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شهرنشيني مداوم و به ويژه رشد . تر از جمعيت جهان در حال اتفاق استشهرگرايي به مراتب با رشدي سريعروند شهرنشيني و كالن
 و مديريت )16، 1387آخوندي، (هاي بزرگ شهري در كشورهاي در حال توسعه بدل شده است، ترين چالششهرهاي بزرگ به يكي از مهم

هاي مختلف، ترش روزافزون دانش بشري در زمينهگس است پايدار توسعه به يابيدست براي حاضر قرن هايرهيافت زا يكي محيط ريزيبرنامه
هاي متعددي را در علوم حياتي زيستي از نظر كمي و كيفي، نظريه هاي محيط، وابستگي انسان به هر يك از عوامل و عناصرشناخت پديده

واقع بيانگر وجود زنجيره آورد كه در درك جامعيت محيط زيست به وجود ميهايي را در شناسايي و گيپديد آورده است كه در مجموع آشفت
  . باشدحيات مي

 از زندگي روزافزون امكانات. باشدمي آن فيزيكي رشد و شهر توسعه باعث است، آن پيامد كه شهرها در جمعيت تراكم و نوين آوريفن

 شهري هايتوسعه را در جديدي شكل و شده كار جوياي نيروي مهاجرت و جمعيت جذب باعث شهر در خدماتي و صنعتي هايفعاليت جمله

  . شودمي كاسته آن وسعت از همواره و بلعيده سبز فضاهاي فضايي، توسعه و شكل تغيير روند اين در جريان. نمايدمي ايجاد

يط اي در شناخت محن، خود عامل هماهنگ كنندهي آهات به طور اجمالي و چگونگي زيباييدرك و شناسايي خصوصيات طبيع
هاي مورد نمايد تا آن را با نظاممحيط خود تالش بسيار نموده و مي در واقع انسان در شناسايي و ارزيابي. باشدانساني و نيازهاي رواني آن مي

اي هگاهي نامطلوبي. اشدبمحيط زيست خويش مي ازبه طور كلي انسان متاثر . عالقه خود و نظام پيچيده و ناشناخته طبيعت متغير وفق دهد
  . گردد كه بس خطرناك استآن سبب دور شدن از واقعيات مي

را در سر ) نظام حاكم بر طبيعتبا نظم خاص خود  بدون توجه به (در هر حال انسان هميشه انديشه و تخيالتي از محيط زيست كامل 
ايد هراسي به گردد و از توسعه آن هرگز نبها مشخص ميانسان و طبيعت در قالب پرديس دتدر اين زمينه شايد بتوان گفت وح. پروراندمي

همسازي در  هاي منسجمي در ارتباط با محيط زيست قرار دارند و مفهومه تمام علوم و فنون به صورت رشتهكنيم كما فكر مي. دل داشت
بينيم، شناساندن طبيعت و انسان رسالتي كه در اين كار مي. عت استطبي اين همسازي دقيقا متوجه انسان و. باشدمحيط فيزيكي ضروري مي

. گردديان رابطه سالم انسان و طبيعت ميباشد كه درنهايت منجر به بحث پايداري در بها از طريق ادراكات انساني ميو نحوه ارتباط آن
  )11و  10، 1383بزرگي، (

هاي اخير هستند امروزه به عنوان يكي از عناصر ين روند شديد توسعه شهري در دههها و بلوارهاي شهري كه زاييده از همراهبزرگ
شهري در عين توجه به منظر سبز  بديهي است توجه به استمرار جريان و ترافيك. كنندغيرقابل انكار در هر فضاي شهري خودنمايي مي

روي در نوع خود كه پيادهبا توجه به آن. ر همواره مفيد واقع شودتواند در مسير نيل به فضاي شهري پايداها ميشهري حاشيه اين شريان

 

 مقدمه



 ,Bohl(. اده كنندگان از فضاي شهري دانستتوان آن را به عنوان حق طبيعي استفجايي انسان در فضاست، مي به ترين شكل جاقديمي

 سبز فضاهاي و هاپارك تأثير و نقش مباني شهرسازي ومحور و اتومبيل محور در  با توجه به التقاط و حضور دو ديدگاه پياده) 786 ,2000
ها ها و بلوارها و خيابانراههايي چون بزرگالخصوص التزام تبيين اين دو عرصه در كنار هم كه لزوماً در شريانزندگي شهري و علي در عمومي

 و شهرها اساسي نياز به پاسخ لزوم به اول فصل در .شودتوجه به اين موارد بيش از پيش احساس مي) 17، 1386معين، ( گيرد،شكل مي
هاي اصلي در كنار بلوارها و شريان فضاهاي سبز عمومي كهاين و شده در كنار تمامي مظاهر زندگي شهري پرداخته طبيعت ها بهآن ساكنين

 دنبال به شهري، ماشيني زندگي تماعياج-رواني فشارهاي كه تحت باشد گراييانسان به طبيعت نياز توانند پاسخگويشهر  تا چه ميزان مي

 )در صورت وجود(ها حاشيه طبيعي و سبز شهري كه همان پارك فضاهاي تريننزديك به خويش گرايطبيعت و شناختيزيبايي هايخواست
و  سبز خطي شهري فضاي توسعه و در رابطه با حفظ بنابراين  .است وابسته آن به حد چه تا خود زندگي آرامش و سالمت براي و برد مي پناه

 مسئله بيان از پس فصل دراين. است شده مطرح مسئله است انكار غيرقابل و ضروري نيازهاي اين پاسخگوي كه شهري هايحاشيه پارك
اهميت انتخاب موضوع، علل و  و شود مي بيان هاي مختلفازجنبه مسئله اين اهميت و ضرورت و شود مي مطرح تحقيق اين اساسي سؤاالت

رورت انجام تحقيق، محدوده مطالعاتي پروژه، قلمرو تحقيق، اهداف، سواالت، فرايض، روش انجام، ابزارها، پيشينه، جوانب جديد بودن و ض
  .نوآوري و مواردي از اين دست بيان خواهد شد

. ن شهري تقسيم كردتوان به دو دسته فضاهاي برون شهري و دروبر اين اساس فضاهاي گردشگري و فراغتي مجموعه شهري را مي
تواند ناديده گرفته شود و ريزي جامع گردشگري، پيوند اين فضاها در گذران فراغت ساكنان مجموعه شهري نميامروزه قطعاً در يك برنامه

ا آشكار ها رپردازد كه امكانات و محدوديتهايي ميكيفيت فضاهاي گردشگري و فراغتي در يك چهارچوب راهبردي و ساختاري به آن ويژگي
  .سازد

 واجد هم كه باشدمي ساخته انسان پوشش گياهي با شهري زمين كاربري سطوح از نوعي شهري سبز فضاي به طور كلي منظور از
 هايعرصه كه است شهري باز فضاي از بخشي شهري سبز فضاي )29, 1379, سعيدنيا( .هستند اكولوژيكي بازدهي هم و اجتماعي بازدهي
 مديريت نظارت و اساس بر كه است گياهاني ساير و هاچمن ها،گل ها،بوته ها،درختچه و درختان پوشش آن زير مصنوعي اغلب يا طبيعي
 غيرروستايي جمعيتي مراكز و شهروندان رفاهي و شرايط زيستي بهبود براي آن با مرتبط هايتخصص و قوانين ضوابط، گرفتن نظر در با انسان
 )24 ،1380معيارها، وتدوين فني دفتر امور. (شوندمي نگهداري و حفظ ،احداث

 هاي جنگلي، باغات، پاركفضاهاي سبز، پارك. ها بر كسي پوشيده نيستامروزه اهميت فضاهاي سبز شهري و ضرورت پرداختن به آن
       هاي شهري بازي ر اقليم محيطاي در افزايش كيفيت هوا و ايجاد تغييرات مثبت دها و مواردي از اين دست نقش عمدهها، سبزراهحاشيه

يك هكتار فضاي . كندكيلوگرم اكسيژن توليد و تقريباً به همان ميزان گازكربنيك هوا را جذب مي 200يك درخت بالغ در هر سال . كندمي
نفر را طي  10مورد نياز  تواند ميزان اكسيژنكند كه اين مقدار به طور متوسط ميكيلوگرم اكسيژن توليد مي 3000تا  2500سبز در سال 

    آغاز . اي در ارتقاء كيفيت زندگي مردم شهرنشين دارندبه عالوه، اين فضاها نقش عمده). 92، 1365روحاني، . (يك سال توليد نمايد



ه دنبال آن و ب. هاي شهري قرن نوزدهم در آمريكا و گسترش آن در ساير نقاط جهان نيز با توجه به همين امر صورت گرفتهاي پاركجنبش
ها به عنوان فضاهاي خطي سبزراه. المللي پديد آمد و توسعه يافتها به عنوان جنبش بينريزي سبزراههاي واپسين قرن نوزدهم برنامهدر دهه

داف ريزي، طراحي و مديريت شده با اهشوند، شامل عناصر برنامهاي محورهاي شهري را نيز شامل ميهاي حاشيهكه در بطن خود پارك
كارايي جنبش چنين ) Turner, 2006. (گردندشناختي و مواردي از اين دست تعريف ميشناختي، تفريحي، فرهنگي، زيباييبوم چندگانه

هايي فرصت ظت از ميراث طبيعي و فراهم آوردنيابي به اهدافي چون حفاظت از طبيعت و منظر، محاففضاهاي سبز خطي شهري در دست
) Ribeiro and Barau, 2006. (ريزي اين دسته از فضاهاي سبز شهري شده استسبب موفقيت روزافزون برنامهبراي تفريحات عمومي 

شناختي، فراهم آوردن بوم هاي طبيعي مهمحفاظت از سيستم. تاي بسيار ممتنوع اسهاي حاشيهريزي و احيا و اجراي پاركاهداف برنامه
هاي فرهنگي و ميراث تاريخي و مناطق شهري، تأمين منافع اقتصادي و حفاظت از ارزش نهاي تفريحي گسترده براي مردم در دروفرصت

  . بستر و پتانسيل سبز موجود از جمله اين مزاياست

ترين اثرات فضاي سبز در شهرها، كاركردهاي زيست توان بيان نمود كه مهماي سبز ميبه لحاظ ايجاب و ضرورت احداث فضاه
دار كرده و با مقابله با اثرات سوء گسترش صنعت و كاربري ها را به عنوان محيط زيست جامعه انساني معنيها است كه شهرمحيطي آن

از يك سو و باال بردن سطح زيبايي از سوي ديگر، سبب افزايش كيفيت زيستي شهرها ) تعادل بخشي در متابوليسم شهر(نادرست تكنولوژي 
براي ) و گريزي نيز از آن نيست(سو ارتباط ارگانيك با تكنولوژي و از سوي ديگر با آلودگي دارد كه گسترش از يك با توجه به اين. شوند مي

توانند  هاي اثرات گسترش در شهرها، به طور گوناگوني نظام زيستي شهرها را ميمؤلفه. ل الزم به كار گرفته شوندتداوم آن بايد كليه عوام
هاي در رابطه با گرد و غبار، آلودگي ز عوامل مؤثر در كاهش اين اثرات بوده و به ويژهفضاي سبز مناسب در شهرها يكي ا. مختل كنند

ترين اثرات فضاي سبز در شهرها تعديل دما، افزايش روند مهم تنفس شهرها به شمار مي هاييي، هوا، فضاي سبز شبه جنگلي ريهشيميا
ضاي سبز در شهرها نقش نسبي دارند ولي مجموعه اثرات فضاي سبز حضور ساير اثرات ف. رطوبت نسبي، تلطيف هوا و جذب گرد و غبار است

  . كند به طوري كه بدون وجود آن ممكن نيست شهرها پايدار باقي بمانند ناپذير ميها را در شهرها اجتنابآن

ايست همواره و در تمام بهاي مهم و اثرگذار در بحث منظر شهري هستند كه ميها و بلوارهاي شهري از جمله بخشراهحوزه بزرگ
توانند به عنوان اي و مواردي از اين دست ميهاي حاشيهها، پاركها، سبزراهراهاحداث فضاي سبز، پياده. ها مورد توجه قرار گيرندعرصه

يا در نگاه كالن  بديهي است توجه به احداث مسيرهاي پياده و. راهكارهاي مناسبي در جهت نيل به محيطي پايدار و شهري سبز مطرح گردند
ريزي تواند در عين توجه به منظر سبز شهري در تعيين الگوهاي جديد در فضاي شهري و همچنين طرحروي همواره ميبه موضوع، بحث پياده
بدين منظور در مكتوب حاضر در درجه اول مفاهيم و اصول مرتبط با . مندي فضاهاي شهري مورد توجه قرار گيردبراي توسعه و نظام

سپس به . گيرداماندهي و تبيين منظر حاشيه بلوارهاي شهري به عنوان جزيي مهم و تأثيرگذار از منظر كالن شهري مورد بررسي قرار ميس
هاي هاي مرتبط با منظر شهري و احداث پاركاي از اهداف و سياستبه عنوان نمونه) فاز دوم(عنوان نمونه كاربردي حاشيه بلوار چمران شيراز 

  . گيرداي مورد بررسي و طراحي قرار ميحاشيه



  
  

       5        مقدمه                                                                                                                        
  
  

  15                      كليات
   16              محيط و منظر و عوامل موثر بر طراحي آن

  19                   جايگاه معماري منظر
  20                منظر                      عملكرد معماري

        23              اصولي براي خواندن محيط و منظر        
  16    27                محيط و منظر به عنوان طبيعت

  29            نظر به عنوان محصول مصنوعي           محيط و م 
  30            محيط و منظر به عنوان سيستم                               

  22    32              نظر به عنوان يك مسئله          محيط و م
  34                              محيط و منظر به عنوان مكان

      37                بندي محيط                          تقسيم
  38                  فرايندهاي محيط و منظر

  38                 هاي ادراك محيط و منظرجنبه
    41                                     ريزي و طراحي منظرفرايند برنامه

  43                  عناصر طراحي منظر  
  

    
  51                  اكولوژي و طراحي منظر 

  56                    بينش اكولوژيكي
  57                    اكولوژي منظر

  60                  مفهوم محيط زيست
  61                هاي مرتبط با محيط زيستكنفرانس

  62                    محيط زيست

الب
مط

ست 
فهر

 

  13                               محيط و منظر:فصل اول

  49         و محيط زيست در طراحي منظر اكولوژي:دومفصل



  
  

  65                  يدارمحيط زيست پا
  69                  د سبز براي معماريك

  
  

  77                  مفهوم منظر شهري
  81              گيري سيستم منظر شهريفرآيند شكل

  82            هاي نخستين پيرامون تلفيق شهر با طبيعتجنبش
  84            جايگاه طبيعت در شهرسازي نيمه اول قرن بيستم

  87              زمينه پيدايش ديدگاه شهرسازي منظرگرا
 89              هاي تعريف كننده شهرسازي منظرگرازمينه

  
  
  

  99                  مفهوم فضاي جمعي        
  101                  اهداف زيباشناختي                              
  102                  اهداف عملكردي                              
  104                    عناصر كالبدي                              
  106                  عناصر مكمل فضا                              
  111             هاي فضايي و كالبدي فضاي جمعيويژگي                              

  
  

  115                مفهوم منظر عبوري و ادراك آن       
  117                  ماهيت منظر عبوري                             
  121                 ادراك در منظر عبوري                             
  131                عوامل مؤثر بر ادراك منظر عبوري    
  139                بررسي كالبدي منظر عبوري    

فهرست مطالب
 

      75                       منظر شهري:سومفصل 

  97                        فضاهاي جمعي:چهارمفصل 

    113                                   هاها و سبزراهراهپياده:پنجمفصل 



  144                منظر عبوري شهري مقياس خاص
  161              كميسيون فضاي بيروني رياست جمهوري امريكا

  164                    محيط زيست گرايي
  
  

  171                    مفهوم بولوار
  172                  توقعات موردي از بولوار

  178    سواره ي شهري با هدف ارجح بودن پياده برضوابط ساماندهي و طراحي منظر سبز حاشيه بولوارها
  178                حفظ و نگهداري شخصيت محيط

  185                    گيرينتيجه
 
  

  189                      كليات
  201                    منظر طبيعي
  202                    منظر تفريحي

  204                حمل و نقل عمومي مخصوص سبزراه
  

  

  227                      مقدمه
  227                  اهميت انتخاب موضوع

  230                  محدوده مطالعاتي پروژه
  231                هاي تحقيقها و پيش فرضفرضيه

  232                هاي داخليپيشينه بررسي نمونه
  235                  ن فارسشناخت كلي استا

  236                    پيشينه شيراز
  238                    موقعيت شيراز

  241                    اقليم شيراز
  243                    شيراز، شهري از باغ
  251                    بلوار چمران شيراز

طال
ت م

هرس
ف

 ب
169         منظرپردازي در بولوارهاي شهري:ششمفصل

187                 هاي خارجيهاي موردي سبزراهبررسي و تحليل نمونه:هفتمفصل

  225       ...منظرپرداز در بررسي و تحليل سبزراه حاشيه بولوار چمران  تبيين عملي اصول:هشتمفصل



  
  
 
  

  279                    مقدمه     
  280                    معيارها و اصول     
  281                  پيشنهادات و ايده طرح     
    

     277                     جمع بندي نتايج: نهمفصل 

  283                                              منابع و مĤخذ

فهرست مطالب
 




