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 چکیدُ

ؿْش، ًوَد قبثل سٍیت هـخق تشیي خٌجِ صیجبیی ؿٌبػی یک ؿْش هٌؾش ٍ ػیوبی ثلشی آى اػت. ػیوب ٍ کبلجذ 

 دس ّش ٍضقیتی حبلتی پَیب ثشای دگشگًَی داسد. ٍ  هحتَاػت

 ٌّگبهی کِ كحجت اص ػیوبی ؿهْش ثهِ هیهبى ههی آیهذ آً هِ اص ؿهْشّبی اههشٍصی دس رّهي تهذافی ههی ؿهَد             

کِ ثی ّیچ هحتَایی فویق، صؿتی ٍ ًبثٌْدبسی سا ثب چـن ٍ رّهي ؿهْشًٍذاى فدهیي    یی غوِ ایؼت اص عشح ّبهل

ػبختِ اػت. ثی ؿک ایي ًبثٌْدبسی ًتیدِ افَل اسصؽ ّبی صیجبیی ؿهٌبختی دس ثؼهتش فشٌّگهی خبهقهِ هقبكهش      

. هقَلِ ّهبی ثؼهیبسی   ذُ اًذیت ثلشی هغلَة ثی ثْشُ هبًاػت. ؿْشّبی اهشٍصی ثِ دالیل گًَبگَى اص یبفتي َّ

تب تکٌَلَطی ٍ فٌبٍسی ػبخت دس ًوب ٍ ثذًِ فضبی ؿْشی دخیهل اػهت. اػهتهبدُ تقلیهذی ٍ      ،اص َّیت ٍ صیجبیی

ًبهٌبػت اص هلبلح چْشُ ًبهٌبػجی ثِ ؿْش ثخـیذُ ٍ فذم ّوبٌّگی هلبلح ثِ کبس ثهشدُ ؿهذُ دس ثٌهب ثهب ًوبّهبی      

  .قشاسی استجبط هٌبػت ثب هخبعت ػبختِ اػتسا اص ّش لحبػ فبقذ ثش بًْبهدبٍس، ػبختو

ٍ ساّجشدّهبی   آى، فَاهل هَثش دس ؿکل گیشی یؿْش ثٌْدبساػت تب ههَْم ػیوبی ًب عی ایي تحقیق تالؽ ثش آى

 کشجؿٌبػهبیی ٍ دس هحلهِ اػهالم آثهبد آصٍسآثهبد       ؿهْشّب الصم دس خْت تَقف سًٍذ ؿکل گیشی ایي هقضل دس 

 ؿَد.  ثشسػی

 وبی ًبثٌْدبس ؿْشی، هٌؾش ؿْشی، صیجبیی ؿٌبختی، َّیت ثلشی، هحلِ اػالم آثبد : ػی ٍاشگبى کلیدی
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Surveying the Causes of formation of and strategies to improve the 

abnormal urban landscape 

(Case Study: Karaj Islam Abad informal settlements) 

 

 

Abstract 

The most distinctive aesthetic aspect of a city is its landscape and visual landscape. 
Vision and fabric of the city which is the visible appearance of the content and in 

any case, the situation is dynamically changing. 
 

When it comes down to talk about urban landscape, what comes to mind about 

modern cities is an amalgam of schemes which associates the anomaly and ugliness 

with the eyes and minds of citizens without creating any deep valuable content. No 

doubt that these abnormalities results from declining of aesthetic values in the 

cultural context of the contemporary society. Today, cities are deprived of proper 

visual identity for different reasons. Many issues such as identity, beauty and 

technology are involved in the construction of facade and body of the urban space. 

Duplication and inappropriate usage of materials gives the city an inappropriate 

image aside from lack of coordination of the materials used in buildings with 

adjacent facades which has resulted in lack of proper communication with the 

audience. 

 

The very purpose of this research work is to identify the concept of the perverse 

landscape of the city, Factors in shaping it and Strategies to stop the formation 

process of this problem in the cities and review them in district of Islam Abad(Zour 

Abad), located in Karaj, Iran.  
 
 
 
 

Keywords: abnormal urban landscape, urban landscape, aesthetic, visual identity, 

district of Islam Abad 
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 الف(مقدمه

دیشصهبًی ًیؼت کِ چـن اًذاص ٍ هٌؾش ثِ فٌَاى یک ٍخِ پشاّویت اص هحیظ صیؼت اًؼبى هَسدتَخهِ قهشاس    

گشفت. هحققیي اص ٍیظگی ّبی فشٌّگی، صیجبیی ؿٌبختی ٍ تبسیخی ثِ فٌَاى خٌجِ ّبی اكلی ٍ قبثل تَخِ هٌؾهش  

صیؼت اًؼبى سا دس ثش هی گیشد کِ هٌؾهش ؿهْشی    یبد کشدُ اًذ. تَخِ ثِ ٍخَُ یبد ؿذُ دس ؿْش خلَُ ای اص هحیظ

  .1: 1387ًبهیذُ هی ؿَد آسضبصادُ، 

اص فَاهل هتقذدی تـکیل ؿذُ اػت کِ فجبست اػت اص : تشکیهت ثٌبّهب، ػهیوبی ػهبختوبًْب ٍ     ؿْشی هٌؾش 

 . 5: 1387،آخبهَؽ ؿکل فضبّب تب چگًَگی تشکیت فٌبكش عجیقی دس کبلجذ ؿْشّب

ِ  ًذاسد سا تَاًبیی ایي گیشًذُ حبل ؛گیشد هی قشاس آى ثشاثش دس گیشًذُ کِ اػت فبتیالاع هخضى ؿْش فشم  که

 اص قؼهوتی  تَاًهذ  ههی  فقهظ  ٍ ٍاققیهت  دس ٍ کٌذ دسیبفت داسد قشاس اٍ پیشاهًَی حَصُ دس کِ سا اعالفبتی توبم

 هحهیظ  اص ؾثخ آى : کشد تقشیف صیش ؿکل ثِ سا ؿْشی هٌؾش تَاى هی پغ .کٌذ تحلیل ٍ دسیبفت سا اعالفبت

 اص ثخـی کِ اػت ؿْشی هٌؾش دس ،اػت هَثش ٍی ًتبیح ٍ ؿخق ٍاکٌؾ ٍ کٌؾ سٍی ثش کِ اػت ؿْش فشم یب

  16 :1387سضبصادُ، .آؿَد هی تجذیل ثبلهقل اعالفبت ٍ هحؼَع کیهیتی ثِ ثبلقَُ اعالفبت

تحقیق هی آیذ. عهی   ثب سٍؿي ؿذى ههَْم هٌؾش کبلجذی ؿْش ٍ ػیوبی ًبثٌْدبس ؿْشی، خالكِ ای اص فشآیٌذ

 فَاهههل هههَثش دس ؿههکل گیههشی ایههي تحقیههق تههالؽ ثههش آى ثههَدُ اػههت تههب ههْههَم ػههیوبی ًههبهغلَة ؿههْش،   

 گیههشی ایههي هقضههل دس    ؿههکلتَقههف سًٍههذ  ػههیوبی ًبثٌْدههبس ؿههْشی ٍ ساّجشدّههبی الصم دس خْههت     

ثشسػهی ٍ اسصیهبثی    -ثِ فٌَاى هغبلقهِ ههَسدی   -آاػالم آثبد کشج ؿْشّبی اهشٍصی ؿٌبػبیی ٍ دس هحلِ صٍسآثبد 

ثهِ  هـبّذُ، اػهٌبد ًٍقـهِ    ؿَد. ثذیي هٌؾَس اص عشیق پشػـٌبهِ ایي ههبّین ؿٌبػبیی ؿذُ ٍ ثِ کوک پشػـٌبهِ،

اسصیبثی گزاؿتِ ؿذُ اًذ. ًتبیح ٍ چگًَگی اسصیبثی دادُ ّب ٍ اعالفبت خوـ آٍسی ؿذُ دس قؼوت ّبی خذاگبًهِ  

 آهذُ اػت.  

 

 چارچوب تحقیق ب(

 طرح هسئلِ -1-ة

ًؾبم ّهبی ػیبػهی ثهِ    هقَلِ ػیوبی کبلجذی ؿْش اص خولِ اػبػی تشیي ٍ اًکبسًبپزیشتشیي اّذاف ٍ ٍؽبیف 

 ههَْم فبم آى هی ثبؿذ. تثجیت ٍ ًْبدیٌهِ ؿهذى ایهي هقَلهِ هتضهوي فولکهشد فٌبكهش ٍ هتغیشّهبی هتٌهَفی دس          

 ض ثقههب ٍ ثجههبت حههَصُ ّههبی ػیبػههی، اختوههبفی ٍ فشٌّگههی اػههت. دس ٍاقههـ کههبسکشد هغلههَة ایههي فٌبكههش سههه 

چـن اًذاص ٍ هٌؾش ؿْشی هحؼَة هی ؿَد ٍ دس هقبثل اختالف ٍ ًبثؼبهبًی دس کبسکشد ّشیک اص فٌبكش هَثش دس 

تبهیي ػیوبی هغلَة ؿْش خَد ػجت ثشٍص ٍضقیتی ًبهغلَة هی گشدد کهِ دس ًْبیهت هحلهَل آى چیهضی خهض      

 . 44: 1375آتَػلی، اثشات هختلف سٍاًی ٍ اختوبفی ثِ تجـ آى دس خبهقِ ًخَاّذ ثَد
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ػیوبی ؿْشّبی اهشٍص ایشاى ثِ ٍاػغِ هقیبسّبیی ػبهبى هی یبثذ کِ ًِ ثشگشفتِ اص آثـخَسّبی فشٌّگهی اػهت ٍ   

 ًِ ثش هجٌبی خْبى ثیٌهی ٍ اًذیـهِ فویهق. ثٌهبثشایي صیجهبیی ؿٌبػهی ثهب هقیبسّهبیی ثؼهیبس ػهغحی ٍ ثهِ دٍس اص            

ّ ػشچـوِ ّبی فکشی ٍ فشٌّگی دس ثؼتش کبلجهذی   دس  . aruna.ir ،1388آ بی اههشٍصُ ابلهت ؿهذُ اػهت    ؿهْش

ػبلْبی اخیش ثب سؿذ خوقیت ؿْشی ٍ پذیذُ هْبخشت، افضایؾ تقهذاد ػهبخت ٍ ػهبصّب سا دس ؿهْشّبی ثهضس       

. تقذاد پشٍاًِ ّبی ػبختوبًی كبدسُ دس ػغح هٌبعق هختلف ّشػهبلِ سؿهذ كهقَدی داؿهتِ ٍ ثهِ      ؿبّذ ثَدُ این

ًبثٌْدهبسی ّهبی ثلهشی    ضقف ٍ ًبسػبیی قَاًیي ػهبخت ٍ ػهبص،   فشاگیش ٍ فلت ًجَد یک ًؾبم عشاحی ؿْشی 

 2تهَاى دس   ههی ّهب سا   . ایهي ًبثٌْدهبسی  ؿبّذ ثَدُ اینفشاٍاًی سا ثِ دًجبل افضایؾ ػبخت ٍ ػبصّب ثش چْشُ ؿْش 

 بلت فبم دػتِ ثٌذی کشد : ق

گهی ابلهت   ظفی ثٌب ؿذُ اػهت. ٍی ػبخت ٍػبصّبیی ثی َّیت، ًبآؿٌب ٍ ًبهبًَع کِ كشفب ثش پبیِ دیذی اًتضا -1

 ایي ػبخت ٍ ػبصّب فذم ّوبٌّگی ثب ثٌبّبی اعشاف ٍ ًبّوبٌّگی ثب کل هدوَفِ هٌغقِ ٍ هحلِ اػت.  

 ػبخت ٍ ػبصّبیی هغبیش ثب اكَل ٍ ضَاثظ ؿْشػبصی کِ ههبد پشٍاًِ ػبختوبًی دس آى سفبیهت ًـهذُ اػهت    -2

  1:1386 آگَدسصی،

 س حشینًبثٌْدبسی حبكل اص ػبخت ٍ ػبص د

حشین  ػبص دس دس ػبلْبی اخیش خیل هْبخشیي ثِ دلیل ًبتَاًی دس تبهیي هؼکي دس هحذٍدُ ؿْش، ثِ ػبخت ٍ

ًیض ّؼتین. ثٌبّبیی اص ایي دػت ابلجب ثهذٍى   ّبسٍ آٍسدُ اًذ، ٍ اص ایي سّگزس ؿبّذ گؼتشؽ هحذٍدُ قبًًَی ؿْش

داسای کیهیت ًبصل، فبقذ اػهتبًذاسدّبی سایهح    ٍ حتی ػبصًذگبى تدشثی ػبختِ ؿذُ ٍ فوَهب ًبؽشحضَس هٌْذع 

 ػهههبخت ٍ ػهههبص ٍ صیشػهههبخت ّهههبی ضهههشٍسی ٍ حهههذاقل چـهههن اًهههذاص ههههَسد قجهههَل ّؼهههتٌذ.         

   . 16: 1384،پبسػبپظٍُآخالف ّبی ثذٍى پشٍاًِ ًیض ؿبهل ًبسػبیی ّبی فَق ّؼتٌذ

ّب ٍ هٌبعقی دس حَههِ   ثب سًٍذ گؼتشؽ هحذٍدُ قبًًَی ؿْشی دس ایشاى ٍ ثِ تجـ آى تَػقِ ؿْش کشج، هحلِ

 1480آثبد  یکی اص ایي هٌبعق اػت کِ ثش سٍی تپِ ای ثهِ استههبؿ   صٍسآثبد آاػالم ؿْش کشج ایدبد ؿذُ اًذ. هٌغقِ 

دس  1385آػبیت هشکض آههبسایشاى، دسگهبُ هلهی آههبس،    ّکتبس  165ّضاس ًهش ٍ ٍػقت  100هتش ٍ ثب خوقیتی ثبلغ ثش 

تپهِ  ایي تپِ کِ ثِ هشادآة، هههت آثهبد،    قشاس داسد. ،ثخؾ ّبی هٌغقِ خذاػتهحلی کِ اص ًؾش خغشافیبیی اص ػبیش 

هَؿکی، ٍ پغ اص اًقالة ثِ اػالم آثبد هَػَم هی ثبؿذ، دس گزؿتِ تپِ ػشػجضی ثهَدُ کهِ ثهشای چهشای دام ّهب      

ّهبلی  عی یک دفَای قضهبیی هیهبى ا   1340هَسد اػتهبدُ اّبلی سٍػتبی ثیلقبى کشج قشاس هی گشفتِ اػت. دس دِّ 

 ٍ  ثهِ افهشاد هختلههی ثهِ فهشٍؽ       سٍػتبی ثیلقبى ٍ ٍکالی خَد، ایي صهیي ّب ثِ كَست ایش قبًًَی تهکیک ؿهذُ 

هی سػذ. اّبلی ٍ ٍکالی آًْب ثشای اثجبت حق خَد دس ایي اقذاهْب سقبثت هی کٌٌذ ٍ ثِ ّویي خبعش صهیٌْبی ایهي  

لذ هْبخشت ثِ تْشاى فضیوت ههی کشدًهذ، ههَسد    تپِ تَػظ آًْب ٍ هْبخشیٌی کِ اص سٍػتبّبی هختلف کـَس ثِ ق

 ثهِ ّشحهبل ایهي هٌغقهِ داسای     .  18: 1384َص قهشاس گشفهت آپبسػهبپظٍُ،   ػبخت ٍ ػبص ایش قهبًًَی ٍ ثهذٍى هده   

گی ّبی خبكی اػت هبًٌذ : ثبفت ؿْشی ًبهٌؾن ٍ ًبهتقبسف، خبًهِ ّهبی ههَقتی ٍ ثهذٍى اهکبًهبت اٍلیهِ ٍ       ظٍی
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هَصٍى ٍ آؿهتِ ٍ .... ٍخَد چٌیي ؿشایغی صهیٌِ هٌبػهجی سا ثهشای هغبلقهِ دس    داؿتي پشٍاًِ ػبخت، کَچِ ّبی ًب

 ػغح هحلِ فشاّن آٍسد. 

  .7:1385آٍّهبثضادُ،   خشیبى صًذگی ؿهْشی داسد سٍاى ػبصی هٌؾش ٍ ػیوبی ؿْش تبثیش ثؼضایی دس َّیت دّی ٍ 

ذاص کبلجذی اػت کِ قغقب یکی لزا هْوتشیي فبهلی کِ ثشسػی آى دس ػغح هحلِ ضشٍسی ثِ ًؾش هی سػذ، چـن اً

 اص فَاههههل تبثیشگهههزاس ثهههش سضهههبیت ػهههبکٌیي هحلهههِ ٍ ؿهههْشًٍذاى هٌهههبعق هدهههبٍس ؿهههْش کهههشج          

هی ثبؿذ. ثشسػی فَاهل هَثشدس ؿکل گیشی ایي ػیوب ٍ ساّکبسّبی هَثش دس ثْؼبصی ایي هٌغقِ ثِ فٌَاى یکهی اص  

 ى تْشاى اهشیؼت ضشٍسی. اػتبؿبخلِ ّبی هغشح ثَدى ایي هٌغقِ خضٍ ؿْشک ّبی حبؿیِ ًـیي 

ثشای ثشسػی ّش هؼئلِ ًیبص ثِ یک ػشی هقیبس ٍ ؿبخق ّؼت تب ٍضـ هَسد ًؾش سا ثب آًْب هقبیؼهِ کهشدُ ٍ   

ثؼٌدین. دس ساثغِ ثب ػیوبی ًبثٌْدبس ؿهْشی هقیبسّهبیی ٍخهَد داسد ٍلهی دس ایهي تحقیهق آثٌهبثش سٍؽ قیبػهی         

Scalingم ؿذُ اًذ. لزا ههیذتشیي ساُ، ثِ دػت آٍسدى فَاهل ههَثش    ثْتشیي کبسؿٌبػبى، ػبکٌبى خَد هٌغقِ فش

ٍ ساّکبسّبیی ثشای خلَگیشی اص گؼتشؽ ایي هقضل اص ًؾش ػبکٌبى هحلِ دس ؿکل گیشی ػیوبی ًبثٌْدبس ؿْشی 

هی ثبؿذ. دس ًْبیت ثبیذ هیضاى ٍخَد یب فذم ٍخَد ایي فَاهل ثشسػی ؿَد. ثهذیي تشتیهت ػهَاالت ههَسدًؾش دس     

 صیش خَاّذ ثَد :  تحقیق ثِ ؿشح

 چِ فَاهلی دس ؿکل گیشی ػیوبی ًبثٌْدبس ؿْشی دخیل اػت؟   -1

 آثبد تبثیشگزاستش ثَدُ اػت؟اػالم کذاهیک اص ایي فَاهل ٍ تب چِ حذ دس ؿکل گیشی ػیوبی هحلِ  -2

چِ ساّکبسّب ٍ ساّجشدّبیی هی تَاًذ اص تـذیذ فَاهل هَثش دس ؿهکل گیهشی ػهیوبی ًهبهغلَة هٌغقهِ       -3

 کبّذ؟آثبد ثاػالم 

آیب اتخبر تلویوبتی کِ اص ػَی هؼئَلیي دس چٌذ ػبل اخیش گشفتِ ؿذُ اػت، دس ثْجَد کیهی ایي هٌغقهِ   -4

 تبثیش گزاس ثَدُ اػت؟

 

 فرضیِ تحقیق -2-ة

آثبد ثیـتشیي فبهل اؿهبسُ ؿهذُ تَػهظ    اػالم دِّ اص اخشای عشح ػبهبًذّی هٌغقِ  1ثب تَخِ ثِ گزؿتي  -2

اًیي هشثَط ثِ کٌتشل ػبخت ٍ ػبصّبی فضبی ؿهْشی ٍ ًبکهبفی ثهَدى تؼهْیالت     هشدم، فذم ًؾبست ٍ اخشای قَ

 ًقؾ هشدم دس ایي هقضل خَاّذ ثَد. ،اسائِ ؿذُ تَػظ ؿْشداسی ثِ ػبکٌیي هحلِ ٍ کوتشیي فبهل

اختلبف تؼْیالتی دس خْت ثْؼبصی ٍاحذّبی هؼکًَی ایي هٌغقِ ٍ تخشیهت ثؼهیبسی اص ٍاحهذّبی     -3

 تجذیل آًْب ثِ فضبی ػجض ٍ گشدؿگبّیًبهَصٍى ٍ ًبهتقبسف ٍ 

ثِ ًؾش هی سػذ اخشای عشح ػبهبًذّی هٌغقِ دس ػبلْبی اخیش ثِ گًَِ ای کِ سضبیت ػبکٌبى سا ثِ خهَد   -4

 خلت کٌذ دس حذ هغلَة ثَدُ اػت.
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 رٍش تحقیق -3-ة

وبی کبلجهذی دس  ػی خبف ٍ ثشسػی خٌجِ ّبیثِ فٌَاى ًوًَِ  آثبد صٍسآ آثبداػالم ثب تَخِ ثِ اًتخبة هحلِ 

 آى، سٍؽ تحقیهههق ههههَسد اػهههتهبدُ دس ایهههي پهههظٍّؾ، سٍؽ تحقیهههق کیههههی اص ًهههَؿ هغبلقهههِ ههههَسدی   

(Case Study) .خَاّذ ثَد 

 اّداف تحقیق   -4-ة

 دبس ؿْشی  ٌثشسػی فَاهل هَثش ثش ؿکل گیشی ػیوبی ًبثْ -1

   کشج آثبداػالم ؿٌبػبیی ٍ هیضاى تبثیش فَاهل هَثش دس ػیوبی ًبهغلَة هٌغقِ  -2

 سػی هیضاى هَفقیت ساّکبسّبی اتخبر ؿذُ دس ثْجَد کیهیت هٌغقِثش -3

 اسائِ ساّکبسّبی الصم دس خْت تَقف سًٍذ ؿکل گیشی هقضل ػیوبی ًبثٌْدبس ؿْشی  -4

 قلورٍی تحقیق -5-ة

 کهشج -قلوشٍی هکبًی       هحلِ اػالم آثبد ٍاقـ دس تپِ ای دس ؿشق ؿْش کشج قؼوت ؿهوبل اتَثهبى تْهشاى   

  1کغ َّایی ٍ ف 2ٍ 1آًقـِ 

 : ًقـِ تَپَگشافی هحذٍدُ اػالم آثبد 2ًقـِ            دس ؿْشکشج آثبد صٍسآ آثبداػالم : هحذٍدُ هٌغقِ  1ًقـِ 

 

 

            

 

 

 

 com  Google maps.هبخز : ػبیت                    earth.com Google.هبخز : ًگبسًذُ، ثش اػبع ػبیت 

 اػالم آثبدَّایی کلی اص هٌغقِ : فکغ  1فکغ            

     

 

 

 

 com. Google earth:  هبخز
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 ػبل 55تب  25قلوشٍی ػٌی پشػؾ ؿًَذگبى       

 اعتببر تحقیق -6-ة

ثِ دلیل هَسدی ثَدى، ایي تحقیق افتجبس ثیشًٍی ًذاؿتِ ٍ افتجبسآى دسًٍی اػت، یقٌی خض دس هَاسد کلی قبثهل  

 تقوین ثِ هَاسد دیگش ًیؼت. 

 ضرٍرت ٍ اّویت تحقیق -7-ة

اى ٍهٌؾش ٍ ػیوبی ؿْش ثِ ٍاػغِ ًقؾ آى دس صیجبػبصی، َّیت ثخـهی ٍ س  تبثیشبًغَس کِ اؿبسُ ؿذ ّو -1

 اػت.   حبئض اّویت ػبصی خشیبى صًذگی ؿْشی

دس ػهبکٌیي  فشٌّگی کِ ػیوب ٍ چـن اًذاص هٌهبعق ؿهْشی    ٍ ثب تَخِ ثِ اثشات هختلف سٍاًی، اختوبفی -2

ی آٍسد ٍ تبثیش هٌؾش ٍ ػیوبی کبلجهذی ایهي هٌهبعق ثهش     هٌبعق حبؿیِ ای ٍ هدبٍس ایي هٌبعق ثِ ٍخَد ه

سٍی چـن اًذاص کل ؿْش، ثشسػی فلل ٍ چگًَگی ؿکل گیشی ػیوبی ًبثٌْدبس ؿهْشی داسای اّویهت   

 فشاٍاى اػت.  

 جبهعِ آهبری ٍ ٍاحد تجسیِ ٍ تحلیل -8-ة

 ػبکٌیي هحلِ اػالم آثبد ؿْش کشج

 رٍش ًوًَِ گیری -9-ة

 خَؿِ ای چٌذ هشحلِ ای

 رٍش جوع آٍری اطالعبت -10-ة

 ٍ پشػـٌبهِ هغبلقبت اػٌبدی

 اهکبًبت ٍ هحدٍدیت ّبی تحقیق -11-ة

 آثبد اص ًؾش فبكلِ آى تهب قؼهوت ّهبی اكهلی ؿهْش کهشج      اػالم دس دػتشع ثَدى هحلِ  -1اهکبًبت         

 آاتَثبى،... 

 

 دس دػتشع ًجَدى کتت کبفی دس ایي صهیٌِ -1هحذٍدیت ّب        

شٌّگ ػبکٌیي کِ ثِ فلت خَ ابلت دس خبسج اص ایي هحیظ ًؼجت ثِ خَد، احؼبع هی کٌٌذ ّهش  ػغح ف -2

ثیگبًِ ای آًْب سا ثب دیذُ تحقیش هی ثیٌذ ٍ آًْب سا هحکَم هی کٌذ. ثشخی اص ایي افشاد ثب ثیگبًِ ّب سفتبس دؿهوٌبًِ ای  

ذ، ثِ عَسی کِ فهشد ثیگبًهِ تهشخیح دّهذ     دس پیؾ هی گیشًذ. ثِ آًْب ثی افتٌبیی کشدُ ٍ ثب تقلت ثشخَسد هی کٌٌ

 ّشچِ صٍدتش هحلِ سا تشک کٌذ.
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یکی اص هٌبثـ هْن اعالفبتی دسثبسُ فولکشدّبی دس پیؾ گشفتِ دس ثشاثش هقضل ػهیوبی ًبثٌْدهبس ؿهْشی     -3

  سا دس اختیبس هحققیي قشاس دٌّذ. ؿْشداسیْبػت کِ هتبػهبًِ ثٌب ثِ دالیلی ًوی تَاًٌذ اعالفبتـبى

 ن اًداز تحقیقچش -12-ة

آثبد اص ًؾش ثْؼبصی ٍ ًَػبصی اساضی ٍ ٍاحهذّبی  اػالم پی ثشدى ثِ هیضاى هَفقیت عشح ػبهبًذّی هحلِ  -

 ػبختِ ؿذُ  

اًدبم تحقیق ثِ فٌَاى ًوًَِ ای کهِ ساُ سا ثهشای تحقیقهبت آتهی دس ههَسد اثقهبد دیگهش هؼهبئل اختوهبفی،          -

ِ       ٍػهیوبی کبلجهذی   فشٌّگی، اًؼبى ؿٌبػی ٍقهَم ًگهبسی    یهب   "حلهبس "ایهي هحلهِ ٍ هٌهبعق دیگهش ًؾیهش هٌغقه

 دس کشج ثبص هی کٌذ.  "آق تپِ"

 

 ج( چارچوب نظزی

َّیت ّش ؿْشی ثِ ٍاػغِ ٍیظگیْبی ثلشی هحیظ آى ؿٌبختِ هی ؿَد ٍ هحهیظ هلهٌَؿ ؿهْشّب، حبكهل     

اػههت  افکههبس ٍ اًذیـههِ ّههبی اًؼبًْبػههت. لههزا صیجههبیی ٍ صؿههتی آى هتههبثش اص فشٌّههگ ٍ سفتههبس ؿههْشًٍذاى آى  

هب اًؼبًْب خَد ؿْشّبی خَد سا عشاحی هی کٌین، اگشچِ ایهي   " . چٌبًکِ لیٌچ هقتقذ اػت ک29ِ: 1385،دُآٍّبثضا

  327: 1374تشخوِ هضیٌی،آلیٌچ،  "عشاحی ًبقق ثبؿذ

ثب تَخِ ثِ ایي هقذهِ هی تَاى گهت عشاحی ؿْشی ٌّش ؿکل دادى ثِ ؿْش اػت دس قبلجی ًیکَ ٍ صیجب کِ یکهی اص  

 یق ایههي صیجههبیی سا هههی تههَاى دسػههیوبی ؿههْش خؼههت ٍ خههَ کههشد. ػههیوبی ؿههْش ثههِ فٌههَاى ًوههَد      هلههبد

ثٌبثشایي اهشیؼت ٍاثؼتِ ثِ هخبعت خهَد. چهشا   فیٌی ؿْش، اص تبثیشگزاستشیي ؿبخلِ ّبی ؿْشی ثش اًؼبى اػت. 

زیش اػهت.  کِ ٍاثؼتگی صهیٌِ فکشی، تدبسة هحیغی ٍ خبعشات رٌّی اًؼبى ثِ ػیوبی ؿهْشی اههشی اًکهبس ًبپه    

هغبلقبت كَست گشفتِ دس صهیٌِ ػیوبی ؿْش، سٍؿي کٌٌذُ ایي هغلت اػت کِ تدشثِ اًؼبًی اص فضبّبی ؿهْشی  

ثقهذ   2حبكل حضَس ٍی دس یک هحیظ فیٌی ٍ یب یک صهیٌِ کبلجهذی اػهت. ثٌهبثشایي ػهیوبی کبلجهذی ؿهْش ثهش       

  .6: 1385ُ،فیضیکی ٍ رٌّی ٍ سٍاًی اًؼبى اص هحیظ ؿْشی تبثیش هی گزاسد آٍّبثضاد

ثب تَخِ ثِ ایي هَاسد، ػیوبی ًبثٌْدبس ؿْشی دس ثشداسًذُ کلیِ فَاهلی اػت کِ دس رّي اًؼبى هَثشًهذ. ایهي   

. ٍی هقتقذ اػهت  ّؼتٌذفَاهل اص دیذگبُ لیٌچ فَاهل ثبثت اخضای ؿْش ٍ یب خَد هشدم ثِ فٌَاى فبهل هتحشک آى 

  "ضیههی اص آى آهٌههبؽش  هحؼههَة هههی ؿههًَذ   آدهیههبى ًههِ تٌْههب ًههبؽش هٌههبؽش ؿههْشًذ ثلکههِ خههَد ًیههض خ      "

  328: 1374تشخوِ هضیٌی،آلیٌچ، 

 

 د( متغیزهای تحقیق
 اص سٍؽ پشػـههٌبهِ ثههشای   -فههالٍُ ثشاػههٌبد ٍ هقههبالت  -ّوههبًغَس کههِ اؿههبسُ ؿههذ دس ایههي تحقیههق     

ل اعالفبت اػتهبدُ ؿذُ اػت. هتغیشّبی هَسد ًؾش دس پشػـهٌبهِ آهتغیشّهبی کیههی ٍاًتضافهی  فَاهه      خوـ آٍسی
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  اًدهبم گشفتهِ   Scalingآهَثش ثش ؿکل گیشی ػیوبی ًبهغلَة ؿْشی ثَدًذ. دس پشػـٌبهِ کِ ثهِ سٍؽ قیبػهی   

 ثبثهت دس ًؾهش گشفتهِ ؿهذُ اػهت ٍ دس هشحلهِ اٍل فَاههل ههَثش ثهش           -آثهبد اػالم هحلِ  -اػت، هکبى ػکًَت 

 ٍسی قیبػهی، خوهـ آ   ؿکل گیشی ػیوبی ًبثٌْدبس ؿْشی هتغیش فشم ؿذُ اًذ. ثِ ایهي كهَست کهِ عجهق سٍؽ    

گیشد. دس هشحلِ اٍل اص ػبکٌیي دسثبسُ فَاهل ٍ فلهل ؿهکل گیهشی ًبثٌْدهبسی     دادُ ّب دس دٍ هشحلِ كَست هی 

ثلشی هحلِ ػَال هی ؿَد تب فْشػتی اص ایي فَاهل کِ یب دس گضیٌهِ ّهبی پشػـهٌبهِ رکشؿهذُ یهب تَػهظ خهَد        

دٍم هتغیشّبی ثِ دػت آهذُ دس هشحلِ قجهل ثبثهت دس   ػبکٌیي هَاسدی اضبفِ هی ؿَد ثِ دػت هی آیذ. دس هشحلِ 

هیضاى تبثیشگزاسی ّشیک  ثیي افهشاد ثهِ    ،ًؾش گشفتِ ؿذُ ٍ فقظ هیضاى ٍخَد یب فذم ٍخَد آًْب آدس كَست ٍخَد

 اص خَدؿههبى پشػههیذُ ٍ ػههَال گزاؿههتِ هههی ؿههَد. ثههذیي تشتیههت هههشدم ثههِ هتغیشّههبیی کههِ دس هشحلههِ قجههل    

شحلِ ًوشُ آاهتیبص  هی دٌّذ. آثشای هثبل فشٌّگ ًبؿی اص چٌذ قَهیتی ثَدى ػبکٌیي خوـ آٍسی ؿذُ ثَد، دس ایي ه

 هٌغقِ صٍسآثبد چِ هیضاى =چٌذ دسكذ> دس ٍضقیت ًبهغلَة ػیوبی ثلشی هحلِ تبثیشگزاس ثَدُ اػت؟ 

 دسثهبسُ  دس ًتیدِ دادُ ّبی اٍلیِ ثِ دػت هی آیذ کِ هی تَاى آًْب سا تدضیهِ ٍ تحلیهل کهشدُ ٍ ثهِ ًؾهش ػهبکٌیي       

 فذد ثَدُ اػت . 20پشػـٌبهِ  یک اص هشاحل ػیوبی ثلشی هحلِ پی ثشدآالصم ثِ رکش اػت تقذاد ًوًَِ دس ّش 

 

 توصیف و تحلیل داده ها ه(
هقیهبس ٍ ؿهبخق اػهت کهِ دس      وبی ًبهغلَة ؿْشی ًیبص ثِ یک ػشیچٌبًکِ اؿبسُ گشدیذ ثشای ثشسػی ػی

ٍ ثب تَخِ ثِ اّویت ػیوبی ثلشی هحلِ ٍ تبثیشی کهِ ثهش افهشاد    هذ پشػؾ اص ػبکٌیي هحلِ ایي فَاهل ثِ دػت آ

تقبعـ دادُ ؿذُ تب اهکبى هقبیؼهِ فهشاّن    -ثِ تهکیک تحلیالت  -هختلف ٍ افشادهختلف داسد؛ ساثغِ ثیي فَاهل 

  هیضاى اؿبسُ هشدم ثِ ّش فبهل سا ثِ تهکیک هیضاى تحلیالت ًـبى هی دّذ: صیشگشدد. خذٍل فشاٍاًی 

 آثبد ثِ تهکیک تحلیالت افشاداػالم فشاٍاًی فَاهل ػیوبی ًبثٌْدبس ؿْشی اًتخبثی تَػظ ػبکٌیي هحلِ  : 1خذٍل

  

 هتغیرّب

 کل ببالی دیپلن دیپلن زیر دیپلن

 دسكذ تقذاد دسكذ تقذاد دسكذ تقذاد دسكذ تقذاد

سؿذ خوقیت ٍ پذیذُ 

هْبخشت ٍ ثِ تجـ آى ًبتَاًی 

اقتلبدی دّک ّبی پبییي 

ْت ػکًَت خبهقِ خ

 سػوی

5 21.73% 2 15.38% 3 50.00% 10 23.80% 
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ًجَد ًؾبم عشاحی ؿْشی 

فشاگیش ٍ ضقف ٍ ًبسػبیی 

 قَاًیي ػبخت ٍ ػبص

0 0.00% 4 30.76% 0 0.00% 4 9.52% 

 

فذم ٍخَد ػیؼتن ًؾبست ٍ 

کٌتشل ثش ػبخت ٍ ػبصّبی 

 فضبی ؿْشی

6 26.08% 4 30.76% 1 16.66% 11 26.19% 

  

فذم ثشخَسداسی ػبکٌیي 

ایي هٌبعق اص تؼْیالت 

 ؿْشی

7 30.43% 1 7.60% 0 0.00% 8 19.04% 

فشٌّگ ًبؿی اص چٌذقَهیتی 

ثَدى ػبکٌیي ایي هٌبعق دس 

 اػتهبدُ اص تؼْیالت ؿْشی

2 8.69% 2 15.38% 2 33.33% 6 14.28% 

  

ػبیشآًبکبفی ثَدى ثَدخِ 

ّی حلجی خْت ػبهبًذ الصم

 آثبدّب، ... 

3 13.04% 0 0.00% 0 0.00% 3 7.13% 

 

 %100.00 42 %100.00 6 %100.00 13 %100.00 23 خوـ 

 هبخز : ًگبسًذُ؛ ثشاػبع تحقیق هیذاًی
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 ًیض هـخلبت کلی پبػخ دٌّذگبى سا هـبّذُ هی کٌیذ :  1دس ًوَداس 

 حلِ اٍل تَصیـ پشػـٌبهِ: هـخلبت کلی پبػخ دٌّذگبى دس هش 1ًوَداس

 
 هبخز : ًگبسًذُ، ثش اػبع تحقیق هیذاًی

 ّوههبًغَس کههِ دس ًوههَداس هـههخق اػههت، اکثشیههت ًوًَههِ سا قههَم فههبسع تـههکیل هههی دّههذ کههِ اگشچههِ 

 پهغ اص   -ثهِ سٍؽ خَؿهِ گیهشی چٌهذ هشحلهِ ای      -ًوًَِ گیشی کهبهال تلهبدفی ثهَدُ ٍ ثهشای ًوًَهِ گیهشی       

ٍ پشػـٌبهِ ثیي خبًِ ّهبیی ثهب پهالک ّهبیی اص      8دفی فذدی اًتخبة ؿذ آفذد هٌغقِ ثٌذی هحلِ ثِ كَست تلب

  تَصیـ ؿذ، ٍلی ثب تَخهِ ثهِ   8هضبسة ٍ هغبصُ ّبیی ثب تشتیت قشاسگیشی آًْب اص خیبثبى اكلی ثش اػبع هضبسة 

اػهبع سٍؽ   حؼبػیت ثشخی اص قَهیت ّب ٍ صثبى سایح دس ثیي آًْب، اهکبى تَصیـ پشػـٌبهِ هیبى ثشخی اص آًْب ثش

 ًوًَِ گیشی هیؼش ًـذ.

دیپلن، فهذم ثشخهَسداسی    ش% اص افشاد داسای تحلیالت صی30هؼتهبد هی گشدد، دس حذٍد  1چٌبًکِ اص خذٍل 

ؿْشداسی ثهِ آًْهب خْهت تهشک     آثبد اص تؼْیالت ؿْشی، ًبکبفی ثَدى ثَدخِ ای کِ اص عشف اػالم ػبکٌیي هحلِ 

آثبد هی داًؼهتٌذ،  اػالم لی تشیي فبهل ؿکل گیشی ػیوبی ًبهغلَة هحلِ هٌبصل ایش اػتبًذاسد دادُ هی ؿَد سا اك

 دس حبلیکِ ّی یک اص افشاد داسای تحلیالت هقهبعـ ثهبالتش اص دیهپلن ایهي هتغیهش سا اص فلهل اكهلی ایهي هقضهل          

% اص ایي افشاد، سؿذ خوقیت ٍ هْبخشت گشٍُ ّبیی کِ تهَاى اقتلهبدی کهبفی خْهت     42 ًوی داًؼتٌذ ٍ ثیـتش اص

ػکبى سػوی دس هحذٍدُ ؿْش سا ًذاسًذ ٍ ثِ ًبچبس ثِ هٌبعق حبؿیِ ای سخَؿ کشدُ ٍ ثِ تجـ آى ًهبتَاًی آًْهب دس   ا

ػبختي هٌبصلی ثب حذاقل اهکبًبت ٍ داؿتي چـن اًذاص هغلَة اص حیث ًَؿ هلبلح ػبختوبًی ػبصًذُ ٍاحهذّب سا  

دسكذؿهبى فهبسع ٍ دس    3.4هحلهِ کهِ تٌْهب     اٍلیي فبهل ٍ پغ اص آى فشٌّگ ًبؿی اص چٌذ قَهیتی ثَدى ػبکٌیي

ٍ ثِ ّوهشاُ آى اختالفهبت قهَهیتی     advertisement@gooya.com)آ % اص اقَام تشک آرسثبیدبًی ٍ لش ثَدًذ70حذٍد 

کِ ثِ دًجبل آى ثی تَخْی ثِ هلضٍهبت ػیوبی هغلَة کَچِ ّب ٍ خیبثبًْب ٍ ثِ عهَس کلهی هٌؾهش ؿهْش سا دس ثهش      

آثبد هی داًؼتٌذ. الجتِ ایي ًکتِ ؿبیبى رکش اػت کهِ افهشاد   اػالم ثش ًبثٌْدبسی ثلشی هحلِ داسد، سا اص فَاهل هَثش 

07 % 

07% 

07% 

07% 

07% 

07% 

07% 

7% 
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فذم ٍخَد ػیؼهتن   داسای ػغح تحلیالت صیش دیپلن دس هشاحل ثقذی تَكیف هتغیشّب دس صهیٌِ سؿذ خوقیت ٍ

یٌِ ًؾشات افهشاد داسای  ػبخت ٍ ػبصّب ثب افشاد داسای تحلیالت ثبالتش ّن فقیذُ ثَدًذ. ّو ٌیي دس صه ًؾبست ثش

ػغح دیپلن، ثیـتشیي هَسد ًبسضبیتی آًبى دس صهیٌِ ؿکل گیشی هٌغقِ، ثیـتش تحت تبثیش ػبخت ٍ ػهبصّبی ایهش   

اكَلی ٍ هغبیش ثب پشٍاًِ ّبی ػبختوبًی كبدسُ اص ػَی ؿْشداسی ٍ پهغ اص آى فهذم ًؾهبست ٍ کٌتهشل ثهش ایهي       

 ، قشاس هی گشفت.  ػبخت ٍ ػبصّبی ایشهدبص اص ػَی هؼئَلیي ری سثظ

 شل ثیـتشیي آهبس ثِ تشتیهت هشثهَط ثهِ ضهقف ٍ ًبسػهبیی ػیؼهتن ًؾهبست ٍ کٌته         1دس ًْبیت عجق خذٍل 

حَهِ ؿهْشّب، فهذم ثشخهَسداسی     ثِ خوقیت ٍ هْبخشت اقـبس کن دسآهذػبخت ٍ ػبصّبی فضبی ؿْشی، سؿذ 

ثَدى افشادی کِ دس کٌهبس یکهذیگش    ػبکٌیي هٌبعق حبؿیِ ای اص تؼْیالت ؿْشی ٍ پغ اص آى فشٌّگ چٌذ قَهیتی

صًذگی هی کٌٌذ، هی ثبؿذ کِ ًـبى هی دّهذ ههشدم دس ٍّلهِ اٍل هؼهئَلیي ری سثهظ هبًٌهذ ؿهْشداسی ٍ ٍصاست        

 هؼکي ٍ ... ٍ دس ًْبیت خَدؿبى سا فبهل هَثش ثش ایي هقضل هی داًؼتٌذ.  

 ٌْدههبس ؿههْشی، ثهب تَخههِ ثههِ هجبحهث هغههشح ؿههذُ دسثهبسُ خٌجههِ ّههبی هختلهف ؿههکل گیههشی ػهیوبی ًبث     

 هقیبسّبی هغشح ؿذُ تَػظ هشدم دس قبلت ّبی صیش دػتِ ثٌذی ؿذُ اًذ:

 : دػتِ ثٌذی هقیبسّبی هشثَط ثِ ّش یک اص اثقبد ػیوبی ًبثٌْدبس ؿْشی 2ًوَداس

                                                                         

                                                             

                       

 

 

                                                                                       

                                    

 

  

    

    

                 

 

 

 

 

 حقیق هیذاًی: ًگبسًذُ، ثش اػبع تهبخز 

 ًقؾ هشدم

فشٌّگ ًبؿی اص 

چٌذقَهیتی ثَدى 

 ػبکٌیي هحلِ

هْبخشت اقـبس کن  

دسآهذ ثِ هٌبعق 

 حبؿیِ ای

ًبکبفی ثَدى ثَدخِ  

الصم خْت ثْؼبصی 

 هٌبعق حلجی آثبدّب

فذم ثشخَسد خذی ثب 

هتخلهبى ٍ ػَداگشاى 

 صهیي
خَسداسی ػبکٌیي فذم ثش

ثشق، اص تؼْیالت ؿْشی،

 هبؿیي صثبلِ، ...

ًجَد ًؾبم عشاحی 

 ؿْشی فشاگیش

فذم ٍخَد ػیؼتن ًؾبست 

 بٍ کٌتشل ػبخت ٍ ػبصّ

ضقف ٍ ًبسػبیی قَاًیي 

 ػبخت ٍ ػبص

 هؼئَالىًقؾ 
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 ّوبًغَس کِ پیؾ ثیٌی ههی ؿهذ ثیـهتشیي آههبس هشثهَط ثهِ ًقهؾ هؼهئَلیي دس فهذم سػهیذگی ثهِ هٌهبعق             

 حبؿیِ ای ٍ حلجی آثبدّب ٍ کوتشیي آًْب ثِ تبثیش ًقؾ هشدم دس ؿکل گیشی ػیوبی ًبثٌْدبس هحلِ اختلبف داسد. 

اص تلخیق ٍ دػتِ ثٌذی هَسد پشػهؾ قهشاس    دس پشػـٌبهِ هشحلِ دٍم هقیبسّبی ثِ دػت آهذُ اص هشحلِ قجل، پغ

حلهِ هبًٌهذ فبكهلِ اص هشکهض ؿهْش      گشفتٌذ. ّو ٌیي تبثیش ثشخی هقیبسّبی دیگش دس ؿکل گیشی ػیوبی ًبهغلَة ه

 کشج،... هَسد ػَال قشاس گشفت. 

ُ دس ًْبیت ًتبیح ثِ دػت آهذُ دس قبلت ًوَداس تٌؾین ؿذُ ٍ تَضیحبت هشثَط ثِ ّش ًوَداس دس صیش آى آههذ 

 اػت :

   تَصیـ پشػـٌبهِ 2دس هشحلِ: هـخلبت کلی پبػخ دٌّذگبى  3ًوَداس                 

 
 هبخز : ًگبسًذُ، ثش اػبع تحقیق هیذاًی                          

 پشػـٌبهِ 1: پبػخ ػَال  4ًوَداس                                            

 
 ع تحقیق هیذاًیببخز : ًگبسًذُ، ثش اػه                            
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ثب تَخِ ثِ ًوَداس فَق تلَس کلی ػبکٌیي اص حیث هـخق تشیي خٌجِ صیجبیی ؿٌبػی یک ؿْش ثیـتش 

 هقغَف ثِ هٌؾش ؿْش هی ثبؿذ.

 1پشػـٌبهِ هشحلِ  2: پبػخ ػَال  5ًوَداس

 
 هبخز : ًگبسًذُ، ثش اػبع تحقیق هیذاًی

ى گضیٌِ ّوِ هَاسد کِ ؿبهل توبهی هَاسد هغشح ؿذُ دس پشػـٌبهِ ثهَد سا  عجق ًوَداس اکثشیت پبػخ دٌّذگب

 یب چٌذ گضیٌِ اؿبسُ داؿتٌذ. 1تقشیف خبهـ ػیوبی ًبثٌْدبس ؿْشی هی داًؼتٌذ ٍ اقلیت ثِ 

 2پشػـٌبهِ هشحلِ  3: پبػخ ػَال  7ًوَداس                 2پشػـٌبهِ هشحلِ  2: پبػخ ػَال  6ًوَداس

   
  : ًگبسًذُ، ثش اػبع تحقیق هیذاًیهبخز               هبخز : ًگبسًذُ، ثش اػبع تحقیق هیذاًی               

ٍ ػکًَت ایش سػوی آًهبى ٍ ًبسػهبیی قهَاًیي ػهبخت ٍ ػهبص ٍ ... تهبثیش       هْبخشت اقـبس کن دسآهذ خبهقِ 

آثبد گزاؿتِ اػت کهِ هیهضاى تهبثیش پهزیشی ّهش یهک سا دس       اػالم ػیوبی ًبهغلَة هٌغقِ  ثؼضایی دس ؿکل گیشی

 هی ثیٌیذ.  10تب  6ًوَداسّبی 
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 2پشػـٌبهِ هشحلِ 5: پبػخ ػَال  9ًوَداس                     2شحلِپشػـٌبهِ ه 4: پبػخ ػَال  8ًوَداس

40%

60%

00

تا یز ناکا ی بود  ت هیال  شهزی در شکل گیزی 

سیمای نامطلوب منطقه

 ی  ا   

مى   در ش   گ  ی 
س  ای  ا ه  ار

55%

45%

00

تا یز چند  ومیتی بود  ساکنی  محله در شکل گیزی 

سیمای نامطلوب

 ی  ا   

 ا   ش   گ  ی 
س  ای  ام لى 

 
 هبخز : ًگبسًذُ، ثش اػبع تحقیق هیذاًی                       هبخز : ًگبسًذُ، ثش اػبع تحقیق هیذاًی                 

 آثبد اص هشکض ؿْش کشجاػالم : فبكلِ هٌغقِ   3ًقـِ                        2پشػـٌبهِ هشحلِ 6: پبػخ ػَال  10ًوَداس

35%

65%

00

تا یز  اصله اس مزکش شهز در شکل گیزی  

سیمای نامطلوب منطقه  

 ی  ا   

مى   در ش    
گ  ی س  ای  

 ا ه  ار

           
 Google maps.comهبخز : ًگبسًذُ، ثش اػبع ًقـِ ػبیت                     ثش اػبع تحقیق هیذاًی ،هبخز : ًگبسًذُ 

اػهت،   آى دس حبؿیِ ؿْش کشج ًـهبى دادُ ؿهذُ   هَققیت ٍآثبد اص هشکض ؿْش اػالم فبكلِ هٌغقِ  3دس ًقـِ 

ؿکل گیشی ػهیوبی ًهبهغلَة   ثِ تجـ آى  دس ایي هٌغقِ ٍػبصّب  تبثیش ایي فبكلِ ثش فذم ًؾبست کبفی ثش ػبخت ٍ

 ًـبى دادُ ؿذُ اػت.   10اص ًؾش ػبکٌبى دس ًوَداس  ،هحلِ

 پشػـٌبهِ 8: پبػخ ػَال  12ًوَداس                                             پشػـٌبهِ 7: پبػخ ػَال  11ًوَداس

  
 ثش اػبع تحقیق هیذاًی ،هبخز : ًگبسًذُ                          بع تحقیق هیذاًیهبخز : ًگبسًذُ، ثش اػ
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ثِ تهکیک ًؾش اسائهِ ؿهذُ    ًیض هٌبعقی کِ اص حیث ًَؿ ٍاحذّبی ػبصًذُ دس ٍضقیت ًبهغلَثتشی قشاس داؿت

 ًـبى دادُ ؿذ. 11تَػظ هشدم دس ًوَداس 

 پشػـٌبهِ 9: پبػخ ػَال  13ًوَداس

 
 هبخز : ًگبسًذُ، ثش اػبع تحقیق هیذاًی                                   

ػبل پیؾ تب کٌَى ػِ ّضاس ٍاحذ هؼکًَی خشیهذاسی   10اص  ،ثب ایٌکِ عجق اخشای عشح ػبهبًذّی ایي هٌغقِ

هیلیبسد سیبل افتجبس خْت ثْؼبصی ٍ ًَػبصی ایي هحلِ دس ًؾش گشفتهِ   230ٍ تخشیت ؿذُ اًذ ٍ ّضیٌِ ای ثبلغ ثش 

 ، اهب کوبکبى ػبکٌیي ایي هٌغقِ ًقؾ هؼئَلیي دس 15، 1384آثبد، اػالم شح ػبهبًذّی هٌغقِ عؿذُ آهذیش اخشایی 

ؿکل گیشی ایي ٍضقیت سا ثیـتش اص ػبیش فَاهل رکش کشدُ اًذ ٍ هقتقذًذ فالج ٍاققِ قجهل اص ٍقهَؿ ثْتهش اػهت     

اتخبر ؿذُ اػت تب حهذی   . ٍلی ثب ایي حبل تلویوبتی کِ اص ػَی دٍلت دس ثْجَد ٍضقیت ایي هحلِ 12آًوَداس

 . ثِ گًَِ ای کِ تبثیش ایي ساّجشدّب سا دس ثشخی اص 13ػبل اخیش خزة کشدُ اػتآًوَداس 5سضبیت ػبکٌیي سا دس 

  .14کشدُ اًذآًوَداسرکش هحلِ هحؼَع اعشاف ٍ دسٍى خیبثبًْبی 

فضهبی   ض،ثِ ًؾش هی سػذ تلویوبتی کِ دس خْت تخشیهت ٍاحهذّبی ًهباهي ٍ تجهذیل آًْهب ثهِ فضهبی ػهج        

ٍسصؿی، فشٌّگی ٍ تهشیحهی گشفتهِ ؿهذُ ثیـهتش اص ساّکبسّهبی دیگهش ًؾهش ػهبکٌبى سا ثهِ خهَد خلهت کهشدُ             

  .15ًوَداساػتآ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07% 

07% 

07% 

07% 

07% 

7% 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مانز گذر در معماری و شهرسازی ملی همایش اولین

17 

 پشػـٌبهِ 11: پبػخ ػَال  15پشػـٌبهِ                               ًوَداس 10: پبػخ ػَال  14ًوَداس

  
 : ًگبسًذُ، ثش اػبع تحقیق هیذاًیهبخز                         یق هیذاًی: ًگبسًذُ،ثش اػبع تحق هبخز           

 

آثهبد آٍسدُ ؿهذُ   اػالم پبػخ هشدم ثِ کبسآیی ساّکبسّبی هَثش دس ثْجَد ػیوبی کبلجذی هٌغقِ  16دس ًوَداس 

   2.5  سػهیذُ ٍ ثقیهِ کوتهش یهب ًضدیهک ثهِ حهذ ٍػهظ آ        2.5اػت کِ قؼوت ح ٍ ُ ثهِ حهذ ثهبالتش اص ٍػهظ آ    

ٍضقیت ایي هٌغقِ ثِ عَس کهل دس حهذ هتَػهظ قهشاس داسد ٍ ههَاسدی هثهل        هی ثبؿٌذ. پغ هی تَاى گهت ثْجَد

 استقبی کیهیت صهیي اص عشیق تشکیت پَؿؾ گیبّی ٍ تخشیت آلًَک ّب اص ًقبط قَت آى هی ثبؿذ.  
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آثبداػالم غقِ : هیضاى سضبیت هشدم اص تلویوبت هؼئَلیي دس ثْجَد ٍضقیت هٌ 16ًوَداس  

 ػیوبی هغلَة ؿْشی                              هیبًگیي کل                              ػیوبی ًبهغلَة ؿْشی

 
 بم کٌتشل ػبخت ٍ ػبص فذم عشاحی ًؾ                              1             2                   3              4       عشاحی ًؾبم کٌتشل ػبخت ٍ ػبص  -آ

 قَی                                                                                                                                                قَی

 

 فذم ثشخَسد خذی ثش هجٌبی قَاًیي                               1              2                  3              4        ثشخَسد خذی ثش هجٌبی قَاًیي  -ة

 ثب هتخلهیي                                               ثب هتخلهیي                                                                                   

 

 کیهیت صهیي اص عشیق    استقبی فذم                             1               2                 3              4            استقبی کیهیت صهیي اص عشیق -ح

 پَؿؾ گیبّی تشکیت                                                                                                                  پَؿؾ گیبّیتشکیت 

 

 فذم تَخِ ثِ هلبلح ٍ خضئیبت دس                             1                2                3              4          یبت دستَخِ ثِ هلبلح ٍ خضئ -ت

 استجبط ثب ًَؿ ٍ فولکشد                                         استجبط ثب ًَؿ ٍ فولکشد                                                                  

 

 تَخِ ثِ تبکیذات ادساکی ٍفذم                           1               2                 3              4               تَخِ ثِ تبکیذات ادساکی ٍ -ر

 هشاتت دسهٌؾش ؿْشی اص عشیقػلؼلِ                                                                        هشاتت دسهٌؾش ؿْشی اص عشیق               ػلؼلِ 

 خذاسُ ّب ٍ لجِ ّبی ؿْشیتذاٍم                                                                                              خذاسُ ّب ٍ لجِ ّبی ؿْشی تذاٍم

 

 تخشیت آلًَک ّب ٍ ٍاحذّبی فذم                         1              2                  3              4             یتخشیت آلًَک ّب ٍ ٍاحذّب -ُ

 ثب ٍضقیت ًبهغلَة                                   ٍضقیت ًبهغلَة                                                                               ثب 

 

 هبخز : ًگبسًذُ، ثش اػبع تحقیق هیذاًی

ٍاكَلی تش ٍ دسخْت تبییذ یب سد فشضیِ، هبتشیؼی اص دادُ ّبی ثهِ دػهت آههذُ تْیهِ      ثشای ثشسػی دقیق تش

ثب تَخِ ثهِ  پشػـٌبهِ  11 . دس ایي خذٍل تبثیش ساّجشدّبی اتخبر ؿذُ ثب تَخِ ثِ ػَال 2ؿذُ اػتآخذٍل ؿوبسُ

دسكذ اًتخبثـبى، ثب ضشیت هخلَف ثِ خَد آهذُ اػت. ّو ٌیي هیبًگیي اهتیبصات دادُ ؿذُ تَػظ هشدم ثِ ّش 

ٍ ػپغ تقؼین هقیبس ًیض دس سدیف ثقذی آهذُ اػت. ثب ضشة ّش اهتیبص دس ضشیت هشثَط ثِ آى ٍ خوـ ایي افذاد 

ثِ دػت هی آیذ کِ ثیبًگش ًوشُ یب اهتیبص هَفقیهت    فذدی 40هدوَؿ ثِ دػت آهذُ ثش هدوَؿ ضشایت آیقٌی فذد

                                          :                   هی ثبؿذ. ثذیي تشتیت خَاّین داؿهت  -دس کل-آثبداػالم ساّکبسّبی اتخبر ؿذُ دس خْت ثْجَد ٍضقیت هحلِ 

2.716 ; 40  /108.66 

ثیـتش اػت، ثٌبثشایي هی تَاى ًتیدِ گشفت کِ تبثیش تلهویوبت   -2.5یقٌی  -فذد ثِ دػت آهذُ اص حذ ٍػظ

 گشفتِ ؿذُ اص هیبًگیي ثیـتش ٍ دس حذ هغلَة اػت.  
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 : هبتشیغ هقیبسّب ٍضشایجـبى 2خذٍل

40

جمع

معیارها

ضرایب بر اساس پرسشنامه 

مرحله 1
14 2.8 18 5.2

 وجه  ه 

  اس ات و 

مصالح 

وجزئیات

ار قای 

کیفیت زمین 

 ا  رکی  

پوشش گیاهی

 رخورد 

جدی  ر 

م  ای قوا ین 

 ا م خلفان

طراحی  ظام 

ک  رل ساخت 

 و ساز قوی

9.99

حاصلضرب دو ردیف فوق 31.22 6.74 60.3 10.4 108.66

امتیاز میانگین بر اساس 

پرسشنامه 2
2.23 2.41 3.35 2

 هبخز : ًگبسًذُ، ثش اػبع تحقیق هیذاًی

41 8.2 42 5.8 

8.82 8.14 2.25 8 9.99 

14 

24.88 4..1 44.2 44.1 442.44 

4

1 

8 
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 و( جمع بندی و نتیجه گیزی

ش ثش ؿکل گیشی ػیوبی ًبثٌْدبس ؿْشی کبهال ثِ هٌغقِ هَسد ًؾش ثؼتگی داسد. یقٌی ّوبًغَس کهِ  فَاهل هَث

کهشج  آثبد  صٍسآثبد آاػالم هـبّذُ ؿذ، ثب تغییش هحلِ ایي فَاهل تغییش هی کٌذ. ثب تَخِ ثِ فشآیٌذ تحقیق دس هٌغقِ 

ت اقـهبس کهن دسآههذ ثهِ هٌهبعق      ضقف ٍ ًبسػبیی قَاًیي ػبخت ٍ ػبص دس ٍّلِ اٍل ٍ سؿذ خوقیت ٍ هْهبخش 

ؿکل گیشی ٍضقیت ًهبهغلَة ایهي   حبؿیِ ای ٍ ایدبد حلجی آثبدّب دس هشحلِ دٍم اص اكلی تشیي فَاهل هَثش دس 

هٌغقِ ثَد کِ هؼلوب ثب تغییش هحلِ تشتیت ایي فَاهل ٍ هیضاى تبثیشگزاسی ّش یک دس ؿکل گیشی ػیوبی ًبثٌْدهبس  

عَس کلی اص عشیق ًتبیح حبكل اص تحقیق كَست گشفتِ، ًقؾ هؼهئَلیي   ی، تب حذٍدی خبثدب خَاّذ ؿذ. ثِشؿْ

 دس ؿکل گیشی ایي سًٍذ ًؼجت ثِ ػبیش فَاهل پشسًگ تش ثَدُ اػت. 

اگشچهِ عهی ػهبلْبی اخیهش ثهب اخهشای عهشح         گًَِ ًتیدِ گشفت کِ هحلِ اػالم آثبد دس ًْبیت هی تَاى ایي

سثظ دس ایي صهیٌِ، ًؼجت ثهِ گزؿهتِ دس ٍضهقیت ثْتهشی      ػبهبًذّی ٍ اتخبر تلویوبت ؿْشداسی ٍ ًْبدّبی ری

قشاس گشفتِ اػت، ٍلی ثب ؽشفیت ّبی هَخَد هی تَاى ثب كشف اًذک صهبًی، هغلَثیت هحلهِ سا تَػهظ کبسّهبیی    

 :چَى 

 ثبصًگشی ٍ ثِ سٍص دسآٍسدى قَاًیي ػبخت ٍ ػبص،  -

 تقییي تشاکن هغلَة دس ّش هٌغقِ،   -

 قْهذ ٍ آؿهٌب ثهِ ٍؽهبیف حشفهِ ای دس ساػهتبی کٌتهشل دقیهق         تـکیل گهشٍُ ّهبی آههَصؽ دیهذُ ٍ هت     -

 ػبخت ٍ ػبصّب،  

 تـکیل کویتِ ّبیی دس ساػتبی ػبص ٍ کبسّبی اخشایی هٌبػت،   -

  ، (Sky line  ٍ خظ آػوبى contextتَخِ ثِ ّوبٌّگی دس صهیٌِ آ -

ایٌگًَهِ   استقبی کیهیت ّبی صیؼت هحیغی ٍ حتی ثشًبهِ سیضی ّبی ثؼیبس خضیی تهش، هَفقیهت  حهؼ ٍ  -

 عشح ّب سا تضویي کشد.  

 

 س( منابع و مآخذ
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 1385ػبیت هشکض آهبس ایشاى، دسگبُ هلی آهبس، اعالفبت هشثَط ثِ آخشیي ػشؿوبسی ػبل  -7

 1379ؿبسٍى، خَئل، دُ پشػؾ اص دیذگبُ خبهقِ ؿٌبػی، تشخوِ هٌَچْش كجَسی، تْشاى، ًـشًی،  -8
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