
 

 
 

 

  
  

 

 

 ی الگو در طرح بازآفرینی شهری بررسی کیفیت منظر و ارائه

 1)مورد مطالعه: میدان اندرزگو شهر تهران(

 
 

 
 

ارتقای کیفی آن الزمه ی گیرد، که طراحی فضای شهری جهت کیفیت در فضای شهری جنبه های متعددی را در برمی

شناخت و بررسی تمامی این جوانب است.منظر شهری یکی از عوامل موثر بر کیفیت فضای شهری است اگرچه عوامل 

کنند بلکه در یک ارتباط چند سویه میان یکدیگر و همچنین فرد موثر در ارتقای کیفی فضای شهری مستقل عمل نمی

گیرد از عوامل های متفاوتی را در برمیوانایی فضای شهری که خود زیربخشادراک کننده فضای شهری قرار دارند. خ
مهم تاثیر گذار بر میزان کیفت فضای شهری است. خوانایی یک محدوده به شدت تحت تاثیر منظر عینی آن می باشد. 

ن یک فضای شهری به عنوا "ارتقای کیفی فضای شهری"ی موضوع این تحقیق که همانا میدان اندرزگو به عنوان زمینه

گردد.  میدان اندرزگو به لحاظ استخوانبندی کاربری، صرف نظر از ساختمان های جداره آن به صورت یک مطرح می

گره ترافیکی ادراک می گردد و با در نظر گرفتن کاربری های پیرامونی، به صورت گره فعالیتی مختلط قابل بازشناسی 
الگویی کلی از منظر  ی این میدان از طریق ارائهمطلوبیت بصری در حوزه است. آنچه که هدف این تحقیق است ایجاد

 هاداده .گردیدند انتخاب نفر 384 تعداد وبه ساده، تصادفی صورت به دهندگان پاسخ نظرسنجی بخش درشهری است.  

 استنباط ،کیفیت منظر  در دخیل متغیرهای بین معنادار روابط و گردیدند تحلیل spss آماری افزارنرم از استفاده با

 و خوانایی معیارهای شامل کهکیفیت منظر  هایشاخص بین ها، پرسشنامه از آمده دست به نتایج براساس. گردیدند

 وجود معناداری ارتباط میدان شهری در کیفیت منظر مطلوبیت و شود می شامل راو ... ،انعطاف پذیری ،سرزندگی

شاخص بین .یافت خواهد بهبود نیز منظرشهری شهری، میدان کالبدی های ویژگی ارتقای با که این معنای به .دارد

 و گیرد دربرمی را امنیت و ایمنی زیبایی، راحتی، و آسایش خاطره، سرزندگی، معیارهای که نیز محیط معنایی های
 .دارد وجود معنادار ارتباط همبستگی شهری میدان های کیفیت منظر در

 

 میدان اندرزگو، کیفیت، الگوی منظرمنظر،  واژه: دیکل
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 مقدمه -1
ترین اهداف هر ارتقای کیفیت فضای شهری از اصلی

های مهم در طراحی طرح شهری است، یکی از جنبه

شهری، الگوی منظر شهری است. منظر مفهومی فضای 

ای از عوامل طبیعی و مصنوعی را است که مجموعه

های طراحی کالبدی در دهد و در زمینهتشکیل می

گردد. ارتباط با کیفیت محیط و ادراک فضا، مطرح می

ای است که در ارتباط معنایی منظر شهری پدیده

مفهومی  نزدیکی با سیمای شهر قرار دارد حال آنکه

گیرد زیرا منظر گذشته از تر از آن را در بر میگسترده

کالبد شهر و سیمای بصری آن، به درک شهروندان از 

 شهر نیز بستگی دارد)کریمی مشاور و همکاران

(. آن بخش از فرم که به وسیله انسان اخذ می 1831،

شود، منظر است. منظر سامانه معنی دار فرم و عملکرد 

رتباطی است که انسان آن را درک می است که واجد ا

کند. به تعبیری دیگر آن بخش از فضا که توسط انسان 

قابل ادراک می شود، منظر فضا می باشد. منظر شهری 

جنبه عینی یا قابل ادراک محیط می باشد که به نوبه 

: 1831خود دارای فرم، عملکرد و معناست )پاکزاد، 

تواند یفیت می(. بنابراین ادراک منظر شهری با ک81

ی فضای شهری با کیفیت باشد و بخشی از تجربه

راستا با ارتقای کیفیت ارتقای کیفی منظر شهری هم

فضای شهری خواهد بود؛ چراکه منظر شهری موضوعی 

های بسیار گسترده بوده و در ارتباط با بسیاری از جنبه

 گردد. عینی و ذهنی فضای شهری تحلیل می

 

 طرح مساله -2
 وجود انسان از مستقل که است عینیتی شهری منظر

 شهر، منظر بستر ...شود می ادراک او توسط و دارد

 کالبدی فرم دیگر، عبارت به و کالبد فضا، هندسه،

 از ارسطویی تعریف رواج با ها تلقی این همه .است

 تالش ها آن نویسندگان اگرچه گرفت؛ می صورت شهر

 روز ادبیات و جدید آرایش با را قدیمی تعبیر کنند می

 متن در شهر از کالبدی تلقی حاکمیت کنند، عرضه

 گرچه(.83: 1831،منصوری) است نهفته آنها تعابیر

 بصری ای پدیده عنوان به اغلب شهری منظر به توجّه

 تجارب انگیزاند، می بر را خاطرات حال عین است،در

 به را احساسی های واکنش کند و می آوری یاد را

 محیط (.منظرCarmoona,2006آورد) می وجود

 این .است محیطی های محرک از ای مجموعه شهری،

 که فرستند می شهروندان برای را اطالعاتی ها محرک

 این طبق سازند. می مقدور ذهن در را ادراک فضا

 فضا، آن به نسبت ساکنان که ادراکات است و اطالعات

 را خود های قضاوت آن زمان به نسبت حتّی و محیط

 ها محیط در این شهروندان احساسات دهند. می انجام

 وجود می به را رضایت عدم و رضایت و می گیرد شکل

 و کند می دریافت انسان حواس را ها محرک این .آورد

 این شود. می پردازش ذهنی صورت به فرآیند ادراک

 محیط، معنای و عملکرد فرم، تنهاشامل نه اطالعات

 در و متقابل مرزهای کنش ها، فاصله شامل بلکه

 تمامی .هست نیز فضا های حریم و آستانه حقیقت

 یا گذر، در که هستند احساساتی منشأ ها محرّک این

 این .آید می وجود به شهری فضای از در استفاده

 احساس به منجر نهایت توانند در می احساسات

 کل، در یا محیط گردند از رضایت عدم یا و رضایت

 تغییر دهند. شهری محیط در را انسان حضور از هدف

 باشد منفی یا مثبت است ممکن هدف تغییر این

 محیط هر در مکرّر (. حضور1: 1831و دیگران، )رهبر

 محیطی ذهن، رفتارهای زمینۀ پیش در شهری،

 تصویرذهنی انسان ذهن دهد. می شکل را شهروندان

 خاطره و ها تجربه حسی، تأثیرات مبنای بر را شهر

 های تجربه شناسی، زیبایی قضاوت، شخصی،های 

 چارچوب و تاریخی وخاطرههای جمعی،حوادث گروهی

می  ایجاد ها آل و ایده ها آرمان و ها ارزش فرهنگی

 به فضاهای هم شهروندان رفتار که روست این از کند.

 شهری های محیط در هم و می دهد شکل شهری

 نیست منفعل فرآیندی معنا خلق زیرا شکل می گیرد.

 بر را ها آن و کند دریافت را اطالعات حسی ذهن که

 بلکه کند، متصل به هم معانی تداعی قوانین اساس

 و فرآیند، عین این در است. خالق و فعّال فرآیندی

 را، جهانی ذهن و می دهند تشکیل را واحد یک ذهن

 آفریند. می کند، می حس ادراک فرآیند که در
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ساختار عینی و ذهنی منظر شهری نقش مهمی در 

یک محدوده ایفا می کند. کیفیت تصاویر ذهنی افراد 

از یک محدوده نیز به شدت تحت تاثیر نظام بصری و 

عینی آن محدوده می باشد. ویژگی های منحصر به 

فرد یک مکان از لحاظ بصری همچون دید به عناصر 

طبیعی )کوه، رودخانه، فضای سبز و ...( ودید به عناصر 

)ساختمان ها و فضاهای شاخص( می تواند مصنوع 

نقش کلیدی در کیفیت محیط شهری داشته باشد. 

بینایی حس مسلط درمحیط های شهری محسوب می 

گردد. ایجاد مطلوبیت بصری در فضاهای شهری یکی 

از اصول کلیدی ارتقای کیفی آن به شمار می رود. 

بنابراین شناخت مولفه های زیبایی شناسی و بررسی 

و منظر شهری نقش مهمی در ساماندهی میدان  سیما

اندرزگو وحوزه های دوگانه )مداخله مستقیم و 

بالفصل( دارد. از طرفی منظر ذهنی موضوعی ست که 

گردد. بدین صورت سازی مطرح میدر ارتباط با مکان

که اساس مکان از دیدگاه پدیدارشناختی منظر ذهنی 

ی است که فرد و یا وجود انسان است و مکان ماهیت

باشد. ایده ها و مفاهیمی که مکان وابسته به انسان می

سازی بر آن ها استوار شده است ریشه در افکار دهه 

دارند. زمانی که متفکرانی چون جین جیکوبز،  1193

 ویلیام هولی وایت، و بعدها کوین لینچ، کریستوفر

الکساندر، فراسیس تیبالدز و یان گل ایده های نو، 

مردمی را درباره طراحی شهرها و فضاهای خالقانه و 

عمومی بیان کردند. در این رویکردها عموما به مردم و 

کاربران پیاده توجه ویژه ای می شد تا ماشین ها و 

کار آن ها روی اهمیت همسایگی های  .مراکز خردید

سرزنده و مرتبط و فضاهای عمومی امن، دعوت کننده، 

دار تمرکز دارد. جیکوبز اجتماع پذیر، رویدادپذیر و معنا

از مالکیت شهروندی بر خیابان ها دفاع می کرد؛ ایده 

 "چشم های نظاره گر بر خیابان "ای که امروز به 

Eyes on the Streets  معروف است، وایت هم روی

المان ها، عناصر ضروری، رفتارها و فعالیت های اصلی 

برای خلق زندگی اجتماعی در فضاهای عمومی تاکید 

ژه ای دارد. لینچ به ذهنیت ها و تصاویر ذهنی وی

کاربران پرداخت، الکساندر روی ویژگی های منحصر به 

فرد جوامع تاکید دارد و گل هم به رفتار و فعالیت های 

 Rudiویژه افراد پیاده ودوچرخه سوار تمرکز دارد. )

ی الگوی منظر درراستای تقویت (. بنابراین ارائه2011,

موضوعی است که باید با توجه  کیفیت فضای شهری

 به تقویت حس مکان درفضای شهری انجام گیرد. 

 منظر بر ارتقاء میدان های شهری چگونه می توانند. 1

  ؟در شهرها تأثیر بگذارند

 ارتباط بانیازپاسخگویمیدان های شهری  آیا .2

 مردم مختلف هایگروه تعامالت اجتماعی -اجتماعی

 است؟

 داشته خصوصیاتی چهباید شهری. میدان های 8

انعطاف  و سرزندگیجذابیت،  ،خوانایی بهبودبر باشندتا

 شود؟ جاری آنها درپذیری

 

 پیشینه تحقیق-2-1
( 1813ای از حمیدرضا محملی ابیانه)بر اساس مطالعه

که بر روی سه طرح جامع شهر تهران از شش طرح 

 (،  که در1839تا سال  1833تهیه شده )از سال 

ها رابطه با دیدگاه غالب به مفهوم منظر در این طرح

یابیم که تحول میانجام شده است؛ به این نتیجه دست

 سمت به کالبدمحور تعریفی از شهری منظر مفهوم

 اگرچه مقایسه .کندمی حرکت هویت محور تعریفی

 به نگاه که دهدمی نشان تهران شهر جامع طرح سه

 منظر»مفهوم  از نظری به لحاظ شهری منظر موضوع

 عنوان به منظر»سمت  به«  کالبدی سیمای معنای به

 حیث از اما است، نموده حرکت« دهنده هویت عامل

 را حلی راه اندنتوانسته هرگز جدید های طرح عمل،

 اول تهران برای جامع طرح از پیشنهادهای فراتر

 شهری منظر تقویت .نمایند ارایه شهری منظر ارتقای

شهر  کالبدی اجزاء سازماندهی حد در طرح، سه هر در

 تصور تقویت شهر، شدن خواناتر برای و یافته تقلیل

 هکارهایرا شهروند و شهر به بخشی هویت و ذهنی

 (.1813است )ابیانه محملی، نشده ارایه عملیاتی

 موضوع با مرتبط منابع مهمترین و کامل ترین از یکی

 میدان همچون دنیا موفق میادین بررسی به آن در که

 میدان مکزیک، هایدالگو پالزای هلند، گلونی راینک
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 میدان ایتالیا،  کامپو دل میدان ایتالیا، ناوونا پیاتزا

 شهر میدان فرانسه، ویلِ دی هتل انگلستان، ترافالکار

 ک،یمکز کنستیتیوشن ال دی پالزای پراگ، قدیمی

 آرماس پرو، پالزای ای اسپانیا، سانتاآنا پالزای

 استرمالمستورگ سوئد میدان کرواسی، ترگبناجالسیکا

 فدراسیون میدان اروگوئه، انتریوردو دی پالزای ،

 کامپو میدان نیز و ایران جهان نقش میدان استرالیا،

 سایت وب در را نتایج و پرداخته ایتالیا مارگریتا سانتا

 ، است کرده معرفی PPS عمومی فضاهای پروژه های

 مطرح میادین برنامه ریزی و طرّاحی برای را اصولی

 :است زیر شرح به اصول این .می نماید

خیابان  که مچنانه  :میدان بیرون و درون:1اصل 

 میزان بر زیادی تأثیر میدان، اطراف وپیاده روهای ها

 پیرامون نهای ساختما دارند، آن کاربری و دسترسی

 به نیز ...(و فروشی،که کافه کتاب کی حتی) میدان

 و فعّال الزمۀ بنابراین .هستند تأثیرگذار اندازه همان

 و صمیمی میدان، هر درونی فضای بودن سرزنده

 .است میدان بیرونی فضای بودن جوش و پرجنب

 :مردم حضور برای انگیزه و جذابیّت ایجاد: 2اصل

 خود درون متنوعی مکانهای بزرگ، شهری میدان هر

 این کنند. کشش و انگیزه ایجاد می توانند که دارد

کافه  جمله از نوعی هر از می توانند مکانی جاذبه های

 که رویدادی کی حتّی یا مجسّمه آب نماها، روباز، های

 رویدادها ندارد ضرورتی .باشند ی دهد،م  رخ میدان در

 حقیقت، در .باشند بزرگ مقیاسی در جذابیّت ها و

 متعدّد جاذبه های شهری، میدان های بهترین از برخی

 رونق و سرزندگی موجب که دارند درخود کوچکی

 .ی شودم  روز طول در مردم زندگی گذران و میدان

 از (:دسترسی) پیاده و عبوری ترافیک: 3اصل

 نها آ به دسترسی سهولت میدانها، توفیق عوامل جمله

 هستند آنهایی جهان، نهای میدا بهترین همواره، .است

 دسترسی قابل نیز پیاده صورت به حتّی و آسانی به که

 ترافیکی و هستند کی بار اطراف، نهای خیابا .باشند

 کامالً پیاده عابران عبور محله ای .دارند آرام و عبوری

 نه و پیاده عابران برای روشنایی ها، و هستند مشخّص

 میدانی واقع، در .شده اند تنظیم نقلیه، وسایل مختص

 از شود، احاطه ترافیکی پرسرعت خطوط توسط که

 دائم حضور اساسی ویژگی از و جدا پیاده مسیرهای

 .می شود محروم انسان

 فضای هر همانند انعطاف پذیر: طرّاحی: 4اصل

هفته  روزها، در میدان فضای از خوب،استفاده عمومی

 خیلی تعداد این، وجود با .می کند تغییر سالها و ها

 که ی شوندمطرّاحی  طوری میدانها انواع از کمی

داشته  مختلف نهای زما در را انعطاف پذیری قابلیّت

 تغییر به مجبور شهری مسئوالن گاه رو، این از .باشند

 به مربوط نکات برخی رعایت .میدان می شوند فضای

 اینکه و طرّاحی در خصوص فصل ها به زمانی شرایط

 ایجاد سبب از سال فصل درکدام المانهایی عناصرو چه

فضای  در حضور برای شهروندان در انگیزه و هدف

 شتریب کارآمدی و رونق سبب شد، خواهند میدان

 در باید میدان .بود خواهد سال درتمام مدت میدان

 های عملکرد دارای ازسال خاص وزمانهای فصل ها

 فعالیّت های باغبانی قهوه خانه ها، ایجاد .باشد ویژه ای

 .نمود خواهد تسهیل امررا این عمومی وهنرهای

 :رویکرد عمده ترین عنوان به مدیریّت: 5اصل

 که هستند عواملی از میدان فضای در وتغییر سیّالیّت

 مراجعه محل آن به دفعات مردم به می شوند سبب

 به چنین اهدافی، تحقّق ازروشهای یکی کنند.

 آن رویکرد مهمترین که است مدیریتّی کارگیری

 است. میدان در مردم حضور و افزایش سرزندگی

 احساس ایجاد روشهای آگاهی از با کارآمد، مدیریتّ

 نگهداری و همچنین ثبات و میدان در امنیّت و آرامش

می کند.  کوشش اهداف این به رسیدن جهت در آن

 مطلوب مدیریتّ در اساسی بخشی دقیق، رسیدگی

 کاربران باید مدیریّت مطلوب، شمارمی رود. به میدان

 را میدان فعالیّت های و درک نموده را بالقوّه و موجود

 نماید. بالقوّه،ساماندهی و موجود کاربران سلیقه به بنا

 تاریخی، نظر از :هویتّ و ذهنی تصویر ایجاد:6اصل

 و است مردمی اجتماع های اصلی میدانها کانونهای

 آن به خاص هویتّی شهر، میدان در وجود گاهی حتّی

 از میدان، در المانهای موجود و عناصر است. داده شهر

 در یادها شهر تصویر تثبیت در مؤثرّ ماندگاری عوامل
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 شهر به خاصی هویّت که میدانی خلق امروزه هستند.

 چالش این شود می محسوب عظیم ببخشد، چالشی

 شهری بزرگ نهای میدا بود که خواهد محتوم زمانی

 شوند. احیا دوباره

 تسهیالت دارای مطلوب میدان :آسایش: 7اصل

 این از استفاده در باید مردم و است برای افراد رفاهی

 مکانیابی زمینه، این در مشکل نباشند. دچار تسهیالت،

 شب، در نورپردازی مناسب ها، نیمکت مناسب

 از اهمیّت آن مانند و زباله های سطل مطلوب مکانیابی

 است. برخوردار خاصی

 ارتباط :اختاپوس مانند بیرون به پیوند:8 اصل

 ز شهرا فضایی استخوان بندی سایرعناصر با میدان

 .است برخوردار فوقالعاده ای اهمیّت

 ادارة :تکمشار و متنوّع مالیع مناب: 9 اصل

 .بود خواهد هزینه هایی صرف مستلزم میادین مطلوب

 مشارکتی اقدامات از ی توانم،هزینه باتأمین ارتباط در

 آوریع مج و مغازهها دکّه ها، قهوه خانه، اجارة مانند

 www.pssجست ) بهره مؤسسه ها از مالی کمک

org ,2012). 

بر اساس مطالعات نگارنده میدان اندرزگو در شهر  

تهران، با توجه اغتشاشات کالبدی و عملکردی آن در 

اجزاء متفاوت نیازمند تهیه طرح منظر شناخته شده 

ی در ارائه طرح است. از این رو در این تحقیق سع

 منظر میدان اندرزگو در مقیاس اجرایی شده است. 

 

 روش  تحقیق-2-2
 و اسنادی طالعات بخش دو در مقاله این تحقیق روش

 که شده تعریف شهری فضای جزییات میدانی برداشت

 در .است گردیده ختم فضا جزییات طرّاحیباز به نهایتاً

 طرّاحی اصول بررسی به ای کتابخانه مطالعات بخش

 در ها آن نقش و شهری میادین و شهری فضاهای

 دنیا برتر میادین نمونۀ بررسی و شناسایی شهر، منظر

 محدودة شناسایی مطالعات ها، آن موفقیّت اصول و

 اساس بر شهر شناخت طریق از آن بستر و طرح

 در موجود کتب نیز و فرادست طرحهای مستندات

. در مرحله دوم شد پرداخته مطالعه مورد منطقۀ مورد

به بازشناسی منظر شهری میدان اندرزگو تهران و 

همچنین بررسی منظر عینی در آن تحت عنوان 

شود. در مرحله سوم شناخت منظر شهری پرداخته می

منظر شهری مجموعه میدان اندرزگو تحلیل  شده و 

 .شوندها در آن شناسایی میامکانات و محدودیت

نفر  1133نجام شده تعداد های ابا توجه به برداشت 

و  عبور میداندر یک مقطع زمانی مشخص از این 

 الزم به ذکر است حجم نمونه با بهرهحضور داشته اند. 

گیری از رابطه کوکران و براساس جامعه آماری، معادل 

نفر برآورد گشت. همچنین روش پر نمودن  833

پرسشنامه به صورت حضوری بود. نمونه گیری از 

ه روش تصادفی ساده انجام شد. الزم به ذکر عابران ب

ها در میان عابران و افراداست توزیع پرسشنامه

به  ،، در تمام محدوده به صورت همگنحضوردر میدان

نهایت برای تجزیه یک میزان صورت پذیرفت.در

های به دست آمده از مشاهده پیرامون وتحلیل داده

نظیر فراوانی میدان شهری اندرزگو از آمارهای توصیفی 

برده شد. به منظور مطلق و فراوانی نسبی بهره

 پاسخگویی به سواالت اصلی و سنجش رابطه میان

متغیروابسته و متغیر مستقل روابط معناداری میان 

با در نظر داشتن کمی بودن نوع معیارهای مورد )آنان، 

ازپرسشنامه(،  های به دست آمده ازدادهوبررسی

رگرسیون چندگانه همزمان ودهخطی سارگرسیون

ی پایایی پرسشنامه سنجشمنظوربهو. استشدهاستفاده

. شوداستفاده از آلفای کرونباخ محاسبه میتحقیق با

برای تعیین حجم نمونه این پژوهش از فرمول کوکران 

31/3)31/3آن دقت احتمالیمقدارواستفاده شده است.

-d در نظر گرفته شده و مقدار )p  احتمال وجود(

)احتمال عدم وجود صفت( نیز  qو مقدار  1/3صفت( 

  حجم جامعه آماری Nلحاظ شده است. و مقدار  1/3

می باشد. البته ذکر این نکته الزم است که اگر میزان 

 qو  pاحتمال صفت و احتمال عدم وجود صفت یعنی 

ریم در غیر این می گی 1/3در دست نباشد آنها را 

ای به گونه.صورت میزان موجود را محاسبه می کنیم

که با استفاده از نتایج بدست آمده بتوان الگوی کلی از 

http://www.pss/
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 منظر شهری با کیفیت را برای میدان اندرزگو ارائه داد. 

 

 فرایند تحقیق، ماخذ:نگارندگان. :1 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبانی نظری -3

 شهریمنظر 3-1
یابی به تعریف درست و همچنین حوزه برای دست

تحت نفوذ منظر شهری، در ابتدا آرای برخی افراد 

گیرد به نظر در این حوزه مورد بررسی قرار میصاحب

طوریکه وجه مشترک در اغلب تعاریف از منظر شهری، 

تاکید بر سه جنبه زیباشناختی)عینی(، ادراکی)ذهنی( 

ین تعاریف به شرح زیر و عملکردی آن است. برخی از ا

 هستند:

اجزای  "نامه مفاهیم طراحی شهریواژه"در فرهنگ  -

دهنده منظر شهری را در سه بخش عوامل تشکیل

های انسانی مورد کالبدی، عوامل غیر کالبدی و فعالیت

؛ بهزادفر 1831)کریمی مشاور،دهدبررسی قرار می

1831 :331.) 

زیکی و عملکردی سه عامل ادراکی، فی "کوین لینچ" -

داند)کریمی را در منظر شهری حائز اهمیت می

 (.1831مشاور،

ای است که به واسطه ادراک ما از محیط منظر پدیده -

شود؛ در واقع منظر و تفسیر ذهن، توأمان حاصل می

 (.31: 1833ذهنی)آتشین بار، -ای است عینیپدیده

 

 کیفیت فضای شهری 3-2
 و کالبدی خصوصیات برایند از شهری فضای کیفیت

 و ها زمینه الگوها، از و سو یک از محیط محسوس

 دیگر سوی از ناظر فرد ذهنی و فرهنگی های ظرفیت

 از مفهوم یک عنوان به کیفیت این .گیرد می شکل

 سو یک از کالبدی، محیط محسوس خصوصیات تعامل

 سوی از ناظر توسط آنها ارزیابی و شناخت ادراک، و

 سنجش برای(. 1831)لینچ، شود می خلق دیگر

 شاخص و روشها شهری فضای مطلوبیت و کیفیت

 (.2339)کرمونا، است شده پیشنهاد متعددی های

 

 میدان های شهری  3-3

 دارای که می کند تعریف وسیعی باز فضاهای را میدان

 کنار در و هستند معیّن یاکمابیش محصور ای محدوده

 کارکردی از و دارند قرار ها آن تقاطع درمحل یا راهها

 ترکیبی یا نظامی ورزشی، تجاری، اجتماعی، ارتباطی،

 این نگاه از .هستند برخوردار چندکارکرد یا دو از

 میدان از منظور ایران، تاریخی های بافت در محقق

 که است نی میدا اندرزگو، میدان مانند شهری های

 داشتند، شهرجای محدوده داخل در که آن بر عالوه

 و فعالیّت ها یعنی بودند، نیز شهری کارکردهای دارای

 و داشت وجود آنها درون و پیرامون در شهری فضاهای

 که شهر اصلی و مهم ههای را امتداد یا درکنار تر بیش

 منظرشهری مبانی نظری

 شهری  کیفیت فضای

 میدانهای شهری

 میادین منظر بازآفرینی

 شهر عمومی

 منظر کنونی وضعیت

 در شهری میدان های

 تهران

 شناخت نظام منظر شهری

 بازشناسی منظرشهری منظرعینی

 دیدهای متوالی

 دیداز راه

 جمع بندی ازمطالعات منظرشهری

 تحلیل وارزیابی

ارائه الگوکلی منظر 

 شهری میدان اندرزگو
 

 محدودیت ها

 امکانات
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 می گرفتند شکل شد، می منتهی ها دروازه از یکی به

 بازار، مانند شهری مهم فضاهای از بعضی معموالً و

 آنها نزدیک یا درکنار حکومتی فضاهای و جامع مسجد

 (.32-18: 1812داشتند)سلطانزاده،  قرار

 بر هریش  فضاهای اثرگذارترین از را میادین نیز پاکزاد

 معموالً، که تاحدی داند، می شهروندان ذهنیت

نشانی  راه ترین ساده و شهر مختلف مناطق بازشناسی

 به میادین طریق از وی راهنمایی را، غریبه هر به دهی

 از وی، ازدیدگاه .داند می شهری شاخص نقاط عنوان

 سکون، به توان می شهری های گره مهم ویژگی های

 ویژگی این که نمود اشاره یکپارچگی و پذیری تجمع

 می ایجاد راهبردها برخی کارگیری به طریق از ها،

 :است آمده 1 شمارة جدول در راهبردها این .شوند

 و ریزی برنامه سیاستهای و راهبردها اهداف،: 1جدول

 .1384آنها. ماخذ.پاکزاد:  تأمین ونحوة شهری گره طرّاحی
 راهبرد اهداف

 
 

 سکون

 طریق از غیرحرکتی رفتارهای و کردن مکث به تشویق

 از کاستن عابران، حرکت سرعت کاستن به تشویق

 مقصدی. ترافیک افزایش و پیاده عبوری ترافیک

 عرصه های وجود طریق از آسودن امکان آمدن فراهم

 سکون. و حرکت برای مختلف
پیش  قابل طریق از شهروندان در ذهنی آرامش ایجاد

 بودن پیش بینی قابل فضا، در رویدادها بودن بینی

 فضا. بر شهروندان نظارت امکان ایجاد فضا، کالبد

 طریق از دیگران با اجتماعی ارتباط برقراری امکان

 گرو حضور شهروندان، برای فضا در آسان حضور امکان

 آسان. شدن دیده و دیدن اجتماعی، مختلف ههای

 و فضا کل ادراک طریق از فضا درک برای فرصت

 فضا. جزییات
 آزادی طریق از فضا و انسان میان ارتباط برقراری

 فضا در تصرّف و دخل امکان فضا، در انسان فعالیت

 شهروندان. توسط

 

 

 
 تجمع

 پذیری

 فضای وجود طریق از شهروندان شدن جمع امکان

 در حضور سهولت شهروندان، شدن جمع برای الزم

 شهروندان. برای فضا
 بستر داشتن طریق از مختلف های فعالیّت جذب

 شدن درگیر امکان مختلف، های فعالیّت برای مناسب

 گوناگون. فعالیت های در افراد

 و انسانی ههای گرو تجمّع طریق از مرکزیّت بر یکد تأ
 کالبدی. عوامل نیز

 فرد فعالیّت امکان طریق از جمع به فرد تعلّق احساس

 با فرد مشارکت اجتماعی، های سایرگروه کنار در

 ها. فعالیّت در دیگران

 سرعت از کاستن به تشویق طریق از توقّف به تشویق

 تبدیل غیرحرکتی، رفتارهای به تشویق حرکت،

 مقصدی. به عبوری ترافیک

 در پیوستگی طریق از کالبدی عناصر در پیوستگی یکپارچگی

 ها. بدنه و کف
 حوزه قطعی تفکیک عدم طریق از فضایی پیوستگی

 فضایی. های

 تفکیک رساندن حداقل به طریق از فعالیّتی پیوستگی

 های حوزه میان نرم مرزهای ایجاد و فضایی های

 فعالیّتی.

 امکان طریق از فضا کل از ذهنی تصویر ایجاد امکان

 کل و جزییات میان ارتباط و هم با فضا کل ادراک

 مقیاس و میادین نوع این از شهروندان ذهنی تصویر

 متنوع عام تر، فضایی توقّع که است ای گونه به ها آن

 اقشار تنوّع پذیرای باید هم را دارندکه رویداد از پر و

 های بندی ودیگرگروه سنّی های اجتماعی،گروه

 های بین کنش و تجمّع بتواند هم و باشد اجتماعی

 شهروندان، نوعی به یعنی سازد؛ بارور را شهروندان

 هایی فعالیّت رانوع شهروندان میدان، و رابسازند میدان

 بدنۀ های کاربری نوع می افتد، آن اتّفاق صحن در که

 کالبدی ساماندهی نوع میدان، عمومی نقش میدان،

 رفتارشهروندان و حضور نحوة در مؤثّر بسیار فضا،

 شهری، میادین امنیّت و نگهداری ساخت، است.

 دولتی نهادهای و شهروندان بین طرفه دو دراقدامی

 و نوع فضا، از استفاده نوع در شهروندان .افتد می اتّفاق

 کنترل و نظارت داخل فضا، فعالیّت های چگونگی

 میدان برای سازی آماده در حدّی تا و فضا بر عمومی

 مذهبی، و آیینی خاص مراسم و اعیاد جشن ها،

 در پاکزاد، شوند. می شریک مراسم دیگر عزاداریها و

 می می رود، شهری از میدان که انتظاراتی مورد

 قابل میادین شهری حدود باید نوعی به گویدکه

باشد،  ادراک قابل آن درون شهروندان برای و تشخیص

 به و کند القا را فضا در حضور احساس که نحوی به

 داخل افراد و عناصر با و محیط با رابطۀفرد درک

 فضایی تعیّن دارای به عبارتی، نماید؛ کمک محیط
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 خود بقای و برای دوام شهری میادین به عالوه، .باشد

 عملکردهاو برای متفاوت های زمان در بتوانند باید

 های گروه و جمعیّت ها برای و مختلف های فعالیّت

 از باشند. سرزندگی واجد عبارتی به کاراو متعدّد،

 محتوای با را خود باید بتواند شهری میدان سویی،

 باشد. انعطاف داشته و کند هماهنگ خود درون رویداد

دسترسی  محورهای تداوم اندازة میدان، و ابعاد شکل،

 از و کف سازی( طریق از )مثالً ن میدا فضای داخل به

 که نحوی به میدان بستر تر، آماده سازی مهم همه

 خود محدودة داخل متنوع در های فعالیّت پذیرای

 کنارهها پراکنده و اطراف در ها فعالیت این و باشد

 فضا این داخل در شهروندان جوش و جنب نشوند،

 با شدن درگیر و مرکز به توجّه احساس نوعی خود، به

 میدان فضای تعریف در می دهد، را حال فضا و حس

 آن نرم یا صلب کرانه هایبودن  مشخّص و شهری

 پاسخگوی میدان شهری اینکه مؤثّراست.برای بسیار

 زندگی و دارای باید باشد، شهروندان ذهنی توقّعات

 این که باشد نشاط با و سرزنده فضایی و هیجان و شور

 )در تنوع اصلی فیّتیک دو بروز با ارتباط موضوع در

 های گروه و فضا از استفاده ها،زمانهای فعالیّت کارکرد،

 هرچقدرکه نماید. رخ می بازی دل و فضا( مخاطب

 ترباشد، کوتاه آن اطراف ارتفاعات و تر وسیع میدان

واحساس  زیادتر میدان صحنۀ در نوعی به آسمان سهم

 و طبیعی عناصر .آید می به وجود بیشتری بازی دل

 مؤثّر بازی دل ایجاد در نیز و روشنایی نور همچنین

 به متفاوت، های کنش فعالیّتها و که جا آن از هستند.

می  عناصرتغییر دیگر و زمان نیاز، براساس راحتی

 (.13-3: 1838، 1833کنند.)پاکزاد، 

 دانش در آنچه که نگریم میدان به که تعریفی هر با

مطرح  میدان برای ارزش عنوان به شهری طرّاحی

در  فضا این که است وتعاملی اجتماعی نقش است،

 .می کند  ایفا شهروندانجمعی  زندگی
 در رّاحیبازط های سیاست و راهبردها اهداف،: 2 جدول

 پیشین شهری.ماخذ: میدان

 راهبرد هدف
 طبیعی، عناصر به کارگیری طریق از بازی دل ایجاد سرزندگی

 مناسب. محصوریت
 کالبدی. عناصر در و عملکرد در تنوع ایجاد

 تعین

 فضایی

 در کرانه ها، در میدان عرصۀ بودن معیّن و مشخّص

 ثقل. مرکز در فضا، اندازة
 سادگی. و ها تناسب در نظر از میدان فرم

 میدان صحن در یکپارچگی انعطاف

 مصالح در و اتصاالت در درعناصرمستقر

 در و بدنه های کاربری مورد در عملکرد در

 فضا داخل فعالیّتهای با مورد

 و ناب هندسۀ از پرهیز طریق از کالبد در

 ساخت. در نیز

 شهر عمومی میادین منظر بازآفرینی 3-4

 ساکن آن در ما که است محیط از قسمت آن منظر

 کنیم می درک را آن ادراکاتمان واسطه به و بوده

 منظردرشرایط شناسی ازریشه عمدهای بخش

 تاروپودهای در ها ساختمان و ها جاده که روستایی

 در روی این از .است یافته توسعه اند، شده بافته سبز

 اما .شود می دانسته سبز فضاهای عنوان به منظر شهر،

 بخشی حذف و زبانی جابجایی یک نتیجه موضوع این

 منظر معنی از بخشی که معنا بدین .است معانی از

 تنها منظر که چرا .است شده آن کلیت جایگزین

 (.Lindholm,2011:3) نیست سبز های پوشش شامل

 چش یعنی آن نمود با را زمین از های قطع منظر، ایده

 ادراک میان تعامل نظر این از .نماید می ماندازترکیب

 مانند شود؛ می منتهی منظرسازی به رفتار و محیط

 بر مبتنی زمین از بخشی به دهی لشک و سازماندهی

ازاین  .وزیباشناختی اخالقی اجتماعی، محلی، ارزشهای

 های نشانه و عالئم تحمیل حرفهرو منظرشهری نه 

 نساختما نمای آرایش دانش نه شهر، کالبد به تاریخی

 و سبز فضای تزریق ذوق نه و آنها صاحبان جای به ها

 دانش شهری منظر است؛ شهری های بافت به آب

 طول در که است شهروندانی نزد شهر مفهوم شناخت

 و طبیعی کالبدهای با و اند زیسته محیط آن در تاریخ

 در که اند کرده تولید معنایی ارتباطی محیط مصنوع

)منصوری، دارد اساسی نقش آنها معقول حیات تداوم

 پارکها، خیابانها، مانند) شهر عمومی منظر(.88: 1831

 عوامل دسته دو شامل ( ..و ها رودخانه حاشیه میادین،
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 مجموعه دربردارنده عینی عوامل.هستند ذهنی و عینی

 های جداره ابنیه، مانندفرم مصنوع و طبیعی عواملی

 پوش و باز فضاهای شهری، تجهیزات طبیعی، و شهری

 شامل نیز ذهنی عوامل .هستند طبیعی شهای

 روابط، خاطرات، تاریخی، حوادث فرهنگی، رویدادهای

 .باشند می جمعی -فردی رویدادهای و انسانی تعامالت

 حاصل میتوان را شهری منظرعمومی ترتیب بدین

 شده، ساخته محیط یعنی مهم مؤلفه سه متقابل کنش

 دسته دردو که دانست انسانی محیط و طبیعی محیط

 (.1)تصویرگیرند می شکل ذهنی و عینی عوامل

 
 منظر دهنده تشکیل ومؤلفه های عوامل :1تصویر

 (.4: 1393شهری)فیضی، 

 شهری باز فضاهای ذهنی و عینی های ویژگی بنابراین

 افزایش با مستقیمی نسبت شهری، میادین ویژه به و

 خود نوبه به موضوع این که دارند انتخابی های فعالیت

 رو، این از .انجامید خواهدمنظر و ها فعالیت افزایش به

 شکننده ولی مهم عاملی تواند می منظرشهری ارتقای

 .شود تلقی شهری میادین بازآفرینی در

 

 در شهری میدان های منظر کنونی وضعیت 3-5

 تهران

می  شهری فضای اصلی عناصر از یکی عنوان به میدان

 فراهم را شهروندان راحتی و آسایش امکان بایست

 مناظر از بتوانند شهروندان که باشد نحوی به و آورده

 با گرفته، خاطره انگیزی عکس آن اطراف تاریخی

 روزهایی در و نمایند مالقات خود آشنایان و دوستان

 (.8: 1813 آنامرادنژاد، آیند)بردی گردهم آن در خاص

 تاریخی های سابق که آنهایی چه تهران، های میدان

 سبب به اخیر سال های در که دسته آن چه و دارند

 عنوان به بیشتر شده اند،همگی احداث شهر توسعه

 با میادین این .دارند ترافیکی نقش شهری، گره یک

 و شده اند طراحی اتومبیل جریان تسهیل اولویت

 تعیین پیش از طرحی داشتن بدون حتی نیز برخی

 .گرفته اند شکل موجود وضع اصالح درجریان شده،

 می آید، چشم به دیگری هرزمان از بیش امروزه آنچه

 و کامل مثبت، فضاهای از میدان ها ماهوی تغییر

ه رگ به موفق عمومی فضاهای به تبدیل قابلیت دارای

 ارائه از که است ترافیکی صرفاً و عملکردی تک هایی

 مشخصات و شهروندان متنوع و گوناگون بصری تجارب

 و پورجعفر) است وخاطره سازبی بهره لمس قابل

  (.83: 1831همکاران ،

 

 یافته های تحقیق -4

بررسی و شناخت نظام منظر شهری در -4-1

 میدان اندرزگو

به صورت کلی می توان منظر شهری را به دو گونه 

نمود. منظر نرم به آن  منظر نرم و منظر سخت تفکیک

بخش از فضا اطالق می گردد که توسط پوشش گیاهی 

شکل گرفته باشد. به طور مثال ردیف درختان و بوته 

هایی که در امتداد یک مسیر قرار گرفته اند، منظر نرم 

را شکل می دهند. منظر سخت به آن بخش از فضا 

اطالق می گردد که توسط عناصر کالبدی همچون نما 

ره ساختمان ها، مبلمان شهری و دیگر عناصر و جدا

 انسان ساخت شکل گرفته است.

در حوزه مداخله این تحقیق، منظر نرم شامل ردیف 

بوته ها و درختانی است که در امتداد پیاده روها و در 

رفیوژ میانی بلوار اندرزگو قرار گرفته اند. با این حال 

در کلیه تداوم و پیوستگی و نیز تراکم این منظر نرم 

بخش های حوزه مداخله یکسان نیست. به طور کلی 

می توان گفت در حوزه مداخله غلبه منظر سخت بر 

منظر نرم وجود دارد و منظر نرم تنها در بخش هایی از 
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 حوزه و بدون تداوم و پیوستگی وجود دارد.

 

 
 .متری قیطریه 35منظر نرم در امتداد خیابان :1تصویر 

 ماخذ:نگارندگان.

 
 :غلبه منظر سخت در محدوده میدان اندرزگو2تصویر 

 
:ترکیب سطوح باز و بسته نمای جداره ها در بلوار 3تصویر 

 ماخذ:نگارندگان. اندرزگو

بازشناسی منظر شهری شامل دیدهای -4-1-1

 متوالی پیاده، دید از راه و ...
دیدهای متوالی، پیوستگی و تداوم  دیدهایی است که 

پیاده روی در یک ناحیه ، موفق به هر فرد هنگام 

دیدن آنها از کانون های دریافت منظر می باشد. افراد 

هر روزه در فضای شهری حرکت می کنند. حرکت در 

فضای شهری ، باعث ادراک صحنه های متوالی می 

گردد، که هر یک تجربه ای را برای فرد ایجاد می 

نماید. در اینجا حرکت فرد و مشخصات مسیر آن ، 

ساختار اصلی این تجربیات متوالی را به وجود می 

آورد. این عناصر سازنده فضا هستند که با ایجاد فضایی 

همگون و متوالی، در هنگام حرکت فرد، ساختاری 

-مشخص و پیوسته را ارئه می دهند. در ایجاد تجربه

های متوالی ، حرکت فرد یا نظام حرکتی وی و شیوه 

... نقش مؤثری دارند. های مختلف حرکتی ، سرعت و 

از آنجا که ارتقای فضاهای شهری از طریق افزایش 

تمایل به حضور افراد پیاده در فضاها صورت می گیرد 

و بدین طریق نقش اجتماعی این فضاها ارتقا می یابد، 

دیدهای متوالی عابرین پیاده در هر سکانس بصری در 

وار محدوده مداخله مورد بررسی قرار گرفته اند. در بل

اندرزگو به واسطه وجود مسیر حرکت سواره سریع، 

حضور عابرین پیاده تنها در پیاده روهای این خیابان 

امکان پذیر است که این پیاده روها نیز در مقاطع 

مختلف خیابان از عرض متغیری برخوردار هستند. اما 

عرض باالی خیابان افق دید بازی را ایجاد نموده است 

زیادی از طول خیابان را برای  که امکان دید قسمت

عابرین پیاده فراهم می کند. در حرکت تدریجی از 

شرق به سمت میدان اندرزگو، چه از سمت پیاده رو 

شمالی و چه از پیاده رو جنوبی، ناهماهنگی جداره ها، 

توالی دید را مغشوش نموده است و ارتباطی میان 

اک ها وجود ندارد. تنها نکته ای که به ادرسکانس

فضایی افراد کمک می کند وجود ساختمان های بلند 

مرتبه در جداره میدان است که تقریبا در تمامی امتداد 

مسیر حرکت قابل رویت می باشد و حس رسیدن را به 

افراد منتقل می کند. اما سایر کیفیات همچون سلسله 

مراتب، ضرباهنگ منظم، تعادل و .... در دیدهای 

سوی میدان اندرزگو وجود  متوالی از سمت شرق به
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 ندارد.

در حرکت تدریجی از غرب به سمت میدان اندرزگو نیز 

سکانس های بصری کیفیت الزم برای توالی دید 

عابرین پیاده را ندارند. در واقع ویژگی جذابیت بصری 

در این مسیر برای افراد پیاده وجود ندارد و به همین 

برای  جهت کششی به ادامه حرکت در امتداد مسیر

افراد پدید نمی آید. در عین حال تنوع پوشش گیاهی 

و ترکیب فضای سبز خصوصی و عمومی خصوصا در 

جداره شمالی این مسیر، تاحدودی بر مطلوبیت توالی 

های ساختمانی متعدد، دید افزوده است. وجود کارگاه

روها و عدم تعرض این کارگاه ها به مسیر پیاده

ز دالیل اغتشاش بصری پیوستگی جداره های شهری ا

 در سکانس های این مسیر می باشد. 

  

شناخت جزئیات وعناصر )مطالعات منظر -4-1-2

 عینی( دارای نقش نشانه، لبه، گره، راه و ....

خوانایی یک محدوده به شدت تحت تاثیر منظر عینی 

آن می باشد. خوانایی بدان معناست که بتوان اجزای 

ها را در ذهن، در نشهری را به آسانی شناخت و آ

قالبی به هم پیوسته به یکدیگر ارتباط داد. عاملی که 

به شخص کمک می کند تا راه و جهت خود را بیابد، 

تصویری است که وی از محیط در ذهن خود دارد. 

هایی کلی که ذهن فرد از محیط برمی دارد. این عکس

تصاویر هم حاصل احساس آنی شخص است و هم 

تجارب گذشته او.  عواملی که در مبتنی بر خاطره 

شکل دادن به این تصاویر ذهنی تاثیرگذار هستند و در 

کنند عبارتند نتیجه به خوانایی یک محدوده کمک می

از راه، لبه، گره، نشانه و محله. وضوح و کیفیت این 

عناصر نقش مهمی در ادراک کلیت یک محدوده دارد. 

تا فرمی  این عوامل باید با یکدیگر ترکیب گردند

 رضایت بخش حاصل آید.

در حوزه مداخله، بلوار اندرزگو اصلی ترین راهی است  

خیابان  که در ساختار ذهنی افراد وجود دارد. همچنین

قیطریه و سلیمانی نیز از دیگر راه هایی هستند که 

اند.  البته به منظر عینی این محدوده را شکل داده

دلیل این که بلوار اندرزگو به تازگی احداث گشته و 

سازمان فضایی بافت و محالت قدیمی را بر هم زده 

است، همچنان درساختار ذهنی برخی از افراد خصوصا 

ساکنین این محدوده تا حدودی ناواضح و گنگ است. 

اما پیوستگی و تداوم آن و اتصال آن به خیابان های 

از جمله خیابان لواسانی )فرمانیه( و بلوار  مهم منطقه

کاوه، نقش آن را در سازمان فضایی محدوده تثبیت 

 نموده است. 

در حوزه مداخله مستقیم عنصری که بتواند نقش لبه 

شهری را ایفا کند وجود ندارد، زیرا عناصری همچون 

رود، دره، مسیر راه آهن و .... که دو بخش یک بافت را 

ی از یکدیگر جدا می کنند، نقش لبه به صورت کالبد

شهری دارند. در این حوزه اگرچه بلوار اندرزگو با عرض 

زیاد خود بافت شهری را به دو بخش تقسیم نموده 

است، اما نفوذپذیری بصری و فیزیکی همچنان میان 

این بخش ها وجود دارد و نیز تفاوت محسوسی میان 

در این  این دو بافت حاصل نگردیده است. بنابراین

 حوزه عنصری با نقش لبه شهری وجود ندارد.

مهم ترین گره ای که در حوزه مداخله وجود دارد 

میدان اندرزگو می باشد. نحوه تغییر مسیر در این 

میدان و  پیچیدگی باالی آن بر خاصیت گره بودن آن 

افزوده است. اما این گره بیشتر نقش ترافیکی داشته و 

سیر حرکتی به شمار می آید نقطه عطفی برای تغییر م

و از دیگر کیفیات یک گره شهری همچون تمرکز 

باالی فعالیتی و نقش اجتماعی برخوردار نمی باشد. به 

غیر از میدان اندرزگو، تقاطع بلوار کاوه و اندرزگو نیز 

که در مجاورت حوزه مداخله قرار گرفته است از دیگر 

، زیرا تمامی های تاثیرگذاربرتصاویر ذهنی افراداستگره

مسیرهایی که به سمت این تقاطع در جریان هستند، 

 رسند. در این فضا به پایان خود می

ها در حوزه مداخله به دو دسته قابل تقسیم نشانه

هایی هستند که به لحاظ هستند. دسته اول نشانه

-کالبدی شاخص بوده و از لحاظ بصری متمایز می

رتفاع شدید در بلوار باشند. به دلیل تضادها و اختالف ا

اندرزگو، این نشانه ها پراکنده بوده و از سلسله مراتب 

واضحی تبعیت نمی کنند. اما به طور کلی تراکم 

ساختمان های بلند مرتبه با الگوی معماری و مصالح و 
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-رنگ متفاوت با زمینه در جداره میدان اندرزگو، به آن

نه ها خاصیت نشانه ای بخشیده است. دسته دوم نشا

ها در این حوزه نشانه هایی هستند که اگرچه به لحاظ 

کالبدی متمایز نمی باشند، اما عملکردی که دارند به 

آن ها شخصیت متمایزی بخشیده است و در تصاویر 

ذهنی افراد و خصوصا ساکنین، نقش نشانه ای یافته 

اند. این نشانه ها عبارتند از مسجد صاحب االمر در 

لی، مسجد مفتخر و ساختمان خیابان سلیمانی شما

 ورزشی در بلوار اندرزگو.

 

جمع بندی و نتیجه گیری از مطالعات سیما -4-2

 و منظر شهری

با توجه به مطالعات صورت گرفته در زمینه منظر 

گیری شهری در حوزه مداخله، می توان اینگونه نتیجه

کرد که با وجود پتانسیل باالی بلوار اندرزگو در تبدیل 

ریدور سبز، و عرض مناسب آن جهت ایجاد شدن به ک

یک منظر شهری با کیفیت شرایط کالبدی و عملکردی 

باشد بطوریکه میدان برای بهبود منظر مناسب نمی

اغتشاش شدید در خط آسمان، تناسبات نماها، ارکان 

شود.  عمودی و افقی نماها و جداره میدان دیده می

ن و همچنین محصوریت نامناسب فضای داخل میدا

ناهماهنگی و عدم تناسب محصوریت میدان در محل 

تقاطع با خیابان های منتهی شونده به آن که در 

مجموع از محصوریت فضایی کاسته اند. و به طور کلی 

نبود سلسله مراتب نشانه ای در حوزه و کمرنگ بودن 

نقش کانونی میدان اندرزگو به واسطه ناهماهنگی در 

مبود کاربری های هویت نظام ارتفاعی در حوزه و ک

ساز و جاذب جمعیت که بتوانند نقش فعالیتی و 

کانونی میدان را ارتقاء بخشند و بر خوانایی فضای 

 میدان بیفزایند.

 

 تحلیل، ارزیابی مطالعات منظر شهری-5

منظر شهری یکی از پارامترهای کلیدی در ارتقای 

-کیفی یک محدوده است. منطقه یک به سبب ویژگی

هایی همچون دید مطلوب به کوهپایه های جنوبی 

رودهای متعدد و فضاهای باز و  -رشته کوه البرز، دره

سبز در امتداد آن ها، پارک ها و فضاهای سبز عمومی 

گسترده درمقیاس های گوناگون، تنوع الگوهای 

معماری )بومی و مدرن( در ترکیب با فضاهای سبز 

جوی های  خصوصی و باغات، خیابان های مشجر و

پیوسته که آب بسیاری از قنات های منطقه در آن ها 

جنوبی و  -جریان می یابد، کریدورهای بصری شمالی

غربی متعدد و .... از سیما و منظر منحصر به  -شرقی

فردی برخوردار است. حوزه مداخله مستقیم و بالفصل 

نیز به واسطه قرارگیری در این منطقه، از بسیاری از 

ا برخوردارند. در عین حال به واسطه این ویژگی ه

موقعیت قرارگیریشان در منطقه، یکی از متراکم ترین 

پهنه های زیستی در منطقه هستند که بافت شهری 

به هم پیوسته ای را تشکیل داده اند. در نتیجه در عین 

مندی از برخی ویژگی های سیما و منظر کلی بهره

ویژگی ها منطقه، ویژگی های متفاوتی دارند. این 

 عبارتند از:

 

 

 امکانات و محدودیت های منظر شهری: 3 جدول
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 یافته های توصیفی تحقیق

امکانات در حوزه مداخله 

 مستقیم

امکانات در حوزه 

 بالفصل

محدودیت ها در حوزه 

 مداخله مستقیم

 محدودیت ها در حوزه بالفصل

کریدور بصری اندرزگو که 

دید به شرق و غرب را ممکن 

ساخته و پتانسیل باال در 

ساختار منظر ذهنی و عینی 
 ساکنین 

وجود پارک قیطریه به 

عنوان جداره نرم و ترکیب 

فضای سبز آن با فضای 

سبز میانی در کریدور 
 بصری قیطریه

عدم تناسب ارتفاع ساختمان 

ها و نابسامانی خط آسمان در 

ورهای بصری اصلی کرید

 حوزه مداخله

خصوصی و باغات  سبز فضای تخریب

موجود و تبدیل آن ها به ساخت و 

سازهای مدرن و مرتفع در تضاد با 

معیارهایی همچون مقیاس انسانی، 
محصوریت، تداوم ریتم، پیوستگی 

 جداره ها و .... در حوزه بالفصل

شکل گیری ساختمان های 
بلندمرتبه در جداره میدان 

اندرزگو که تاکیدات نشانه ای 

 ایجاد می کنند.

منظر محلی مطلوبی  ناشی 
از ترکیب بافت پر با باغات 

 کوچه باغی معابر و وجود

 دانه متوسط بافت های در

در قسمت های درونی 
 حوزه بالفصل 

مقیاس غیر انسانی ساختمان 
ها خصوصا در جداره شمال 

 شرقی و جنوب شرقی میدان

 محدوده ها برخی در بافت فشردگی

 زیاد بناهای حجم نسبت علت به

 تأثیرات و باز فضای به شده ساخته

آن خصوصا در محدوده شرقی  بصری

 و غربی حوزه بالفصل

وجود ساختمان های هم 
ارتفاع و یکدست در برخی 

قسمت ها که هماهنگی و 

تناسب بصری ایجاد نموده 

 است.

وجود تپه قیطریه به عنوان 
جاورت عنصر طبیعی در م

حوزه بالفصل که امکان 

 رویت پذیری باالیی دارد.

نامتمایز بودن سکانس های 
بصری به دلیل فقدان تداوم 

ریتم در نمای بناهای هر 

 سکانس در کریدورها

شکل ها و  انواع ادراکی اغتشاش
 ناهماهنگ مقیاس و مصالح نامناسب

 سازهای جدید و در ساخت

دید مطلوب به کوهپایه های 

شته کوه البرز از جنوبی ر

 ضلع جنوبی بلوار اندرزگو 

محصوریت مطلوب 

خصوصا در محورهای 

محلی در داخل بافت حوزه 
 بالفصل

وجود جداره های فاقد ارزش 

های بصری و ادراکی در اغلب 

قسمت های کریدورهای 
 بصری و جداره

ترافیکی  گره های و میدان ها وجود

فاقد ارزش های بصری و اجتماعی در 

 بالفصلحوزه 

معابر محلی با ساختار 
ارگانیک و ترکیب توده های 

ساختمانی با باغات و فضاهای 

 سبز حاشیه 

عدم تناسب اندازه قطعات با  
ارتفاع ساختمانی در قطعات 

 کوچک

نشانه  از نمادین شبکه یک وجود عدم
و سلسله مراتب نظام نشانه ای در 

 حوزه بالفصل

مطلوبیت بصری کریدور 

قیطریه و امکان بهره بصری 

مندی از مناظر کوهپایه ای و 

همچنین ترکیب بافت پر با 
فضاهای سبز حاشیه ای و 

 جداره نرم پارک قیطریه

وجود دیواره های کارگاه های  

ساختمانی و کانکس ها در 

مسیر دید خصوصا در 

 محدوده میدان

از بین رفتن مرز محالت و گسستگی 

در آن ها به دلیل احداث اندرزگو 

 داخل حوزه بالفصل
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  نهیقسمت اطالعات مربوط به پرسشنامه در زم نیدر ا

در وتاهل  تیشامل: سن، جنس یمشخصات فرد

 شده است. حیمنعکس و تشر یجدول

 ها براساس نوع جنسیتتوصیف آزمودنی

نتایج توزیع افراد نمونه بر اساس نوع جنسیت افراد 

 205دهندگان مرد، و نفر از پاسخ 179نشان داد که 

نفر زن هستند. مقادیر فراوانی و درصدی توزیع در 

 و نمودار زیر نشان داده شده است. جدول
. ماخذ: تیجنس نوعبراساس هایآزمودن فیتوص .4جدول

 نگارندگان

 درصد فراوانی متغیر 

 53 205 زن جنسیت

 47 179 مرد

 111 384  مجموع

 ها براساس وضعیت تاهل توصیف آزمودنی

حسب تاهل نشان داد که توزیع فراوانی پاسخگویان بر

نفر متاهل  210دهندگان مجرد، و نفر از پاسخ 174

جدول و هستند. مقادیر فراوانی و درصدی توزیع در

 نشان داده شده است.نمودار زیر
.ماخذ: تاهلتیوضعبراساسهایآزمودنفیتوص.5جدول

 نگارندگان

 درصد فراوانی متغیر 

 45 174 مجرد تاهل

 55 210 متاهل

 111 384  مجموع

 توصیف آزمودنی ها بر اساس سن

در این قسمت با استفاده از جدول و نمودار تعداد 

همانگونه که حسب سن آورده شده است آزمودنی ها بر

 یفراوان نیشتریدر جدول نشان داده شده است. ب

درصد و  35سال با  81تا  29 یگروه سنمربوط به

سال با  31باالی  یمربوط به گروه سن یفراوان نیکمتر

 .باشد یم یدرصد فراوان 16
 .ماخذ:سن اساس بر ها یآزمودن فیتوص .6جدول

 نگارندگان

 درصد فراوانی معیار

 23 89 سال 25زیر 

26-35 135 35 

36-45 100 26 

 16 60 45باالی 

 111 384 مجموع

 

 ها تحلیل استنباطی یافته

 منظر بر ارتقاء میدان های شهری چگونه می توانند .1

 ؟در شهرها تأثیر بگذارند

 بر منظرشهرینتایج ضریب رگرسیون ساده بین :7جدول

 .ماخذ: نگارندگانمیدان های شهری

 مدل
 ضرایب غیر استاندارد

ضرایب 
 استاندارد

 
t  سطح

معنی 
 داری

B  خطای
 استاندارد

Beta 

 منظر
 شهری

1.045 .399 .356 2.62
2 

.010 

با توجه به جدول فوق وضریب رگرسیونی استاندارد 

.( درسطح خطای کمتر  811شده برای متغیر مذکور)

معنی دار است بنا براین می  ٪11وبا اطمینان  ٪31از 

توانند  یچگونه ممیدان های شهری توان گفت متغیر 

. و میزان آن گذاردمی  ریدر شهرها تأثمنظربر ارتقاء 

 .( می باشد. 219برابربا)

 ارتباطبا نیازپاسخگویمیدان های شهری  آیا. 2

 مردم مختلف هایگروه تعامالت اجتماعی -اجتماعی

 است؟

 نتایج ضریب رگرسیون ساده بین ارتباط:8جدول

.ماخذ : میدان های شهری بر تعامالت اجتماعی -اجتماعی

 نگارندگان
 مدل

 استاندارد ضرایب غیر
ضرایب 
 استاندارد

 
t  سطح

معنی 
 داری

B  خطای
 استاندارد

Beta 

ارتباط 
 -اجتماعی
تعامالت 
 اجتماعی

641.1 283. 233. .42.4 .... 

با توجه به جدول فوق وضریب رگرسیونی استاندارد 

.( درسطح خطای کمتر  811شده برای متغیر مذکور)

معنی دار است بنا براین می  ٪11وبا اطمینان  ٪31از 

 با نیاز پاسخگویمیدان های شهری  توان گفت متغیر
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 گروه های مختلف تعامالت اجتماعی -اجتماعی ارتباط

 .( می باشد. 811است. ومیزان این تاثیر برابر با) مردم

 داشته خصوصیاتی چهباید میدان های شهری. 3

انعطاف  و سرزندگی، جذابیت، خواناییبهبود برباشندتا 

 شود؟ جاری آنها درپذیری

نتایج ضریب رگرسیون ساده بین خوانایی  :9جدول

میدان های بر  انعطاف پذیری و و سرزندگی جذابیت،

 ماخذ: نگارندگان..شهری

 
ضرایب غیر  مدل

 استاندارد

ضرایب 
 استاندارد

 
t  سطح

معنی 
 داری

B  خطای
 استاندارد

Beta 

خوانایی 
و ،جذابیت 

 و سرزندگی
 پذیریانعطاف

64132 644. 838. 6.4.33 .... 

 

با توجه به جدول فوق وضریب رگرسیونی استاندارد 

.( درسطح خطای کمتر  113شده برای متغیر مذکور)

معنی دار است بنا براین می  ٪11وبا اطمینان  ٪31از 

 خصوصیات را اینمیدان های شهری توان گفت متغیر 

 و ،جذابیت و سرزندگیخوانایی  بهبوددارند که تا بر 

 شود. ومیزان آن برابر جاری آنهادر  انعطاف پذیری

 .( می باشد. 111با)
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 گیریبندی و نتیجهجمع
در الگوی منظر شهری پیشنهادی، میدان اندرزگو به صورت نقطه عطفی که ارتباط عناصری همچون پارک قیطریه و 

 ایستگاه مترو قیطریه و محورهای اندرزگو، قیطریه، کاوه، سلیمانی و شریفی منش را ساختار بخشیده و ساماندهی می

ای بر خیابان حکمت )خیابان سلیمانی شرقی و غربی( از نظر کند در نظر گرفته شده است. در این الگو، تاکید ویژه

تداوم فضایی و بصری به عنوان محور ارتباطی محالت حکمت و چیذر گردیده است. همچنین منظر سبز خیابان 

منظر به سمت جنوب و رشته کوه های شمالی به قیطریه و پوشش گیاهی پارک قیطریه به عنوان جاذبه های دید و 

عنوان جاذبه های دید و منظر به سمت شمال مورد تاکید و تقویت قرار گرفته اند. در نهایت میدان اندرزگو از طریق 

یک فضای شهری به صورت حلقه اتصال دهنده محالت پیرامونی که در دو تراز ارتفاعی عملکرد دارد پیشنهاد گردیده 

 است. 

تراز همکف آرامسازی ترافیک در بخش های شمالی میدان از طریق هدایت جریان ترافیک پیشنهاد گردیده است  در

جنوبی در محدوده تضمین گردد. همچنین  -غربی و هم به صورت شمالی -تا تداوم حرکت پیاده هم به صورت شرقی

هان تزئینی( و عناصری همچون آبنما با با استفاده از عناصری همچون پوشش گیاهی متنوع )درخت، درختچه و گیا

ابعاد و مقیاس متناسب با فضاهای سنتی شمیران و همچنین آمفی تئاتر دارای دید مناسب به این عناصر، بر نقش 

 منظر طبیعی در این محدوده تاکید گردیده است تا توازن میان منظر طبیعی در شمال و جنوب محدوده برقرار گردد. 

اداری  -نیز یک پالزای شهری فعال پیشنهاد گردیده است که اتصال دهنده ساختمان های تجاریدر تراز طبقه اول 

پیرامونی می باشد و همچنین از طریق آن جریان و تداوم حرکت در این فضا برقرار خواهد گردید. بدین طریق شرق و 

در تراز طبقه اول با یکدیگر پیوند غرب میدان و نیز شمال و جنوب آن که بوسیله شبکه ترافیکی از هم گسسته است 

می یابد. همچنین به منظور رفع یکنواختی در منظر بلوار اندرزگو که به واسطه مسیر خطی آن پدید آمده و همچنین 

اغتشاش در سیمای جداره ها، سکانس های بصری متناسب با فواصل دید پیشنها گردیده است و تغییر سکانس های 

فضایی با فضای شهری میدان در نظر گرفته شده است و نیز از تغییر در رفتار کاشت گیاهان بصری با توجه به ارتباط 

برای تعریف سکانس های بصری جدید استفاده گردیده است. همچنین تاکیدات نشانه ای در خیابان های سلیمانی 

راک آن به صورت یک کل غربی و شرقی به منظور تاکید بر تداوم دید خصوصا در تراز طبقه اول به این محور اد

یکپارچه پیشنهاد گردیده است. حوزه شمال غربی میدان اندرزگو نیز که در شرایط فعلی به لحاظ کالبدی و بصری 

متناسب با ساختمان های مجاور و نیز ساختار کلی طرح هماهنگی ندارد به صورت تجمعات کالبدی متناسب در نظر 

میدان ارتقا بخشید و از طریق هماهنگی نظام ارتفاعی بر نقش نشانه ای و  گرفته شده اند تا بتوان محصوریت را در

 کانونی میدان در حوزه فراگیر آن تاکید نمود.
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 اندرزگو شهرتهران نمیدا منظر بازآفرینی فرآیند: 2نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میدان اندرزگو منظر ارتقای راهبردهای: 11جدول 

 

 بازآفرینی فرآیند

 میدان منظر

 شناخت وضع موجود

 میدان منظر

 میدان تحلیل ابعادمنظر

 های انسان ساختمولفه 

 

 انسانیمولفه های 

 

 مولفه های طبیعی

 الگوی پوششهای گیاهی

 نوع وکیفیت پوششهای اب

 عناصرچشم انداز

 راهبرد منظرتبیین 

تبیین راهبردفعالیت 

 های کاربردی

 کالبدی

 

 عملکردی

 

 شناخت کاربری های مزاحم

 

 شناخت فعالیتهای انتخابی

 

 اجباریشناخت فعالیتهای 

 

 الگوی ساماندهی جداره 

 

 شناخت عناصرارزشمند

 
 ایجادعناصر نشانه ای

 

 بازآفرینیتبیین راهبرد

 میدان منظر

 

بررسی سوابق فرهنگی 

 وکنش های اجتماعی

 

  رفتاری در میدانالگوی 

 

 بررسی سوابق تاریخی میدان

 

تبیین راهبردهای 
 رفتاری واجتماعی

 

 راهبرد کالبدیتبیین 
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 راهکار راهبرد

 از استفاده سال؛ گرم فصول در سایه ایجاد قابلیت با مناسب درختان از استفاده میدان منظر طبیعی مؤلفه های ساماندهی

بهره  بصری؛ تنوع ایجاد برای اقلیم با متناسب سبز پوشش های متنوع گونه های

 طراحی منظر؛ در طراحی تجمع آفرین و عنصرکانونی مثابه به آب از گیری

 (نها ساختما) خود زمینه مصنوع پس با تلفیق در که نحوی به طبیعی عناصر
 .نمایند ایجاد را مناسب چشم انداز

 در شهری تجهیزات و مبلمان ساماندهی

 میدان
برقراری  امکان که مناسب فواصل در منفرد و نواری صندلی های از استفاده

 شب؛ وجود در مناسب نورپردازی از استفاده سازد؛ میسر را اجتماعی کنش های

 .میدان در مطبوعاتی و رسانی ع اطال های ککیوس و آبخوریها

 میزان سرعت کاهش پیاده؛ از سواره عرصه های تفکیک برای مناسب کف سازی میدان در سواره جریان ساماندهی

 .امکان صورت در زیرگذرها از استفاده میادین؛ نزدیکی در

 امکان برقراری نامناسب؛ های کف سازی از ناشی حرکتی نابسامانی های حذف میدان در پیاده جریان ساماندهی

 فضاهای میدان؛ ایجاد وسیعتر فضاهای از استفاده برای میدان میانه به دسترسی

 .پیاده آمدوشد جریان در مناسب مکث

 در اداری( فعالیت های و ایستگاه ها )مانند اجباری کاربریهای رساندن حداقل به میدان اطراف کاربریهای ساماندهی

 برقراری ( و.. گالری رستوران، )مانند انتخابی کاربریهای افزایش میدان؛ اطراف

 از هایی بخش به اجتماعی و فرهنگی مناسب فعالیت های برخی تسری امکان

 .شده کنترل صورت به میدان

 میدان؛ تغییرات و قدمت معرف شهری بیلبوردهای از استفاده میدان تاریخی و جمعی خاطرات احیای

 و میدان در شده واقع تاریخی رویدادهای برخی به میدان بخش های نام گذاری
 چه واحد خلق هویت راستای در میدان تاریخی جداره های ساماندهی آن؛ مانند

 .معاصر چه و تاریخی صورت به
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