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چکیده
ارزش های سیمای شهری فضای خیابان متفاوت از ارزشهای دیگر عناصر کالبدی شهر است .فضای
خیابان با داشتن محتوای خطی و عملکرد عبوری برای معرفی سیمای خود شرایطی خاص دارد؛ به
عبارت دیگر بخش اصلی فضای خیابان تنها از زاویه ،قابلرؤیت است و از آنجا که ناظر در شرایط
تحرک (دینامیک) قرار دارد و عناصر کالبدی جداره مرتب با خط آسمان تلفیق می شوند ،متوالیاً
ارزشهای متنوعی در معرض دید قرار می گیرد؛ اما در تقاطعها ،مکث ناظر و شرایط فضایی متفاوت
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سبب میشود محتوای ارزشهای سیمای شهری دگرگون شود .با توجه به مراتب فوق عناصر اصلی
کالبد خیابان را خط آسمان و جداره تشکیل میدهد که در این میان خط آسمان دارای اهمیت
بیشتری است .منظور از خط آسمان مرز جدایی باالی جداره و آسمان از نقطه نظر ناظر است .هدف
از این پژوهش ارزیابی و سنجش کمی خط آسمان بـااستفاده از شـاخص  SVFو بـه کمـک
نرمافزارگوگل اسکچاپ پرواست .این ارزیابی و سنجش کمی میتواند برنامهریزان و طراحان شهری
را در سیاستهای طرحهای توسعه و شکل هندسی و موفولوژی شهری هدایت کند .بدین منظور
دادههای الزم برای محدودهی مطالعاتی جمعآوری و فرایند عملیاتی تحقیق در چهار گام:
آمادهسازی دادهها ،شبیهسازی سه بعدی در محیط گوگل اسکچاپ پرو وایجاد مقطع طولی عرض
های خیابان های منتخب منطقه ،تعیین نقاط ناظر و در نهایت محاسبه شاخص دسترسی به آسمان
و گزارش گیری انجام شد .نتایج تحقیق نشان میدهد شهرک رشدیه با میانگین شاخص خط آسمان
 43/32درصد از خط آسمانی منظمتر نسبت به شهرک ولیعصر با میانگین شاخص برابر با 40/55
درصد برخوردار است .لذا تحلیل نتایج بهدستآمده و آزمون فرضیه تحقیق نشان میدهد
تفاوتهای چشمگیری بین شهرک ولیعصر بهعنوان یک منطقه قدیمی و نسبتاً برنامهریزیشده با
شهرک رشد یه بعنوان یک منطقه جدید األحداث و کامالً برنامهریزیشده وجود دارد.
کلید واژهها :خط آسمان شهری ،شاخص ، SVFبرنامه ریزی شهری ،تبریز

مقدمه
*

نویسندهی مسئول:

R.rahmani20mara@yahoo.com

مقالهی حاضر برگرفته از پایاننامهی کارشناسیارشد نویسندهی مسئول با عنوان «بررسی تطبیقی وضعیّت شکلگیری و تغییرات مفهوم خط
آسمان در مناطق مادرشهری با استفاده از تحلیلهای سهبعدی جی آی اس ،مطالعهی موردی شهرک ولیعصر و رشدیه تبریز» است.
ارجاع به این مقاله :اصغری زمانی ،اکبری ؛خلیل ولیزاده ،کامران؛ و رحمانی ،رباب .)1400( .تحلیل وضعیّت خط آسمان شهری با استفاده از
محاسبهی شاخص  ، SVFمطالعه موردی :شهرک ولیعصر و رشدیه تبریز ،فصلنامهی چشم انداز مطالعات شهری و روستایی.92-57 ،)4(2 ،

76چشم انداز مطالعات شهری و روستایی
چشم انداز مطالعات شهری و روستایی  ،دورهی  ،2شمارهی  ،92-57 ،4تابستان .1400

اگرچه سااختار بصاری شهرها در ظاهر سطحیترین الیه تشکیلدهنده و عامترین حیطه دربرگیرندهی ساختار فعالیتی
شاهراسات ،ولی از ساوی دیگر قابلرؤیتترین وجه تبلور کالبدی روابط اقتصاادی ،سایاسای ،اجتماعی ،فرهنگی حاکم در
درون اجتماع ساالم در آن شهر میباشد .ازاینرو ،امروزه یکی از مهمترین مسائلی که نظرمعماران ،برنامهریزان و طراحان
شاااهری را به خود جلا کرده ،مسااائلاهی لزوم ارتقاای کیفیات دید و منظر شاااهرها در چارچوب مؤلفاههای بصاااری-
زیباشاااناختی اسااات .امری که به نظر میرساااد نه بهتنهایی ،بلکه در کنار ارتقای دیگر مؤلفههای کیفیت محیط چون
مؤلفاههاای عملکردی -فعاالیتی ،معناایی -ادراکی و زیساااتمحیطی ،میتواناد زمیناه ارتقاای کیفیات محیط در فضااااهاا و
عرصههای عمومی شهرهای امروزی را فراهم آورد( پورجعفروصادقی)66 :1387،
عناصر کالبدی منظر شهری را که در تعریف زیبایی نقش مهمی دارند میتوان در سه دسته بام ،جداره و زمین تقسیم
کرد که عبارتاند از منظر سایمای بام ،سایمای جداره شاهری و سایمای زمین .مقصاود از خط آسامان که مهمترین عنصار
سایمای جداره یا خیابان به شامار میرود ،حد فوقانی تاج ابنیه و فصال مشاترک کالبد خیابان با آسامان اسات .خط پایه و
خط ترکی  ،اجزای خط آساامان هسااتند .خط پایه حد فوقانی جداره قائم بنا اساات و خط ترکی خط نهایی جدارهی
عق نشاساته یا مرز بام قابلرؤیت و زمینهی آسامان اسات .این عنصار کالبدی شاامل مهموعه احهامی اسات که در
ترکی بام بناها با ابنیهی بلندتر مساتقر در پشات جداره دیده میشاود .عنصار کالبدی خط آسامان ،تهلیگاه ترکی فرم
در کالبد خیابان به شمار میرود و مظهر نظم یا تنوع در سیمای خیابان است )ذکاوت.)1387 ،
بررسای مسائلهی خط آسامان در منظر شاهری دارای ابعاد زیادی اسات که شاناخت و ارائهی راهکار جهت اصاح آنها
میتواند نقش به سازایی در جهت بهبود وضاعیت محیط داشاته باشاد و بی توجّهی به این مقولهی مهم ساب میشاود تا
شااهد اتتشااب بصاری و مشاکحت متعدّدی در شاهرها باشایم .ضارورت مطالعاتی و اهمیت این موضاوع را میتوان در چند
بند مشخص بیان کرد:
تأکید بر اهمیت و کاربرد خط آسـمان در مدیریت منظر شـهری بهعنوان مؤثرترین عامل انسـجام فضـایی:
خط آساامان در دنیای معاصاار به دلیل اهمیتی که نقش ساارمایه و سااود در زندگی روزمره مردم پیداکرده ،تمایل افراد
برای بلندمرتبهساازی و درنتیهه باال بردن ارتفاع ،بهویژه در هساته مرکزی شاهر که رونق اقتصاادی بیشتری دارد .بسایار
نقش پررنگی پیداکرده اسات .رقابت خط آسامان بهمنظور تنظیم ارتفاع موزون سااختوساازهای شاهری امری ضاروری
اساات .ناهنهاری در خط آساامان یکی از عوامل اصاالی در نامطبوع شاادن منظر شااهر اساات .بینظمی در تعداد طبقات
سااختمانها حالت عصابی به فرد میدهد و ناهنهاری به چهره شاهر وارد میساازد و تنوع و تعادل در زیبا شادن شاهر
نقش بسازایی دارد .شاهر بهعنوان بساتر و محیط زندگی انساان ،باید عحوه بر تیمین نیازهای زیساتی و مادی مردم بتواند
هر چه بیشتر به نیازهای روانی آنها پاسااد دهد .این سااهم را شااهرهای ساانتی ما بهخوبی پاساادگو بودهاند .معماری
سانّتی آرامشبخشای که در شاهرهایی با بافت قدیمی دیده میشاود ،گویای همین نظم دیداری ،ویژگیها و عناصاری
اسات که در خط آسامان وجود دارد .این عناصار به خوانایی شاهر کمی بسایاری میکنند ،ازاینرو یکی از معیارهای مهم
مدیریت مطلوب منظر شهری محسوب میشود (چنگیزی و همکاران.)1395 ،
کارآمد ســازی نظام مدیریت شــهری در مادر شــهرها و اســتفاده از تکنیکهای جدید در مدیریت منظر
شـهری :مطالعات سایما و منظر شاهری در شاهرهای ایران دارای ساابقه مطالعاتی چندانی نیسات .مطالعات انهامشاده در
این زمینه عمدتاً رویکرد کمی و سطحی دارند و از منظر اجتماعی به موضوع پرداختهاند .آسی شناسی شهری با رویکرد
مدیریت منظر با اساتفاده از تکنییهای جدید ،ویژه برای شاهرهای بزر ایران و در رأس آن سارزمین آذربایهان و شاهر
تبریز که بهطور بالقوه یکی از مناطق پرجمعیت و جاذب نیروی انساانی و ازجمله عرصاههای فعّال دینامیکی اسات ،بسایار
اهمیات دارد چراکاه بادینوسااایلاه میتوان مسااایر را برای مادیریات مطلوب شاااهری هموار نمود .باه عباارت بهتر باا
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آسای شاناسای و بررسای دقیق یی منطقه و مشاخص شادن محدودههای آسای پذیر و دالیل نابساامانی آنها میتوان
موجبات موفقیت بیشتر این نظام را فراهم آورد و درنتیهه به یی نظام مدیریت کارآمد شهری دستیافت.
رویکرد تحلیلی تحقیق ،کالبدی بوده و روب مورداساتفاده ،محاسابه شااخص دساترسای به آسامان اسات .شااخص
دساترسای به آسامان ( )SVF1ابزاری برای سانهش میزان گشاودگی در ساطس اسات .مقدار این شااخص بین صافرتا یی
است .مقدار  1به این معناست که هیچ عامل مسدودکننده دیدی در آن نقطه وجود ندارد و مقاادار صاافر یعناای دیااد
کامحً مسدود است .در مورفولوژی ساختمانهای شهری هنگامیکه تااراکم ساااختمانی و تعااداد طبقات افزایش مییابد،
دساترسای به آسامان کمتر شاده و انساداد دید صاورت میگیرد و درنتیهه مقدار شااخص  SVFکاهش مییابد .طر
تفصایلی شاهر تبریز با اعمال سایاساتهای تراکم سااختمانی باعث تغییر در ارتفاع سااختمانها درنتیهه تغییر در میزان
شااخص دساترسای به آسامان میگردد .میزان دساترسای به آسامان میتواند یکی از شااخصهای ارزیابی وضاعیت خط
آسامان باشاد .شااخص کلی خط آسامان در این تحقیق با اساتفاده از بساته نرمافزاری گوگل اساکاا پرو 2و بهرهگیری از
ابزار ( ،SVFاز گروه اکساتنشان الحاقی کرونوالک )از طریق ایهاد نقاط مکث ،بهصاورت دقیق و به جزئیترین شاکل و
ارتفاع محاسابهشاده اسات .با توجّه به اینکه ماهیت دادههای  SVFاز نوع دادههای نقطهای اسات ،مسائلهی اصالی پژوهش
محاسابهی میانگین شااخص  SVFو بررسای ارتباط آن با خط آسامان نمایان شاده در مقطو طولی خیابانهای محدودهی
موردمطالعه اسات .در همین راساتا ساوال اصالی تحقیق بدینصاورت مطر شاده اسات که :آیا تفاوت اسااسای در وضاعیت
خط آسمان در مناطق با پیشینهی کامحً برنامهریزیشده و نسبتاً برنامهریزیشده به چشم میخورد؟
همانین مروری بر ادبیات موضااوع این فرضاایه را مطر کرده اساات که :تفاوت تعیینکننده و چشاامگیری بین خط
آسامان در مناطق جدید اححدا و کامحً برنامهریزیشاده شاهر با نواحی قدیمیتر و نسابتاً برنامهریزیشاده شاهر وجود
ندارد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
این بخش به بررسی دو مفهوم خط آسمان ،شاخص SVFو روبهای محاسبه آن میپردازد.
خط آسـمان در لغتنامه دهخدا اینطور معنی شاده اسات :خط آسامان؛ ْخطسط.

( .ترکی اضاافی ،ا.مرک ) حبی

که؛ راه ساتارهها که مسایر آنها در آسامان اسات .خط آسامان که از بام سااختمانها پدید میآید ،نهتنها جاذبه بصاری را
افزایش میدهد ،بلکه فعالیتهای خاصا ای(بهطور مثال کلیسااااها یا مراکز شاااهری) و تمرکزهای کاربری (بهطور مثال
گروههایی از ساختمانهای اداری ،تهاری) ر ا نیز به ذهن القا میکنند (محمودی.)22 :1385،
اجزای خط آساامان شااامل خط پایه و خط ترکیبی اساات .خط پایه خطی اساات که جداره مسااطس به نام آن ختم
میگردد .خط آساامان ترکی خطی اساات که حد نهایی جدارهی خیابان یا بام و تیره را مشااخص میکند .این عناصاار
کالبدی شامل مهموعه احهامی است که در ترکی با مبناها وجود دارد و یا در ترکی با ابنیهی بلندتر مستقر در پشت
جداره قابلرؤیت اساات .البته حد محصااور بودن متفاوت اساات .با توجّه به بررساایهای انهامشااده در بافت قدیم ایران
درصاورتیکه نسابت ارتفاع بدنه به عرض یی باشاد ( a – 45زاویه بین خط افق و دید بال به باالی بدنه) .احسااس کامل
محصاور بودن فضاا به ناظر دسات میدهد و اگر این زاویهی  18درجه باشاد (نسابت  )1/3حداقل احسااس محصاور بودن
پدید میآید و اگر نسبت به  1/4تقلیل پیداکند فضا محصور نخواهد بود (عینی فر.)1386،
09143196157همانین خطر اساات بهعک خط منحنی اثری مشااخص و انعطافناپذیر در ذهن میگذارد .خط
مساتقیم حتی نیاز ندارد که در تمام طول شامریی باشاد .اتل نقاط مهم در ذهن و تصاور ما با خطوطی به هم متصال
میشاوند .عناصار شاهرساازی بهخصاو سااختمانهای مهم در طر و تصاورکلّی فضاایی در ذهن ما با خطوطی که
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محورهایی ایهاد میکنند احساااس میگردند .این خطوط مسااتقیم برای ما گویای مفاهیم مختلف اساات .نشاااندهنده
ییجهت اسات یا جداکننده دو قسامت اسات .خط مساتقیم مایل در مغایرت با خط مساتقیم افقی و قائم دارای نوعی
تحرک اسات این خط از دسات چپ و پایین به دسات راسات و باال و یا از دسات چپ و باال به دسات راسات پایین میرود.
هر ساابی معماری ازنظر فرم فضااایی گویای یی محتوای ذهنی اساات .در طر معماری برحسا نوع آناه ساااختمان
بایساتی بیانکننده آن باشاد کمتر یا بیشتر از خطوط افقی و عمودی اساتفادهشاده اسات .قضااوت ما در مورد یی خط
مایل همیشاه در ارتباط با خطوط افقی و عمودی اسات .خط مایل که از چپ پایین شاروع میشاود و به راساتباال میرود
ارتقا و بهعک آنکه از چپ باال شااروع میشااود و به راساات پایین میرسااد مفهوم تنزل را به ذهن ما القا میکند و در
مغایرت با خط راسات اسات (خط منحنی همیشاه نشااندهندهی نوعی تحرک اسات .در بین خطوط منحنی میتواند و
نوع انحنا را از هم تشاااخیص داد خط منحنی باقاعده مسااائله می و منحنی بیقاعده حشاااو یا پرت اطحعاتی که مرتباً
کاهش مییابد (لینچ.)1372،
ازجمله ویژگیهایی که در بیان حالت خط آسمان بهکاربرده میشود میتوان به عناوین زیر اشاره کرد:
یکنواختی :این حالت زمانی رخ میدهد که خط آسمان ،خط افقی یکنواختی داشته باشد.
شاکساتگی :زمانی که تنوع بیشازاندازه در خط آسامان رخ دهد ،منهر به ناهماهنگیها و شاکساتگیهای مداوم در خط
آسمان خواهد شد .در این حالت ارتفاع جدارهها دائماً در حال تغییر است.
گسااسااتگی :این حالت زمانی رخ میدهد که خط آساامان به دلیلی مانند وجود فضااای باز ،خیابان و  ...از بین برود و
قطو شود.
تعاادل :هنگاامیکاه یکنواختی خط آساااماان باا ایهااد تنوع اسااات و یکنواختی در بخشااای از آن از بین برود ،تعاادل
پیشآمده است .این حالت میتواند منهر به ایهاد عناصر نمادین گردد (منتظری و همکاران.)3 :1393 ،
 :SVFشاخص دسترسی به آسمان ابزاری برای سنهش میزان گشودگی در سطس است .مقدار این شاخص بین صفر و
یی اسااات (البته میتوان آنها به درصاااد نیز بیان کرد) .مطابق شاااکل ( )1مقدار  1به این معناسااات که هیچ عامل
مسدودکننده دیدی در آن نقطه وجود ندارد و مقدار صفر یعنی دید کامحً مسدود است.

شکل  .1اندازهگیری SVFدر بین ساختمانها

تعیین و اندازهگیری  SVFمعمو ًال در سااه روب و با اسااتفاده از تحلیلهای هندساای ،عکاساای و شاابیهسااازیهای
نرمافزاری انهام میشود .این سه روب بهاختصار در ادامه تشریس میشود:
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)1روب تحلیل هندسی :در این روب ویژگیهای هندسی و فرم شهر در محاسبات لحاظ میشوند.

شکل  .2مدل و فرمول مبادله تابش بین آسمان با عناصر روی سطس زمین

 SVبخشی از نیمکرهی است که قابلیت رؤیت آسمان را دارد« .او که» در سال  1981مدل را با تعریف  SVFبه کمی
ارتفاع ( )Hو عرض ( )Wساده کرد و فرمول مدل را بهصورت زیر ارائه داد:

بدینصورت ساختمانهای واقو در شهر همواره نامتقارن بوده و از ارتفاع محدودی برخوردار میبود که نیاز به تصحیس
معادله بود .درنهایت با اساتفاده از آزیموت ) (αو زاویه ارتفاع ) (βاز گوشاههای سااختمان و محاسابه دید به دیوار ،فرمول
زیر به دست آمد:

 Nتعداد ساختمانهای اطراف این سطس است.
)2روب عکاسای :در این روب با اساتفاده از تکنیی  Fish-eyeدر ساایت با لنز نیمکره عک گرفته و ساس
پردازب میشاود (تغییر رن تصااویر به خاکساتری و تغییر روشانایی و کنتراسات عک و  .)...روب عکاسای
متناسا با سااختمانها در اندازههای مختلف و شاکلهای نامنظم در وضاو موجود صاورت میگیرد .همانین
برای سانهش  SVFدر شارایطی که عحوه بر سااختمانها پوشاش گیاهی وجود داشاته باشاد .روب عکاسای
متناس تر از روب تحلیل هندسی است و خطای کمتری در محاسبه رخ میدهد.

شکل  .3نمونهای از عکاسی با تکنیی Fesh-eyeو پردازب آن
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)3روب نرمافزاری :توساعه ساریو فنروری و تکنییها و روبهای نرمافزاری باعث شاده تا در مطالعات شاهری
شااخص دساترسای به آسامان ( )SVFرا بتوان با شابیهسازیهای نرمافزاری محاسبه کرد .بسته به نوع پایگاه داده
دو روب اصالی برای محاسابه  SVFوجود دارد که عبارتاند از :روب تحلیل برداری و روب تحلیل شاطرنهی.
در تحقیق حاضاار با اسااتفاده از روب تحلیل شااطرنهی و بهوس ایلهی نرمافزار گوگل اسااکاا پرو ،شاااخص
موردنظر محاسبهشده است (رفیعیان و همکاران.)4-6 :1391 ،

شکل  .4دیاگرام محاسبه  SVFدرروب نرمافزاری

پیشینهی تحقیق
جدول  .1خحصه مهمترین تحقیقات انهامشده داخلی و خارجی
محقق و سال

عنوان

ذکاوت ()1385

چارچوب استراتژیی مدیریت
بصری شهر

صالحی ( )1387و
بل)1385( 1

کتاب عناصر طراحی بصری
معماری

آشنا ()1388

تحلیلی از انتظام بصری در
سیمای شهرها برای
برنامهریزی فضاهای شهری
مطلوب؛ مطالعهی موردی:
شهر تبریز

یافتهها
در این طر آمده است :از مهمترین وظایف مطالعات سازمان بصری در مقیاس
استراتژیی ،تشخیص هویت سیما و منظر از سطس کحن تا هویت ویژهفضاهای
شهر میباشد .این مطالعات حاوی شناسایی حوزههای حساس به ابنیه بلندمرتبه
نیز خواهد بود که تشخیص حساسیت بر مبنای تشخیص کری دورهای بصری به
مناظر استراتژیی و حوزههای اشراف به مناظر گسترده صورت میگیرد .سایر
مححظات در خصو

تشخیص حوزههای حساس به ابنیه مربوط به خط آسمان و

سیلوئت شهری است که طی آن حضور و تسلط نشانهها و خوانایی عناصر سازمان
فضایی نباید تحت تیثیر قرار گیرد.

به درک ساختار بصری جهان پیرامون بهمثابه اساس طراحی منظرهای دلفری
میپردازد و تایت تحلیل بصری در طراحی شهری را ایهاد تعادل میان عناصر،
وحدت و تنوع ،با توجه به رو و مکان بیان میکند.
بامطالعه شهر تبریز بهعنوان کحنشهری با سرعت رشد و توسعه باال که مانند سایر
کحنشهرهای کشور با آشفتگی و بینظمی بصری مواجه است ،به بررسی عینی و
ارزیابی وضعیت موجود فضاهای شهری آن پرداختهشده و با انهام مصاحبه با
ساکنان آن و مشاهدات میدانی به آزمون فرضیات و نتیههگیری رویکردهای
نظری پرداخته است .نتایج این طر روی شهر تبریز نشان میدهد عدم توجه به
اصول و معیارهای کیفی و هنری در طر های توسعه شهری موج شده تا
فضاهای شهری بر اساس سلیقههای شخصی توسعه یابند که نتیهه آن آشفتگی و
عدم هماهنگی در سازمان کالبدی شهر است.

1Bell
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در این تحقیق اثرات ناشی از برجسازیهای مصوب در طر تفصیلی تهران با
تیکید خا

بر شکل جزیره گرمایی با استفاده از تغییرات شاخصSVF

موردسنهش قرارگرفته است .نتایج حاصله نشانگر کاهش میزان شاخص در

رفیعیان و همکاران

ارزیابی اثرات برجسازی بر
میزان آلودگی هوا به کمی
سنهش شاخصSVF

مرادی و کریمیان

بررسی تیثیرات خط آسمان
بر منظر شهری از زاویهی دید
عابر پیاده

وحدت و رضایی راد
()1396

ارتقای ارزبهای بصری در
کریدورهای دید شهری

به تحلیل عوامل و مؤلفههای اصلی ارزبهای بصری شهری پرداخته و خط آسمان
را بهعنوان یکی از عناصر مهم در ارتقای ارزبهای کیفی و بصری محیط معرفی
میکند.

ذبیحی و همکاران
()1397

مروری بر تعاریف و روبهای
محاسبه شاخص ضری دید
به آسمان

در این پژوهش ضمن بررسی ضرورت توجه به شاخص ، SVFروبها و
تکنییهای محاسبه آن موردبررسی قرارگرفته و نتایج آن نشان از موفقیت و رایج
شدن روبهای عکاسی و نرمافزاری در محاسبه شاخص  SVFدارد .همانین از
بین روبهای نرمافزاری ،ابزار  3D GISرا نهتنها به دلیل تهزیهوتحلیل مستقیم
و سریو هندسه شهری ،بلکه به دلیل پیشبینی شاخص  SVFبا توجه به
ساختمانهایی که در آینده قرار است ساخته بشوند ،یکی از بهترین و موفقترین
روبهای موجود در این زمینه معرفی میکند.

گیبسون)1979( 1

ایده کیفیت ادراکی
زمینههای ایزوویست

کاراگا)2015( 2

تحلیل استراتژیهای
برنامهریزی خط آسمان؛
مطالعه موردی :لندن

()1391

سناریوی پیشنهادی طر تفصیلی نسبت به سناریوی وضو موجود به دلیل تراکم
فروشی زیاد است .از پیشنهادات این مقاله میتوان به اتخاذ سیاستهای ترمیمی
بهواسطه اجرای سیاستهای شهرسازی ازجمله اقدامات زیستمحیطی ضروری
موردنیاز در طر های توسعهی شهری اشاره کرد.
خط آسمان را تیثیرگذارترین عامل در نظم دهی به سیمای شهری معرفی میکند.

فرد ()1395

همانین در این تحقیق پ

از مطالعات دقیق و بررسی منابو موجود به

برداشتهای میدانی بر روی خط آسمان جدارههای محدودهی مطالعاتی پرداخته و
تیثیرات ویژگیهای خط آسمان را بر روی الگوهای رفتاری شهروندان بررسی کرده
است.

بر مفهوم «جریان بصری« در منظر تیکید میکند .وی برای اندازهگیری قابلیت
دید ،با توجّه به مشخصات فرم شهری« ،آرایه بصری محیط« دید شهر برابر پایه
ادراک مستقیم ناظر پیشنهاد کرد؛ که ازنظر فضایی بر پایهی میزان دریافت
فضای هندسی اندازهگیری میشود واسط و مقابل ادراک بصری از یی نقطهی دید
خا

منعک

میشود.

به بررسی استراتژیهای خط آسمان در دنیا و تحلیل و مقایسه تطبیقی آنها با
برنامهریزی خط آسمان لندن پرداخته و در پی آن است که ابعاد سیاستها و
برنامههای ساختمانهای بلند و تیثیر آنها بر قال سازی شهری و خط آسمان
لندن را مشخص کند .او معتقد است خط آسمان شهر متعلق ب ه مردم بوده و
نمادی از شهر ،هویت شهری ،رشد اقتصادی و  ...است ،درحالیکه امروزه بهطور
فزایندهای شاهد خصوصیسازی هستیم.

1Gibson
2Karaga
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مواد و روشها
بیشای یکی از مساائل مهم در امر پژوهش روب تحقیق اسات ،منظور از روب ،مهموعه فعالیتهایی اسات که برای
رساایدن به هدف خاصاای بهکاررفته میشااوند و روب پژوهش عبارتاند از روبهایی که پژوهشگر با اسااتفاده از آنها
پاساد ساؤاالت پژوهش را کشاف مینماید در این بخش مشاخصشاده اسات که در بررسای نمونه موردی در مراحل مختلف
ازچه ابزارها ،روب و تکنییهایی اسااتفادهشااده اساات .در تحلیلهای بصااری شااهری میتوان رویکردهای متفاوتی به
موضوع داشت؛ و بهطورکلی رویکردهای متفاوت در تحلیلهای بصری را میتوان به دودستهی اصلی تقسیم کرد:
•رویکردهای یکه جنبههای کالبدی دیدهای شهری در اولویت آنهاست (کالبدمحور)
•رویکردهای یکه جنبههای کیفی دیدهای شهری در اولویت آنهاست (کیفیمحور) (کریمی مشاور.)2 :1393 ،
با ذکر این نکته که رویکرد تحلیلی تحقیق ،کالبد محور است در ادامه به بررسی آن میپردازیم:
رویکرد کالبدی که توسط«کالن» مطر شد شامل مواردی هماون رفتارنماها ،پیادهرو ،خط بام ،پیکرهسازی و تحلیل
جزییات بصااری مختص مکان مدنظراساات .بهطورکلی میتوان گفت در این رویکرد ،تحلیلهای کالبدی و شااکلی شااهر
بهصاورت ساهبعدی بهعنوان آیتم اصالی در ارزیابی بصاری شاهر مدنظر قرار میگیرد .دررویکردهای کالبدمحور مواردی
هماون میزان و مدتزمان رؤیت پذیری عناصاار شااهری مطر اساات .در این رویکردها هرچه میزان و مدتزمان در
معرض دید بودن یی عنصاار یا اصااطححاً رؤیت پذیری آن بیشتر باشااد ،تیثیرات بصااری آن نیز بیشتر خواهد بود.
دررویکردهای کیفی محور به این پرداخته میشاود که چگونه کیفیت بصاری میتواند بر تصامیمگیری و رفتار شاهروندان
تیثیر گذارد .بهطور مثال در این حال نمیتوان به این پرداخت که چگونه کیفیت بصاااری موج تغییر مسااایر حرکتی
شهروندان شده و جذابیتهای بصری چگونه بر ترجیس ناظران تیثیر میگذارد (کریمی مشاور.)2-3 :1393 ،
تحلیلهای بصاری در شاهر میتواند به روبهای مختلفی انهام گیرد .تنوع روبها به دالیل مختلفی ازجمله مقیاس،
هدف ،ابزار تحلیل و یا دالیل دیگری اسات .روب مورداساتفاده در این تحقیق ،محاسابهی شااخص کلی خط آسامان اسات
که در ادامه به معرفی ابزار آن پرداختهایم :مهمترین اصاالی که در تحلیل بصااری خیابانهای شااهری باید مدّ نظر قرار
گیرد ،چگونگی شابیهساازی میدان دید یی ناظر اسات .به همین دلیل بر اسااس روبهای انهام شابیهساازی ،به ابزاری
مخصااو نیاز اساات .گوگل اسااکاا پرویی نرمافزار قوی و ساابی همراه با ابزارهای متنوّع جهت ساااخت ،ویرایش و
انتشاار مدلهای ساهبعدی میباشاد ،این برنامه برخحف ساایر برنامههای ساهبعدی نیاز به منابو سایساتم کمتری دارد و در
کامسیوترهای ضاعیف هم قابلاجرا اسات .این نرمافزار قابلیتهای مختلفی ازجمله سااخت ،ساندساازی و نمایش طر ها؛
توانایی ساااخت و نمایش اسااناد طراحی چندصاافحهای؛ امکان تماشااای داخل مدلها و  ...را دارد که در این تحقیق از
مزایای امکان مدلسازی بسیار سریو ،ایهاد نقاط ناظر و محاسبه شاخص  SVFو توانایی ارائه گزارب استفادهشده است.
معرفی مناطق موردمطالعه و دالیل انتخاب آنها
محدودههای مطالعاتی تحقیق شامل شهرکهای ولیعصر و رشدیه شهر تبریز میباشد .شهرک رشدیه در شمال شرقی
تبریز و با مسااحتی بالغبر  121هکتار در محدوده شاهرداری منطقه  5واقو گردیده اسات .این شاهرک یکی از زیباترین
شاهرکهای مساکونی شاهر اسات .منطقه رشادیه با معماری زیبا و مدرن دارای یکی از بلندترین و بزر ترین برجهای
تهاری  -تفریحی تبریز میباشاد .شاهرک توریساتی رشادیه با تمامی امکانات الزم و مدرن و فضااهای سابز وسایو در شاهر
تبریز شاهرت بسایار یافته اسات .تعداد پارسالهای شاهری موردبررسای در این محدوده  1114پارسال میباشاد .کوی
ولیعصار با  315هکتار مسااحت در حوزهی اساتحفاظی شاهرداری منطقه  1تبریز قرارگرفته و در ناحیه شارقی این شاهر
واقوشاده اسات .این کوی از جهت ارتفاع یکی از مناطق مرتفو شاهر محساوب شاده و از محلّههای مرفه نشاین شاهر به
شامار میرود .کوی ولیعصار پیش از پیروزی انقحب اساحمی ایران بناشاده اسات .بانی این کوی یکی از زمینداران بزر
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اهل شااهر خوی اسااتان آذربایهان تربی بود که با خرید زمینهای این منطقه از اهالی محلههای همجوار و با همکاری
گساتردهی شاهرداری ،کوی ولیعصار را احدا گرداند .بر اسااس آخرین اصاححات طر تفصایلی این محله حدود 7308
پارسل شهری را شامل میشود (طر تفصیلی شهر تبریز.)1395 ،
این مناطق به دالیل زیر بهعنوان مطالعه موردی برای این پژوهش انتخابشادهاند:رشاد باالی جمعیت و افزایش تراکم
جمعیتی ،افزایش سااختوساازهای مساکونی و گرایش به افزایش تراکم سااختمانی ،تنوع زیاد تعداد طبقات سااختمانی و
نظام ارتفاعی مختلف ،شناخت و تسلط به محدودهی مطالعاتی ،دسترسی سادهتر به اطحعات ،آمار و ارقام این محدودهها
نسابت به ساایر مناطق شاهر ،تنوع هندساه شاهری باوجود معابر باعرضاهای مختلف و بلوکهای در اندازههای ریزودرشات،
وسعت مناس محدوده و پیشبینی و پیشنهاد افزایش تراکم ساختمانی در طر تفصیلی شهر (نگارنده.)1398 ،

شکل  .5نقشههای موقعیت مناطق موردمطالعه
منبو( :نگارنده)1398 ،

بحث و یافتهها
مراحل اجرایی تحقیق چهار گام اساااساای آمادهسااازی الیهها ،مدلسااازی سااهبعدی و تهیه مقطو طولی عرضهای
خیابانهای منتخ  ،تعیین نقاط ناظر و درنهایت محاسبه شاخص کلی خط آسمان و گزاربگیری را شامل میشود؛ که
در ادامه به بررسی نتایج هرکدام پرداختهشده است:
نتایج آمادهسازی الیهها
برای ارزیابی نتایج روب پیشاانهادی این تحقیق نیاز به دادههای مرجو و بهروز در قال برداری بود .با توجه به اینکه
الیه بلوکها و طبقات شاهری موجود ،مربوط به اصاححات طر تفصایلی تا آخر ساال  95تبریز و همانین دارای نقایص
زیادی بوده و نیاز به اصاح و ممیزی داشات؛ که این مسائله را میتوان جزء محدودیتهای تحقیق برشامرد .در جهت
رفو این مشاکل الیه بلوکهای شاهری و فیلد طبقات آن به روب دساتی و از طریق مقایساه تطبیقی با آخرین تصااویر
گوگل ار منطقه بهروزرسااانی و سااهم تعداد طبقات مختلف ساااختمانی در مناطق موردمطالعه مشااخص شااد (مطابق
جدول شاماره  .)2همانین جهت انهام بهتر تحلیلها و مقایساه جزئیتر نتایج ،شاش خیابان از هر منطقه موردمطالعه
(شاهرک ولیعصار و شاهرک رشادیه) ،در ساه درجهی متفاوت (طبق اصاول درجهبندی معابر) ،برداشات شاد و در ادامه روند
پروژه ،تحلیلهای موردنیاز بر بستر آنها اجرا گشته است (شکل .)6
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شکل  .6نقشههای موقعیت خیابانهای منتخ مناطق موردمطالعه
منبو( :نگارنده)1398 ،

جدول .2سهم تعداد طبقات مختلف ساختمانی در مناطق موردمطالعه
تعداد طبقات

شهرک ولیعصر

شهرک رشدیه

1

2154

66

2

2113

745

3

757

34

4

792

54

5

625

23

6

345

36

7

153

18

8

77

36

9

27

2

10

33

32

11طبقه و بیشتر

68

9

منبو( :یافتههای تحقیق)

نتایج مدلسازی سهبعدی و تهیه مقطع طولی عرضهای خیابانهای منتخب
نتایج این مرحله بهصورت نقشه در شکلهای شماره  7و  8خحصهشده است؛ که نمای کلی از خط آسمان خیابانهای
محدودههای مطالعاتی را نشااان میدهد .تحلیل شااکسااتگیهای نمایان در مقطو طولی خیابانهای منتخ  ،نشااان از
حاکمیت نظم کلی برخط آسمان شهرک رشدیه ،نسبت به شهرک ولیعصر دارد.
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شکل .7نقشههای مقطو طولی خیابانهای منتخ شهرک ولیعصر
منبو( :یافتههای تحقیق)
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شکل .8نقشههای مقطو طولی خیابانهای منتخ شهرک رشدیه
منبو( :یافتههای تحقیق)

نتایج تعیین نقاط ناظر و محاسبه شاخص کلی خط آسمان
در این تحقیق جهت پیگیری هدف موردنظر در مرحله انهام تحلیل شاااخص خط آساامان ،ابتدا متوسااط ارتفاع ابنیه
بلوکها در معابر موردنظر محاسابه و به نسابت آن تعداد نقاط ناظر تعیین شاد؛ بعد موقعیت نقاط ناظر به نسابت عرض
معبر ،طول معبر و نسابت قطعه به قطعه و هر طبقه نسبت به طبقه دیگر با رعایت قد متوسط انسان ( 170سانتیمتر) و
همانین رعایت پیلوت در سااختمانهای آپارتمانی انتخاب شادند (مطابق شاکلهای شاماره  9و  .)10با توجه به اینکه
محاسابه شااخص  SVFدر هر نقطهی ناظر یی عدد متفاوتی به ما میدهد ،در مرحلهی آخر میانگینی از شااخص تمام
نقاط ،برای تشاخیص وضاعیت کلی شااخص خط آسامان در مناطق موردمطالعه ارائهشاده اسات (جدول .)3ارزیابی نتایج
کلی بهدساتآمده نشاان میدهد ،شااخص خط آسامان در شاهرک رشادیه با میانگین  43/32درصاد از وضاعیت بهتری
نسبت به شهرک ولیعصر با میانگین شاخص 40/55درصد ،برخوردار است.
جدول  .3نتایج کلی شاخص خط آسمان در مناطق موردمطالعه
ارتفاع نقاط ناظر از
کف (متر)

تعداد نقاط ناظر در
خیابانهای منتخب
شهرک ولیعصر

میانگین  SVFنقاط
ناظر در خیابانهای
منتخب شهرک
ولیعصر

تعداد نقاط ناظر در
خیابانهای منتخب
شهرک رشدیه

نقاط  SVFمیانگین
ناظر در خیابانهای
منتخب شهرک
رشدیه

7/1

17

40/31

3

10/40

7/4

49

89/37

21

46/39

7/7

8

63/41

0

0

7/10

15

83/40

7

89/42

7/13

6

78/45

5

23/48

7/16

12

48/46

3

22/47

7/19

6

66/47

0

0

7/22

4

01/50

5

25/50

7/25

1

30/48

1

04/50

7/28

5

90/48

1

28/51

7/31

2

00/50

0

0

7/34

2

28/51

0

0

7/37

0

0

1

28/51

کل

127

55/40

47

32/43

منبو( :یافتههای تحقیق)
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شکل  .9نقشههای محاسبه شاخص  SVFدر محیط گوگل اسکاا پرو ،محدودهی شهرک ولیعصر
منبو( :یافتههای تحقیق)

88چشم انداز مطالعات شهری و روستایی
چشم انداز مطالعات شهری و روستایی  ،دورهی  ،2شمارهی  ،92-57 ،4تابستان .1400

شکل  .10نقشههای محاسبه شاخص  SVFدر محیط گوگل اسکاا پرو ،محدودهی شهرک رشدیه
منبو( :یافتههای تحقیق)

نتایج جزئی تحلیل شاخص SVFدر شهرک ولیعصر
در این قسامت نتایج مربوط به محاسابه شااخص کلی خط آسامان بهصاورت نمودار ارائهشاده اسات (شاکل  .)11مقایساه
نتایج بهدسااتآمده نشااان میدهد از بین خیابانهای انتخابشااده در شااهرک ولیعصاار ،خیابان مخابرات با میانگین
شاخص  44/98درصد ،وضعیت بهتری دارد .و خیابانهای رازی و پروین اعتصامی در مرات بعدازآن قرار دارند.
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شکل .11نمودار راداری میانگین کلی شاخص SVF؛ خیابانهای منتخ شهرک ولیعصر
منبو( :یافتههای تحقیق)

نتایج جزئی تحلیل شاخص SVFدر شهرک رشدیه
در این قسامت نتایج مربوط به محاسابه شااخص کلی خط آسامان بهصاورت نمودار برای شاش خیابان منتخ شاهرک
رشادیه ارائهشاده اسات (شاکل  .)12مقایساه نتایج بهدساتآمده نشاان میدهد از بین خیابانهای انتخابشاده در شاهرک
رشادیه ،خیابان کوهساتان با میانگین شااخص  45/94درصاد ،باالترین درصاد را به خود اختصاا داده اسات و بهارستان و
سروستان در مرات بعدی قرار دارند.

شکل  :12نمودار راداری میانگین کلی شاخص  SVF؛ خیابانهای منتخ شهرک رشدیه
منبو( :یافتههای تحقیق)

نتیجهگیری
نظام بالغ شاهرساازی در دنیا بهگونهای اسات که ابعاد کمّی و کیفی در هم ادتامشاده اسات؛ ازاینرو هر نوع شاکلدهی
به برنامه شاهرساازی منعک کننده شارایط کیفی اسات .در شاهرهای بزر جهان محل قرارگیری بناهای بلند مشاخص
اساات و خط آساامان منظمی بهوضااو دیده میشااود .در بیشتر مواقو محل احدا بناهای بلند نقاطی اساات که به
متمرکزساااازی نیااز دارد و مراکز بلنادمرتباهساااازی مشاااخص و متماایز هساااتناد ،اماا اگر این بحاث را در محادودههاای
موردمطالعه تحقیق پیگیری کنیم ،بهوضاو میتوانیم پراکندگی سااختمانهای بلندمرتبه در شاهرک ولیعصار را مشااهده
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کنیم که متعاق آن خط آسامان نامنظمی شاکلگرفته اسات .ما شااهد یی اتتشااب و اعوجاج در سااختوسااز بناهای
بلند هساتیم که این اتتشااب ،بیش از آنکه متوجه مدیریت تلط شاهری بدانیم ناشای از اساناد نادرسات شاهرساازی،
ناخوانایی و عدم راهبردی بودن آنهاسات .وقتی درباره برنامهی توساعهی شاهر صاحبت میکنیم ،اسانادی مدنظر ماسات
که ازلحاظ کمّی و کیفی سانهیده شاده باشاند .باید اساناد کیفی و راهنماهای موضاوعی برای بلندمرتبهساازی داشات که
بر پایه موضوعات کیفی بناشده باشد.
در تحقیق حاضر ،تحلیل نتایج کلی بهدستآمده از مراحل اجرایی آن در مناطق موردمطالعه نشان داد خط آسمان در
محدوده شاهرک رشادیه نسابت به شاهرک ولیعصار از وضاعیت بهتر و منظمتری برخوردار اسات و این موضاوع نشاان از
اهمیت برنامهریزی جامو و چندبعدی شاهر دارد و ضارورت آمادهساازی طر های موضاوعی در زمینه مکانیابی بناهای
بلندمرتبه را بیشازپیش نمایان میسااازد .لذا به میزانی که تراکمها تیپ هسااتند ،شاااخص  SVFبا حداقل تلوران و
تغییرات ،مشابه هم هستند و شکل خط آسمان حالت منظمتری دارد .بنابراین به ازای هر طبقه با ارتفاع متوسط  3متر،
خط آسامان با مؤلّفههای مرتبط از قبیل :اشارافیت ،مطلوبیت دید ،خط منظر ،نورگیری و ساایهاندازی از شارایط برابری
برخوردار هساتند .و لیکن اگر در ضاوابط شاهرساازی هم عدالت در برخورداری از شااخصهای مطلوبیت و اشارافیت مبتنی
بر حقوق شاااهرونادی رعاایات و ملحوظ نگردیاده بااشاااد ،از منظر توزیو متوازن امکاان برخورداری ارگاانیای برای همین
مؤلفهها فراهم نبوده و بهنوعی عدالت فضاااایی رعایت نگردیده اسااات .این لحاظ گردیدن به باور محقق میبایسااات در
چارچوب برنامهریزی و در قال رعایت معیارهای شهرسازی مشخص و مصوب و بهصورت قانونمند باشد.
درواقو نتایج تحلیل شااخص  SVFو مقایساه آنها در محدودههای موردمطالعه تفاوتهای چشامگیری بین شاهرک
ولیعصاار بهعنوان یی منطقه قدیمی و نساابتاً برنامهریزیشااده با شااهرک رشاادیه بهعنوان یی منطقه جدید اححدا و
کامحً برنامهریزیشاده نشاان میدهد؛ به این صورت که منطقه بندی تراکمی در شهرک رشدیه بیشتر از شهرک ولیعصر
رعایت شااده و به جهت تیثیر بساایار زیادی که این مساائله بر کنترل تیثیر ساااختمانهای بلند بر نواحی اطراف دارند،
موج ایهاد تفاوت فاحش و چشاامگیری بین دو منطقهی مطالعاتی شااده اساات .بهعبارتدیگر س ااختمانهای بلند بر
شاکل و شااخص دساترسای به آسامان محوطهی اطراف خود ،حتی اگر از فراوانی کمی برخوردار باشاند ،تالبانه و بسایار
تیثیرگذار عمل می کند .بنابراین فرضیه تحقیق رد میشود.
درنهایت بر اساس مطالعات صورت گرفته و با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش ،پیشنهادات زیر ارائهشده
است.
 )1تدوین و اجرای بوم شهری ،با درنظرگرفتن ارتفاع و رن مصالس و توزیو مناس وزنی خط ارتفاع در گسترهی
شهر
 )2تهیهی اسناد و طر های مدیریت بصری شهر.

منابع
آشانا ،الله ( ،)1388تحلیلی از انتظام بصاری درسایمای شاهرها برای برنامهریزی فضااهای شاهری مطلوب؛ مطالعهی موردی :
شهر تبریز .رساله دکتری ،گروه برنامهریزی شهری ،دانشکدهی برنامهریزی و علوم محیطی ،دانشگاه تبریز.
پور جعفر ،محمدرضاا و صاادقی ،علیرضاا ( ،)1387اصاول حاکم بر طراحی هدفمند محورهای دید شااخص شاهری ،نشاریهی
هویت شهر ،سال دوم ،شمارهی .3
ذبیحی ،حسااین؛ علیهانی ،بهلول؛ جهانشاااهلو ،لعح ؛ و ظریفیان مهر ،عبدالحسااین ( ،)1397مروری بر تعاریف و روبهای
محاسبهی شاخص ضری دید به آسمان .نشریه معماری و شهرسازی آرمانشهر ،شمارهی .31
ذکاوت ،کامران ( .)1385چارچوب اساتراتژیی مدیریت بصاری شاهر .مرکز پژوهشهای طراحی شاهری ،مهندساین مشااور
پارهاس و همکاران.
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رفیعیان ،مهتبی ،رضاایی راد؛ هادی و خاتمی ،الهام الساادات ( ،)1391ارزیابی اثرات برجساازی برمیزان آلودگی هوا به کمی
سنهش شاخص SVFبا استفاده از Envi-met؛ نمونهی موردی  :محلهی نارمی تهران.
چنگیزی ،بهزاد ،حساین پوریان ،سامانه و پور حسان ،لیدا ( ،)1395خط آسامان مهمترین عنصار سایمای شاهری .ساومین
کنفران ملّی توسعه علوم مهندسی ،موسسه آموزب عالی آیندگان ،تنکابن ،ایران.
کریمی مشااور ،مهرداد؛ ساهادزاده ،حسان؛ و وحدت ،سالمان ( ،)1394سانهش اولویتهای خوانش منظر فضااهای شاهری
ازدیدگاه شاهروندان )نمونهی موردی  :میدانهای شاهری همدان( .نشاریهی باغ نظر ،شاماره37ی ،ساال دوازدهم ،صافحات
.3-14
کریمی مشااور ،مهرداد ،ساهادزاده؛ حسان و وحدت ،سالمان ( ،)1394تبیین ابعاد موثر برمنظرخیابان درجهت ارتقای خوانش
منظر فضااهای شاهری؛ مطالعهی موردی :خیابانهای بافت مرکزی شاهر همدان .فصالنامهی مطالعات شاهری ،شامارهی
 ،15صفحات .17 -37
کریمی مشااور ،مهرداد؛ و حساینی علمداری ،آرب ( .)1393بررسای تطبیقی نمونههایی از بافت شاهری سانندج با اساتفاده از
آنالیزهای ایزوو یست و تحلیل گراف دید .فصلنامهی علمی پژوهشی مطالعات شهری ،شمارهی سیزدهم.
کریمی مشااور ،مهرداد ( ،)1393شایوهها ،فنون و ابزار تحلیل بصاری در شاهر .نشاریهی باغ منظر ،شامارهی ،29ساال یازدهم،
صفحات  8تا .2
کریمی مشااور ،مهرداد؛ منصاوری ،سایدامیر؛ و ادیبی ،علیاصاغر ( ،)1389رابطهی چگونگی قرارگیری سااختمانهای بلندمرتبه
و منظرشهری .نشریهی باغ نظر ،شمارهی ،13سال هفتم ،صفحات .89 -99
مرادی ،فاطمه و کریمی فرد ،لیح( ،)1395بررسای تیثیرات خط آسامان بر منظر شاهری از زاویه دید عابر پیاده ؛ نمونه موردی
 :میدان بهارستان .چهارمین کنگرهی بین المللی عمران ،معماری و توسعهی شهری،تهران.
منتظری ،زهرا؛ مبهوت ،محمدرضااا؛ و امیری ،مهدی ( .)1393تحلیلی بر چگونگی روند خط آساامان و تیثیر آن بر ساایمای
شهری(نمونه موردی :حرم رضوی) .نهمین سمسوزیوم پیشرفتهای علوم و تکنولوژی ،صفحات  5تا .3
محمودی ،سید امیر سعید ( .)1385منظر شهری مروری بر چند نظریه .مهله آبادی ،سال شانزدهم ،شمارهی .53
وحدت ،ساالمان؛ و رضاااییراد ،هادی ( .)1396ارتقای ارزبهای بصااری در کریدورهای دید شااهری(نمونهی موردی  :میدان
انقحب زنهان) .مهلهی آمایش جغرافیایی فضا ،سال هفتم.
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