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 چكیده

ساختمان های بلند مرتبه در منظر شهری دارای ابعاد مثبت و منفی زیادی است،شناخت این ابعاد می تواند تصمیم گیرندگان را در جهت  تاثیر

بر منظر شهری با هدف روشن تر ساختن ابعاد مسئله اصالح ساختار شهری و همچنین تبعات مثبت و منفی کمک نماید تا از این بلند مرتبه سازی 

 پردازد.می 

ندمرتبه لتاثیر ساختمان های بلند مرتبه بر شهر می تواند از منظر های مختلف مورد بررسی قرار گیرد اما آنچه در این تحقیق مدنظر است،ارزیابی ب

 سازی در منظر شهری می باشد.

ترتیب ایجاد بیشترین کارایی،معنا و زیبایی زیبایی شناسانه صورت می گیرد که به -3هویتی -2عملکردی -1ارزیابی این تاثیر بر اساس سه هدف 

 در منظر شهری مورد توجه قرار می دهد.

از روش ارزیابی تطبیقی استفاده شده که در آن به بررسی ایجاد فرصت ها و تهدیدها بر اساس قرار گیری ابنیه به منظور تجزیه و تحلیل داده ها 

ی دهد که در مکان یابی و معماری بلند مرتبه ها باید تفاوت قائل شد زیرا ابعاد تاثیر گذار این این تحقیق نشان م نتایجمرتبه پرداخته می شود. بلند

بناها با ابنیه متعارف در منظر شهری متفاوت است.برج های بلند مرتبه دارای مفهوم و منیت تجربه ،حذف دیدهای شهری می شود و بر همین 

 رسازی و مکانیابی آنها گرفته شود.اساس باید تصمیمات مناسب در ضوابط معماری،شه

 

 

 کلیدی های واژه

 تجاری مهستانآموت،مجموعه  تجاری ،مجتمعبلندمرتبه سازی بلند مرتبه سازی،شهر،سیما و منظر شهری،تاثیرات
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 مقدمه

شهر و منظر شهری محمل و بازتاب دهنده کنش های مختلف شهری است لذا درک درست تاثیر بلندمرتبه در سیما و منظر شهری 

از دوگانه شناخته شده عینی و ذهنی است این دوگانگی باعث شده اند منظر شهر به عنوان یک واقعیت مسلم فرض شود  مستلزم ارتقا

 و یا از آن سوی دیگر از یک اثر تعلیل داده شده است.

شانه ای،زیبایی جنبه های ن یکی از موارد تاثیر گذار در مناظرشهرها بوده و هموارهساختمان های بلند مرتبه در شهرهای امروزی 

هویتی و خوانا سازی محیط از جمله ابعاد قابل بررسی نقش آنها در منظر شهری است،در حالی بیشترین تصمیمات ما برای شناسانه 

این نوع بناها بدون توجه به این نکته اتخاذ می شود،به همین دلیل این تحقیق در صدد است با نگاهی دقیق تر ابعاد چگونگی تاثیر 

 به سازی در سیما و منظر شهری را روشن تر نماید.بلندمرت

 

 بیان مسئله

همانند یک بنای نفیس معماری، ساختمانی است که  ،و ترین دستاوردهای انسان و محصول زندگی مدنی وی استشهر از جمله مهم

منظر با این حال  (1331لینچ،) یابدتر دارد و تنها با گذشت زمان شکل خود را میافرازد، با این تفاوت که مقیاسی بزرگدر فضا قد برمی

ی به انسان و هستی است که های مصنوع و طبیعی، و محصول شکستن دیدگاه کالسیک علماز علوم جدید در نگاه انسان به محیط

ه بوده ایم و ب     از محیط است که ما در آن ساکنقسمت  و آن تواند ابزار الزم برای یکپارچه و سیستمی دیدن شهر را فراهم نمایدمی

در جوامع های مختلف آن پردازد و گرایشاین دانش به تفسیر فضاهای بیرونی میدر واقع واسطه ادراکاتمان آن را درک می کنیم و 

در نگاه منظر به شهر، نه تنها ماده شهر جدای از مخاطب نیست؛ بلکه زمانی شهر .از سویی  پیشرفته به سرعت در حال گسترش است

های از جمله نظریه منظر شهریدر واقع گیرند مورد بررسی قرار می منظر شهری دو در کنار یکدیگر و در تئوری یابد که اینمعنا می

های از دغدغهو خود یکی  نماید: مخاطبهای منظر است که ظرفیتی دیگر غیر از ماده شهر را معرفی میه شهر و از گرایشاخیر در حوز

از سویی می توان بیان  تواند موضوع مشترک توسعه در همه شهرها باشداصلی در توسعه جوامع انسانی در نیمی از جهان است که می

آید. وابستگی فهم منظر به سابقه حضور در شهر از شهر است که از خالل نمادهای آن بدست می منظر شهری ادراک شهروندان کرد که

نتیجه یک فرآیند فعال ساخت و ساز در بخشی (و 1331ظر تشخیص داده شود )منصوری،های مختلفی برای منشود تا الیهموجب می

اره های انسان را هموهای مختلف است بلکه فعالیتشایی انواع پیاماز ذهن است که ظرفیت آن نه تنها برای خواندن، درک عالئم و رمزگ

اساسا منظر شهری سطح تماس انسان و دیده شهر است و از این رو بخش قابل توجهی از دانش،عواطف و رفتار دهد.تحت تأثیر قرار می

 (19محیطی شهروندان تحت تاثیر آن شکل می گیرد.)گلکار،کوروش،ص

همانند اکثر شهرها ،شهر کرج در زمینه سیما و منظر شهری مطلوبی نداشته و این امر دامنه ابهامات مربوط به این از نظر تشکیالتی 

 .ده گرفترا نادی پیچیدگی مفهوم سیما و منظر شهری موضوع را گسترده تر نموده است.از این رو بایستی توجه نمود که نباید به دلیل

لفی است ابنیه بلندمرتبه دارای انواع مخت.می باشداثیرات بلند مرتبه سازی بر سیما و منظر شهری به تتحقیق حاضر به منظور دستیابی 

که می توان آنها را بر اساس کاربری های مختلف )مسکونی،تجاری و اداری و ...( حجم و مقیاس)باریک،بلند ،کشیده متعارف و 

 ...(پراکندگی و تراکم دسته بندی کرد
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 تحقیقپرسش اصلی 

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، رابطه بین ابنیه بلند مرتبه بر اساس چگونگی پراکندگی آنها در دو حالت منفرد و 

 ذاری اینوضعیت تاثیر گ ،می توانند تاثیرات متفاوتی بر منظر داشته باشند  متعارف در منظر شهری است. از آنجاکه این دو نوع ابنیه 

 دو نوع ابنیه بر سیما و منظر شهر چگونه است؟

 

 

 سوابق مربوط به تحقیق

 منبع موضوع نتیجه
سال 

 انتشار
 محقق

منظر شهری هنر یکپارچگی بخشیدن بصری و ساختاری 

به مجموعه ساختمانها و خیابانها و مکانهایی است که 

 محیط شهر را می سازند.

 مفاهیم منظر شهری
آرشیتکتورال ری 

 2ویو
 گوردون کالن 1191

محیط و منظر در اشکال طبیعی و انسان ساخت،بیانی 

آشکار و دیدنی از مجموعه فعالیت ها ،توقعات و مالزمات 

 ساکنان محیط است.

 مولفه های محیط و منظر
ویژه نامه طراحی 

 محیط
1331 

دکتر منوچهر 

 طبیبیان

در خصوص قرارگیری ساختمانها در منظر شهری و با 

زیبایی شناختی کالبد شهرتحلیل   

تحلیل زیبایی شناسی 

 کالبدی فضای شهری
 دکتر مهرناز مولوی 1331 مجله هنرهای زیبا

منظر شهری بر روابط انسانها دارای تاثیرات موثری می 

 باشد.
 دکتر کوروش گلکار 1331 نشریه آبادی مفهوم منظر شهری

 منظر شهر جنبه عینی ادراک محیط است که به نوبه خود

 واجد فرم،عملکرد،معنا و باالخص زیبایی است.

تبین مفهوم شناختی 

معیارهای زیبایی شناسی 

 در منظر شهر

 دکتر فرح حبیب 1311 هویت شهر

 

 

 

 

 

1جدول شماره   
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 نوع روش تحقیق

هایت پردازد .هدف این روش در نروش تحقیق این نوشتار کیفی بوده که با نگاهی کل نگر به تحلیل و بررسی ابنیه بلند در شهر می 

 .تفسیر جایگاه ابنیه بلند در منظر شهری است

با توجه به اینکه این تحقیق در مورد شهر کرج است برای انجام آن ابتدا به بررسی تعدادی از ابنیه بلند و متعارف با کاربری تجاری که 

 است پرداخته می شود.قرار گیری آن بصورت متعارف و بلند مرتبه 

به ارزیابی تطبیقی آنها بر اساس تاثیر بر منظر شهری پرداخته شده و این ارزیابی بر اساس نقاط  نمونه های مورد مطالعهس از انتخاب پ

قوت و ضعف و ایجاد فرصت ها و تهدیدها به مسائل بیرونی آن می پردازد،از آنجایی که در این تحقیق بحث ابنیه بلند بر منظر شهری 

 رتبه در منظر شهری انجام می گیرد.کیفیت معماری آنها ارزیابی بر اساس فرصت ها و تهدیدهای ابنیه بلند ممطرح است و نه 

 

 تعاریف

ه .بتمفهوم منظر شهری از لحظه بلوغ شهرسازی همچون پدیده های زنده و پویا شاهد دگرگونی ،تکامل و الگوهای متفاوتی بوده اس

 عبارت است از :طور عمده چهار الگوی منظر شهری 

 ( یعنی موجودیت دو بعدی ظاهر میfaçade urbanتزیینی:در این الگو منظر شهری در نقش نمای جداره )–منظر شهری آرایشی -1

 شود.

یعنی موجودیت سه بعدی  (spatial structure)برنامه محور:که منظر شهری در نقش ساختار فضایی –منظر شهری عملکردی -2

 شود. ظاهر می

فرهنگی و حس مکان و زمان ،نقش منظر –زمینه گرا:با افزوده شدن ابعاد جدید همچون معنای اجتماعی –منظر شهری ادراکی -3

 ابد.ی ( ارتقا می  socio – spatial structureفضایی)–شهری تا حد یک ساختار اجتماعی 

یست محیطی و مالحضات مرتبط با توسعه پایدار ،نقش مورد هوشمند:نهایتا در این الگو با ورود دغدغه های ز -منظر شهری پایدار -4

 ابد.ی ( افزایش میsustainable socio-spatial structureفضایی پایدار و )–نظر تا حد یک ساختار اجتماعی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعریفساختمانهایبلندمرتبه

 

 

 محیط

 رفتار ارزیابی شناخت ادراک

منظر عینی  منظر عینی شهر

 شهر

ارزیابی شهر-منظرذهنی  منظر ذهنی شهر  

 جایگاه منظر در تعامل میان انسان و محیط

 1نمودار شماره 
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 تعریف ساختمان های بلند مرتبه

به ساختمان  1311ات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال رقربط و مساختمان های بلند مرتبه در ایران بر اساس ضوا

طبقه اطالق شده  12به ساختمان های باالی  1339طبقه گفته شده، اما این تعریف بر اساس طرح جامع تهران مصوب 9های باالی 

 (1339است.)طرح جامع شهر تهران،

برخوردار نیست.زیرا مشکل اساسی تعریف ساختمان های بلند مرتبه از بعد منظر شهری این است که این تعریف از انعطاف الزم 

ساختمان بلند مرتبه دارای یک مفهوم نسبی است که باید عالوه بر ارتفاع آن ، به موارد دیگری نیز توجه شود. به همین دلیل تعریف 

ساختمان های بلند مرتبه در رابطه با مسائل شهری می تواند تاکیدی از متغیرهای کمی و کیفی باشد.به طور مثال در برخی مناطق 

 نگلستان ، ساختمان های بلند مرتبه بر اساس ارتفاع،تاثیر گذاری بر محیط اطراف یا تاثیر عمده بر خط آسمان تعریف می شود.ا

ا ارتفاع یک ساختمان باگر بنایی یکی از این شرایط را داشته باشد ، ساختمان بلند مرتبه محسوب می شود.بطور مثال با این شرایط 

 بر خط آسمان یا محیط اطراف می تواند تابع ضوابط بلندمرتبه سازی باشد. متوسط به شرط تاثیرگذاری

 سمان دارد.آ بر همین اساس،منظور از ساختمان بلند مرتبه در این تحقیق عبارت است از بنایی که بدلیل بلندی اش تاثیر عمده در خط

 

 مبانی نظری

منظر دیدگاهی جدید در ارتباط انسان و محیط است که به تفسیر فضا میپردازد و گرایش های مختلف آن در جوامع پیشرفته به سرعت 

 در حال گسترش است.نگاه منظر به فضاهای بیرونی ناشی از پایگاه فلسفی حاصل از شکستن نگاه کالسیک علمی به انسان و هستی

است.از طرف دیگر برای ارتقا کیفیت شهر ،تخصص های مختلفی در این  حوزه دخیل است و تصور اکثریت آنها بر پایه جهانی دو قطبی 

دکارت بنا شده است.این امر موجب می شود که برای دخالت در شهر تنها ابعاد کالبدی آن در نظر گرفته شود و از جنبه های اجتماعی 

د. نظریه منظر که این جهان دو قطبی را می شکند از دریچه ای دیگر به شهر نگریسته و آنرا موجودی مستقل و معنایی آن غفلت شو

بلکه شهر را موجودی زنده و در حال حرکت می بیند که تغییر  و لوژیک معنا می شودمی پندارد که تنها در ابعاد مورفواز زمان و مکان ن

نگاه انسان را تغییر می دهد .در جامعه امروز ایران نه تنها جایگاه منظر شهری در اسناد توسعه می کند و با خود دامنه فرهنگ،جامعه و 

و راهبردی شهر مشخص نیست .بلکه با نوعی سطحی نگری نیز مواجه شده است.سطحی نگری که آن را تاحد یک مفهوم خرد و کوچک 

نیک می پردازد.حال آنکه شهر در نگاه امروز تنها در کالبد خالصه نمی اجرایی در سطح تک –تقلیل می دهد و تنها به اقدامات عملیاتی 

شود بلکه روحی را در درون خود در جریان دارد که همزمان و توامان حاصل تعامالت اجتماعی و حیات مدنی در فیزیک و کالبد شهر 

 است.

 

 

 

 

 

 

westiminsterchity hall2001،leicester city council،2007،maysor off 

London 200 
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 معیارهای ارزیابی ساختمان های بلند در منظر شهری

سه مقوله اصلی تاثیر گذاربر معیاری که برای ارزیابی دو نوع ابنیه بلند مرتبه و متعارف در منظر شهری اتخاذ شده ، عبارت است از 

منظر شهر که در تعریف منظر شهری به آن اشاره شد.در این بخش به تعریف این سه مقوله بر مولفه های موثر بر آنها پرداخت می 

ختن به این سه مقوله تذکر این نکته الزم است که این سه مقوله را نمی توان بطور کامل از هم تفکیک کرد و در شود، اما قبل از پردا

 برخی قسمت ها اشتراکاتی در بینابین سه مقوله وجود دارد.

 

 

 

 

 درمنظرشهریمرتبه  دعملكرد ابنیه بلن

لینچ معتقد است که اگر بناهای عمومی که موجب ارتباط بیشتر مردم می شوند سیمایی آشکار داشته باشند ممکن است مورد توجه 

مردم و در نهایت مورد استفاده بیشتری واقع شود در غیر این صورت به آنها توجهی نمی شود.از این رو عملکرده این نوع بناها در منظر 

.اگر از این پتانسیل ها درست استفاده شود ،می توان انتظار داشت که شخصیت یک شهر را ارتقا دهد و به شهری دارای اهمیت است

طور کلی می توان عملکرد در منظر شهری را خونا سازی محیط ،آرام سازی محیط ،راهیابی در فضای شهری،تناسب،دسترسی،جنبه 

 (1339 رضازاده،)بصری و مواردی از این قبیل در شهر دانست.

عملکرد ابنیه بلند در منظر شهری به طور خاص شامل مواردی همچون خوانایی ،ایجاد خط آسمان و همچنین پتانسیل آنها در تقویت 

دیدهای استراتژیک در صورت استفاده درست از این بناها دانست .همانطوری که در بحث پیوند ابنیه بلند با زمینه اشاره شد،حتی 

جداره خیابان و بام می تواند تاثیر زیادی در ایجاد سرزندگی و مشارکت در فضاهای عمومی داشته باشد .به ه در عملکرد این نوع ابنی

لحاظ عملکردی ابنیه بلند می تواند هم نقش مثبت و هم نقش منفی در منظر شهری داشته باشد.یکی از عوامل تعیین کننده نقش این 

 .ن ابنیه در شهر بوده که موضوع این تحقیق استابنیه در منظر شهری، چگونگی قرارگیری ای

 درمنظرشهریهویت ابنیه بلند 

یکی از مواردی که موجب درک هویت در محیط مصنوع می شود نگاه به این آثار به مثابه ابزار شناخت و فهم مکان است به صورتی که 

.برای فهم این موضوع می توان با رویکرد پدیدار شناسانه یا  این فهم موجب تعلق انسان و آثار ساخته شده توسط او به یک مکان باشد

زیباشناسانه به موضوع نگریست.جنبه پدیدار شناسانه بیشتر از روش های مطرح شده توسط هایگرد و پیروانش اقتباس شده است و 

 (1331ابل.)جنبه زیباشناسانه را بیشتر مطرح کرده است

جوهره و ذات یک پدیده را مورد بررسی قرار می دهد  در حالی که در رویکرد زیبایی شناسانه  شناسانه مباحث مربوط به پدیداررویکرد 

های به کار رفته در مدول مورد بررسی قرار می گیرد که دارای پیچیدگی های کمتری نسبت به رویکرد پدیدار شناسانه است.بر همین 

 باشناسانه ،همچون معانی ،نشانه ها ،سمبل ها و نمادها صورت گیرد.اساس ارزیابی هویت یک مکان می تواند بر اساس معیارهای زی

2نمودار شماره   

 عملكرد

 هویت زیباشناسی
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 هویت است.بر همین اساسرویکرد این تحقیق با توجه به اهمیت معانی و سمبل ها در منظر شهری ،رویکردی زیباشناسانه نسبت به 

ری مورد بحث قرار می گیرد.ابنیه بلند به در بحث هویت ، معانی ایجاد شده و نمادهای استفاده شده از سوی ابنیه بلند در منظر شه

عنوان نشانه های شهری ، می تواند دارای  معانی خاصی در شهر باشد به طور مثال اگر در یک شهر بنای شاخص یک مسجد باشد 

مشخص ( و همین طور اگر در شهری بناهای بلند و شاخص تجاری باشد 1،مشخص می شود که آن شهر متعلق به مسلمانان است)تصویر

بار معنایی ابنیه بلند در یک شهر حائز اهمیت است زیرا به این  می شود که آن شهر دارای اهمیت اقتصادی است ،بر همین اساس

وسیله شخصیت یک شهر معرفی می گردد.عالوه بر این بحث نمادها و سمبل ها در خلق ابنیه بلند به عنوان نقاط شاخص یک شهر نیز 

 شهری ارتباط برقرار نماینده های بتوانند با این نمادها و سمبل ها به عنوان نشاندارای اهمیت است زیرا مردم باید 

 

 

 

 

 

 

 

موارد که بر اساس آنها معیاری مشخص برای ارزیابی میزان هویت بناهای در یین کننده بسیار است اما اهم این در این راستا عوامل تع

  :منظر شهری تعیین می شود عبارتند از

 مفهومی است و این مفهوم از طریق چه نشان ها،استعارات و رمزهایی به بیننده منتقل می شود.معنی:منظر شهری دارای چه 

 فرهنگ:در منظر شهری تا چه میزان به آداب ،رسوم و باورهای یک جامعه توجه می شود.

 (1333 کاپن، و 1319 )لینچ،.ارات تاریخی قابل فهمی وجود داردتاریخ:در منظر شهری چه اش

  درمنظرشهری دشناسانه بلنزیبایی 

 مگارتن بیشتر جنبه روان شناسانه به خود گرفت.به بعد و با نظریات کانت و   13 زیبایی شناسی واژه ای است که از قرن

 (1333،گروتر و1334 پازوکی،)

مربوط به ساختار برخی زیبایی شناختی در محیط مصنوع را در دو بعد فرمی و نمادین مطرح می سازند بر اساس این نظریه ،آنچه 

ی شامل بعد فرمی زیبای هندسی محیط است و مسایلی همچون نقش و تاثیر اشکال ،تناسبات ، ریتم،مقیاس و پیچیدگی ،رنگ و ...

شناسی می شود و آنچه موجب درک معانی توسط مردم از محیط می شود،در بعد زیبایی شناسی نمادین مورد بررسی قرار می گیرد. 

 (1331لنگ،)

 

1تصویر شماره   

 مسجد جامع یزد
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جه به اینکه در این تحقیق مسایل مربوط به بعد معنایی و نمادین در بخش مربوط به هویت مطرح شد،در این بخش منظور از بعد با تو

لبته ذکر این نکته ضروری است که منظور از بعد کالبدی ابنیه ،فرم خود شهری است،ازیبایی شناختی ،تاثیر بعد کالبدی ابنیه در منظر 

 زیرا در این تحقیق بحث فرصت ها و تهدیدها در منظر شهری ، یی نیست بلکه تاثیر این ابنیه در منظر شهری استاین نوع ابنیه به تنها

. وجه محسوس فضا شامل مواردی همچون چشم نوازی کالبد فضا یا ترکی بندی ،کیفیت رنگ و مصالح از مواردی است که مطرح است

به این  (1339،کالبدی زیبایی شناسی به طور عام به آن اشاره شده است.)رضازادهدر مطالعات زیبایی شناسی منظر شهری البته بعد 

بصری شهر شامل عواملی  (1331ترتیب ،به طور خاص در بررسی زیبایی شناختی بناهای بلند می توان ارتقاء کیفیت )محمودی،

مد نظر می دهد نکته حائز اهمیت این است همچون تناسب و هماهنگی فرم بنا با محیط اطراف ،مصالح ،نحوه و سبک طراحی بنا را 

که بررسی عوامل زیبایی شناسی در منظر شهری در رابطه با خود بنا نیست بلکه در رابطه با پیوند بنا با محیط و زمینه 

 (1331است.)منصوری،

 

 

 موردینمونه  بررسی

 یرد.می گ ن دو نوع برج تجاری در کرج انجامقی میامطالعه موردی بر اساس مقایسه تطبیهمانطور که در بخش روش تحقیق اشاره شد،

ه ، نمونیکی از این برج های تجاری که به صورت بلند مرتبه است آموت نام دارد و دیگری در یک سایت مجموعه مسکونی قرار دارد 

مهستان نام دارد.دلیل این انتخاب ها تفاوت این دو نوع ساختمان روش قرارگیریشان در سایت و شهر است.از یک طرف  متعارف ،

ساختمان مهستان دارای جداره ای است که در یک هماهنگی کامل و بصورت یک پهنه ساختمان تجاری در یک مجموعه قرارگرفته 

یر ا ساباست که به صورت تنها و با خصوصیات منحصربه فرد و بدون هماهنگی  ،در حالی که برج آموت برجی در یک منطقه تجاری

برج های قرار گرفته در سایت برپا شده است و نوع قرارگیری این برج به گونه ای است که می توان آن را یک برج تک و نه جزئی از 

بلند مرتبه و متعارف در منظر شهری ،نکته حائز اهمیت  مجموعه با توجه به سوال این تحقیق که مبنی بر تفاوت این دو نوع ابنیهیک 

 و متعارف در شهر ایجاد می کنند. بلند مرتبهفرصت ها و تهدیدهایی است که دو نوع 

بر اساس آنچه در بخش معیارهای ارزیابی شرح داده شد،ارزیابی تطبیقی میان دو نوع برج آموت و مجموعه مهستان و بر اساس سه 

 هری ، به عنوان معیارهای اصلی و معیارهای فرعی هر کدام از آنها در جدول زیر ارائه شده است.هدف عمده منظر ش
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 معیارهای فرعی فرصت ها تهدیدها نام
معیارهای 

 اصلی
 پروژه

مجتمع 

 تجاری آموت

تغییر ناگهانی خط 

 آسمان

ایجاد خوانایی 

 خوانایی قوی

 تعریف خط آسمان

 دیدهای استراتژیکتاثیر در 

 عملکرد

 

 موعهمج

تجاری 

 مهستان

دیدهای بستن 

 استراتژیک

آزاد بودن دید 

 به مناظر طبیعی  

 

مجتمع 

 تجاری آموت

عدم منظر فرهنگی و 

 تاریخی

ایجاد مفهوم منیت 

 در شهر

ایجاد معنی 

برتری و 

معنی)مفهوم،نشانه،استعارات  پیشرفت

 و رمزها(

 فرهنگ)آداب،رسوم،باورها(

 تاریخ)اشارات فرهنگی(

 هویت
 

مجموعه 

تجاری 

 مهستان

 عدم پایداری محیطی

هویت بخشی به 

مکان ،ایجاد 

مفهوم عامه 

 مردمی بودن

 

مجتمع 

 تجاری آموت

اختشاش در تناسبات 

 فرمی

فرم شاخص با 

 قلمرو گسترده

 تاثیر در کیفیت بصری شهر

فرم ،رنگ و سبک هماهنگی 

 طراحی

زیبایی 

شناسی 

 کالبدی

 

مجموعه 

تجاری 

 مهستان

ایجاد کسالت در خط 

 آسمان یکپارچه

فرم شاخص با 

 قلمرو گسترده

هماهنگی در 

تناسبات 

 محیطی

ایجاد منظر 

 تاریخی

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
 

2جدول شماره   
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همانطوری که در جدول فوق مشاهده می شود قرارگیری ابنیه متعارف و ابنیه بلند مرتبه دارای تفاوت های عملکردی ،هویتی و زیبایی 

 می تواند مشکل آفرین باشد.شناختی قابل توجهی در شهر است که عدم توجه به آنها 

شهر را دارد اما به ایجاد تغییر ناگهانی آنها در خط آسمان نیز در مقوله عملکرد،اگرچه برج های منفرد قابلیت خلق خوانایی قوی در 

باید توجه نمود از طرف دیگر مجموعه متعارف نیز همانند برج های منفرد دارای قابلیت ایجاد خوانایی در شهر است،اما میزان این 

ه می تواند دیدهای استرتژیک در شهر را به خوانایی به اندازه برج های منفرد نیست اما مجموعه های متعارف این مشکل را دارند ک

 دلیل مقیاس حجیمی که دارند مسدود نمایند.

، برج های منفرد از قدرت باالیی در هویت بخشی به مکان برخوردار است،اما این مشکل در این است که وجود آنها به در مقوله هویت 

معنای نوعی منیت و ایجاد مفهوم برتری ویژه نسبت به بافت شهر است که این مفهوم در صورتی که درست و به جا استفاده نشود می 

دیگر مجموعه های متعارف قابلیت هویت بخشی به مکان را دارد، اما مشکل منجر شود از طرف تواند به نوعی اغتشاش معنایی در شهر 

 برج های منفرد را در ایجاد منیت به میزان کمتری دارد و بیشتر القاء کننده عامه یا عموم مردم بر خالف مفهوم منیت است.

به دلیل فرم شاخص ،تاثیر زیبایی شناسی زیادی را در محیط در مقوله زیبایی شناسی ،برج های منفرد دارای این قابلیت است که 

مکان وجود دارد این قابلیت به دلیل عدم شناخت و استفاده نابجا ، به یک تهدید در ایجاد اغتشاش در تناسبات ااطراف بگذارد و این 

ات ه دلیل تکرار بتوانند به راحتی با تناسبشود از سوی دیگر در مجموعه های متعارف این قابلیت وجود دارد که بمی فرمی محیط تبدیل 

محیطی هماهنگ شوند و از این طریق بتوان خط آسمان هماهنگی خلق کرد اما از سوی دیگر در برخی موارد این تکرار می تواند 

 موجب کسالت بیننده شود.

 
 

 نتیجه گیری
منفرد و متعارف در منظر شهری به عمل آمد و ارزیابی تطبیقی این دو حالت قرارگیری برج های به صورت مقایسه ای که میان بر اساس 

در منظر شهری به وجود می  و مجموعه متعارف برج ، مطالعه موردی انجام شده با توجه به فرصت ها و تهدیدهایی که این دو نوع

 آوردند نتایج زیر حاصل شد:

ه متعارف ،قدرت تاثیرگذاری زیادی در قلمرو خود برخوردار است،به برج های منفرد به دلیل تناسبات ویژه ای که دارد ،نسبت به مجموع

همین سبب در مکان یابی و همچنین تعیین ارتفاع ،مقیاس حجم عملکرد آنها باید دقت فراوانی نمود تا قدرت تاثیرگذاری آنها تبدیل 

 به تهدید در شهر نشود.

شهرها است، به همین سبب ساخت اینگونه برج ها نیازمند مطالعه کیفی  برج های منفرد دارای پتانسیل ایجاد معنی و مفهوم منیت در

 و ارزیابی آثار محیطی آنها توسط گروه کارشناسان است.

ت به برج های منفرد دارد، به بساختمان های متعارف امکان حذف دیدهای شهری و پوشاندن داالن های دید را به میزان بیشتری نس

 و شهر به دقت ارزیابی و مدنظر باشد.این مجموعه ها ،حقوق ساکنین مجاور همین سبب باید در مکانیابی 

برج های منفرد به دلیل تاثیر زیادی که در خط آسمان دارند باید در طراحی توجه ویژه ای به راس )تاج( آنها شودوزیرا راس این بناها 

 دارای تاثیر زیادی در خط آسمان است.

خاصی که دارد به میزان بیشتری در دیدهای شهری پایدار می شود، به همین دلیل کیفیت معماری برج های منفرد به دلیل تناسبات 

 آنها باید باال باشد.
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