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. شده توسط مسئولین، صاحب نظران و عامه مردم استشهرهاي ایران، واقعیتی پذیرفته-امروزه نابسامانی و اغتشاش در سیما و منظر در روستا
ایجاد .شوندهاي موجود ایجاد میهایی است که در پیرامون بافتهاي جدید و بافتگاهبخشی از این نابسامانی ناشی از مداخله انسانی در سکونت

در این مواقع اسکان جمعیت و ایجاد و .اي انسانی استهدیدگان سوانح طبیعی از جمله این گونه از مداخلهگاه براي حادثهسرپناه و سکونت
نمونه این . گیردشکل میجدید و طراحی شده در مقابل قدیم و ارگانیکگیرد و بافت با منظري دو گانه گاه در اولویت قرار میسازي سکونتمقاوم
شهرهایی که در اثر زلزله منجیل دچار آسیب شده و مرکز پذیرش .ازدر این مطالعه یکی . زده قابل مشاهده استهاي دو گانه در شهرهاي زلزلهبافت

سوال محوري این .اي در این شهر شکل گرفته استبررسی میدانی نشان داد که منظر دوگانه.دیدگان روستاهاي پیرامون بوده، انتخا شدحادثه
هاي این چنینی جلوگیري کرد؟ فرض تحقیق آن توان از آسیبمیها و مشکالتی دارد؟ چگونهتحقیق این است که منظر دوگانه موجود چه ویژگی

است که مداخله انسانی توسط کارشناسان و متخصصان ناآشنا به مباحث کیفی در معماري و شهرسازي در شرایط بحرانی موجد و عامل نابسامانی 
عدم انسجام کالبدي، عدم .و نوع بافت شناسایی شدهاي متفاوت منظر شهري در دبا بررسی شهر مورد مطالعه ویژگی.در منظر شهري است

هاست که در اثر تعجیل هماهنگی در خط آسمان، فقدان محصوریت فضاي شهري و ناهماهنگی با اقلیم و محیط در بافت جدید از جمله این آسیب
محقق پیشنهاد .شودعنوان مسئله بافت قلمداد میدر حالی که در بافت قدیم تنها ناپایداري به.در اجرا و ایجاد سرپناه در شهر ایجاد شده است

هاي جدید در موارد مشابه، طراحان شهري و مدیران اجرایی قبالً آموزش الزم را کند براي جلوگیري از کاهش کیفیت منظر شهري در بافتمی
.ببینند
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مقدمه
هاي آنها ها، رفتارها و فعالیتي از عناصر طبیعی و مصنوع اعم از کالبد و فضاهاي شهر، انسانار به عنوان مجموعهمنظر شه

منظر شهري . هاي تاریخی، فرهنگی، اقتصادي و طبیعی شهر استبه عنوان نخستین جلوه از شهر، آئینه تمام نماي ویژگی.. و 
دفتر اي دارد روندان از تجربه زندگی در شهر در تحقق شهر مطلو نقش عمدهمطلو با قابلیت تاثیرگذاري بر ادراك شه

از این روست که مداخله انسان در محیط شهري براي ترکیب بهینه، آرایش و انتظام . 1387معماري و طراحی شهري، 
منظر عینی و شهري به طوري که طراحی شهري را مدیریت منظر . رودکالبدي یکی از اهداف طراحی شهري به شمار می

نمود بیشتري »گرفتهنو شکل«هاي هاي جدید و بافتگاهمداخله طراحان شهري که در سکونت. 1385گلکار،اندگفته ذهنی
فضاهاي یافته، با مداخله در مقیاس انسانی، تناسبات و ابعاد محیط مصنوع،توالی و تسلسل،نظم،درجه محصوریت و اندازه

. کنندهاي دیگر، با تأثیر بر منظر شهري یا ایجاد منظر شهري بر کیفیت آن نقش بارزي ایجاد میشهري و بسیاري شاخص
هاي متصل به بافت موجود، از جمله موارد مداخله انسان در محیط هاي جدید و توسعه بافتگاهریزي و طراحی سکونتبرنامه

، بر منظر 4: 1375و توسلی، 41: 1379اوکتاویوپاز، مدرنیته شهري است که به ویژه در صورت ایجاد انقطاع تاریخی ناشی از 
هایی که بافت جدید در کنار گاهاین مداخله به ویژه در سکونت. گذاردشهري و نحوه اداراك انسان از محیط مصنوع تأثیر می

در شرایط اضطراري و ها براي اسکان جمعیتگاهطراحی سکونت. کندگیرد، نمود بارزتري پیدا میبافت موجود شکل می
ها و هایی است صورت گرفته و به دلیل شرایط خاص، همراه با ضعفاي از مداخلهبحرانی از جمله بعد از وقوع زلزله، نمونه

هاي جدید بر از نمونه بافتدر آ 1369زده ناشی از زلزله منجیل ها براي روستاهاي زلزلهگاهایجاد سکونت. قوتهایی است
سؤال محوري . اي در این شهر شده استکه با قرار گرفتن در کنار بافت قدیم آبادي، منجر به منظر شهري دوگانهشهري است 

هایی ها و شباهتها و مشخصات این دو بافت شهري از نظر منظر شهري چیست؟ و چه تفاوتاین تحقیق آن است که ویژگی
هاي احتمالی را در توان آسیبهایی روبروست؟ چگونه میآسیبمنظر شهري در بافت جدید شهر با چه با یکدیگر دارند؟

هاي بعدي کاهش داد؟هاي جدید شهرهاي دیگر و طراحیبافت
گیري منظر شهري به ویژه با تأکید بر کالن شهرها و نیز هاي منظر شهري و عناصر و عوامل موثر در شکلدر مورد ویژگی

، اما مطالعه در مورد 1378و گلکار،1385محمودي،ددي صورت پذیرفته هاي متعبا اولویت مطالعات بنیادي، پژوهش
زده هاي زلزلهگاهاز سوي دیگر در مورد شهرها و سکونت. شهرهاي کوچک و روستا ـ شهرها کمتر مورد توجه قرار گرفته است

. 1375بحرینی، م شده است یابی و طراحی نیز مطالعات خوبی انجاریزي، مکانشناسی از دیدگاه برنامهمنجیل و آسیب
بر و اسکان جمعیت بعد از زلزله منجیل مطالعاتی صورت گرفته است همچنین در زمینه ابعاد اجتماعی، اقتصادي سکونتگاه آ

هاي اجتماعی ـ اقتصادي و پایداري اسکان مجدد را مورد شناسایی قرار با اینکه نتایج مطالعات فوق آسیب. 1380بدري،
زده از این رو توجه به دوگانگی منظر شهري در شهرهاي زلزله. بعاد کالبدي و به ویژه منظر شهري توجه نکرده استداده، به ا

اي براي توسعه این دیدگاه در شهرها و روستاهاي دیگر و استخراج اصول و مبانی طراحی تواند به پایهبر میبا نمونه موردي آ
.شهر در شرایط بحران منجر شود

رود، با روش میدانی و با ابزار نقشه، ین منظور، در تحقیق انجام شده که در زمره تحقیقات توصیفی به شمار میبراي ا
.اي تحلیل شده استآوري و به صورت گرافیکی و نقشهعکس، مشاهده و مصاحبه اطالعات الزم جمع

فرضیه
صان نا آشنا به مباحث کیفی در معماري و فرض اصلی تحقیق این است که مداخله انسانی توسط کارشناسان و متخص

گاه و سرپناه باعث شده تا کیفیت محیط و شهرسازي در شرایط بحرانی به عنوان عامل بیرونی و تفوق سیاست تأمین سکونت
هاي موجود متفاوت گیرند کاهش پیدا کرده و با منظر شهري در بافتهایی که بدین ترتیب شکل میمنظر شهري در بافت

.کنده نحوي که دوگانگی منظر شهري نمود بارزي پیدا میشده ب
هاي عملیاتی مورد ارزیابی قرار خواهند براي سنجش و تأیید فرضیه تحقیق، مفاهیم و متغیرهاي اصلی فرضیه با شاخص

. گیردمیدر این فرضیه مداخله انسانی با شاخص بافت طراحی شده و بافت ارگانیک و طراحی نشده مورد سنجش قرار . گرفت
متغیر دیگر کیفیت منظر شهري است . هاي طراحی شده نشان دهنده مداخله انسان در محیط خواهد بودبه عبارت دیگر بافت



نظم، عوامل قطع تداوم دید، درجه محصوریت فضا، تنوع یا یکنواختی، نحوه انتظام و ،هاي توالی و تسلسلکه با شاخص
.گیردمورد ارزیابی قرار می 1370و هدمن و یازوسکی،1375و توسلی، 1385محمودي،... سازمان فضایی، اسرار آمیز بودن،

برمعرفی شهر آ
هاي الیه شمال شرق استان و همجوار با استانبر از توابع استان زنجان و مرکز شهرستان طارم واقع در منتهیشهر آ

قزل اوزن واقع شده است، به طوري که رودخانه در جنو و ریز رودخانهاین شهر که در حوزه آ. باشدگیالن و قزوین می
و هوایی، بسیار شبیه به شهرستانهاي به واسطه وضعیت آ. جنو غربی محور ارتباطی آ بر به منجیل واقع شده است

شهرستان بر که از توسعه آبادي قدیمی شکل گرفته و از نظر سیاسی تا مرکزشهر فعلی آ. باشدجنوبی استان گیالن می
.اندهکتار در این شهر استقرار یافته194اي به مساحت نفر جمعیت در پهنه5515حدود 89ارتقاء یافته است، در سال 

در کنار بافت موجود روستاي زده روستاهاي پیرامون و ایجاد سکونتگاهبا جا به جایی جمعیت چند پارچه آبادي زلزله
اما . با تأسیس شهرداري رسماً به عنوان شهر شناخته شد1377شد پیدا کرده و در سال بر، این نقطه جمعیتی به سرعت رآ

بخش اصلی شهر . اي دوگانه در شهر بوجود آورده استروستایی موجود، چهرهساخت و ساز براي اسکان جمعیت در کنار بافت
بر نها محالت نظرآباد، قنبرآباد و محله آمحله شهري ت9دهد، به نحوي که از میان را بافت طراحی شده جدید تشکیل می

اند،که از نظر نوع مصالح و نوع محله دیگر در مجموعه بخشهاي طراحی شده شهر واقع شده6قدیم جزو محالت قدیمی و 
تا 65تغییرات جمعیتی به ویژه طی سالهاي دهه . هاي کالبدي با بافت قدیم تفاوت اساسی داردساخت و ساز و سایر ویژگی

.گویاي این واقعیت است75
85تا 65بر از سال تغییرات جمعیتی آ:1جدول شماره 

1365136913751385شهر
2249354643385212جمعیت

1380مرکز آمار ایران و بدري : منبع

میدانی نگارندگانبرداشت : ـ منبعنمونه مصالح بکار رفته در ساخت بنا در بافت جدید و قدیم: 1تصویر شماره 
بحرانی اتفاق افتاده، نمودهاي فیزیکی و کالبدي که در شرایط 1384حبیبی و جابري مقدم، شتابان این روند شهرنشینی 

سازي را به همراه اسکان جمعیت وقوع زلزله و تخریب اکثر ابنیه موجود در روستاهاي منطقه، مقاوم. بارزي نیز به همراه داشته است
براي این منظور مهندسان عمران و ساختمان مجري اصلی طرح . ترین برنامه مجریان مطرح کرده استترین و با اولویتهمبه عنوان م

سازي، از نوع از این رو مصالح به کار رفته در بافت جدید فارغ از تناسب محیطی با پیگیري اهداف مقاوم. هاي محلیمصاحبهاند بوده
زده و حتی مشارکت هاي دیگر در بازسازي مناطق زلزلهفعال شدن ستادهاي معین استان. مصالح مقاوم غیربومی انتخا شده است

این واقعیت در آمار و . اي متفاوت از شهر در بافت جدید بوجود آورده استچهره 1380بدري، کشورهاي خارجی در ساخت و ساز 
.محالت به خوبی آشکار استکار رفته در ساختمان به تفکیکاطالعات مصالح به

واحدها به درصدها به تفکیک محالت مصالح به کار رفته در ساختمان: 2جدول شماره 
خشت وگلآهن و آجراسکلت بتونیاسکلت فلزيمحالتنوع بافت

بافت قدیم
645283بر قدیمآ

252630قنبرآباد
675280نظرآباد



بافت جدید

6919102آتش نشانی
2138410بالکورها
001000شهرداري

5928130دانششهرك
548362قدس

5112370احمرهالل
برداشت میدانی و طرح جامع و تفصیلی شهر: منبع

ها را بوجود خت، کیفیت متفاوتی از ساختماننوع مصالح بکار رفته در ساخت و ساز و ابنیه تحت تأثیر زمان و دوره سا
باشد بر میهاي با کیفیت پایین و در حال تخریب در بافت قدیمی و روستایی آبه طوري که وجه غالب ساختمان. آورده است

. شوند، نوساز و خو ارزیابی می»نو شکل گرفته«هاي جدید و و بافت
واحدها به درصدمحالت ها به تفکیک کیفیت ساختمان: 3جدول شماره

تخریبیمرمتیقابل نگهدارينوسازمحالتنوع بافت

بافت قدیم
2152243بر قدیمآ

16551812قنبر آباد
2365120نظرآباد

بافت جدید

6721120آتش نشانی
306640بالکورها

010000داخل محدوده
791821شهرداري

762030دانششهرك
2145322قدس

2838331احمرهالل
برداشت میدانی و طرح جامع و تفصیلی شهر: منبع

طرح جامع و تفصیلی شهر: نقشه کیفیت ابنیه ـ منبع: 1تصویر شماره 



عه و عمران شهر آببرطرح توس: شبکه شطرنجی در بافت جدید شهر ـ منبع : 2تصویر شماره 

دار برنامه و نگرشها و مبانی سیویل و مهندسی ساخت و سازهاي جدید تحت تأثیر شرایط محیطی و اهداف فوري و اولویت
اي این در حالی است که بافت قدیم و روستایی شهر شبکه. عمران، ایجاد شبکه شطرنجی را در بافت جدید سبب گردیده است

شبکه شطرنجی بافت جدید با محور اصلی شهر و مراکز خدماتی و اداري که در زمان وقوع . دارد» فتهگرخود شکل«ارگانیک و 
اما نوع مدیریت ساخت و اهداف برنامه اسکان . دهندبندي بافت شهر را تشکیل میاند، ساختار و استخوانزلزله شکل گرفته

بدین ترتیب شکل و فرم کلی بافت . ه و متفرق بنا شوندها به صورت از هم گسیختفوري سبب گردید تا ابنیه و ساختمان
در حالی که انسجام فیزیکی و کالبدي روح حاکم بر بافت . باشدهاي منفرد و متفرق میجدید شطرنجی، همراه با ساختمان

.قدیم شهر است

عدم محصوریت فضاي شهري: 3تصویر شماره

شطرنجی در بافت جدیدکیفیت ابنیه ـ شبکه : 4تصویر شماره 

تحلیل منظر شهري



هاي دوگانه جدید و قدیم در نمونه مورد مطالعه، براي تحلیل منظر شهري در پس از بررسی و توصیف کلی شهر و بافت
در بافت هاي ارزیابی و تحلیل منظر شهريگیري منظر شهري تأثیر دارند، به عنوان شاخصها، عواملی که در شکلاین بافت

:عبارتند ازعواملها از جمله این شاخص. و جدید انتخا شدندقدیم 
، تنوع یا یکنواختی، محصوریت فضاها، مقیاس و تناسب انسانی، خوانایی، توالی، تسلسل و نظمآرایش و انتظام کالبدي

ها، خط خالی ساختماناسرارآمیزي، مبلمان و عناصر فضاي شهري، سازگاري یا ناسازگاري عناصر سیماي شهر، الگوي پر و
. .. .آسمان و

برداشت میدانی نگارندگان: آرایش و انتظام کالبدي و خط آسمان در بافت جدید و قدیم ـ منبع:5تصویر 

برداشت میدانی نگارندگان: منبعمحصوریت و اسرار آمیزي در بافت جدید و قدیم ـ :6تصویر شماره 

.استفاده از ابزارهاي مشاهده، نقشه و عکس، نتیجه در جدول زیر خالصه شده استپس از بررسی و ارزیابی بافت با 

هاي ارزیابی منظر شهر در بافت قدیم و جدیدمقایسه شاخص: 4جدول شماره 

بافت قدیمبافت جدیدشاخص
هاپیوستگی نسبی بین ساختمانهاي منفرد و از هم گسیختهساختمانآرایش و انتظام کالبدي

تنوع نسبی در مصالح نما و ترکیب بین باغات و یکنواختی در ساخت، فرم و نماتنوع یا یکنواختی
فضاهاي انسان ساخت

در آستانه احساس محصوریتهاي فضاي محصور شهريفاقد ویژگیمحصوریت فضاها

و محدود اما نه آنچنان که احساس فضایی محصورغلبه فضاهاي باز و تماس بصري ضعیف با اطرافمقیاس و تناسب انسانی
ترس به انسان دست دهد
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هاي تحقیقیافته: منبع

گیرينتیجه
اي از شهرهاي کوچک که بر به عنوان نمونهدهد که دوگونه بافت قدیم و جدید در شهر آق نشان میهاي این تحقییافته

ها در تفاوت. هاي اساسی با یکدیگر دارندگرفته، به لحاظ منظر شهري، تفاوتزده منجیل شکلدر طرح بازسازي مناطق زلزله
ش و دیدگاه عمرانی و ساختمانی بوده، باعث شده تا کیفیت گیري بافت و نوع مصالح و نحوه ساخت که تحت تاثیر بینشکل

نوشکل "در نتیجه آنچه از شهر جدید و بافت . سازي و اسکان، قد خم کندمنظر شهر در بافت جدید در برابر سیاست مقاوم
درنیته در طراحی انقطاع تاریخی و عدم هماهنگی با زمینه، ناشی از استیالي م. آید کامالً متفاوت استبه چشم می"گرفته

توجه نکردن . آوردخورد و این عدم هماهنگی نوعی اغتشاش ذهنی و ادراکی براي بیننده بوجود میشهري کامالً به چشم می
هاي نیمه عمومی و عمومی، نداشتن انسجام در اجزاء و عناصر بافت، عدم توجه به مبلمان فضاي شهري و عرصهگیري به شکل
توان گفت فرضیه اصلی بدین ترتیب می. یب شماره هایی است که در بافت شهري قابل مشاهده استاز جمله آس. .. شهري و

تحقیق که مداخله انسانی در شرایط بحرانی و تفوق سیاست تأمین سکونت شماره گاه و سرپناه را عامل کاهش کیفیت منظر 
.گیردداند، مورد تأیید قرار میشهري می

ساخت و ساز قبالً مورد آموزش الزم قرار گیرند تا در بازسازي مناطق آسیب دیده در اثر وقوع بنابراین الزم است مدیران 
عالوه بر مقاوم سازي و اسکان که به جاي خود اهمیت دارد، پرداختن به کیفیت . .. هایی همچون زلزله و جنگ وبحران

شوند، بعضاً هایی که در این شرایط ساخته میاهگچه سکونت. معماري، طراحی و منظر شهري نیز توجه اساسی داشته باشند
سازمان کار تعریف شده و . گیردهاي نوبنیادي هستند که استخوان بندي و شکل و بافت آنها در این زمان شکل میگاهسکونت

یت ساخت در سازمان کار و مدیر. ریزي و سازماندهی قبلی استمدیریت ساخت و ساز همانند مدیریت بحران نیازمند برنامه
این . ریزان شهري در کنار مهندسان عمران و ساختمان و تاسیسات ضروري استوجود طراحان شهري، معماران منظر و برنامه

با برنامه  بنیاد مسکن انقال اسالمی و وزارت مسکن و شهرسازيهاي متولی ساخت و ساز سازمان بایستی زیر نظر سازمان
.هاي الزم براي مواجهه با موضوع را فراگیرندهارتتدوین شده و مشخص شکل گرفته و م

فهرست منابع
 ترجمه مراد فرهادپور، تهران، طرح نوتجربه مدرنیته، 1379اوکتاویوپاز ،.
 بر، پایان نامه دکتري به مجموعه ادغامی آ: نمونه مورديارزیابی راهبرد اسکان مجدد روستایی 1380بدري، علی

.الدین افتخاري، دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم انسانیلیرضا رکنراهنمایی دکتر سید ع
 خیز نمونه شهرهاي منجیل، لوشان و رودبارریزي کاربري زمین در مناطق زلزلهبرنامه، 1375بحرینی، حسین ،

.بنیاد مسکن انقال اسالمی
 تهران، دانشگاه تهرانماي کالبدي آناز شار تا شهر تحلیلی تاریخی از مفهوم شهر و سی، 1375حبیبی، محسن ،.

یکسان سازي و تشابه در ساخت معابر و خوانایی
ها و عدم خواناییساختمان

تنوع در عرض و شکل معابر و حتی ترکیب بدنه 
شودخیابان تا حدودي باعث خوانایی می

به واسطه بافت شطرنجی، تمام معابر مستقیم و اسرارآمیزي
حس اسرار آمیزي استفاقط

بواسطه بافت ارگانیک، معابر حس اسرارآمیزي را به 
کندناظر القا می

شدهضعیف و فاقد مبلمان طراحیوجود مبلمان محدودمبلمان و عناصر فضاي شهري

سازگاري و هماهنگی نسبی میان عناصرناسازگاري نسبی و آشفتگی بین عناصرسازگاري عناصر سیماي شهر

سطح اشغال% 43منطبق با فعالیت و سطح اشغال%63ناهماهنگ با فعالیت و هاي پروخالی ساختمانالگو

شکستگی هاي مکرر در طول خط به واسطه وجود خط آسمان
زمینهاي خالی درون بافت

خطی صاف تنها با شکستگی هاي جزئی در طول 
خط



 چاپ شهرگرایی و شهرسازي شتابزده الگوي فاوستی توسعه، 1384حبیبی محسن و جابري مقدم مرتضی هادي ،
.46تا 35ص 1384، بهار 21شده در فصلنامه هنرهاي زیبا شماره 

تهران، مرکز جلد اولراناصول و روشهاي طراحی شهري و فضاهاي مسکونی در ای،1371توسلی، محمود ،
.مطالعات و تحقیقات شهرسازي و معماري ایران

تبیین و معرفی مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران در خصوص ارتقاء 1387دفتر معماري و طراحی شهري
ي وزارت مسکن و کیفی سیما و منظر شهري، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازي و معماري معاونت شهرسازي و معمار

.شهرسازي
 شماره هجدهم دوره جدید53، فصلنامه آبادي، سال شانزدهم، شماره "مفهوم منظر شهري"، 1385گلکار، کورش ،.
 تهران، موسسه فرهنگی هنري ثمین تهرانکندکاوي در تعریف طراحی شهري، 1378گلکار، کورش ،.
زمستان 53، چاپ شده در مجله آبادي شمارهچند نظریهمروري بر:، منظر شهري1385محمودي، امیر منصور ،

1385.
بر، آجامع و تفصیلیطرح توسعه و عمران شهر ، 1389مهندسین مشاور طرح و منظر
 دانشگاه علم و صنعت، تهرانمبانی طراحی شهري، 1370هدمن، ریچارد و یازوسکی، آندرو ،.
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