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  چکيده

 اطالقشهر  در استفاده بدون �فضاها و ياراض موقت �کاربردها به �شهر موقت مناظر مقدمه و هدف پژوهش:

 �شهروند �رفتارها بروز مکان و شهر ياجتماع - يفرهنگ �رخدادها گاه يتجل و عرصه عنوان به توانند يم که شود يم

 و شهروندان رفتار ارتقاء و بهبود ،ياجتماعها�  يهمبستگ شيافزا در مهم ينقش که ييفضاها. رنديگ قرار استفاده مورد

 يرامونيپ محدوده با بالفصل مجاورت به واسطه مشهد شهر کالن ۸ منطقه. دارند عهده بر را آنان يزندگ محيط كيفيت

 و مختلفها�  مناسبت در يمذهب مراسم وها  نييآ مناسک، �برگزار در مهم �مرکز عنوان به و �رضو مطهر حرم

 �شهر متعدد زين و شده فراموش شده، رها �فضاها نيهمچن و �رضو مطهر حرم �سو به يمذهب جات دسته حرکت

 نهيبه يابي مکان مقاله نيا هدف رو نيا از. دارد �شهر موقت مناظر يابي مکان �برا �زير برنامه در ييباال تيظرف

 -يفرهنگ شاخص چهار اساس بر که است AHP از استفاده با مشهد �شهردار ۸ منطقه در �شهر موقت مناظر

  . است شده انجام اريمع ريز ۱۹ و يدسترس و �عملکرد ،�کالبد ،ياجتماع

 و مناسب �ارهايمع ريز و ارهايمع فيتعر موجود، وضع ييشناسا چارچوب در قيتحق نيا انجام نديفرا روش پژوهش:

 صورت به پژوهش نيا در اطالعات �آور جمع روش. است گرفته صورت يمراتب سلسله ليتحل کيتکن از استفاده

  . است گرفته صورت) �شهر خبرگان و کارشناسان توسط پرسشنامه ليتکم( يدانيم وا�  کتابخانه

 يابي مکان در �شهر کارشناسان و خبرگان دگاهيد از برگرفته يابي مکان �ارهايمع يينها وزن پژوهش نيا در ها: يافته

 -ياجتماع اريمع و) ۰۶۹/۰( �کالبد اريمع ،)۳۱۴/۰( يدسترس اريمع ،)۵۵۰/۰( �کاربر اريمع به صورت موقت مناظر

  . شد محاسبه) ۰۶۶/۰( يفرهنگ

 تا خميني امام خيابان بهار، خيابان بر مشتمل منطقه شمالي حوزه داد نشان پژوهش نياها�  افتهي :�ريگ جهينت

 حاشيه و نامجو محدوده دوم؛ اولويت در �مسافربر انهيپا و کوهسنگي محدوده نخست، تياولو در خميني امام ميدان

 قرار �شهر موقت مناظر يابي مکان چهارم اولويت در محدوده جنوبي قسمت تينها در و سوم اولويت در سنتو جاده

 . دارند

  مشهد �شهردار ۸، منطقه يل سلسله مراتبي، تحليابي مکانمنظر موقت،  واژگان كليد�:
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  یکنگ نهیو تهم يوندیهر لوفرین ،یامیص ریقد 

  

۳۰ 

 

  پنجمسال 

  چهاردهمشماره 

 ۱۳۹۲ تابستان

  مقدمه

 ريتأثبه محيط همواره تحت  يده شکلفرآيند 

طبيعت و رابطه اين  متفاوت نسبت به انسان، �ها نگرش

ظر شهر� ابه خلق انواع من و منجردو با هم قرار داشته 

بحث منظر شهرها به ويژه . )۱۳۷۹،�اديفر( گرديده است

جديد خصوصاً  �ها نگرشامروزه با مطرح شدن 

متقابل محيط بر  راتيتأثرويکردها� تعاملي و توجه به 

انسان و انسان بر محيط اهميت بيش تر� يافته است و 

اين در حالي است که مشخص شده منظر شهر� که 

تواند  مي بتواند تصوير واضحي از خود به جا بگذارد،

 نقشي اجتماعي نيز داشته باشد، چرا که به مردم کمک

کند بدانند در کجا هستند و در نتيجه محيط را  مي

را تنظيم  شانيها تيفعالخوانده، به نحو مطلوب تر� 

تواند خاطرات جمعي و ارتباطات گروهي  مي کنند و حتي

 يجمع �استقبال از فضاها. )۱۳۸۷ کالن( را افزايش دهد

جهان رو به گسترش است  �از شهرها �اريسموقت در ب

ر سرنوشت ييقت است که تغين حقيچرا که متضمن ا

» ک شهريسرنوشت «ت يتواند در نها يم �شهر �فضاها

 �موقت برا يجمع �استفاده از فضاها. را رقم بزند

ان يز مناسب خواهد بود در واقع، متوليما ن �شهرها

توانند از  يم در سالها  مناسبت يبرخ �برا �شهر

در  ياستفاده کنند که به صورت موقت امکانات ييفضاها

 خود باز �ت عاديشود و سپس به وضع يم آن برپا

 ييفضا معموالًها  ن مکانيتنها ضرورت ا. گردد يم

 ت تجمع افراد را داشته باشديگسترده است که قابل

باز  �ا کمبود فضاهايط فقدان و يدر شرا. )۱۳۸۹گلزار،(

باز  �ران، از آنجا که به منظر و فضايا �هادر شهر �شهر

، به عنوان يساخت شهر و به عبارت يبه مثابه عناصر اصل

 پرداخته �شهر ياصل �ها ساختر يمهم از ز يبخش

 ما كشور در ديگر سو� و از )۱۳۸۷،يضيف( شود يم

خياباني ها�  جشن مفهوم به چه آن و كارناوال فستيوال،

 و ندارد جايگاهي چنان آن است، مطرح جهان در

 سور�، چهارشنبه مانند مانده جا� به باستانيها�  جشن

خستو ( اند داده دست از را پيشين خود كيفيت و حرمت

ش يو از پ يخيتار �فضاهاتنها  ؛)۱۳۸۹و همکاران،

ز يخاطره انگ �از فضاها يبه عنوان بخش ،شناخته شده

باز  �ر فضاهايرسد سا يم به نظر. شوند يم شهر شناخته

 يبه بخشا�  تواند در اثر واقعه يم زيو گسترده در شهر ن

 شهر و مردم بدل شود يو اجتماع يفرهنگها�  هياز سرما

  . )۱۳۸۹گلزار،(

ران و ين شهر بزرگ ايشهر مشهد به عنوان دوم

 ۳ ش ازيبت يا و جمعيدن يمذهب شهر کالنن يدوم

ار ياز رشد و گسترش بس رياخها�  ن نفر در دههويليم

برخوردار بوده است و با توجه به وجود بارگاه  �اديز

ر يع) و سا( الرضا يموسبن  يحضرت عل يملکوت

 ۱۷و حضور ساالنه بالغ بر  ياحتيو س يارتيزها�  جاذبه

با  �شهر �ازمند فضاهايون نفر زائر و گردشگر نيليم

 باشد يم زيمن و خاطره انگيا سرزنده، فعال، ،تيهو

 به �شهر موقت منظر. اطالعات)ل يت آمار و تحليريمد(

 اهميت محيط از در خاص ياجتماع �رفتارها بروز دليل

 را �بستر �شهر موقت منظر. است برخوردارا�  ويژه

 گذارد مي ريتأث شهروندان رفتار �رو بر كه آورد مي فراهم

 آورد مي پديد را يخاص ياجتماع �بروز رفتارها زمينه و

 تعامل و محيط با تعامل بروز تعامالت، سبب نهايت در و

 در را يتأمل قابل تعامالت نتايج اين گردد مي سايرين، با

 خاطره، خلق ايجاد به توان مي جمله آن از كه دارد يپ

 كه يمطالب به توجه با. نمود اشاره تعلق احساس و يمعن

 ارتباط جهتا�  زمينه فضاها گونه نيا بيان گرديد

 تاكيد و �شهروند مفهوم ارتقاء شهرشان و با شهروندان

 �شهروند به يارتقاء اهال مشاركت، نظير �بسترساز بر

ب و يحب( آورند مي فراهم را شهرشان امور اداره در فعال

مرکز از  ين منطقه به عنوان بخشيا. )۱۳۸۸گران، يد

وجود  شهر و �ورود �در مباد �ريبه لحاظ قرارگ شهر

، �، تجار�، اداريفرهنگ� (شاخص شهرها�  �کاربر

 ياجتماع �هاعملکرد ارتقا باعثسبب  )يو نظام يمذهب

شده  منطقهن يادر  ين تفرجگاهيو همچن يفرهنگ - 

از  يهمه روزه شهروندان ن امر سبب شده است تايا. است

 �از سو. شودجذب ن منطقه يبه اقاط مختلف شهر ن

ع) و ( گر مجاورت منطقه با حرم مطهر امام رضايد

د بر نقش ياز آن تاک يناش يو مذهب ياجتماعها�  داديرو

ت يو ضرورت و اهم �پررنگ مناظر موقت شهر

ن رو ياز ا. دهد يم ن خصوص را نشانيدر ا �زير برنامه

موقت  يجمع �فضاها يابي مکانن مقاله، يا يهدف اصل

 �شهردار ۸در منطقه  »�منظر موقت شهر«با عنوان 

  . مشهد است

 
 مسئلهطرح 

 يمذهب و يمل ،يفرهنگ �دادهايرو وها  نيآئ تعدد

 جهت شده زيتجه ييفضاها کمبود و کشورمان در

 نييتب را �شهر موقت مناظر جاديا ضرورت آنها �برگزار

 منظر و مايس به واردهها�  بيآس نيهمچن. کند يم

 استفاده نشده کنترل ياجتماع �رفتارها از يناش �شهر

 مناظر گونه نيا يطراح و توجه ضرورت فضا، از کنندگان

 خلق �راستا در و شهر در فضا نيا. دينما يم دوچندان را
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 يشهر يها طیمح تیفیارتقاء ک يدر راستا يمناظر موقت شهر یابی مکان 

۳۱ 

 

  پنجمسال 

  چهاردهمشماره 

 ۱۳۹۲ تابستان

. رديگ يم شکل �شهر �فضا و انسان نيب �قو �ونديپ

 به احترام اصل اساس بر موقت مناظر مجموعه خلق

 يزندگ از متفاوت ييفضا خلق به �شهر منظر و مايس

. )۱۳۹۰،همکاران و يچشمه قصابان( انجامد يم آن �شهر

 تيموقع ، در۸ منطقه مشهد شهر مناطق انيم از

مطهر  حرم مجاورت در و مهم و حساس اريبس ييايجغراف

 ها ونيليم از شيب ساله هر. است گرفته قرار) ع( رضا امام

 نيا � محدوده در يخارج و يداخل دکنندهيبازد و زائر

 منازل وها  اقامتگاه وها  هتل در و نموده تردد منطقه

 حساس ،ياصل مشخصات از. ابندي يم اسکان آن يشخص

 ،�مسافربر انهيپا وجود به توان يم منطقه نيا مهم و

 زين و ياجتماع و ياسيس - يمذهب مراسم �برگزار

 که مطهر حرم به يمنتهها�  محور به يدسترس

 نمود ، اشارهدهد يم ليتشک را زائران ياصلها�  ريمس

در حال . )مشهد �شهردار ۸ منطقه �شهردار تيسا(

ها�  طيشهروندان در مح ياساس �ازهاينحاضر توجه به 

به  �و توجه به برطرف نمودن مشکالت شهر �شهر

 �ت در فضاهايش امنيو افزا �منظور کاهش نابهنجار

است که همواره مورد توجه  يمسائل نيتر مهماز  يعموم

ن يدر ا. است �و طراحان شهر زانير برنامه ران،يمد

 تيفيبه کدن يو بهبود بخش يراستا حل مسائل دسترس

 �از اهداف عمده شهرها و شهرسازها  آن �شهر �فضاها

عدم وجود مناظر جه يکه از نت ياز مسائل رود، يم به شمار

 به وجود نشده �زير برنامها وجود مناظر موقت يموقت و 

ک يحجم تراف لياز قب �توان به موارد يم آمده است

مکان ام محرم در يا �عزادارها�  مهيخ ييبا برپاسواره 

ن مراسمات يحاده يبرخورد و تداخل سواره و پ ،نامناسب

مراسم ( اقدام شهروندان به استفاده از فضا ،يمذهب

گر، ياز خود و بدون توجه به مسائل دي) با توجه به ن�نذر

 مت و ضرورتياه...و  �شهر �اختالل در کارکرد فضاها

  . ش احساس گردديش از پيب �شهر موقت مناظر جاديا

  

  تحقيق  سؤاالت

در خَلق  �ريتأثست؟ و چه يچ �منظر موقت شهر -۱

 دارد؟ �زي، احساس تعلق و خاطره انگيمعن

مناظر  يابي مکانها�  اريو معها  شاخص نيتر مهم -۲

 ؟اند کدام �موقت شهر

مناظر موقت کدام  يابي مکانها�  بر اساس شاخص -۳

ت يمشهد از اولو �شهردار ۸منطقه ها�  پهنه

 برخوردارند؟ �باالتر

  

  

 اهداف پژوهش

ها�  افتن پاسخ پرسشي �مقاله حاضر، در راستا

 کند: يم انير را بيمذکور، اهداف ز

مختلف ها�  جنبه از �شهر موقت منظر مفهوم قيتدق - 

 اتيفيک يبرخ �رو بر آن ريتأث زانيم نييو تع

 و �زيانگ خاطره تعلق، احساس جمله از يطيمح

   ... و يمعن خلق

مناظر موقت  يابي مکان �ارهايمعو  ها مؤلفه ييشناسا - 

  �. شهر

 ۸در منطقه  �شنهاديپها�  پهنه �بند تياولو - 

  �. شهر موقت مناظر جاديا مشهد جهت �شهردار

 
  نه پژوهشيشيپ

به  �منظر موقت شهر �که بر رو يز جمله محققانا

 مايو. مجيمز اتوان به  يم اند پرداختهق و پژوهش يتحق

، »تمنظر موق«خود با عنوان  در مقاله �و. اشاره کرد

 �رويدادها بر مبنا �برا يرا به عنوان مكان ن فضايا

كند كه به  مي يمعرفها  شكل دهنده آن يشرايط اجتماع

اين پژوهش، . آن پرداخته است �برا يارائه مصاديق

موقت، ها�  منظر موقت و واژه �برا يضمن ارائه تعاريف

منظر  �را برا يمفهوم �بند طبقهو منظر، يك  انداز چشم

رويدادها به بيان  يموقت ارائه داده است و ضمن بررس

و ماي. مختلف پرداخته است �رويدادها �برا يمصاديق

 يزندگ �معتقد است كه مناظر موقت اگر چه دارا

دارند كه وابسته به  �هستند، اصول پايدار يكوتاه

باشند و در نهايت  مي ها يا خاطره ياجتماعها�  فعاليت

و موقت و  يارتباط منظر دائم را پيرامون يمباحث

منظر موقت مطرح  �برا يو طراح �زير برنامههمچنين 

و  ينموده است و به تبيين اهميت نقش طراح

در منظر موقت و لزوم توجه معماران و  �زير برنامه

در اين زمينه ها  طراحان به اين مبحث و نقش آن

  . )Mayo 2009( پرداخته است

 ييالگو( منظر موقت«با عنوان  �در گفتار �الن کر

با ارائه  »ر)يمتغا�  منظر موقت در جامعه يطراح �برا

رامون ما يدر ارتباط با جهان امروز و هر آنچه پ يمباحث

ده منظر موقت را ير است، اييدر حال تغ دائماًاست که 

ن گفتار از حداکثر گفتار سخن به يدر ا. کند يم مطرح

 يد به اندازه کافين که طراحان بايد و ايآ يم انيم

افتد و از يرات اتفاق بييمنعطف باشند تا اجازه دهند تغ

ا يمتروک و رها شده و ها�  نياو زم. ت کنندير حماييتغ

را به عنوان ها  و تفرج گاهها  دانير مينظ �شهر �فضاها

ده يکند و ا يم ده منظر موقت مطرحيانجام ا �برا �بستر
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  یکنگ نهیو تهم يوندیهر لوفرین ،یامیص ریقد 

  

۳۲ 

 

  پنجمسال 

  چهاردهمشماره 

 ۱۳۹۲ تابستان

را  �ديکه تجربه جدا�  دهيوان پدمنظر موقت را به عن

کند و در  يم جادياستفاده کنندگان ا �هر لحظه برا

و  ها نيزم �موقت براها�  ت مخاطبان را به کاربردينها

ها  اده کردن آنيپها�  افتن راهيبدون استفاده و  �فضاها

  . )correy 1987( کند يم دعوت

منظر از  �کارشناس ارشد معمار ، آداانيسوهانگ 

 با ارشد خود يکارشناس نامه انيپادر  کنگ هنگدانشگاه 

 نجات به منظور منظرموقت: دستورالعمل« عنوان

به  را موقت منظر »کنگ هنگ رفته دست ازها�  فرصت

 و يفضايها�  فرصت همه از استفاده �برا يحل راه عنوان

 و استفاده تحتها�  زمين بالقوه توان همه �ريکارگ به

 يآن »سبز �ضاف» اثر به عنوان و کنگ هنگ شده رها

 جنبه از صرفاً موقت را منظر كه �طور به كند مي مطرح

 يمناظر موقت عنوان به را آن و نموده يبررس آن �كالبد

. گيرد ينم نظر در گيرند مي شكلها  رويداد طريق از كه

 است متراكم بسيار کنگ هنگ شهر كه كند مي عنوان �و

 استفاده، بدون يا استفاده با شده رهاها�  زمين و

 دارند وجود �بسيار تلف شده �فضاها وها  پل همچنين

 ه را در ايجاد يسع ،يمحيط شرايط بهبود منظور به كه

 در. دارد موقت طور به راها�  محوطه چنين �برا يحل

 گرفته نظر در ييها مشخصه موقت منظر �برا اين نوشتار

ها�  محيط شرايط با �سازگار ي) تواناي۱ است: شده

 سخت منظر در اصطالح تغيير قابليت )۲ مختلف

 )۳)يتغييرات فصل( نرم منظر و مختلف)ها�  تركيب(

ها�  زمين. انتقال قابليت /نقل و حمل /حركت قابليت

 سبز �فضا فاقد اكنون كها�  شده رها و تحت استفاده

 اجرا قابليت موقت منظر كه ييها مکانعنوان  به هستند

  (Ada 2006:7) .اند شده مطرح دارند راها  آن در

 �کرديرو«و همکاران در مقاله  يم چشمه قصابانيمر

ت منظر يفيدر ک يفرهنگ �دادهايرو ريتأثبه  يليتحل

 بستر عنوان به را �شهر موقت مناظر ،»�موقت شهر

 يمعرفا�  بالقوهها�  ، توانيفرهنگ -ياجتماع �رخدادها

 درا�  گسترده ريتأث ،شان �کالبد ريتأث �فرا كه کند يم

 يمحيط زندگ كيفيت و شهروندان رفتار ارتقاء و بهبود

 دليل به �شهر موقت منظر ن ايدهيهمچن. دارد آنان

 محيط در خاص ياجتماع �رفتارها بروز در آن نقش

 �بستر آوردن فراهم كه با استا�  ويژه اهميت �دارا

 و محيط با تعامل شهروندان؛ �برا تعامالت بروز جهت

ايجاد  جمله ازا�  مالحظه قابل نتايج سايرين، با تعامل

 دارد همراه به را تعلق احساس و يمعن خلق خاطره،

  . )۱۳۹۰يچشمه قصابان(

  

 �بر مفهوم منظر و منظر شهر �درآمد

 است که معنا� بخش متجلي )space( واژه منظر

گيرد و  مي ذهني) فرم را در بر( عيني) و غير متجلي(

تبلور بصر�، کارکرد� و معنايي عناصر متشکله متضمن 

 زانير برنامهجغرافيدانان و . )Gray 2005( فضا است

شهر� تعاريف متعدد و با رويکرد متنوعي را از واژه 

"landscape اما همه اين تعاريف در ؛ اند داده" ارائه

، عينيت و �ريپذ انعطافاز اين مفهوم چون  ييها يژگيو

. طبيعي زمين نوعي وفاق نسبي داردتاکيد بر عناصر 

 »لغت منظر زمين«گويد که  مي »جيمز کرنر«

)landscape به محيطي که در آن طبيعت و نه محيط (

واژه . )corner 2006( »طبيعي غالب است بر ميگردد

رقم آنکه  يعل �مانند واژه شهرساز »�منظر شهر«

ن يش و تکويدايرباز با پياست، از د يميقد يمفهوم

ا�  وجود داشته، اما به عنوان واژه تاًيماهها همواره شهر

و اقدامات  يدر اواخر قرن نوزدهم با طراح يتخصص

منظر، در رابطه با  �پدر معمار »دتاولمس. ال. کيفردر«

ن ياول �م منظر شهريمفاه. مطرح شد ييکايآمرها�  شهر

 »ويويتکچرال ريآرک«در مجله  »گوردون کالن«بار توسط 

در سال  �ده منظر شهريسپس در کتاب گز. عنوان شد

هنر  �منظر شهر« �د وياز د ;ديمنتشر گرد ۱۹۶۱

به مجموعه ساختمان ها،  �و ساختار �بصر يکپارچگي

 »سازد يم ط شهر راياست که مح ييو مکان هاها  ابانيخ

فضاها� شهر� را از طريق  معموالًمردم . )۱۳۸۷کالن (

به بيان ديگر . کنند مي تجربهها  حرکت در درون آن

کند حامل  مي منظر� که شهر از خود به ناظر معرفي

معناست؛ به نحو� که تاريخ، فرهنگ، طبيعت و خاطرات 

 متفاوت بيانها�  مختلف را از ديدگاهها�  جمعي نسل

 -عينيا�  کند؛ در واقع منظر شهر� به عنوان پديده مي

از . )۱۳۸۷ کالن( شود مي ذهني نزد شهروندان شناخته

ين رو کالن در روش خود که به منظور درک خصوصيات ا

باشد،  مي آن بر ناظر ريتأثعيني و ذهني محيط و 

خصوصيات ( مطالعات خود را در غالب سه دسته متفاوت

کالن در هر . کند مي بيان سنت عملکرد�) ،محتوا ،مکان

موارد کيفيات منظر طبيعي را با توجه به ن يايک از 

کشد که  مي عملکرد� آن به تحليلادراکي و ها�  ارزش

ازدحام و شامل عمده موارد مورد بحث در تکنيک کالن 

، کف، مزيت اشغال ،فضاها� اشغال شده در معابر ،تنوع

، ها� بستهانداز چشم، نقاط عطف شهر ،فضاها� محصور

 عرصه در. باشد يم تغيير سطحو  موانع، ها� بازانداز چشم

ها�  دهه در منظر، - شهر �معمار ،�زير برنامه و يطراح

 كه شهر پديده صورت شناخت و مواجهه منظور اخير، به
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  چهاردهمشماره 

 ۱۳۹۲ تابستان

 غير و يفيزيك �نيرو و مؤلفه شمار يب نهاد هم بر حاصل

 »�منظر شهر«عبارت  ش از گذشته ازيب است، يفيزيك

 تماس سطح �شهر منظر«در واقع . است شده استفاده

 �پديدار وسيله �شهر منظر. »است شهر پديده و انسان

 باشد يم آن �ر کالبديابعاد غ بروز و يتجل محل و شهر

ا فرم شهر که بر يط يآن بخش از مح. )۱۳۸۵ گلکار(

موثر  �ج اعمال ويکنش و واکنش شخص و نتا �رو

در واقع در منظر . شود يم دهينام �است، منظر شهر

ط بالقوه به ياز اطالعات مح ياست که بخش �شهر

 پاکزاد( شود يم ليمحسوس تبد ماًيمستق يتيفيک

۱۳۸۵( .  

گر منظر شهر� ادراک شهروندان از يبه عبارت د

. آيد مي آن به دستها�  شهر است که از خالل نماد

 وابستگي فهم منظر به سابقه حضور در شهر، موجب

مختلفي برا� منظر تشخيص داده ها�  شود تا اليه مي

ها�  از نمادا�  که هيچ تجربهها  شهر برا� توريست. شود

که ها  اما وجود نماد؛ آن ندارد، چيز� جز کالبد نيست

بيان کننده تاريخ و نقاط پر اهميت شهر برا� ساکنان 

تفسير منظر شهر، تحوالت تاريخي شهر و . آن است

کند،  مي ييرمزگشاذهنيت شهروندان در طول زمان را 

به شرط آن که رد پا� تاريخ بر صورت شهر باقي مانده 

ه يتنها ال �منظر شهر. )Carmona 2006( باشد

سه  �شود بلکه دارا ينم فيو ملموس شهر تعر ياحساس

  ک است:يو اکولوژ ي، فرهنگيبعد احساس

که در  �منظر شهر ين بعد ادراکيبعد احساس: اول -

آنچه که از  يعني؛ افتد يم ه حواس انسان اتفاقيال

مفهوم  يين بعد به تنهايا يشود ول يم دهيشهر د

 . کند ينم را کامل �منظر شهر

و مهم منظر  يکه سهم اصل �گريبعد فرهنگ: بعد د -

انسان است که در  يفرهنگ �سازد، فضا يم را �شهر

 مقدم بر آن قرار يرابطه و تعامل با حواس و حت

شود و خود  يم يرد و موجد تعامالت اجتماعيگ يم

 . است...باز، مکث، تفرج و  �ده فضاييزا

خ و ياز تار متأثرار يشهر: دو بعد اول منظر بس �اکولوژ -

ش يکننده آسا نيتأمن جنبه يا يانسان است، ول

است که شهر و  �شهر �مايکروکليو موجد م يطيمح

پس در . کند يم را قابل تحمل �باز شهر �فضا

، عالوه بر معمار منظر و �جاد منظر شهريف و ايتعر

 دارند يگاه مهميز جاينها  ستيشهرساز، اکولوژ

هدف منظر  نيتر مهمن رو ياز ا. )۱۳۸۹ پوراحمد(

به مفهوم  ينيآفر يو زندگ يبخش اتيح �شهر

، بخش اتيحبا فضاست که عناصر  توأم يسرزندگ

احساس،  يعني �همان سطوح سه گانه منظر شهر

 . )۱۳۸۹پوراحمد،( باشند يم �و اکولوژ يتعامل فرهنگ

  

آن در ارتقاء  و نقش �منظر موقت شهر يستيچ 

  يطيت محيفيکها�  شاخص

 �امروزه معماران و طراحان بسيار اهميت الگوها

منظر خصوصاً منظر  �ريگ شکلرا در ارتباط با  ياجتماع

از آنها  يآنچه كه به عنوان مناظر موقت. اند افتهيدرموقت 

است كه زمينه پيدايش  يابعاد متفاوت �شود دارا مي ياد

 يمكان �موقت رخدادها �منظرها. آورد مي آنها را فراهم

گيرند كه  مي شكل يهستند كه بر پايه شرايط اجتماع

كنند يا نسبت به  �زير برنامهرا ها  توانند آن مي جوامع

توانند  مي مناظر موقت. وقوع آنها واكنش نشان دهند

. باشند يفرهنگ �رخداد انواع رويدادها �برا ييها مکان

ود كه منظر موقت و بيان نم گونه نياتوان  مي پس

است كه ا�  شهروندان دو مقوله ياجتماع �رفتارها

با هم دارند و تغيير در هر  يارتباط متقابل و مستقيم

گذارد بنابراين  ر مييتأث �ديگر �يك از اين دو مقوله رو

 يمناظر از اهميت بسزاي گونه نيا يضرورت توجه و طراح

. )۱۳۹۰همکاران و  يچشمه قصابان( برخوردار است

در جامعه امروز منجر به  يفرهنگ �برخي از رويدادها

 �شود كه سبب بروز رفتارها مي يايجاد منظر موقت

توان به  مي گردد كه از آن جمله مي يخاص اجتماع

مختلف اشاره نمود  �از رويدادها يناش يهيجان �رفتارها

 و زمينه ارتباط بيشتر انسان با محيط پيرامونش را فراهم

 داردو در نهايت ارتقا كيفيت محيط را به همراه  آورد مي

، »مايو. جيمز ام«. )۱۳۹۰و همکاران، يچشمه قصابان(

 �رويدادها بر مبنا �برا يمنظر موقت را به عنوان مكان

 مايو. كند مي يمعرفها  شكل دهنده آن يشرايط اجتماع

 يزندگ �معتقد است كه مناظر موقت اگر چه دارا

دارند كه وابسته به  �پايدار هستند، اصول يكوتاه

 Mayo( باشد مي ها يا خاطره ياجتماعها�  فعاليت

2009(  

 ايو متروك و رها شده ها�  زمين» �الن كر«

را به عنوان ها  و تفرج گاهها  نظير ميدان �شهر �فضاها

كند و ايده  مي انجام ايده منظر موقت مطرح �برا �بستر

را  �تجربه جديدكه ا�  منظر موقت را به عنوان پديده

كند؛ و در  مي استفاده كنندگان ايجاد �هر لحظه برا

 و ها نيزم �موقت برا �نهايت مخاطبان را به كاربردها

ها  پياده كردن آنها�  بدون استفاده و يافتن راه �فضاها

 »سو هانگ يان، آدا«. )Correy 1987( کند مي دعوت

استفاده از همه  �برا يمنظر موقت را به عنوان راه حل
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همه توان بالقوه  �ريکارگ بهو  يفضايها�  فرصت

 �فضا «عنوان اثر به تحت استفاده و رها شده ها�  زمين

منظر موقت  �براو كند  مي مطرح يآن »سبز

با شرايط  �سازگار يتواناي رد:يگ يم در نظر ييها مشخصه

قابليت تغيير در اصطالح منظر  ،مختلفها�  محيط

تغييرات ( مختلف) و منظر نرمها�  تركيب( سخت

. حمل و نقل/ قابليت انتقال قابليت حركت/ ،)يفصل

كه اكنون فاقد ا�  تحت استفاده و رها شدهها�  زمين

كه منظر موقت  ييها مکانسبز هستند به عنوان  �فضا

 Ada( کند يم را دارند مطرحها  قابليت اجرا در آن

2006/7( .  

 حاصل ييها مؤلفهند يک فضا در شهر از برآيت يفيک

مناسب هر  راتيتأثکارکردها و  ييشود که با شناسا يم

بهبود  �برا ييتوان راهکارها يم بر فضاها  ک از آني

پور و  يعل( ارائه داد �شهرها�  طيت محيفيک

قطعه  ۱۰۰۰بر رو� بيش از در مطالعه . )۱۳۹۱همکاران،

و فضا� عمومي شهر� در کشورها� مختلف دنيا 

عامل اساسي سنجش  ۴ ات شهروندان،يسنجش نظر

مطلوبيت کيفي وضعيت فضاها� عمومي شهر� از 

 هم به دسترسي ;اهميت بيشتر� برخوردار بوده است

 تصوير و آسايش )،Access  &Linking( پيوستگي

 ها فعاليت وها  )، استفادهComfort  &Image( ذهني

)Uses  &Activities( بودن ) و اجتماعيSociability (

عوامل  نيتر مهماز  �ريپذ اجتماع ان،ين ميکه البته در ا

د و يآ يم به حساب �شهرها�  طيمح يت سنجيمطلوب

ط مطلوب به طور يک محيح دارد که ين نکته تصريبر ا

 رديگ يم قرار ياجتماع �ن مورد استفاده و کاربريقي

از  �تعداد ياز طرف. )۱۳۹۱،ن و همکارانيراست ب(

و  »نچيل«و »کرمونا« ،»يبنتل«از جمله  نظران صاحب

 يمعرف �شهرها�  طيمح �را برا ييها تيفيک »کوبزيج«

 . )۱جدول ( شود يم که به اختصار اشاره اند کرده

هر چه تعلق خاطر بيشتر� در انسان نسبت به يک 

 باالتر� فضا وجود داشته باشد آن فضا واجد کيفيت

اين امر مستلزم آن است که فضا بيشتر انسان را . است

و با او در تعاملي سهل تر قرار گيرد،  قرار دادهمخاطب 

نيازها� و� را برطرف کند ظرفي مناسب برا� الگوها� 

به عبارتي معنا� بيشتر� برا� بيننده . باشد اش �رفتار

و استفاده کننده داشته باشد تا ادراک، راحت تر و سريع 

منظر موقت شهر� به  ريتأث. )۱۳۸۰گلکار ( شودتر انجام 

طور کلي به دو دسته ارتباط انسان با محيط و ارتباط 

رابطه انسان با محيط . شود مي انسان با انسان تقسيم

باعث ايجاد حس تعلق، خلق معنا، خاطره انگيز� و 

مستقيم از کالبد به  �ريرپذيتأثکه با  شود مي سرزندگي

قرار گير� . انجامد مي هر�ايجاد هويت در محيط ش

خاص ها�  انسان در محيط شهر� باعث بروز فعاليت

باعث ايجاد ها  اجتماعي شده که شرکت در اين فعاليت

تعامالت اجتماعي شده است  �ريگ شکلروابط انساني و 

و در نهايت بروز اين رفتارها به ايجاد هويت در محيط 

  ا� زمينه يبا هويت �چنين فضاها. انجامد مي شهر�

  

  

  . در خصوص عناصر موثر در کيفيت محيط شهر� نظران صاحببررسي ديدگاه  :)۱( جدول

  )۱۳۸۳( گلکار  )۱۹۸۵( و همکاران يبنتل

تناسبات . ۵ �ريپذ انعطاف. ۴ ييخوانا. ۳ يگوناگون. ۲ �رينفوذپذ. ۱

  رنگ تعلق. ۷ يحس �غنا. ۶ �بصر

. ۴همگاني  عرصه کيفيت. ۳محصوريت  و تداوم. ۲هويت . ۱

  خوانايي

  حرکت  سهولت. ۷تنوع . ۶تطابق . ۵

  )۱۹۸۱( کوين لينج  )۱۹۹۷(و کرمونا يجان پانتر و مت

ت يفيک. ۳ت منظر شهر يفيک. ۲ ستيز طيمح �داريت پايفيک. ۱

 تيفيک. ۶ت فرم ساختمان يفيک. ۵ت فرم شهر يفيک. ۴دها يد

  يعرصه همگان

 و کنترل. ۵دسترسي . ۴سازگار� . ۳حس) ( معني. ۲سرزندگي . ۱

  عدالت. ۷کارايي . ۶نظارت 

  )۱۳۸۰به نقل از گلکار ( )۱۹۸۷( ارديکوبز و اپليج  )۲۰۰۳( و کرمونايمت

و  يمنيا. ۴ يهمگان �فضا. ۳سخت فضا و نرم فضا . ۲ يدسترس. ۱

  همه شمول بودن . ۷اختالط و تراکم . ۶ �منظر شهر. ۵ت يامن

و  ، تخيلها فرصتبه  يدسترس. ۳ت و کنترل يهو. ۲ يسرزندگ. ۱

. ۶ يو همگان ياجتماع يزندگ. ۵اصالت و معنا . ۴ �شاد

  �شهر ييخوداتکا

  )۱۹۶۱( جين جيکوبز

خيابان  عنصر به توجه. ۳ناحيه  يک در مختلط کاربر� از استفاده. ۲محيط  بصر� نظم به توجه از پيش مناسبها�  فعاليت داشتن ملحوظ. ۱

  فضاها بودن ريپذ انعطاف و اجتماعي اختالط. ۵بافت ) بودن دسترس قابل( بودن رينفوذپذ. ۴

  : نگارندگانمآخذ
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 يشهر يها طیمح تیفیارتقاء ک يدر راستا يمناظر موقت شهر یابی مکان 

۳۵ 

 

  پنجمسال 

  چهاردهمشماره 

 ۱۳۹۲ تابستان

 
 �منظر موقت شهر ريتأث): ۱( نمودار

  ۱۳۹۰گران،يو د يقصابان : چشمهمآخذ

  

و شهروندان ها  گذراندن سالم اوقات فراغت خانواده �برا

فضاها سبب ارتباط  گونه نياآورند وجود  مي را به وجود

گردد  مي شهروندان تر کينزدو ارتباط ها  عميق تر خانواده

 �شهر �و در نهايت سبب ايجاد امنيت در فضاها

 . )۱۳۹۰و همکاران، يچشمه قصابان( شود مي

  

  قيروش تحق

 �کاربرد - �ا توسعهق حاضر از نظر هدف يتحق

 و يليتحل -يفيتوص پژوهش نيا قيتحق روش. باشد يم

ها�  بررسي وا�  کتابخانه ،�مطالعات اسناد بر يمبتن

ها�  سازمان به ميمراجعه مستق با که ميداني است

 به يجهت دسترس پرسشنامه ابزار از استفاده و مربوطه

گرفته  صورت کارشناسان) دگاهيد( ازين مورد اطالعات

 . است

 و فيتعار در کندو کاو به امر بدو ن پژوهش دريا

 يطيت محيفيک �ها مؤلفه و �منظر موقت شهر ميمفاه

جهت  مرتبطها�  شاخص ارها ويمع استخراج هدف با

 قالب در آن جينتا که مناظر موقت پرداخته يابي مکان

 مشخص رمجموعه آنهايزها�  شاخص و ياصل �ارهايمع

به  يفيو ک يکمها�  شاخص يابيبا توجه به ارز. گردد مي

و با در نظر گرفتن مجموعه عوامل  توأمانطور جداگانه و 

معادل  يو مطالعات انجام شده روش انتخاب رگذاريتأث

ن يا. ) خواهد بودAHPي (ل سلسله مراتبيروش تحل

برتر ها  ر روشيو دقت باال از سا يسادگ به واسطهروش 

 يفيو ک يکم �ارهايق معيت تلفيبوده و از آنجا که قابل

 يقه شخصيرا به طور همزمان داشته و از اعمال سل

  . رديگ يم کاهد مورد توجه قرار يم

ن يارتباط ب �به منظور برقرارا�  وهين شيهمچن

ستم اطالعات ي) و سAHPي (سلسله مراتب يليروش تحل

به  يابيدست �برا. ن شده استي) تدوGISيي (ايجغراف

مناظر موقت جاد يبرتر جهت اها�  تيکه اولو يينها نقشه

  شود يم نيتدو �ندير و فرآيمس دهد يم شيرا نما

  

  
  مشهد �شهردار ۸در منطقه  �مناظر موقت شهر يابي مکان): نمودار ۱( شکل

  : نگارندهمآخذ
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  یکنگ نهیو تهم يوندیهر لوفرین ،یامیص ریقد 

  

۳۶ 

 

  پنجمسال 

  چهاردهمشماره 

 ۱۳۹۲ تابستان

. ش داده شده استير نمايز در نمودارکه مراحل آن 

ل بانک يگام تشک نيتر مهمند ين فرآين ايياز تع پس

 ستميس از استفاده. ) استGISيي (اياطالعات جغراف

 افتني �برا مناسب يروش ،يياياطالعات جغراف

 استفاده از با. باشد يم نظر موردها�  يژگيو با ييها محل

جاد يمناسب جهت اها�  محل توان يم ستميس نيا

ها�  نقشه صورت به هيته از پس را �مناظر موقت شهر

 با ،يرقوم ريغها�  نقشه نمودن يتاليجيد اي يرقوم

 يهمپوشان و يبررس مورد ييايجغراف اطالعات افزار نرم

 در را مشروح اهداف �برا مناسبها�  محل و داده قرار

را  �مراحل کار يبه طور کل. نمود دايپ منطقه سطح

 ش داد: ينما ۱شکل توان در قالب نمودار به صورت  يم

  

  مناظر موقت يابي مکان �ارهايو معها  شاخص

مناظر  استقرار �برا مناسبها�  مکان نييتع جهت

 در يابي مکاندر  مهم �پارامترها GISروش  موقت به

و  �، کالبدي، دسترس�عملکرد ياصل گروه چهار

 به جهت ورود و انتخاب ،�بند ميتقس يفرهنگ- ياجتماع

 به توجه با. گرفت قرار استفاده مورد GISها�  نقشه

مناظر ها�  محل يابي مکان در ازين مورد �پارامترها

ها�  يبررس جهت مناسبها�  مکان �بند تياولوموقت، 

  . اند دهيگرد شنهاديپ انتخاب و يآت

ن يمربوط به ا ين اقدام، ساختار سلسله مراتبيدر اول

ن نمودار با يدر ا. )۲نمودار ( ميکن يم موضوع را مشخص

 ريزار و يشامل: هدف، مع يسلسله مراتب سه سطحک ي

 نيتر مهم يساختار سلسله مراتب. ميمواجه هست اريمع

. شود يم محسوب يل سلسله مراتبيند تحليقسمت فرآ

ده را از يچيمسائل پ يل سلسله مراتبيند تحليرا فرآيز

که به صورت سلسله  يه آن به عناصر جزئيق تجزيطر

مسئله با  يبه آن مرتبط بوده و ارتباط هدف اصل يمراتب

مشخص است، به شکل  يسطح سلسله مراتب نيتر نييپا

 . )۱۳۸۰زبردست،( آورد يم در �تر ساده

الزم به ذکر است که با توجه به بکر بودن موضوع و 

 يابي مکاندر خصوص ا�  ار و ضابطهيمع گونه چيهنبودن 

مهم  �ارهايطه معمناظر موقت، با نظر کارشناسان مربو

 زين ييارهايمعر يز �شدند که هر کدام دارا ييشناسا

  . باشند يم

  

 منطقه مورد مطالعه يمعرف

از نفر  ۱۰۳۲۰۵ت يبا جمعمنطقه هشت  �شهردار

با توجه به قرار . هکتار مساحت دارد ۱۰۹۷نظر وسعت 

ار يبس ييايجغراف تين منطقه در موقعيداشتن محدوده ا

هم و  يگيحساس و مهم شهر مشهد به واسطه همسا

ش از يع)، هر ساله ب( ثامن الحجج يبارگاه ملکوت �جوار

 يو خارج يد کننده داخليزائر هم وطن و بازد ها ونيليم

و ها  ن منطقه تردد نموده و در هتليدر محدوده ا

از . ابندي يم آن اسکان يو منازل شخصها  اقامتگاه

توان به  يم ن منطقهي، حساس و مهم ايمشخصات اصل

 �ها ساختمانو  ها دستگاهموارد فوق اشاره نمود: وجود 

 ،يو بهداشت يو وجود مراکز پزشک يدولت  ،�مهم ادار

�مهم و برگزار �تجارها�  ن وجود مجتمعيهمچن 

  مشهد �شهردار ۸مناظر موقت در منطقه  يابي مکانموثر در ها�  ارير معيو زها  اري): مع۲( نمودار

  : نگارندگانمآخذ
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 يشهر يها طیمح تیفیارتقاء ک يدر راستا يمناظر موقت شهر یابی مکان 

۳۷ 

 

  پنجمسال 

  چهاردهمشماره 

 ۱۳۹۲ تابستان

ف ير تشريو مس ياجتماع و ياسيس – يمراسم مذهب

ت يسا( �و کشور ياسيس رتبه يعالمقامات  ييفرما

ن منطقه از سمت شمال يا. مشهد) �شهردار ۸منطقه 

د يابان شهي، خ�رازيش اهللا تيآابان يا خيدان شهدا يبه م

، از جنوب المقدس تيبدان ينو)، م �خسرو( اندرزگو

شهر  يجنوب �متر ۷۵ �، کمربند�د کالنتريبزرگراه شه

دان ي، از شرق به مياسالم �دان جمهوريمشهد، م

انه يج، پايدان بسيع)، م( ابان امام رضاي، خالمقدس تيب

ابان دکتر يدان شهدا، خيو از غرب به م �مسافربر

دان يابان دانشگاه، مي، خيعتيدان دکتر شريم ،يعتيشر

 ۸ت منطقه يسا( شود يم محدود ياسالم �جمهور

  . مشهد) �شهردار

  

 )AHPي (ل سلسله مراتبيند تحليمراحل فرآ

 استفاده ييسه دوتاياز روش مقا AHPدر روش 

ن روش، در مرحله اول ابتدا يجهت انجام ا. شود يم

زان يسه نموده و ميرا مقا يمورد بررسها�  اريمع تک تک

 �بند ازيامتهر جفت نسبت با توجه به  يت نسبياهم

 س وارديک ماترياختصاص داده و در  ۹تا  ۱ن يب

و  رديگ يممورد سنجش قرار  يگردد و به صورت جفت يم

گردد  يم معلوم �گريسه با دياز آنها در مقا کيهر وزن 

دن سپس در مرحله دوم با استفاده از روش نرمال کر

در مرحله سوم با در دست . شوند يم وزنها  تمام سنجه

ها  تيک از سايهر  يبيبه وزن ترکها  داشتن وزن سنجه

ها  وياز الترناتيبا امتها  ب وزن سنجهيق حاصل ضرياز طر

 که به دست يب وزنيبه ترتها  تيد و سايآ يم به دست

به طور . )۱۳۷۹،ينيحس( شوند يم �بند سطحآورند  يم

 نيتر جامعاز  يکي يل سلسله مراتبيند تحليفرآمسلم 

 �ارهايبا مع �ريگ ميتصم �شده برا يطراحها�  ستميس

ک امکان فرموله کردن ين تکنيرا که ايچندگانه است ز

کند و  يم فراهم يرا به صورت سلسله مراتب مسئله

 يمختلف کمها�  ن امکان در نظر گرفتن شاخصيهمچن

  . )Dyer& forman,1992( دارد مسئلهرا در  يفيو ک

است  ي) روشAHPي (ل سلسله مراتبيند تحليفرآ

 يطيدر شرا �ريگ ميتصم �و ساده که برا �منعطف، قو

ها  نهين گزيمتضاد، انتخاب ب �ريگ ميتصم �ارهايکه مع

ن روش يا. شود يم سازد، استفاده يم را با مشکل مواجه

له يبه وس ۱۹۸۰، ابتدا در سال �اريچند مع يابيارز

 �د و تا کنون کاربردهايشنهاد گرديپ يتوماس ال ساعت

. )۱۳۸۰زبردست،( در علوم مختلف داشته است �متعدد

سه يروش مقا ،AHPآزمون روش  �برا يک روش اساسي

 يمفهوم يدگيچين روش از پيا. است ييدوتا

را تنها دو يکاهد، ز يم يبه طور قابل توجه �ريگ ميتصم

ن روش شامل سه يا. گردند يم يک زمان بررسيدر  مؤلفه

 يياست: الف) شناسا يابي مکانند يدر فرآ يگام اصل

 ;ييسه دوتايس مقايد ماتريب) تول ;يابي مکان �ارهايمع

ن مراحل، ير ايکه در ز ;ارهايمع ييج) محاسبه وزن نها

جه آن در يمناظر موقت دنبال شده و نت يابي مکان �برا

 �مناسب براها�  پهنه �بند تياولو �برا GISط يمح

 مکان يخروجها�  د نقشهياستقرار مناظر موقت و تول

 . ده استياستفاده گرد يابي

  

  
  مشهد �شهردار ۸منطقه  : معرفي)۲( شکل
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  یکنگ نهیو تهم يوندیهر لوفرین ،یامیص ریقد 

  

۳۸ 

 

  پنجمسال 

  چهاردهمشماره 

 ۱۳۹۲ تابستان

  فاکتورها يوسته به منظور وزن دهيپ �بند درجهاس ي): مق۲( جدول

  
  ۱۳۸۸و همکاران، : فتائيمآخذ

  

 تبيين ضريب اهميت معيارها 

ر يو زها  اريوزن) مع( تيب اهمين ضرييتع �برا

 �برا. ميکن يم سهيبا هم مقارا ها  ارها، دو به دو آنيمع

، روش ارهايمع ريزو ها  اريت معيب اهميمحاسبه ضر

استفاده  ، موردشتر آنيل دقت بيبه دل ين هندسيانگيم

 ين هندسيانگين روش ابتدا ميدر ا. رديگ يم قرار

 زهيس را به دست آورده و آنها را نرماليهر ماترها�  فيرد

ن يزه کردن اينرمالاز ها  اريت معيب اهميضر. ميکن يم

 به دستها  م هر عدد به سر جمع آنيتقس يعنياعداد 

ن يين مرحله تعيهدف در ا. )۱۳۸۰زبردست،( ديآ يم

سه دو به دو با يمقا. استها  جفت جفت سنجه �وزن برا

اندازه  يب«تا  »کسانيح يترج«که از  ياسياستفاده از مق

داده تجربه نشان . رديگ يم شده، انجام يطراح »مرجح

 رنده را قادريم گيتصم ،۹تا  ۹/۱است که استفاده از 

به . مطلوب انجام دهدا�  سات را به گونهيسازد تا مقا يم

 يازدهيدر امت ۲ن علت استفاده از جدول شماره يهم

 اس استاندارد درآمده استيک مقيبه صورت ا�  سهيمقا

  . )۱۳۸۸و همکاران، يفتائ(

به ها  يس مقايسه آنبا توجه به اهميت معيارها، ماتر

  شکل زير خواهد بود:

ار يـ ح معيشـود تـرج   يمـ  همان طور کـه مشـاهده  

 يليت خيسطر به ستون)، با مطلوب� (بر کالبد يدسترس

-يبـر اجتمـاع   يار دسترسـ يح معيو ترج ۷ يعني، �قو

. انتخـاب شـده اسـت    ۵عـدد   �ت قويبا مطلوب يفرهنگ

 �دارا يبر دسترس �ار کاربريت معين چون اهميهمچن

 �بـر کـاربر   يار دسترسـ يح معيباشد، ترج يم ۳ح يترج

 ۱ار بر خودش برابر يح هر معيخواهد بود و ترج ۳/۱برابر 

ن قضاوت به يا يس زوجين صورت ماتريدر ا. شده است

  . است ۳شماره صورت جدول 

  

 ر معيارها يتبيين ضريب اهميت ز

زير با توجه  �ارهايمع ريزضريب اهميت هر يک از 

 ۴شماره به نظر کارشناسان مربوطه مطابق جدول 

  . باشد مي

  

  
): تعيين اهميت معيارها نسبت به يکديگر۳( جدول
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  پنجمسال 

  چهاردهمشماره 

 ۱۳۹۲ تابستان

  فرهنگي - اجتماعي  �ارهاير معيز يسه زوجيس مقاي): ماتر۴( جدول

  
 

 
 يفرهنگ - يار اجتماعيمع يابي): ارز۳( شکل

 

 
 يار دسترسيمع يابي): ارز۴( شکل

جاذب ها�  ار نزديکي به کاربر�ير معيز �برا ۵عدد 

نزديکي به نقاطي  اريمع ريزفرهنگي نسبت به  - اجتماعي

ن يياست، تع که شاهد وقوع اتفاقات و مراسمات فرهنگي

نزديکي به که شاخص  دهد يم ن عدد نشانيشده است، ا

مرجح است  نسبتاًفرهنگي  - جاذب اجتماعيها�  کاربر�

نزديکي به نقاطي که شاهد وقوع نسبت به شاخص 

 . است اتفاقات و مراسمات فرهنگي

 �ارهايمعر يز شود يم که مشاهده همان طور

اده و ي، دوچرخه، پيآر ت ينگ، مترو، بيبه پارک يکينزد

سه ين مقايارا در  ازهايامت نيتر شيب بيبه ترت انهيپا

به خود  مطالعه مورد محدوده طيبا توجه به شرا يزوج

. اند اختصاص داده

 
  دسترسي �ارهاير معيز يسه زوجيس مقاي): ماتر۵( جدول
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  پنجمسال 

  چهاردهمشماره 

 ۱۳۹۲ تابستان

 عملکرد� �ارهاير معيز يسه زوجيس مقاي): ماتر۶( جدول

  

  
  �ار عملکرديمع يابي): ارز۵( شکل

  

  
  کالبد� �ارهاير معيز يسه زوجيس مقاي): ماتر۷( جدول
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  پنجمسال 

  چهاردهمشماره 

 ۱۳۹۲ تابستان

  
   �ار کالبديمع يابي): ارز۶( شکل

  

 �ارهايمع ريز يسه زوجيبا توجه به جدول مقا

متراکم با ها�  در پهنه �ريقرارگ اريمع ريز، �عملکرد

 اريمع ريزاست نسبت به  »اندازه مرجح يب«عملکرد برتر 

نقش شهر و  �جاذب و داراها�  �به کاربر يکينزد

  . فراشهر

  

 ارزيابي نهايي هر معيار 

از يت مذبور، امتيب اهميق ضراين مرحله، از تلفيدر ا

ن کار يا �برا. ن خواهد شدييتعها  نهيک از گزيهر  يينها

ک يکه منجر به  يساعت يب سلسله مراتبياز اصل ترک

 يدر تمامها  ت با در نظر گرفتن همه قضاوتيبردار اولو

 شود، استفاده خواهد شد يم يسطوح سلسله مراتب

هر معيار ها�  پس از بررسي زير معيار. )۱۳۸۰،زبردست(

 GIS افزار نرمدر  Extention با استفاده از دستور

ار را انتخاب کرده و ضريب ير معيمربوط به هر زها�  اليه

با تعيين وزن  افزار نرمک را وارد کرده، اين ياهميت هر 

 ييدر نقشه نها. پردازد مي هر اليه به ارزيابي کلي معيار

باشد که  مي دسته ۵بر مبنا�  �بند تياولوار، يهر مع

پس از انجام . نمايانگر اولويت باالتر است تر رهيترنگ 

ار موثر توسط کارشناسان، وزن يمع ۴ يسات زوجيمقا

  به دست آمد: زيرب يآنها به ترت يينها

  

  ارهايمع يي): وزن نها۸( جدول

 اريمع ييوزن نها

 يدسترس ۳۱۴. ۰

 �کاربر ۵۵۰. ۰

 يفرهنگ- ياجتماع ۰۶۶. ۰

 �بدلکا ۰۶۹. ۰

  

  

  
توسط ها  اريمع يي): محاسبه وزن نها۷( شکل
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  پنجمسال 

  چهاردهمشماره 

 ۱۳۹۲ تابستان

  
  جهت استقرار مناظر موقت ۸منطقه  يينها �بند تياولو): ۸( شکل

  

با  ۸تطبيق مناظر موقت موجود در منطقه 

 نهايي �بند تياولو

مناظر موقت موجود در باغ نادر�، جنت و خيابان 

ارتش در اولويت اول و مناظر موقت موجود در 

کوهسنگي در اولويت دوم و مناظر موقت موجود در 

و  ۴و  ۳اولويت مدارس موجود در خيابان نامجو در 

مناظر موقت موجود در پارک گل نرگس واقع در محله 

در . است کوشش نيز در اولويت چهارم قرار گرفته

خصوص مناظر موقت با اولويت سوم و چهارم نياز به 

   .باشد مي مجدد �زير برنامهبازنگر� و 

  

  

  نهايي �بند تياولوبا  ۸): تطبيق مناظر موقت موجود در منطقه ۹( شکل
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  پنجمسال 

  چهاردهمشماره 

 ۱۳۹۲ تابستان

  ۸): مناظر موقت موجود در منطقه ۹( جدول

 اولويت منظر موقت

 باغ نادر�

 خيابان امام خميني قرارگير� اولويت اول

 خيابان ارتش

 کوهسنگي

 مدرسه در خيابان نامجو قرارگير� اولويت دوم

 خرداد ۱۵ميدان 

 اولويت سوم قرارگير� مدرسه در خيابان نامجو

 پارک گل نرگس
 قرارگير� اولويت چهارم

 مدرسه در خيابان نامجو

   

  

  �ريگ جهينت

منظر موقت  ينه و اصوليبه يابي مکانو  �زير برنامه

، يابي مکانن يدر ا اثرگذار �بر پارامترها ي، مبتن�شهر

ــه راهبردهــا ــوثر در  �از جمل ــام ــود و ارتق ــار  ءبهب رفت

ن يـ در ا. اسـت  آنـان  يشهروندان و كيفيت محيط زندگ

گاه مناظر موقت يت و جاين مفهوم، اهمييمقاله ضمن تب

و  �شـهر  �فضاها �و کالبد يات اجتماعيدر ح �شهر

نحوه وزن  ،AHP يل سلسله مراتبيروش تحل يز معرفين

ارها يمع ي، به معرفيابي مکانموثر در  �ارهايبه مع يده

نه منـاظر موقـت   يبه يابي مکانالزم در  �ارهاير معيو ز

. مشهد پرداخته شـده اسـت   �شهردار ۸منطقه  �شهر

ــورد بررســ �ارهــايمع ــار يم ــمع شــامل چه  يار اصــلي

است  يفرهنگ-يو اجتماع �، کالبدي، دسترس�عملکرد

ار يـ مربوط به هـر مع  ارير معيز ۱۹که به همراه مجموع 

ــا. م شــده اســتيتنظــ ياصــل ــج حاصــل از ارزينت  يابي

ن متخصصان و خبرگان يع شده در بيتوزها�  پرسشنامه

 AHPق روش يـ ار از طريـ به هـر مع  يو وزن ده �شهر

 نيتر مهم يو دسترس �کاربر �ارهايکه مع دهد يم نشان

در منطقه  �مناظر موقت منظر شهر يابي مکاننقش در 

ــهد را داراســـت �شـــهردار ۸ ــد  در. مشـ ــه بعـ مرحلـ

 -يو اجتمـاع  �کالبد �ارهايب معي، به ترت�بند تياولو

پس از انجام محاسـبات و مشـخص   . قرار دارند يفرهنگ

، يابي مکان �ارهاير معيزارها و يت معيب اهميشدن ضرا

ر يزک از يهر  �برا ۸مختلف منطقه ها�  حوزه �بند رتبه

 ن پژوهش نشانيا. دين گردييارها تعيو سپس مع ارهايمع

احداث  �انجام شده براها�  �ان حوزه بنديداد که در م

 يابيـ  مکـان جهـت   ۸در منطقه  �موقت شهر �فضاها

و پس از آن  يمناظر موقت در منطقه هدف، حوزه شمال

ت مطلوب ياز وضع �انه مسافربريو پا يمحدوده کوهسنگ

ن ياها�  افتهيبر  ين رو مبتنياز ا .برخوردار هستند �تر

  شود: يم شنهاديپژوهش پ

بهار، امام خميني، خرمشهر،  �ها ابانيخمحدوده  )۱

ارتش، دانشگاه، خسرو� نو، جنت، سعد�، آخوند 

ابان امام ياز خيابان کوهسنگي و خ يخراساني، بخش

چون سينما  يز نقاطيو ن خرداد ۱۵رضا تا ميدان 

قا، زيست خاور، باغ نادر�، فرهنگسرا� بهشت، يآفر

ز�، بيمارستان امام گنبد سبز، شهردار�، بانک مرک

ع) در اولويت نخست احداث مناظر موقت در ( رضا

 . رديمشهد قرار گ ۸منطقه  �شهردار

ن محدوده کوهسنگي و ترمينال در شمال يهمچن )۲

احداث  يابي مکانت دوم يحوزه مورد مطالعه در اولو

 مناظر موقت قرار داشته باشند،

نامجو، حاشيه جاده  �ها ابانيخگر محدوده يد �از سو )۳

 . رديقرار گ يانيت پايسنتو در قسمت جنوبي در اولو

 
  مآخذمنابع و 

 فرايند و �نظر يمبان. )۱۳۸۵(. جهانشاه پاكزاد، )۱

 . �شهيد انتشارات. �شهر يطراح

ه يپاها�  م و ارزشيمفاه. )۱۳۸۹(. پور احمد، احمد )۲

شماره . شوراها. �و هنر شهرساز �شهر يدر طراح

۵۶ . 

. )۱۳۹۰ي. (مين کرينوش و مي، مريقصابانچشمه  )۳

در  يفرهنگ �دادهايرو ريتأثبه  يليتحل �کرديرو

. شماره نهم. ت شهريهو. �ت منظر موقت شهريفيک

  . ۳۶- ۲۷. سال پنجم

ي. ميم کري، نسيمين کرينوش و ب، فرحيحب )۴

ها�  نيين آيبه تعامل ب يليتحل �کرديرو. )۱۳۸۸(

. يرانيا يسنت �شهرها �و ساختار کالبد يجمع
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  پنجمسال 

  چهاردهمشماره 

 ۱۳۹۲ تابستان

شماره . بايز �هنرها �و شهرساز �فصلنامه معمار

۳۹ .  

ها�  �کاربر يابيارز. )۱۳۷۹ي. (، علينيحس )۵

. ۱۵مناسب منطقه  �تهران ارائه الگو يآموزش

ت يدانشگاه ترب �ارشد شهرساز يکارشناس نامه انيپا

 . مدرس

. )۱۳۸۹ي. (رضوان �ديد سعينو و ميخستو، مر )۶

ک ي: خلق �شهر �فضاها يعوامل موثر بر سرزندگ

د يه بر مفهوم مرکز خريسرزنده با تک �شهر �فضا

  . ۶شماره . ت شهريفصلنامه هو. ادهيپ

رابطه . )۱۳۹۱. (]گرانيد[ و ن، ساجديراست ب )۷

 �و تداوم شهر يطيمحها�  تيفين کيب يهمبستگ

. سال نهم. ۲۱شماره . باغ نظر. يعمومها�  در عرصه

۳۵ -۴۶ .  

ل يند تحليکاربرد فرآ. )۱۳۸۰(. اريزبردست، اسفند )۸

. �ا منطقهو  �شهر �زير برنامهدر  يسلسله مراتب

  . ۱۰شماره  .بايز �ه هنرهاينشر

 يبررس. )۱۳۸۹ي. (مهرناز رضوان و يوسفعلي، �اريز )۹

با استفاده از روش  يمراکز خدمات پست يابي مکانو 

AHP ط يدر محGIS .۳دوره . طيش محيآما .

 . ۸۹- ۷۳. ۱۰شماره 

ها�  شاخصه. )۱۳۹۱. (]گرانيد[ و پور، روجا يعل )۱۰

مداخله در ها�  تياولو ييدر شناسا يطيت محيفيک

شماره . باغ نظر. محدوده بافت فرسوده بندر لنگه

  . سال نهم. ۲۰

 يابي مکان. )۱۳۸۸. (خيآل ش يعل و مي، ابراهيفتائ )۱۱

و  GISبا استفاده از  �دفن مواد جامد زائد شهر

سال ي. طيعلوم مح. AHP يل سلسله مراتبيتحل

  . ۱۵۸- ۱۴۵. شماره سوم. ششم

 تحوالت يبررس. )۱۳۷۹. (، شهرزاد�اديفر )۱۲

 منظر يطراح اصول �ريگ شکل بر موثرها�  شهياند

. دانشگاه تهران. آن از پس و ستميب قرن در �شهر

  . ۱۲۸- ۱۱۸. ۲۶شماره . ۲۶دوره ي. ط شناسيمح

. )۱۳۸۷. (اصل ينا رزاقيس و ، محسنيضيف )۱۳

منظر و  �ن در معمارينو �کرديمنظر: رو �شهرساز

. سال پنجم. شماره دهم. باغ نظر. �شهر يطراح

۲۷ -۳۶ .  

. �شهر منظر گزيده. )۱۳۸۷(. گوردون كالن، )۱۴

 دانشگاه تهران: انتشارات. طبيبيان منوچهر ترجمه

  . سوم چاپ. تهران

. �شهر منظر مفهوم. )۱۳۸۵(. ، كوروشگلكار )۱۵

 و �شهرساز يتحقيقات و يتهران: مركز مطالعات

  . ۵۳شماره . �آباد نشريه. �معمار

 كيفيت سازنده �ها مؤلفه. )۱۳۸۰. (كوروش گلكار، )۱۶

 �شهرساز و �معمار دانشكده. �شهر يطراح

  . ۳۲ شماره. صفه نشريه. يبهشت شهيد دانشگاه

. شکل خوب شهر �تئور. )۱۳۸۰(. نيکو نچ،يل )۱۷

  . دانشگاه تهراني. نين بحريد حسيس ترجمه
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