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 خالصه مدیریتی

هاي شهري بر شهروندان بررسی تأثیر روحی  و روانی بدنه: عنوان  

شهري چیزي نیست جز فضاي زندگی روزمره شهروندان که هر روز به صورت آگاهانه و یا ) محیط ( بنا به تعریف، فضاي 

هاي اخیر پس از مطرح شدن دوباره اهمیت در سال ).32 :1376پاکزاد، (شود ناآگاهانه در طول راه، از منزل تا محل کار ادراك می

 نماهاي مجموعه از شهري نماي. انداي پیدا کردهفضاهاي عمومی و ارزش زندگی شهري، نماهاي ساختمانی نقش و اهمیت ویژه

 با چون باشند همگن توانند می. هستند ناهمگن جهتی از و همگن جهتی از نماها این. آیدمی دست به عمومی فضاي به مشرف

 و مقاصد زبان، این کمک به فضاها این از کدام هر که آنجا از اما و شوندمی اجرا شهر اجزا بدنه روي مشترك زبانی از استفاده

ها فکر اگر به نماي ساختمان واحدي، بدون در نظر گرفتن نماي دیگر ساختمان. هستند ناهمگن کنند، می بیان را خود نیازهاي

 براي مشترکی فرهنگ نه. ندارد وجود نماها بین مشترکی زبان ما شهرهاي در. رودهري در کلیت از بین میشود، همگونی نماي ش

رو با شهرهایی آشفته، نابسامان و از این. کنند می دنبال را مشخصی سبک نه و اندگرفته کار به یکسانی مصالح نه دارند، بیان

 تا بزنیم گشتی شهر میان است کافی نیست، خاصی ها احتیاج به مهارتبراي دیدن این آشفتگی. شویمناهماهنگ مواجه می

 ندارند، مشترکی قانون هیچ معماري نوع لحاظ از تنها نه که ببینیم هم همسایگی در را طویلی و عریض و بلند کوتاه، هاي ساختمان

  .رسند می نظر به ناجوري وصله شهر ظاهري سیماي بر قیدانه بی که مختارند چنان مصرفی مصالح انواع از استفاده در بلکه

 اما ایم داده تن شهري زواید و حشو این تمام با آمیز مسالمت زندگی یک به و ایم کرده عادت اینها همه به ما امروز هرچند

 و باشد داشته ما روح و جسم بر مخرب اثر تواند می میزان چه ساختاري هاي ناهماهنگی و ها آشفتگی این که هستیم خبر بی

 آلودگی از دور هایی محیط در که افرادي به نسبت پذیرتر تحریک و پرخاشگر بیشتر برابر دو ها شهرنشین ما شود موجب تواند می

 اخیر چندصدسال در ما شهرهاي منظر و سیما معماري وضعیت به گذرا نگاهی اگر .کنند باشیم می زندگی بصري و صوتی

 این. زند می موج ها آن در هویتی بی و سرگشتگی که اي گونه به شوید، می وسازها ساخت در آشفتگی و نظمی بی متوجه بیاندازید،

شلوغی و  .گذارد می منفی اثر شهروندان روان و روح بر درازمدت در بلکه انجامد، می بصري اغتشاشات به تنها نه بناها، در هویتی بی

 می مشاهده راآن خود چشمان با و دارد قرار ما روي جلوي که چیزي هر. است بصري گیجی درهم ریختگی یکی از دالیل ایجاد

 باشد، کمتر ریختگی درهم و شلوغی چقدر هر. سازد می مشغول خودش به را ما حواس و زده برهم را ذهنی تمرکز حدي تا کنیم،

  .کند می پیدا کاهش نیز بصري استرس میزان
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فرستند که ها اطالعاتی را براي ما میاین محرك. باشدمحیطی میهاي اي از محركمنظر یک محیط شهري مجموعه

گیرد بر احوال و احساسات ما این ادراك که هم بطور خودآگاه و هم ناخودآگاه صورت می. سازدادراك فضا را در ذهنمان مقدور می

هاي خود را تی نسبت به آن زمان قضاوتطبق این اطالعات و ادراکات است که ما نسبت به آن فضا، یا محیط و ح. گذاردتاثیر می

در هنگام گذر از یک . آورندگیرند و رضایت و عدم رضایت ما را بوجود میانجام می دهیم، احساسات ما در این محیط شکل می

 هر چند احساسات و شرایط درونی ما، از نوع. کنندمعبر شهري، عوامل محیطی مختلفی ما را مجذوب و ذهن ما را مشغول می

تشدید و یا کاهش احساسات لحظه ( نگاهمان به محیط تاثیر زیادي دارد؛ اما تاثیر محیط و فضاي اطراف نیز در ایجاد واکنشهاي ما 

  .  اي دارندتاثیر قابل مالحظه) اي 

عاد ماند، توجه به ابها، نخستین جلوه از شهر است که در ذهن و حافظه شهروندان باقی میاز آنجا که جداره خیابان

ها در جهت پاسخگویی به نیازهاي روحی و روانی شهروندان در محیط هاي شهري خصوصا در جهان امروزي به جهت طراحی آن

  .رسدهاي زندگی و ظهور نیازهاي جدید، بیش از گذشته به نظر میتغییر شیوه

اساسی استفاده کنندگان از  با توجه به نقش "هاي شهري بر شهروندانبررسی روحی و روانی بدنه"موضوع پیشنهادي 

تا . هاي شهري در خیابان، ارائه شده استفضاهاي شهري در باال بردن کیفیات این فضاها، به صورت خاص، از زاویه نگاه ناظر بدنه

عیارهایی هاي شهري، به مها از جدارهها بر استفاده کنندگانش و پی بردن به توقعات کالبدي آنبتوان با بررسی تاثیرات منفی بدنه

با این نگاه اهداف پژوهشی . هاي شهري کوشیدها رسید، و از این طریق در باال بردن کیفیات فضایی خیابانجهت طراحی موثر بدنه

  :مطالعه حاضر عبارتند از

  هاباال بردن کیفیت محیط از طریق پاسخگویی به نیازهاي روحی و روانی آنان با توجه به نوع طراحی جداره -

ها در طراحی بردن سطح مطلوبیت و در نتیجه ایجاد حس نشاط در شهروندان، از طریق استفاده از معیارهاي مطلوبیت آنباال  -

  .هاجداره

  .هاي حسی مثبت دریافتی از محیطتقویت حضور شهروندان در فضاهاي شهري، به واسطه توسعه ادراك -

  .هاي شهريجدارهایجاد طراحی متناسب و هماهنگ، در جهت کاهش تنش در  -
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  . باشیمهاي زیر میدر این پژوهش به دنبال پاسخ دادن به سوال

  هاي شهري، چه تاثیراتی بر احساس و روح و روان شهروندان گذاشته است؟آشفتگی جداره -

  گذارد؟  چه اجزاي از نماهاي شهري تاثیرات مثبت و چه اجزایی تاثیرات منفی بر شهروندان می -

  هاي شهري باید توجه نمود؟هایی در معماري جدارهنشاط بیشتر در شهروندان به چه مولفه براي ایجاد -

توانند کلیت خود را از اجزاء تشکیل ها در محورهاي با اهمیت شهري ضمن ایجاد تاثیرات مثبت روحی و روانی، چگونه میجداره -

  دهنده خود، بدست آورند؟

  .باشدي زیر میهاي این تحقیق بر مبناي محورهافرضیه

  شودهاي شهري با توجه به نیازهاي روحی و روانی شهروندان باعث باال رفتن کیفیت محیط میطراحی بدنه -

هاي شهري با توجه به نیازهاي روحی و روانی شهروندان باعث ایجاد تاثیرات مثبت در روحیه شهروندان و باال رفتن طراحی بدنه -

  .ودشها میحس نشاط و شادي در آن

هاي شهري با توجه به نیازهاي روحی و روانی شهروندان باعث افزایش میزان حضور شهروندان در فضاهاي شهري طراحی بدنه -

  .خواهد شد

-تالش عمده در تنظیم ساختار این پژوهش، معطوف به این هدف بوده است که به بررسی تاثیرات روحی و روانی جداره

تا از این طریق بتواند با شناسایی این تاثیرات، به نیازهاي روحی و روانی شهروندان، در بعد . هاي شهري بر شهروندان بپردازد

  . هاي خیابان، پاسخگو باشدالخصوص جدارهکالبدي فضاهاي شهري، و علی

اول باشد، بخش فصل دوم، شامل سه بخش می. پردازدفصل اول به تعریف و تبیین موضوع می. این پژوهش شامل پنج فصل است

هاي ترین عامل در شناخت فضاهاي شهري و از این منظر هیجانشناسی ادراك و فرآیند ادراك، به عنوان مهمبه بررسی ابعاد روان

هاي محیطی، که توسط انسان ادراك شده است، پرداخته، بخش دوم عناصر و اجزاء جداره از بعد کالبدي وجود آمده از محركبه

ها و تاثیرات منفی روحی و روانی این اغتشاشات بر شهروندان بررسی شده اغتشاشات کالبدي جدارهبررسی شده و در بخش سوم، 

هاي انجام شده با ناظران این نماها به جهت رسیدن به معیارهاي فصل سوم، مربوط به مطالعات میدانی و مصاحبه. است
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گیري این مطالعات بوده و با توجه به مشکالت تیجهفصل چهارم، فصل ن. باشدهاي شهري میناخوشایندي و خوشایندي جداره

هایی ها و معیارهاي بدست آمده از فصول قبلی درصدد تبیین راهکارهایی براي رسیدن به طراحی جدارهشناسایی شده در جداره

  . خوشایند و مطلوب براي شهروندان است

انواع اغتشاشات در  ارکان نما و اي مختلف و نیز بررسیهپس از برررسی مبانی ادراك و احساس و تعریف بالك در مورد هیجان
-شهري، وارد بخش سوم و مطالعات میدانی می هايجدارهنماهاي شهري و در نهایت کامل نمودن مباتی نظري در حیطه ادراك و 

. شویم  

 

 

  )نگارنده : مأخذ( هاي ناخوشایند بر ناظر روند ادراك و اثر جداره:  1تصویر 
 

 

  )نگارنده : مأخذ( عوامل ایجاد کننده اغتشاش کالبدي و تاثیرات روحی و روانی این عوامل :  1جدول
عوامل ایجاد کننده اغتشاش   

  کالبدي
  تاثیرات روحی و روانی این عوامل

  

  

  بیگانگی با فضا  عدم تناسب، اندازه و شکل فضا

  آگورافوبیا

  عدم ثبات کالبدي
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اغتشاش 
  کالبدي

  اضطرابترس و 

  عدم ادراك محیط  عدم تداوم بصري

  عدم احساس پیوستگی

  اضطراب و ترس

  آشفتگی جداره   عدم تناسب جزئیات بصري

  از بین رفتن غناي بصري

  عدم آسایش محیطی  نور

  آلودگی بصري

  عدم زیبایی جداره

  عدم احساس ایمنی و امنیت

  اضطراب

  فقدان غناي بصري  رنگ

  آلودگی بصري

  عدم خوانایی

  ناهماهنگی در جداره  سلسله مراتب

  اضطراب و ترس

  غافلگیري

  آلودگی بصري  فرسودگی کالبدي

  نظمی در جدارهایجاد بی

  عدم احساس امنیت
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  عدم احساس نشاط

 

 

 

 

   )نگارنده : مأخذ( شناسی و اثرات کالبدي آن در نماهاي شهري ابعاد روان:  2جدول
    شناسیابعاد روان

  نمود کالبدي هیجان  هیجان  ابعاد کالبدي در نماهاي شهري

  هاي غیر متعارف؛نماهایی با طراحی  محیط ناآشنا  اضطراب و استرس

  اختالف ارتفاع بین دو بناي مجاور؛  تعارض در محیط

  .ناهماهنگی با سبکهاي معماري بناهاي اطراف

  انباشتگی تابلوها و الحاقات در نما؛  هاي فشردهمحیط

ها در سطحی ها و رنگهماهنگ نبودن طرح
  .کوچک

  ساز؛نماهاي کهنه، فرسوده و نیمه  هاي نامتناسبمحیط

هاي نماها در یک هماهنگ نبودن مصالح و رنگ
  .سکانس از جداره

  هاي شاد؛هایی با رنگجداره  هاي جذابمحیط  شادي

  تنوع؛هاي منماهایی با طراحی

  .نورپردازي هماهنگ

  نماهایی هماهنگ با نظر رنگ؛  هاي هماهنگمحیط

هماهنگی در خطوط آسمان، خط زمین و 
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  خطوط غالب نما؛

  هاي هماهنگ با فرهنگ و اقلیم؛طراحی  هاي آشنامحیط

  

  هماهنگ بودن ارتفاع بناهاي مجاور؛  هاي متناسبمحیط  امنیت

  مجاور؛هماهنگی در رنگ و فرم بناهاي 

هاي با مقیاس محیط
  انسانی

استفاده از تناسبات مناسب در عرض و ارتفاع 
  ساختمان؛

استفاده از تزیینات متناسب با دید ناظر پیاده از 
  یک سو و سواره از سوي دیگر

استفاده از رواق براي انسانی کردن مقیاس 
  .هاساختمان

  بودن بناها؛عدم فرسودگی، کهنگی و نیمه ساز   هاي سالممحیط

  نورپردازي مناسب و کافی در جداره؛

  .ارتفاع زیاد بناها  هاي نامتناسبمحیط  ترس

  عدم وجود بناهایی درشت دانه در جداره؛  هاي خارج از مقیاسمحیط

  عدم وجود بناهایی با ارتفاع زیاد در جداره؛

 

. ها استبررسی تاثیرات روانی کالبد نما بر آنیکی از اهداف این پژوهش پی بردن به دیدگاه ناظران نماهاي شهري و 

تهران  3بدین منظور خیابان میرداماد واقع در منطقه . ها انجام شوداي با آنبراي پی بردن به دیدگاه ناظران الزم بود که مصاحبه

احبه به منظور سنجش هاي باز مصپرسش. انتخاب شد و استفاده کنندگان و ناظران نماهاي این خیان مورد پرسش قرار گرفتند

  .ها، طراحی گردیدویژه بررسی تاثیر این نماها و خوشایندي و ناخوشایندي این تاثیر بر آننظر شهروندان درباره نماهاي شهري، به

  آشنایی با محدوده مورد مصاحبه
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و  3ندي اصلی منطقه باین خیابان جزء استخوان. گانه شهر تهران است22از مناطق  3خیابان میرداماد واقع در منطقه   

این خیابان به دلیل موقعیت خاص خود در منطقه و قرارگیري . باشداتصال دهنده دو محور شریانی مهم شریعتی و ولیعصر می

  .باشدکاربري تجاري لوکس فروشی و کاربري اداري، داراي درجه اهمیت باالیی براي شهروندان تهرانی می

  :نجام پژوهشمعیارهاي انتخاب این خیابان براي ا

  اهمیت باالي این خیابان از نظر شریانی؛ -1

  هاي اداري و تجاري مهم؛اهمیت باالي این خیابان به دلیل قرارگیري ساختمان -2

  استفاده اقشار مختلف مردم از این خیابان؛ -3

  هاي حاشیه خیابان؛آشفتگی و آلودگی بصري در نماهاي ساختمان -4

  .هاي اداري و تجاري با نماي نامناسب و آشفته خیابانتماندر تناقض بودن اهمیت ساخ -5

ها از سوال روند مصاحبه و البته الزم به ذکر است که بنا به نوع پاسخ افراد و میزان درك آن. باشدسواالت مصاحبه به شرح زیر می

یک گفتگو و در حین انجام این سواالت به صورت جداگانه پرسیده نشده است بلکه به شکل . یا شکل پرسش متفاوت بوده است

  .دهنده پرسش شده استگفتگو از پاسخ

  کنید؟یا براي شما اهمیت دارد؟هاي خیابان میرداماد توجه میآیا به نماي ساختمان -

 آید؟هاي این خیابان خوشتان میآیا از نماي ساختمان -

  قسمت از خیابان این حس را براي شما دارد؟آیا دیدن جداره هاي خیابان باعث نشاط و شادي شما می شود؟ چرا؟کدام  -

کند؟چه قسمتی از نما این حس را ها در خیابان در شما احساس اضطراب و استرس ایجاد میآیا دیدن نماي ساختمان -

  براي شما دارد؟

حس را کند؟چه قسمتی از نما و کجاي خیابان این ها در خیابان در شما احساس ترس ایجاد میآیا دیدن نماي ساختمان -

  کند؟در شما ایجاد می

کند؟  چه قسمتی از نما و کجاي خیابان آیا راه رفتن در خیابان و دیدن نماهاي آن براي شما حس امنیت را ایجاد می -

  کند؟این حس را در شما ایجاد می
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  اید؟ و نماي طبقات باال براي شما اهمیت دارند؟آیا تا حاال نگاهی به طبقات باال انداخته -

  کند؟طبقات زیاد دو ساختمان در کنار هم براي شما خوشایند است چرا؟چه حسی را به شما القاء میاختالف  -

هایی دهد؟ چه رنگهایی حس بدي به شما میها براي شما اهمیت دارد؟ چه رنگآیا رنگ مصالح در نماي ساختمان -

 دهد؟حس خوبی به شما می

دهد؟چه مصالحی حس میت دارد؟ چه مصالحی حس بدي به شما میها براي شما اهآیا نوع مصالح در نماي ساختمان -

  دهد؟خوبی به شما می

  آیا کهنگی و فرسوده بودن مصالح ساختمانها در نماي خیابان تاثیر دارند؟چرا؟ -

  مصالح بکاررفته در نماي ساختمانهاي خیابان میرداماد براي شما خوشایند است؟ -

اي شما اهمیت دارد و به نظر شما در زیبایی جداره خیابان نقش مهمی را هاي خیابان برچه قسمتی از نماي ساختمان -

  )پنجره، در، تابلوها، بالکن، فرم ساختمان، ویترین، رنگ مصالح، نوع مصالح( کند؟ ایفا می

ن، فرم پنجره، در، تابلوها، بالک( به نظر شما چه اجزایی بیشترین تاثیر منفی را در جلوه کردن جداره شهري گذاشته اند؟  -

  )ساختمان، ویترین، رنگ مصالح، نوع مصالح

  )حقارت، شکوه و ترس ( دهد؟ با دیدن این عکس چه حسی به شما دست می -

  )از نظر فرم، رنگ، مصالح و اجزاء نما ( چه توقعی از نماهاي شهري دارید؟ -

ودند مهمترین موضوعی که باعث و معتقد ب. هاي شهري بودنتایج به دست آمده حاکی از نارضایتی اکثر مردم از جداره

در ادامه نتایج به . باشدشود، عدم هماهنگی نماي تک بناها با یکدیگر و مصالح فرسوده و کثیف میهاي شهري میها در بدنهآزار آن

  .شودشناسی و هم طراحی شهري، بررسی میها هم از بعد روانها و دالیل آندست آمده از این مصاحبه



www.shahrsazionline.com 
 

 

  

  )نگارنده : ماخذ( هاي شهري توسط شهروندان میزان توجه به جداره: 1نمودار شماره 
 

  

  )نگارنده : ماخذ( میزان رضایتمندي شهروندان از نماهاي شهري : 2نمودار شماره 
 

٠
٢
۴
۶
٨
١٠
١٢
١۴

بسیار زیادزیادمتوسطکمبسیارکم

میزان توجھ بھ جداره ھای شھری توسط شھروندان

٠
٢
۴
۶
٨
١٠
١٢
١۴
١۶

بسیار زیادزیادمتوسطکمبسیارکم

میزان رضایتمندی شھروندان از نماھای شھری
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  )نگارنده : ماخذ( هاي شهري میزان ایجاد اضطراب و استرس در افراد به هنگام مشاهده بدنه: 3نمودار شماره 
 

 

 

 

 

  )نگارنده : مأخذ( مقایسه مفهوم هیجان اضطراب از دیدگاه بالك و ناظران جداره شهري  :3جدول 
هاي تعیین کننده مفهوم هیجان اضطراب از صفت

  دیدگاه بالك
-دالیل ایجاد هیجان اضطراب از دیدگاه مشاهده

  هاي شهريکنندگان بدنه

عدم تناسب خطوط غالب تقسیم کننده نماهاي  -  بد  -
  شهري بدنه

  هاي ساختمانیعدم هماهنگی کلیت -  ناهماهنگ و نامتناسب  -
هاي نماهاي ایجاد کننده بدنه عدم هماهنگی رنگ -

  شهري
هاي قدیمی و نماهاي نازیبا و ناهماهنگ ساختمان -  دردناك -

  در جداره
  هاي قدیمی و فرسودهوجود ساختمان -  تحریک پذیر -
انباشتگی الحاقات و تابلوها در نما در سطحی  -  فشرده  -

  کوچک

٠
٢
۴
۶
٨
١٠
١٢
١۴

بسیار زیادزیادمتوسطکمبسیارکم

میزان ایجاد احساس اضطراب و استرس در افراد بھ ھنگام مشاھده بدنھ ھای شھری
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  استفاده مکرر از این فضاها براي ساکنین در محل -  مجبور -

  هاي تیره و کهنه در جدارهوجود رنگ -  سنگین -
-هاي خیلی بلند در کنار ساختمانوجود ساختمان -  بلند -

  هاي کوتاه
  هاي خشک و خشناستفاده از طرح -  تیز  -
  ها و نوع مصالح در جدارهعدم تعادل رنگ -  نامتقارن -
  ها و الحاقاتو آشفتگی در روزنهنظمی بی -  نامنظم -

 

 

  

  )نگارنده : ماخذ( هاي شهري میزان ایجاد امنیت در افراد به هنگام مشاهده بدنه: 4نمودار شماره
 

  )نگارنده : مأخذ( مقایسه مفهوم هیجان پذیرش از دیدگاه بالك و ناظران جداره شهري : 4دول ج
هاي تعیین کننده مفهوم هیجان پذیرش صفت

  دیدگاه بالكاز 
-دالیل ایجاد هیجان امنیت از دیدگاه مشاهده

  هاي شهريکنندگان بدنه

وجود مقیاس انسانی در ارتفاع، تناسبات و  -  خوب  -
 هاتزئینات ساختمان

عدم فرسودگی و عدم وجود عناصر مزاحم  -
  بصري در نماها

٠
٢
۴
۶
٨
١٠
١٢
١۴
١۶

بسیار زیادزیادمتوسطکمبسیارکم

میزان ایجاد احساس امنیت در افراد بھ ھنگام مشاھده بدنھ ھای شھری
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 ها و طرح نماهاهماهنگی رنگ -  هماهنگ  -
  تیرههاي تند و عدم استفاده از رنگ -

هاي هاي شاد و طرحهایی با رنگساختمان -  بخش لذت -
  هماهنگ

 وجود محصوریت در فضاها -  کامل -
  هاي نیمه سازعدم وجود ساختمان -

  ها در شبنورپردازي مناسب بدنه -  سالم -
 بخشهاي منحنی و آرامشنماهایی با طرح -  آرام   -

  دارهاي خشن و لبهعدم استفاده از طرح -
فضاهایی مانند رواق براي حفظ در برابر ایجاد  -  اجتماع طلب -

  آفتاب، باران و برف
 

  

  )نگارنده : ماخذ( هاي شهري میزان ایجاد حس شادي در افراد به هنگام مشاهده بدنه: 5نمودار شماره 
 

  )          نگارنده : مأخذ( مقایسه مفهوم هیجان شادي از دیدگاه بالك و ناظران جداره شهري : 5جدول 
تعیین کننده مفهوم هیجان شادي  هايصفت

  از دیدگاه بالك
-دالیل ایجاد هیجان شادي از دیدگاه مشاهده

  هاي شهريکنندگان بدنه

 بناهاي شاخص با مصالح مدرن و به روز  -  هماهنگ/ خوب  -
  هاي هماهنگهاي شاد و طرحرنگ -

 تنوع در طرح و رنگ مصالح  -  پذیرتحریک -

٠
٢
۴
۶
٨
١٠
١٢
١۴
١۶

بسیار زیادزیادمتوسطکمبسیارکم

میزان ایجاد احساس شادی در افراد بھ ھنگام مشاھده بدنھ ھای شھری
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  استفاده از تباین در طرح جداره -
 هاي شاد در نماهااستفاده از رنگ -  بخش لذت -

استفاده از ریتم و داشتن تباین در طرح  -
  هاجداره

  هاهاي مدرن براي ساختمانداشتن طرح -  جالب -
هاي هاي هماهنگ و رنگاي با طرحجداره -  کامل / سالم  -

  شاد
هاي بدون کاربري با عدم استفاده از جداره -  فعال -

  اي ممتددیواره
انباشتگی تابلوها و عالئم در سطحی عدم  -  منبسط -

  کوچک
 

  

  )نگارنده : ماخذ( هاي شهري میزان ایجاد حس ترس در افراد به هنگام مشاهده بدنه: 6نمودار شماره 
 

  )نگارنده : مأخذ( مقایسه مفهوم هیجان ترس از دیدگاه بالك و ناظران جداره شهري : 6جدول 
از هاي تعیین کننده مفهوم هیجان ترس صفت

  دیدگاه بالك
-دالیل ایجاد هیجان ترس از دیدگاه مشاهده

  هاي شهريکنندگان بدنه

 هاي بلند در فضاي بستهوجود ساختمان -  بد  -
-در جداره ساخت درحالهاي وجود ساختمان -

  شهري
هاي بلند با عدم تناسب ارتفاعی ساختمان -  ناهماهنگ -

٠
٢
۴
۶
٨
١٠
١٢
١۴

بسیار زیادزیادمتوسطکمبسیارکم

میزان ایجاد احساس ترس در افراد بھ ھنگام مشاھده بدنھ ھای شھری
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  ساختمان کوتاه مجاورش
  متروکه و رها شدههاي وجود ساختمان -  دردناك -
  هاي تیرههاي کثیف با رنگوجود ساختمان -  پذیرتحریک -
  انباشتگی عالئم و الحاقات -  فشرده -
  درجداره شهريبلندمرتبههايوجودساختمان -  نامتناسب -
هاي متروکه و نیمه ساز در وجود ساختمان -  مجبور  -

  کنار پیاده رو و محل عبور
 

  )نگارنده : مأخذ( ها از دیدگاه شهروندان هیجانی جدارهدالیل کالبدي و تاثیرات : 7جدول 
ها بر شهروندان تاثیرات هیجانی بدنه

  هااز دیدگاه آن
  دالیل کالبدي از دیدگاه شهروندان

 هانظمی و بهم ریختگی بدنهبی   اضطراب و استرس
 عدم تناسب نماي یک ساختمان با ساختمان مجاورش 
 هاي مجاور همساختمانهاي عدم هماهنگی و تناسب فرم 
 ها در بدنه شهريعدم هماهنگی رنگ 
 هاي قدیمیوجود ساختمان 
 هاي کوتاه هاي خیلی بلند در کنار ساختمانوجود ساختمان  

 هاي بسیار بلندعدم وجود امنیت در کنار ساختمان   امنیت
 طبقه 4-3هاي وجود امنیت در کنار ساختمان  

  به روز بناهاي شاخص با مصالح مدرن و   شادي

 هاي خیلی بلند در جداره شهريوجود ساختمان   ترس
 هاي بلند با ساختمان کوتاه مجاورشعدم تناسب ارتفاعی ساختمان 
 هاي بلند در فضاي بستهوجود ساختمان 
 هاي تیرههاي کثیف با رنگوجود ساختمان 
 هاي در حال ساخت در جداره شهريوجود ساختمان 
 ها شده هاي متروکه و روجود ساختمان  

 هاي قدیمی با مصالح نامرغوبمشاهده ساختمان   گیجی و آشفتگی
 هاي بلند با مصالح تمام شیشهساختمان 
 هاعدم هماهنگی ارتفاع ساختمان 
 وجود الحاقات نامربوط در نماي ساختمان  
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  )نگارنده : مأخذ( ها از دیدگاه شهروندان دالیل آشفتگی جداره: 8جدول
  ها از دیدگاه شهرونداندالیل آشفتگی جداره  

  هاي مختلف بالکناستفاده از فرم  بالکن  ارکان نما

  هاي رو به نماي شهريکثیف نگه داشتن بالکن

  هاي بکار رفته در یک بنا با بناي مجاورعدم هماهنگی رنگ

  عدم هماهنگی خطوط غالب بناها با یکدیگر 

  تشکیل دهنده نماعدم هماهنگی و تناسب در احجام اصلی   کنسول

  عدم هماهنگی احجام تک بناها در یک جداره

  ها در مجاور پیاده رودرشت دانه بودن بعضی از ساختمان  عرض قطعه

  

  

  

  

  

  اجزاء نما

  عدم تناسب در ارتفاع تک بنا با بناي مجاورش  خط آسمان

  شکستگی یکباره خط آسمان در جداره 

  هاي مجاور یکدیگرغالب ساختمانهماهنگ نبودن خطوط   خطوط غالب

  هاي یک بنا با بناي مجاورعدم هماهنگی در طراحی پنجره  هاروزنه

  هاعدم تعریف خط فرضی براي هم راستا کردن خط کف پنجره

  هاي یک بنا با بناي مجاورعدم هماهنگی در طراحی ورودي

  عدم تناسب در تزئینات معماري  تزئینات

  تزئینات بناهاي مجاور یکدیگر هماهنگ نبودن

  الحاقات

  

  

  عدم هماهنگی در ارتفاع نصب تابلوها

  عدم هماهنگی در طرح تابلوها

  عدم هماهنگی در رنگ تابلوها
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  عدم هماهنگی در اندازه تابلوها

  استفاده از کولر، آبرو و الحاقات اضافی در نماي ساختمان

  جنس و رنگ

  

  

  فرسودگی مصالح

  هافرسودگی رنگ

  هاي تیره و کثیفوجود رنگ

  هماهنگ نبودن رنگ و مصالح بناهاي مجاور یکدیگر 

 

 

  

  )نگارنده : ماخذ( میزان اهمیت اجزاء نما از دیدگاه شهروندان : 7 نمودار شماره
 

هاي شهري موجود جداره رسیم کههاي انجام شده با مردم، به این نتیجه میهاي مصاحبهپس از بررسی و تحلیل یافته

ها ذکر شد؛ که آشفتگی جداره، نداشتن دالیل زیادي نیز از زبان خود آن. گذارندکنندگان خود میتاثیر منفی زیادي بر استفاده

براي ناظران فضاهاي شهري یکپارچگی جداره از . ترین دالیل ذکر شده بودهاي تیره نما و مصالح فرسوده از عمدهکلیت، رنگ

مورد ... رنگ و نوع مصالح در درجه بعدي اهمیت و در نهایت اجزاء نما مانند پنجره، ورودي، بالکن و . باالیی برخوردار است اهمیت

٠

٢

۴

۶

٨

١٠

١٢

نوع رنگ نماویترینفرم نمابالکنتابلوورودیپنجره
مصالح

میزان اھمیت اجزاء نمای جداره از دیدگاه شھروندان
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نتایج به دست آمده از این مطالعات، سمت و سوي طراحی جداره را براي ما روشن کرده و طراح را به . گیردتوجه آنان قرار می

  .کنداز طریق هماهنگ کردن اجزاء تک بناها راهنمایی میاي یکپارچه سوي ایجاد جداره

  )نگارنده: مأخذ(هاي محیطی، تاثیرات آن بر ناظران و  فضاهاي شهري محرك:  9 جدول
  تاثیرات بر فضاي شهري  تاثیرات روحی و روانی  هاي محیطیمحرك

  عدم تعلق مکانی  اضطراب و استرس  اغتشاش بدنه

  عدم حضورپذیري

  عدم سرزندگی

  ترس، اضطراب و عدم امنیت  عدم تناسب خط آسمان

  اضطراب و تشویش  عدم داشتن کلیت

  احساس دلمردگی و عدم نشاط   فرسودگی و کهنگی بدنه

  عدم نشاط  هاي تیرهرنگ

 

بدنه، افراد از بین عناصر سازنده . ترین دالیل ذکر شده براي این ناخوشایندي عدم هماهنگی و کلیت در جداره بوداز مهم

  .اندهاي شهري، به ناهماهنگی بین اجزاء جداره دادهبیشترین امتیاز را در علت ناخوشایندي از بدنه

اي مطلوب در فضاهاي شهري، رسیدن به هماهنگی و کلیت در جداره در درجه اول اهمیت قرار بنابراین در راستاي رسیدن به بدنه
اي هماهنگ است که در آن اجزاء جداره، در راستاي تحقیق، به سوي ایجاد جدارهگیري معیارهاي اساسی براین اساس جهت. دارد

.هاي شهري کاهش یابدو به این طریق، آشفتگی، عدم هماهنگی و آلودگی بصري در جداره. رسیدن به یک کلیت طراحی شوند  

 

 اصول سازماندهی در نما

.اصل تقرب،  اصل استمرار  

:تدوین معیارها  

هایی است که در راستاي اهداف پژوهشی حلکننده سمت و سوي راهشوند تعییناین بخش معرفی می معیارهایی که در

هاي پیشنهادي نیز به کار گرفته حلتوانند به عنوان مالك ارزیابی راهبه عالوه این معیارها می. نامه معرفی خواهند شداین پایان

  . شود
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هاي موضوع معیارهاي ماهوي، کیفیت محیط و چگونگی عملکرد آن و قابلیت. شوندیاي مطرح ممعیارها در دو گروه ماهوي و رویه
اي با ماهیت رویه از سوي دیگر معیارهاي رویه. هاي زیباشناختی مردم استها، نیازهاي جسمانی و تجربهآن براي تامین فعالیت

 عملی طراحی سرو کار داشته و به ماهیت فرآیندهاي طراحی توجه دارد

.تداومهماهنگی، تناسبات در جداره، مقیاس انسانی، تعادل، ریتم، وحدت و ترکیب، :  هاي ماهويمعیار  

:ايمعیارهاي رویه  

بر اساس مصاحبه با مردم به . باشدتبیین چنین معیارهایی در این تحقیق بر اساس اطالعات دریافتی از مصاحبه با شهروندان می

  .ناهماهنگی اجزاء بیشترین تاثیر را روي مردم دارنداین نتیجه رسیدیم که فرم کلی جداره و 

براي حل این مشکل که همان نداشتن کلیت و هماهنگی در جداره شهري است، باید به اجزاء نما به عنوان عناصر اصلی 

توانند هم می عناصر تشکیل دهنده تک نماها، در حکم به وجود آورندگان کلیت در جداره،. به وجود آورنده کلیت جداره توجه نمود

  . عامل هماهنگی در جداره باشند و هم عامل آشفتگی و ناهماهنگی

بنابراین در ادامه به . اي هماهنگ، باید ضوابطی براي اجزاء نماها تدوین نمودبر این اساس در نهایت براي ایجاد جداره

اي هماهنگ و خوشایند براي استاي ایجاد جدارهدر ر) ایم که در فصول قبل شناسایی کرده( پیشنهاداتی براي طراحی اجزاء نما 

  . پردازیمناظر فضاي شهري می

 راهنماي طراحی خط آسمان در جهت هماهنگی جداره و کاهش ترس - 2-2-1- 4

 تر از خط جهت پرهیز از یکنواختی و یا شکست نامناسب خط آسمان، رعایت تنوع خط آسمان یک طبقه باالتر یا پایین

 پایه آسمان باشد؛

 هت تعادل خط آسمان، ساختمان مفصل بین دو بناي مجاور بایستی در حد ارتفاع آن دو بنا باشد؛ج 

 جهت پرهیز از یکنواختی، رعایت خط آسمان متنوع در محل ایجاد نشانه ضروري است؛ 

 ها؛رعایت تنوع خط آسمان در نبش 

  باشدضروري میرعایت اقلیم، عملکرد و فرهنگ شهر در طراحی خط آسمان در تزئینات آن. 
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 راهنماي طراحی خط زمین - 2-2-2- 4

 هایی از جداره که نیاز به تاکید دارند براي ایجاد تنوع حجمی در یک جداره متداوم و همچنین در خیابان اصلی، در بخش

 توان از یک فضاي عقب نشسته به عنوان فضاي عملکردي استفاده کرد؛ و یا عملکرد جداره نیاز به تجمع دارد، می

 در جداره تجاري به دلیل ارتباط زیاد درون و بیرون جداره، خط زمین بایستی هم سطح زمین باشد؛ 

 ها جهت کلیت بخشیدن به جداره شهريهاي هماهنگ در قرنیزهاي ساختماناستفاده از مصالح و رنگ. 

 

 بخشی به جدارهراهنماي طراحی روزنه در جهت کلیت - 2-2-3- 4

 هایی هماهنگ از نظر فرم و اندازه رعایت گردد؛رك کلیت براي ناظر، طراحی پنجرههاي شهري جهت ددر جداره 

 هاي افقی استفاده کرد؛توان از روزنهجهت ایجاد تعادل بصري در جداره اگر کشیدگی در جهت عمودي باشد، می 

 ه؛هاي تک بناها، در جهت القاء یک کل و رفع آشفتگی در جدارردیفی خطوط کف پنجرهرعایت هم 

  ها در جهت رعایت مقیاس انسانی و تنوع در جدارهتوجه به تقسیمات، تزئینات و ابعاد پنجره. 

 

 راهنماي طراحی تزئینات در جهت کلیت بخشی و باال بردن غناي بصري در جداره - 2-2-4- 4

 توجه به تزئینات در جداره جهت باال بردن غناي حسی جداره؛ 

  هماهنگی جداره طراحی شود؛تزئینات در تک نماها باید در جهت 

 تزئینات یک جداره نباید در حدي باشد که سبب اغتشاش در جداره گردد؛ 

 توجه به مقیاس تزئینات جداره، در رابطه با ناظر پیاده و سواره، باید لحاظ گردد . 

 

  راهنماي طراحی جنس و رنگ مصالح در جهت کلیت بخشی به جداره - 2-2-5- 4

  هاي روشن استفاده گردد؛نماهاي شهري از رنگجهت ایجاد شادابی در 

 ها و مصالح استفاده گردد؛جهت ایجاد وحدت در جداره از هماهنگی بین رنگ 

 هاي شاد براي رنگ مصالح تک نماها استفاده شود؛بهتر است از تنالیته رنگ 

  شود؛جهت تفکیک طبقه همکف از سایر طبقات، از تغییر رنگ و مصالح در طبقه همکف استفاده 
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 ها و مصالح مختلف استفاده شود، ولی این تنوع در حدي نباشد که هویت و جهت تنوع و غناي بصري جداره از رنگ

 .دار نمایدوحدت جداره شهري را خدشه

 

 راهنماي طراحی الحاقات و عالئم و تابلوها براي کاهش اغتشاش - 2-2-6- 4

 د حصیر، دودکش، کانال کولر، ناودان، نبایستی از فضاهاي براي جلوگیري از اغتشاش بصري، الحاقات نامناسب مانن

 شهري قابل رویت باشد؛

 ها بر زمینه جداره غالب نگردد؛ اي مستقر شوند که شکل آنعالئم و تابلوها در جداره به گونه 

 ها هماهنگ با یکدیگر باشد؛راستاي قرارگیري تابلوها و اندازه آن 

 هاي شهري جلوگیري شود؛ده در جداره خیاباناز قرارگیري تابلوهاي کهنه و فرسو 

 توجه به هماهنگی بین طراحی نما و طراحی عالئم و تابلوها. 

 راهنماي کنترل ارتفاع و حجم توده بنا براي کاهش اضطراب واسترس در شهروندان - 2-2-7- 4

 ئیات و سطوح قوي در بدنه توان از برآمدگی با جزهاي مرتفع، میجهت پرهیز از کشش چشم به طرف باال در ساختمان

 استفاده نمود؛

  براي کاهش اضطراب و استرس و ورود آفتاب به خیابان بایستی ارتفاع بدنه دو طرف خیابان کنترل شود؛ 

 هاي فوقانی حذف نمود؛توان قسمتی از حجم ساختمان را در بخشجهت کاهش حجم بزرگ بنا، می 

 ردن پهناي واقعی و حجم توده بنا، در جهت کاهش استرس در استفاده خرد کردن سطوح نماي بیرونی به منظور پنهان ک

  .کنندگان رعایت گردد

بر اساس نتایج به دست آمده و نیز تبیین معیارهاي طراحی، به بررسی، تحلیل و طراحی جداره خیابان میرداماد حدفاصل پل 

براساس مبانی نظري بیان شده، . به دو سکانس تقسیم شددر ابتداي کار، جداره این خیابان . مدرس تا میدان مادر، پرداخته شد

شامل خط آسمان، خطوط غالب نما، : شامل بالکن، کنسول و عرض قطعه؛ و اجزاء نما: نماها در ارتباط با موضوعات، ارکان نما

با معیارهاي مورد نظر د؛ و ویژگی هر یک در ارتباط به طور جداگانه بررسی ش ها، تزئینات، الحاقات و جنس و رنگ مصالحروزنه

  .گرفتقرار  تحلیلمورد 
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  .  گردیددر نهایت طرح پیشنهادي جداره خیابان میرداماد، بر اساس نتایج گرفته شده و راهکارهاي تبیین شده، ارائه 

 


