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  چکیده 

... ها و  هاي آن تالیرفتارها و فع ،ها انسان ،اي از عناصر طبیعی و مصنوع اعم از کالبد و فضاهاي شهر همجموع
 یک شهرسیماي منظر و . هستندشهر هر ی اقتصادي و طبیعی هاي تاریخی فرهنگ تمام نماي ویژگیي  آیینه

شهر مطلوب نقش  آن در تحقق يزندگی شهر ي ادراك شهروندان از تجربهگذاري بر تأثیرمطلوب با قابلیت 
  . اي دارد عمده

بل قا تأثیربر روحیات و رفتارهاي شهروندان هاي مختلف آن  در ابعاد و الیهنابسامانی و آشفتگی سیماي شهري 
نسبت به شهر و عدم تالش  براي  شهروندان و نارضایتی ؛گرددمیمحیطی   سبب تنزل کیفیت ،گذارد میتوجهی 

  . زند بهبود وضعیت آن را رقم می
در مدیریت شهري . استکیفیت سیماي شهري مدیریت شهري  يارتقا موردگذارترین مسایل در تأثیریکی از 

 ياز طریق وضع قوانین و ضوابطی ناظر بر ارتقاکارهاي اجتماعی و فرهنگی و سیاستگذاري،  راه ي عالوه بر ارایه
فراهم و تحول در اوضاع نابسامان کنونی  تغییر يهاي اولیه ، زمینههاي توسعه کیفی منظر شهري و هدایت طرح

  .آید می
ر بر سیما و منظر شهري به گذا تأثیرمفاهیم سیماي شهري و عوامل اول  ي در مرحلهشده در این نوشتار سعی 

این عوامل به صورت خاص و به شکل مطالعات  ،پس از آن ؛ مورد بررسی قرار گیردو تحلیلی اي  کتابخانه ي شیوه
  . مورد  نقد و بررسی قرار گیردشهر ایالم   يبارهدر  میدانی 

   .شهر ایالم سیما و منظر شهري،، کیفیت بصري : واژگان کلیدي

 

                                                             
  اهوازدانشیار دانشگاه شهید چمران   

 ،دانشگاه ایالم  کارشناس ارشد مهندسی معماري   

 



  مقدمه 

تمدن در طول تاریخ طوالنی تکامل در بستر تاریخی و سرزمینی ایران همواره  ي به عنوان بارزترین جلوهشهر 
شهر در .  اي ایرانیان در نظم دادن به فضاي سکونت جمعی خود بوده است بازتابی از مبانی فکري و اندیشه

  . است ، تاریخی و طبیعیاقتصاديمتشکل از ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، و امع فرهنگ ایرانی مفهومی ج
،  اقتصاد ،ریزي شهري هایی مانند برنامه شتهامروزه دیگر براي حل مسایل شهري فقط به وجود متخصصان ر

 شناسی و انسان ، شناسی هاي جدید مانند روان بلکه نیاز به مهارت شود، نمیعلوم اجتماعی بسنده حقوق و  ،ترافیک
، نشان ی محیطیشناس روان ي تقابل میان انسان و محیط در شاخه؛ )65: 1384، وارداد( گردد نژاد شناسی احساس می

مناسب به بحث نیست  که گفته  اي از وینستون چرچیل  بی ذکر جمله ؛داردارتباط مستقیم رفتار با ابعاد محیطی از 
  . )94:  1389، الکساندر ( دهند ها ما را شکل می آن ،سپس؛ دهیم را شکل می اه بود ما ساختمان

سیماي شهر گویاي  .گردد نمایان میشتر یبسیماي شهري  ویژه هسازي محیط و ب لزوم ساماندهی و مناسب،  اینبنابر 
تفکر و امکانات نهادهاي اجتماعی در یک  ،شخصی ي معیار فرهنگی، سلیقه .است شهرآن  مردم فرهنگ و نگرش

باید حداقل  ،طراحی شهري از یک سو . طراحی شهري است بالطبع شهري و ي ي نماي ظاهر تعیین کننده شهر
تنوع و امکان  ،از سوي دیگرشهروندان قرار دهد؛  ي اختیار کلیهر خدمات و امکانات شهري را به طور یکسان د

  . )113: 1387 ، فریتس( آوردهم فرا شهريلف هاي مخت  ا براي گروهمتفاوت رن انتخاب جایگری
امروزه هر کسی . دهد هاي شهري به خود اختصاص می را در مطالعات و طراحیبحث سیماي شهر جاي خاصی 
ساخت و ساز را  تأثیردر حالی که  ،کند اي از زمین به درآمد ناشی از آن توجه می در ساخت و ساز بر روي قطعه

   . گیرد میبر روي ساختار پیرامون آن نادیده 
تصور گذشتگان خلوص  ي الکساندر معتقد است قوه .استنداي درونی براي مکان ساخت  ي تصور نتیجه ي قوه

تصور شاه عباس اشاره دارد که او را بر آن داشت تا پل بزرگ  ي به قوهوي . استو توانایی بیشتري داشته 
  . )(ALEXANDER, 1987:47 اصفهان را به مکانی تفریحی تبدیل سازد 

ي اجتماعی اعوامل دیگر مانند معن. شهر است  يمظاهر جسمی و ظاهر تأثیربه تجزیه و تحلیل حاضر محدود 
... ، صدا و س مانند  بوعوامل غیر ملمو تأثیریا تاریخی اش  ي سابقه ،آن  ي ، نقش و وظیفهیک قسمت از شهر

و کالبد  شهر  شکلار  بر گذ تأثیرعوامل  و اهمیت  تأثیر کردناز این مطالعه آشکار  هدف چون ؛ر نیستمورد نظ
  .است

 

 



  تحقیق  ي پیشینه

تهرانساماندهی سیماي شهري بخشی از خیابان کارگر جنوبی   
در این مرحله ضمن بررسی ها و   .شناخت  :اول ي مرحله :مذکور شامل سه مرحله است ي مطالعه 

  .مشاهدات میدانی  نقشه ها و تصاویر تهیه گردیده است 
نقش  در این مرحله .صورت یک جریان مداومتحلیل فرایند ساماندهی سیماي شهري به  دوم ي مرحله
واعد اصول و ق سوم  ي مرحله .طرح گردیده استمطراح شهري  و بحث مشارکت عمومی  ي وظیفه ،دولت

  .گرفته استطراحی شهري و ترکیب پیشنهادي بدنه خیابان را در بر 
  

  مبانی نظري
  شهري و منظر مفهوم سیما .1

طبیعی و  ترین نیازهاي و مراکز زیستی اولیه براي پاسخ به یکی از اساسیآدمی از همان ابتداي پیدایش جوامع 
  . ) 36:  1371،بحرینی (آورد خود را تحت نظم و کنترل دري محیط ساخته شده  ،فطري خویش تالش کرده

اه در درك  درست و بگاه امکان اشت ،به علت وجود بار معنایی و کاربردي مشترك بین سیما و منظر شهري
منظر شهري  ازسیماي شهر  ،گونه که هنوز هم در برخی مجامع داخلی آن ؛این دو اصطالح وجود دارد تفکیک

در حالی که منظر شهري یک منظر عینی از شهر است  که اجزاي آن را عناصر ملموس و  شود؛ میاشتباه تلقی 
عناصر موجود در شهر را ها و ادراك افراد و مخاطب از  برداشت ،تصورات برعکس، ؛دهد می تشکیل کارکردي

این  و ؛ي منظر ذهنی از شهر استاسیماي شهري به معن، از این رو .ن به عنوان سیماي شهر تعریف نمودتوا می
  . )28: 1389 ، محمودي ( گیرد شکل میذهنیت از طریق ادراك و پردازش منظر عینی در ذهن انسان 

این  .شود اطالق می هاست، ند و چشم قادر به تماشاي آنآی تمام عواملی از شهر که به دیده می به سیماي شهر
هر درست یک ش .)23:  1385 ،لینچ (کنند عمل می جمعیدر حالتی پیوسته و دسته و عوامل به صورت انفرادي 

شود  و براي  نصف یک اثر هنري به آن پرداخته می ي با این تفاوت که به اندازهمثل یک تابلوي نقاشی است، 
که نسبت به شرایط محیط زیست خود  نیاز به قوانین و  مانند یک گیاه دانستاین اثر را  بایدنصف دیگر آن 

آنها از مکان  ي و بر اساس تجربهمنظر شهري به عنوان مفهومی از شهر که توسط شهروندان . قواعد رشد دارد 
ین نقش آن تر  گیرد و مهم ساکنان از فضاي شهر شکل می ي  سیالی است که با شناخت تجربه ي پدیده ،آید پدید می

ها که قادر  فهم منظر شهري مانند نظامی از نشانه. یک متن استي  ت کلیت شهر به مثابهفراهم آوردن امکان قرائ
ویل معانی آن را فراهم أامکان قرائت و خوانش متن شهر و کشف یا ت ،هاي گوناگون باشد به پیام رسانی در زمینه

طبق این تعریف در مدیریت و ساماندهی منظر شهر باید آن را از دید  از این رو، . )2:  138، سلطانی(د آور یم



ي  منظر شهري مجموعه: توان گفت  در یک تعریف کلی میبنابراین،  . طراحان اًصرف شهروندان و مردم دید نه
   .شود مکان توسط ناظر تجربه میت محیطی از سازمان بصري شهر است که در زمان و عناصر و کیفی

  
  ایران در معاصر هايسیماي شهر .2

هاي گوناگون سیماي شهري از کالبد  امروز بیش از هر زمان دیگر در شهر ایرانی با هجوم آشفتگی در جنبه
برخاسته ، شهر امروز ایرانی به طور عام.  مها و رفتارهاي انسانی در محیط شهر مواجه هستی ها تا فعالیت ساختمان

، متناسب و هماهنگ این عوامل تأثیر، در شرایط سرزمین بستر خود ، تاریخی و اجتماعیفرهنگی، محیط طبیعی از
  . )48 :1383،فکوهی  (نیست

عماري و شهرسازي ایرانی از یک پذیري از آن با پشت کردن به مبانی م تأثیرشهرسازي معاصر با ظهور مدرنیته و 
موجب پیدایش شهرهایی بدون  ،دیگر گراي معماري غرب از سوي اهیت برونو عدم درك صحیح م، سو

بت به فضاي معابر است مجاور با یکدیگر نس ي هماهنگی در بدنه شهري و حتی هر چند مختصر در سطح ابنیه
  . )52:  1388،کاظمی (

 ،اريذي مدیریتی و سیاستگها در حوزه ها انواع نابسامانی تأثیردر شرایط حاکمیت نگاه اقتصادي به شهر و تحت 
 ،با این شرح.  فراموشی سپرده است طور عمده به ههاي سرزمینی مکان خود را ب شهر امروز هماهنگی با ویژگی

در شهر است، بیش از هر  مؤثرعوامل  ي سیماي شهر معاصر که خود مخلوق روابط متقابل، پیچیده و چند سویه
هاي اجتماعی  گذار بر شهر، در غیاب ارزش تأثیرهماهنگی عوامل بنیادي و ریشه اي  تناسبی و نا مفهوم دیگر بی

. ت انسانی استآمد مبتنی بر کیفیهاي شهروندي و قوانین و مقررات کار ناظر به حقوق شهروندي، مسئولیت
د وو عوامل موج مظاهر نابسامانی و آشفتگی سیماي شهر در ابعاد کالبدي، فضایی،  فعالیت ها و رفتارهاي انسانی

  : می شودنمونه اشاره  ي به مثابهبرخی از آنها به که  استآن 
 ؛عدم هماهنگی با زمینه -

 ؛عدم کارایی -

  ؛انواع آلودگی هاي زیست محیطی -
 ؛عدم بهره گیري مناسب از منابع ارزشمند بصري -

 ؛عناصر متنوع طبیعی درسیماي شهري تأثیرعدم بهره گیري از  -

  ؛زیبایی شناسی ي اولیهعدم توجه به  معیارهاي  -
  ؛تنوع بیش از حد و آزار دهنده -



  .)24: 1389بی نام ، ( عدم وجود ایمنی در فضاهاي شهري -
  سیماي شهر ایالم

هاي فراوانی  منظر عمومی اغتشاشات و بی نظمیسیما و  ،مله شهرهایی است که به لحاظ بصرياز ج شهر ایالم
عوامل متعددي . نظمی ها را در تمام نقاط و سیماي شهر احساس کرد توان وجود این بی با کمی دقت میدارد 

، عدم ساماندهی ساخت و سازهاي غیر اصولیفرسوده، تجهیزات شهري نامناسب و ، نماهاي نامناسبمانند 
فعهاي غیراصولی و  رنگ آمیزي خوانایی محیط، ی هوا، وجود عناصر ناقض زیبایی وآلودگ ،هاي اجتماعی تالی

هر در ش ي بی ضابطه ي رشد و توسعه .در به وجود آوردن این اغتشاشات نقش دارند ...و  ي عناصر شهريا سلیقه
اکنون با شهري مواجه  هم هنظارت اصولی و هدفمند بر شکل گیري شهر باعث شد یک مقطع زمانی و عدم کنترل،

فنی در این شهر  نظر و چه ازترین اصول معماري و شهرسازي چه از بعد زیبایی شناختی  باشیم که ابتدایی
 ،استمتخصصان و شهروندان بر این موضوع که نماي سیماي شهر نیازمند بهسازي  ،امروزه مدیران .مشاهده نشود

هاي مورد توافق و کارآمد  اصلی چگونگی برخورد با این موضوع و ابزارها و روش ي لهأاتفاق نظر دارند؛ اما مس
هاي پیدا و پنهان شهر،  عیت هاي اجتماعی ـ فرهنگی و شناخت مکانیزمروش و بینشی که با درك واق. است

ارتباط  ي هاي فضایی ـ کالبدي سیماي شهرها سبب شود و زمینه ارتقاي کیفیتي  اقداماتی مؤثر را در زمینه
حاضر،  رسد در شرایط به نظر می. صاحبان شهر ـ و شهر را فراهم آوردي  مثابهمردم ـ به  ي گذار و دو سویهتأثیر

می توان چشم  درك صحیحی داشت؛هاي آن  ها و تهدید فرصت ،اگر بتوان از وضع موجود و نقاط ضعف و قوت
عالی شهرسازي مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی  شوراي ي مصوبه( .ترسیم کرد بهسازي سیماي شهر ي اندازي را در زمینه

هاي عملی و علمی  نهی تمام توان تخصصی و تجربهانجام این مهم بی تردید تنها با بر هم  )شهرسازي و معماري
براي ،  چنین هم. ها امکان پذیر است صاحبنظران شهري و امکانات و تجربیات مدیریتی و اجرایی مدیران شهرداري

ضمن شناخت تمامی موانع اجرایی، قانونی، مالی و فنی، شرایط  بایداجرایی شدن فرایند ساماندهی سیماي شهري 
  .ها را افزایش داد تحقق و امکان پذیري این گونه طرح

  هاي سازنده  لفهؤم
  :نماهاي شهري .1

هاي اگر هر بنا به دنبال ایجاد جاذبه. دنمکان به صورت یک کل باش بناها باید تابع نیازها و ویژگی هايتک 
نباید تصور شود نما و مظاهر زیبایی شهر  .اي خواهد شدناسازگار و آشفته ي نتیجه، مجموعهخاص خود باشد، 

بلکه کیفیت این موارد نیاز به  ،شود شهر اضافه می ي آخر به چهره ي اي است که در مرحله زده آرایش شتاب تنها
تواند رشد  پیرامون می محیطشکل شناسان  طبق نظریات روان .)73: 1387،مزینی(تري دارد ات عمیقظمالح



ویژه در ه احساس و کالبد افراد بمحیط در پرورش و رشد ذهن  .نماید را تقویت کند یا آن را متوقفاشخاص 
دهد   تنوع در محیط اختیار ساکنان محیط را در گزینش فعالیت مناسب خود افزایش می. ي داردمؤثرکودکی نقش 

ممکن است مناظر خیره  ؛کانی آرام و خصوصی در نوسان استتا مقوي و مهیج   ا کننده هايمحیط شهر از الق
  . ال پذیري را به ذهن ما بیاوردؤمعمایی برایمان بیافریند یا س  ،کننده به ما بنمایاند

بدون  در شهر ایالم مربوط به دخالت  نیروهاي غیر متخصص در این زمینه بوده کهنماسازي   هاي یکی از دغدغه
نازیبایی  شهري اقدام به اجراي نماهاي متنوع و غالباً ي یبایی شناختی و توجه به بافت و زمینهاي زهمعیارتوجه به 

    .نمایند کنند و در دراز مدت چهره و سیماي شهر را با یک آشفتگی و عدم تناسب و هماهنگی مواجه می می
توزیع زمین که امکان دستیابی به ساختاري است براي گیري نامتمرکز بناهاست و  حاصل شکلخیابان  :خیابان.2

  .)27:  1383،هاشمی نژاد  ( داردهاي کارکردي عمیقی  خیابان ویژگی .سازد قطعات انفرادي را میسر می
تواند داشته  خیابان  به صورت کانالی براي حرکت اتومبیل با مفاهیمی که این مکان به عنوان فضاي شهري می

یابانی که فقط براي عبور و مرور اتومبیل در نظر گرفته شده با خیابانی که هاي بصري خ ارزش .توافق ندارد ،باشد
هایی که  ترکیب ناهماهنگ ساختمان. )51: 1386،بنیادي( متفاوت است ،پیاده تعلق دارد تنهابه سواره و پیاده یا 

عناصري از این قبیل مسائل ، تابلوها و ها ، نیمکت، ایستگاهاها ایجاد شده اند به تدریج طی چند دهه کنار خیابان
  . دهند  ها را تشکیل می بصري خیابان –فضایی 

و چه از نظر شکل  لحاظي شهري چه از  طراحی ساختمان یا بدنه اقرارگیري عناصري مغایر ب :الحاقات نما. 3
 .استهاي تجاري گشته  در جداره ویژهه ري  بمصالح بکار رفته در آن سبب اغتشاش بصري در جداره هاي شه

بالکن به فضاي داخلی و  اضافه نمودن انباري در پشت بام با مصالح ناپایدار ، اضافه نمودن فضاي ،چنین هم
تصادفی از عوامل  ، کانال کشی و نصب کولر در مقابل پنجره و نماي ساختمان و سیم کشی هاي کامالًسرپوشیده

گونه نماها به وضوح  اینالحاقاتی که در . هاي مسکونی است در محیط هاي شهري ویژه غتشاش سیماي جدارها
  :عبارتند از شوند  دیده می

 ؛بالکن و نماي ساختمان ي در مقابل پنجرهب کولر کانال کشی و نص -

نویسی و نوشتن روي  پارچه ،تابلوها موردضوابط و مقررات در  نصب بدون نظم و عدم رعایت -
 ؛ها  سایبانودیوار

  ؛سیم کشی روي نما -

 ؛بخاري در نما هاي نصب لوله– -

  ؛نصب ایرانیت فلزي و پالستیکی در نما -



 ؛رو و خارج از واحد تجاري  قرار دادن اجناس در حریم پیاده -

   ؛ساخت و ساز در آینده ي هاي انتظار براي ادامه قرار گرفتن ستون -

  
  به بنا)  نیاز تجهیزات مورد (ایجاد مناظر نامطلوب با الحاق عناصر)1(شمارهتصویر                      
  نگارندگان مقاله: خذأم                     

  
توان در ساماندهی مطلوب پیکره و سیماي شهر  یکی از مزایاي تعیین تراکم منطقی شهر را می :تراکم شهري.4

اي است که بر اساس آن  تبعیت از برنامهو منظور از تدوین تراکم شهري سامان دادن به سیماي شهر است  .دانست
اي  شهر به مجموعه ،با تبعیت از معیارها و ضوابط تراکم شهري .شود توده و فضاي شهري تعریف میي  رابطه

 .)258 : 1388،عزیزي  (ابدی کند و از برون گسترش معقول می از درون رشد می ،شود همگن و همگون تبدیل می
 ، چنین و هم فضاي شهري  ،بهینه از زمین شهري ي  استفاده ،از جمله مزایاي تعیین تراکم شهري افزایش کارایی

  .ستها ها و سازگاري آن همجواري منطقی بین کاربري
هاي شهري به ویژه در محورها و مسیرهاي اصلی نماسازي شده  بسیاري از ساختمان هرچند :نماهاي رها شده.5

 اقتصادي مالکان ي این امر ضعف بنیه ترین دلیل مهم . شود اي فقدان نماسازي دیده می در موارد عدیده ؛ بازاست
چرا که در  ؛رها شدن عملیات ساختمانی به صورت نیمه کاره در شهر کنترل شود بنابراین الزم استبناهاست 

  . کند شهري را زایل می ي ها یکدستی و هماهنگی سیماي جداره مواردي عملیات نیمه تمام ساختمانی تا سال



  
  شهر ایالم تابلوهاي ناهماهنگ –بالکن شلوغ  –شده نماي رها ): 2(شمارهتصویر 

  نگارندگان مقاله :خذأم                     
  
 : 1388،عزیزي(ن عنصر ترکیب بصري منظر شهري است  خط آسما :خطوط افقی و عمودي -خط آسمان .6

حدت در وخط آسمان  .یشتر فضاهاي شهري تعریف نشده استدر ب   2و دید آسمان  1خط آسمان. )265
دهد چگونگی انسجام  مطالعات نظام یافته بر روي نمادهاي جمعی نشان می .است مؤثربخشیدن به شکل شهر 

ها که شهر بخشی از نظام آفرینش  در بسیاري از فرهنگ شده استعناصر شکل شهر به صورت نماد نشان داده 
خط  .) (Bogdanovic,1975 :63شکل شهر در مقیاس خرد نمادي از نظم کل عالم بوده است  ،هشد قلمداد می

خط پایه و خط ترکیب . است آسمانبا  خیابانها و فصل مشترك کالبد  حد فوقانی تاج ساختمان ،ها خیابان آسمانِ
عقب  ي هایی جدارهست و خط ترکیب حد نبنا قائم ي فوقانی جداره خط پایه حد .از اجزاي خط آسمان هستند

این عنصر کالبدي شامل مجموعه احجامی است که در  .است آسماني  زمینه یت درؤنشسته یا مرز بام قابل ر
گاه ترکیب  عنصرکالبدي خط آسمان، تجلی .شود بلندتر مستقر در پشت جداره دیده می ي ترکیب بام بناها با ابنیه

  .است خیابانرود و نماد نظم یا تنوع در سیماي  به شمار می خیاباندر کالبد  شکل
بر  تأکیدهاي افقی  ضرب آهنگ مثالً .تواند مفاهیم انتزاعی را بیان نماید عمودي یا افقی در نما نیز می ضرب آهنگ

یدگی ارتفاعی ساختمان را و کش هستندبر ارتفاع و عمودي بودن  تأکیدهاي عمودي  ضرب آهنگ ،کوتاه بودن

                                                             
1 Sky line  
2  Sky exposure 



و  ها شکل .بسزایی دارند تأثیرها و زیبایی بصري آنها  ها در هماهنگی جداره ضرب آهنگاین  .دننمای بیان می
  .شکل می دهندها و در سطح شهر  خط آسمان در جداره بهها  ها در ساختمان ترازهاي ارتفاعی بام

  
  )نگارندگان مقاله :مأخذ(شهر ایالمخط آسمان هماهنگ ):3(شماره تصویر

  
  )نگارندگان مقاله :مأخذ(شهر ایالم خط آسمان ناهماهنگ ):4(شمارهتصویر 

  
هاي مختلف شهر الزم  ها براي ایجاد حس وحدت در بخش ها و مصالح نماي ساختمان هماهنگی طرح :مصالح. 7

ولی  ؛شهري نقش بسزایی داردیفیت نماي ک يارتقاهاي اطراف در تنوع مصالح در عین هماهنگی با بدنه است،
متمایز از بافت همجوار خود  متاسفانه در سطح شهر ایالم این مقوله رعایت نشده و بناها به صورت تکی و کامالً



در یک نماي شهري واحد آشفتگی و نازیبایی خاصی را ایجاد نموده ... تنوع در جنس رنگ بافت و . کنند عمل می
  .است 

هاي مختلفی  به صورت انباري و به روش تدابیر معمارانه که معموالًبالکن بدون طراحی و ساخت : بالکن. 8
بالکن سه طرف باز  .شود از دیگر عوامل نابسامانی سیماي شهري به ویژه در مناطق مسکونی است استفاده می

گیر و سرباز  فتابوجود فضاهاي آ هرچند .زمینه است نهاي نازك از موارد ناموفق در ای بدون سقف و با نرده
عدم اتخاذ تدابیر مناسب به منظر نامطلوبی در نماي بیرونی مسکن و بدن انسان ضروري است، باز  براي بهداشت

  .           شود و سیماي شهر منجر می
  

  
  آن وجه به بعد سیماي شهري از بالکن  بدون تاستفاده  ):5( شمارهتصویر

بیعی هستند اي طه طبیعی به عنوان کیفیتی اکولوژیکی در شهر ارزشمناظر : منظر محیطی و فضاي سبز شهري .9
پردازي و باغات و  منظره ي سابقه. آن همت  گماشت يارتقا وهاي اقلیمی آن به حفظ  با توجه به قابلیت بایدکه 

 . هایی باالي برخوردار است  از ارزش ،هایی که در آثار ادبی به زیبایی توصیف شده است گلشن

. استي شکل شهر  از عوامل مهم کالبدي تعیین کنندهها و شیب زمین  رودخانه ،ها کوه ،ها عی مثل تپهمنظر طبی
یگانگی با طبیعت  ي تجربه ،دنده ور شدن در طبیعت را نشان می ما به عبارت ساده نوعی غوطه ي شهرهاي گذشته

، پستی و بلندي و آب از اصول مل برسانداي از شناخت باشد و فن هنري آن را به تکا تواند در زمان ما بارقه می
  . نخستین جغرافیایی اسکان در ایران است 

 ي مثابهبه (، تپه شاهد هاي اطراف شهر اي اعم از دیدهاي مناسب به سمت رشته کوه شهر ایالم مناظر محیطی ویژه
شیدن بصري منظرشهري هنریکپارچگی بخ .دارد )هاي بصري خاصی جاذبه بایک نماد طبیعی و اکولوژیک 



فضاهایی است که محیط شهري  و درآنها موجود هاوعناصر ها،خیابان ساختماني  وساختاري به مجموعه
در  .درخلق منظرشهري متفاوت دارند نقش بسزایی درشهرها فضاهاي طبیعی موجود. )21: 1377 کالن،(سازد رامی

اهمیتی دوچندان  ،بافت ویژه و به خاطرساختاردرختان  منظرشهري،میان عناصر طبیعی تاثیرگذار در 
یک سبک  به ایجاد که منجر داراي ساختارهایی هستند بناها همانند درختان نیز. )249:2003کارمان،(یابند می

شود و در  جاندار ساخت کالبدي شهر تلقی می فضاي سبز شهري به عنوان بخش .گردند معماري گیاهی می
فضاي سبز  ،تدر این حال .دهد ا بافت و سیماي شهر را تشکیل میهماهنگی با بخش بی جان کالبد شهر ساختار ی

  .)37: 1382،نیا  سعید( ها را به عهده گیرد ، تفکیک فضاهاي شهري و آرایش شبکه راهشهر ي تواند نقش لبه می

  
  )نگارندگان مقاله:خذأم(استفاده از دیدهاي مطلوب ):7( شمارهتصویر

اخت و آشنایی آنها بسیار مهم نظر از میزان شن هاي شهر صرف در خیابانمواجه مردم با هنر : شهر در هنر .10
تر از  مهم ؛اي ایجاد شود مواجه ،اند ه دریافت چنین بیانی عادت نداشته، باید میان بیان هنري و جماعتی که باست

و عکس ه ست تا فرصت داشته باشند با فضاي زندگی روزمرها گالري ي آن خارج شدن هنرمندان از محیط بسته
هاي گوناگون باز شده و فعالیت  طبیعی است با این طرز فکر راه همکاري. العمل هاي مردم مواجه شوند
  .پذیر می شود امکان... شهرسازان معماران و نقاشان و

هنري در تعداد آثار  هرچند ؛شهري و خوانایی آن نقش دارند آثار هنري در مقیاس شهري در غنی سازي سیماي
اند جداره یکنواخت و  برخی از ساخت و سازها با توجه به این موضوع توانسته باز ،بسیار کم است مقیاس شهري

  .را به یک تابلوي هنري تبدیل کنندشهري  را ساده



  
  )نگارندگان مقاله :مأخذ( هنر در شهر  ):7(تصویر شماره 

ها قرار  سلسله مراتبی از مجموعهیک اثر معماري با نظام بزرگتر شهري مرتبط است و در  :بناهاي شاخص .11
اي معین است و زمینه جایی است که معماري  در زمینهگرایی پیوند میان معماري و شهرسازي  زمینه، بنابراین .دارد

 . )water house .A 1978 : 74  (شهرسازي را به هم مربوط می سازدو 

باشد  مؤثرتواند در ارتقاي خوانایی و جهت یابی شهري  وجود بناهاي شاخص در محورها و مناطق شهري می
شکل و زمینه اي خاص و  ،شناختی صرف نظر از کیفیت معماري و زیبایی شود  بنایی که در تصویر دیده می

  .کند ست و به طورکلی به عنوان نشانه شهري عمل میمتفاوت از بناهاي دیگر را به نمایش گذارده ا

  
  )نگارندگان مقاله :مأخذ(شاخص در شهر ایالمبناي ): 8( شمارهتصویر

برخی از ساخت و سازهاي خصوصی یا عمومی در شهر وجود دارند که به  :فضاهاي موقت ولی دائمی .12
اما این وضعیت موقت در شهر حالت  ؛آورده اند هایی از فضاي عمومی را به اشغال خود در صورت موقت بخش

ز فضاهاي عمومی شهري رقم زده ب سیماي دائمی نامناسبی را براي گروهی ادائمی پیدا کرده است و به این ترتی
اي ایجاد فضاهاي غیر قابل دفاع شهري است  از ثمرات چنین پدیده .انگار این فضاها در شهر تمامی ندارند .است



از  معموالًوجود آمدن چنین فضاهایی ه براي ب .کند که در مواردي نا امن است و حریم پیادگان را محدود می
  .استفاده می شود ... تابلو هاي نامناسب و  ،بلوك هاي سیمانی یا خاکریزي مانند مصالح ساختمانی 

  

  
  )نگارندگان مقاله :مأخذ(فضاهاي موقتی ولی ماندگار  ):9( شمارهتصویر

  
هاي غنی ساخت و سازهاي تجاري از فرصت  :ها فضاهاي تجاري ، تابلوهاي تبلیغاتی و دیوار نوشته  .13

ها به صورت فردي و  آن بیشتربررسی بناهاي تجاري خرد و کالن نشان می دهد که  .سازي سیماي شهري هستند
تفاوت هاي موجود در سبک معماري ویترین ها و  .نمایند اي به ساخت و طراحی نما اقدام میسلیقه  کامالً

  .فوق هستند  ي ظریهتابلوهاي ورودي و سایبان ها و ارتفاع تمام شده تایید کننده ن
جهیزات تبلیغی موجب فروش تجهیزات ت. ن وسایل خدماتی معاصر در شهر استتبلیغات عنصري بارز در میا

گر چه تبلیغات به خودي خود مذموم نیست  .اند ها را نصب کرده سساتی می شود که آنؤشهري یا تولیدات م
هایی که بی  نسبت به اعالنات و آگهی ،مستقر شود میان تجهیزات شهريیک تابلوي تبلیغاتی که به درستی در (

نان چاما حضور آن نباید  ؛)ارجحیت دارند ،کنند ي نقاط زشت میاند و چهره شهر را در بسیار رویه نصب شده
 .لطمه وارد کند شهريقالبی و بارز باشد که بر کیفیت خدمات 

متناسب با بندي نیازهاي رنگی  منطقه و طبقه هاي روانکاوانه هر ، پژوهششناسی شهري از منظر روان :نوع رنگ
هاي طبیعی فضاي سبز با رنگ حصارها  ، هارمونی رنگگل آرایی ،بندي رنگ ،نگ فضاي سبز، رهر منطقهفرهنگ 

   .شود تعیین می نوع رنگ گار و سازگار با شرایط اقلیمی آن، مصالح ماندعناصر جنبی موجود در فضا ومعماريو 



  
  )واندازهرنگ ، شکل (تابلوهاي تبلیغاتی  تنوع  –نابسامانی جداره تجاري ): 10(شماره تصویر

  )نگارندگان مقاله :مأخذ(
 اًعمدت که هستند مطرح شهر در ساختی زیر عناصر عنوان به شهري تأسیسات :شهري و تجهیزات  تأسیسات .14

از لحاظ  باشند و عموماً مشخص می تعیین شده و شهر، در شان گیري قرار موقعیت ،چنین هم ،ها آن کالبدي ماهیت
  .نیستند کالبدي و بصري در هماهنگی با محیط پیرامون

مرکز توجه : براي مثال .باشند مؤثرشهري  ي توانند در شناسایی محل و ساخت یا بهبود ناحیه تجهیزات خیابانی می
توان با قرار دادن هدفمند  ها را می و لبهمعابر  ،ها که ورودي چنان ؛استفاده از آبنماها به وجود آوردتوان با  را می

، و قابل دید باشند یرندسبی قرار گدر مکان منا ها باید دان زباله .ها و درختان مشخص کرد تیرهاي چراغ برق پایه
ساماندهی . دهد تجمع زباله ها صورت نازیبایی به سیماي شهري می ،ه چشم بیایندکه بیش از حد ب بدون آن

مثبتی بر منظر شهري داشته  تواند اثرات آوري به موقع و ترویج فرهنگ پاکیزگی بین شهروندان میها و جمع  زباله
  .باشد

  
 

  

  

  
  

  )نگارندگان مقاله :مأخذ(هاي زباله  اي از عدم ساماندهی و رسیدگی به سطل نمونه  ):11(تصویر 



  
  گیري نتیجه

ي  شهر و شهر نشینی در ایران و با وجود سابقه ي تاریخی تجربه ي با توجه به جایگاه سیماي شهري در طول دوره
بر شکل گیري شرایط موجود درسیماي شهرهاي امروز ایران، منحصر به یک  مؤثررسد عوامل  ، به نظر میفرهنگی

قوانین مجموعه  مورد خاص نبوده و مجموعه اي از عوامل مختلف در حوزهاي گوناگون، از نارسایی رویکردها
آن را در  ي احساس مسئولیت شهروندان نسبت به شهر و آگاهی از حقوق خود و مطالبه مدیریت شهري تا عدم

  ند؛ زیر قراربه مهمترین این عوامل . گیرد برمی
، توجه به رکرد هاي انسان محوشهري با روی ي عدم تدوین قوانین و مقررات ناظر بر طرح هاي توسعه -

 . اقتصادي محور  حقوق شهروندي و معیارهاي کیفی و غلبه بینش کمی و

هاي  عدم تعلق خاطر به محیط زندگی و عرصهت در اثر عوامل مختلف و در نتیجه، ناپایداري سکون -
 عمومی شهر، 

شکل گیري دوري باطل و تکرار شونده از عدم احساس مسئولیت شهروندان و تشدید تنزل کیفیت  -
 .محیط هاي شهري

مندي از  مجموعه کیفیاتی که بهره ي عدم مطالبه ،هعدم آگاهی شهروندان از حقوق شهروندي و در نتیج -
 . آنان در محیط شهر است آنها بخشی از حقوق

هاي نوین با امکانات ساخت و ساز  ها و سبک یرات و ظهور فناوريیتحوالت شتابان، آهنگ سریع تغ -
 . طور معمول با کاهش دقت و کیفیت همراه استه انبوه و سریع که ب

برکیفیت  مؤثرنسبت به عوامل گان خصوصی بدون بهره از بینش و دانش ظهور روز افزون سازند -
 .  هاي محیطی بر انسان و رفتارهاي او این وجه از ویژگی تأثیرهاي انسانی و شدت  محیط

که  فراهم نمودن زمینه  مسألهبر ایجاد وضع موجود و توجه به این  مؤثربا توجه به وسعت و تنوع عوامل  -
بستر شهر و در ، مانند هر تحول دیگري که  سیماي شهري ي کیفی محیط  در حوزه يهاي بروز ارتقا

 .حرکتی تدریجی و در طول زمان استگیرد، نیازمند  با انسانها صورت می مرتبط

  : هاپیشنهاد
کارهاي اجتماعی و فرهنگی از جمله ایجاد شرایط پایداري سکونت و افزایش مدت زمان ماندگاري  راه  -1

  ؛مکان مسکونی شهروندان در



سکونت طوالنی مدت در یک مکان، همراه با فراهم بودن نسبی شرایط آسایش و آرامش، سبب برقراري ارتباطی  
مبتنی بر عالقه و دلسوزي نسبت به محیط زندگی و از این طریق موجب برانگیختن احساس مسئولیت شهروندي 

سیماي شهر در حد توان شهروندان  ي در زمینهاز جمله  و تالش در جهت بهبود کیفیت محیطینسبت به آن 
 . شود  می

مدیریت شهري  ي موعههاي منطقی از مج آن از روش ي آگاهی شهروندان از حقوق شهروندي خود و مطالبه -2
سطح دانش و بینش آنان نسبت به جنبه هاي کیفی معماري و شهرسازي نیز از جمله ارکان و در کنار ارتقاي 

 ت؛کیفیت پایدار در محیط هاي شهري در تمام ابعاد آن اسهاي اصلی ایجاد  پایه

کیفی  يهاي مدیریتی و سیاستگذاري نیز می توان از طریق وضع قوانین و ضوابطی ناظر بر ارتقا در زمینه  -3
در این  ) هاي جامع و تفصیلی شهري طرح (هاي توسعه محیط به لحاظ سیماو منظر شهري و هدایت طرح

 ؛تغییر و تحول در اوضاع نابسامان کنونی را فراهم نمود ي جهت، زمینه هاي اولیه

  ؛بط وضع شدهاوربط در جهت اجراي دقیق قوانین و ضتقویت بعد نظارتی مراجع ذی -4

تخفیف در پرداخت  :به عنوان مثال .استفاده از ابزار تشویقی و حتی تنبیهی توسط مجریان و ناظران شهري  -5
 ،چنین ر صورت خدشه دار نمودن سیما و منظر شهري و همعوارض شهري یا برعکس اعمال جریمه د

  ؛تخریب  و موظف نمودن مالک به هماهنگی با بدنه شهري مصوب
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