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 چکیده
رود بر مبنای نظریه طراحی منظر مهران راهنمایتدوین هدف پژوهش 

لبه  .باشدا رویكرد طراحی مشارکتی میها و بترجیحات محیطی کاپالن
رویكرد طراحی بدون مشارکت  دلیل بهبازار تاریخی تبریز  رود مجاورمهران
کت شهروندی ای از فضاهای ناکارآمد احاطه گردیده است. مشاردر حلقه ،مردم

طراحی این منطقه اکولوژیكی از شهر  فرآیندنیازمند مداخله ترجیحات مردم در 
 بر اساسبصری طراحی شهری  هایکیفیتابتدا منظور  بدینباشد. می

 گرفت. قراربندی شده و مبنای انتخاب تصاویر ها دستهمتغیرهای کاپالن
جامعه آماری د. تصاویر امتیازدهی شدن (VPT) سپس با کاربرد تكنیک

گیری . نمونهاستبوده کسبه و عابرین محدوده مورد مطالعه  ساکنین،پژوهش، 
 200کوکران،  فرمولو حجم نمونه طبق  انجام گرفت ساده روش تصادفیبه 

 تربیششهروندان  اولویت بصریکه  دهدیمطالعه نشان م نیا .تعیین شدنفر 
های مربوط به . اگرچه کیفیتمتمایل به متغیرهای پیچیدگی و خوانایی است

متغیرهای انسجام و رازآمیزی نیز باید در محیط حضور داشته باشند اما از 
ها و همچنین میان متغیرهای کاپالن .باشندمی ربرخوردا تریپاییناولویت 
وجود دارد. میزان همبستگی  رابطه های بصری معادل در طراحی شهریکیفیت

پیچیدگی و تنوع، خوانایی و نفوذپذیری بصری، میان متغیر انسجام و ریتم، 
های موجی بیش از سایر متغیرها در گروه مربوط به خود رازآمیزی و حرکت

غیرقابل تفكیک عینی و  ابعاد به توجه همزماننوآوری این پژوهش  باشد.می
 بوده است.ذهنی در ارزیابی منظر 

  

 کلیديگان واژ
 .، تبریزدرومهران ،بصری حاتیترج، منظرطراحی 

 

 
Abstract 
The purpose of this research is to provide a guide to Mehran 
River landscape design based on Kaplan's theory and 
Participatory design approach. Riverside of Mehran, near the 
historical bazaar of Tabriz, because of design without people's 
participation, is surrounded with dysfunctional spaces. Citizen 
participation requires the intervention of people's preferences 
in the design of this ecological area of the city. For this 
purpose, first the visual qualities of urban design were 
categorized according to Kaplan's variables and the basis of 
image selection. The images were then scored using the VPT 
technique. The statistical population of the study was 

residents, shopkeepers and passers-by in the study area. 
Sampling was done by simple random method and the sample 
size was determined to be 200 according to Cochran's 
formula.The results of this study indicate that the citizens' 
visual preference is more dispose to variables of complexity 
and Legibility. Although qualities related to coherence and 
mystery variables must also be present in the environment, they 
are of lower priority. There is also a correlation between Kaplan 
variables and equivalent visual qualities in urban design. The 
degree of correlation between the variables of coherence and 
rhythm, complexity and diversity, legibility and visual 
permeability, mystery and wave motions were more than other 
variables in their respective groups. The innovation of this 
research has been the simultaneous attention to the inseparable 
dimensions of objective and subjective in landscape evaluation. 
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 مقدمه
ن رودخانه اند اما چنانچه فضای شهری پیراموای از آن نبردهوجود رودخانه در منظر شهری مزیتی نسبت به دیگر شهرهایی است که بهره

بندی شهر عنوان یكی از عناصر اصلی استخوانرود در تبریز نیز بهمهراننداشته باشد، تبدیل به تهدیدی جدی خواهد شد.  رادهی الزم پاسخ
آن هرگز نتواند  تبریز سبب گردیده تا لبه دررود های اخیر فراموشی مهرانشود و حضورش در تمامی طول شهر مشهود است. در دههشناخته می

 برابر سیل از یک داشتن اهالی شهر در برای مصون نگه ،1313های سنگی در سال ان یک فضای شهری موفق عمل کند. ایجاد دیوارهعنوبه
که محصول دیگر  سوی گونه نفوذپذیری بصری و کالبدی با بافت پیرامونی ازتجاری پیرامون رودخانه فاقد هر بازارها و دو لبه سو و احداث پل

 (Newman, 1973: 1)دفاع  قابلو غیر (Trancik, 1986: 1)ارمغانی جز ایجاد فضاهای گمشده  .آیدحساب می ای اخیر بههطراحی دهه
 فرآیندتوجه به مشارکت شهروندان در  هر نوعفاقد  گرفته انجامرود بافت تاریخی در مجاورت مهران ءدر احیا آنچه نداشته است. همراه به

 توان با نگاه دوباره به حاشیه رودخانه و بازآفرینی آنکیفی محیط می ءارتقاضرورت  نیاز بها در نتیجه اقدامات فوق و طراحی بوده است. لذ
عنوان نشانه که در تصویر ذهنی شهروندان و گردشگران بهچنان. فرصت تقویت ارتباطات اجتماعی را ایجاد نمود عنوان شریان حیاتی شهربه

ریزی و مدیریت در د فزاینده شهرنشینی و تغییر در ماهیت و پیچیدگی مسائل شهری موجب ناکارآمدی برنامهرش شاخص شهری حک شود.
منظور حل پایدار مسائل شهری، بیش از پیش آشكار ساخته را به« باالبهپایین»مقیاس کالن شده است. این امر ضرورت توجه به نگاه از 

ساختار مدیریت شهری، فقدان مشارکت مردمی و بسیاری دیگر از  به غلبه نگرش بخشی علت به. (39: 1392، است )رضازاده و همكاران
نظر  تأمینبدون  (.48: 1392توسعه پایدار شهری تاکنون تحقق نیافته است )مرصوصی و همكاران،  ،ریزی کالسیکنمودهای برنامه

 (.20: 1395فر، آل دسترسی پیدا نمود )صابریه شهری سالم و ایدهتوان بهای اصلی مدیریت شهری، نمیعنوان یكی از ستونبه شهروندان
کردن فعال  در مولفه اجتماعی توسعه پایدار بپذیریم، مسیری جز درگیر مؤثرعنوان یكی از معیارهای چنانچه مشارکت شهروندی را به

ریزان، طراحان و بین توده جامعه و برنامه ارتباط متقابل فرآیند ،مشارکتکیفیت متصور نیست. مردم برای خلق فضاهای شهری با
و درک گسترده جمعیت از اهداف توسعه تعریف  «بسیج انرژی خالق جامعه» عنوانرا به گیرندگان جامعه است. بوازیر، مشارکتتصمیم

بخشی از  هستند کهاستوار است که شهروندان صاحب این حق  شهروندی بر این اصل کلیدی مشارکت (.210: 1392، )داودپور نمایدمی
عدم توجه به ترجیحات شهروندان،  (.Morrison; Xian, 2016: 205) گذار استتأثیر هایی باشند که بر زندگی آنگیریتصمیم

 .خواهد داشت به همراه، عدم احساس مسئولیت را در فضاهای شهری حس تعلقنارضایتی، نبود 
 قابل عوامل پایه گیرد. در رویكرد اول مطالعه بربا دو رویكرد عمده صورت میشناختی معیارهای زیبایی پایه مطالعات منظر بر 
عنوان یكی از ها بهتئوری کاپالن. شودانجام میکنندگان استفاده و ذهنی شناخت عوامل ادراکی مبنایگیری عینی و در رویكرد دوم براندازه

شكل  ،نوآوری کاربرد آن در محیط مصنوعبا پژوهش را  نیا ،بیعی بنیان نظریهای طپرکاربردترین نظریات برای ارزیابی ترجیحات محیط
ا رویكرد ها و بنظریه ترجیحات محیطی کاپالن مبنایبر رودمهرانتدوین راهنمای طراحی منظر هدف این پژوهش  . بنابراینخواهد داد

های طراحی یكی از بهترین و کارآمدترین تكنیک باشد. برداشته درکه هر دو رویكرد ذهنی و عینی را  ایگونهبه باشدطراحی مشارکتی می
است که میزان ترجیحات کاربران فضاهای شهری را سنجیده و  (VPT)منظر فضاهای شهری با مشارکت مردمی، تكنیک ترجیح بصری 

بندی اطالعات بصری در زمینه ری و روش طبقهها در زمینه تئونظریه کاپالن دهد.هایشان را برای مرحله اجرا مورد استفاده قرار میاولویت
گیری متفاوت اما یک هدف مشترک، اولی با رویكردی ذهنی و دومی بر مبنای عینی، در راستای دستیابی به ترجیحات تكنیكی با دو جهت
اما پژوهشی که  .است گرفته صورتها ندرت با تلفیق آنهای متعددی نیز به تفكیک در هر دو حوزه و بهباشند. پژوهشمردم از محیط می

 است.  نیافته انجام ،ها باشدبندی توسط مردم متغیرهای اطالعاتی کاپالنمبنای انتخاب تصاویر برای اولویت
توجه به  .های زیباشناسانه ذهن انسان را برآورده سازدل عینی خود باشد و هم خواستهئپاسخگو به مسا منظر زمانی مطلوب است که هم

 برایبا رویكردی نو  وکه این پژوهش بدان پرداخته است تفكیک عینی و ذهنی در ارزیابی منظر موضوعی است  قابل غیرابعاد همزمانی 
دنبال پاسخگویی به به گرفته انجامدر این راستا پژوهش  است. گرفته بهرههدف خود  جهتبندی تصاویر در ارزیابی منظر از تكنیک طبقه

ارتباط این متغیرها با  باشند؟ مؤثرتواند در ارزیابی ترجیحات محیطی مردم ، کدام متغیرها میرودمهرانراحی منظر ط در :این سواالت است
 شان در طراحی شهری چگونه است؟های بصری معادلکیفیت
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 مبانی نظري

 چارچوب نظري
 از (.21667: 1385ی آمده است )دهخدا، اتامل، بینش، تفكر و رمعنای نگریستن در چیزی بهنظر معناشناسی واژه منظر از ریشه نظر است که به از

 ذهنی -عینیهای منظر است که دوگانه دلیل همین بههای منظر متاثر از دوگانگی هگلی و مارکسی است و نظریه تربیشنظر تخصصی 
گرایانه است که ، متاثر از رهیافت اثباتای شهردر قالب سیم لینچ تا پیش از کار شناسی منظر شهریتوان گفت هستیمی .است شده مطرح

شود عنوان امری واقعی پذیرفته میاست به قابل مشاهدهنتیجه غلبه علوم طبیعی بوده است. این دیدگاه مدعی است، فقط آن چیزی که  در
(Blaikie, 2000: 13.)  

بلوغ دانش و  لمرو اطالق مفهوم مذکور، مستمر و به موازاتق» د:نویسو می ثر از طراحی شهری دانستهأمت را مفهوم منظر شهری گلكار
منظر شهری »، «تزئینی-منظر شهری آرایشی» :باشددارای چهار حلقه می و است گرفته قرارهنر طراحی شهری مورد پاالیش و صیقل 

  (.38: 1385، گلكار) «هوشمند -منظر شهری پایدار» ،«زمینه گرا -منظر شهری ادراکی» ،«محوربرنامه -عملكردی
 

 رويکردهای منظر در طراحی شهری

 رويکرد عینی

 نظر ردعنوان یک جسم مستقل انسان و به که در آن منظر فارغ از انسان و ذهن گرا و فیزیكی به موضوع منظر، رویكردی استنگاه کمیت
ای نامهدانند که در آن منظر تعریف لغتبرابر می و سیمای سرزمین زیست محیطمنظر را با مفاهیمی همچون محیط،  نوعیبهو  شده گرفته

  (.19 الف: 1396)ماهان و منصوری،  دیدندورنمایی است برای  معنایبهدارد و 

است. در منظر شهری  مؤثرآن بخش از محیط یا فرم شهر است که بر روی کنش و واکنش شخص و نتایج اعمال وی » منظر شهری
میزان ادراک فرد از محیط «. شودالقوه به کیفیتی مستقیما محسوس )اطالعات بالفعل( تبدیل میاست که بخشی از اطالعات محیط ب

باشد که منظر شهری جنبه عینی یا قابل ادراک محیط می ترتیب بدینبستگی دارد به میزان آمادگی ناظر، ظرفیت و شرایط محیطی ادراک. 
کند. منظر شهر بخشی از شكل شهر است که ناظر آن را دریافت می(. 101: 1389د، )پاکزا ستا نوبه خود دارای فرم، عملكرد و معنا به
شود؛ یعنی منظر شهر عینیت قابل ادارک و فضای مورد عبارتی شكل شهر در الیه منظر شهر به کیفیتی مستقیما محسوس تبدیل میبه

 (.50: 1385است )حبیب،  مانپیرامونادراک ما از واقعیت موجود شهر 
 

 کرد ذهنیروي

دهد و محیط تمایزات و ارتباطات را ارائه می فرآیندگیرد. در این چرخشی شكل می فرآینددر دو روش و  تصاویر محیط، (1960)لینچ  اعتقاد به
 (.66: 1399، ابیالحس)علی دارد و این امر واکنش احساسی و رفتار را درپی کنندسازماندهی و اطالعات محیطی را با معنی ترکیب می مردم انتخاب،

ات ذهنی و تأثیرگانه بوده و در مراحل بعد و با گذر زمان، مستقیم حواس پنج تأثیر تحتکل، ابتدا منظر که در در حوزه تنهانهها تمام پدیده
شهری افرادی  در میان طراحان (.75: 1383)منصوری،  کنندها را دگرگون میبسیار مهم گذاشته و آن تأثیرمفاهیم نیز بر تصورات ما 

ای و مصاحبه به برخی های پرسشنامهروش از طریق وهای ادراکی منظر با تأکید بر جنبه هاکاپالن ،لنگ ،نسر ،لینچ، اپلیاردهمچون 
اشد و ناپذیر بپایان توانددهد این سیر تطور و پیشرفت معیارسازی، مینشان می امری که. اندیافته دستمخاطبین منظر،  ترجیحات ذهنی

بلكه فعالیتی  مكانیكی نیست فرآیندشناسانه بین فرد و محیط یک تعامل روان (.38: ب 1396منصوری، ماهان و ) باشد داشته ادامههمچنان 
شود دهد و صرفا به اطالعات بصری خالصه نمیاست که انسان از طریق تمایزات فیزیكی و همچنین اهمیت عملكردی و عاطفی پاسخ می

های پیرامون است و شامل کلیه معانی و عواطفی است که با ها و مكانکالبدی پدیده غیر های کالبدی وگیرنده کلیه ویژگی رببلكه در
  (.216: 1395)پاکزاد و بزرگ،  شودیادآوری آن پدیده در ذهن تداعی می
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 ذهنی-رويکرد عینی

توای روشن و ظرفیتش در پذیرش و ابراز عقایدی که ذهن را نیز مح دلیل بههای فیزیكی و تجربی و هم واسطه شاخصمنظر هم به
نیز پدید  ،تنها از آنچه در برابر چشمان ما، بلكه از آنچه در ذهن ما است عبارتی منظر نهبخشد. بهشكلی تازه می کند، به جهاناستفاده می

الزم است کالبد و ذهن با  و دهنده آن نیست بخش تشكیلجمع جبری صفات دو  نابراین صفات منظر حاصلب (.43: 1389)حبیبی، آید می
اند چنان ترکیب اتحادی رسیدهیكدیگر ترکیب شوند و محصول جدیدی تولید کنند. اصل مهم در منظر سنتز اجزای آن است. یعنی اجزای آن به

: 1395، کنند )منصوریعنوان یک واحد معنا پیدا میکه اجزای ترکیب در آن استقالل وجودی جداگانه ندارند، بلكه در کنار یكدیگر است که به
واسطه تعامل انسان با ای که بهآمدی( و وابسته به ادراک مخاطب است. پدیدهومنظر نه صرفا عینی و نه صرفا ذهنی، بلكه سیار )رفت (.33

دهد که ن و ادراک ناظر وجه ذهنی آن را تشكیل میکالبد محیط وجه عینی آ .ذهنی است -ای عینیرو مقولهاین آید و ازمی وجود محیط به
اند کرده اند، چگونه رفتارمنظر شهرها نمایانگر آن است که مردم آن جامعه چگونه اندیشیده(. 37: 1392ناپذیر هستند )دونادیو، دو جز جدایی

دو  (.85: 1396، شیعه)شود حصول اجتماعی تولید میعنوان یک منهایت به ی است که درفرآیندعبارتی، منظر شهری اند. بهو چگونه ساخته
 اند.( مقایسه شده1رویكرد غالب به منظر در )جدول 

 

 مقایسه دو رویكرد غالب به منظر .1جدول 

 پردازاننظريه هاويژگی رويکرد

 6عینی

 شود. عنوان امری واقعی پذیرفته میآن چیزی که قابل مشاهده است و به -
 پذیرد. منظر متضمن عینیت است.اربرد حواس بشری انجام میشناخت از طریق ک -
 هایی است که با چشم قابل رویت باشند.منظر شهری، عناصر و مولفه -
وظیفه متخصص شهری آن است که  کنشگران اجتماعی وجود دارند.گر و منظر شهری مستقل از مشاهده -

 و توصیف کند. های منظم یا الگوهای موجود در منظر شهری را کشفتوالی

 گوردن کالن، برادران کریر

 7ذهنی
 گراادراکی/ زمینه -
 بین رفت.واسطه و موثق شناخت ازعنوان منبع بیاعتماد به حواس به -

 هاکاپالن ،لنگ ،نسر لینچ، اپلیارد،

 86: 1396، و همكاران شیعه مأخذ:                                                                                                                      
 

 ترجیحات محیطی کاربران فضاهای شهری

و توجه به این پژوهش رویكردی جامع به منظر . های ارزیابی عینیت پاسخگوی آن نیستروش سازد کهای میبعد ذهنی منظر از آن پدیده
ترین نظریات با رویكرد ذهنی و عنوان یكی از شاخصها بهبراین در بحث نظری، تئوری کاپالندارد. بنا در نظر هر دو بعد عینی و ذهنی را

ها بندی کیفیات بصری و عینی طراحی شهری مرتبط با متغیرهای کاپالنسپس اقدام به دسته است. شده انتخابمشارکتی مردم به منظر 
  ی و ذهنی به منظر را تلفیق نماید.است دو رویكرد عین داشته سعینموده است و از این طریق 

متمرکز  طبیعیهای ترجیحات انسان در محیط میالدی بر روی 70هستند که مطالعات خود را در دهه  ن روانشناسان محیطیکاپال استفان و راشل
مختلف پژوهش  61( 1972-2004سال ) 30گردد که طی حدود میروایی این تئوری به آنجا بر. تكمیل کردندآن را  1989 سال در در نهایتکردند و 
  .(Stamps, 2004: 1) ستایک تئوری پایه در روانشناسی محیطی  این است که بیانگر شده و انجامآن اساس بر طبیعی هایدر محیط

محیط در نظر  است که افراد در ارتباط با «شدن درگیر»و «فهمیدن»به این نتیجه رسیدند که دو هدف ، ها پژوهشها پس از سالکاپالن
« فهمیدن» های محیط برایدارد. ویژگیتش است که فرد از موقعی گرفتن و دریافتی شدن، فرا آگاه معنایابی،« فهمیدن»دارند. منظور از 

ر از نمایند. منظوتر میرا برای فرد راحت کنند و توصیف آنگیری ساده یک طرح کلی از محیط کمک میشود که به شكلچیزهایی را شامل می
هایی که به امكانات و پتانسیل لحاظکننده، محیطی است که به درگیر باشد. محیطشدن می برانگیخته و کردن، آموختن کشف «شدن درگیر»

و شدن ذهن ناظر با منظر  ها معتقدند که برای درک طرح کلی محیط )فهمیدن( و نیز درگیرکاپالن. کافی غنی باشد حد کند، بهفرد عرضه می
 طبق نظر ایشان نظم بصریبخشد. می به محیط بصری، فرد اطالعات را از طریق دو مسیر متفاوت دریافت نموده و نظم نهایت واکنش نسبتدر 

 :پذیرددر قالب دو الگو صورت می 

                                                                                                                                                         
6. Landscape, Townscape, view 

7. Image  
 .  Stephen and Rachel 
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قابل ادراک است و  لحظه یکو در  سرعتآنچه به .شوددیده می ای )پرسپكتیو( ثابت که از یک نقطه ثابتبعدی یا صحنه الگوی دو .1
 .است محیط در مقابل ناظر یک تصویر مسطح حالت ایندر 

  (Kaplan, 1979: 242). شودمیادراک  های متوالی متصلصورت صحنهکه با حرکت فرد در محیط، به بعدی از فضاالگوی سه .2

محیط، با دو سطح دریافت اطالعات تقاطع داده شوند،  ارتباط با عنوان الزامات برقراریبه ،کردن( چه دو نیاز پایه )فهمیدن و درگیرچنان
، پیچیدگی )کشف سریع( ،این چهار متغیر عبارتند از: انسجام )فهم سریع(. اندنامیده« اطالعاتی متغیرهای» گیرد که آن راحالت شكل می 4

  .(2)جدول  خوانایی )فهم استنباطی( و رازآمیزی )کشف استنباطی(
 

هاعاتی کاپالنمتغیرهای اطال .2جدول 
 شدندرگیر ساختنمعنا نظم بصری

 10یچیدگیپ 9انسجام لگوی دوبعدیا

 12 رازآمیزی 11خوانایی بعدیالگوی سه

             Kaplan, 1979: 245 مأخذ:  

 

 های بصریبندی کیفیتهای طبقهانواع روش

ها خواسته بر روی آن شده چاپهای ها و واژهشكل اساسبرتعدادی کارت  کردنمرتب معموال از پاسخگو، بندی تصاویردر روش طبقه
 7یا  5کند، مثل طیف سنجش ها را مشخص میکارت کردن مرتبهای مبنای بندی، پژوهشگر دستهشده کردن هدایت مرتبشود. در می

باشد بندی که به نظر او منطقی میقولهگونه م ز هرتواند اکردن آزاد، پاسخگو می کم. در مرتب تا بسیار زیاد بسیارهای ای، از گزینهگزینه
بندی کند، یا ها دستهاساس عملكرد آنكونی، تجاری، مذهبی و غیره را برهای ساختمانی مستواند گونهاستفاده نماید. برای مثال، می

شود، موارد از پاسخگو خواسته می چندگانه،کردن آزاد  های سنتی تا مدرن انتخاب نماید. در مرتبسبکاساس برها را ای از خانهمجموعه
های توان در ردهرا می F-Sortو Q-Sort کردن مثل های مرتبانواع دیگر شیوهدفعات دلخواه مرتب کند.  تعداد بهشده را  داده تشخیص
های مشابه ذکور، تكنیککردن تصاویر مهای مرتبانواع روش (. افزون بر232-212: 1396 تری مطالعه کرد )گروت و وانگ،تخصصی

 اند.قرار گرفته( گردآوری شده و مورد بررسی 3دیگری نیز در )جدول 
 

 های تحلیل بصری منظرمرور برخی از روش .3جدول 

 ابزار کاربردی تحلیلوشیوه تجزيه کنندهسال و شخص ابداع معادل فارسی

های کیفیت بندیطبقه
 13بصری

، زوب، پیت و اندرسون در 1974، استنفنسن در روانشناسی 1953
 مطالعات منظر

ادراک از منظر ها توسط مردم بر مبنای بندی عكسطبقه
 گیرد.صورت می در راستای تفسیر و ارزیابی آن

 عكس

 ، هرناندز و همكاران2004 14ارزیابی تاثر بصری
کالبدی عناصر شهری در راستای ارائه پیشنهاد جدید  تأثیر

 گیرد.یل میدانی قرار میتوسط کارشناسان مورد تحل
افزار نرم عكس+

 ایرایانه

 ، آنتون تونی نلسون1970 15تكنیک ترجیح بصری
 این ارزیابی شامل یک تعداد از تصاویری است که 

 هایشان به آن امتیاز دهند. مردم باید مطابق با اولویت
 عكس

 ، گارود2008 16عكاسی داوطلبانه
 نظرمورد گرفتن عكس از مناظر با موضوعات خاص

 ایهیویژگ هبرگیرنددر توسط مردم که پژوهشگران 
 .مورد مطالعه باشنده منفی محدود مثبت و 

 عكس

 درطراحی صنعتی میتسو ناگاماجی ،1970 17مهندسی کانسی
 هایی است که قابلیت ترجمه احساسات یكی از روش

 محصوالت های درونی مشتریان دربارهو خواسته
 دراکی مشخص را داراست.های متغیر ابه عامل 

 عكس+ لیست واژگان

.Amadeo et al, 1989: 40, Hernandez et al, 2004: 20, Najafi charmini; Khastou, 2015: 44,Garrod, 2008: 385, kelini et al, 2008: 154 :أخذم

                                                                                                                                                         
9. Coherence  

10. Complexity  

11. Legibility  
12. Mystery  

13. Quality Sort Method ) Q-sort(  

14. Visual Impact Assessment (VIA(  
15. Visual PreferenceTechnique (VPT) 

16. Volunteer-Employed Photography (VEP)  

17. Kansei engineering 
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  (VPT) تکنیک ترجیح بصری

است. (VPT) ت کاربران فضاها تكنیک ترجیح بصریشهری با مشارکهای طراحی منظر فضاهای یكی از بهترین و کارآمدترین تكنیک
گیری هایشان به آن امتیاز دهند. سپس نظریات مردم جهت تصمیماین ارزیابی شامل تعدادی تصویر است که مردم باید مطابق با اولویت

ها و بخشی به طرحهای تجسم یا عینیتروش روش مذکور یكی از. گیرداستفاده قرار میدرباره ساخت یک محیط شهری برای آینده مورد
محور از عنوان یک رویكرد مردمگردد. ارزیابی منظر شهری با کاربست این تكنیک بههای شهری در سطوح مختلف محسوب میبرنامه

ت محیط دارد. تكنیک بندی توسط متخصصین و ارائه راهبردهایی برای ارتقا کیفیاعتمادپذیری باالیی برخوردار است لیكن نیاز به جمع
پسند و به یک پدیده مردم 1990توسعه پیدا کرد و در طول سال  1970ترجیح بصری توسط طراح شهری آنتون تونی نلسون در اواخر سال 

در واقع این . های شهرسازی و طراحی تبدیل شدرایج برای آموزش عموم درباره مفاهیم مشخص طرح و کسب بازخورد در زمینه گزینه
 (. 1-4: 1394 )قربانی و همكاران، کندهای آتی کمک میتكنیكی است که به جامعه در تعیین قسمتی از طرح یا پروژه برای طرحروش 

رویكرد اول ها وجود دارد. آوری دادهآوری اطالعات عمومی است. دو روش مختلف برای جمعتكنیک ترجیح بصری یک ابزار برای جمع
باشد. رویكرد دوم کاربرد یک مقیاس متغیر است دادن مردم مطابق ترجیحشان میشده و رایز عناصر طراحیدادن دو تصویر مختلف انشان

هایشان را مطابق با نیازهایشان نشان دهند و از میان توانند اولویتمردم می طوری که افراد مطابق این طیف به تصاویر رای دهند.به
  (Najafi charmini; Khastou, 2015: 44). منظور توسعه فضایی انتخاب کنندپذیر را بهنای از تصاویر، طراحی دقیق و امكامجموعه

 در ارزیابی منظر در (VPT)تخصصی بودن تكنیک . 1بندی اطالعات بصری به دو دلیل: های طبقهاین پژوهش نیز از میان انواع روش
کارگیری بندی صرف، این تكنیک را با بهیک اولویت منزلهبهنه صرفا  طراحی و فرآینداعمال ترجیحات مردم در  ..2 حوزه طراحی شهری و

 عنوان متدولوژی پژوهش برگزیده است. یک مقیاس متغیر به
 

 پیشینه تجربی
 بندر تسالونیكینمونه موردی: : کنارآببررسی ترجیحات افراد در توسعه مجدد »با عنوان (،2011توسط وایونا ) یافته انجام پژوهشدر 
برای توسعه مجدد بندر شامل  شده ارائهآلترناتیو باشد. از شش می توسعه بندر هدف بررسی ترجیحات شهروندان برای باز ،«نانیو

محیطی متمرکز شده است. محیطی، تاریخی و تجاری، ترجیحات شهروندان بر توسعه مجدد زیست، تفریحی، مسكونی، زیستکاروکسب
ترجیحات افراد برای  محیطی بستگی دارد.های زیستها و مجتمعراهتوسعه پیادهمحیطی بندر در درجه اول به زیستتوسعه  بازطبق نتایج، 

 محیطی مرتبط استطور مثبتی با توسعه مجدد زیستها بهها و رستورانتوسعه مراکز اوقات فراغت، مجتمع آکواریوم
کننده برای حفاظت از اولویت بصری مناطق تاریخی شهری: عوامل تعیینابعاد »عنوان ، در پژوهشی با(2015دقتی نجد و همكاران )

در ارزیابی محیط  بصرییک روش ادراک عنوان به VPTحفاظت از میراث شهری از تكنیک  بر مؤثربرای تعیین عوامل ، «میراث شهری
صحنه، شش  54از پرسشنامه مبتنی بر عكس شامل استفاده کردند. برای شناسایی ترجیحات بصری در مرکز تاریخی کواالالمپور با استفاده 

یک گروه  گرفت. قرارارزیابی  داشتند مورد تأثیربعد بصری که بر روی ادراک گردشگران از منطقه مورد مطالعه و همسایگی بالفصل آن 
تعیین شدند. نتایج نشانگر این ها ای متشكل از معماران، معماران منظر و طراحان شهری برای شناسایی محتویات صحنهکارشناسان حرفه

هایی نظیر آرایش و هرگونه مداخله در چنین سایتکه این است و شده دادههای میراث فرهنگی ین اولویت به ساختمانتربیشبود که 
 . ی شهر گرددهای منطقه باشد تا بتواند منجر به سودآوری باال براانداز تاریخی و ویژگیسازی باید مكمل چشمکاشت گیاهان، محوطه

بصری  ترجیح، با استفاده از روش ی منظر شهری با تأکید بر خواناییسازمانده»عنوان با که در پژوهشی ،(2015) خستوو  نجفی
(VPT) )و با استفاده از روش خوانایی  اقدام به سازماندهی منظر شهری با تأکید بر .انجام دادند «)مطالعه موردی: خیابان خیام قزوین

 مشخص از خوانایی منظر خیابان بود.گروه مربوط به یک معیار  تایی که هر 4گروه  15ها با ارائه تصاویر در قالب نمودند. آن صریترجیح ب
 . طراحی خیابان خیام نمودند بندی کرده و اقدام به بازترجیحات شهروندان را اولویت

طراحی منظر تقاطع دستغیب زنجان با استفاده از تكنیک ترجیح بصری باز»با عنوان ،(1394در پژوهشی که توسط قربانی و همكاران )
(VPT)» و سپس با  شده پرداختهآوری اطالعات ، ابتدا برای شناخت وضعیت موجود با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه به جمعگرفته انجام

 پنجهودستها ئل و مشكالت اساسی که این تقاطع با آن، مساگرفته صورتنامه هایی که بر روی نتایج حاصل از پرسشمحاسبات و تحلیل
شده، سپس با  تهیه های فضا و منظر شهری در قالب آلترناتیوهاییبه مشكالت موجود، طراحی توجه بااستخراج گردیده است.  ،کندنرم می

با انجام مراحل فوق به ارائه  داشته قصدژوهش . این پاست گرفته قرارخواهی و انتخاب رنظ ددر میان مردم مور ،VPT استفاده از تكنیک
 .راهكارهایی در قالب طرح و پیشنهاد بپردازدو آلترناتیو مطلوب از نظر ساکنین 
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کنندگان بر پایه ارزیابی کیفیت بصری بررسی ترجیحات استفاده»عنوان ، با(1392توسط گلچین و همكاران ) گرفته صورتدر پژوهش 
ها و معیارهایی است که از طریق ارزیابی کیفیت بصری منظر، تعیین شاخصاز هدف  ،«گلی شهری ملت زاهدان()مطالعه موردی: پارک جن

برای ارزیابی کیفیت بصری و ارتباط آن  شناسی منظربا رویكرد ذهنی به زیباییبنابراین  .مناظر را حفاظت، احیا یا بازسازی کرد ها بتوانآن
 بندیضمن مصاحبه، از روش طبقه برای انجام پژوهشاست.  شده پرداختهکنندگان فادهترجیحات است های ادراکی منظر براساسبا جنبه
بندی کنندگان اولویت استفاده ترجیحات اساسبر رفاهی و تفریحی-تصویر مربوط به دو پهنه خدماتی 16 است. شده استفادهبصری کیفیت 
  .است شده ارائهاین پارک جنگلی ه اماندهی منظر محوطسو  ءمنظور ارتقادر انتها، راهبردهایی بهشده و 

 «های شهریشده زیر پل ترجیحات محیطی مردم برای طراحی فضای رهاارزیابی »عنوان در پژوهشی که با ،(1397لک و رمضانی )
پذیری،  نی و امنیت، رویتهای ایمبندی اطالعات بصری به این نتیجه رسیدند که کیفیتانجام دادند با کاربست روش مصاحبه و طبقه

 .باشنددر طراحی این فضاها می مؤثرهای ترین کیفیتآسایش اقلیمی از مهم احساس تعلق،انسجام محیطی، سرزندگی، غنای حسی، 
با  و «راز(پژوهی: بلوار چمران شی شهری )موردهای درونبهسازی منظر حاشیه بزرگراه»عنوان باکه در پژوهشی ، (1398برازجانی و همكاران )

به این نتیجه رسیدند که تنوع در پوشش گیاهی اطراف مسیر پیاده، در  ،دادندانجام  کنندگان بر مبنای ترجیحات استفاده مذکورهدف بهسازی منظر 
 های باالیی برخوردار است.بندی مسیر از اولویتهای مشارکتی، خوانایی راه، تنوع در نورپردازی و سكانسنظر گرفتن فعالیت

 

 پژوهش انجام روش
های مورد شاخص و توجه به ماهیت موضوعبا .باشدمی یتحلیل -تحقیق، توصیفی این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از حیث روش

 آماری جامعه. باشدشوندگان می پرسش از سنجیتصویری و نظر پیمایشی با استفاده از پرسشنامه از نوع آنبررسی، رویكرد حاکم بر 
ساده انجام گرفت و حجم نمونه طبق  روش تصادفیگیری به نمونه است. بودهکسبه و عابرین در محدوده مورد مطالعه  ساکنین،پژوهش، 

 تعیین شد.نفر  200کوکران،  فرمول

 ری درهای بصری معادل در طراحی شهازای هر متغیر مشخص شده و سپس کیفیت ها بهترین عناصر در تعریف کاپالنمهمابتدا 
بندی برای هر متغیر سه کیفیت عمده و اصلی طراحی شهری انتخاب گردید. جمع (. در نهایت4ی متناظر خود قرار گرفتند )جدول هادسته

 مورد هایدادهVPT  تكنیک کاربردبا و پژوهش سپس با توجه به هدف  است. گردیده ارائهآنچه عنوان شد در قالب مدل مفهومی پژوهش 
 تصاویر مربوط به هر شاخص انتخاب و توسط کاربران سایت ارزش ها،برای سنجش هر یک از شاخص اند.ژوهش گردآوری شدهبرای پ نظر

طور مثال ریتم، محصوریت، بار از شهروندان خواسته شد که به تصویر معرف هر شاخص به دهی یکدر مرحله امتیازگذاری شده است. 
طور امتیاز بدهند. در مرحله بعدی سه تصویر مربوط به هر متغیر وابسته به ایگزینه 5 طیف لیكرت مبنایبرطور جداگانه و یكپارچگی به

تصاویر را از نظر انسجام ارزیابی  3تا  1رتبه  مبنایبرشد و از پاسخگویان خواسته شد که این بار  داده نشانمثال انسجام به صورت همزمان 
استفاده شده  ،SPSSافزار ها از نرمتحلیل داده و برای بررسی و تجزیهگانه متغیرها تكرار شد. 4ای هکنند. این کار در مورد هر یک از گروه

پایایی  های بصری معادل طراحی شهری از تحلیل همبستگی استفاده شده است.ها با کیفیتاست. برای تبیین رابطه میان متغیرهای کاپالن
 مورد تائید قرار گرفت. 9/0محاسبه شد و با ضریب  ابزار با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ

 

 ها با کیفیات طراحی شهریهای متغیرهای کاپالنبررسی معادل .4جدول 

 متغیرها هاتعريف کاپالن کیفیت بصری معادل در طراحی شهری   

تسلسل حرکت پیاده،  تداوم،، شدهتعریف، ارتباط یا وابستگی، فضای معین هندسه ،تكرار(، ترادف یا تقارن-ضرباهنگ)ریتم 
  پیوندیهممحصوریت، تناسب، فشردگی، توالی،  پیوستگی، یكپارچگی، هماهنگی، وحدت، سازگاری، تجانس، تمرکز،

 انسجام شوندهدهی آسان، عناصر تكرارسازمان

پوشش گیاهی، کاربرد رفتگی، غنای بصری، تنوع آمدگی و عقبپیش نقیض،وضدخوردگی و انحراف، دوگانگی و ترکیبات پیچ
 پذیری، رنگ تعلق، تباین، تقابل، تنوع، تزئینات، غنای حسی، انعطافدرنگیواسطگی یا بی، آراستن، بیهاچندگانه، تضاد یا وجه تقابل

 پیچیدگی تنوع، غنا

س انسانی، آگاهی بصری، مقیا گذاری یا تكرار آغازین، نقطه عطف، امتزاج فضای درون و بیرون،کادربندی، نشانهتاکید یا وقفه، 
 عنوان نقطه کانونی، نفوذپذیری بصری، وضوحتقاطع به

 خوانایی هاسهولت دسترسی، توزیع نشانه

 یا چندگانه، تغییر سطح، حرکت موجی، انتظار، تودرتو، فضای بسته پیدرپیهای متعارف، نابهنگامی، دیدمبالغه، غیر

  مرتبگیکنج، یک سازی منظر، انحراف زاویه درته، پنهانبسخطای باصره، غیبت محسوس، فضای نیمه 

  شدن،، درگیرفتنبیش از یک راه برای ر

 عنصری تازه، عجیب ونه الزاما حضور 
، برانگیختن تربیشمنتظره، یادگیری غیر

 حس کشف محیط

 رازآمیزی
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 مفهومی پژوهشمدل . 1 شکل
 

 انجام پژوهش فرآیند. 2 شکل

 

 نای مدل مفهومی پژوهشببر م (VPT)کاربست تکنیک 

ترین رودکنارهای یک تصویر توسط پژوهشگر انتخاب شد. گزینش تصاویر از موفق مفهومی پژوهش، مدلهای یک از شاخص متناظر با هر
سازند شاخص بصری مربوطه را نمایان  ،توانستند در قالب یک تصویرجهان و در مواردی فضاهای شهری کارآمدی که به بهترین شكل می

 تثبیت گردید. (VPT)بندی توسط مردم و با انجام تكنیک متغیر برای اولویت 4تصویر مربوط به  12نهایت  (. در5گرفته است )جدول  انجام
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 بندیتصاویر انتخابی توسط پژوهشگر برای ارائه به شهروندان جهت اولویت .الف - 5جدول
 موقعیت جغرافیايی تصوير داليل گزينش توسط پژوهشگر و منتخب تصاوير مشخصه تصاوير های کلیدیشاخص هامتغیر

 انسجام

 A1P ریتم

 
 سازی، فضاهای کاشت گیاهان و مبلمان شهریریتم ایجاد شده در کف

 رودخانه باو18

کانادا -کالگری  

 A2P محصوریت

 
 2/1کاشت درختان با ارتفاع مناسب و ایجاد محصوریت خوب با نسبت 

 19نچورودخانه چونگه

 

 کره جنوبی-سئول

 A3P پیوستگی

 
 با ریتمی از درختان شدهمحصوروجود مسیر متداوم پیاده 

 20رودخانه پرتلند

 

 آمریكا-اورگون

 

 پیچیدگی

 B1P تنوع

 
 رفتنکردن، راهنگاههای نشستن، فرصت دلیل بهوجود تنوع 

 سواریخوردن، تفریح، خرید، قایق های چندگانه نظیروجود فعالیت

 21دخانه شیكاگورو

 

 آمریكا-شیكاگو

 B2P غنای حسی

 
 حواس بینایی، بویایی، شنوایی، المسه در ادراک محیط شدندرگیر

 روم بیک خیابان شهری
22 

 هلند

 B3P پذیریانعطاف

 
 های آیینی گوناگونقابلیت فضا برای برگزاری جشن

 چونرودخانه چونگه

 

 کره جنوبی-سئول

 

 

                                                                                                                                                         
16. Bow River Walk 
17. Cheonggyecheon River 
18. Portland River 

19. Chicago River Walk 

20. Roombeek Street 
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 بندیتخابی توسط پژوهشگر برای ارائه به شهروندان جهت اولویتتصاویر ان .ب - 5جدول
 موقعیت جغرافیايی تصوير داليل گزينش توسط پژوهشگر و تصاوير منتخب مشخصه تصاوير های کلیدیشاخص هامتغیر

 خوانایی

 C1P مقیاس انسانی
 

 متر5/6ها در محدوده تراز چشم و آستانه مهم ارتفاعیاستقرار ساختمان
 ها و جزئیات غنی در محدوده افقی دید انسانبانسایهوجود 

 های آبیگیری از تاکسیکیلومتر بر ساعت با بهره 5مقیاس 

 23آنتونیورودخانه سن

 
 آمریكاتگزاس

 C2P گذارینشانه

 
 هایی برای مسیریابیعنوان نشانههای هنری بهاستقرار المان

 مردم حول آن پدیده مثلث با طراحی المان و جذب کارگیریبه

 24پارک گورکی

 روسیه-مسكو

 C3P پذیری بصرینفوذ

 
 های تجاری شفافدید عابر پیاده به رودخانه، پل ارتباطی، بدنه

 ای به روی آب در راستای نفوذ بصری بینندهپیشروی جزیره

 رودخانه شیكاگو
 

 آمریكا -شیكاگو

 آمیزیراز

 D1P درتوتوفضای 

 
 روی مخاطب فضا برای انتخابوجود مسیرهای متعدد پیش 

 محوطه مجتمع مسكونی

 
 سنگاپور 

 D2P حرکت موجی

 
 آمده روی آبهای موجی شكل پیشگیری از حرکتبهره

 25رودخانه ژانگیاجانگ
 

 چین

 D3P تغییر سطح

 
 سازیگیری از خطوط منحنی در تغییر سطوح و کفبهره

 26سوهوگلكسی میدان عمومی
 

 چین

                                                                                                                                                         
23. San Antonio River 

22. Park Gorky 

23. Zhangjiagang Town River 
26. Galaxy SoHo 
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 لعهمحدوده مورد مطا
متر  4کیلومتر و عمق  18درازای  متر، 30با عرض جریانیکمآن مستقر است؛ رودخانه  ای که شهر تبریز برالقعر درهرود، خطرودخانه مهران

 (.15 :1387کند )مجتهدی، بخش شمالی و جنوبی تقسیم می 2است که موجد محوری طبیعی از شرق تا غرب شهر است و آن را به 
باشد. وجود و در مجاورت بازار تاریخی تبریز می کوچهراستهفاصل خیابان دارایی و لعه این پژوهش بخشی از رودخانه حدمحدوده مورد مطا

، بازار پادشاهسرای حسناالمر، مدرسه اکبریه، یخچال قدیمی، مسجد و کاروانهای متعدد در حوزه بالفصل سایت نظیر مسجد صاحبنشانه
 (.4و 3باشد )شكل ی محدوده میو بالقوه باال نشانگر توان تاریخی تبریز

 

  
 در نقشه شهر تبریزموقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه  .3شکل 

 کالنشهر تبریزطرح تفصیلی  مأخذ:                                           

 

 
 هرود و بناهای تاریخی پیرامون محدوده مورد مطالعوضعیت موجود مهران. 4شکل 

 www.maps.google.com :مأخذ                                                 

 هایافته
محاسبه درصد  ،شده انجامنظرسنجی  براساسبا استفاده از پرسشنامه صورت گرفت.  نظر موردمحدوده نفر از کاربران  200سنجی از نظر

نفوذپذیری  های محیطی تنوع،دارای کیفیت دهد تصاویرنشان می آمده دستبهج سازی در قالب نمودار، نتایمرتبو  میانگین امتیازات
ترجیحی پاسخگویان را به خود اختصاص  هایگذاری بیش از نیمی از اولویتپذیری و نشانه غنای حسی، مقیاس انسانی، انعطاف بصری،

تصاویر دارای  کهصورتی در .باشدکنار میرودر فضای شهری ی دیهااند و این ناشی از مطالبه شهروندان برای حضور چنین کیفیتداده
وجود  دلیل بهباشد که یا تر می، محصوریت، پیوستگی و تغییر سطح از میانه امتیازات پایینتودرتو های ریتم، حرکت موجی، فضایکیفیت

متعلق به متغیر  که 1BP (. تصویر6جدول باشد )ها میتر آن)انسجام و محصوریت مطلوب( و یا اهمیت پایین هایی در فضا نظیرچنین کیفیت
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، رفتن راه، کردن نگاههای نشستن، ایستادن، ایجاد فرصت دلیل بهتنوع  بودن دارامیانگین امتیاز و درصد پیچیدگی است با داشتن باالترین 
که به متغیر   3DP وان باالترین اولویت ترجیحی و تصویرعن، بهسواری گانه در فضا نظیر خوردن، تفریح، خرید، قایقهای چندوجود فعالیت

ترین عنوان پایینبه ،سازیگیری از خطوط منحنی در تغییر سطوح و کفبهرهمیانگین امتیاز و  درصد ینترکمتعلق دارد با داشتن  رازآمیزی
تا وجود  تربیشن به طی مسیر مستقیم و آسایش تواند نشانگر تمایل شهرونداکه این انتخاب نیز خود می اولویت ترجیحی انتخاب شدند

 الف سطح و دشواری آن باشد. تاخ
 

 کنندهترجیحات افراد مشارکت بر اساسهای تصویری تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه. 6جدول 

مشخصه  متغیر

 تصاوير

مجموع امتیاز  گانه لیکرتطیف پنج بر اساسترجیحات انتخابی افراد 

 هر تصوير

گین درصد میان

 امتیازات

درصد 

میانگین 

امتیاز هر 

 متغیر

 خیلی

 زياد

 کم خیلی کم حدودیتا زياد

 A1P 46 62 48 23 21 89 5/44 انسجام

66/27 A2P 31 58 64 26 21 52 26 

A3P 33 41 67 36 23 25 5/12 

 B1P 82 50 26 21 21 151 5/75 پیچیدگی

66/62 B2P 59 67 31 21 22 120 60 

B3P 52 64 41 23 20 105 5/52 

 C1P 55 67 36 22 20 115 5/57 خوانايی

60 C2P 48 66 45 21 20 101 5/50 

C3P 71 62 37 30 0 144 72 

 D1P 35 69 47 26 23 67 5/33 رازآمیزی

5/25 D2P 40 55 60 25 20 70 35 

D3P 29 53 56 29 33 16 8 

 
رتبه اول،  امتیاز نسبت به سایر متغیرها در میانگینباالترین درصد شود، متغیر پیچیدگی با ( مشاهده می2 و 1 نمودار) که درطورهمان

 .اندقرار گرفته نهایت متغیر رازآمیزی در رتبه چهارم متغیر خوانایی در رتبه دوم، متغیر انسجام در رتبه سوم و در

     
 اویر بر اساس ترجیحات مردمهای معادل تصبندی کیفیترتبهنمودار . 1شکل 

 



 51                            1400  یزیپا ،24 یاپی، پ2 سال دوازده، شماره ،شهری شناسیبوم هایپژوهش یفصلنامه علم                                     

 

    
 ها بر اساس ترجیحات مردمبندی متغیرهای کاپالنرتبه نمودار. 2شکل 

 

 های بصری معادلشان در طراحی شهریها با کیفیتبررسی همبستگی متغیرهای کاپالن

بصری معادلشان در طراحی شهری  هایعنوان متغیرهای وابسته و کیفیتها بهبرای بررسی وجود همبستگی میان متغیرهای کاپالن
ای هستند از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده حجم نمونه نسبتا کوچک بوده و هر دو متغیر از نوع رتبه ، چونعنوان متغیرهای مستقلبه

 دوبهدوصورت ل بهمستقعنوان متغیرهای های مربوطه بهگانه همبستگی میان هر متغیر وابسته و شاخص4های گردید. در هر یک از گروه
 (.10تا  7)جداول  ارزیابی گردید

 

 همبستگی متغیر انسجام با متغیرهای ريتم، محصوريت، يکپارچگی  بررسی

به ضریب اسپیرمن  با توجههمبستگی وجود دارد.  های مورد بررسیمیان متغیر ( است، =05/0αاز )  ترکمسطح معناداری که این دلیل به

 و قویتر از دو متغیر محصوریت و یكپارچگی است. 91/0بستگی میان انسجام و ریتم معادل توان گفت ضریب هممی

 

 آزمون فرض همبستگی متغیر انسجام با متغیرهای ریتم، محصوریت، یكپارچگی نتایج .7جدول 
 سطح معناداری ضريب همبستگی اسپیرمن متغیر مستقل متغیر وابسته

 

 انسجام

 00/0 91/0 ریتم

 00/0 85/0 محصوریت

 00/0 82/0 یكپارچگی

 

 پذيریهمبستگی متغیر پیچیدگی با متغیرهای تنوع، غنای حسی، انعطاف بررسی

برای تعیین میزان همبستگی وجود دارد.  های مورد بررسیمیان متغیر ( است، =05/0αاز )  ترکمسطح معناداری که این دلیل به

 در صدر قرار گرفته است. 87/0همبستگی میان پیچیدگی و تنوع معادل  گفتتوان به ضریب اسپیرمن می با توجههمبستگی 
 

 پذیریآزمون فرض همبستگی متغیر پیچیدگی با متغیرهای تنوع، غنای حسی، انعطافنتایج  .8جدول 

 سطح معناداری ضريب همبستگی اسپیرمن متغیر مستقل متغیر وابسته

 

 پیچیدگی

 00/0 87/0 تنوع

 00/0 85/0 غنای حسی

 00/0 82/0 پذیریانعطاف

 

 

 گذارینفوذپذيری بصری، مقیاس انسانی، نشانه همبستگی متغیر خوانايی با متغیرهای بررسی
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برای تعیین میزان همبستگی وجود دارد.  متغیرهای مورد بررسیمیان  ( است، =05/0αاز )  ترکمسطح معناداری که این دلیل به 

 بیش از سایر متغیرها است. 85/0همبستگی میان خوانایی و نفوذپذیری بصری معادل  توان گفتیرمن میبه ضریب اسپ با توجههمبستگی 
 

 گذاریآزمون فرض همبستگی متغیر خوانایی با متغیرهای نفوذپذیری بصری، مقیاس انسانی، نشانهنتایج  .9جدول 
 سطح معناداری ضريب همبستگی اسپیرمن متغیر مستقل متغیر وابسته

 

 نايیخوا

 00/0 85/0 نفوذپذیری بصری

 00/0 82/0 مقیاس انسانی

 00/0 79/0 گذارینشانه

 

 تو، تغییر سطحهمبستگی متغیر رازآمیزی با متغیرهای حرکت موجی، فضای تودر بررسی

رای تعیین میزان بهمبستگی وجود دارد.  متغیرهای مورد بررسیمیان  ( است، =05/0αاز )  ترکمسطح معناداری که این دلیل به

 باشد.و شدید می 93/0موجی معادل  بین رازآمیزی و حرکت همبستگی توان گفتبه ضریب اسپیرمن می با توجههمبستگی 
 

 ، تغییر سطحتوتودرآزمون فرض همبستگی متغیر رازآمیزی با متغیرهای حرکت موجی، فضای نتایج  .10جدول 
 سطح معناداری پیرمنضريب همبستگی اس متغیر مستقل متغیر وابسته

 

 رازآمیزی

 00/0 93/0 حرکت موجی

 00/0 88/0 تودرتوفضای 

 00/0 87/0 تغییر سطح

 

 گیريبحث و نتیجه

اصالح کیفیت فضاهای شهری با مشارکت مردم سعی بر دستیابی  منظوربههای کارآمد حل برای صرف هزینهاین پژوهش با دغدغه ارائه راه
نظریه ترجیحات محیطی  مبنایبررود تدوین راهنمای طراحی منظر مهرانهدف پژوهش  با لحاظ جمیع ابعاد دارد. ای متعادلبه توسعه

های ابتدا کیفیت منظور بدین باشد. داشته بردرکه هر دو رویكرد ذهنی و عینی را  ایگونهبه .باشدا رویكرد طراحی مشارکتی میها و بکاپالن
ترجیح  سپس با کاربرد تكنیکبندی شده و مبنای انتخاب تصاویر قرار گرفت. ها دستهتغیرهای کاپالنم براساسبصری طراحی شهری 

  های افراد تعیین شدند.تصاویر امتیازدهی و اولویت، یعنوان یک ابزار مشارکت مردمبه (VPT)کیفیت بصری 
های شاخص .انتخاب تصاویر توسط پژوهشگر اعمال گردیدها بودند در گانه کاپالن4کننده متغیرهای  شاخص کلیدی که معرفی 12 

(، پیوستگی %5/33های محصوریت )ترین ترجیحات و شاخصعنوان مهم(، به%60(، غنای حسی )%72(، نفوذپذیری بصری )%5/75تنوع )
( و %66/62ی با درصد میانگین )متغیرهای پیچیدگ ترین اولویت از نظر کاربران سایت انتخاب شدند.( با پایین%8(، تغییر سطح )5/12%)

توان به این میدر پاسخ به سوال نخست پژوهش  بنابراین های ترجیحی کاربران بوده است.ترین اولویتعنوان مهم( به%60خوانایی )
چه  اگر متمایل به متغیرهای پیچیدگی و خوانایی است. تربیش محدوده مورد مطالعهبندی رسید که اولویت بصری شهروندان در جمع

در پاسخ . هستندتری برخوردار اما از اولویت پایین .های مربوط به متغیرهای انسجام و رازآمیزی نیز باید در محیط حضور داشته باشندکیفیت
های معادلشان در طراحی شهری با ها و شاخصنتایج حاصل از آزمون همبستگی نشانگر این است که متغیرهای کاپالن ،به سوال دوم

در فاز عملیاتی و نظرسنجی از شهروندان  شده تدوینعنوان مدل مفهومی پژوهش دیگر آنچه در فاز تئوری به عبارتدارند. به ارتباط گریكدی
ی به مؤثرتواند کمک های آماری با یكدیگر تطبیق پیدا نمودند. نتیجه ارزشمند این پژوهش در این است که میو با استناد به تحلیل

رود مجاور بازار  کیفی فضای شهری لبه مهران ءکه برای ارتقا معنی بدینداشتن این ارتباط باشد.  طراحی با لحاظ فرآینددر طراحان شهری 
تاریخی تبریز جهت رسیدن به انسجام در رتبه اول کیفیت بصری ریتم، برای دستیابی به پیچیدگی ابتدا تنوع، برای تحقق خوانایی افزایش 

ساز تحقق ترجیحات شهروندان و مصداق های موجی زمینهگیری از حرکتکردن فضا بهره نهایت در راستای رازآمیز درنفوذپذیری بصری و 
  بارزی از عملیاتی نمودن طراحی شهری مشارکتی خواهد بود.
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 راهکارها
 گردد:ه های تحقیق، راهكارهای زیر پیشنهاد میتبا توجه به یاف

 تنوع: تیفیک جادیا -
 موجود؛  یهالیبه هر سكانس با توجه به پتانس یتیمتنوع فعال یکاراکترها یو اعطا ریمس یبندسكانس -
 اده؛یرود به پ اختصاص هر دو لبه قیزدن از طرو پرسه یفراهم آوردن امكان استفاده تفرجگاه -

 محور؛ یاز پارک انتها یریگشمول با بهرهمتنوع و همه یهاتیفعال جادیا -

 رستوران؛ رینظ تیجاذب جمع یهایرود به کاربر یسو دو یتجار یهااز مجتمع ییهاغازهاختصاص م -

 گر؛یكدیها نسبت به کاشت آن دمانیو چ اهانیگ ییفضا شیآرا تیرعا -

  ؛یساخت آبنما و آثار هنر قیمنظر متنوع از طر جادیاز آب در ا استفاده -
 و روباز. دهیسرپوش یفضاها رینظ ییافض نیاز تبا یریگمتنوع با بهره یهایفضاساز -

  :نفوذپذیری بصری کیفیت ایجاد -
  ؛از طریق پیشروی فضاهای منحنی شكل به روی آب افزایش دید و منظر به لبه آب -
  ؛بازارهاهای پلسازی بدنهاففاز طریق ش تربیشدر راستای نفوذپذیری بصری فضاها کاستن از سخت -
  ؛هاهای انجام گرفته در مغازهری فضاها و فعالیتپذیو قرائت پذیریرویت -
  .درختچه و یا درختان تنه بلند؛ هاز طریق کاشت بوت ایجاد دیدهای بدون مانع و جذاب -

 :غنای حسیکیفیت ایجاد  -
  ؛آبهایی به سمت با استقرار پله رودایجاد دسترسی مستقیم شهروندان به  -
  ؛نظیر بازی ایمن کودکان های مرتبط با آبلیتایجاد بستر فضایی مناسب برای فعا -
 .ایجاد تجربیات مثبت از طریق صدای آب، بوی گیاهان و دیدهای مطلوب -
 :مقیاس انسانیکیفیت  ایجاد -
 ؛و رعایت تراز دید عابرین پیاده همكف در طبقه رود های سازنده لبهجزئیات معماری جداره سازیغنی -
  ؛رود دو لبه کردن سواره در هراده با محدوددهی به حرکت پیاولویت -
 .های مناسب معبر پیادهکارگیری مبلمان شهری و زیرساختبه -

 :پذیریانعطافایجاد کیفیت -
 های هنری و فرهنگی؛ امكان برپایی نمایشگاه -
  ؛راه با حفظ حریم روداز طریق افزایش عرض پیاده های مختلفمنظوره در راستای انجام فعالیتفضاهای چندایجاد  -
 ؛شوندگیجمعی با قابلیت یهااز طریق سازه گرفتن فضاهایی برای نمایش هنرهای مردمی نظر در -
 .فضای نشستن انفرادی و جمعی و ایجاد فرصت کالبدی برای مكث و توقف از طریق تعریف لبه -

 :گذارینشانهکیفیت ایجاد  -
 محدوده؛شاخص در  عنوان نقطهبهط با آب مرتبخالقانه  عناصرگیری از بهره -
  ؛فعال شهری ای رودخانه با احیاء آن به شكل یک لبهتقویت نقش نشانه -
 ؛های مهم کالبدی نظیر یخچال تاریخی در ضلع جنوبی محدودهنورپردازی کانون -
  ؛شدههای تعریفکنندگی به سمت رود با ورودیایجاد دعوت -
 .بالفصل گیری از بناهای شاخص موجود در محدودههای شهری با بهرهوالی و پیاپی از نشانهایجاد شبكه ادراک مت -

 :ریتمکیفیت  ایجاد -

  ؛استقرار مبلمان و پوشش گیاهی با ریتم مشخص -

 .های مجاور رودگیری از ریتم در طراحی جدارهبهره -

 :حرکت موجیایجاد  -
 .سازی، فضاسازیها، کفجداره گیری از خطوط نرم و سیال در طراحیبهره -

 :تودرفضای توایجاد  -
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 ؛مانند در پارک انتهایی سایت بیرنتایجاد فضای ال -
 روی.پیادهایجاد چرخش در دید با انحنا در مسیر  -

  :محصوریتایجاد کیفیت  -
  ؛های ناگهانی جدارهحفظ تداوم بدنه و ممانعت از شكست -
  ؛ها(ها و بدنه)جداره فضاهاو سخت شش گیاهی()پو فضاهاگیری از نرمبهره -
 .حذف قطعات خالی و فضاهای متروکه مجاور مسیر پیاده -

  :پیوستگیکیفیت ایجاد  -
محدوده  یشمال های فضایی در بدنه تجاریِاز طریق ایجاد گشایشبه سمت بافت تاریخی  رود پیوند پیاده از لبهشبكه هم ساخت -

  .پیادهحفظ تسلسل در حرکت و 
  :تغییر سطحایجاد  -

  .رویپیادهبه عنوان مسیر فرعی در کنار مسیر اصلی گیری از پله و اختالف سطح بهره -
به  مؤثرامتداد نقاط کلیدی و ثقل سایت و اعطای نقش در  شهر تبریزبوم رود مجاور بازار تاریخیمهران بندی لبهسكانس -

 : ند ازاکه عبارتها یک از سكانس هر
 ؛رفاهی-سكانس خدماتیعنوان دوزان بهدرب یمنفاصل خیابان دارایی تا  حد ،1 كانسس -
 ؛عنوان سكانس تفرجگاهیبهدوزان تا درب صادقیه درب یمنفاصل  حد ،2سكانس  -
 ؛عنوان سكانس فرهنگیبهآب(  یحد فاصل درب صادقیه تا یخچال قدیمی )موزه ،3سكانس  -  
 ؛عنوان سكانس هنر مردمییخچال تا بافت مسكونی به حد فاصل ،4سكانس  -  

 (.5) شكل کودکان -عنوان سكانس آموزشیحد فاصل زون مسكونی و پارک انتهای محور به ،5سكانس  -
 

 
 رود مجاور بازار تاریخیبندی پیشنهادی لبه مهرانسكانس .5شکل 

 

 منابع

های درون شهری )موردپژوهی: بلوار بهسازی منظر حاشیه بزرگراه(، 1398سعید ) زاده، محسن، نوروزیان ملكی،برازجانی، مهسا، خراسانی
 .144-99 ،2، دانش شهرسازی، شماره چمران شیراز(
 . تهران: شهیدی. چاپ چهارم. طراحی شهری فرآیندمبانی نظری و (. 1389پاکزاد، جهانشاه. )

 چاپ چهارم. تهران: آرمانشهر. .حیط برای طراحانالفبای روانشناسی م .(1396) .بزرگ، حمیده ،پاکزاد، جهانشاه
 .53-48 ،16 شماره ،آبادی طراحی منظر شهر در گذر تاریخ، ،(1385حبیب، فرح )

 .45-41 ،2منظر، شماره  منظر راهی برای شناخت جهان، تاملی در رویكردهای مختلف به مفهوم منظر،(، 1389حبیبی، امین )
ها و تمایالت مردمی در به منظور انعكاس خواسته (QFD)استفاده از گسترش عملكرد کیفیت (، 1392داودپور، زهره، کلهر، مهدی )

 .222-209 ،11، معماری و شهرسازی آرمانشهر، شماره فضاهای شهری، نمونه موردی: بوستان مهدی در شهر قم
 .38-36 ،5منظر، شماره  منظر به مثابه دارایی مشترک،(، 1392دونادیو، پی یر )

 تهران: دانشگاه تهران. چاپ اول. نامه.لغت (.1385ا، علی اکبر. )دهخد
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مبنا در توسعه پایدار محلی )مطالعه موردی: محله نقش رویكرد دارایی(، 1392رضازاده، راضیه، محمدی آیدغمیش، فاطمه، رفیعیان، مجتبی )
 .48-39 ،25، باغ نظر، شماره حسن تهران( زادهامام

تدوین چارچوب نظری منظر شهری به کمک نظریه تولید فضا و نیروهای (، 1396ر، مصطفی، نامداریان، احمد علی )شیعه، اسماعیل، بهزادف
 .94-81 ،24، مطالعات شهری، شماره بر منظر شهری مؤثر
 9لعه: منطقه رضایتمندی شهروندان از عملكرد شهرداری در پایداری محیط زیست شهری، مورد مطا تأثیربررسی (، 1395فر، رستم )صابری

 .24-1 ،2شناسی شهری، شماره های بوم، پژوهشمشهد
 . 63-74، 17باغ نظر، شماره  های تصویر شهر و برندسازی شهری،تحلیل نظری ارتباط مولفه(، 1399علی الحسابی، مهران، مرادی، غالمرضا )

قاطع دستغیب زنجان با استفاده از تكنیک ترجیح بصری باز طراحی منظر ت(، 1394قربانی، صالح، صناعی حماملو، حسن، معارفی، میترا )
(VPT)، 16-1 ،(12/2/1394)مشهد،  دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار. 

 فر. تهران: دانشگاه تهران. چاپ نهم.علیرضا عینی ی. ترجمههای تحقیق در معماریروش(. 1396گروت، لیندا، وانگ، دیوید. )
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