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  چكيده
برای شهروندان ایجاد  های بصری تکيفي دهند.یتشکيل م های محيطی راتهای بصری مهمترین بخش از کيفيشارز

دید یک عرصه یا پهنه سه بعدی است محور این ميان از  شود.یارزش مکان م تعلق خاطر نموده و موجب رونق و ارتقای

  یابد.موضوعی شاخص یا کيفيتی بصری امتداد می سویباز یک نقطه دید شروع و که 

بعد عينی منظر برای ما اهميت باشد. در این راستا  یم کریدور بصری در منظر شهریجایگاه  یهدف از این مقاله بررس

شناخت عوامل تاثيرگذار جهت شاخص نمودن از طرفی  .د بودهسطح ميانه مد نظر خوا ،یافته و از نظر سطوح منظر

 دوریعوامل موثر در کرقرار گرفته و  یمورد بررس نهيزم نیدر ا یتجارب جهانی است لذا بسيار ضرور بصریکریدور 

 گردد. یاستخراج م یبصر

 

 منظر شهری، کریدور بصری، تجارب، عناصر تاثيرگذار بر کریدور بصری كليدي: هايواژه

 

  مقدمه -1
ی دید، ارائه شاخص های فرمی و عملکردی که محورهای هاطراحی آگاهانه و هدفمند محور در فرآیند شناخت، تحليل و

. عرصه های عمومی وابسته به آنرا پاسخگوتر گرداند، از اهميت باالیی برخوردار است دید را غنی تر کرده وخيابان ها، محورها و

[1 ] 

ی ایجاد خاطرات امروزه دستيابی به عرصه های عمومی باقابليت حضورپذیری وتجمع پذیری، از طریق زمينه سازی برا

گيرد. به  يری تصویر ذهنی مطلوب و خوانا از حضور در عرصه های عمومی شکل میگل کش فردی و لذت بخش جمعی و

کالبدی  -عرصه های شهری موجب ارتقا کيفيت بصری همين جهت، غنی تر کردن هرچه بيشتر تجربه حضور شهروندان در

سازمان یافته بافت  ای جهت شناسایی پيوسته وجم به شکل نقشهمنس گردد. این تصویرذهنی مطلوب وعرصه های شهری می

 کند و موجبات بهبود وضعيت زندگی و بهبود شرایط روحی وشهرکمک می شهری، به ارتقا حس جهت یابی شهروندان در

 استفاده کنندگان از فضاهای شهری را فراهم می آورد. روانی

. ایجاد عرصه های 2. مدیریت بصری شهری، 1حورهای دید در همچنين در این زمينه می توان از نقش تاثيرگذار م

شهروندان از  ادراکی ميان شهر و -. تقویت پيوند معنایی و رابطه شناختی3عمومی شهری قابل دفاع، حضورپذیر و هویت مند، 

 [1]طریق تقویت حس جهت یابی، نام برد. 

بخشيدن به تجربه زیبایی شناختی شهروندان، موجبات امروزه شهرهای دارای طراحی شهری مطلوب قادرند تا با وسعت 

 تقویت غرور مدنی آنها را فراهم سازند و با اعتال بخشيدن به وجهه و تصویرذهنی شهر در ارتقا تصویر ذهنی جامعه از خویش و

 [2]چه بيشتر سرمایه و اقشار خالق تقویت نمایند.  بين المللی، توان رقابتی شهر را برای جذب هر سطح ملی و

بصری و  _توجه به اهميت بررسی منظر عينی شهر، بررسی مناظر شهرهای ایرانی به منظور ارتقا کيفيت کالبدی  با

می رسد. درهمين راستا مقاله پيش رو سعی در کشف عناصر تاثيرگذار  ضروری به نظرافزایش حس خاطره انگيزی و خوانایی 

 بر کریدور بصری و افزایش کيفيات محيطی را دارد.
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 مباني نظري -2

 محور ديد  -2-1
مفهوم واژگان مخروط بصری، کریدور  مبانی نظری طراحی شهری، مفهوم واژه محور دید یا محور بصری، با در ادبيات و

 محور تشکيل شده است. فرهنگ انگليسی آکسفورد در یدور مترادف است. ریشه این لغت از دو واژه دید یا منظر وکر دید و

نمونه ای از یک عرصه  (محور دید) کریدور بصری[ 4] که جهت و حرکت را نشان ميدهد. خطی می داند تعریف محور آن را

حرکتی یا  عمومی است که ارتباط بصری را بين چشم اندازهای مطلوب شهری یا عناصر شاخص شهری از طریق یک محور

 [5] کانال بصری برقرار می سازد.

 

 منظر شهري -2-2
شهرسازانی بود که به مفهوم منظر شهری پرداخت. به اعتقاد وی، یک ساختمان معماری است،  گوردن کالن از نخستين

 گيرند، مسائلی همچون چگونگی پيوند ومی اما دو ساختمان منظر شهری است. زیرا زمانی که دو ساختمان کنارهم قرار

اینگونه پيوندها در سطح شهر  با هنر محيط  ژه ای برخوردار است. وفضاهای بين ساختمان ها مطرح ميگردد که از اهميت وی

 سروکار دارند.

 [6] باشد که برروی کنش و واکنش شخص و نتایج اعمال او موثر است.منظر شهری، جنبه عينی یا قابل ادراك محيط می

انش، است و از این رو مفهومی است پویا و بخش قابل توجهی از د "پدیده شهر"و "انسان"اساسا منظرشهری، سطح تماس 

پدیده  و واسطه ميان انسانگيرد. اهميت منظر شهری، به عنوان آن شکل می عواطف و رفتارمحيطی شهروندان تحت تاثير

طراحی شهری مدیریت منظرشهری )منظر عينی  "ای است که برخی اوقات در تعریف طراحی شهری گفته اند شهر، به اندازه

 [2]کند. ر را پدیدار می. منظرشهری پدیده ای است که شه"و ذهنی( است 

منظر شهری را می توان بر حسب نقش، مفهوم و سطح تکامل  مدیریت خاطرۀ جمعی از طریق منظر شهری امکان پذیر است.

دسته ای تحت عناوین منظر شهری آرایشی یا تزیينی، منظر شهری عملکردگرا یا برنامه محور، منظر  4در یک طبقه بندی 

 [7] و منظر شهری پایدار یا هوشمند گونه شناسی کرد. شهری ادراکی یا زمينه گرا

 

 محيط جايگاه منظر درتعامل انسان و -2-2-2

 منظر شهری پدیداری است که تنها از طریق تجربه انسانی و در تعامل ميان انسان و محيط آشکار می شود.

های محيط شهری از یک سو و یطرفه ميان ویژگ دهدکه یک رابطه دومحيط نشان می مدل ذهنی روابط ميان انسان و

 ادراك، شناخت، ارزیابی و رفتار انسانی ازسوی دیگر وجود دارد.

معرض حواس پنجگانه انسان قرار می  مرحله نخست ميان محيط شهری، هندسه و ویژگی های ملموس خود را در در

آن  این مرحله پدیده ای است که از می گيرد. محصول تعامل در قرار "ادراك"دهد و اصطالحا محيط شهری، توسط فرد مورد 

 نام برده می شود. "منظر عينی شهر"و یا  "منظر شهری"با لفظ 

گيرد و ذهن فرد براساس داده های محيطی، طرحواره های مرحله دوم، محيط شهری توسط فرد مورد شناخت قرار می در

به محيط الصاق می نماید. محصول تعامل ميان معنای معينی را  خاطرات قبلی، تصویری از محيط ساخته و ذهنی، تجارب و

 از آن نام می بریم. "منظر ذهنی شهر"محيط شهری و ذهن فرد، پدیده ای است که با لفظ 

محيط به دست آورده و فرآیندهای تاثری و ارزیابانه نسبت به محيط،  مرحله سوم، ذهن فرد براساس شناختی که از در

جک "کند. محصول تعامل ميان محيط شهری و ذهن ارزیابانه فرد، پدیده ای است که واکنش عاطفی مثبت یا منفی پيدا می

تعامل ميان محيط شهری و انسان، فرد به  نام می برد. درمرحله چهارم، از "ارزیابانه شهر -منظر ذهنی"از آن با اصطالح  "نسر

 [2]رفتار معينی دست می زند. 
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ایی عينی فرد در ادراك محيط تلقی ميکند. وی براین باور است که، دیدن نه کالن حس بينایی را به عنوان مهم ترین توان

 تنها سودمند است بلکه یادآور تجربيات و خاطرات گذشته است.

 

 

 [2].جايگاه منظر شهري درتعامل ميان انسان ومحيط، 1شكل 

 

منظر »، «عينی شهریمنظر »سيستم تشکيل شده: زیر سيستم  است که از سه زیر« سيستم»پس منظر شهری یک 

 [7] و از تعامل بين این سه، منظر شهری به مفهوم کلی آن شکل می گيرد.« منظر ذهنی ارزیابانۀ شهر»و « ذهنی شهر

 

 انسان

 [1]مستمر با محيط ميگردد.  نسان موجودی است درمحيط اما دارای ارزش های برتر از محيط، که موجب تعاملی پویا وا

 

 محيط )شهر(

به هرآنچه در پيرامون وجود دارد و به صورت بالقوه با فرد در ارتباط است اطالق ميشود. هرچند که فرد امکان محيط 

این  [9]پيرامون ما ارسال می گردند.  ته باشد، محيط تمامی اطالعاتی است که ازدریافت تمامی اطالعات موجود را نداش

 اطالعات هم ميتوانند طبيعی باشند وهم مصنوع.

نقاط دید جذاب، باید  مهم و جاذب جمعيت، حفظ عناصر به اعتقاد گوردن کالن، برای تحقق اندیشه پيوستن نقاط مهم و

 [8]هم دیده شوند.  عوامل انسانی با هم خانوار بهره جست درحالی که فرم شهر و فضاهای از فرآیند ایجاد ساختمان ها و

 

 ادراك انسانی 

 را به سه حالت زیر تفکيک ميکند:    "محيط"در برابر "انسان "دانلد اپليارد واکنش های ادراکی

این وضعيت،  است. در : این حالت دربرگيرنده واکنش های عاطفی افراد نسبت به محيط"عاطفی -واکنشی ". حالت1 

 شود.  یمحيط به مثابه محرکی برای برانگيختن احساسات وتداعی تلقی م

مکانی به مکان  شود. نظير تردد از : حالتی که غالبا توسط افراد در زندگی روزمره به کارگرفته می"عملياتی". حالت 2 

 همچون کار، مالقات و...      برای انجام عملکرد خاصی، دیگر

عاطفی خود در جستجو کسب اطالعات از  -: افراد برای حمایت از فعاليت های عملياتی و واکنش"استنباطی" . حالت3 

 [2]شود. می "حس مکان"موجب تعریف  این وضعيت اطالعات استنباط شده و در نهایت فهم معنی آنها هستند. محيط و در
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 ادراك محيطی

پردازد. حال ادراك افت ارساالت محيطی )طبيعی  یا مصنوع( میادراك فرآیندی است هدفمند که طی آن فرد به دری

 [1]کند.  از محيط پيرامون دریافت می را محيطی فرآیندی است که انسان داده ها

 گردد.ادراك محيطی که با شناخت از محيط و ادراکات حسی  حاصل می شود، سبب بقا و خشنودی افراد از شهر می 

 

 (منظر ذهنی )سيمای شهری

 [6]اطالعات پردازش شده در ذهن )تصویر ذهنی از محيط یا فضای مورد ادراك( را سيما گویند. 

 

 سطوح مختلف منظرشهري -2-2-3

 کالن

 مشاهده را آن از وسيعی بخش یا و شهر کل خاص، مکانی در حضور واسطه به ناظر که شودمی مطرح هنگامی منظر این

. گيردمی قرار شهر تاریخی و فرهنگی طبيعی، های ویژگی با رابطه در مشخص طور به مقياس این در یشهر منظر. کندمی

 رنگ، اصلی، باز فضاهای ساختمانی، هایتوده آن، استقرار و نظم و شهر بافت کلی ترکيب شودمی دیده مقياس این در آنچه

 [11] .است و شاخص طبيعی عناصر یا شکل

 

 ميانه

 ها،بدنه ارتفاع ها،ساختمان نمای ها،خيابان. گيردمی قرار شهری بافت درون ناظر که شودمی مطرح میهنگا منظر این

 منظر اصلی اجزاء... و هاتقاطع سبز، فضاهای و درختان انسانی، جمعيت تراکم و رفتارها نقليه، وسایل آن، در جاری هایفعاليت

 [11] هستند. ميانی مقياس در شهری

 

 خرد

 به ناظر حالت این در. با شهر قرارگرفته است مواجه تریننزدیک ح از منظرشهری، زمانی رخ می دهد که، ناظر دراین سط

 رنگ جنس، ها،ساختمان نمای دهندهتشکيل شود. این عناصرشامل اجزاءمی عناصر متمرکز اجزا روی بر محدودتر دید واسطه

 شهری، مبلمان خرد عناصر ها،باغچه روها،پياده در کف دهندهتشکيل اجزای ا،هپنجره ها،بدنه های روشن سایه مصالح، بافت و

 .است ...و پياده فضاهای در معماری جزئيات

 دراین نوشتار بدليل بررسی عوامل تاثيرگذار بر تاکيد دید بصری در محور ، منظرشهری در مقياس ميانه مدنظر می باشد.

  

 دیدهای متوالی

 توان بررسی نمود: حالت می 3لن به طور کلی  واکنش های حسی  را دربر تعریف گوردن کا بنا

را مطرح کرد. به این  "دیدهای متوالی"این بحث، مفهوم  مهم ترین عامل دیدشناسی است. او در .دید شناسی: اولين و1

شامل دو گروه همچنين او شهر را از جایگاه بصری  شهری در دسته ای از آشکارسازی ها ظاهر می شوند. معنی که، مناظر

. ایده دیدهای متوالی وی، نشانگر فرآیندی است که "منظره های درحال نمایان"و   "منظره های موجود"عناصر می دانست: 

 بيننده درحال حرکت دارد. "موضع شناختی"ریشه در تجربه 

عيت بدنمان در محيط ه به واکنش های ما نسبت به موقک گردد .توجه به مکان: عامل مکان به عنوان مفهومی مطرح می2

 کند. را به عنوان حالت ناخودآگاه بدن، در ارتباط با محيط، بيان می "حس موقعيت"همچنين  و  شود. مربوط می

بفرد  منحصر )رنگ، بافت، مقياس و...( و شهر درارتباط با اجزا ساختار "محتوا"است مفهوم  .توجه به محتوا: وی معتقد3

 ماهرانه نظم و ترتيب را حاکم ساخت. هدفمند و یی و دستکاریتوان با  جابجا بودن آن مطرح است که می
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به مثابه آن هدایت کننده افراد به  دیدهای متوالی، نمایش دهنده تجربيات مختلف افراد به هنگام راه رفتن در شهر و

 سوی نقاط مهم شهر ونقاط دید جذاب اند.

دانست که کننده فضا  می را به عناصر محدود "کف منظر"و  "منظر خيابان"و  "منظر دیوار"گوردن کالن مفاهيمی چون 

 تاثير بسزایی در جهت یابی بصری دارند.

 

 نشانه ها 

باشد،  فضای شهری می شهر دربرگيرنده ارزش هایی از محيط است که معرف تشخص آن شهر و از آنجایی که هویت هر

 شهراند. بنابراین در کریدورهای دید، نقاط کانونی نشانه هایی اند که، معرف هویت

ساختمان های بلندمرتبه وهمچنين عناصر ارزشمند تاریخی و هویت مند شهر، به عنوان نشانه شهری، همواره از اهميت 

 ویژه ای برخوردار اند.

 

 نقاط شاخص

ها به آن نظر کند. این رنقاط و عناصر شاخص در محور، به عنوان کانون توجه ناظر می باشند که سبب می شوند ناظر با

 ند.که موجب کاستن سرعت ناظر می گرد جاذب معموال پاتوق و یا فضاهایی جهت تجمع ومالقات اندنقاط 

 

 بصریو عناصرنظام 

واقع نظام بصری، جنبه  در بصری شهری دانست. -توان روابط و انسجام حاکم بر عرصه مظاهر کالبدی نظام بصری را می

 [1]بصری منظر شهری است.  -کالبدی 

عناصر بصری شامل مجموعه عناصری است که از زمينه های مختلف موضوعات سازمان بصری، معرف هویت و توانمندی 

نقشه ذهنی افراد جایگاه خاصی  ارتقا منظر مجموعه شده و در های منظر یک حوزه مشخص می باشند و موجب خوانایی و

 [13]باشند.  برای کمک به جهت یابی و راه یابی در مجموعه دارا می

 

 خطوط 

 خط بام می باشد. خطوط تاثيرگذار در تشدید کریدور بصری در سطح ميانه شامل خط آسمان و

 خط آسمان: خطی است فرضی که در انتهای ارتفاع کليه ساختمان ها  رسم شده است.

ناصر در خط آسمان از مهم ترین ع آسمان از نظر ناظر را خط آسمان می گویند. در واقع مرز جدایی باالی جداره و

 [15]می رود.  و منظر شهری به شمار برگيرنده هویت سيما

کالبد جداره با آسمان و  سیمای بام از دید ناظر دربرگیرنده سیمای مجموعه عناصری است که میان خط آسمانخط بام: 

 این خط نمود اصلی ساماندهی منظر در تمامی جهات دید می باشد.  [15]جای دارد. خط پایه

اهی شهری، چشم اندازهای قابل مشاهده از یک نقطه ثابت، جایگاه خاصی در منظر شهری دارند. عناصر در درون فض

از جزئيات تا کليات در صحنه های  جلب کننده در حوزه دید، نزدیکی و دوری به ناظر، عناصر با ثبات، نشانه ها و... همگی،

 [16] مورد رویت موثر واقع می شوند.

د، ارزش چشم انداز یک مسير برای ناظر زمانی بيشتر می شود که یک نقطه کانونی در ور دیتوجه به تعریف کرید با 

یا یک مجسمه خاطره  انتهای مسيری که حرکت می کند وجود داشته باشد. اگر در مسير دید بخشی از یک ساختمان، المان و

سمت خود می کشد. حال اگر این نقطه کانونی ناخودآگاه او را به  انگيز دیده شود، توجه ناظر را به سوی خود جلب کرده و

 )ساختمان، المان و...( حالت توقف دهندگی و مکث داشته باشد، مقصد محور کامال آشکار می گردد.
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هانی در رابطه با موضوع کریدور بصری و عواملی که هر یک در کریدور بصری در نظر گرفته اند به صورت زیر تجارب جدر 

 خالصه ارائه می گردد: 

 

 

 محورهاي ديد شاخص در جهان شاخص هاي كريدور بصري تصوير

 

 
 

   

باشاکوه شاهر  اصالی وکليساا  7تاکيد بصری بسيار به 

)قدرت مذهبی وسياسی وعامل روناق صانعت اقتصاادی( از 

 طریق:

کليسا و  7. ارتقا کيفيت بصری در محورهای منتهی به این1

 قراردهی این محورها در شبکه ای متعامل وپيوسته

 .استفاده از ویژگی های طبيعی زمين2

. وجود شبکه خيابان های مستقيم و وسيع که باه عناوان 3

 بصری به نقاط شاخص اندراه 

. وجود حصارخيابان از طریق درختکااری مانظم، مبلماان 4

 و... والقا حس یکپارچگی و وحدت

 

 
 

 ميالدي 16شهر رم در قرن 

  
 

  

 ميدان آزادي

 

 
 

 

 
  

 چهارراه تهرانپارس

 

شارقی  -محور مورد مطالعه در شهر تهران، محور غربای

می باشد. اهميت محور  از ميدان آزادی تا چهارراه تهرانپارس

مذکور بدليل حجم باالی تردد پياده وسواره با سرعت پایين، 

وارتباط دادن دوکانون دروازه ای شهر در غرب وشرق تهاران 

 آشکار است.

طبقه دساته 3مقاصد دید ونشانه های شهری تهران در 

. نشانه های اکولوژیاک )قلاه هاای دماوناد 1بندی ميشوند: 

. عناصر هویت مناد 3ندمرتبه)برج ميالد( . ابنيه بل2وتوچال( 

 شهری)بنای آزادی(

از آنجا که در گره ها وتقاطع، مقاصد دید نمود بيشتری 

تقاطع وجود دارد ولی باتوجه باه  10می یابند، در این محور 

اهميت گره های ابتدایی وانتهایی این محور، بادليل اهميات 

بين شهری ویژه دروازه های شهری وارتباط دادن جاده های 

های دریافت منظار از ایان نقااط بررسای مای کانون با شهر،

 شوند.

. برج آزادی : امکان رویت قله های دماوند و توچاال و بارج 1

ميالد وجود دارد. بنای آزادی خود نيز از نشانه هاا و ارتبااط 

 باشد. دهنده نشانه ها می

. چهارراه تهرانپارس: قله دماوند کاامال واضاح ومسالط بار 2

 رویت ميشود.  شهر

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 تهران
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ایااان ميااادان ساااه عوامااال ماااوثر برتاکياااد بصاااری 

بخشااای)پياتزای رتاااا، پيااااتزای وسااايع اوبليکاااو، پيااااتزا 

 روسيتکوچی( که تحت اشراف ساختمان کليسا است، شامل:

 . وجود دیدهای متوالی باارزش های متفاوت1

بصاری  . استفاده آگاهانه از شيب زمين باه منظاور تاکياد2

 برکليسا

. طراحی منحصربفرد پهنه در ایان محاور وهادایت چشام 3

 بسوی نقطه عطف وکليسا

. وجود فعاليت های جااذب جمعيات برگازاری مراسامات 4

 مذهبی در پهنه این محور می باشد.

 

 

 

 

 

 ميدان سن پيتر

 

  

 

نمایش قدرت سياسی درکاخ عظايم در محاور پياروزی 

 ازطریق:

 برکاخ عظيم )قصر پارلمان( بصری-. تاکيد کالبدی1

 . ایجاد بلوارهای تشریفاتی2

. تدوین قوانين ساختمانی و توجه به ساخت بدنه های بلوار 3

 پيروزی

مجسمه ها در محاور  . وجود ستون های یادمانی، طاق ها و4

 ميسر گردیده است.

 

 

 

 خيابان پيروزي در بخارست

 

 

 
 

  

ا به اتاق خيابان عریض که محورآنه3شهر ورسای شامل 

 خواب پادشاه در وسط ساختمان قدیمی  منتهی ميشود.

 نحوه نمایش وتاکيد براین قدرت سياسی ازطریق:

. تاکيد همزماان بار دیاد گساترده منظار طبيعای و کااخ 1

 سلطنتی

 . بهره گيری از عناصر اکولوژیک طبيعی2

. نظم در عناصر موجود ایان محور)درختاان، بوتاه هاا و...( 3

 است.

 

 

 

 يورسا

 

 

 

 

محور نانسی، محور اتصال دهنده بصری باين دوميادان 

 پالس رویال و پالس دوکاالریر می باشد.

ساماندهی بصری دراین محور که تاکيد بسياری بر کااخ 

 استانداری دارد، از:

. جزئيات وحادت بخاش نظيار دروازه هاا ودیاواره هاا و... 1

 درمحور

 . استفاده از درختکاری منظم2

یی غيرمنتظره بعد از طی مسيری باریاک از . گشایش فضا3

 تاثير ميگيرد. سوی پالس رویال به سمت کاخ

 

 

 

 

 

 نانسي
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 –این محور کاه درحقيقات وظيفاه سااماندهی بصاری 

کالبدی شهر پاریس را برعهاده دارد، دو عنصارخاطره انگياز 

باه  طاق نصرت وساختمان وزارت دفااع را در انتهاای محاور

عنصار  2ر محور دید مذکور تاکيد باه ایان د چشم ميخورد.

 والمان شاخص از طریق:

 .قاعده مندی طرح جداره ها1

 .وجود پيوستگی در نمای عمومی خيابان2

.وجااود دیااد هااای باای انتهااا تحاات تاااثير رعایاات قواعااد 3

پرسپکتيو )وجود ردیف مانظم درختاان در دوطارف محاور، 

در وسط محور وانتقال آن به  عدم استقرار تيرهای چراغ برق

کناره ها تا برشدت تاثير پرساپکتيو و معطاوف شادن توجاه 

 ناظر به المانهای شاخص بيفزاید(

 . عرض کم در محور دید4

 . وجود دروازه های بصری5

حااکم  .  وجود نظم ارتفاعی در بدنه وخط آسامان مانظم6

 گشته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 شانزه ليزه

 

  
 
 

 
 

 

 

دیریت منظاار لناادن، موقعياات اسااتراتژیک در سااند ماا

ساااختمان هااای بلندمرتبااه در منظرشااهری مااورد توجااه 

 قرارگرفته است.

دراین سند ساختمان های بلندمرتباه و عناصار هویات 

مند شهر به دليل وجود کاربری های شاخص در آنها  ویاا از 

لحاظ ارزش باالی تاریخی، اجتماعی و فرهنگای، باه عناوان 

 خته می شوند.نشانه شهری شنا

 در چارچوب این سند چهارگونه منظر مطرح است:

.منظر گسترده که از پاارك هاای مرتفاع شاهر قابال 1

 رویت است

.منظر درونی که از پارك های داخل شاهر دیاده مای 2

 شوند

.کریدورهای بصری که از رودخانه تاایمز قابال رویات  3

 است

.دیدهای توالی که یک تجربه کامل از کال شاهر مای 4

 اشندب

منظر راهبردی در شهرلندن مطرح مای 10سند مذکور 

منظار باه 8کانون دریافت منظر رویت ميشوند.  8کندکه از، 

دید به کاخ وست مينساتر وجاود دارد.  2کليسا سنت پل، و 

آنچه مورد توجه است عناصری هستندکه باه عناوان نشاانه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لندن
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های استراتژیک لندن درنظار گرفتاه شاده اناد کاه همگای 

 [17]هویت مند لندن اند. ازعناصر 

    

 
 
 

  

راهبردی شهر کواالالمپور جهت حال  –طرح ساختاری 

معضل گسستگی ارتباط بصری کانون های دروازه ای بامرکز 

شهر ، ایجاد هویتی منحصربفرد بارای شاهر و ارتقاا کيفيات 

سمت شاهر  بصری آن، شش کریدور دید از راه های اصلی به

 را پيشنهاد می دهد. در این راستا :

دروازه های اصلی ونقاط ورودی شهر، به منظور ارتقا  .1

حس ورودی به شهر، به عنوان کاانون هاای دریافات منظار 

 درنظر گرفته شدند.

. تپه های مرتفع و ساختمان های مهم نشاانه ای کاه 2

موجب سهولت جهت یابی و ارتقاا خواناایی مای شاوند، باه 

 نوان مقاصد دید مطرح گشتند.ع

 

 

 

 

 
 

 كواالالمپور

 منبع: نگارندگان.
 

 نتيجه گيري -3
مطالعااه حاضاار در راسااتای نياال بااه هاادف کشااف عناصاار و کيفيااات شااهری تاثيرگااذار در نمایاناادن هرچااه بهتاار و 

 واضح تر کریدورهای بصری پرداخته است.

ای در ساااماندهی کيفياات منظاار شااهری، نقااش ویااژههاادایت گاار در  خيابااان هااا در شااهر، بااه عنااوان عنصااری مهاام و

تشاکيل مای دهناد  آنجاا کاه ارزش هاای بصاری، مهام تارین بخاش از کيفياات محيطای را کریدورهای بصاری دارناد. و از

و در ایجاااد خاااطره ذهناای مطلااوب و تصویرسااازی هرچااه بهتاار از عرصااه هااای شااهری نقااش دارنااد، موجااب سااازماندهی 

و ارتقاا رضاایت شاهروندان درماواردی نماایش دهناده اوج اقتادار و  اناایی، جهات یاابیبادی، تقویات حاس خوکال –بصری 

 شکوه مذهبی، فرهنگی و سياسی می شود.

در این ميان نقاش تاثيرگاذار پيوساتگی جاداره هاا، خاط آسامان متعاادل، درختکااری هاای مانظم در حاشايه محاور، 

عنصااری مصاانوع ماننااد المااان، نقاااط  ق، وجااودوجااود محااوری مسااتقيم، وجااود شاايب مناسااب، ردیااف تيرهااای چااراغ باار

عنصاری طبيعای در انتهاای مساير دیاد در  وجاود یااشاخص، سااختمان شااخص و... از لحااظ کااربری، کالبادی، ارتفااع و 

نمااودار زیاار جایگاااه  درهاادایت چشاام ناااظر و تشاادید در نمایاناادن هرچااه بهتاار مقاصااد دیااد، غيرقاباال انکااار ماای باشااد. 

 مقاله ارائه می گردد. یکریدور بصری در منظر شهری طبق مبانی نظر
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(نگارندگان منبع:) يگاه كريدور بصري در منظر شهري. جا2شكل   
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