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 چکیده:

 را زیادي منفی و مثبت اثرات و است مشهود مرتبه بلند ساختمانهاي توسعه و رشد بزرگ شهرهاي و کالنشهرها اکثر در امروزه    

 گردیده باعث که نحوي به بوده، انكار قابل غير امروزي شهرهاي فضاي و کالبد بر ساختمانها این گسترده تاثير .است گذارده برجاي

 از یكی این ميان، در گيرد. قرار بررسی و قدن مورد مختلف هاي حوزه در نظران صاحب متخصصين و سوي از مرتبه بلند ساختمانهاي

 شهرهاي در ساختمانها این ساخت که چرا است؛ شهري منظر و سيما بر تاثير مرتبه، بلند ساختمانهاي تاثيرگذاري اصلی هاي جنبه

 و ریزي برنامه استقرار، و یابیمكان به خصوص توجه این در .است شده شهري منظر و سيما کيفيت کاهش یا ارتقاء مختلف باعث

 محيط و شناسانه ترکيب پيرامون با در شهري فضاي ایجاد پيرامون، بافت و ها همجواري با ضوابط، هماهنگی و اصول اساس بر طراحی

 منظر و سيما کيفيت لحاظ به مرتبه بلند ساختمانهاي در توجه قابل موارد جمله مطلوب از انداز چشم و منظر آوردن فراهم و فعال

 تعریف و شهري منظر و سيما بر مسكونی مرتبه بلند ساختمانهاي اثر مختلف هاي جنبه شناسایی ضمن مقاله این در .است شهري

مسكونی و نقش حواس در ساخت ابنيه و تأثير آن در ادراکات ساخت و  مرتبه بلند ساختمانهاي انواع ارزیابی به زیرمعيارها، و معيارها

 مسكونی مرتبه بلند ساختمانهاي انواع هاي نمونه مختلف اثرات تبيين به توان می تحقيق این نتایج از منظر را مورد بررسی قرار داده و 

 نگهداري و ساخت و طراحی استقرار، و مكانيابی در شهري منظر و سيما مختلف ابعاد به توجه عدم و اصفهان شهري منظر و سيما بر

 با مقایسه در متراکم غير و گسسته شكل به بلند( )نيمه مرتبه بلند مانساخت نوع گردید مشخص آنكه ضمن . نمود اشاره آنها

 هستند. شهري منظر و سيما بر مثبت تاثيرگذاري جهت بهتري هاي زمينه داراي متراکم و پيوسته بلند( مرتبه)نيمه بلند ساختمانهاي

 و سيما ارتقاء جهت مرتبه بلند ساختمانهاي ساخت و طراحی ریزي، برنامه کلی ضوابط و اصول تحقيق هاي یافته براساس نيز انتها در

 گردید مطرح شهري منظر

  ادراکات حسی-3       ساختمان هاي بلند مرتبه -2    منظر شهري -1 واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 منشاء دتاًتوجه عم این خواستگاه .است بوده گوناگون تمدنهاي آدمی در توجه مورد قبل قرنها از مرتبه بلند ساختمانهاي    

 .است بوده بناها این صاحبان در مقابل ضرورت، فاقد هاي توده بندگی و تعلق آن احساس نتيجه و اشته د سياسی و مذهبی

 تسلط اقتدار، داراي و مرتفع بنایی تک مثابه که به غيره و مساجد کليساها، باستانی، معابد چون بناهایی هم ساختن

 نخستين نظرمورخان، اساس بر باشند.می ادعا این شاهد اند، کرده اعمال می خود ونپيرام شهري فضاي بر مطلق وحاکميت

 همان به جمعيت افزایش با به تدریج ميالد از قبل سوم قرن در است، که باستان رم مربوط به مسكونی بلند ساختمانهاي

هاي  محدودیت ناگزیر ساختمانها، ریختن فرو کاهش خطر منظور به که اي بگونه شد؛ افزوده ارتفاع ساختمانها به نيز نسبت

  (.56ص ، 1351 )موریس، گردید وضع ارتفاعی

 تاکنون زمان آن واز کرد ظهور غربی کشورهاي در نوزدهم قرن دهه هاي آخرین در آن امروزي شكل به سازي مرتبه بلند

 نيز کشور ما  در .است رسانده ثبت را به خود جهان، شهرسازي و معماري صحنة در اشكال غالب از یكی عنوان به را خود

 موضوع در این. است شده گرفته بكار بزرگ وشهرهاي کالنشهرها در خصوصاً که است قرن نيم از سازي بيش مرتبه بلند

 جهت در سياستها از یكی به عنوان و.  است بوده مسكونی کاربري با و عموماً کارکردي نياز از متآثر بيشتر اخير هاي دهه

مسكونی  هاي مجتمع ایجاد مسكونی، بلند هاي و برج ساختمانها ایجاد .است یافته گسترش سرعت مسكن به نياز به پاسخ

 .است این موضوع صحت گویاي مختلف شهرهاي در پيوسته گسسته و شكل به و بلند نيمه و بلند مختلف انواع در

 قرار بررسی و مورد نقد مختلف هاي رشته ظرانصاحب ن سوي از بلند مرتبه ساختمانهاي موضوع اخير هاي هه د طول در

 مورد شهري طراحی و ریزي در برنامه و شده شناخته مرتبه بلند ساختمانهاي ابعاد مختلف است الزم اینرو از .است گرفته

 تحقيق این در که است شهري منظر و سيما بر اثرات آنها مرتبه بلند ساختمانهاي انواع هاي جنبه از یكی. گيرد قرار توجه

عالوه بر آن بحث ادراکات که رابطه دوسوي با ساختمان و منظر شهري دارد مورد بررسی قرار . است شده اخته پرد آن به

 .شود می پرداخته موضوع مبانی این و تعاریف به فرضيات، و سئواالت و روش تحقيق ارائه ضمن امه اد ميگيرد. در
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 روش تحقیق.1

روش  این هدف .پردازد می شهر در بلند ابنيه بررسی و تحليل به نگر کل نگاهی با و کيفی رنوشتا این تحقيق روش    

 آن انجام براي است، شهراصفهان مورد در تحقيق این اینكه به توجه با.است شهري منظر در بلند ابنيه جایگاه تفسير درنهایت

 می شود. پرداخته بود اي خوشه و منفرد صورت به آنها گيريکه قرار مسكونی کاربري با بلند ابنيه از تعدادي به بررسی ابتدا

اساس  بر این ارزیابی و شده پرداخته شهري منظر بر تأثير اساس بر آنها تطبيقی ارزیابی به مطالعاتی،  موردهاي انتخاب از پس

 این اهميت . است گرفته انجام و تأثير حواس بر آنها صورت  شهري منظر در تهدیدها و ها فرصت ایجاد و ضعف و قوت نقاط

 مسایل به تهدیدها و ها فرصت و موضوع یک داخلی مسایل به ارزیابی یک در ضعف و نقاط قوت که است بابت این از موضوع

 و است مطرح شهري با رویكردي بر ادراکات  منظر در بلند ابنيه تأثير بحث تحقيق، این که در آنجایی از .پردازد می آن بيرونی

 گيرد. می انجام شهري منظر در بلند مرتبه ابنيه وتهدیدهاي ها فرصت ایجاد اساس بر ارزیابی آنها، عماريم کيفيت نه

 

 فرضیه تحقیق .2

 است.  بلند مرتبه سازي بر اساس چارچوب نظري منظر شهري در شهر اصفهان صورت نگرفته  به نظر می رسد .1   

رد و خوشه اي( در اصفهان مبهم ت ادراکی ميان قرارگيري دو نوع ابنيه )منفبه نظر می رسد آموزه هاي منظر شهر و تفاو .2  

 است.

 سوال تحقیق.3

 .چگونه ساخت ابنيه)منفرد و خوشه اي( بر منظر شهري تأثيرگذار است؟1  

 .چگونه ادراکات حسی می تواند  سهمی در عملكرد ابنيه بلند و منظر داشته باشد؟2  

 

 .تعریف اصطالحات و مفاهیم9

  ساختمان هاي بلندمرتبه:. 7.1

 بلند از مختلفی تعاریف .است مكان بلند محل بلند بلند، وضع و درجه و مقام و جاه داراي معناي به مرتبه بلند معين، فرهنگ در   

 تراز بين قائم فاصله( آن ارتفاع که بنایی هر ميشود؛ مطرح نحو این به بلند ساختمان تعریف. دارد وجود ساختمانهاي بلند و مرتبه
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 باشد، بيشتر متر 13 از )نشانی آتش ماشينهاي براي دسترسی قابل سطح ترینپایين تراز تا تصرف طبقه قابل باالترین کف

  .ميشود محسوب بلند ساختمان

 

  منظر شهري:. 7.2

ل تصميمات و منظر شهري نيز بعنوان یک شاخص و نماد درجه و کيفيت تمدن و روحيات جمعی هر ملت و قومی حاص   

تصورات مردم آن شهر است و منظر شهري حاصل عمل ارادي و نه محصول اتفاقی یا خارج از حيطه قوانين و قواعد انسان فهم 

 یک از شهري محيط هاي ميان ویژگی طرفه دو رابطه یک که دهد می نشان محيط انسان و ميان روابط ذهنی مدل .است

 .دارد وجود دیگر سوي از انسانی رفتار و شناخت،ارزیابی ادارك، و سو

  ادراکات:. 7.3

 که زمانی حتی .هستند فعال همواره انسان گانه پنج حواس دارند؛ ساخته فضاي ادراك در سزایی به نقش پنجگانه حواس   

 درحقيقت، .است خود به مربوط هاي ادراك دریافت و تأثيرپذیري مشغول حس آن کنيم، نمی توجه خاصی حس مستقيماً به

 .فضاست نام به مفهومی آوردن وجود به و یكدیگر با محيط در موجود عوامل از ناشی حسی آميختن ادراکات

 .فرق معماري گذشته و امروز  6

اگر کسی از شما بپرسد فضاهاي مختلف خانه ایرانی معاصر را نام ببرید گمان می کنيد تعداد فضاهایی که می توانيد بشمرید    

دو دست تجاوز می کند؟ به غير از اتاق خواب و پذیرایی، هال ، نشيمن، آشپزخانه، توالت، حمام، حياط، پاسيو از تعداد انگشتان 

خواهيد فضاهاي یک خانه ایرانی را حال مجسم کنيد می .و تراس چند فضاي دیگر به ذهنتان می رسد که از قلم افتاده باشد

شوید:دربند، سربند، هشتی، داالن، حياط، تختگاه، د و تنوعی مواجه میدر کمتر از صد سال پيش بشمرید. ببينيد با چه تعد

این .....،دودري، سه دري، پنجدري، شاه نشين، حوضخانه، شكم دریده، غالم گردش و طارمیایوان، مهتابی، بهار خواب، صفه، 

این وصف روشن است که معماري ایرانی تعدد و تنوع فضاها در اغلب خانه هاي تاریخی ایران با اندکی تغيير دیده می شود . با 

در طول زمان، نسبت با گذشته تاریخی خویش دچار گسست شده و نتوانسته ریشه هاي خود را حفظ کند و به زمان معاصر 

انتقال دهد. این مسئله اي است که مثال در موسيقی ما اتفاق نيفتاده است. سنت موسيقایی ما موفق شده ميراث گذشته خود 

به سينه حفظ کند و آن را به دنياي معاصر وصل کند اما این قضييه در مورد معماري اتفاق نيفتاده و متاسفانه معماري را سينه 

 .خانه ایرانی از آنچه که بوده به کلی دورافتاده است
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ن آپارتمان احساسی که در خانه هاي دور ساز قدیمی به شما دست می دهد را نمی توانيد حتی در شيک ترین و مجلل تری    

هاي امروزي تجربه کنيد. ما خلقيات ایرانی را با این طراحی نامناسب براي انسان ایرانی کشتيم. انسانی که کمابيش با سنت 

هاي ایرانی آشنایی دارد و هنوز خلق و خوي آن چندان تغيير نكرده است، در این آپارتمان ها احساس دلتنگی می کند و 

 ه نمی داند چيست؛ اما مشكل این است که نمی تواند کسی را با آزادي به خانه اش راه دهد.احساس می کند مشكلی دارد ک

آپارتمان نشينی به شكل امروزي خود در دهه سوم یا چهارم قرن بيستم و به دنبال جنگ اول و دوم جهانی که ویرانی هاي 

ر کشورهایی با مساحت محدود و تراکم جمعيت زیاد، براي زیادي را در پی داشت، در اروپا ابداع شد. به این دليل که الزم بود د

خيل عظيمی از مردم بی سر پناه خانه هاي ارزان قيمت و سریع ساخته شود، بنابراین اروپایيان خانه هاي خود را به این شكل 

به نام آپارتمان را که  امروز، بویژه در شهر هاي بزرگ، چاره اي نداریم جز این که زندگی در قوطی کبریت هایی .طراحی کردند

محل آرامش و سكونت( نقش مسكن )بخوانيد دارویی براي فرونشاندن موقتی درد( و هتل  )دیگر به جاي نقش مسكن بخوانيد

و خوابگاه را براي خانواده ها بازي می کنند بپذیریم. اما تغيير شكل خانه هاي نقلی و حياط دار قدیمی به آپارتمان هاي 

شكل و شمایل خالصه نمی شود، بلكه نوعی تغيير در جهان بينی نيز در وراي آن نهفته است: تبدیل جهان امروزي تنها به 

 .بينی سنتی به مدرن

  شهري منظر در بلند ابنيه عملكرد. 5

 است ممكن باشد، داشته آشكار سيمایی ،ميشوند مردم بيشتر ارتباط موجب که عمومی بناهاي اگر است معتقد لينچ     

 عملكرد رو این از .شود مین توجهی آنها به صورت این غير در د،وش واقع بيشتري استفاده مورد ایتنهدر و مردم توجه مورد

 که داشت انتظار توان می شود، استفاده درست پتانسيل این از اگر .است اهميت داراي شهري منظر در بناها نوع این

 ، محيط سازي آرام محيط، خواناسازي را شهري منظر در عملكرد توان می کلی طور به .یابد ارتقاء شهر یک شخصيت

  .(1315:  2-21رضازاده،) .دانست شهر در قبيل این از مواردي و بصري جنبه دسترسی، تناسب، شهري، فضاي در راهيابی

 پتانسيل چنينهم و آسمان خط ایجاد خوانایی، همچون مواردي شامل ، خاص طور به شهري منظر در بلند ابنيه عملكرد اما

 با بلند ابنيه پيوند بحث در که همانطوري .است ( بناها این از درست استفاده صورت در) استراتژیک دیدهاي تقویت در آنها

 فضاهاي در مشارکت و سرزندگی ایجاد در زیادي تأثير تواند می بام و همكف در ابنيه نوع این عملكرد حتی شد، اشاره زمينه

 یكی .باشد داشته شهري منظر در منفی هم و مثبت نقش هم ند توا می بلند ابنيه عملكردي، لحاظ هب .باشد داشته عمومی

 تحقيق این موضوع که بوده شهر در ابنيه این قرارگيري چگونگی شهري، منظر در ابنيه این نقش ةدکنن نتعيي عوامل از

 .است
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 محيط-ادراك منظر شهري در تعامل انسان. 4

موجزترین و در عين حال دقيق ترین عباراتی که در وصف اهميت خيابان و منظرشهري ارائه شده است، گفته  شاید یكی از      

هنگامی که خيابان هاي شهر زیبا و جالب باشند آن شهر سرزنده و زمانی که خيابان هاي شهر زشت و »جين جيكوبز باشد 

ميان انسان و پدیده  واسطه عنوان به شهري منظر اهميت «.خسته کننده باشد، آن شهر مالل آور به خاطر آورده خواهد شد

شهر، به اندازه اي است که برخی اوقات در تعریف طراحی شهري گفته اند: طراحی شهري مدیریت منظر شهري )منظر عينی و 

 ذهنی( است.

شهري از یک سو و مدل ذهنی روابط ميان انسان و محيط نشان می دهد که یک رابطه دو طرفه ميان ویژگی هاي محيط 

 هاي ویژگی و هندسه شهري محيط نخست، مرحله در ادراك، شناخت، ارزیابی و رفتار انسانی از سوي دیگر وجود دارد.

 مرحله این در دهد، می قرار انسان پنجگانه حواس معرض در را …و بو صوتی، بصري، هاي ویژگی نظير خود، ملموس

محصول تعامل در این مرحله پدیده اي است که  قرار می گيرد. (perceptionك )ادرا مورد فرد توسط شهري محيط اصطالحاً

 ( نام برده می شود.city scape)منظر عينی شهر   از آن با لفظ

( قرار می گيرد. در این مرحله ذهن فرد بر اساس داده هاي cognitionدر مرحله دوم محيط شهري توسط فرد مورد شناخت )

هنی، تجارب و خاطرات قبلی تصویري از محيط ساخته و معناي معينی را به محيط الصاق می نماید. محيطی، طرح واره هاي ذ

 ( از آن نام می بریم.city image) ذهنی شهر محصول تعامل ميان محيط شهري و ذهن فرد، پدیده اي است که با لفظ منظر

ایندهاي ارزیابانه نسبت به محيط فر مبناي بر و آورده دست به محيط از که شناختی اساس بر فرد ذهن سوم، مرحله در 

واکنش عاطفی مثبت و یا منفی پيدا می نماید. محصول تعامل محيط شهري و ذهن ارزیابانه فرد، پدیده اي است که از آن با 

 ( نام برده می شود.city evaluative image) شهر ارزیابانه –نام منظر ذهنی 

 نشان که خود ارزیابانه –هري و انسان، فرد بر مبناي محتویات منظر ذهنی ش محيط ميان لتعام از چهارم مرحله در نهایتاً 

 .زند می دست معينی رفتار به باشد، می محل در الوقوع محتمل رویدادهاي احتمال دهنده
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 بلند نهاي ساختما ادراك در مؤثر عوامل. 1

 فرم و نظر از 65) .  ، 1361 معناست)پاکزاد و عملكرد فرم، شامل کل در شهري فضاي و محيط گانهسه هايمؤلفه    

 ویژگيهاي:از اند عبارت که داند می ها ساختمان بعضی بهتر شناخت عامل را دليل سه ، (1656)  یارد اپل دونالد عملكرد،

 دیگر املعو شكلی باشد، وحدت واجد و تميز قابل کامالً خود اطراف محيط از که نحوي به ساختمان مرئی محدودة( فرم

 هاي ساختمان( پذیري هاي رؤیت ویژگی ،)دارند کمتري اهميت نماها نورپردازي و آميزي رنگ نماها، پيچيدگی همچون

 و استفاده هاي ویژگی ،)شوندسپرده می خاطر به و دیده بهتر ها بزرگراه حاشيه یا و باز فضاهاي مجاور ها،تقاطع در واقع

 بلند نهاي ساختما بنابراین 166).  و  1315،161 لنگ:( شوند می ها ساختمان بهتر شناسایی موجب خاص استفاده اهميت

 مختلف نقاط از بودن رؤیت قابل خود، زمينة بودن در پذیر تشخيص بودن، فرد منحصربه سبب به شهري نشانه یک مثابة به

 تضاد و خاص فرم داشتن این، بر عالوه یافت. خواهند دارند، اهميت خود پيرامون عناصر با که تضادي ميزان همچنين و شهر

 146).  ، 1311 همكاران و کارمونا( کند ایجاد خاصی گران اهميت مشاهده براي تواند می خاص موقعيت و زمينه با

هاي  ویژگی داراي شهري بلند بناهاي حال، این با .دارند جاي فيزیكی  کمی خصایص حيطة در عمدتاً شده یاد موارد

 جز چيزي بر گراشاره عنوان به که است معنادار واحد یک نشانه شناختی،نشانه نظر از .باشند می نيز ایینمادگر و معنایی

 .است نمادین و شمایلی هاي، نماي گانه سه ابعاد واجد پيرس، سندرس تقسيمات طبق که شود می تفسير خودش

 نشانه شمایلی .گنجد می قاعده یا توافق، قرارداد، بچهارچو در موضوع با آن ارتباط که است اي نشانه نماد نمادین، وجه در

 به آن اي از نشانه عنوان به که باشد چيزي شبيه نشانه، هرگاه .است خود موضوع نشانگر «شباهت طریق از عمدتاً»

 را گري حس مقایسه ها آن .هستند آن نشانگر که است موضوعی با  «شباهت »ها شمایل کيفيت ...است شمایلی کارميرود،

 .دارد پيوند مدلول مستقيماً به )علّی یا فيزیكی( طریقی به بلكه نيست، اختياري دال اي نمایه وجه در .کنند می القا ذهن به

 اسدپور( شود می موضوع برقرار با مستقيم وجودي رابطه نوعی واقع در .شود استنتاج یا و مشاهده تواند می که پيوندي

1361 ،  .(172 

 شمایلی هاي فهم نشانه داشت؛ خواهد شناختینشانه ادراك در زیادي تأثير شهروندان فردي تجارب و نپيشي اطالعات ميزان

 هاي جریان در ماهيتی چنين .اند درك قابل اي نمایه و نمادین هاي نشانه از تر راحت مدلول با دال ترعينی ارتباط سبب به

 نوع از تواند می شهروندان نزد معناي بناها شناختی، نشانه ةجنب بر عالوه .است مشهود نيز معماري مدرن پست معماري

دوست  و داشتن دوست احساس( مانند: لذت هيجانی واکنشهاي انواع چون هایی مؤلفه .باشد نيز عاطفی و احساسی

 ردندموا این از بخشی )فردي عمل احساس آزادي( گري سلطه و )محيط برانگيز عالقه هاي ویژگی( برانگيختگی ،)نداشتن

  116).       ، 1315 لنگ(
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 هاي بلند در اصفهان. پيشينه ساختمان6

سابقه مهمترین بلند مرتبه سازي در اصفهان را بسياري از ما به خاطر داریم که یک دهه پيش با ســاخت     

برج جهان نما و شكستن حریم ميـــدان تاریخی امام ) نقش جهان ( بویژه مسجـد شيخ لطف اهلل به 

الی جهانــی تبدیل شد و باالخره با فشارهاي یونسكو و افكار عمومی با تخریب چنــدین طبقه از این جنج

سازي هاي دیگري در حاشيه و افق بناها و پل هاي  برج متعادل سازي شد اما متاسفانه هم اکنون بلندمرتبه

ماري دانشگاه اصفهان گفت : تاریخی اصفهان انجام گرفته یا درحال انجام است . محمدرضا قانعی مدرس مع

 . هویتی و ناهنجاري، سرنوشت اصفهان با ادامه وضع موجود است بی

متر بود که در طرح تفصيلی تجدید 14ارتفاع ساختمان هاي حاشيه زاینده رود  1351پيش از این در سال 

ان معماري قوانين متر تقليل یافته است. با این وجود به اعتقاد برخی کارشناس12نظر شده این ميزان به 

و پيش از آن حتی بصورت متوسط هم اجرا نشده و در  17مصوب مربوط به بلند مرتبه سازي در سال 

گذشته مجوزهاي نادرست بسياري که منجر به نقض قانون رعایت حریم بناهاي تاریخی و در نتيجه بلند 

 ست .مرتبه سازي هاي بی رویه در بافت تاریخی اصفهان شده صــورت گرفته ا

به هر حال به نظر می رسد گرچه حساسيت ها درباره جلوگيري از بلند مرتبه سازي در این شهر تاریخی دیر 

صورت گرفته اما بهتر است با قاطعيت براي اجراي سریع ، اصولی و صحيح قانون ازگسترش این روند 

فت هاي متعدد تاریخی با جلوگيري شود و فرا موش نكنيم که اصفهان با وجود کالنشهر بودن به علت با

تهران و تبریز متفاوت و براي جلوگيري از آسيب به هویت و ماهيت تاریخی آن اقدامات اصولی تري مانند 

 .سایر الگوهاي مناسب در دنيا باید صورت گيرد

 . مقایسه تطبيقی11

 برجهاي این از یكی .گيردیم انجام اصفهاندر مسكونی برج نوع دو ميان تطبيقی مقایسه اساس بر موردي مطالعه    

 منفرد برج اما دارد قرار مسكونی مجموعه یک در اینكه با دیگري و دارد نام آفتاب است، اي هخوش صورت به که مسكونی
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 در قرارگيریشان نوع در مجتمع و برج دو این تفاوت انتخاب این دليل .است معروف )گلستان(برج به و شود می محسوب

 خوشه یک صورت به و کامل هماهنگی یک در که است بلندي ابنيه داراي فتابآ مسكونی مجتمع طرف یک از .است سایت

 صورت به که است مسكونی سایت یک در برجی)گلستان(  برج که حالی در گرفته، قرار سایت یک در مسكونی ساختمان

 قرارگيري نوع و است شده برپا  سایت در گرفته قرار هاي برج سایر با هماهنگی بدون و  فرد به منحصر خصوصيات با و تنها

 که تحقيق این سؤال به توجه با .خوشه یک از جزئی نه و ناميد "تک برج" یک را آن توان می که است اي گونه به برج این

 دو این که است تهدیدهایی و ها فرصت اهميت حائز نكته شهري، منظر در مسكونی بلند ابنيه نوع دو این تفاوت بر مبنی

 .کنندیم ایجاد شهر در مسكونی برج نوع

 

 عنوان به شهري، منظر عمده هدف سه اساس برگلستان(  )مسكونی مجتمع وآفتاب(  )برج دو ميان تطبيقی ارزیابی

 :است شده ارائه زیر جدول در آنها از هرکدام فرعی معيارهاي و اصلی، معيارهاي

  

 پروژه اصلی معیار فرعی معیارهای ها فرصت تهدیدها

 

 

 خط در ناگهانی تغيير -

 آسمان

 

 

 قوي خوانایی ایجاد -

 

 خوانایی    -

 آسمان    خط تعریف -

 دیدهاي در تأثير -

 استراتژیک

 

 

 

 

 عملكرد

 

 

 

 

 

 دیدهاي بستن -

 استراتژیک

 

 

 خوانایی ایجاد-

 

 

 

 و فرهنگی اشارات عدم -

 تاریخی

 "منيت" مفهوم ایجاد -

 شهر در

 و برتري معنی ایجاد -

 پيشرفت

 مكان به بخشی هویت -

 نشانه مفهوم،) معنی -

 (رمزها و استعارات ها،

 رسوم، آداب،) فرهنگ -

 (باورها

 اشارات) تاریخ -

 

 

 هویت

 

 

  مكان به بخشی هویت - و فرهنگی اشارات عدم -
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 عامه" مفهوم ایجاد - تاریخی

 "مردم

 (مفهوم برخالف)

 "منيت"

 (تاریخی

 

 باتتناس در اغتشاش -

 محيط فرمی

 قلمرو با شاخص فرم -

 گسترده

 قلمرو با شاخص فرم -

 گسترده

 تناسبات در هماهنگی -

 محيطی

 

 بصري کيفيت در تأثير -

 شهر

 مصالح فرم، هماهنگی -

 طراحی سبک و رنگ و

 

 

 شناختی زیبایی

 ) کالبدي)

 

 

 

 

 دليل به کسالت ایجاد -

 حد از بيش تكرار

 

 و هویتی عملكردي، تهايوتفا داراي بلند ابنيه منفرد و اي خوشه قرارگيري شودمی مشاهده فوق لجدو در که همانطوري

 هاي برج اگرچه عملكرد، مقوله در .باشد آفرین مشكل تواند می آنها به توجه عدم که است شهر در توجهی قابل زیباشناختی

 طرف از .نمود توجه باید نيز آسمان خط در آنها ناگهانی تغيير ایجاد به اما دارد، را شهر در قوي خوانایی خلق قابليت منفرد

 به خوانایی این ميزان اما است، شهر در خوانایی ایجاد قابليت داراي منفرد هاي برج همانند نيز اي خوشه هاي برج دیگر

 دليل به را شهر در تژیکاسترا دیدهاي ميتواند که دارند را مشكل این اي خوشه هاي برج اما .نيست منفرد هاي برج اندازه

 .نمایند مسدود دارند، که حجيمی مقياس

 وجود که است این در مشكل اما است، برخوردار مكان به بخشی هویت در باالیی قدرت از منفرد جهاي بر هویت، مقوله در

 به و درست که رتیصو در مفهوم این که است شهر بافت به نسبت ویژه برتري مفهوم ایجاد و "منيت" نوعی معناي به آنها

 هوي قابليت نيز اي هخوش جهاي بر دیگر طرف از .شود منجر شهر در معنایی اغتشاش نوعی به تواند می نشود استفاده جا

 یا عامه کننده القاء بيشتر و دارد کمتري ميزان به "منيت" ایجاد در را منفرد جهاي بر مشكل اما دارد، را مكان به تبخشی

 .است منيت مفهوم خالف بر "مردم عموم"

 در را زیادي شناسی زیبایی تأثير شاخص، فرم دليل به که است قابليت این داراي منفرد هاي برج شناسی، زیبایی مقوله در

 ایجاد در تهدید یک به نابجا، استفاده و شناخت عدم دليل به قابليت این دارد وجود امكان این و بگذارد اطراف محيط

 تكرار دليل به که دارد وجود قابليت این اي خوشه هاي برج در دیگر سوي از .شود تبدیل محيط فرمی تناسبات در اغتشاش
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 دیگر سوي از اما کرد خلق هماهنگی آسمان خط بتوان طریق این از و شوند هماهنگ محيطی تناسبات با راحتی به بتوانند

 .شود بيننده کسالت موجب تواندیم تكرار این موارد برخی در

 یرینتیجه گ

احداث بلند مرتبه ها از مراحل اوليه طراحی تا مراحل نهایی ساخت و اجرا نياز مند کار دقيق و کوشایی است مسائلی همچون   

استفاده ار تكنولوژي به روز و مدرن ، سازه هاي جوابگوي بنا ، مسائل محيط زیست ، توجه به دید و منظر در بافت شهري و در 

این ابنيه و رفاه ساکنين آن از مسائلی است که در عصر حاضر اهميت دو چندانی  درمصرف انرژي  داخل بنا ، توجه به ميزان

هري در بلند مرتبه سازي ها و مدیریت هاي اداري شپيدا می کند عالوه بر این امورو شاید در راس آن مسائل مدیریت کالن 

حاضر کوشش و خالصه اي در جهت  . بحثواقع شودز مسائل دیگري است که در مورد این ابنيه باید مورد توجه انيز 

 .حساسيت بخشيدن به این امور در معماري و مهندسی کشورمان در عصر حاضر بود

ایجاد ساختاري مناسب از اتصال و پيوند فضا ها و عناصر ما را در بهره گيري از فضاي شهري کارآمد ، زیبا و سرزنده یاري 

الت و مشكالت شهرهاي ما از نبود ساختار ارتباطی از فضاهاي عمومی که پاسخگوي خواهد رساند چرا که بسياري از معض

نيازهاي مردم در آن باشد ناشی می گردد. اگر رابطه توده ها با فضاها بطور ضعيفی توازن یابند، این ارتباط ها سست شده و 

ل شهري هویتی نخواهد داشت. در طراحی فضاي بيرون از چارچوب قرار گرفته و در نتيجه ، فضا از دست رفته خواهد بود و شك

شهري نباید عامل زمان را نادیده گرفت با درنظر گرفتن این عامل می توان ارزشها و الگوهاي زنده گذشته را شناخت و با پياده 

-ي ادراکیکردن آن در ساماندهی و طراحی الگوهاي کنونی در یک ساختار منسجم می توان به نيازهاي کنونی از جمله نيازها

 هویتی پاسخ داد.
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