشگري جژئ اين راها مي باشد كه راضي بودن از منظر شهري  

باعث مساله به ايجاد تصاوير ذهن متعدد از محيط شهري  كه شهرهاي پلكاني و منظر متفاوت شهري  كه ناشي از 

منجر مي شود . ديد عابر پياده  مي تواند متوقف و با محيط اطرافش درگير شود و باعث آرامش سرعت  حركت است 

روح و روان شخص گردد. ولي رانندگان ،محيط شهري را با سرعت و از طريف شيشه جلوي اتوموبيل مي بينند و 

نظر شهر و فضاي شهري با همزمان جاده ،ترافيك و هر عالمت با مسير ديگري تمركز مي كنند . در اين  صورت م

  وجود ترافيك و حس آرامش راننده مد نظر مي باشد .

 تصوير حركت ديد متوالي در شهر 

استخراج معيار هاي ارزيابي زيبايي بر اساس  مفهوم ديدهاي متوالي    

ي جموعه ادر اين قسمت بر اساس مطالعه موضوع كه در ادبيات طراحي شهري و طراحي مد نظر صورت گرفته ،م

ظر شهري و ديد از اصلي ترين معيارهاي ارزيابي بر اساس مفاهيم زيباشناسي شهري  ،حركت و ديد متوالي در من

ص هاي مورد نظر گردشگران  استخراج گرديده   تا با تكيه برآنها و با توجه به مشاهدات و تحليل ميداني ،شاخ

ست آيد . جهت ارزيابي زيبايي منظر نمونه مورده مطالعه شهر نودشه بد  

 توالي فضايي 5

ر انديشه كالن با دكليدي ترين معيار در تجربه زيبايي  يك منظر مي باشد . توالي "توالي "از نظر گوردون  كالن 

اخل شهر با سرعت دهر چند عابر پياده در «ارتباط ميابد بطوري كه مقدمه كتاب خود اشاره ميكند كه مفهوم حركت 

ي در پي  مي ظر شهري در دسته ازآشكار سازي به چشم مي خورند . اين را ديد پكند ،ولي منا ثابت  حركت مي

).1382:20(كالن ،» ناميم   

يك «واهد شد . خدريافت چشم انداز متوالي در مسير منجر به جلب توجه انسان به محيط و ايجاد تاثيرات مطلوب 

مي شود . مغز انسان  گردد. بي اثر و خسته كنندهراه طوالني به واسطه اي كه ديد اوليه به زودي با چشم مانوس مي 

ضاي باز) در آن واحد ،و وقتي دو منظره (خيابان و فبا تباين  ها و تفاوت ها ميان اشياء عكس العمل نشان مي دهد 

ل مشاهده  در حافظه قرار مي گيرند ،يك  تفاوت آشكاري احساس مي گردد. و بشر در يك حساس عميق تري قاب

ير اين صورت شهر غ. با كنار گذرادن مناظر  دل انگيز در كنار يگديگر ،شهر سرزنده  تر شده و در  مشاهده  است

 Bosselmann ,2007 )  در كنار ما بدون شكل و جنبش ظاهر مي شود (

حال نمايان شدن و بنا براين در ارزيابي ديدهاي پي در پي لزوم توجه به وجود ارتباط ميان دو منظر موجود و در

وق شاخص هاي اسبات ميان اجزاي آنها از اصول اوليه ايجاد تداوم بصري خواهد بود . با توجه به مطالب فتن

 دستيابي به توالي فضايي پيشنهاد مي شود :
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٣٧٦ 

 

 *محصوريت 

 *ايجاد موانع ديد در مسير هاي طوالني و مستقيم 

 *ارتباط كالبدي اجزا با يگديگر و با كل 

 *تداوم حركت 

 *نظم تناسب 

تعريف اتصاالت*  

 *تنگ گشاد شدن فضا 

 *فضاهاي ايستا و پويا 

؛ 1387؛حسيني ورزاقي اصل ،371÷؛غفاريسده ،1382*عوامل ايجاد كننده وحدت و تاكيد (توسلي ،  

Cullen, 1966؛Appleyard, 1971; Carmona, 2007; Bosselman,2007 
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 پيچيدگي 6

ظر كالن اين ،گوناگوني ايجاد وحدت در مناظر شهري مي باشد.از نمعيار پيچيدگي به معناي ،هماهنگي ،تنوع 

خصوصيت "معيارها باعث تحريك حس بصري و ارتقاء كيفيت فضا خواهد شد. وي در اين رابطه مي نويسد ،

لوگيري از جنمايش گذارده شده و به نظر مي رسد براي پيچيدگي در ساختمانهاي امروزي در كمترين حد ممكن 

ن كيفيتي مي ن با چيزهاي ديگر بديهي ،قطعات سنگ ،ديوار هاي حائل مشبك ،تالش در ايجاد چنييمنسوخ شدن آ

).1382:32(كالن ،"شود  

و تجربه  پيچيدگي چشم را به خود جلب مي كند و باعث مي شود يك طرح حرفه اي كه از كنارهم گذاري دانش

محيط است  ان انگيز ترين و آرامش ترين  درخلق شده است از يك آرماتور ي قابل تشخيص باشد .شهر يك هيج

ك مسير  مي و بايد در آن يك نواختي و سري سازي پرهيز كرد . ايجاد تفاوت ها و تباين ها و سكانس هاي ي

معيارهاي بر  وتواند شهر را سازنده تر جلوه دهد و ارزش معماري شهر و جلوگيري از تخريب منظر شهري گردد  

صوصيات الگو نظير پوشش گياهي ،آب كف ديوارها و كف كوچه ها و معابر شهري و ...خ تنوع ،غناي اجزاي منظر

 محيط و نحوه ارتباط اين الگوها با يگديگر نيز دالت دارد .

 شاخصهاي   پيشنهادي  به منظور ارزيابي اين معيار عبارتند از :

..) يبان و و نماي خانه ها*تنوع در مالكيت هاي و قلمروهاي (با استفاده از عناصري چون كف و سا  

 *تنوع در چشم انداز هاي طبيعي(تپه ماهور)  و مصونوعي (پارك و فضاي سبز )

 *منظر قاب شده و لحظه اي 

 *تنوع در مسير حركت 

 *تفكيك و تقسيم فضا (عناصر چون طاق ،چار چوب و..)

 *شكستگي بصري و ناگهاني در اثر قطع شدن كف رابط .

اختمان ها سط بلند مرتبه سازي توس*منظر پنهان شده   

 * پيش امدگي و عقب رفتگي 
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ده س،غفاري 1382(توسلي ،*رويداد (جلب توجه ناظر با عناصري چون نشانه ها ،رنگ ،نور،سايه و..) 

( 1387؛حسيني و رزاقي اصل ،1371،  Carmona, 2007; Bosselman)Cullen, 1966; Cullen؛2007

 

 

 

ينمونه اي از پيچيدگ-2شكل   

 شگفتي 7

اين معيار  به تحريك حس اكتشاف در فضا  با ايجاد جذابيت فضا براي ناظر اشاره مي كند. اين امر به نوعي فاش 

مفاهيم بيشتري از آن آشكار مي گردد. در ديد پي كردن يك راز  است ، حسي است هر چه به آن بيشتر دقت كرد،

تتار قرار دادن ،ابنيه و بصري ،تاكيد اختالف سطح ،در اس در پي لزوم توجهبه تفاوت ها و تباين  هاي كالبدي

،انحراف منحصر به فرد بودن و نشانه گذاري كردن فضا به منظور ايجاد حس شگفتي كه بر مي گردد به كساني كه 
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به اين شهر مسافرت مي كند به عنوان گردشگر  ناظر حائز اهميت مي باشد و توجه به موارد فوق ،تمايل انسان را 

راي حضور در فضا و كشف جادبه ها ي آن افزايش داده و باعث سر زندگي فضاي شهري خواهد شد . ب  

 بر اساس مطالب ذكر شده شاخص هاي مورد نظر براي دستيابي به شگفتي در فضا عبارتند از :

 *نشانه گذاري 

تاكيد-  

 *انتظار 

 *محدود كردن ديد عابرو راننده 

 *انحراف 

ي شيب *تغيير سطح و شكنندگ  

 *توجه به جزئيات 

 *ايجاد موانع ديد در مسيرهاي مستقيم و طوالني 

  ,Cullen, 1966; Appleyard  ؛1387؛حسيني و رزاقي اصل ؛1382*ايجاد سايه روشن (توسلي ،

(1971; Carmona, 2007 

 

  شگفتي-3شكل 

 

 



  3، شماره1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، زمستان                            

 

٣٨٠ 

 

  پيشينه پژوهش 

در آن گشوده مي شود(پاكزاد،جهانشاه  فضاي شهري ؛فضاي شهري صحنه اي است كه داستان زندگي جمعي

)طراحي شهري ؛فرايندي است كه به شكل فيزيكي بافت هاي مختلف شهري وروستايي منجر مي شود ويا 1384

رويكرد ساختارگرايي به ايجاد اماكن متعدد مي پردازد وطراحي ساختمان ها ،فضا و چشم انداز ها را در بر مي گيرد 

)كه ؛به رغم 1382ي اندازد كه به آن عمران و آبادي شهري كمك مي كند (سعيدنيا ،احمد ،ونهايتا جرياني رابه راه م

پيشرفت تكنولوژي و انتقال آب يا با استفاده از ـĤبهاي سطحي وسيستم لوله كشي ،استفاده آب در منظر شهر با 

را به عنوان عناصر منظر محدوديتهاي مواجه است .پس از اجراي طرح هاي توسعه شهري ،جويبار ها نيز نقش خود 

شهر از دست دادند ه اند .در واقع جويبارها كه زماني مانند مويرگ هاي ، طبيعت را در جزيترين فضاهاي شهري 

جاري مي ساختند،حال با  مشكل آلودگي مواجه شده و امروز به تهديدهاي اصلي شهر تبديل  شده اند .در اين طرح 

يب شهر در ساختار منظر شهرها  وبه نقش آبهاي سطحي و جويبار ها در ساختار سعي دارد با تاكيد بر حضور آب و ش

  شهر و عوامل موثر بر نقش منظر آب بپردازد و معضالت ناشي از حذف عناصر در ساختار شهر را بيان كند .

ه آبهاي سطحي طراحي مجموعه اكو توريستي گنجين")در پايان نامه كارشناسي ارشد خود با عنوان 1393بهار قاسميه (-

ارائه شده در دانشگاه پيام نور مركز قشم ،مي نويسد ؛انچه در مورد بشر عصر حاضر نگران كننده مي "خليج فارس 

نماييد ،اين است كه مبادا براي گزراندن اوقات فراغت خود،در بند سرگرمي هاي غير فعال حبس شودو از مواهب 

اقصي نقاط جهان كه تا چندي پيش هر كدام درون خود دنياي  طبيعي دور بماند پيدا نمودن وسيله اي شهرهاي

متفاوت داشت ،هر روز با سرعتي افزون تر در پي محو شدن آن چيزي است كه به آن هويت مستقل مي داد و اين 

امر همساني و يكنواختي را به بار آورده است .معماري شهربراي انسان قبل مدرن ،محصول خالقانه بود كه نتبجه 

ديت هاي اقليمي و سازه اي از طرفي وباورهاي جمعي افراد از طرف ديگر بود.آنچه كه فضا ي مصنوع اورا محدو

تشكيل مي داد ،برخواسته از بستر و همپا وهمراستا با ويژگي هاي آن منطقه بود.اين پيوند سبب گشته بود كه محصول 

شرايط محيطي به اثر اجبار مي نمود ،امكان حركت  انديشه معماردر حدود ويژه گي هاو بايدها يي كه مصالح محلي و

  داشته باشد. 

ايجاد هماهنگي بين رابطه انسان و طبيعت (اگلگوي زندگي با طبيعت و فرهنگ طبيعت گرايي )،موهبتهايي كه خداوند 

رايي در رايگان به بشر عطا كرده است با گذشت زمان به نابودي مي گمارد.چنانچه توسعه پايدار و فرهنگ طبيعت گ

راستاي حفظ و احياي اين رود دره ها بخواهد واقعيت عملي پيدا كند ،مي بايست با شناخت شاخص  هاي پايداري 

و ويژهگي هاي محيط به ارزيابي توان اكولوژيكي طبيعت و عوامل اقتصادي،اجتماعي منطقه مورد نظر و تلفيق آن با 

ه و نتايج  نتايج بدست آمده از آنها برنامه ريزي براي بهربرداري يگديگر به وسيله روش ها و سيستم جغرافيايي مربوط

مناسب از اين نعمت هاي خدادادي همت گمارده شود .پژوهش در مورد قابليت هاي محيطي و ظرفيت محيط براي 

اوليه پذيرش بازديدكنندگان و كاربري هاي  كه همراه با استفاده از محيط طبيعي مي بايست در نظر گرفته شود ،هدف 

برنامه ريزي و طراحي رود درهاي شهري مي باشد.رويكرد هااكولوژيكي نسبت به برنامه ريزي و طراحي ،حفظ و 

احياي عناصر و سيستم طبيعي ،بهره گيري از اكوسيستم هاي طبيعي ،رفع نيازهاي انساني با طبيعت و در نهايت تحقق 
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يوند انسان و طبيعت و تنظيم رابطه انسان ،تكنولوژي و الگوي زندگي همراه با طبيعت ،همه وهمه باعث تحكيم پ

  )1386طبيعت در طراحي پروژه ها است(فالح تفتي،

) به اين نتيجه رسيدند كه عالوه بر انگيزه ها .بايد به ويژه گي هاي جمعيت شناختي تماشاگران 2001زانك و ديگران(

شي ،انگيزه مانند هويت ملي ،افتخار (مانند سن ،جنس،تحصيالت،مليت،ومقصد مسافرو نوع رويداد ورز

ملي،زيباشناسي و اجتماعي شدن)،مي تواند  براي پيش بيني ميزان حضور گردشگران ورزشي ؛مهم آن است كه چه 

چيزي مهم را وادار مي دارد تا تفريحات را بر پايه ورزش انتخاب كنند.از اين رو برنامه ريزي براي جلب گردشگر به 

اساس ارضاي نيازهاي متفاوت گردشگران صورت گيرد وهمچنين فرهنگ،جنس طبقه  هر رويدادي ،بايد بر

اجتماعي،سبك زندگي،نوع اقليم و منطقه جغرافيايي برچگونگي انگيزه هاو عوامل سوق دهنده گردشگران ورزشي 

  تاثير مي گذارد

  پژوهشاهميت و ضرورت 

ثروت  تغيير كره وزير بناي آن ايده و تبديل آن به شهرها مركز ثروت ملي هستند اما ،در قرن جديد ماهيت توليد 

شهرها وفضاي شهري،ونياز به زيباشناسي توليد خدمات است.اما ،از سوي ديگر روند جهاني شدن و به وجود آمدن 

و اكولوژيكي شهري ومحيط مصنوع و طبيعي شهري و اهميت چشم اندازهاي شهري ،شهرهاي كه در امر اقتصادي 

شم انداز ها وجذب گردشگر به اين گونه شهرها و احساس آرامش و جلوگيري از الودگي هاي و اجتماعي ..و چ

و از نظر زيبايي شهرهاي پلكاني و كوهستاني شهر نودشه با ويژگي هاي كه دارد بررسي كرد نياز زيست محيطي 

ار و معماري شهر بر اساس ئين و ساختزاساسي حذف موانع كه باعث مي شود  منظر شهر را از زيبايي كاسته شود و ت

  به آن توجه شود ويزگي هاي منطقه 

  منظر شهري 

مفهوم طراحي شهري حساس به آب وتمامي مفاهيم مشابه بكار رفته در كشورهاي ديگر ،به تلفيق كاربري زمين و 

خه آب شهري  مي پردازند.مفاهيم برداشت آب باران و فاضالب به منظور رمديريت آب  خصوصا مديريت چ

).مفهوم طراحي شهري حساس به آب يك Beecham،2003مي باشد(–يباشناسي شهري و مصارف غير آشاميدني ز

)اهداف اصلي زيباشناسي آب در خصوص برنامه ريزي CSIRO)،1999سري از اهداف اصلي به دنبال  مي نمايد 

  شهري به صورت زير بيان نمود:

  اي  طبيعي در محيط شهري .حفاظت از سيستم طبيعي ،حفاظت و بهبود آبراهه ه-1

تلفيق سيستم انتقال و تيمار آب باران و سطحي با منظر زيباشناسي شهري ،استفاده از آب باران در منظر شهري با -2

  ايجاد راه هاي سبز چند منظوره كه بهبود بصري وكاربرد تفريحي و گردشگري شهرها را فراهم سازد،

  توسعه شهري ،گي زيست محيطيحفاظت از كيفيت آب ،وجلوگيري از الود-3
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  كاهش رواناب ها ودبي هاي اوج حاصل از توسعه هاي شهري با كاهش سطوح نفوذ ناپذير شهري،-4

  حفظ ارزشهاي طبيعي و تفريحي مرتبط آب ها -5

  واقتصادبه شرح زير مي باشد. ارزيابي چند طبقه ارزش ها شامل تاثير اكولوژيكي ،زيبا شناسي،فرهنگ

 هاي جانوري :در عيار سنجي تاثيرات اكولوژيك ويژه در راستاي توسعه سايت ها وجود پديدهاكولوژيكي الف )ارزش

وپوشش گياهي خاص بيان مي شود.ارزش مكان حفاظت شده ؛شامل مكانهايي است به داليلي حساسيت ومحافظت 

  به عنوان مناطق حفاظت شده ،مورد شناسايي قرار گرفته اند.

ي دسترسي آن،مورد  ر اين بخش مكان ديدني سايت به ويژه از نظر قابيليت مشاهده ونحوهب)ارزش زيباشناسي:د

گيرد.وتنوع وزيباي ظاهر ي سايت امتيازي بيشتري در برابر يكنواختي آن ها داده مي شود.محاسبه  توجه قرار مي

  ر آن ها محاسبه مي شود.ارزش زيبايي شناسي  سايت هاي شهري  ميانگين دو زير معيارمكان هاي ديدني و ساحتا

  ج)ارزش فرهنگي :ارزش هاي مذهبي عمدتا در ارتباط با ارزش هاي اساطيري وعرفاني سايت شهري دارد.

دوره هاي ماقبل  هايوتاريخي است واز اين رودرك وسيع  ارزش تاريخي شامل درك ارتباط معيارهاي گردشگري-

  وزمان حاظر را در برمي گيرد. تاريخ ،تاريخ باستان

  ارزش هنري سايت ها مي تواند در كتابهاي ادبي هنري اين مورد توجه قرار گرفته باشد.-

  ارزش هاي زمين تاريخي ،اشاره به تاريخ وتحوالت وتكامل تدريجي حياب آب بروي زمين دارد -

سامربوط به د)ارزش اقتصادي :آن جه از منظر و زيباشناسي و ابعاد اقتصادي شهرها  مورد توجه قرار مي گيرد،اسا

است.وبه عبارت ديگر معيار سنجي تاكيد به كميت و كيفيت شهري از نظر زيبايي شهري ي تعداد ورودي گردشگران

  هروندان و گردشگران است.شو رضايت مندي 

 معرفي كلي شهرنودشه 

به  1342ل باشد. اين نقطه جمعيتي از ساشهر نودشه واقع در استان كرمانشاه، شهرستان پاوه و بخش نوسود مي

كيلومتري شمال غربي  33كيلومتري شهر كرمانشاه و  150عنوان نقطه شهري شناخته شده است.اين شهر در فاصله 

اي كيلومتري شمال شرقي نوسود قرار گرفته است.از لحاظ موقعيت طبيعي؛ شهر نودشه در منطقه 20شهر پاوه و 

متر، كوه كماجر  2750هاي دربن در شمال با ارتفاع ن كوهكوهستاني قرار گرفته است. اين شهر مابي -اي كوهپايه

متر در  2100تا  2000متر و كوه شمشي با ارتفاع تقريبي  1900تا  1800و چناره در جنوب با ارتفاع ميانگين 

ي باصفاي نودشه منتهي به رود سيروان در شرق محصور شده است.تعداد روستاهاي واقع در حوزه غرب و دره

گرمله، دزاور، شركان، هجيج بزرگ، نروي، كيمنه، بيدرواز از هاي هانييم شهر نودشه ده روستا به نامنفوذ مستق

روستاي ناو، نوين، سلين از استان كردستان شهرستان سروآباد، بخش اورامان دهستان شاليار  3دهستان سيروان و 
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باشد. تعداد شاغلين بخش كشاورزي ) كشاورزي مي1390باشد.نقش اقتصادي شهر نودشه در وضع موجود (مي

درصد در رتبه دوم قرار دارد؛ و سهم بخش صنعت از كل  90/32درصد در رتبه اول و بخش خدمات با  83/54با 

كند كه با يك الگوي باشد.شهر نودشه در سالهاي آينده به سمتي حركت ميدرصد مي 66/9شاغلين شهر نودشه 

مرزي –هاي تجاري هاي باغداري و فعاليتري و در مرحله بعد فعاليتچندنقشي و مختلط با غلبه بخش گردشگ

باشند گردد.دين و مذهب تمامي جمعيت شهر نودشه در حال حاضر اسالم و اهل سنت مذهب شافعي ميمواجه مي

محله با مركزيت مسجد  6كنند.در طرح مصوب كل محدوده شهر به يك ناحيه شهري و و به زبان اورامي تكلم مي

مركز آمار ايران،  1390بندي شده است.جمعيت شهر در سرشماري سال ريزي و تقسيممدرسه ابتدايي برنامه يا

هكتار و مساحت  65باشد.محدوده شهر در وضع موجود نفر مي 3756) 1394نفر و در وضع موجود ( 3077

 5/57هر با وسعت برابر است.محدوده مصوب ش 35/9هكتار است. نسبت حريم به محدوده شهر  610حريم 

تفصيلي شهر نودشه براي  -هكتار مصوب شده است.افق طرح جامع 364,92باشد. حريم شهر با وسعت هكتار مي

نفر است.تراكم خالص و ناخالص جمعيتي  4696باشد. جمعيت برآوردي مشاور براي افق طرح مي 1410سال 

نفر در هكتار و در طرح  58نفر و  376عادل برآوردي مشاور) به ترتيب م 1394وضع موجود (بر اساس جمعيت 

نفر در هكتار محاسبه  82نفر و  229مصوب تراكم خالص و ناخالص جمعيتي براي افق طرح به ترتيب معادل 

درصد) و تراكم متوسط  180شده است.در طرح مصوب، شهر از نظر تراكم ساختماني به دو نوع تراكمي كم (

  باشد.درصد مي 90اكثر سطح اشغال نيز شود. حدبندي ميدرصد) دسته 240(

  



  3، شماره1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، زمستان                            

 

٣٨٤ 

 

  

  محله شهر نودشه  :1نقشه

 

 تفصيلي شهر نودشه -طرح جامع 

 حريم شهر نودشه

مورد تأييد و تصويب مقامات ذيصالح قرار گرفته و حدود حريم اين شهر در  1384طرح هادي نودشه در سال 

صات حريم به شرح ذيل به تصويب رسيده است:هكتار مدنظر قرار گرفته است. مشخ 610طرح مذكور برابر با   

: واقع در جنوب شهر و منطبق بر مركز صدا و سيما (گردنه كل چنار) كه فاصله آن از مسير جاده قديمي و 1نقطه 

باشد.مي متر 1295نوسود تا گوشه جنوب غربي سالن ورزشي -خاكي نودشه  

باشد.مي متر 1495معادل  1كه فاصله آن تا نقطه شماره و منطبق بر قله كوه شهاب  1: واقع در غرب نقطه 2نقطه   
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ه فاصله آن (از كسه راه شهدا -و منطبق است بر محور جاده آسفالت نودشه 2: واقع در شمال غرب نقطه 3نقطه 

 1925معادل  2است و فاصله آن تا نقطه شماره  متر 1875ريوان م -مسير آسفالت) تا تقاطع جاده آسفالت نوسود 

سازد.درجه را مي 131زاويه  3-2يا  1-2باشد به طوري كه خط متر مي  

) و محور جاده و منطبق بر مركز پل دره هاني دشت (جنوب باغ آقاي شهنازي 3: واقع در شمال شرق نقطه 4نقطه 

 متر 730ه فاصله آن (از مسير جاده) تا تقاطع جاده خاكي پاسگاه انتظامي نودشه كسه راه شهدا -آسفالت نودشه

باشد.مي متر 1030برابر  3است. فاصله آن از نقطه شماره   

ود شاكري) كه : در شرق نقطه شماره چهار واقع است و منطبق بر خط آبرو دره دربن (غرب باغ آقاي محم5نقطه 

برابر  4ماره شاست. فاصله آن تا نقطه  متر 785فاصله آن (از مسير آبرو) تا گوشه شمال غرب منبع آب قديمي 

باشد.مي متر 2090  

واقع است.  1ي شمال شرقي نقطه متر 1510و  5ي جنوب شرقي نقطه متر 1770در فاصله  6: نقطه شماره 6نقطه 

ر گردنه بهرام كه فاصله آن (از مسير جاده) تا گوشه جنوب دروستاي هجيج -منطبق بر محور جاده خاكي نودشه

سازرا مي درجه 124زاويه داخلي  6-5با خط  5-4است. بطوريكه خط  متر 720شرقي غسالخانه   

گانه مسيرشش سكانس هاي ) ويژگي هاي كالبدي و عملكردي 1جدول (  

تقسيم بندي  ويژگي ها

 مسير 

1محدوده  2محدوده     3محدوده  

عناصر محدود كننده :بدنه  محصوريت 

هاي نرم عناصر طبيعي (گياه 

 ) محصوريت  ،باغ و كوه

  بسيار زياد 

نده :بدنه عناصر محدود كن

هاي نرم  عناصر طبيعي 

)  عناصر ،باغ (گياه و كوه 

سخت بدنه انسان ساخت 

) (بدنه هاي انسان ساخت 

  :زياد محصوريت 

عناصر محدود كننده :بدنه 

هاي نرم عناصر طبيعي 

) ميزان  ،باغ (گياه ، كوه

  زياد محصوريت بسيار 

  وسيع  وسيع  بسيار وسيع  ميدان ديد 

يش زمينه فضاي سبز مصنوع پ اليه منظر 

 ،رودخانه 

 ميان زمينه فضاي سبز طبيعي 

پس زمينه عناصر طبيعي (كوه 

 آسمان و دور نماي شهر) 

پيش زمينه :فضاي سبز 

 مصنوع ،بدنه ساختمان ها 

ميان زمينه فضاي سبز 

 طبيعي ،ساختمان ها 

پس زمينه عناصر 

(كوه آسمان و دور طبيعي

  نماي شهر) 

هاي   پيش زمينه بدنه

 شهري 

 ميان زمينه ساختمان ها 

پس زمينه  عناصر 

طبيعي(كوه آسمان و دور 

 نماي شهر)   
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رودخانه ،آبشار ،كوهستان  عناصر طبيعي 

  ،چشمه ،فضاي سبز باغات

 درختان پراكنده  رودخانه كوهستان 

 الگو ارگانيك  فضاي باز و بسته 

 هندسه :خطي ،پويا ،نامنظم 

فضا  الگو ارگانيك +توده  

 هندسه :خطي ،پويا ،نامنظم

 الگو توده فضا  هندسه :

هندسه خطي 

كزي+پويا ر+م  

 ايستا نامنظم 

طبقه 2تا 1ارتفاع  ابنيه   

پلكانيو بلند مرتبه –گونه 

 ساز  

 سيمان آجر و تيريچه–نما 

  سنگ 

طبقه 2تا 1ارتفاع   

گونه  روستايي ويالساز 

 ،بلند مرتبه ساز 

.. نمال سيمان آجر ،تيرچه  

  4تا 2ارتفاع 

گونه: آپارتمان نوساز 

 مسكوني ،تجاري قديمي 

 نما سنگ سيمان اجر 

 تعداد كم و ناكافي  مبلمان شهري 

خطي در اطراف مسير 

 گردشگري 

 نوع صندلي ،سكوي  نشستن 

 سطل  زباله 

 تعداد كافي 

آرايش فضايي :خطي در 

 لبه 

 رودخانه و خيابان 

نوع :صندلي ،سطل زباله 

يل ورزشي ،وسا  

 تعداد :بسيار كم 

آرايش فضايي :پراكنده در 

لبه  خيابان و ميدان 

 شهري 

نوع :تجهيزات شهري تلفن 

عمومي +پست +سطل 

 زباله)

سنگ فرش متابق الگوي   كف سازي 

 حركت پياده 

سنگ فرش مطابق الگوي 

حركت پياده ،اسفالت 

 جهت سواره  رو 

آسفالت جهت دسترسي  

ه سواره بدون توجه ب

 الگوي حركت پياده 

 نوع :استفاده تفرجگاهي  عملكرد فضا 

شدت :تعطيالت بسيار زياد  

در در حالت عادي متوسط

تمام هفته به علت منطقه 

  مرزي بودن اين شهر 

نوع استفاده تفرجگاهي 

 ،مسكوني 

شدت :در تمام روزهاي 

هفته زياد به علت مرزي 

 بودن شهر 

نوع استفاده تفرجگاهي 

 ،مسكوني 

شدت :در تمام روزهاي 

هفته زياد به علت مرزي 

 بودن شهر

اولويت با سوراره در كنار   پياده سواره صرفا پياده  نظام حركتي 

 دسترسي پياده 
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تقسيم  ويژگي ها

 بندي مسير 

4محدوده  5محدوده     6محدوده  

عناصر محدود كننده :بدنه  محصوريت 

هاي نرم عناصر طبيعي (گياه 

)ميزان ت ،باغاو كوه 

 محصوريت بسيار كم 

عناصر محدود كننده :بدنه 

هاي نرم  عناصر طبيعي 

(گياه و كوه )  عناصر 

سخت بدنه انسان ساخت 

(بدنه هاي انسان ساخت ) 

 محصوريت :كم 

عناصر محدود كننده :بدنه 

هاي نرم عناصر طبيعي 

(گياه ، كوه ) ميزان 

 محصوريت بسيار كم 

سيع و بسيار وسيع  ميدان ديد    وسيع  

پيش زمينه فضاي سبز مصنوع  اليه منظر 

 ،رودخانه 

 ميان زمينه فضاي سبز طبيعي 

پس زمينه عناصر طبيعي (كوه 

 آسمان و دور نماي شهر) 

پيش زمينه :فضاي سبز 

 مصنوع ،بدنه ساختمان ها 

ميان زمينه فضاي سبز 

 طبيعي ،ساختمان ها 

پس زمينه عناصر 

طبيعي(كوه آسمان و دور 

ماي شهر)  ن  

پيش زمينه بدنه  هاي 

 شهري 

 ميان زمينه ساختمان ها 

پس زمينه  عناصر 

طبيعي(كوه آسمان و دور 

 نماي شهر)   

رودخانه ،آبشار ،كوهستان  عناصر طبيعي 

 ،فضاي سبز باغات 

 درختان پراكنده  رودخانه كوهستان 

 الگو ارگانيك  فضاي باز و بسته 

 هندسه :خطي ،پويا ،نامنظم 

 الگو ارگانيك +توده فضا 

 هندسه :خطي ،پويا ،نامنظم

 الگو توده فضا  هندسه :

هندسه خطي 

 +مزكزي+پويا 

 ايستا نامنظم 

طبقه 2تا 1ارتفاع  ابنيه   

گونه  روستايي ويالساز ،بلند 

 مرتبه ساز 

طبقه 2تا 1ارتفاع   

گونه  روستايي ويالساز 

 ،بلند مرتبه ساز 

  4تا 2ارتفاع 

گونه: آپارتمان نوساز 

 مسكوني ،تجاري قديمي 
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ال سيمان آجر ،تيرچه ..نم نمال سيمان آجر ،تيرچه  نما سنگ سيمان اجر  

 تعداد كم و ناكافي  مبلمان شهري 

خطي در اطراف مسير 

 گردشگري 

 نوع صندلي ،سكوي  نشستن 

 سطل  زباله 

 تعداد كافي 

آرايش فضايي :خطي در 

 لبه 

 رودخانه و خيابان 

دلي ،سطل زباله نوع :صن

 ،وسايل ورزشي 

 تعداد :بسيار كم 

آرايش فضايي :پراكنده در 

لبه  خيابان و ميدان 

 شهري 

نوع :تجهيزات شهري تلفن 

عمومي +پست +سطل 

 زباله)

سنگ فرش متابق الگوي   كف سازي 

 حركت پياده 

سنگ فرش مطابق الگوي 

حركت پياده ،اسفالت 

 جهت سواره  رو 

  آسفالت جهت دسترسي

سواره بدون توجه به 

 الگوي حركت پياده 

 نوع :استفاده تفرجگاهي  عملكرد فضا 

شدت :تعطيالت بسيار زياد  

 در حالت عادي متوسط 

نوع استفاده تفرجگاهي 

 ،مسكوني 

شدت :در تمام روزهاي 

هفته زياد به علت مرزي 

 بودن شهر 

 

ه در كنار اولويت با سورار  پياده سواره صرفا پياده  نظام حركتي 

 دسترسي پياده 
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 بناهاي غير مجاز-2نقشه

 كالبدي و ساختي مشخصات - 

  باشد.شكل توسعه آتي شهر بصورت پيوسته و نواري در حاشيه شمالي شهر مي - 

باشد كه در واقع محورهاي اصلي ارتباط بندي اصلي شهر نودشه متشكل از چهار خيابان اصلي مياستخوان - 

 خميني، مرزداران و شهداء.ي، اماممؤمنهاي يابانخها عبارتند از اين خيابان باشند. نامدهنده شهر مي

 تغيير در نقش و عملكرد معابري كه در سازمان فضايي شهر نقش اصلي دارند مغايرت اساسي است. - 

  خطوط كلي و نظام شبكه ارتباطي - 

شان در دو سطح جمع و تفصيلي شهر نودشه، نظام شبكه معابر بر اساس نقش و عملكرد –در طرح جامع  - 

اند. بندي شدهخميني، مرزداران و شهداء) و دسترسي محلي تقسيمي، اماممؤمنهاي يابانخكننده (پخش

باشند و تغيير در نقش و يا عملكرد آنها هاي دوم و سوم جزء اساس طرح ميجاده كمربندي شهر و خيابان

 گرددمغايرت اساسي محسوب مي

 -  

 -  

 -  
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 نودشه-4شكل

  هاي جمعيتي شهركلي تراكمحدود  �

هكتار مصوب شده است. از كل مساحت شهر حدود  5/57محدوده شهر نودشه براي افق طرح معادل  20.5 هكتار  

غايرت اساسي هاي جمعيتي مبه كاربري مسكوني اختصاص يافته است. هر گونه افزايش تراكم و باال بردن تراكم

گردد.محسوب مي  

 

)1410تراكم جمعيت مصوب شهر نودشه (افق  : مشخصات كلي2 جدول شماره  

ضي مسكونياار  شرح كل اراضي شهر 

20.5 5/57 (هكتار) مساحت شهر   

شهري (نفر در هكتار)تراكم ناخالص  82 -  

(نفر در هكتار) تراكم خالص مسكوني - 229  

مطالعات و محاسبات مشاور :مأخذ  

 

 حريم شهر �

364,92حريم مصوب شهر با وسعت  -  صوب شده است كه نسبت به حريم مصوب طرح هادي درهكتار م 

باشد كه بدليل عدم تناسب هكتار مي 610اصالح شده است. وسعت حريم مصوب طرح هادي  1385سال 

خش شمالي نسبت حريم به محدوده شهر، ارتفاعات و اراضي نامناسب براي توسعه فعاليت و سكونت از ب

ه محدوده شهر معادل و غربي آن حذف گرديد. نسبت حريم مصوب ب 6/3 باشد.برابر مي   
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هاي شهريسطوح و سرانه كاربري -د  

هايي با فعاليت دسته شامل، كاربري 6تفصيلي در افق طرح، متشكل از  –كاربري اراضي طرح جامع - 

و تجهيزات، حمل و نقل و انبارداري، طبيعي  تأسيساتخدماتي، -هاي با فعاليت تجاريمسكوني، كاربري

تفصيلي با جمعيت  –ها در طرح جامع يكاربرالاستفاده خواهد بود. ميزان سرانه و مساحت اين و اراضي ب

 –درصد طرح جامع  20ها به ميزان بيش از افزايش يا كاهش سرانه .نفر محاسبه گرديده است 4696

  .گرددتفصيلي مغايرت اساسي محسوب مي

چارچوب قوانين مصوب و مصوبات و  تفصيلي شهر نودشه در-كليه ضوابط و مقررات طرح جامع - 

ريزي استان تدوين گرديده و هاي شورايعالي شهرسازي و معماري و مصوبات شوراي برنامهدستورالعمل

  باشد.االجرا ميبراي شهرداري شهر نودشه الزم

تفصيلي كمتر از وضع موجود باشد، وضع -شده در نقشه طرح جامعگذرهاي مشخصچنانچه عرض - 

  بيشتر مالك است.موجود و عرض 

مانده (فضاي خالي مابين حد ملك و خط پروژه) از اصالح هندسي معابر، جزء معبر تمامي فضاهاي باقي - 

باشد. در فضاهايي كه الزام الحاق به هر گونه اقدام در آن توسط اشخاص ممنوع مي ؛ وگرددمحسوب مي

ضرورت (به تشخيص دبيرخانه  كاربري مجاور از نظر شهرداري تشخيص داده شود، موضوع در صورت

  كميته سيما و منظر) بررسي و در صورت تصويب قابليت اجرايي خواهد داشت.

 باشد:زيست شهري توجه به موارد زير ضروري و جزء اساس طرح ميدر زمينه حفاظت محيط

 حفاظت از باغات -

 ها و رعايت حريم كمي و كيفي آنهاحفاظت از چشمه -

 رعايت محدوده و حريم مسيل -

 آوري فاضالب شهريهاي مربوط به جمعتوسعه زيرساخت -

  توسعه كالبدي همسو با اقليم و معماري بومي -

2- قابل ذكر است با توجه به قابليتهاي طبيعي شهر نودشه بلحاظ توسعه صنعت گردشگري و توريسم و اهميت 

هاي گردشگري و كاربري كمپاين صنعت در توسعه اقتصاد شهر و منطقه، مشاور فضاهايي را به منظور ايجاد 

باال  نسبتاًتفريحي و توريستي پيشنهاد نموده است بدين دليل سرانه مصوب اين كاربري نسبت به سطح استاندارد 

شهري داخل محدوده، در  ساتيتأسالزم به ذكر است عالوه بر سطوح مصوب كاربري ورزشي و  -1و3باشديم

منبع آب و دكل شهري (حريم مصوب، سالن ورزشي و تاسيسات T.B.S در حريم شهر، سمت  -) وجود دارد. 
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محدوده  ليو تحل يدانيپس از مشاهدات م صنعتي و كارگاهي پيشنهاد شده استغربي محدوده مصوب پهنه 

در  يينها ياز شاخص ها يموضوع، به مجموعه ا اتيمنتج از مرور ادب يو شاخص ها ارهايبر اساس مع يمطالعات

 نيسه گانه را بد يشده است تا بتوان سكانس ها افتهيدست  يو شگفت يدگيچيپ ،يانه توالسه گ يارهايقالب مع

شده جهت سنجش محدوده  قيتدق يقرار داد. لذا در ادامه شاخص ها ييبايز تيفيك يابيمورد سنجش و ارز لهيوس

و شاخص ها ارائه شده  ارهايمع يسه گانه با وزن ده يارهايسكانس ها بر اساس مع يابيارز سيو ماتر يمطالعات

 است.

  شده قيتدق يو شاخص ها ارهايسه گانه بر اساس مع يسكانس ها يابيارز سياترم- 2جدول

 سكانس ها    محله يك  محله دو   3محله 

 معيار شاخص  توالي  پيچيدگي  شگفتي  توالي  پيچيدگي  شگفتي  توالي  پيچيدگي  شگفتي 

 محصوريت  3 2 4 2 2 3 2 2 3

 تدام  2 1 5 2 2 5 3 2 5

تنگي  3 1 1 3 2 4 1 1 4

 وگشادگي 

تعريف  4 2 5 2 1 5 2 3 3

 اتصاالت 

تعريف نقاط  5 5 5 3 2 5 1 4 4

 ابتدا و انتها 

تنوع مالكيت و  5 4 4 3 4 5 3 3 5

 قلمرو 

 مقياس  1 2 2 1 3 2 1 3 2

 چيدمان فضايي  2 5 3 3 4 5 2 2 3

اينجا  تعريف 5 4 5 3 3 4 3 3 4

 وآنجا 

 ديد ناگهاني  3 2 4 2 3 4 2 3 3

مسير منحني و  3 1 2 4 4 3 2 1 1

 مستقيم 

 منظر پنهان  1 1 1 1 2 2 1 1 1

 نقطه عطف  2 1 2 3 1 1 1 3 2

 نشانگذاري  5 3 4 2 3 2 1 3 2
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 انتظار  3 2 3 3 2 3 2 4 3

 ميزان جزئيات  3 2 2 3 2 4 4 3 2

افت متريال ب 4 5 3 2 1 2 3 2 3  

 مجموع  54 44 55 42 52 60 34 43 50

 

الت شماره دو  نتايج  بدست آمده از ماتريس فوق بر اين امر دالت دارد كه هر يك از محالت در شهر نودشه مح

ه طوري يكي از معيارهاي سنجش زيبايي منتج از مفهوم ديد هاي به صورت مشخص تري خودنمايي مي كند .ب

 كلي :

يشي گرفته است. ط شگفتي در محله دو با ساير معيارها ارجعيت داشته است از دو معيار ديگر پله تس*در محله ك  

گر پيشي گرفته *دردر محله يك شگفتي ، بيشترين معيار  از معيارهاي ديگر ارجعيت داشته است از دو معيار دي

 است.  

يگر پيشي گرفته دز دو معيار ت داشته است و ا*در محله دو پيچيدگي  با بيشترين معيار از معيارهاي ديگر ارجعي

 است 

  سكانس هاي محالت-3جدول

پنچ  محله  شش محله  چهار  محله   سكانس ها    

 معيار شاخص  توالي  پيچيدگي  شگفتي  توالي  پيچيدگي  شگفتي  توالي  پيچيدگي  شگفتي 

 محصوريت  3 3 4 2 2 3 3 2 3

 تدام  2 2 5 2 2 5 3 2 5

تنگي  4 2 3 3 3 4 1 3 4

ي وگشادگ  

تعريف  4 2 5 3 2 5 2 4 4

 اتصاالت 

تعريف نقاط  5 5 5 3 2 5 2 4 4

 ابتدا و انتها 

تنوع مالكيت و  5 4 4 3 4 5 3 3 5

 قلمرو 

 مقياس  2 2 3 2 3 2 1 3 2
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 چيدمان فضايي  2 5 3 3 4 5 3 2 3

تعريف اينجا  5 5 5 3 2 5 2 4 4

 وآنجا 

 ديد ناگهاني  4 3 4 2 3 4 2 3 4

مسير منحني و  4 1 3 4 4 3 2 1 1

 مستقيم 

 منظر پنهان  1 1 2 2 2 2 2 1 2

 نقطه عطف  2 1 2 3 1 1 1 3 2

 نشانگذاري  5 3 4 3 3 4 1 3 2

 انتظار  3 2 3 3 2 3 2 4 3

 ميزان جزئيات  4 2 3 3 2 4 4 3 2

 بافت متريال  5 5 4 2 1 3 3 2 3

25  مجموع  59 48 61 46 54 62 38 46 

 

 پنچ الت شماره ايج  بدست آمده از ماتريس فوق بر اين امر دالت دارد كه هر يك از محالت در شهر نودشه محنت

ه طوري يكي از معيارهاي سنجش زيبايي منتج از مفهوم ديد هاي به صورت مشخص تري خودنمايي مي كند .ب

 كلي :

يشي گرفته است. پشته است از دو معيار ديگر با ساير معيارها ارجعيت دا پنچ  *در محله كه تسط شگفتي در محله  

ر ديگر پيشي گرفته ، بيشترين معيار  از معيارهاي ديگر ارجعيت داشته است از دو معيا توالي  چهار  *دردر محله

 است.  

يگر پيشي گرفته دبا بيشترين معيار از معيارهاي ديگر ارجعيت داشته است و از دو معيار   شش شگفتي *در محله 

. است  

هش  گرديده است با توجه به دادهاي بدست آمده در چندين محله شگفتي شهر نودشه با بيشترين معيار در اين پژو

 . 

 نتيجه گيري

شهر به عنوان واقعيت اجتماعي و اكولوژيكي ،كه انسان آن را براي بقاءوزيستن خلق نموده است .داشتن شهر زيبا و 

ماع   است .شهر زيبا ،انعكاس فرهنگ و هويت شهروندان در طول حيات خالقنهايت ارزوي ديرينه هر فرد و اجت

ولي  مشغل شهري است با مطالعات بسيار زيادي از انديشگران شهري در رابطه با شهر بي دغه دغه و عاري از دل
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بايي زشتي و نازيانجام داده اند كه چنان كارآمد نبود ه،واين گره خوردگي بصري وآسايش محيط به بار ننشست .

تحليلي انجام شده –اين مقاله به روش توصيفي برخي از شهرها ،احساس سرزندگي شهري را از شهرها دور نموده 

ساماندهي منظر شهري ندارد كارشناسان شهري  و شهرها  است پر واضح است كه كنكاش پيش روي هدفي جز

ر شهرها از بين نرود،وشاهد توشعه علل خصوص كارشناسان زيباسازي ،به هويت شهرها احترام گذاشته تا غرو

،شناسايي زيباي شهرهاي كه از نظر وجود رودخانه دريا يا هاي ان باشيم شهرهاي از نظر زيباشناسي و پتانسيل

م و سو استفاده از زير ساختهاي مناسب براي جذب توري مخصوص به خود دارند ،چشمه ،هركدام زيباي 

ر برنامه ريزي مي باشد چه بيشترين جذب گردشگران به سمت زيباشناسي محدوده يكي از اهداف بزرگ د

و كوهستاني بودن به صورت پلكاني اينگونه شهر ها آرامش ساكنين كه  شهرهاي است كه درون آنها آب و رودخانه

شهرها گ باشد و سرمايه گذاري و طراحي شهري را مي توان اهداف بزر توجه به فضاي سبز ومنظر شهري مي 

ت معماري با ارزش شهر نودشه و زيبايي تاريخي و پلكاني در كنار باغات شهر بهترين زيبايي در و بافدانست 

منطقه نمايان كرده و معماري منحصر به فردش و جاذبه هاي طبيعي و تاريخي و فرهنگي در منظر نقش اساسي ايفا 

ايد با ديد كلي و برنامه ريزي با برنامه ريزي  و سعي شود جاهاي كه باعث جذابيت منظر شهري شده بمي كند 

.دقيق مشكالتشون برطرف كرد   

 منابع 

ركز مطالعات م.دايرهالمعارف زيباشناسي .چاپ دوم .ويراستار:مشيت عاليي،تهران،انتشارات 1383كلي ،مايكل .

 وتحقيقات هنري.

ان هنر.رهنگست.تجربه ريباشناختي .چاپ دوم،ت:فريده فرنودفر.تهران انتشارات ف1388كالينسن ،دايانه ،  

طالعت و ،طراحي تفرج گاهي نواحي رود كناري در محيط كالن شهرها،مركز م1388لقايي،حسنعلي وهمكاران ،

 برنامه ريزي شهرتهران.

1393هفتم،"در ايران ،انتشاراتشهيدي راهنماي طرحي فضاهاي شهري"پاكزاد ،جهانشاه -  

ي :طراحي مطالعه مورد–يطي در فرآيند طراحي محيط ،كاربرد ارزيابي اثرات زيست مح1386فالح تفتي ،مهرداد

يط زيست تفريحي در روستاي شهر فرحزاد،پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشكده مح–ساختار پيوسته گردشگري 

 دانشگاه تهران.

نش شهر شماره بررسي وضعيت رود دره فرخزاد(قبل و بعد از ساماندهي)دا1389محمد رضا فرزاد بهتاش،همكاران، 

15  

1396تير ماه  مهندسين مشاور شهرسازان آذرانديش  

حمد نژاد ،تهران ،نشر خاك ا،محمد "):عناصر طراحي بصري منظر 1386بل سايمون (-  
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.تهران  ،بهتاز امين زاده ،تهران ،اتشارت دانشگاه"منظر الگو ،ادراك و فرآيند ") :1386(بل سايمون -  

32.-39:14،تهران فصلنامه هنرهاي زيا شماره "احي شهري اصل ارتباط در طر") :1382(توسلي ،محمودي  -  

تهران "حركت زمان در منظر شهري :انگاره ها و مفاهيم طراحي  ").1387حسيني ،سيد باقر ورزاقي اصل ،سينا (-

  83-6:88نشريه  بين اللمللي علوم مهندسي دانشگاه علم و صنعت ايران ،شماره 

-7-6،تهران ،مجله صفه ،شماره "هري راحي فضاي متوالي در معماري شمباني ط") :1371غفاري سده ،علي ( -

2-8:17  

.ت دانشگاه تهران منوچهر طبيبيان ،تهران ،انتشارا"گزيده منظر شهري "):1382كالن گوردن (-  

تشارات دانشگاه ،جهانشاه پاكزاد و عبدالرضا همايون ،تهران ان"زيباشناسي در معماري ) :1375(گروتر ،پورگن -

هيد بهشتي ش  

ن ،موسسه نشر سازمان پارك و فضاي سبز شهر تهرا"آشنايي با طراحي و محيط و منظر "):1388(ماتالك، جان  -
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