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 چکیده 
ز ترساهای با ارزش بصری که بسحوزهرو حفظ . از ایناستمورفولوژی شهرها دائم در حال تغییر و تحول 

بخشی های قابل بازیافت بصری؛ وابسته به انتظامباشند، و یا مقابله با حوزههویت سیمای شهری می اشاعه

گذار  باشند. شهر بجنورد نیز از این قاعده مستثنی نیست و به تبع قرارگیری در مرحلهبصری در سطح شهر می

 طریق آن از و شهر بصری سازمان مقوله هب توجه لزوم شهر عمودی و افقی شتابزده شهری و گسترش توسعه

 حضور و وضوح افزایش و شهری اندام و عناصر بین بصری ارتباط در انسجام و یوندیمپه انتظام، ایجاد

 از طرفی یکی از .گرددمی احساس پیش از بیش شهری، منظر و سیما در هویت سازنده بصری هایکیفیت

 جستجوی و تحلیلی باالی توان گذاردمی کاربر اختیار در (GISفیایی )سیستم اطالعات جغرا که امکاناتی بهترین

-است. بدین منظور پژوهش حاضر بر آن است تا با بهره سیستم به متصل داده پایگاه کمک با توصیفی و مکانی

 ردهبخشی بصری به منظر گستپذیر محیط رستر، بردار و توابع مربوطه در انتظامازی فضای انعطافگیری از مدلس

های مورد نیاز از در این پژوهش دادهباشد.  GISافزار رویکرد نوینی در کاربرد نرم شهر بجنورد، ارائه دهنده

تحلیلی، فرآیند -گردآوری و با استفاده از روش توصیفی یبرداشت بصر کیو تکن یدانیم شیمایپ طریق روش

در این راستا ضمن تعیین یگیری شده است. پژوهش در شهر بجنورد به عنوان شهری متوسط در نظام شهری پ
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ذهنی کاربران با  ثر از مطابقت طرحوارهأهمانی متموجد حس این تجمع ارتفاعی مرکز شهری به عنوان پهنه

استخراج شد. در نهایت نقاط مذکور به لحاظ مکانی و  GISمنظر در محیط  ها؛ نقاط استراتژیک پهنهعینیت آن

 منظر شهر بجنورد ارائه شدند. ها ضوابط تعداد طبقات در پهنهه و بر اساس آنیابی شدارتفاعی موقعیت

 

 ، هویت بصریGISیابی مکانی و ارتفاعی، بخشی بصری، منظر گسترده، موقعیتانتظام های كلیدی:واژه

 

 مقدمه  -1

ومی کاربردی از چه امروزه در قالب مفه[. و آن1]منظر در محیط باغبانی و با رویکرد تزیینی پدید آمد

که در باشد؛ طوریشود، اغلب متأثر از کاربرد بدوی منظر میها برداشت میعبارت منظر شهری در طرح

سازی صِرف خالصه میچه از منظر شهری متبادر گشته در چارچوب محوطههای شهری آنبرخی پروژه

ادراکی شهرها در سطوح گوناگون  ی سازمان بصری وکه امروزه منظر شهری در قالب مطالعهشود! حال آن

پردازد. در های بصری محیط زیستی )شهر( میها، هویت و کیفیت)کالن، میانه و خرد( به تشخیص قابلیت

های بلندمرتبه در شهرهای امروزی، همواره یکی از موارد تأثیرگذار در مناظر چنین رویکردی ساختمان

ها در نه، هویتی و خوانایی از جمله ابعاد قابل بررسی نقش آنای، زیباشناساهای نشانهشهرها بوده و جنبه

[. بدین منظور پژوهش حاضر بر آن است تا به دنبال سیر تحوالت معاصرِ مفهومِ منظر، 2منظر شهری است ]

سازی گیری از مدلکاربرد منظر شهری را در چارچوب مدیریت کالنِ شهری متبلور سازد. این امر که با بهره

 GISپذیر محیط رستر و توابع مربوطه پیگیری شده است، رویکرد نوینی در کاربرد نرم افزار عطاففضای ان

با طراحی شهری )مدیریت منظر شهری در قالب سازمان بصری  GISباشد؛ چرا که محدودیت ارتباط نیز می

عنوان یکی از ههای مورد توجه طراحی شهری است( بو از آن رهگذر سازمان فضایی شهر، از جمله مقوله

 GISچه در مقاالت کاربرد شود. آنهمواره مشاهده می GISهای علم شهرسازی در مقاالت کاربرد زیرشاخه

و امکان بررسی  GISافزارهای بعدی نرمشود اکثراً مربوط به توان نمایش سهدر طراحی شهری دیده می

یت، کمک شایانی به طراحان شهری محیط مجازی وضع موجود و طرح پیشنهادی است. گرچه همین قابل

بعدی به استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی در مباحث طراحی شهری کند، ولی خود، نوعی نگاه تک می

گذارد توان باالی که یکی از بهترین امکاناتی که این سامانه در اختیار کاربر میایجاد نموده است. حال آن

 [.3ا کمک پایگاه داده متصل به سیستم است ]تحلیلی و جستجوی مکانی و توصیفی ب

 

 هدف تحقیق -1-1

پژوهش حاضر در پی آن است که با بکارگیری فرآیند مدیریت استراتژیک سازمان بصری شهر ضمن پی

ی بلندمرتبه در شهر بجنورد به منظور کنترل و ای، تجمیع ارتفاعی و ابنیههای تأکید نشانهجویی فرصت



 

 

های عمومی، اقدام های بصری با عرصهی و ایجاد ارتباطی بصری بین نمادها و جاذبهدهی به نظم بصرجهت

ی مورد مطالعه نماید. بنابراین با هدف مدیریت منظر شهر بجنورد ی ضوابط تعداد طبقات در محدودهبه ارائه

رتفاعی در راستای سازمانی ا"یابی به ای که دستگونهتوان سازمان بصری شهر را نیز انتظام بخشید، بهمی

 هدف اصلی مدیریت منظر این شهر خواهد بود. "حفظ و ارتقای هویت بصری شهر بجنورد

 

 روش شناسی -1-2

تحلیلی است. در گردآوری -توسعه ای و روش تحقیق آن توصیفی-این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی

های ها و هویتتکنیک ثبت ارزش ای، پیمایش میدانی وهای مورد نیاز از روش کتابخانهاطالعات و داده

لیست ارزیابی [ بهره گرفته شده است، که نتایج این پیمایش با استفاده از چک4بصری )برداشت بصری( ]

ای، دادهها با تصاویر ماهوارهمورد سنجش قرار گرفت؛ از ادغام اطالعات به دست آمده از ارزیابی برداشت

 لیل فراهم شده است. ، جهت تحGISافزار های مورد نیاز نرم

 

 ینظر یمبان -2

 مبانی مطالعات منظر شهری -2-1

هایی که محیط ها و مکانها، خیابانهنر یکپارچگی بخشیدن بصری و ساختاری به مجموعه ساختمان»

« گوردن کالن»[. این تعریف اولین تعریف متصف به منظر شهریست که توسط 5« ]شهری را می سازند

(Gordon Cullen) آریچیتکچرال ریویو»ی مجله در »(Architectural Review)  عنوان شد. سپس در کتاب

[. وی منظر هر شهری را پاسخی به رفتارهای انسان، 9منتشر گردید ] 1691ی منظر شهری در سال گزیده

های ماهرانه در چارچوب افزایش تواناییوضعیت آب و هوایی، فاکتورهای ایمنی و به بیان دیگر مداخله

داند. کالن معتقد است برداشت هر شخصی از منظر شهری متأثر از حس بینایی، حس مکان و های محیط می

داند که [. لینچ نیز منظر شهری را تأثیر کلی و جامعی می7گیرد ]محتوای محیطی است که فرد در آن قرار می

[. همچنین گلکار منظر شهری را 8]آورد ناظر به هنگام دیدار و یا زندگی در شهر یا بخشی از آن بدست می

ی شهری را به داند که قادر است فصول پی در پی تاریخ یک جامعهابزاری برای قرائت شهر نقل قول می

ی هر فرد به دیده توان گفت منظر شهری واقعیتی است عینی که در مشاهده[. در نهایت می6نمایش بگذارد ]

ی است از واقعیت موجود کالبد یک شهر که این توصیف، قارغ آید، به عبارت دیگر منظر شهری توصیفمی

 [.9بندد ]ی تجربیات فرد مشاهده کننده در ذهن او نقش میاز تصویری است که به واسطه

های بصری موجود در سطح شهر است. ها، هویت و کیفیتسازماندهی بصری در پی تشخیص قابلیت

 گیرند:یر قرار میی زهایی در سطح شهر در سه دستهچنین حوزه

 نام دارد. "مناظر کلیدی"بصری قابل رؤیت در این ادبیات  بلندمرتبه؛ حوزه های حساس به ابنیهحوزه -



 

 

 گیرند.می را در برهای شهری های متنوع در سیما و مورفولوژی، متناسب با اصالت؛ که نشانهحوزه -

ی بصری قابل رؤیت در این ادبیات تداعی هازههای هویتنمند متأثر از تأثیرات ذهنی بصری؛ حوحوزه -

 ای هستند.ی معنی و جایگاه ویژهکننده

های بصری سطح کل شهر، در مقیاس میانی به بررسی منظر شهری در مقیاس کالن به بررسی قابلیت

های و در مقیاس خرد به تشخیص هویت کیفیت (Character area)قابلیت، هویت و خصائص مناطق 

 پردازد.ضای شهری میسیمای ف

مناظر گسترده  -1توان متصور بود: دسته می 4بندی انواع منظر را، در بر این اساس ممیزی و طبقه

(Panoramatic views) 2-  چشم انداز درونی(Prospect views inside) 3-  مناظر سیمای شهری(Town 

scape views) 4-  مناظر خطی از نمادها(Linear views)ن بین مدیریت منظر گسترده یا کالنِ شهر . از ای

ی بارز چارچوب استراتژیک راهبری منظر، در قالب موضوع پژوهش، به طور خاص عنوان نمونهبجنورد به

 مورد بررسی قرار گرفته است.

های دریافت منظر داخل فضاهای باز ی منظر مسلط از شهر و پیرامون، از مکانمنظر گسترده ارائه دهنده

باشد که بخشی از های شهری به عنوان اجزاء از منظر گسترده میمهم است. این مناظر حاوی نشانهعمومی 

 باشد:دهند. مطالعات مربوط به این سطح از منظر شهری شامل چهار گام اصلی میهویت شهر را تشکیل می

ی مستلزم های بصری اول: بررسی بستر و زیرساخت است. به عبارت دیگر تشخیص توانمندیمرحله

شود و های ارتفاعی شهر باالتر است قابل رؤیت میچه که از میانههای ارتفاعی است و هر آنشناخت تسلط

های کنند، فرصتهایی که به لحاظ تسلط ارتفاعی بستر شرایط را جهت دریافت دید و منظر پیدا میمحل

 مکانی هستند. 

که ی بصری بر روی بستر ارتفاعی. به نحویهاهای عمومی و کیفیتی دوم: انطباق عرصهمرحله

شود. در این ی رؤیت مشخص میجهت دریافت پهنه (View point)ی دید ترین کانون منظر یا نقطهمطلوب

)که خود  (View shed)ی منظر ، پهنه(Cone of vision)پهنه عناصر منظر )شامل: خط آسمان، مخروط دید 

آویز و پس (Background)زمینه ، پس(Middleground)ستر میانی ، ب(Foreground)زمینه عناصر پیش

(Backdrop) ها، تجمع ارتفاعی، و عناصر طبیعی، قابل رؤیت هستند. نمادها و نشانه ،گیرد(را در برمی 

ی سوم: تشخیص مناظر استراتژیکی که برای شهر هویت بخش و حضورشان حیاتی است. تدوین مرحله

 کند. گسترده و ارزیابی آن، مناظر استراتژیک را مشخص می لیست پروفیل منظرچک

های بصری. تمامی نتایج بدست آمده تا های مستعد دروازهها و فرصتی چهارم: تشخیص حوزهمرحله

ی ارتفاع ی حفاظتی منظر و ارائهای جهت استخراج ضوابط کمّی در تعیین محدودهاین مرحله مقدمه



 

 

حفاظتی )که خود شامل: موقعیت مکانی نقاط تعریف شده و ارتفاع  قع در محدودهی واپیشنهادی برای ابنیه

 شوند.می GISافزار گیری از نرم[، با بهره11باشد( ]نقاط تعریف شده می

-کار رفته در روند پژوهش، در قالب عناصر منظر گستردهدر این قسمت الزم است برخی اصطالحات به

 ی شهری تعریف گردد:

چنین ی منظر همی قابل رؤیت از یک نقطه، یک مسیر و مکان ویژه است. پهنهمنظر: حوزه یپهنه -

 [.11]ای خاص یا پارک، میدان و یا فضای شهری قابل دریافت است ایست که در حوزهمجموعه گستره

ن مکانی شود. چنیپذیر میی منظر امکانمکان دریافت منظر: مکانی که با قرارگیری در آن، رؤیت پهنه -

 باشد.صورت بالقوه یک فضای باز عمومی مهم میبه

کند. جابجایی ی منظر را مشاهده میای که شخص ناظر از آن نقطه پهنهی دید(: نقطهکانون منظر )نقطه -

 دهد. ی متنوعی از منظر را میی دید یا کانون منظر در مکان دریافت منظر امکان دریافت پهنهنقطه

ی عوامل واسطهخروطی که رأس آن کانون منظر، و اضالع آن خطوطی فرضی که بهمخروط دید: م -

 شوند.گیاهی و ... ترسیم میی منظر شامل: عوارض طبیعی، ساختار مصنوع، پوششی پهنهمحدود کننده

ی منظر عناصر با ارزش تاریخی یا هویتی : هرگاه در پهنه(Protected visibility)شده دید حفاظت -

ی ی کانون منظر تا عناصر ارزشمند مذکور در مقابل عوامل محدود کنندهگیرند، حفاظت دید در فاصله قرار

 نمایاند.ی بلندمرتبه ضروری میدید از جمله ابنیه

عنوان هدف مطالعات مدیریت ی منظر به لحاظ موقعیت استراتژیکی بهچه در پهنهموضوع منظر: آن -

-تواند حفظ و ارتقاء عناصر شاخص هم، موضوع منظر نام دارد. موضوع منظر میشودمنظر کالن شناخته می

-دهی به تجمع ارتفاعی مرکز شهری )که بار هویتیهای شهری و یا کنترل و جهتچون نمادها و نشانه

 خوانایی دارد( باشد.  

کانون منظر به  دید حفاظتی، از ی: جهت تعیین پهنه(Peripheral vision cone)مخروط دید جنبی  -

 شود که دو مخروط دید جنبی را پیرامون خود و در محدودهحفاظت ترسیم می سمت موضوع منظر، ناحیه

 دهد.  مخروط دید اصلی شکل می

 دهد.ی دید حفاظتی به بعد از موضوع منظر، پهنه پس آویز را شکل میآویز: امتداد پهنهپس -

 

 

 

 

 



 

 

 GISدر  یاعو ارتف یمکان هایدادهمبانی  -2-2

 مکانی اطالعات مدلسازی -2-3-1

باا ارائاه  GISمکانی  اطالعات سیستم توسط امر این است، واقعی جهان سازی ساده مدلسازی، از هدف

ها ساخت مدل [.12]است  شده محقق میانشان روابط و اینقشه هایالیه از ایها به صورت مجموعهواقعیت

 ساازیمادل شود. بناابراین گرفته نظر در هاداده انتزاع مراحل از ایموعهتواند به عنوان مجاز فرم مکانی می

[. 13]نمود  دنبال ارائه و توضیح سازی،ساده سازی،فرآیند خالصه در GISمحیط  در توانمی را واقعی دنیای

 بهتارین بتواناد کاه عارضاه نوع انتخاب از چگونگیاستعبارتمکانیعوارضسازیمدلدرمسالهدو

 تأثیرگاذاری باا تغییارات را ارائاه چگاونگی کهاین دوم کند، و فراهم عارضه سازیمدل برای را ادسازینم

نمود؛ معموال هرچه عوامل بیشتری در ارائه مدل انتخااب شاود  اعمال آسانی به آن در بتوان مختلف عوامل

مدل را افازایش داده و همچناین ها هزینه ارائه دقت مدل باالتر خواهد بود و از طرفی افزایش عوامل و داده

کند. بهترین مدل، مدلی است که با کمترین تعداد عامل، بهتارین نتیجاه را ارائاه نمایاد. تر میمدل را پیچیده

رو باشد. از اینگیری میسر نمیها در مدل تلفیقی و تصمیمبدیهی است که استفاده و بکارگیری کلیه شاخص

یاس کار و دقت مورد نظر، هدف، شرایط منطقه و میزان تاثیرپاذیری هریاک ابتدا و با توجه به نکاتی مثل مق

های مناسب ها در مدلهای مناسب شد و سپس از آنها(، اقدام به انتخاب شاخصهای )وزن الیهاز شاخص

 .[14]تلفیق بهره گرفته شود 

 مادل ری. دررسات مادل و بارداری مادل: دارد وجاود مکانی اطالعات سازیمدل برای اصلی روش دو

 لاذا شاودمای ثبات مختصاات زوج عاددی مقادیر وسیله به که شکلی به کمک عوارض از یک هر برداری

 کلیاه کاهایان ضامن است، نمایش قابل گونپلی و نقطه، خط مفهوم سه وسیله به هاموقعیت یا اشیا ماهیت

 سااده فارم در رستری داده دلاما م. گرددمی تعریف اصلی دسته سه این بر روی مکانی اطالعات بین روابط

 سطر وسیله شماره به پیکسل یا سلول هر موقعیت که باشدمی مربعی هایسلول از منظم شبکه یک شامل آن

 توصیفی اطالعات چگونگی و نوع گرنمایان سلول به شده داده تخصیص مقدار .گرددمی تعریف آن ستون و

 حاضار تحقیاق در لزوم مورد کاربرد و شده انجام عاریفت به توجه با [.12]دهد می نشان سلول که آن است

 هاایتحلیال بیان کهاین ضمن رسد،می نظر به ضروری GISمحیط  در رستری توابع چندی از معرفی به نیاز

 هاایتحلیال دساته دو شامل هاتحلیل این .است گرفته قرار در اولویت کار، عمده حجم به توجه با الیه تک

 .بوده است GISمحیط  در رستری فضایی ایهتحلیل به درونیابی

 درونیابی تحلیل -2-3-2

 از خاالی یاا نشده بردارینمونه هایمکان در هامشخصه هایارزش محاسبه شیوه همان مکانی درونیابی

فضاهایکردنپرآننقشبنابراین[. 19[ و ]15]است  مشاهدات پوشش تحت در ناحیه موجود اطالعات



 

 

 نزدیاک هاایموقعیات هاایارزش میانگین طبیعی محیط در غالب طور به. بود خواهد بین مشاهداتخالی

-مای شاناخته جغرافیایی اول قانون عنوان به موضوع این دارد؛ دورتر هایمقادیر موقعیت با بیشتری شباهت

 روش هر[. 17]سازد می را درونیابی مختلف هایمدل ها،اثرگذاری آن نحوه و هاهمسایه انتخاب شیوه. شود

 در بایاد کاه باود خواهاد واقعی هایارزش از تنها تخمینی آمده دست به هایداده شود استفاده که درونیابی

 دساتخوش و مادل شاده، های درونیابیداده به وابسته تحلیل هر کیفیت بنابراین. باشد موجود ویژه موقعیت

 مادل هاای تیسان، گاونپلی حریم، قهمنط ایجاد متدهای از استفاده ضمن تحقیق این در. است قطعیت عدم

 و قطعای درونیاابی اختصاصای هاایروش از وکتاور، و رساتر باین مشترک متُد چند و مثلثی نامنظم شبکه

 ناوع از عمدتاً که اطالعات ماهیت به توجه با کهاین ضمن. است شده استفاده رستر به نقطه تبدیل غیرقطعی

مانناد آناالیز روناد و  "global"هاای روش و شده استفاده محلی هایاز روش است بوده محلی کیفی-کمّی

توانناد ماهیات اطالعاات های درونیابی که بیشاتر مایروش هاردی مورد استفاده قرار نگرفتند. مابین روش

درونیاابی  روش [.18]اسات  گرفتاه قارار اساتفاده مورد "Spline"مکانی مورد استفاده را شرح دهند روش 

کناد، بارآورد ها با استفاده از یک تابع ریاضی که انحنای کلی سطح را کمینه میولاست که در آن مقدار سل

 اساتفاده با "Spline" شود. تابعگذرد، حاصل میشوند و سطحی هموار که دقیقاً از همه نقاط ورودی میمی

 شود:درونیابی استفاده می برای زیر فرمول از

 

 
 

  jr ضرایب سیستم معادالت خطی و  jλباشد.(، تعداد نقاط می Nه )ک   N= 1, 2, ...,  jکه در این تابع: 

 [.19]است  ام j نقطه به( yو x) نقطه از فاصله

 

 (Reclassificationبندی مجدد )تابع طبقه -2-3-3

بندی فرآیند برداشتن مقادیر سلولی ورودی و جایگزینی آنها با مقادیر سلولی خروجی جدید است. طبقه

های رستری با تغییر یک تک مقادار باا مقاداری جدیاد، یاا سازی یا تغییر تفسیر دادهرای سادهمجدد غالباً ب

هایی که به سلول 1شود. برای مثال اختصاص مقدار های مقادیر به مقادیری واحد استفاده میبندی دامنهگروه

 [.21]د کننتغییر می 111تا  51هایی که از به سلول 2دارند و مقدار  51تا  1مقادیر 

 

 

 



 

 

 (Overlayقرارگیری ) رویهم توابع -2-3-4

 قارار مکاانی چه ناوع روی بر ایپدیده چه که است این شودمی مطرح GISدر  که اساسی سواالت از

-تواباع نقشاه و کندمی استفاده قرارگیری رویهم توابع از GISسواالت  این به پاسخ دادن برای. است گرفته

 استفاده مورد ایداده نوع که چهاین اساس بر. دهد پاسخ نظر مورد سواالت به ندتوامی که کندمی تولید هایی

-آن از یکی شرح به که دارد وجود قرارگیری رویهم هایروش انواع کند،دنبال می را هدفی چه و گیرد قرار

 [.21]شود می ها که در این پژوهش مورد استفاده گردید، پرداخته

 

 (Feature overlayداری )بر قرارگیری هم روی -2-3-5

-مای تعریاف فیلدها و رکوردها توسط و گون هستندپلی و خط نقطه، چهره سه دارای برداری هایالیه

 هاایجاداول داده روی بار نیاز توابع بنابراین. هستند توصیفی هایداده جدول دارای دیگر بیانی به یا شوند

 دارا باودن ضامن کاه شاده تولیاد جدیدی عوارض قرارگیری رویهم نوع این در و .شودمی اعمال توصیفی

 بارای وکتاور هاایالیاه در قرارگیری رویهم تابع .است شامل را جدیدی هایویژگی قبلی، عوارض ماهیت

 [.21رود ]می کار به شودمی تحمیل مکانی بر نظر هندسی از که پدیده ویژگی انتقال

 

 وكتوریرستری و  توابع مفاهیم و شهرسازی مبانی تلفیق -2-3

تا  است موضوع از مدل رسانیاطالع میزان است مهم شهری سازیمدل در آنچه بتی پروفسور دیدگاه از

 این فازی منطق مفاهیم اساس بر شهری طراحی ساختارمند در توپولوژیک ماهیت طرفی از. [22مسئله ] حل

 پارامترهاای بتاوان فرهنا  و هااارزش ها، سنت نیازها، مانند کیفی تغییر پارامترهای با که دهدمی را امکان

 باا را گیاریانادازه روناد بتوان و گرداند، منعکس تصویر جدیدی و ایسازه ترسیم در را آن مکانی و کمی

فراکتال )هندسه غیر  هندسه است که خصوصیتی همان دقیقا این .گرداند متحول کیفی پارامترهای تغییر روند

-مای نشاان خود از گیریاندازه چونی و چندی تحلیل در و پویا هایمسیست رفتار تحلیل روند در اقلیدسی(

 ساطح یک ما حقیقت وکتور در-و تلفیق رستر GISوکتور  محیط از رستر محیط یک با ایجاد همچنین. دهد

 کلیاد هماین موضاوع و ایمنموده تبدیل پیوسته )مرکب(-چنین گسستهپیوسته و هم سطح یک به را گسسته

 منطق اساس بر شهری و به خصوص موضوع مورد بررسی یعنی مدیریت منظر شهری حیطرا ارتباط اصلی

 ذخیاره باا رستر در محیط هاپیکسل زیرا .است GISدر  رستری و وکتوری توابع با فراکتالی، هندسه فازی و

ری که در تلفیق با محیط باردا آورندمی وجود به را هاارزش از پیوسته طیف یک حقیقت در خود، در ارزش

 محایط کیفای -های کمای بررسی حاصل تواند ترکیبی مطابق با واقعیت عینی را پدید آورد که در نتیجهمی

رستری  توابع از ها، استفادهسازیمدل در که شودمی حاصل نتیجه این فوق مباحث مجموع از .باشد تواندمی



 

 

 ماهیت تغییر اساس بر توابع این ادزی پذیریانعطاف علت به مکانی اطالعات هایچنین وکتوری سیستمو هم

 .کارآمد باشد بسیار ابزاری تواندمی ها و بردارهاپیکسل

 

  ی شهر بجنوردده فرآیند مدیریت منظر گستر -3

 شناخت اجمالی شهر بجنورد -3-1

درجه و  57بین طول جغرافیایی  شمالی، خراسان استان مرکز در هکتار 1692 مساحت با بجنوردشهر 

 دریا سطح از ارتفاع بجنورد میانگینقرار گرفته است. دقیقه  28درجه و  38و عرض جغرافیایی  دقیقه 21

 1151این شهر در دشتی به وسعت . است متر 1171 دریا سطح از شهر مرکزی نقطه ارتفاع و متر 1176

[، این 23رفته است ]کیلومتر مربع آن هموار و بقیه را ارتفاعات در برگ 111کیلومتر مربع قرار گرفته است که 

شهر بجنورد به لحاظ ساختار  امر موجب شده است تا توپوگرافی شهر شکلی کاسه مانند به خود بگیرد.

ای جهت پرداختن به منظر شهری را فراهم آورده است. به همین طبیعی که برای آن ذکر شد، فرصت ویژه

ی شهرها قبالً ذکر شد، مدیریت منظر گسترده ای که در مطالعات منظر کالنِمنظور مطابق با مراحل چهارگانه

 شود.شهر بجنورد پیگیری می

 

 یارتفاع یهاو شناخت تسلط یبصر یهایتوانمند صیتشخ -3-2

های مسلط جهت دریافت منظر را با بررسی بستر توپوگرافیک شهر بجنورد، شکل زیر که محدوده

بندی شده دسته 4تا  1ی تسلط ارتفاعی در بازه هایمشخص کرده است، به دست آمد. در این نقشه اولویت

 دهد:ترین مناطق شهر را نشان میترین و پستاست که به ترتیب مرتفع

 

 
 های ارتفاعی شهر بجنوردبندی تسلطی اولویت: نقشه1شکل 

 



 

 

 ای شهر، نقاط مرتفع قابل رؤیت در درون شهرهای توپوگرافیکی و شکل کاسهبنابراین به جهت ویژگی

مند های درونی شهر جهت دریافت دید و منظر بهرههای ارتفاعی بر پهنهوجود نداشته ولی در مقابل از تسلط

زاده( ی معصومی جنوبی شهر )تپهتوان به تپههای مطلوب دریافت منظر در شهر بجنورد میاست. از محدوده

 و ورودی غربی و شرقی شهر اشاره نمود.

 

 یبستر ارتفاع یبر رو یبصر یهاتیفیو ك یعموم یهاانطباق عرصه -3-3

زاده( جهت های جنوبی شهر )معصومهای ارتفاعی شهر، تپهبا پیمایش میدانی در شهر از بین تمام تسلط

 دهد:را نمایش می ی رؤیت )دید( از این تپهبررسی و تحلیل مطلوب ارزیابی گردید، که تصویر زیر پهنه
 

 
 زاده( های جنوبی شهر )معصومد( شهر بجنورد از تپهی رؤیت )دی: پهنه2شکل 

 

دید این پهنه از سمت راست تصویر توسط ساختمان منصوب به بیمارستان تأمین اجتماعی و از سمت 

در اولویت  3چپ توسط ساختمانی مسکونی و مرتفع محدود شده است. کانون منظر این پهنه مطابق شکل 

چنین این کانون در مکان دریافت منظری قرار گرفته است که از است. هم های ارتفاعی قرار گرفتهاول تسلط

آید. بنابراین چنین مکان دریافت منظری، مکانی بسیار مطلوب جهت تبدیل اراضی بایر شهر به حساب می

باشد لکن مستلزم مدیریت منظر قابل رؤیت از این مکان است. دستیابی به این شدن به فضای همگانی می

 گام های بعدی فرآیند دنبال شده است.  مهم در
 

 
 های تسلط ارتفاعی شهر ها نسبت به اولویتهمراه کانون منظر، و موقعیت قرارگیری آن: مکان دریافت منظر به3شکل 

 



 

 

 

 گیرند، مخروطقرار می هایی از شهر که تحت تأثیر فرآیند مدیریت منظر گستردهبه منظور بررسی حوزه

 دید از کانون منظر بر روی نقشه مشخص شدند:ی دید و پهنه
 

 
 : همپوشانی مخروط دید و پهنه ی رؤیت از کانون منظر 4شکل 

 

-های بصری در محدودهی قابل رؤیت مخروط دید، متضمن شناخت کیفیتواکاوی عناصر منظر در پهنه

 باشد، این عناصر مطابق جدول زیر قابل بررسی هستند:ی مورد مطالعه می

 
 ی رؤیت: تعیین و بررسی عناصر منظر در پهنه1 لجدو

پهنه
ی منظر

ند
 

 
چه مشخص اند آنزمینه در تصویر به تفکیک مشخص شدهزمینه، بستر میانی و پسبندی منظر پیشدر قالب پهنه

ر زمینه و عناصر مرتفع نزدیک به کانون دریافت منظر داست قرارگیری عناصر طبیعی مثل کوه و آسمان در پس

 باشد.ی شهر به خصوص محدوده ی مرکزی شهر در بستر میانی میزمینه و سهم گستردهپیش

ط آسمان
خ

 

 
شود که با دو برآمدگی توسط عناصر ی قابل رؤیت شهر، خطی یکنواخت مستقیم را شامل میخط آسمان پهنه

ی های معاصر بر خط آسمان پیوستهزمینه و همچنین دو برآمدگی دیگر توسط عناصر بستر میانی تأپیر توسعهپیش

 دهد.شهر را نشان می



 

 

ت
سیلوئی

 

 
 دهد.سیلوئیت شهر حالتی یکنواخت با در برداشتن چندین فراز ناهمگن با ریتم زمینه را ارائه می

عناصر طبیعی
 

 
 د.های محصور کننده و سطح سرسبز زمین عناصر طبیعی و اکولوژیک قابل رؤیت هستنسهم آسمان، کوه

نمادها و نشانه
ها
 

 
ترین عناصر قابل رؤیت در این پهنه ساختمان بانک ملی )عنصر سمت راست(، برج صادرات )عنصر وسط( در مهم

ی بلندمرتبه بنا به فقدان باشند که این ابنیهبستر میانی و ساختمان بیمارستان تأمین اجتماعی در پیش زمینه می

 یک توانایی هویت بخشی به شهر را  ندارند.وندان، هیچتأثیرگذاری در خاطرات جمعی شهر

تجمع ارتفاعی
 

 
ی بلندمرتبه، این ی مرکزی شهر قابل رؤیت است و بنا به استعداد این پهنه در استقرار ابنیهی رؤیت، پهنهدر این پهنه

 محدوده فرصتی برای تجمع ارتفاعی شهر شناخته شد.

ی
عناصر عمود

 

 
ها با عناصر طبیعی موجود در تصاویر باال نمایش آن ها و رابطهعمودی پهنه، چگونگی توزیع آن هایمعدود وزن

 داده شده است.

 

 

 

 



 

 

 کیمناظر استراتژ صیتشخ -3-4

لیست ی رؤیت، اطالعات به دست آمده با استفاده از چکدر پهنهبه منظور تشخیص مناظر استراتژیک 

 ارزیابی گردید: منظر گسترده لیپروف
 منظر گسترده لیپروف ستیچک ل: 2جدول   

کیدهای مکان خاص یا مرکز شهر را أآیا تجمع ارتفاعی ت -1

 دارد؟
 خیر -1

-ی ارتباط مستقیم با کیفیتادار آیا بستر توپوگرافی شهر -2

های طبیعی های اکولوژیک و اندامهای بصری و یا کیفیت

 است؟

عر و کاو ی شکل مقتوپوگرافی شهر بواسطهبستر  بله، -2

 دهد.در حاشیه خود، مناظر مسلط به مرکز شهر ارائه می

 های شهر خواناست؟آیا نشانه -3

بله،ساختمان بانک ملی و برج صادرات به عنوان تک  -3

بناهای منفرد بلندمرتبه تا حدودی به عنوان نشانه شهری 

 شوند.شناخته می

های گر و کانونها با یکدیآیا ارتباط و انتظامی ما بین نشانه -4

 فعالیت برقرار است؟

انتظام ما بین برج صادرات و مراکز فعالیت شهری این  -4

گر میدان وجود ندارد ولی ساختمان بانک ملی نمایان

باشد. کارگر به عنوان یکی از مراکز اصلی فعالیتی شهر می

 ها هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.همچنین این نشانه

های فعالیت شهری را مسلط شهری کانونهای آیا نشانه -5

 نمایند؟خوانا می

صادرات هیچ ارتباطی با مرکز فعالیتی شهر پیدا برج  -5

 جایی که شناختهکند ولی ساختمان بانک ملی از آننمی

باشد، مرکز شهر می یترین عنصر کالبدی در محدودهشده

 توانایی خوانایی مرکز شهر را دارد.

با اهمیت ویژه میراث فرهنگی  یادین و ابنیهآیا عناصر نم -9

 حضور در منظر گسترده دارند؟
 خیر -9

 های شهر در منظر گسترده خواناست؟آیا دروازه -7

شهرک گلستان قابل رویت است که بنا به همین تنها  -7

ی محور اتصالی )ورودی شهر از شمال( موضوع محدوده

 باشد.قابل تخمین می

ای و یا نشانه عناصر مسلط نشانه ،ی ورودیآیا از محورها -8

 ذهنی وجود دارد که رسیدن به شهر را اعالم نماید؟
 خیر -8

 خیر -6 شهر دارای هویت ویژه مکانی است؟ یآیا منظر گسترده -6

شهر توسط عناصر اکولوژیک هویتمند  یآیا منظر گسترده -11

 است؟

یژگی محصور کننده شهر بارزترین وهای بله،کوه -11

باشد، به طبیعی شهر بجنورد را که کوهستانی بودن می

 نمایش گذاشته است.

 خیر -11های تجمع و فعالیت های اکولوژیک از کانونآیا کیفیت -11



 

 

 قابل رویت است؟

درستی جهت ههای مسلط توپوگرافیک شهر بآیا موقعیت -12

 های کالبدی و عناصرهای اکولوژیک و کیفیتاستقرار کیفیت

 اند؟برداری شدهخوانایی بهره

های اکولوژیک هیچ اقدامی صورت لحاظ کیفیتبه  -12

نگرفته تا میزان درستی آن را قضاوت کرد ولی برای 

کالبدی چندین قطعه از ابنیه با قرارگیریشان در مخروط 

 اند.دید مانع رؤیت کامل پهنه دید شده

شهر و مرکز آیا پراکندگی و توزیع ابنیه بلند در سطح  -13

 دار و دارای انتظام خاصی است؟شهر معنی

نظم بوده و هیچ ارتباطی با مرکز شهر یا فاقد  خیر، -13

 مراکز فعالیتی شهر ندارند.

ها را مورد خوانایی نشانه آیا اغتشاش ایجاد ابنیه بلند، -14

 تهدید قرار داده است؟
 ی نشانه بلندمرتبه هستند.ابنیهتنها  خیر، -14

آیا در فضاهای شهری و محورهای اصلی مستقر در  -15

های دریافت مناظر فرصت های مسلط توپوگرافیک،حوزه

 گسترده به شهر وجود دارد؟

های دریافت مناظر گسترده حال حاضر موقعیتدر  -15

توان به عنوان فضای شهری قابل شناسایی نیستند. ولی می

ای دریافت هبا توجه به وسعت، موقعیت و... این کانون

منظر و چنین فرصتی که وجود دارد یا با کیفیت بخشی، 

 ها را تبدیل به فضاهای ویژه شهری کرد.نآ

های منظر گسترده شهر توسط ساخت و آیا فرصت -19

 سازهای بی رویه از دست رفته است؟

ی بلندمرتبه امکان رؤیتِ حدودی چندین ابنیهتا  -19

 اند. بخشی از پهنه دید را سلب کرده

 [24] )لیستهای چکپرسش(مأخذ 

 

 یجمع بند -3-4-1

 نیچنفاقد ارتباط مناسب با مرکز شهر بوده و هم ت،یقابل رؤ یاعناصر بلندمرتبه نشانه کهنیبا توجه به ا

هاا و شاود کاه ناه تنهاا گشاودن دروازهیحاصل م جهینت ،باشدیم یاز خاطرات جمع یتعلق ناشفاقد حس

را هم گوشزد  یافتیباز یدهایبلکه ضرورت توجه به د ستین ریپذ هیها توجبه سمت آن یبصر یدورهایکر

 یهیآورد توجه به ابنیشهر بجنورد فراهم م یساز براتیهو یچه فرصتشود آنیمشخص م نیهمچن .دننکیم

ه از مکاان چرا که رؤیت ایان پهنا باشدیم یمرکز شهر یتجمع ارتفاع یبه عبارت ایبلندمرتبه در مرکز شهر 

ی بلندمرتبه و شااخص شاهری را باه ی ذهنی شهروندان از مرکز شهر در قالب ابنیهدریافت منظر، طرحواره

بار  یتجمع ارتفااع نیتسلط اچنین سازد که این امر موجد حس این همانی خواهد بود. همعینیت مبدل می

و حفاظ عناصار  یمرکاز شاهر ینو همگاا یعموم یپهنه نیشاخص نمودن ا به منظور شهر یهاپهنه ریسا

 دارد. یشهر در پ یبرا داریپا یابه تبع آن، توسعه کیو اکولوژ یعیطب

 

 



 

 

 یبصر یمستعد دروازه یهاها و فرصتحوزه صیتشخ -3-5

 ی حفاظتی منظرتعیین محدوده -3-5-1

ه ی مرکزی شهر )به شعاع حد فاصل میدان شهید تا چهاررالیست ارزیابی، محدودهبر اساس چک

ی کانون ی تجمع ارتفاعی در نظر گرفته شد و مخروط دید اتصال دهندهی استقرار پهنهمخابرات( محدوده

ی حفاظتی دید به ی بصری تشخیص داده شد و به عنوان محدودهمنظر به این پهنه، فرصت مستعد دروازه

یجاد خط آسمان پیوسته و آویز نیز جهت اهای دید جنبی و پسچنین مخروطتجمع ارتفاعی تعیین شد، هم

 ی بصری مورد بررسی قرار گرفتند. های بالفصل دروازهعنوان حوزهفاقد تهدید برای تجمع ارتفاعی به

 

 ی حفاظتیی واقع در محدودهارائه ارتفاع پیشنهادی برای ابنیه -3-5-2

های هر یک از خصهها و شاهای حفاظتی دید، با توجه به ویژگیجهت تعیین ارتفاع مناسب در محدوده

ی زیر گردید، سپس با توجه به تعداد های تعیین شده اقدام به تعیین تعداد طبقات مطابق نقشهمحدوده

 مشخص شد. A,B,C,D,E,F,G,H,I,Jطبقات، حداکثر ارتفاع ابنیه در هر یک از نقاط استراتژیک 

 
 همراه نقاط استراتژیکآویز بهخروط دید جنبی و پسی حفاظتی، مپهنه ی تجمع ارتفاعی،ی پهنه: تعیین محدوده5شکل 

 

 
 ی رؤیت )دید(: همپوشانی مقطع تعداد طبقات پیشنهادی و پهنه9شکل 



 

 

 (Location of defining points): موقعیت مکانی نقاط تعریف شده 3جدول 

41491116158N 528911618777 E A 

4147937644438 N 5324916485562 E B 

4146141658913 N 5273166483435 E C 

4147531694585 N 5269526781259 E D 

4147899644689 N 5286366819257 E E 

4147363665918 N 5261966754478 E F 

4147792622572 N 5263256891111 E G 

4148129672378 N 5264616152142 E H 

4146793641526 N 5311826944229 E I 

4146871692593 N 5262616852535 E J 

 (Height of defining points): ارتفاع نقاط تعریف شده 4جدول 
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 گیری نتیجه -4

ی منظر ی بلندمرتبه در پهنههای حساس به ابنیهس حوزهدر پژوهش حاضر ضوابط تعداد طبقات بر اسا

تواند باب جدیدی را ی مذکور میپیشنهاد شد. تجربه GISافزار استراتژیک شهر بجنورد با بکارگیری نرم

ی های طراحی شهری از قبیل: طراحی مراکز شهری با توجه به منظر گستردهدر پروژه GISبرای استفاده از 

 GISاهای شهری با قابلیت دریافت منظر شهر و ... باز کند. یعنی استفاده از توابع رستری شهر، طراحی فض
 در جهت طراحی شهری هماهن . 

بعدی یا تنها شهری از ایجاد یک مدل سهدر مباحث طراحی GISتوان گفت کاربرد بدین منظور می

بین با  است. در اینن هدایت شدههای ممکسازی و تولید نقشه به سمت سایر تحلیلمحیطی برای ذخیره

-های ترکیبی میچنین تحلیلها و همگذاریی توابع رستری و وکتوری، انواع ارزشتوجه به طیف گسترده

-شهری بسیار مؤثر می های طراحیپروژه های تحلیلی بسیاری را تولید نمود که در کیفیت ارائهتوان نقشه

 [.3باشند ]
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