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  چکیده

ضابطه بسیاري از شهرها امروزه با گسترش بی. بصري انسان و محیط در ارزیابی کیفیت محیط بسیار تأثیرگذار است رابطۀنوع 

شناختی به ناپذیر بومحفظ هویت سیماي بصري آنها به فراموشی سپرده شده است و این فراموشی پیامدهاي پیچیده و جبران

. استبوده منبعث از طبیعت ثانویه شهرها هویت شهري و کیفیت بصري ارتقاي ، پژوهشاین هدف اصلی . ه استهمراه داشت

به منظور تجزیه و . صورت پذیرفته استپیمایشی  برپایه مطالعاتتحلیلی و  -توصیفی و با روش است از نوع کاربردي پژوهش

. است استفاده شده )GAM( ماتریس دستیابی به اقدامات و )Q-Sort( بندي کیفیت بصريروش طبقهتلفیقی از  ،هاتحلیل داده

در راستاي انجام  .است لحاظ شده) GIS(سیستم اطالعات جغرافیایی در  Bufferکاربرد دستور جهت برآورد شعاع دسترسی 

معیارهاي  نفر، 100با حجم  نامهگرفته شد سپس با استفاده از ابزار پرسش مورد مطالعه پارك 24 از هاییابتدا عکس، پژوهش

معیار اصلی در نظر  16به منظور ارزیابی کیفیت بصري، . پیمایش قرار گرفتزشتی یا زیبایی هر عکس از دید افراد مختلف مورد 

مبتنی بر تحقق یا عدم تحقق  ، امتیازيبصري مربوط به فضاهاي سبز شهري، به هر یک از معیارهاي کیفیت در نهایت. گرفته شد

هاي شهر بندي پاركطبقه GAM و Q-Sort تلفیقی نتایج روش. تعلق گرفت ،)GAMطبق روش ( مربوطهاین معیارها در فضاي 

هاي هاي زیبا و پاركهاي شهربازي، آفرینش، آزادي به عنوان پاركپاركاي که گونه به. است "زیبا"و  "زشت"براساس عناوین 

ترین معیارهاي ارتقا ها، مهماساس یافته همچنین، بر ؛شدند هاي زشت شناختهعنوان پارك بهخان کوچکمیرزا و زادهمعصوم

بخشی به در خاتمه راهکارهاي مناسب ارتقاي کیفیت بصري و هویت. نظم، خوانایی و مقیاس است: هاي شهريبصري پاركکیفیت

  .شهر ارائه شده است

  

  کیفیت بصري، هویت، طبیعت ثانویه، بجنوردارزیابی، : کلیدي هاي واژه

 

 1مقدمه

در جهان امروز تالش بـراي حفـظ هویـت یکـی از     

 .)30؛ 1383،میر مقتدایی( ستا هامنازعات اصلی ملت

 فضاهاى و شهرها اندازه به هیچکدام انسانى آثار بین در

 کمـال  بشرى، تمدن و پیشرفت نماد تاریخ طول در آنها

 شـهرها  هویـت  لـذا  و نیسـتند  نبـوده و  او انحطـاط  یا و

 را آنهـا  است که هایىتمدن و جوامع هویت دهندهنشان

 ).77: 1390 طغیـانی،  و زادهنقـی (انـد  آورده وجـود  به

 آثارشان بر جوامع فرهنگ بینى و جهان که گونه همان

                                                           
  a.sedaghati@tabriziau.ac.ir: نویسنده مسئول*

 جامعـه  با هویت متناسب آثارشان، هویت و گذاشته اثر

گیرنـد،  مـى  شـکل  او فکـرى  و فرهنگـى  هویت ویژه به

 اثـر  جامعـه  رفتـار  و فرهنـگ  و فکـر  بـر  نیـز  آثار هویت

ــى ــد  م ــى(گذارن ــیط  ).328:1386 زاده، نق ــت مح هوی

کند کـه ارتبـاط طبیعـی و منطقـی     هنگامی تجلی می

ایـن  . بین انسان و محیط اطرافش حاصـل شـده باشـد   

ارتباط و حس تعلق هنگامی به وجود خواهد آمـد کـه   

انسان قادر به شـناخت عمیـق محـیط و تشـخیص آن     

هـاي  نسبت به محیط را توان درك تمایز آننیز بوده و 

بـه کـارگیري    ).13:1392افتخـار، ( دیگر داشـته باشـد  

هویت طبیعی محیط مصنوع عالوه بر ارتقاي ادراکی و 
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زیبایی شناختی فضـاهاي شـهري، محیطـی سـالم بـه      

 آوردلحاظ اکولـوژیکی و جـذابیت فضـایی فـراهم مـی     

طبیعـت  چـرا کـه   ). 80:1388 شعاع برق، و وندحکیم(

بستر زندگی انسان و حیات شهرها است و به این دلیل 

توانـد  ش کلیدي در هویـت بخشـی بـه شـهرها مـی     نق

 بـه  انسـان  نیـاز  )94:1390 رحیمیـون، ( داشـته باشـد  

 امـر  یـک  خـود  اصـلی  و اولیه محیط عنوان به طبیعت،

 امـراض  مـداواي  روانشناسـان،  از بسیاري .است غریزي

 و طـوالنی  اسـتراحت  در را شهري روابط از ناشی روانی

نثـارنوبري و  (داننـد مـی  طبیعـت  آغـوش  بـه  بردن پناه

 خود زندگی خلقت، ابتداي از بشر). 7:1394همکاران، 

 اثـرات  و طبیعی عناصر و است کرده آغاز طبیعت در را

 اهمیت از عامه مردم فرهنگ و باورها در آن بخش فرح

 از او). 18:1392اکبـرزاده،   و ادیبی( دارد توجهی قابل

 اسـاطیر  از بسیاري در و داشته ارتباط طبیعت با باز دیر

 و نمادهـا  .اسـت  جسـته  بهـره  طبیعـت  عناصـر  از خود

 از ایرانـی گـواه   شهرهاي در موجود طبیعی هايسمبل

 ایـن  وجـود  بـا  .اسـت  ایرانیـان  زندگی در طبیعت نفوذ

 و سـاختار  خصـوص  در بحث هنگام همواره قوي ارتباط

 مصـنوع  عناصـر  تنها شهري، منظر بخش هویت عناصر

 از صـحبت  که جا گیرند؛ و هرمی قرار تأکید مورد شهر

 ایرانـی  شـهرهاي  بـه  بخشی هویت راهکارهاي و هویت

شـود  مـی  گرفتـه  نادیده طبیعی نمادهاي نقش شودمی

 عنوان به شهرها دیرباز ازهمچنین  ).2:1392 ،پور قوام(

ــالی ــرینع ــتگاه ت ــايخاس ــري، ه ـــب بش ــراري اــ  برق

 ايرابطه ،آنها ونیـپیرام طبیعت اــب منطقی یــدیالوگ

 و گسترش امروزه اما .اندداشته شهروندانشان با مأنوس

 انسـان  اوزــتج سو، یک از تأمل بدون شهرنشینی رشد

 آن سازنده عناصر تعادل زدن هم بر و طبیعی به حرایم

 فـراهم  را امـروز  شـهرهاي  نابودي موجبات سو دیگر از

  ).2:1389احمدي و همکاران، ( آورده است

هـاي طبیعـی در   لفهؤجایگاه و نقش مبراي بررسی 

ایجاد هویت در شهر به بررسی نقش منظر و کیفیـات،  

ســازماندهی و نظــم بصــري محــیط در ایجــاد هویــت  

تحلیـل کیفیـت    ).2:1394 حسینی،( شودپرداخته می

ریزي و طراحـی   محیط بصري، جایگاه مهمی در برنامه

 رفیعانی خاچک و همکاران،( سیما و منظر محیط دارد

هاي طبیعی شهرها نه تنها طبیعت و اندام ).12:1393

باعث ایجاد تأثیرات مثبت اکولوژیک و بصري در شـهر  

شوند، بلکـه نقـش بسـیاري در هویـت بخشـی بـه       می

حضور این عناصر در شـهر باعـث   . کنندشهرها ایفا می

ایجــاد پیوســتگی در ادراك و شــناخت افــراد از شــهر  

 کنـد شـهر تـداعی مـی   شود و هویتی ثابت را بـراي   می

، به لذت بـردن  خصوصیات بصري ).56:1392 افتخار،(

مــردم از محــیط طبیعــی و مصــنوع اطــرافش کمــک  

هـاي  گـذاري و پیشـرفت  کند و سبب جذب سرمایه می

شناخت عوامـل و  . شوداجتماعی و اقتصادي منطقه می

معیارهاي مؤثر در کیفیت بصري سیماي سـرزمین بـه   

یـابی منـاطق   ارزیـابی و مکـان  منزله ابزار مناسب براي 

ــی  ــناختی م ــایی ش ــدیران و  داراي ارزش زیب ــد م توان

هاي حفاظتی و مـدیریت  ریزان را در انتخاب لکه برنامه

ــاند     ــاري رس ــري ی ــیماهاي داراي ارزش بص ــؤثر س م

از مـواردي کـه    ).451:1393 میرکریمی و همکـاران، (

تـر و  ت بصري در هویت بخشی به آن ملموسخصوصیا

باید توجه . هاي شهري استکند پاركجلوه میتر مهم

هـاي شـهري عـالوه بـر اینکـه تنهـا       داشت کـه پـارك  

عنـوان بخـش    طی براي تفریح و فراغت باشند، بـه محی

شــهر و جامعــه نیــز در نظــر گرفتــه مهمـی از توســعه  

 & Coley et al., 1997; Van Herzele(شـوند   مـی 

Wiedemann, 2003; Parr, 2007; Maas et al., 

2009; Sadeghian & Vardanyan, 2013.(  ـ عـالوه  ه ب

توانند نقش مهمی را در جذب گردشگر بـه منـاطق   می

شهري با افزایش جاذبه شهرها و همچنین ایجاد توازن 

 ,.Majumdar et al(هاي شهر ایفا نمایندبا دیگر جاذبه

2011; Wu et al., 2010 .(گســترش امــا امــروزه بــا 

ــی ــابطه ب ــیاري از ض ــهره بس ــزرگ ايش ــزایش و ب  اف

 اوضـاع  کنتـرل  بـه  شـهري  مسـئولین  تسلط جمعیت،

ــاعی ــرداختن و اجتم ــه پ ــیماي  ب ــور س ــهرها ام  و ش

 حفــظ و دهــــگردی گذشــته از کمتــر آنهــا ســاماندهی

 شـده  سپرده به فراموشی شهرها بصري سیماي هویت

 در؛ و )1:1393آبـادي،  علی و انـــهاتفی فرجی( است

 هـــ ک طبیعـت،  بـا  ارتبـاط  شهرسازي هايبرنامه اغلب

 باشـد،  مـی  شـهر  هویـت  تعریف در اصلی عوامل از یکی

مشـرف   و شـیعه ( اسـت  قرارگرفتـه  تـوجهی  بـی  مـورد 

 جنورد نیـز شهر بدر این میان  ).316:1391 دهکردي،
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از دیر باز مورد توجه اقوام مختلف بـوده و برخـورداري   

هاي خاص طبیعی باعث شده که در طول آن از ویژگی

ي اقـوام و عشـایر   به شکل ادواري تحت سـیطره تاریخ 

فرود آمده از آسیاي مرکزي، و یا جابجا شـده از غـرب   

با این . )53 :1389 ،معصومی و انصاري مود( واقع شود

هـایی اسـت کـه دچـار     بـوم ازجمله زیست حال امروزه

معضالت ناشی از عـدم حاکمیـت نظـام انضـباطی بـر      

مهـاجرت بـه   افـزایش جمعیـت و   . منابع طبیعی است

شهر و توسـعه   رویه و پرشتاب پیکرهشهر، گسترش بی

 -اي از عوامـل اقتصـادي  مجموعه صنایع، اگرچه زاییدة

باشد، ولی سرچشمه بسیاري از مشـکالت   اجتماعی می

زیست محیطی اسـت و پیامـدهاي پیچیـده و جبـران     

شناختی به همراه خواهـد داشـت؛ چـرا کـه      ناپذیر بوم

عـی جزئـی از منـابع تجدیـد     هـاي طبی منابع و عرصـه 

تـوجهی بـه آنهـا،    شوند و با بیناپذیر شهر محسوب می

شان در کیفیـت بصـري و سـیماي    ضمن نقش اساسی

شهر، موجب از بین رفتن هویت شهر خواهند شـد؛ در  

حالی که قرارگیري شهر بجنورد در مسـیر گردشـگري   

مشـهد نیـاز شـهر را بـه داشـتن هویـت        -محور شمال

جــذب هرچــه بیشــتر گردشــگران  منحصــربفرد بــراي

با در نظـر گـرفتن تمـامی ایـن     . کندعبوري بیشتر می

 تـوان گفـت میـان عناصـر طبیعـی و نحـوه      موارد مـی 

استفاده افراد از این عناصر بدلیل مـدیریت نامناسـب و   

ها به فضاهاي شهري شکافی ایجاد عدم ورود این مکان

 لذا هدف اصلی این پژوهش ارتقاي کیفیـت . شده است

یکـی   دلیل که بدین. بصري و هویت شهر بجنورد است

هـاي سـازنده هویـت شـهري، بسـترها و      از انواع مؤلفه

عوامل طبیعی است و نوع رابطه بصري انسان و محیط 

ــابی کیفیــت محــیط بســیار تأثیرگــذار اســت   .در ارزی

 ذیــل هــايپرســشگــویی بــه بــدنبال پاســخ پــژوهش

  :باشد می

  ارتقـاي کیفیـات هـویتی    طبیعت ثانویه چگونه در

 ثر است؟ؤشهر م

    ارتبـاط کیفیــت بصــري و طبیعـت ثانویــه چگونــه

 است؟

 هــاي کیفیــت بصــري ســهم هــر یــک از شــاخص

هاي شهر بجنـورد در ایجـاد هویـت شـهري      پارك

  چگونه است؟

هـاي کیفیـت بصـري    این پژوهش با شناخت مؤلفه

اي اسـت بـراي   طبیعت ثانویـه شـهر بجنـورد، مقدمـه    

سازان، برنامه گـذاران، تصـمیم   مدیران، برنامهشناخت 

ــا ســازان، تصــمیم گیــران و سیاســت پیشــه  گیــران ت

بسازند که صفات هویتی و کیفیـات بصـري    "بجنورد"

    .دهنده باشدآن مطلوب، بهینه و پاسخ

  

  پیشینه 

 تـاکنون  شـهرها  و کیفیـت بصـري  هویت  زمینه در

 گرفتـه  صـورت  مختلـف  هايقالب در ايارزنده کارهاي

 مختلفـی  هايهمایش موجود هايکتاب بر عالوه. است

 در شـده  ارائـه  مقـاالت  برگزار گردیده که رابطه این در

 رسیده چاپ به مقاالت مجموعه چندین صورت به آنها،

اشـاره   )1( جـدول توان به موارد از جمله آنها می. است

  .کرد

هاي صـورت گرفتـه حـول هویـت و     لیکن پژوهش

طبیعی، بطـور اختصاصـی بـه ایـن موضـوع      هاي مؤلفه

اند و این در حالی است کـه بـراي شـهرهایی    نپرداخته

 -نظیر بجنورد که در مسیر گردشـگري محـور مشـهد   

هـاي طبیعـی   عالوه داراي پتانسیل هباشد، و بشمال می

بســیار اســت، چنــین مطالعــاتی اهمیــت بســیار دارد؛  

 -یهمچنین روش تحقیق مورد اسـتفاده غالبـاً توصـیف   

تحلیلی است، کـه خـود ضـرورت برخـورداري از روش     

توجه بـه نظـر و   . دهدهاي مستندتر را نشان میتحلیل

ترجیحات استفاده کننده از فضا نیز مد نظر این نوشتار 

  .بوده است
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 )1395هاي تحقیق، یافته: مأخذ(پیشینه پژوهش  :1 جدول

  محقق
سال 

  تحقیق

مکان 

  تحقیق
  روش  هاشاخصه

میرکریمی 

  و همکاران
1393  

حوزه 

زیارت 

استان 

  گلستان

  :معیارهاي مؤثر در ارزیابی کیفیت بصري سیماي سرزمین

تیپ پوشش گیاهی، تراکم پوشش گیاهی، تنوع تراکم : معیارهاي عینی -

  .پوشش گیاهی، قابلیت دید نقاط پر تنوع، قابلیت دید قله

تنوع رنگ، تنوع بافت، پاکیزگی و تمیزي محیط، بکر بودن : ذهنیمعیارهاي  -

/ پیش رو/ منطقه، سرزندگی و پویایی، توالی، پیچیدگی، شگفتی، منظره زیر پا

  .باالسر بازدیدکننده

روش تحلیل 

هاي اساسی با  مؤلفه

هاي استفاده از داده

-نامهپرسش

  ).PCA(اي

رمضانی و 

حقیقی 

  خمامی

1393  -  

  :سازنده هویت شهر هايمؤلفه -

کوه، دشت، رود، تپه ماهور، توپوگرافی، پوشش گیاهی، تابش، (محیط طبیعی 

  .، محیط مصنوع، محیط انسانی)وزش، رطوبت، میزان بارندگی

  :راهکارهاي ارتقا هویت فضاها و مناظر شهري -

  .راحتی، آسودگی، حضور غیرفعال در فضا، حضور فعال در فضا، کشف

  .تحلیلی -توصیفی

شیعه و 

مشرف 

  دهکردي

  شهرکرد  1391

  :هاي طبیعی هویت شهرمؤلفه

ها،تنوع خاك، طول و عرض جغرافیایی، توپوگرافی، هیدروگرافی، رودها، دره

ها، مسیل ها، مسیرهاي آب،ها، تپهها، چشمهپوشش گیاهی، سرریز حوضه

  .هاي سبز طبیعی، فضاي سبز شهرينهرها، داالن

  تحلیلی -توصیفی

  همدان  1390  رحیمیون

  :معیارهاي هویت بخش شهري

کاربري مختلط، سازگاري، دسترسی، کنترل و نظارت، کارایی و عدالت، لحاظ 

اي، حفاظت تاریخی و مرمت شهري، طراحی منطقه -نمودن پیوندهاي بومی

داري از اکوسیستم، نفوذپذیر بودن بافت، اختالط ها، پاکیزگی و نگهبراي پیاده

انعطاف پذیر بودن فضاها، خوانایی، سرزندگی، معنا، آزادي انتخاب،  اجتماعی و

ایجاد انگیزش، تنوع حضور عملکردها، سازگاري بصري، غنا، محصوریت فضاها، 

  .و شادي بخش بودن مقیاس انسانی

  تحلیلی -توصیفی

طبسی و 

  اسماعیلی
  مشهد  1390

  :هاي ارتقا بصري شهرشاخص

  .ها، رنگ، نورنمادها و نشانه
  توصیفی

و  نوفل

  همکاران
1388  

محله 

جلفا در 

شهر 

  اصفهان

  :عوامل مؤثر در سیماي شهرهاي سنتی ایران

، عوامل مصنوع )پوشش گیاهی، زمین، شرایط اقلیمی، آب(عوامل طبیعی 

ها، عوامل استراتژیک، سیاسی، عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، شبکه راه(

  )تکنولوژي، سیستم آبرسانی

  .تحلیلی -توصیفی

  تهران  1385  صالحی
  :هاي آلودگی بصريشاخص

  .آلودگی نمادي، آلودگی دیداري، آلودگی رنگ، آلودگی نور

مشاهده و تحلیل 

  میدانی

  

  ابزار و روش تحقیق

طبیعـت و  سـعی دارد میـان هویـت،    پـژوهش  این 

 کیفیت بصري آن ارتباط برقرار نماید؛ چـرا کـه فصـل   

مشترك هویت و طبیعت در کیفیت بصري ظهور پیـدا  

کند و سـنجش هویـت بـه لحـاظ عوامـل طبیعـی       می

با نظر به ایـن مهـم کـه هویـت     . یابدمصداق بصري می

هـاي طبیعـی ظـاهر    عاملی انسانی است و توسط مؤلفه

شود و نیز در سنجش کیفیت بصري آنها نظر افـراد  می

از  آن است کـه بر سعی  در این نوشتارگردد، مطرح می

ــان روش ــف می ــاي مختل ــوده ــر( موج ــت : نظی رهیاف

تخصصی و رهیافت ادراکی، مدلسازي کیفیـت بصـري،   

بندي کیفیـت بصـري، تحلیـل سـازمان بصـري،      طبقه

هـاي اساسـی،   زیبایی شناسـی بصـري، تحلیـل مؤلفـه    

تبدیل کیفیت بصري به ابعـاد کمـی و قابـل سـنجش،     

، روشـی  )ییسیستم اطالعات جغرافیا و شبکه تصویري

کــه بــه کمــک آن بتــوان ذهنیــت بکــار گرفتــه شــود 
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 ؛شهروندان از کیفیت بصـري محـیط را دریافـت نمـود    

1( بندي کیفیت بصـري بنابراین روش طبقه
Q-Sort ( و

ــداکثر     ــور ح ــه منظ ــایی ب ــات جغرافی ــتم اطالع سیس

برداري از نظـر شـهروندان در کنـار کمـی سـازي       بهره

بـرخالف   Q-Sortروش. شده استکیفیت به کار گرفته 

بسیاري از راهنماها چگونگی پرسـش سـواالت را ارائـه    

دهد، با این حال روش دقیقی است که با تجزیـه و  نمی

هــــاي نظرســــنجی، مــــدل ذهنــــی دادهتحلیــــل 

ــرکت ــی   ش ــه م ــنجی را ارائ ــدگان در نظرس ــدکنن  ده

)Krueger et al., 2001:1.( ها در این روش تمامی آیتم

وند، امـا برخـی از مـوارد    شـ به طور کامل نوشـته نمـی  

 ,Zabala( گـردد منحصر بفرد بر روي کارت چاپ مـی 

دهـد  از مزایاي آن ایـن اسـت کـه اجـازه مـی      ).2016

متغیرهایی که ممکن است به طـور مسـتقیم در طـول    

آوري پـس از جمـع   انـد نشدهها بررسی آوري دادهجمع

  ).Maureen et al., 2002:527( ها تکمیل شوندداده

شعاع عملکرد فضاهاي سبز شهري بجنورد کـه بـر   

متـر   750اساس استانداردهاي کشوري این شعاع برابر 

 Bufferدر نظر گرفته شده است، با استفاده از دسـتور  

 تکمیـل  منظـور  بـه  .مشـخص گردیـد   GISافزار در نرم

 )منظـر  و دید محیطی،( موجود وضع شناخت اطالعات،

 انجـام  نامـه پرسـش  و عکسـبرداري  مشـاهده،  از طریق

 بـا  پـژوهش  این در کنندگان ترجیحات استفاده .گرفت

 صـورت  بصـري  بنـدي کیفیـت  طبقـه  روش از استفاده

در این روش ابتدا تعـدادي عکـس از تمـامی    . پذیرفت

ــارك ــزار   پ ــا اســتفاده از اب هــا گرفتــه شــد و ســپس ب

هـر   )معیـار  16( پرسشنامه معیارهاي زشتی یا زیبایی

 .ختلف مـورد بررسـی قـرار گرفـت    عکس از دید افراد م

 کـاربران کسـب   نظـر  از عکس هر که امتیازي میانگین

 میـانگین  بـودن  بـاال . شد برده نمودار روي به بود، کرده

 در و عکـس  بودن مطلوب دهندة نشان عکس امتیاز هر

بـه منظـور    .اسـت  آن منظـر  بـودن کیفیـت   بهتر پایان

کیفیت بصري فضاهاي سبز شـهري   سنجش معیارهاي

با استفاده از مـاتریس دسـتیابی بـه اقـدامات     بجنورد، 

)GAM2( بــه هــر یــک از معیارهــاي کیفیــت بصــري ،

                                                           
1. Quality Sort Method 
2. Goals Archievement Matrix 

مربوط به فضاهاي سبز شهري که بـا اسـتفاده از روش   

داراي بـاالترین میـانگین    بنـدي کیفیـت بصـري   طبقه

 هاامتیازدهی. امتیازي بودند، امتیازي تعلق گرفته است

بر اساس مشاهدات میـدانی و پرسـش از اهـالی شـهر     

به نحـوي کـه قبـل از    (صورت گرفته است ) نفر 100(

پرسش ابتـدا توضـیح مختصـري از هـر معیـار جهـت       

آشنایی بیشتر با مفـاهیم در اختیـار پاسـخگویان قـرار     

و هر یک از آنها بیانگر تحقق و یا عـدم تحقـق   ) گرفت

  .باشنداین معیارها در هر پارك می
  

  مبانی نظري

ها و مفاهیم هستند که بدیهی بـه  برخی از واژه: هویت

در نگـاه   آینـد از جملـه آنهـا هویـت بـوده کـه      نظر می

 ةهویـت در زمـر  . نمایـد نخست صحبت از آن سهل می

ست کـه هـم سـهل بـوده و هـم      ا ايمفاهیم پرمناقشه

بسیاري به صورت متداول  سهل از این نظر که. ممتنع

کننـدگان  کننـد و اکثریـت اسـتفاده   مـی از آن استفاده 

ممتنـع از ایـن   . متعارف فهم نسبتا درستی از آن دارند

نظر که در کنکاش پژوهشگرانه و مصداقی، بـه راحتـی   

ــوط پرداخــت  نمــی ــه توضــیح موضــوعات مرب ــوان ب ت

یکی از نیازهـاي اجتمـاع انسـانی    ). 15:1390بهزادفر،(

هویت در این راستا . احساس امنیت و حس تعلق است

و عناصر هـویتی در زنـدگی انسـان موجـب آرامـش و      

ایجاد اعتماد به نفس و میل به داشتن تالشی مسـتمر  

 آیرملـو، و  مـوثقی ( شـود همراه با احساس امنیـت مـی  

واژه هویت از زبان عربی وارد فارسـی شـده   ). 1:1385

آنچه موجب شناسـایی   "فرهنگ معین هویت را . است

مایز یک فرد از دیگري شخص باشد یعنی آنچه باعث ت

ــد ــت  "باشـ ــرده اسـ ــف کـ ــد  . تعریـ ــگ عمیـ فرهنـ

را هـم معنـی    "شخصیت، ذات، هستی و وجود"واژگان

در فرهنگ لغات و اصالحات فلسفی . هویت آورده است

هویت اشاره به ذات و تشخص و این همانی موجـودات  

معادل انگلیسـی هویـت   ). 78-79:1387 قطبی،(است 

ــت Identityواژه  ــنر. اس ــن واژه  دیکش ــفورد ای ي آکس

معنـی   "آنچه که کسی یا چیزي هست، همان بودن"را

عنــوان  هویــت بــه). 57:1390 قاســمی،( کــرده اســت

دهد ما کیستیم، شود که نشان میاحساسی تعریف می
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کنـد و چـه   چه چیزهایی ما را بـه دیگـران شـبیه مـی    

 ،hauge( سـازد چیزهایی مـا را از دیگـران متمـایز مـی    

به ذهن بیننده امري است وابسته  هویت). 104:2007

درك بـراي یـک پدیـده     طـور  یا شنونده و یا بـه  کلی مـ

 مشخص، هر کس برداشت ذهنـی خـاص خـود را دارد   

 ). 368:1385کریر، (

 .دانسـت  "معنـا " ۀهویـت را مسـئل   ۀتوان مسئلمی

پرسش از چیستی و کیستی افراد و جوامـع، در رابطـه   

تالشی بـراي ارائـه   هرگونه . گیردبا معناداري شکل می

ــاي آن       ــه معن ــخ ب ــز، پاس ــک چی ــت ی ــف هوی تعری

اي تمـام  در واقع هویت مقوله). 16:1388رهبري،(است

و کمال و ذاتی نیست بلکه همیشه تولیدي اجتمـاعی،  

اي سیال و در حال شکل گرفتن است، همواره تا اندازه

اي دربـاره آن  شـود و تـا انـدازه   به اشتراك گذارده مـی 

هویت بنـایی  ). 6:1381یاراحمدي،(شودچون و چرا می

شود که یـک گـروه را در   است که در روابط ساخته می

. دهـد هایی که با آنها در تماس است قرار میبرابر گروه

افراد هنگامی خـود را داراي هویـت و زنـدگی معنـادار     

دانند که نیاز آنها به تداوم، ثبات، تمـایز، هماننـدي   می

طلـق بـه انـدازه قابـل قبـول      با اجتماع، برتري و امـر م 

  ).7:1387 پارسا،( مین شودأت

  

براي شهر و محیط زندگی انسان نیـز،  : هویت شهري

توان هـویتی قائـل شـد،    همانند هر اثر انسانی دیگر می

که این هویت ضـمن آنکـه منبعـث از تفکـر و هویـت      

ــی   ــز م ــوم آن نی ــت، مق ــانی اس ــدانس ــی( باش  زاده،نق

آورد تا افراد هـم  فراهم میشهر موقعیتی  ).342:1386

در انتخاب هویت دلخـواه خـود و هـم در اتخـاذ روش     

ساخت آن به واسطه انتخـاب دیگـري ارزیـابی میـزان     

 تر عمل کنندشباهت و تمایز با دیگري مفروض، آزادانه

ــوهی،( ــازي  ). 207:1383 فک ــی شهرس ــابع علم در من

هویت شهري بـه عنـوان یـک هنجـار توسـعه قلمـداد       

عبارتی دیگـر یـک شـهر یـا جامعـه رشـد        شود، به می

کند که بخشی از صفات هـویتش در جریـان رشـد     می

 ).7:1387 پارسا،( تغییر کند و ساماندهی جدیدي یابد

 -را درون مختصـات مکـانی   هویت شهري چیستی مـا 

با مفهـوم حـس مکـان،    . کندفضایی شهري ترسیم می

تـوان   رابطه تنگاتنگی دارد به طوري که هـر دو را مـی  

اي ذهنی، حسـی و  توان آن را عارضهمی. یکی پنداشت

معنوي دانست کـه از طریـق سـاختار نمـادین محـیط      

 حسـینی، ( گیـرد شهري در معناي وسیع آن شکل می

به عقیده مارکو اللـی هویـت شـهري    ). 49-48: 1390

تأثیري مثبت بر توانایی و اعتماد بـه نفـس شـهروندان    

شــهروندان آن دارد و شــهروندان هــر شــهر را از غیــر 

در حقیقـت   ؛)237:1385رضـازاده،  (سـازد  متمایز می

شــهرها و  ةهــاي شخصــی دربــار  مبنــاي احســاس 

مشـاورزاده مهرابـی،    و ريصب(هاي شهري است محیط

ــذیر    و) 267:1385 ــدایی ناپ ــهروندان ج ــت ش از هوی

مردم به لحاظ روانی نیـاز دارنـد تـا وفـاداري     . باشد می

خود را به مکانی خاص از دست ندهنـد و بـراي مکـان    

زیست خود احترام قائل شوند و در آن احساس اعتبـار  

 ).282:1385صفایی منفرد، (کنند 

در فرهنـگ لغـات   : اولیـه، ثانویـه و سـوم    طبیعت

بــه معنــی کــل جهــان و همــه  Natureآکســفورد واژه 

مخلوقات به غیر از چیزهاي ساخته دسـت بشـر آمـده    

زادن و "به معنی Natاز ریشه Nature واژه التین . است

گرفتــه شــده و ایــن خــود مفهــوم کهــن  "زاده شــدن

ــد مــی  ــا را تأیی ــدي م ــد زاییــدگی طبیعــت و فرزن  کن

ــون،( ــرو  ). 95:1390رحیمی ــؤلفین، از سیس ــر م از نظ

به مفهوم طبیعتی است  طبیعت اولیه ،گرفته تا مارکس

کــه دســت انســان آن را دگرگــون نســاخته و تبــدیل  

 در حالیکه طبیعت ثانویه. نکرده باشد طبیعت ثانویه به

 در بشـر  دسـت  هـــ ک ودــشمی اطالق اییـــچیزه به

مـا ذرت و  ": نویسـد سیسرو می. دخالت کرده باشد آن

کنیم، می کاریم، با آبیاري خاك را حاصلخیزدرخت می

ها را مهار کرده، مسیر آنها را صاف یا منحـرف  رودخانه

کنـیم طبیعـت   کنیم و به طور خالصـه تـالش مـی   می

ــه ــم  ثانوی ــود آوری ــان بوج  ,Shaffer( "اي را در جه

 هـا بـاغ  زیـرا  هستند، سوم نیز طبیعت هاباغ ).1996:56

 یـک  یـا  ثانویـه و  و اولیـه  هـاى طبیعـت  از آگاهانه بیان

انـد   خـاص  مردمى براى و خاص مکانى از هنرى تفسیر

  ).95:1390رحیمیون، (

منظور : ت محیط با تأکید برکیفیت بصري آنکیفی

ــه شــاخص   ــت محــیط شــهري توجــه ب ــاي از کیفی ه
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روانـی در دو   و اجتماعی، اقتصادي، فرهنگـی، کالبـدي  

ریزي کیفیت محیط وجه عینی و ذهنی در روند برنامه

گـر چـه   ). 9:1393 لشـکري و خلـج،  ( باشدشهري می

ارتباط انسان با محیط از طریق حواس گوناگون برقـرار  

درصــد از آن از دیــدن ایجــاد  80شــود، بــیش از مــی

بنـابراین مشـاهده منظـر و ادراك آن توسـط     . شود می

انسان نقش مهمی در ادراك و شناخت وي از محیط و 

و  گلچـین (تعیین رضامندي و عدم رضامندي آن دارد 

هــاي بصــري عــالوه، ارزش هبــ). 150:1391، همکــاران

هـاي محیطـی را تشـکیل    ترین بخـش از کیفیـت   مهم

هاي بصري مطلوب ارتباط مسـتقیم و  کیفیت. دهند می

هـاي زیسـت   هـا و کیفیـت  سازنده بـا مطلوبیـت ارزش  

ــی یــک مکــان دارنــد     زندیــه، .ر و زندیــه.م(محیط

هــاي اي از عوامــل بصــري در بحــثجنبـه ). 28:1389

ند تناسبات بصـري و مقیـاس انسـانی و    زیباشناسی مان

اي دیگر در موارد کارکردي مانند امکان نظارت و جنبه

، و همکـاران  حسینی(شود کنترل و خوانایی دنبال می

85:1390 .(  

کیفیت بصري، متناسب بـودن خصوصـیت بصـري    

محیط با عملکرد و معنی محیط مزبـور اسـت؛ ویژگـی    

اکولوژیـک،  خاصی کـه بـا خصوصـیات توپوگرافیـک و     

هـا ســازمان  هـاي سـاختار کالبـدي، شـبکه راه    ویژگـی 

وجود یا عدم وجود . فضایی محل، ارتباط تنگاتنگ دارد

توانـد موجـب ایجـاد    بسیاري از خصوصیات موجود می

انصـاري و  (اي براي محل شود هاي بصري ویژهکیفیت

کیفیت بصـري سـیماي محـیط    ). 99:1387همکاران، 

میراث فرهنگی و طبیعی است یکی از منابع مهم ملی، 

خصوصـیات بصـري   . شـود اش تحسـین مـی  که زیبایی

سهم مهمی در هویـت ناحیـه و حـس مکـان دارد، بـه      

لذت بردن مردم از محیط طبیعی و مصـنوع اطـرافش   

ــی ــک م ــرمایه کم ــذب س ــبب ج ــد و س ــذاري و کن گ

شـود  هاي اقتصـادي و اجتمـاعی منطقـه مـی     پیشرفت

ــاران، ( ــت). 451:1393میرکریمــی و همک ــاي کیفی ه

بصري بـراي شـهروندان ایجـاد تعلـق خـاطر نمـوده و       

نقـش  . شـود موجب رونـق و ارتقـاي ارزش مکـان مـی    

کلیدي و تأثیرگذار این پدیـده در هویـت و مطلوبیـت    

گیـري تبعـات سـازنده    یک مکان و جامعه، باعث شکل

طبقـه خـالق از    آن در اقتصاد مکان و جذب توریسم و

هـاي  ترتیـب کیفیـت   بـدین . شودنقاط مختلف دنیا می

هـاي فـوق اسـت،    بصري نه تنها منعکس کننده ارزش

بلکه امروزه در عصـر جهـانی شـدن و رقابـت شـهرها،      

اي بـوده و جایگـاه   تواند سمبل هویت ملی و منطقه می

  . المللی تثبیت کندیک کشور را در سطح بین

هـاي بصـري   دریافت ادراك شـهروندان از کیفیـت  

هـاي بصـري و سـیما و    معرفـی ارزش شهر وابسته بـه  

منظر شهري است که توسط شهروندان مطلـوب تلقـی   

شــناخت ).  28:1389زندیــه، .رو  زندیــه.م( شــودمــی

عوامل و معیارهـاي مـؤثر در کیفیـت بصـري سـیماي      

ــابی و    ــراي ارزی ــزار مناســب ب ــه اب ــه منزل ــرزمین ب س

ــان ــناختی    مک ــایی ش ــاطق داراي ارزش زیب ــابی من ی

هـاي  ریزان را در انتخـاب لکـه  و برنامه تواند مدیران می

حفاظتی و مدیریت مؤثر سیماهاي داراي ارزش بصري 

ــاند  ــاري رس ــاران، (ی ). 451:1393میرکریمــی و همک

امروزه هدف از ارزیابی کیفیات بصري منظر، تعیـین و  

هـا و معیارهـایی اسـت کـه از     مشخص کردن شـاخص 

زسـازي  طریق آنها بتوان منظر را حفاظت، احیا و یـا با 

تـوان منـاظري را کـه از لحـاظ     از این طریق مـی . کرد

زیبایی مؤثر هستند حفظ و در صورت لـزوم، منـاظر را   

). 150:1391 ،و همکـاران  گلچـین (ترمیم و احیا کرد 

در واقع معیارهاي تعریف شده مشخصی براي ارزیـابی  

کیفیت بصري محیط وجود ندارد و شاید بتوان بیش از 

راي ارزیـابی تعیـین کـرد، امـا     معیار و شاخص بـ  100

مسئله مهـم اینجاسـت کـه معیارهـایی بـراي ارزیـابی       

 انتخــاب شــوند کــه جــامع، مناســب و عملــی باشــند 

  ).451:1393میرکریمی و همکاران(

 )2( جـدول توان به مـوارد  از جمله این معیارها می

  :اشاره کرد

  

  معیارهاي ارزیابی کیفیت بصري
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  1395هاي تحقیق، یافته: معیارهاي ارزیابی کیفیت بصري، مأخذ :2جدول

  تعریف  معیار

  ).132:1391 پاکزاد،( هاي ظاهري آنشاخص شدن عنصري فضایی به خاطر ویژگی  تأکید

  ).48:1379 گلکار،( هاي اجتماعی در محیطها و تنوع اشخاص و گروهحضور تنوع عملکردي، تنوع فرم  تنوع

  توالی
 ایجاد تغییر تدریجی و پیوسته در خط، شکل، بافت یا رنگ عناصر طراحی به صورت جدا از هم و یا به صورت ترکیبی

  ).6:1391بحراسمانی کوهستانی و همکاران، (

  ).123:1391پاکزاد،( ایجاد موازنه در کنش و واکنش تمام نیروها  تعادل

  ).128:1389متولی، ( در مناظر شهريهماهنگی، تنوع، گوناگونی و ایجاد وحدت   پیچیدگی

  ).48:1379 گلکار،( هاي حسی مختلفتوجه به ظرافت و ریزه کاري در محرك  غنا

  ).8:1393رمضانی، حقیقی خمامی،(نیاز به تحریک احساسات و لذت تجربه فضاهاي جدید و مطبوع  کشف

  ).128-129: 1389متولی، ( تحریک حس اکتشاف در فضا با ایجاد جذابیت فضا براي ناظر  شگفتی

  ).126:1391پاکزاد، ( بینی نوعی نظم در فضا که به آسانی قابل فهم باشدقابلیت پیش  وضوح

  نشانه
داشتن . ها بر پویایی زندگی انسان بسیار تأثیر گذارنددهد که در پس آن پنهان است، نشانهاي خبر از حقیقتی میهر نشانه

  ).140:1390طبسی، اسماعیلی،( سازد تا به آسانی از جایی به جاي دیگر برودقادر میتصویري روشن از محیط، شخص را 

  ).8:1385صالحی، ( آیدها توسط اشیا بوجود مییک انعکاس مرئی که در اثر عبور یا انتشار یا بازتاب ترکیب رنگ  رنگ

  ).69:1385زاده، ادیبی، منعام و قاضی(دهدکند و کنترل فرد را بر محیط اطراف افزایش میتنها به عمل دیدن کمک می  نور

  ).6:1391بحراسمانی کوهستانی و همکاران، (ابزاري مهم جهت تأکید عناصر در فضا و کاهش یا افزایش درجه اهمیت یک فضا  مقیاس

  ).48:1379 گلکار،( و ارتباط بصري با نقاط مختلف) ارتباط فیزیکی(تأمین دسترسی   پذیرينفوذ

  ).48:1379 گلکار،( هاي مورد نظرقابلیت قرائت سهل محیط و راهیابی آسان به نقاط و نشانی  خوانایی

  نظم
 صادقی پی،( که هماهنگی و همکاري آنها هدفی واقعی را تأمین کند طوري ن اجزاي متفاوت در یک مجموعه، بهگرد آمد

126:1390.(  

  

  محدوده و قلمروي مورد پژوهش 

شهرستان بجنورد، مرکز استان خراسان شمالی در 

 57 و 19مسیر شاهراه آسـیایی بـه طـول جغرافیـایی     

درجـه از سـمت    37 و 28 درجه و عـرض جغرافیـایی  

شمال به جمهوري ترکمنستان، از شرق به شهرسـتان  

سـملقان و از   و از غـرب بـه شهرسـتان مانـه     شیروان،

این شهر بـر  . شهرستان جاجرم محدود استجنوب به 

هاي آالداغ در جنوب روي دشتی نسبتا پهناور بین کوه

داغ در شمال و شرق واقـع شـده   هاي کپهو غرب و کوه

کیلـومتر مربـع و    100وسعت این دشت حـدود  . است

انصـاري  ( باشـد متر مـی  1100ارتفاع آن از سطح دریا 

  .)26:1389 معصومی،و  مود

  

  ها یافته

 هاي زیست محیطـی درون شـهر بجنـورد   جاذبه

هـاي زیسـت   از جمله جاذبـه : )مصادیق طبیعت ثانویه(

توان به می )طبیعت ثانویه( محیطی درون شهر بجنورد

ــارك ــود  پ ــاره نم ــهري اش ــاي درون ش ــدول. ه  )3(ج

هاي درون شهري و موقعیـت هـر کـدام را بیـان      پارك

  .کندمی
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  1395، هاي تحقیقیافتهو  1389

  محل احداث  مساحت  نام پارك
سطح 

  عملکرد

پارك 

  گلستان

3179 

  متر مربع

حاشیه میدان 

  گلستان

ناحیه و 

  محله

  پارك حر
متر  600

  مربع

 -بلوار مدرس

  خیابان حر
  محله

پارك خانه 

  فرهنگ

3634 

  مربعمتر 

خیابان رضا 

امامی جنوبی 

  )امیریه(

ناحیه و 

  محله

پارك ینگه 

  قلعه

2280 

  متر مربع

 17خیابان 

کوچه  -شهریور

  ینگه قلعه

  محله

پارك میرزا 

کوچک 

  خان

3236 

  متر مربع

خیابان میرزا 

  کوچک خان
  محله

پارك 

  فردوسی

2111 

  متر مربع
  محله  خیابان فردوسی

  پارك شهدا
2585 

  مربع متر
  محله  راه جوادیه 4

پارك روشن 

  ضمیر

1921 

  متر مربع

مابین میدان 

توحید و میدان 

  گلستان

ناحیه و 

  محله

پارك 

  1رسالت

2433 

  متر مربع
  کوي معلم

ناحیه و 

  محله

پارك 

سرداران 

  شهید

3500 

  مترمربع
  محله  شهرك ناوك

پارك خطی 

  آسایش

م40000

  ترمربع

فردوسی و قیام 

  جنوبی
  ناحیه

  پارك فجر
2300 

  مترمربع

شهریور  17

  جنوبی
  محله

                                                .                   ..کنندگان استفاده ترجیحات مبناي بر ثانویه طبیعت

1389 معصومی، انصاري مود و: هاي درون شهري بجنورد، مأخذپارك

  محل احداث  مساحت  نام پارك
سطح 

  عملکرد
نام پارك  تصویر

پارك 

  شهربازي
  هکتار 21

حاشیه میدان 

  )ع(امام رضا 
  شهر

  

پارك 

گلستان

پارك شهر 

  قدیم

متر  15510

  مربع

خیابان 

  طالقانی شرقی
پارك حر  شهر

پارك 

  آفرینش
  هکتار 4

حاشیه میدان 

  دولت
  ناحیه

پارك خانه 

فرهنگ

پارك 

حاشیه 

مرکز 

انتقال 

  خون

متر  500

  مربع

میدان دفاع 

  مقدس
  محله

پارك ینگه 

قلعه

پارك بلوار 

  آزادي

متر  19570

  مربع

حاشیه میدان 

  خرمشهر
  شهر

پارك میرزا 

کوچک 

خان

پارك 

شهید 

شهرام 

  آذري آزاد

متر  5714

  مربع

خیابان میرزا 

رضا کرمانی 

  )ژاله(

ناحیه و 

  محله

پارك 

فردوسی

پارك 

  2رسالت 

متر  1575

  مربع
  کوي معلم

ناحیه و 

  محله
پارك شهدا

پارك 

  2حر

متر  430

  مربع

 -بلوار مدرس

  خیابان حر
  محله

پارك روشن 

ضمیر

پارك 

  دانشجو

متر  39250

  مربع

خیابان سید 

  الدینجمال
  شهر

پارك 

رسالت

پارك 

فرهنگسرا

ي 

  شهروند

2900 

  مترمربع

پادگان ارتش 

  سابق
  ناحیه

پارك 

سرداران 

شهید

پارك 

خطی 

متري 32

  شهدا

25000 

  مترمربع

 32خیابان 

  متري شهدا

محله و 

  ناحیه

پارك خطی 

آسایش

پارك 

-معصوم

  زاده

پارك فجر  -  زادهمعصوم  هکتار 20

طبیعت بصري کیفیت ارزیابی

پارك: 3جدول

نام پارك  تصویر

  

پارك 

شهربازي

  

پارك شهر 

قدیم

پارك 

آفرینش

  

پارك 

حاشیه 

مرکز 

انتقال 

خون

  

پارك بلوار 

آزادي

  

پارك 

شهید 

شهرام 

آذري آزاد

پارك 

رسالت 

  

پارك 

حر

  

پارك 

دانشجو

  

پارك 

فرهنگسرا

شهروند

  

پارك 

خطی 

32

شهدا

  

پارك 

معصوم

زاده
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  تحلیل فضا سبز شهري بجنورد

بـر  : توزیع فضایی  فضاي سـبز شـهري بجنـورد   

پـارك در   24هاي میدانی نگارنده تعـداد  اساس بررسی

که در سطوح حال حاضر در شهر بجنورد موجود است 

مساحت کـل فضـاي   . مختلف شهري توزیع شده است

هکتـار   63سبز شهري بجنورد به طـور تقریبـی برابـر    

با توجـه بـه آخـرین آمـار جمعیتـی      . باشدمترمربع می

نفـر   186297 کـه حـدود   1385شهر بجنورد در سال 

متـر  04/0فضاي سبز در این سال برابر بـا   ۀ؛ سراناست

به سـرانه اسـتاندارد کشـوري    مربع بوده است؛ با توجه 

متر مربع است، فاصله زیـادي را نشـان    7-12که برابر 

  . دهدمی

از طرف دیگـر بـر اسـاس اسـتانداردهاي موجـود،      

بایسـت  اي مـی هـاي محلـه  حداقل مساحت براي پارك

اي هـاي ناحیـه  متر مربـع، بـراي پـارك    14000حدود 

هــاي متــر مربــع، و بــراي پــارك    60000-40000

 باشـد  متر مربـع مـی   60000و شهري باالي اي  منطقه

عبــادي  و زادهابــراهیم ؛ 38-41: 1382 پورمحمــدي،(

 در صورتی که اطالعات جـدول ). 50:1387 جوکندان،

پارك با سـطح عملکـرد    20دهد که تعداد نشان می 2

ــود در     ــتانداردهاي موج ــهر از اس ــه و ش ــه، ناحی محل

  .کنندمساحت تبعیت نمی

ملکرد فضاهاي سـبز شـهري   عالوه بر این، شعاع ع

بجنورد که بر اساس استانداردهاي کشوري این شـعاع  

متر در نظر گرفته شده است، بـا اسـتفاده از    750برابر 

ــتور  ــرم Bufferدس ــزار در ن ــد GISاف . مشــخص گردی

هایی از شهر که در شـعاع عملکـرد ایـن    پهنه) 1(شکل

  .دهدگیرند را به رنگ سبز نشان میکاربري قرار می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1395، هاي تحقیقیافته: نقشه شعاع عملکرد فضاهاي سبز درون شهري، مأخذ: 1 شکل

  

شعاع عملکرد فضاي سـبز در شـهر بجنـورد     ۀنقش

شهر در شعاع دهد که تمام چنین نمایش می) 1شکل(

گیرند و این نیـز یکـی   عملکردي این کاربري قرار نمی

دیگر از نقاط ضعف فضاي سبز شهري بجنورد در کنار 

  .باشدکمبود سرانه و مساحت می

  

  تحلیل کیفیت بصري فضاهاي سبز شهري

کنندگان از فضا بـا   شناسایی ترجیحات استفاده

 ایـن : بندي کیفیت بصـري استفاده از روش طبقه

سـپس   و مطالعاتی هايپهنه از عکس تهیه شامل روش

 بـه  آنها دادن نشان و نمونه براي عکس تعدادي انتخاب

معیارهـاي   بررسـی  و مصـاحبه  انجـام  همچنین و مردم

 این بر .است ناظران دیدگاه از عکس هر زشتی و زیبایی

 فضـاهاي سـبز شـهري    مختلف هايموقعیت از اساس،

برخـی از   .شد گرفته )عکس 172( متعددي هايعکس

هــاي تابســتان هــا از آرشــیو نگارنــده در فصــلعکــس

 بهمن ماه در هاي مطالعاتیعکس استفاده شده اما اکثر

 هاآن از تعدادي حذف از بعد که شد گرفته 1394 سال

 مشـابه  یـا  و نبوده مطلوب کیفیت واجد که هایی عکس(

 هـاي ویژگـی  که ترتیبی به عکس 24نهایت  در ،)بودند

 شـده  توزیـع  یکنواخـت  طور به آنها در زیبایی شناختی

 و دهنـد مـی  نشـان  را منظـر  هاي متنوعویژگی و باشند

WGS1984 ZONE 39N 
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ظهـر و   12 تا صبح 9 ساعت روزهاي مختلف هفته بین

  .شد عصر انجام

  1395، هاي تحقیق

  5عکس شماره   4عکس شماره 

    
  10عکس شماره   9عکس شماره 

    
  15عکس شماره   14عکس شماره 

    
  20عکس شماره   19عکس شماره 

    
    24عکس شماره 

  

 نتـایج  و گرفـت  قـرار )  2-زشـت  خیلـی 

 شـد  اي تنظـیم جداگانه جدول در بررسی

Stenner, 2012; Watts ( . بـه  سـپس 

از  عکـس  هـر  امتیـازات  بنـدي  جمـع 

 :شد استفاده

� =���

�

���

(3 − �) 

  عکس هر امتیاز

  زیبا خیلی کیفیت با عکس کنندة انتخاب

 زیبا کیفیت با عکس کنندة انتخاب

 معمولی کیفیت با عکس کنندة انتخاب

  زشت کیفیت با عکس کنندة انتخاب

                                                .                   ..کنندگان استفاده ترجیحات مبناي بر ثانویه طبیعت

 زمینـه،  پـیش  زمینـه و  پـس  همچون

تمـامی   بـه  مراجعـه . شـدند  انتخـاب 

 در آراي مـردم،  برداشـت  بـراي  

روزهاي مختلف هفته بین

عصر انجام 19تا  16

هاي تحقیقیافته: هایی از فضاهاي سبز شهري در بجنورد، مأخذعکس: 4جدول

عکس شماره   3عکس شماره   2عکس شماره 

    
عکس شماره   8عکس شماره   7عکس شماره 

      
عکس شماره   13عکس شماره   12عکس شماره 

      
عکس شماره   18عکس شماره   17عکس شماره 

      
عکس شماره   23عکس شماره   22عکس شماره 

      

 24 تـا  1 از هـا عکـس  ابتـدا  مصـاحبه، 

 تا شد خواسته کاربر 100 تعداد 

 کـه  ايجعبـه  درون ،خود و خواستۀ

 زیبـا،  خیلـی زیبـا،   هـاي برچسـب 

 انتخـاب . دهنـد  قرار بود، زشت خیلی

 و نبـوده  شـده  تعیین پیش از انجام مصاحبه

 تصـادفی  طـور  بـه  انجام مصاحبه

 و سنی که توزیع شد سعی حال همه

 مرحلۀ در .گیرد انجام یکنواخت

 100 هـر  نامـه پرسـش  از آمـده  

 هر و شد ثبت Excelبا  عکس 24

 ارزیابی بررسی، مورد جداگانه، صورت

 معمولی ، 1+زیبا ، 2+ زیبا خیلی

خیلـی  و 1- زشـت  ،0

بررسی این از حاصل

)atts Young, 2007

جمـع  و محاسبه منظور

استفاده زیر فرمول

 N= امتیاز مجموع

انتخاب افراد تعداد=  ��

انتخاب افراد تعداد =  ��

انتخاب افراد تعداد =  ��

انتخاب افراد تعداد =  ��

طبیعت بصري کیفیت ارزیابی

همچون هاییمعیار داراي

انتخـاب  کیفیـت باشـند،  

 فضاهاي سـبز شـهري  

  

جدول

  1عکس شماره 

  
  6عکس شماره 

  
  11عکس شماره 

  
  16عکس شماره 

  21عکس شماره 

  

مصـاحبه،  انجـام  براي

 از و گذاري شدهشماره

و خواستۀ نظر مطابق را آنها

برچسـب  بـا  سـتون  5 داراي

خیلی و زشت معمولی،

انجام مصاحبه براي افراد

انجام مصاحبه براي کاربران انتخاب

همه در و گرفت صورت

یکنواخت طور به آنها در جنسی

 به دست هايداده بعد،

24 از یک هر براي کاربر

صورت به ها عکس از یک

خیلی ( امتیازدهی عددي و
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 خیلـی  کیفیـت  بـا  عکـس  کنندة انتخاب افراد تعداد= ��

   زشت

 از عکـس  هر که امتیازي میانگین اساس، همین بر

 بـودن  بـاال  .بود، محاسبه شـد  کرده کاربران کسب نظر

 بـودن  مطلـوب  دهنـدة  نشـان  عکس امتیاز هر میانگین

 .اسـت  آن منظـر  بـودن کیفیـت   بهتر پایان در و عکس

میانگین امتیازات مربوط بـه هـر عکـس را    ) 5(جدول 

  .دهدنمایش می

  

  1395، هاي تحقیقیافته: ، مأخذ)n=100( عکس هر توسط شده کسب ارزش میانگین و امتیاز :5 جدول

شماره 

  عکس

    هاي مختلف تعداد افراد انتخاب کننده عکس با کیفیت

n1 =  

  خیلی زیبا

n2 =

  زیبا

n3 =

  معمولی

n4 =

  زشت

n5 = خیلی

  زشت

N = امتیاز هر

  عکس

میانگین 

  امتیازات

1  62  30  6  1  1  151  51/1  

2  42  33  23  2  0  115  15/1  

3  51  42  7  0  0  144  44/1  

4  24  0  12  36  35  17  57/0 -  

5  42  33  23  2  0  115  15/1  

6  26  42  28  3  1  89  89/0  

7  20  35  40  5  0  70  70/0  

8  21  34  40  3  2  69  69//0  

9  15  49  27  6  3  67  67/0  

10  11  38  44  6  1  52  52/0  

11  1  4  36  41  18  71-  71/0 -  

12  27  45  22  5  1  92  92/0  

13  5  19  48  26  2  1-  01/0 -  

14  32  44  21  3  0  105  05/1  

15  13  21  47  16  3  25  25/0  

16  33  36  27  4  0  98  98/0  

17  4  20  50  19  7  5-  05/0 -  

18  39  47  11  1  2  120  20/1  

19  9  33  36  9  13  16  16/0  

20  6  25  45  18  6  7  07/0  

21  25  42  26  6  1  84  84/0  

22  2  1  23  39  34  104-  04/1 -  

23  28  46  25  1  0  101  01/1  

24  0  12  36  35  17  57-  57/0 -  
  

ها توان گفت عکسمی )5( با توجه به نتایج جدول

-21- 6-12- 16-23- 14-2-5- 18- 3-1: هايبا شماره

به ترتیب داراي بیشترین امتیاز و  از نظر مردم 9- 7-8

  .در نهایت بیشترین کیفیت هستند

 با کیفیت بصري فضاهاي سبز معیارهاي سنجش

 معیارهاي منظور سنجش به: GAM روش از استفاده

از ماتریس کیفیت بصري فضاهاي سبز شهري بجنورد، 

ــدامات   ــه اق ــتیابی ب ــد )GAM(دس ــتفاده ش ــن  .اس ای

به منظـور  ) 1968(ماتریس براي اولین بار توسط هیل 

ــر فقــدان منــابع بــراي اهــداف جــامع توســط   غلبــه ب

 ,Pettit & Pullar( ریـزي متعـادل مطـرح شـد     برنامـه 

؛ و مبناي تخمین دستیابی به بهترین گزینـه  )2001:4



 51                                                                             .                   ..کنندگان استفاده ترجیحات مبناي بر ثانویه طبیعت بصري کیفیت ارزیابی

اي از اهداف از پیش تعیین شده یک پروژه در مجموعه

هدف آن توجـه بـه منـافع     ).Diakos, 2013:71( است

همیشگی دستیابی به اهداف عملیاتی به جـاي اهـداف   

ــی اســت ــرا  .)Lu & Wevers, 2007:16( انتزاع اخی

هاي ارزیابی سـنتی  دهد که تکنیکها نشان میبررسی

طور وسـیع   اند، بهاستفاده کرده GAMکه تنها از روش 

 ,Suger( شـوند ریـزي اسـتفاده مـی   در ساختار برنامـه 

رسد این روش یـک   به بنظر می به عالوه ؛)1981:1151

ریزانـی  بندي جذاب براي برنامهرتبه -دهیتکنیک وزن

است که احساس خوبی بـا تحقیقـات صـرفا اقتصـادي     

  ).Sager, 2003:3( ندارند

به هر یـک از معیارهـاي کیفیـت بصـري مربـوط بـه       

بنـدي  طبقـه فضاهاي سبز شهري که با اسـتفاده از روش  

داراي بـاالترین میـانگین امتیـازي بودنـد،      کیفیت بصري

هــا بــر اســاس امتیــازدهی. امتیــازي تعلــق گرفتــه اســت

) نفــر 100(مشـاهدات میـدانی و پرسـش از اهـالی شـهر      

به نحـوي کـه قبـل از پرسـش ابتـدا      (صورت گرفته است 

توضیح مختصري از هر معیـار جهـت آشـنایی بیشـتر بـا      

و هـر یـک از   ) مفاهیم در اختیار پاسخگویان قـرار گرفـت  

 فضـاهاي آنها بیانگر تحقق و یا عدم تحقق این معیارها در 

: 0امتیاز عدم تحقق؛ : - 1امتیاز ( :ندباشمربوط به خود می

  ).تحقق کامل:  1تحقق نسبی و امتیاز 

در این بررسی ضـریب اهمیـت هـر یـک از معیارهـا و      

  .در نظر گرفته شده است) 1(هاي مربوطه یک مؤلفه

هاي نام بـرده  برخی از فضاها قابل سنجش با معیار

به آنهـا داده شـده اسـت؛ ایـن      "صفر"نبوده لذا امتیاز 

آن نسـبت بـه    فضـاي مربوطـه  تفاوتی امتیاز بیانگر بی

امتیـازات مـذکور را نمـایش    ) 6(جدول  .باشدمی معیار

  .دهدمی

  

هـاي  یافتـه : ، مأخـذ )n=100(در بجنورد،) از نظر مردم(سنجش معیارهاي کیفیت بصري در فضاهاي سبز شهري مناسب :6 جدول

  1395، تحقیق

شماره عکس به 

  ترتیب اولویت

  معیارها

م
ظ

ن
ی  

ای
وان

خ
ي  

یر
ذ

ذپ
فو

ن
  

س
یا

مق
  

ور
ن

گ  
رن

نه  
شا

ن
ح  

ضو
و

ی  
فت

گ
ش

  

ف
ش

ک
  

نا
غ

  

ی
دگ

چی
پی

  

ل
اد

تع
  

ی
وال

ت
  

ع
نو

ت
د  

کی
تأ

  

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

3  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  1  1  1  1  1  1  

18  1  1  1  1  1  0  1-  1  0  0  0  1  1  0  1  1  

5  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  0  1  1  0  1  0  

2  1  1  1  1  1  1  1-  0  0  0  0  1  1  1  1  0  

14  1  1  1  1  1  1  1-  1  1-  1-  0  0  1  0  0  0  

23  1  1  1  1  1  0  1  1  0  0  1  1  1  1  1  1  

16  1  1  1  1  1  0  1-  1  1-  1-  0  1  0  0  0  0  

12  1  1  1  1  1  0  1-  1  1-  1-  0  0  0  0  0  0  

6  1  1  1  1  1  0  1-  1  1-  1-  0  0  1  0  0  0  

21  1  1  1  1  1  0  1-  1  1-  1-  0  0  0  0  1-  0  

7  1  1  1  1  1  0  1-  1  0  0  0  0  0  0  0  0  

8  1  1  1  1  0  0  1-  1  1-  1-  0  0  1-  0  1-  1-  

9  1  1  0  1  0  0  1-  1  1-  1-  0  0  1  0  1  1-  

  2  2  0  1  0  0  7  7  0  10  0  0  0  0  0  0 -1 تعداد امتیاز

  8  5  10  4  7  11  6  6  2  0  9  2  0  1  0  0 0 تعداد امتیاز

  4  7  4  9  7  3  1  1  12  4  5  12  14  13  14  14 1 تعداد امتیاز

  2  5  4  8  7  3  -6  -6  12  -6  5  12  14  13  14  14 امتیاز نهایی
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معیار  16توان گفت از میان می )6( با توجه به جدول

ارزیابی کیفیت بصـري، در فضـاهاي سـبز شـهري کـه از      

داراي معیـار   3دیدگاه مردم مطلوب شناسایی شده، تنهـا  

 6درصـد،   50معیار داراي تحقق بـیش از   4تحقق کامل، 

 3تـر و در نهایـت   درصـد و پـایین   50معیار داراي تحقق 

توجهی به ایـن  معیار با امتیاز منفی داراي عدم تحقق و بی

  .معیارها در فضاهاي سبز شهري هستند

  

  گیري نتیجهبندي و جمع

ن تریدهد که مهمنتایج حاصل از پژوهش نشان می

: هـاي شـهري  عوامل مؤثر در ارتقا کیفیت بصري پارك

نظم، خوانایی و مقیاس است؛ و پس از آن نفوذپذیري، 

ــتري     ــت بیش ــا از اهمی ــادل در فض ــوح و تع ــور، وض ن

هاي مختلف پس از گفتگو با افراد در پارك. برخوردارند

جهت جویا شـدن نظـر آنهـا در مـورد فضـاهاي مـورد       

ارهاي کیفیت بصري نتایج مطالعه، عالوه بر بررسی معی

 Q-Sortدر بررســـی . دیگـــري نیـــز حاصـــل گردیـــد

، دانشجو هایی همچون شهربازي، آفرینش، آزادي پارك

، 1 :ترتیب با شـماره تصـاویر   به(و فرهنگسراي شهروند 

هاي زیبا شناخته شدند؛ عنوان پارك به) 23و 18، 5، 3

عالوه بر پرسش معیارهاي کیفیت بصري این فضـاها از  

دلیل این نوع انتخـاب را از   افراد، هنگامی که پژوهشگر

گویان جویا شد اکثر آنها در موارد ذکر شـده زیـر    پاسخ

وجـود مسـیرهاي   : پارك شـهربازي : اتفاق نظر داشتند

هاي فصـلی،  سواري در محوطه، برپایی بازارچه دوچرخه

برگزاري جشن در اعیاد مختلف سـال، وجـود سـکویی    

وجـود  : پارك آفـرینش . کانجهت اسکیت سواري کود

پل به عنوان عنصر نشـانه و متفـاوت نسـبت بـه سـایر      

ها، استفاده بهینـه از مسـیل و بـازطراحی آن بـه     پارك

ساز بودن فضا به دلیل خاطره: بلوار آزادي. عنوان پارك

: نشـجو پارك دا. فروش بستنی سنتی از گذشته تاکنون

در  ، ریزش بـرگ درختـان  بکر بودن فضا در فصل پاییز

. آوري آنها توسط کارکنـان شـهرداري  کف و عدم جمع

امکان عبور از درون آب به : شهروندپارك فرهنگسراي 

واسطه ایجاد مسیرهایی بـر روي آن، تغییـر ارتفـاع در    

هــاي مختلــف و خلــق فضــاهاي دنــج، جانمــایی پهنــه

شاپ، سالن ورزشی، کافی(ها در اطراف مناسب کاربري

  ...).خانه پینگ پنگ و

زاده، میرزا کوچک خـان، فضـاي   هاي معصوماركپ

به ترتیب (سبز حاشیه مرکز انتقال خون و پارك شهدا 

ــا شــماره ــه) 13و  4، 11، 22: تصــاویر ب عنــوان  نیــز ب

ــارك ــار      پ ــابر اظه ــدند؛ بن ــناخته ش ــت ش ــاي زش ه

تـوان بـه مـوارد    ها میپاسخگویان، از ویژگی این پارك

عـدم طراحـی   : هزادفضاي سبز معصـوم : زیر اشاره نمود

درختـان و   هـرس  فضا، عدم نورپردازي، عدم توجه بـه 

ایجاد دید به فضا، نبود امنیت در فضا و تجمع معتادان 

مبلمـان نامناسـب و   : خـان پارك میرزا کوچـک . در آن

ناکافی، پوشش گیاهی انـدك، عـدم طراحـی از پـیش     

فضـاي سـبز   . اندیشیده شده فضا، نبود تنوع عملکردي

عـدم طراحـی فضـا، عـدم     : حاشیه مرکز انتقـال خـون  

ضا، عدم نورپردازي، فنظارت بر آن و تجمع معتادان در 

رها کرد فضا به حال : پارك شهدا. نبود مبلمان مناسب

عدم طراحی آن، متروکه بـودن بخـش تـاریخی     خود و

  .پارك و نبود امنیت در آن

توان گفت بسیاري از فضـاهاي سـبز   کلی میطور به

شهري در بجنورد از کیفیات بصري که نقش مهمی در 

انـد؛ امـا وجـود    بهـره هویت طبیعی یک شهر دارند، بی

وهـواي مناسـب   خاك حاصلخیز، پوشش گیـاهی و آب 

ي کیفیــت ایــن فضــاها را فــراهم هــاي ارتقــاپتانســیل

هاي طبیعی نیازمند توجـه مـدیران   این جاذبه. کند می

شـــهري، شـــهروندان، افـــراد بـــومی هـــر منطقـــه و 

بازدیدکنندگان از فضا هستند تا بتوانند نقـش خـود را   

به عنوان عناصر اصلی هویت بخـش شـهر بجنـورد در    

راستاي ارتقاي هویـت، تقویـت حـس تعلـق افـراد بـه       

بـا نگـاهی بـه    . بعضا جذب گردشگر ایفا کننـد فضاها و 

ادراك انسان از محیط پـارك واضـح اسـت کـه غنـاي      

هـا،  حسی محیط پارك اگر ماالمال از نـور، رنـگ گـل   

ي گیاهــان و خــاك، آواي آب، پرنــدگان و بــاد، رایحــه

باشد قطعـا   آسایش حرارتی، بساوش درختان و گیاهان

ي محیطـی  هـا ي امروزي که مملو از آلودگیدر شهرها

. بخش خواهنـد بـود  هستند، مثل بهشتی دلپذیر و آرام

توانـد از  کـه محـیط پـارك مـی     به ایـن ترتیـب اسـت   

 هاي زندگی روزمره در محـیط شـهري بکاهـد    استرس
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جهـت  بنـابراین   ).428:1394 بندر آباد، و شاهچراغی(

افزایش کیفیت بصري این فضاها مـوارد زیـر پیشـنهاد    

  :گرددمی

  

  هاي پژوهشیافته: پیشنهادات در راستاي افزایش کیفیت بصري در فضاهاي سبز شهري، مأخذ :7 جدول

  پیشنهادات طراحی

  معیارهاي ارزیابی کیفیت بصري
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                              *  *  سازماندهی فضایی و نظام استقرار عناصر، تأمین فضاي روح بخش و آرام

هاي تزیینی و دارویی همچون آویشن، کاکوتی، گل استفاده از انواع گل

  در فضاها... ختمی و
            *    *    *        *    

  *            *  *                  بهره گیري از شیب طبیعی جهت طراحی مسیر و پله

      *              *          *    )باشندزیرا مانع دید بصري می(ها هاي بلند در پاركعدم استفاده از بوته

  *    *                      *      هاي متوسط و کوتاه به عنوان جداکننده بصرياستفاده از بوته

  *                *  *              هاي خاطره ساز در نقاط مرتفعها و نشانهیابی المانمکان

    *        *                      مناسب در مقابل یخبندان کف سازي

    *                              استفاده از درختان کوچک و گلدار براي ایجاد فضاي صمیمی

  *  *            *                  کاشت گیاهان در شیب به منظور تأکید بر آن

استفاده از گیاهان همیشه سبز به منظور کاهش شدت صدا و روح بخشی 

  به فضا
                *  *      *    *    

گیري اندازي در تابستان و آفتابدار به منظور سایهاستفاده از درختان خزان

  در زمستان
        *  *      *            *    

همچون (استفاده از مبلمان متناسب با اقلیم و مقاوم در برابر تغییرات جوي 

  )هاچوب براي نیمکت
                            *    

سطحی به زمین به هنگام  هاياستفاده از کفسازي مناسب جهت نفوذ آب

  بارندگی
                    *        *    

ایجاد مسیرهاي سرپوشیده و رواق مانند جهت حرکت در هنگام بارندگی و 

  تابش مستقیم آفتاب
                    *        *    

گیاهان  -هاي تندشیب: هاي مختلفتوجه به شکل ظاهري گیاهان در شیب

 -گیاهان تخت–هاي مالیم و در شیب -سوزنی برگ

  

                  *  *        *    

    *        *  *  *          *        دیگر محیط به محیطی از گذار هنگام به گیاهان در بافت از استفاده

    *          *                    فضاها طراحی در زمین شیب از تبعیت

    *        *                  *    طراحی هنگام به فضا در موجود درختان حفظ

...  و بهداشتی فضاهاي نیمکت، رستوران، آالچیق، پارکینگ، رو،پیاده ایجاد

  طبیعی هايجاذبه و تفریحی مناطق تمامی در
*                    *            

    *                              سبز فضاهاي در گل جعبه از استفاده

                      *            هاپارك در گیاهی تنوع به توجه

 از استفاده منظور به مسیر تغییر هر در و ایستگاه هر در نشانه از استفاده

 یافتن براي افراد راهنمایی مالقات، قرارهاي سر بر شدن حاضر براي آنها

  ... و مسیر

  *          *  *                  

 تشخیص منظور به نشستن فضاي و تئاترآمفی هر براي متمایز فضایی خلق

  مخاطبین توسط فضاها این آسان
  *              *  *          *    

  *  *        *        *             مجزا و مستقل صورت به تأثیرگذاري منظور به فضاها براي ورودي طراحی
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  ورود شاخص عنوان به دخول حس ایجاد و

                            *    *  طراحی پارکینگ براي هر تفرجگاه و نقطه جاذبه طبیعی

 نورپردازي، با فضاها در مکان حس ایجاد و سازخاطره هاينشانه از استفاده

 حس افزایش جهت بومی مصالح از استفاده و اقلیم مناسب درختان کاشت

  طبیعی مناظر به افراد تعلق

        *    *        *            

  *  *                  *            کفسازي در متفاوت هايرنگ از استفاده

 و ناهمگون منظر، و دید از استفاده مسیرهاي در: کفسازي انواع بکارگیري

  .صاف صورت به کفسازي سرعت به توجه مسیرهاي در و صیقلی غیر
                *            *    

            *          *  *          سطوح تغییر محل در روشنایی از استفاده و درختان نورپردازي

          *  *  *                    هاتفرجگاه در مردم براي کشف قابل و مبهم فضاي ایجاد

    *                              ... و آفتاب از حفاظت منظور به طبیعی کامال اجزا با هايآالچیق از استفاده

    *            *                  نشستن فضاي براي طبیعی عناصر از استفاده

                    *    *          هانشانه و هاالمان دادن نمایش براي غیرمستقیم نورپردازي بکارگیري

  

 منابع
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جغرافیـا و توسـعه،   . سبز در منطقه سه شهري زاهدان

 .39-58، 11 شماره

 .محمدرضا ،پورجعفر .رضا علی ،صادقی .، فریالاحمدي .2

بازخوانی اصول و تفکرات حاکم طراحی منظر  .1389

همایش ملی معماري و شهرسازي معاصر ایران،  .پایدار

 .بیضاء، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیضاء

. زاده، سید نـدا قاضی. منعام، علیرضا. ادیبی، علی اصغر .3

. هـاي شـهري  اصول کلی نورپردازي در پـارك . 1385

-76 :27 نشریه هنرهاي زیبا، دانشگاه تهران، شـماره 

67. 

ــی .4 ــی، عل ــغرادیب ــ. اص ــرزاده، مین ــر . 1392. ااکب منظ

بخـش، رویکـرد بـاغ ایرانـی بـه      هاي فـرح باغ-سالمت

 .18-21 ، پاییز،24منظر، شماره. سالمتی

-طبیعت شهر رویکرد هویـت . 1392. افتخار، یاسمین .5

، بهـار،  22منظر، شـماره . گرا در پارك هوتن شانگهاي

59-56 . 

 .1389 .سـعید  معصومی، .حسین محمد مود، انصاري .6

 مرکـز  تهـران؛  .بجنـورد  شـهري  هویـت  جستجوي در

 .معماري و تحقیقاتی شهرسازي و مطالعاتی

. احمـدي، فریـال  . صـادقی، علیرضـا  . انصاري، مجتبی .7

هویت بخشی به محـالت  . 1387. حقیقت بین، مهدي

هاي فرسوده شهري با تأکید بر سـاماندهی نظـام   بافت

 .93-100، 11 آینه خیال، شماره. بصري

 هویـت  عناصـر  .1385 .رامـین  مـوثقی،  .سحر آیرملو، .8

 اولــین عمــران، مهندســی مرجــع .شــهر در فرهنگــی

 عمران سازمان برتر، طرح برتر شهر المللیبین همایش

 .همدان همدان، هايشهرداري و

میکــائیلی تبریــزي، . بحراســمانی کوهســتانی، ســمیرا .9

ــا ــول  . علیرض ــاهینی، عبدالرس ــلمان م ــاب، . س کامی

 در شناسـی  زیبـایی  اصـول  بررسی. 1391. حمیدرضا

-دومین کنفـرانس برنامـه  . طبیعت معماري و طراحی

 .ریزي و مدیریت محیط زیست، تهران

 بـه  نگـاهی : شـهر  هویـت  .1390 .مصـطفی  فر، بهزاد .10

 شـهرداري  هنـري  فرهنگی سازمان .تهران شهر هویت

 .تهران شهر، نشر تهران،

 .قـومی  هویـت  و شهري مهاجرین .1387. غفار پارسا، .11

 .742 شماره ،)جامعه(7ص ملی، اعتماد روزنامه

مبانی نظري و فرایند طراحی . 1391. پاکزاد، جهانشاه .12

 .چاپ پنجم، انتشارات شهیدي. شهري

ریـزي کـاربري   برنامـه . 1382. پورمحمدي، محمدرضا .13

 .اراضی شهري، انتشارات سمت

نسـبی،  . الحسـابی، مهـران  علـی . حسینی، سـید بـاقر   .14

کیفیت تحلیل محیط شهري از رویکرد . 1390. فاطمه

قابلیت دید در بافت قدیم شـهر  : نمونه موردي(بصري 

هویت شهر، سال پنجم، شماره هشتم، بهـار و  ). مشهد

 .83-91تابستان، 

 نگرش با روستایی منظر هویت. 1394. حسینی، سینا .15

 پایدار کشاورزي ملی کنفرانس. طبیعی محیط نقش به

 .روستایی، کوهدشت توسعه و زیست محیط



 55                                                                             .                   ..کنندگان استفاده ترجیحات مبناي بر ثانویه طبیعت بصري کیفیت ارزیابی

 سـازمان  .شـهري  هویت .1390 .الدینکمال حسینی، .16

 بهشـت،  شهر بوي مشهد، شهرداري تفریحی فرهنگی

 .مشهد
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