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چکیده واژگانکلیدی

، همچنران  یتیریمرد  و یدر محافل نظرر  آن نییتب رغمیعلو  یشهر ینماها تیموضوع هو تیاهمبا عنایت به 

این پژوهش با بررسی خیابان شهید قامرت بیراد در شرهر     مطلوب وجود دارد. یبا نماها یادیدر عمل فاصله ز

لزوم هویتمندی نماها در محالد تاریخی و شناسایی عوامل مرؤرر در ارتقرای هویرت    زنجان به دنبال تأکید بر 

پایره  برر   آنآوری اطالعراد   جمر  و کراربردی   باشد. نوع پژوهش بر مبنای هدف، در سیما و منظر خیابانی می

ی کمری و کییری )تحلیرل    هرا  روشاز  یرری گ بهرره گرفته است. روش تحقیر  مبتنری برر     انجام  یدانیمشاهده و برداشت م ،یا مطالعاد کتابخانه

نیرر از   230را  جامعره آمراری پرژوهش    انجام پذیرفته است. spssافزار  کمی و با استیاده از نرم صورد بهاطالعاد  لیوتحل هیتجزآمیخته( بوده و 

سرازنده   گانه سهبه ابعاد  زمان هموجه . نتایج این پژوهش تاند شدهعنوان نمونه آماری انتخاب  دهند که به ساکنین محله زینبیه زنجان تشکیل می

هرای   گر این مسئله است که در طراحی و ساماندهی نماهرای خیابرانی مسرتقر در بافرت     هویت )کالبدی، بصری، معنایی( را الزامی دانسته و بیان

 خوانرایی  هرا، افرزایش   جرداره  بصرری  اغتشراش  از ، پرهیرز مختلف های قسمت بین پیوستگی و انسجام برقراریتاریخی توجه به زمینه کالبدی و 

ی خیابران مرذکور از   محلر  تمرایزاد جمعی، شناسرایی   یها تیفعال یریگ شکل طری  از عمومی یها عرصه در اجتماعی فضایی و تعامالد سازمان

 .در راستای دستیابی به اهداف این پژوهش است آنها، از موارد مهم تیو تقو دیتأک ی اطراف وها ابانیخ

جدارهشهری،هویتمندی،

یتاریخی،محورها

سیماومنظر،

ساماندهینماهایشهری


پیشگفتار-1
 کالبردی  و معمراری  ارزشرمند  میررا   شهرها، تاریخی احیهن

 در زمران  طرول  در کره  ماسرت  گذشرتگان  از مانرده  یجرا  بره 

 نمروده  اییا بارزی نقش همواره شهری به حیاد بخشی هویت

 و اقتصرادی  فرهنگری،  ابعاد گاه یتجلشهر  از بخش است. این

 از بخرش  ایرن  در تاریخی یها دورهدر  که مردمانی اجتماعی

 ربرت  بره  را آن فرهنگری  و هویرت  کررده  سپری روزگار شهر

 انطباق و آنها سازی باز زنده و احیاء حیظ، . بنابراین،اند رسانده

 کره  اسرت  ییهرا  ضرورد جمله از شهری کلیّت سیستم با آن

بررد   پریش  شرهر  برا  همگرام  را تاریخی حیاد ناحیه تواند یم

 (.1384پوراحمد،  و آباد لیخل)کالنتری 

براز  تررین مرواردی کره در فرآینرد احیرا و       یکی از مهرم   

های تاریخی بایستی مورد انطباق قرار گیرد،  سازی بافت زنده

هرا،   های شهری هستند. جرداره  و جداره ها ساختماننماهای 
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 ی عمل طراحی شهری هستند که در ارتباطها عرصهیکی از 

گیرنرد، بره عبرارتی ایرن سرطو        یمر زیادی با ناظرین قررار  

آینرد و از ایرن رهگرذر     یمر ند که به دیده ناظر ویترینی هست

کننرد. بنرابراین    یمر ارتباط بصری زیادی برا نراظرین برقررار    

ی بصرری هماهنر    ها ارزش، واجد ها سطحکه این  یدرصورت

با فرهن  و هویت باشد، ضمن آنکه توسط اسرتیاده کننرده   

هرای   شوند، واجد هویت متمایز بصرری و ارزش  فضا درک می

نه خواهند بود و به ایرن ترتیرن نروعی آرامرش     شناسا زیبایی

آورنرد. درسرت در نقطره     بصری را برای نراظرین فرراهم مری   

هرای بصرری و درعرین حرال      مقابل، اگر نماها فرار  از ارزش 

هررویتی، طراحرری شرروند و یررا در فرآینررد طراحرری معمرراری 

عنوان آراری مسرتقل از زمینره در نظرر گرفتره شروند، در       به

ماهن ، واجد اغتشراش بصرری تبردیل    نتیجه به بستری ناه

های موجود در هرر   شوند که به دلیل عدم هماهنگی نظم می

(. 1395کننرد )محمردی،    ارر، زشتی دهشتناکی را خل  مری 

تنهرا از جنبره    هرای شرهر، نره    در گذشته سراختمان چنانچه 

 و مطرراب  بررا اصررول  بررایو معطرروف برره خررود، ز  یانیررراد

لکه در کمال احتررام  شدند، ب می یطراح یبصر یباشناختیز

 یطر  خود جرا  نهیدر زمید بر وجه معنایی تأکبا به اطراف، 

 (. 1387)بافت یگانه،  گرفتند می

در  یگریاز هر زمان د شیها پ ساختمان یامروزه نما اما

از  ام،یپ مخابره هدفمند ریقرار گرفته و درگ یگرامعن یتنگنا

 انررد. شررده یمالررب برره مخاطررن ارررر معمررار   ایررکارفرمررا 

آن را فرا گرفته و در حال  ییمعنا یا هاله ، گویاگرید عبارد به

(. از 1392)آتشین بار،  نشانه صرف است بیبه  شدن لیتبد

هرا، در ایرران امرروز،     جرداره  هماهنگی عدم به با توجهرو  این

 به بخشی هویت راستای در آنها و نقش شهری نماهای مسئله

 ین میان، سراماندهی است. در ا شده پررن  بسیار شهر کالبد

 در موجرود  شهری های بافت روی بر احدا  شده یها ابانیخ

 پیرامونی یها گسترششکل گرفته در  های خیابان با مقایسه

 زمینره  چراکهپیدا کرده است.  باالیی حساسیت و دقت شهر،

 ی نحروه  برر  کره  است ی نیروهایی دربردارنده همواره خیابان،

 خیابان قرارگیری بستر که انیزم امر این و مؤررند آن تعریف

 دوچنردان  یتیاهم باشد، باارزشی بافت شهری ی رندهیدربرگ

 خیابران  طراحری  موضروعیت  دیگرر،  طررف  . ازکنرد  یم پیدا

 یها یژگیو رغم به یکپارچه و واحد شهری یب فضای عنوان به

چشرم   به آن زمینه شهری عم  و طول در بعضاً که متیاوتی

 مرورد  دو ایرن  برین  مطلوب تعادل برقراری نیازمند ،خورد یم

 (. 1393است )قربانی و همکاران،  متیاود

 است شده سبن شهرها، منظر در اخیر دهه چند تحوالد

 شرهری  نماهرای  سراماندهی  برای مقرراد و ضوابط تدوین تا

 مسراللی  تررین  مهم از یکی که یطور بهگیرد.  قرار توجه مورد

 منظرر  مسئله ه،نمود جلن خود به شهری را طراحان نظر که

 اغتشراش  و نابسرامانی  باشرد. فقردان هویرت،    می شهر عینی

 شرهری  عینری  منظر به است که انتقاداتی ترین مهم از بصری

(. در ایرن میران،   1393شود )خاک زند و همکاران،  یم امروز

کره   دهرد  ینشان م ریدر سده اخدر ایران، مصوب نما  نیقوان

جهرت   یصورد مقطع خاص و به یا در دوره نیقوان نیاکثر ا

بره امرروز شرهر را     شرده و ترا   خاص ظاهر یزمان حل مشکل

 انم نیقوان تیکرده است. درواق  وضع یدچار مشکالد فراوان

 نبروده اسرت و برحسر    یتصرادف  یانیر و بره ب  گراه  یبر  و گاه

 یشرهر  ینمرا  ،ییهرا  در زمران  یشهر تیریمد یمند دغدغه

 ریدر سر  یقر یعم کره شرکاف  ی ا گونره  بره ت مسئله شده اسر 

براوجود   زیر اکنرون ن  ی. حتخورد یبه چشم م نیقوان نیتصو

 نره یزم یرن در ا یآن، اراده قرو  یمسئله نما و آشریتگ  نییتب

 یدر حرال  نیر ا. (1400پور و همکراران،   ی)گلشود  ینم دهید

 یکره از نمرا   یو ادراک یاست که با توجه به توقعاد عملکرد

وزمرره  ر دیر کره در د  شرهر  وجه از نیا ،رود یانتظار م یشهر

 نیا یبوده و نوع یهای بصر واجد ارزش دیشهروندان است، با

 .(1395آورد )محمدی،  با فضا به وجود یهمان

 بافرت  از جزلی عنوان به شهید قامت بیاد زنجان، خیابان

 قررار  حساسریت  و الرزام  ایرن  مشمول زنجان، تاریخی شهری

 رو مقاله حاضر با تأکید برر لرزوم هویتمنردی    . از اینردیگ یم

نماها در محالد تاریخی به دنبال شناسایی عوامرل مرؤرر در   

 نظرر  ارتقای هویت در سیما و منظرر ایرن خیابران اسرت. در    

 چره  مقاله، این موردی ی مطالعه عنوان به خیابان یب گرفتن

اعتبرار   ضرامن  موضروعی،  لحراظ  چره بره   و موضعی لحاظ به

 ی مثابره  بره  خیابران  موضروع  طرفری،  از است. زیرا آن بیرونی

 توجره  همرواره مرورد   شرهر،  یرب  فضرای عمرومی   ترین مهم

 شرهری  یها پروژه مصداق و گرفته قرار بسیاری اندیشمندان

 دیگرر،  طررف  اسرت. از  بروده  مختلف کشورهای متعددی در

شرهری   بافت حدفاصل ی منزله به شهید قامت خیابان موض 
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 برا  رابطره  در یا ژهیر و نگرش نیازمند زنجان، میانی و تاریخی

 در دیگرر  شیوبر  کرم  کره  است. چیزی خیابان این دهیسامان

 در تروان  یمر  و خورد یم چشم به نیز کشور تاریخی شهرهای

 ایرن خیابران   جایگاهی مشابه از که یافت را خیابانی شهر، هر

 باشد.  برخوردار


پیشینهتحقیق -2

جرداره   طراحری  پیرامرون  بسریاری  کترن  و مقراالد  تاکنون

به  دانشگاهی محافل در هریش هویت ینهمچن و ها ساختمان

ملّری   همایش چندین آن بر است. عالوه آمده در تحریر رشته

نمرای   پیرامرون  اخیرر  دهره  هرا در  شرهرداری  حمایرت  با نیز

نشران   مطلن است. این شده برگزار شهر سیمای و ساختمان

در  ربط یذ مسئولین و دانشگاهیان از بسیاری مندی دغدغه از

 هویتمنرد  سریمای  در نماهرا  یرت ماه دارد. علیرغم حوزه این

 براب  در متعرددی  کترن  و مقراالد  وجرود اینکره   با و شهری

 ییها پژوهش اما است، آمده در رشته تحریر به شهری هویت

 دهرد،  قررار  مورد مطالعه شهری کنار نماهای در را هویت که

همکراران   و انجام پذیرفته اسرت. چنران چره سریدیان     کمتر

 بوجراری  و خراتمی  (،1399همکراران )  و عیییری  (،1396)

همکاران  و ( و طالیی1399و همکاران ) اسماعیلی (،1399)

 و نمرا  و زیباشناسرانه  کالبردی  ابعراد  بررسری  بره  (1400)

( 1397میان محمدی ) این در .اند پرداخته شهری های جداره

 نما کالبدی اجزای بیان ( به1394اله ) پورفتح و نژاد مهدوی و

 ابعراد  برا  آشنایی و انسان برای یبصر میزان مطلوبیت نظر از

 آشرکار  هرا  پژوهش این بررسی در آنچه. اند پرداختهاو  ادراکی

هویت در نمرا و   بررسی به اندکی تحقیقاد که آن است است

. با این حال مطالعراتی کره قرابرت    اند پرداختهمنظر خیابانی 

معنایی و موضوعی نزدیکی با تحقی  حاضر دارند، بره شرر    

 گردد: یمزیر اراله 

 بررهخررود  در مطالعرره (؛1393) همکرراران خرراک زنررد و

ی شرهر  یهرا  بدنه یعوامل مؤرر در طراح یو بررس ییشناسا

ارتبراط   نیر ا اند و در پرداخته شهر قشم (عج)عصریول ابانیخ

 محیطری  یستو ز شناسی یباییدو بعد ز را برای ییها شاخص

هررا نشرران داد کرره در بعررد آن لیررتحل جینتررا. انررد کرررده انیررب

 یهرا  متخصصران، شراخص   و مرردم  دگاهیاز د شناسی یباییز

بره   یو دلبستگ ینیع بعد تعادل و نظم در ،یزیتناسباد، تم

در بعرد   زیر ن تیجرذاب  ویی مکان، بامعنا بودن، آرامش، خوانا

 نی. همچنر دارنرد  نما قرار ییبایز یابیارزش تیدر اولو ،یذهن

 ییهرا  شراخص  متخصصران،  دگاهیاز د محیطی یستدر بعد ز

منظور  به سبزی همچون مقاومت مصالح در برابر رطوبت، فضا

سبز  وارید مصالح مقاوم در برابر دما و ،یحرارت شیآسا جادیا

 یرت اهمی دارا یشرهر  یها بدنه یطراح یساز، برا ژنیو اکس

  هستند. ییباال

 ی در مقالره  زین (؛1395ی )و صادق یباغ نهیسرو یموسو

 چگونره » پرسش کره  نیپاسخ ا افتنی یتالش برا خود ضمن

در جهرت   یشرهر  یهرا  مؤرر بر جرداره  یها مؤلیه از توان یم

 نسبت« بهره برد؟ یمنظر شهر شناسی یباییز تیییک یارتقا

 ابانیخ یشهر یها جداره یطراح ندآیفر ی و اراله یبه بررس

 دهرد  یحاصله نشران مر   جیاند. نتا کرده اقدام احمدآباد مشهد

عنرروان عضررو  برره یشررهر یهررا جرردارهی کرره ادراک بصررر

 یییرت برر ک  یرری گ چشرم  ریترأر ی منظر شرهر  ناپذیر یبتیک

 یطراح یندهاآیکه در فر است شهروندان دارد و الزم یزندگ

 -یبصرر  هرای  یییرت ک از بخرش  نیر بره ا  یشرتر یبا دقرت ب 

 . پرداخته شود یشناخت ییبایز

 در پژوهش خرود بره  (؛ 1395) و همکاران یآذر یمیکر

نمرا در   یمرؤرر در طراحر   یذهن و ینیع یها مؤلیه ییشناسا

 تعلر   حر   شیو افرزا  یمنظرر شرهر   تیر جهت ارتقراء هو 

کره   دهرد  یآنهرا نشران مر    هرای  یافتهاند.  شهروندان پرداخته

 اس،یر مق رنر ،  ،یچرون تناسرباد، همراهنگ    ییهرا  شراخص 

 ،داری یو معنر  ینر یدر بعرد ع  بندی ینخطوط آسمان و ترک

نمرا   یاحر طر در یدر بعرد ذهنر   یرزی انگ و خاطره یآموزندگ

 هستند.  رگذاریتأر

که  یا مطالعهدهد  یمی خارجی نیز نشان ها پژوهشمرور 

 ینما لیبا استیاده از تحل یطیمحهای  یییتک یبا هدف بررس

هرا   بره ایرن یافتره    ،شده است انجامی شهر یها کالبد و جداره

 یرگرذار یتأر مصنوع موجرن  طیآنچه در مح گردد که یمختم 

 هرا  ساختمانه نما و جدار ،شود یان مو روان شهروند یتبر ذهن

 تیر ییکی  کننرده  یرین هرا تع  کالبد سراختمان  یاست. به عبارت

رن  مصرالح، فررم و    ،یسبب معمار همچنینهستند.  طیمح

 یرگررذاریتأر زانیررم نیشررتریسرراختمان از ب یطراحرر ی نحرروه

 پرژوهش در  .(Utaberta et al, 2012) برخروردار هسرتند  

 ینمرا  رگرذار یتأر یارامترهرا پیی که برا هردف شناسرا    دیگری
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انجام شرده   شناختی یباییز -یبصر های یییتها بر ک ساختمان

 -یبصرر  هرای  یییرت ک نیکره بر   دهند میشان ها ن یافته ،است

مورد  یمردم با عملکردها یکالبد حادیترج و شناختی یباییز

انرواع   ازی مرردم برخر  و مثبرت وجرود دارد    یانتظار همبسرتگ 

 هرای  یییرت ک عنروان  آنها را به های ییژگساختمان و و یها فرم

 .(Jennath & Nidhish,2016) اند داده حیترج بایز

 بیرانگر فرهنر    تواننرد  یم شهری های که جداره آنجااز 

 شده محسوب شهر به بخش تیهوو  وحدد بوده، عامل شهر

 و بررسری  لرذا  دهنرد،  قررار  تأریر تحت مخاطبین را ادراک و

تراریخی   هرای  ی به جدارهبخش عوامل مؤرر در هویت شناخت

شرهرها   تراریخی  حافظره  از ریناپرذ  ییجردا  بخشری  کره  شهر

، هرا  ارزش حیرظ  راسرتای  در مهرم  بسریار  موارد از ،باشند یم

. مررور  شرود  یممحسوب  تاریخی هویت بازیابی نیز و فرهن 

، در خصوص ارتقرای  دهد یمادبیاد و مطالعاد پیشین نشان 

ی انجام نشده است. هویت محورهای تاریخی مطالعاد چندان

، در تالش است خأل نیمنظور پر کردن ا لذا پژوهش حاضر به

 یگرام  منظرر شرهری در زنجران    هویت یارتقا یدر راستاتا 

در این راستا نویسندگان، برا حضرور در خیابران     مؤرر بردارد.

یییرت سریما و منظرر    کشهید قامت بیاد زنجان، به بررسی 

نراظرین ایرن نماهرا     شهری از دیدگاه ساکنین ایرن محلره و  

   باشرند:   یمر پردازند و در پی پاسخگویی به سرؤاالد زیرر    یم

بخشری سریما و منظرر شرهری در      عوامل مؤرر در هویرت  -1

ی بنرد  تیاولومحورهای تاریخی شهر زنجان کدامند؟ ترتین 

برا سراماندهی نماهرای     توان یمچگونه  -2آنها چگونه است؟ 

ویت این محرور کمرب   خیابان شهید قامت بیاد به ارتقای ه

 نمود؟ 


 مبانینظریتحقیق-3

شهری جداره-3-1
 یییرت ک برر  تأریرگرذار  عناصر مؤررترین از شهری های جداره

 به تواند یم آنها اصال  که گردند یم محسوب فضاهای شهری

 میران،  این شود. در منجر شهر عینی منظر یییتکرفتن  باال

 شهری های جداره یاصل اجزای از یکی عنوان خیابان به نمای

(. 1400قرار گیرد )امان پور زند و همکاران،  توجه مورد باید

براطلی   دور نتیجره  امرروزی،  شرهرهای  نامناسن عینی منظر

 و معضرل  ای یشره ر شناخت نیازمند آن از رفت برون که است

 در را مررتبط  نیروهرای  حرکرت  بتواند که است اراله قواعدی

 یهرا  بدنره  بررای  چوبچرار  کند. تدوین راستا هماهن  یب

 برا  متناسرن  بایرد  و اسرت  خاص یتیاهمدارای  خود شهری

پذیرد.  صورد کاربری نوع به با توجه و فیزیکی شرایط زمینه،

 خرد( باید و میانی مختلف )کالن، های یاسمق در منظر عینی

 بصرری  و عملکرردی  ابعاد بر مبتنی هویتی های یژگیوواجد 

 است الزم هویتی، های ژگییو کنار در حال باشد. در عین آن

 هرای  یژگری و منطقره،  هرر  خراص  شرایط اقلیمری  به توجه با

 دهند، می قرار تأریر تحت را ها بدنهطراحی  که محیطی یستز

(. 1393گیرند )خراک زنرد و همکراران،     قرار توجه مورد نیز

 گذشرته،  به متعل  هویت با نمایی توان یم چگونه ینکهاحال 

 پایرداری  و بصرری  کیییرت  رایدا همچنرین  و و آینرده  حال

 ایرن  در کره  اسرت  کالنی اهداف از کرد، محیطی ایجاد یستز

  اهمیت است.  دارای مقاله

کننرده   حمل یانگرهاینما ای یشهر یابعاد طراح یبررس

نشران   (Carmonaکارمونرا )  دیر از د یشهر یطراح تیییک

 ایر  یدر ابعراد بصرر   یبررس تیقابل یابانیخ ینما که دهد یم

بعرد را   نیرا دارد. کارمونرا و همکرارانش چنرد    ینر یمنظر ع

کردنرد،   یمعرفر  یشهر یطراح رگذاریتأر یها نهیزم عنوان به

 یهرا  تیر ییبرروز ک  یبرا ییها محمل ای، بسترها ها نهیزم نیا

 ابعرراد بررر مشررتمل ابعرراد هسررتند. ایررن ی شررهریطراحر 

 و عملکررد  اجتمراع،  ریخرت،  ادراک، زمران،  ی،طر یمح ستیز

 بیران  خرود  کتراب  در کارمونرا  کره  طور انهمهستند.  بصری

 از ابعرادی  برر  مشرتمل  عینری  منظرر  یرا  بصری بعد ،کند یم

 و کنندگان استیاده دید معرض در که شد یمشهری  فضاهای

 در منظرر  چرون  وجروهی  برر  مترترن  و ردیگ یم قرار ناظران

 ییهرا  تیر ییک حال نیدرعباشد.  می نما و ی مختلفها اسیمق

 مرورد  یهرا  تیر ییک از جملره  بصری تناسباد و زیبایی چون

 شرد،  بیان که طور همان ترتین بدین است. بعد در این انتظار

 بصرری  بعرد  در بررسی قابل یها نهیزم از یکی خیابانی نمای

 شهری طراحی در بررسی و سنجش قابل ابعاد سایر در میان

عینری،   منظرر  برا  بصری بعد کنار است. در شهری فضاهای و

 انگاشرت. بره   نادیرده  را ذهنری  منظر یا یادراک بعد توان ینم

موضروعی   نراظرین،  و فضرا  کننردگان  اسرتیاده  ادراک عبارتی

 اسرت. بنرابراین   مطلروب  نمرای  یرب  خلر   برای جدانشدنی

نباشد،  رمزگشایی یا قابل درک ناظرین برای نما که یدرصورت
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  .(Carmona.et.al,2006)بود  نخواهد مطلوب

 گروردن  نظریه با مالًکا شهری مدرن منظر تئوری فلسیه

 منظرر  کالن گوردون .است ( وابستهGorden Cullen) کالن

 سراختاری بره   و بصرری  بخشریدن  یکپارچگی هنر را شهری

شرهر   که محیط ییها مکان و ها ابانیخ ها، ساختمان مجموعه

 برقرراری  چگرونگی  هنرر  را آن و کند یم تعریف ،سازند یم را

. دانرد  یمر  شرهر  لبرد کا سرازنده  مختلف اجزای ارتباطاد بین

 بره  تنها تواند ینم شهری منظر که است وی معتقد نیهمچن

 یتیحساسر وجرود   نیازمند بلکه شود، درک تکنیکی یا وهیش

 منظرر شرهری   بره  توجره  عمردتاً  اسرت. گرچره   زیباشناختی

را  خراطراد  حرال   نیعر  در امرا  اسرت،  بصرری  یا دهیر پد

یی هرا  واکرنش  و کنرد  یمر  یرادآوری  را تجرارب  ،زاندیانگ یبرم

 لیرن   کروین  .(Cullen,1961) آورد یم وجود به را احساسی

 شهری منظر در عملکردی را و فیزیکی ادراکی، عامل نیز سه

 کالن، نظریاد تأیید با وی .(Linch,1960) داند یم تیبااهم

 . کند یم شهری اضافه منظر ابعاد به را ادراکی جنبه

« ریطراحری شره   میراهیم  نامه واژه» فرهن  در بهزادفر

عوامرل   بخرش  سره  در را شهری منظر دهنده تشکیل اجزای

 قررار  بررسری  مورد انسانی یها تیفعال و غیرکالبدی کالبدی،

 فرسرتنده  عنروان  به را منظر (. پاکزاد1387)بهزادفر،  دهد یم

 تعریرف  ،دیر نما یمر  مخرابره  انسان به را اطالعاد متیاوتی که

 انسرانی  و دیفیزیکی/کالبر  دسرته  دو به آن را اجزای و کرده

 بخرش  را ؛ منظرر  گلکرار  (. 1382)پراکزاد،   کنرد  یمر  تقسیم

 بصرری،  تبلور آن در که کند یممعرفی  فرم ملموس و متجلی

 دیده دهند، می شکل را که فضا چیزهایی معنایی و کارکردی

 فهرم  را شرهری  (. منصروری منظرر  1384)گلکرار،   شرود  یم

 آن مادهرای ادراک ن واسرطه  بره  که داند یم شهر از شهروندان

 و با )ابعاد ذهنری  مرتبط معانی تداعی شهر( و کالبدی )ابعاد

 شرهری را  منظر گانه سه اهداف و ردیگ یم ی( صوردا خاطره

 کنرد  یمر  معرفری  عملکردی و هویتی -فرهنگی زیباشناختی،

 (.1387)کریمی مشاور، 

، شود یم برداشت شهر از که یتیییک لن ، گیته جان به

دارد  آن هرای  خیابران  تیر ییک بره  یبستگ چیزی هر از بیش

 تیاهماز  شهری های جداره نمای بین (. در این1396)لن ، 

 بازنمرایی فرهنر    بره  آنکه برعالوه  زیرا برخوردارند، یا ژهیو

(، در عرین  1389همکراران،   و زاده شوند )نقی می شهر مردم

 وظییه عبارتند از: که دارد عهده به را عمده وظییه چهار حال

 بیان و برون، درون رابط بیرونی، تهدیدهای برابر در حیاظتی

 عنروان  بره  و نیز آن صاحن هویت و ساختمان عملکرد کردن

 (.1382شهری )پاکزاد،  کل از جزلی

عمرودی   سرطو   آنهرا  کره  گیرت  بایرد  جداره تعریف در

اصرلی   بخش فضا، ی بدنه یا معبرند. جداره یب تعریف کننده

عنصرر   ایرن  حقیقرت  در .دهد یم تشکیل را فضا یب کالبدی

 آن میهروم  به و کند یم مشخص را وابسته فضای یب کیییت

 وجهری  بسته یا سطح یب همواره . جداره،بخشد یم محیطی

 سرطح عمرودی   اسرت: یرب   ممکرن  جداره نیست، بنا یب از

 بازشو تعدادی عمودی با سطح باشد. یب بازشو بدون پیوسته

 درخت( برا  یا عمودی )ستون عناصر سری یب تنها یا و باشد

 بصری باشد )چه امکان ارتباط با شیاف سطح یعنی تعدادی،

چره نباشرد( )طباطبرایی،     باشرد،  ریپرذ  امکران  فضایی ارتباط

 هرای  جرداره  برین  فصرل مشرترک   نمرا  برین  نیا در(. 1390

 نیسرت،  سرطح  صررفاً  که باشد عمومی می فضای با ساختمان

 یحجمر  عناصرر  توانرد  یمر  فررم سراختمان   برا  متناسن بلکه

 (. نما1387نادری،  شود )افشار را شامل یا برجسته شیوب کم

 بر تأکید که شد مطر  زمانی معماری عنصر مستقل عنوان به

 روابط و تناسباد تغییر طری  از بنا در حرکت خاص و جهت

 . درDeilmann. el al, 1987)یافررت ) تیرراهمفضررایی 

 بره، جن چنرد  در را آنهرا  توان یم شهری های ی جداره مطالعه

 و جرداره  اجرزای  نظرر  از داد: الرف(  بررسری قررار   مرورد 

 ادراک و کلری  اهرداف  اجرزا در رابطره برا    ایرن  یدهر  سازمان

 و هرا  تیر فعال نیازهرا،  با همخوانی جداره نظر ب( از محیطی،

 بره  مربروط  یهرا  یقانونمنرد  نظر از شهروندان، ج( رفتارهای

 حیرظ  اهداف با رابطه در شهری ی جدارهنگهداری  و ساخت

  (.1401ی )خاتمی،بردار بهره و انواع فرهنگی تداوم

 را شرهر  منظرر  ،دهرد  یمر  نشران  ها یبررس طور که همان

 قررار  بررسی مورد خرد و میانی کالن، مقیاس در سه توان یم

 بررسری  در توجره  مورد وجوه از یکی بدنه خیابانی یا داد. نما

اجرزا و   یینمرا و شناسرا   گراه یجامررور   .است خیابانی منظر

ی داخلر  پرردازان  هینظر دگاهید در منظر خیابانی از آنعناصر 

در سیمای کلی شرهرها   نظران صاحن اکثر که دهد یمنشان 

 بعد معنرایی و  و اند داشته تأکید نما کالبدی و بصری ابعاد بر

)خاک زنرد و همکراران،    اند داده قرار مد نظر کمتر را ادراکی
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سریما و  در مطرر    ادیر نظر یبنرد  جم ( 1(. جدول )1393

 .  دهد یممنظر شهری را نشان 


ابعددادمفهددومیمنظددرشددهریازدیدددگاه-1جدددول

پردازانمختلفنظریه

ابعادمطرحشدهاندیشمندان

 ادراکی، فیزیکی، عملکردی (1960لین  )

 بصری و ساختاری (1961کالن )

 عوامل طبیعی و عوامل مصنوعی (1380شریییان رانی )

 یعوامل ذهن ،ینیوامل عع (2005سییلد )

 فرم، عملکرد، معنا (1382پاکزاد )

 (1384گلکار )
عوامل عینی، عوامل ذهنی و 

 عوامل عاطیی

 وحدد ،ییبایز ت،یهو ،یداریپا (1385محمودی )

 (1385عبداهلل خان گرجی )
 ،یتیفعال ،ییفضا ،یکالبد ،یبصر

 یطیمح ،یتیهو

 (1396بهزادفر و همکاران )
عوامل  ،یعوامل کالبد

 یانسان یها تیفعال ،یرکالبدیغ

 (1387کریمی مشاور )
، فرهنگی، یشناخت ییبایز

 عملکردی، هویتی

 یو عوامل مصنوع یعیعوامل طب (1388فرهودی و تیموری )

 یفرهنگ ،یبصر ،یکالبد (1389کیانی و سرداری )

 (1392فیضی و اسدپور )

، (مصنوع عواملی طبیعی و) عینی

 فرهنگی، رویدادهای) ذهنی

 حواد  تاریخی، خاطراد، روابط،

 (تعامالد انسانی



بصری و کالبدی ساماندهی-3-2
ینکه به معنرای سرامان   ادهخدا ساماندهی ضمن  نامه لغت در

دادن نام برده شده است از لحاظ معنایی به سروسامان دادن، 

(. واژه 1377سر و صورد دادن تعبیر شرده اسرت )دهخردا،    

مرداخالد کشرور در مجموعره قروانین،      ساماندهی در زمینه

شرود   یمیب عنوان مطر   صورد بهضوابط و مصوباد کشور 

یرزی یرا شریوه    ر برنامره نه یب رویکررد خراص در طراحری،    

مداخله. به عبارتی منظور از ساماندهی بهبود وض  موجود در 

ی شهری ها محدودهجهت افزایش شرایط مناسن زندگی در 

 (. 1389یزانی، و روستایی است )عرفانی و د

 آفررینش »در کتراب  ( Cyril B. Paumier) پامیر سای

 و هرویتی برجسرته   آوردن بره وجرود   ،«سرزنده شهری مرکز

طراحری   اصرول  از را، عملکرردی  و بصرری  تداوم از اطمینان

 گرل  (. یران 1398شرمرد )پرامیر،    یبرمشهری(  مکان )مرکز

(Yan Gehl) و تحقیر   به همگانی تحقیقاد فضای مرکز در 

 مطالعه به «فعال غیر فعال و های جداره» موضوع با پژوهشی

 پرداخت. ایرن  و بسته باز های جداره مقابل در زندگی جریان

 هرا  یتفعال بر الگوی را جداره طراحی تأریر روشنی به تحقی 

 صرورد کره،   ایرن  بره  داد نشران  تجراری  هرای  خیابران  در

بسرته   های جداره برابر هیت باز های جداره مقابل های یتفعال

نویسرد:   یمر  (Jean Jacobz) جیکروبز  جین است. همچنین

« آورد. یمر  شروق  سرر  را مرردم خمروده   دیگرر  مردم، دیدن»

 پژوهشری تحرت   در (Gehl Institute) گل معماری مؤسسه

 کالبدی در مقیاس یتاهم از «سرزنده شهری فضای» عنوان

 میردان  فضرای  برودن  سررزنده  بر مؤرر عامل عنوان به میدان

 محریط  ،(David Canter) کرانتر  گویرد. دیویرد   یمر سرخن  

 فعالیت مؤلیه: کالبد، اندرکنش سه نتیجه و حاصل را شهری

 (.1399نژاد و شقاقی،  داند )مهدی یم تصوراد و


هویتشهری-3-3
کره   اسرت  یتیییک یا ویژگی هویت امروز، فارسی فرهن  در

 شرود. درواقر    چیزها سایر از چیزی شناسایی و تمایز موجن

اسرت   وابسته ییها برداشت به ،بخشد یم هویت شهر به آنچه

محریط   از شرود  یم وارد آن به که هرک  و شهر ساکنان که

 تیر ییک برا  هویرت  میهروم  اسراس  این بر دارند؛ خود اطراف

  (.68: 1391محمدی،  و دارد )لطیی ارتباط شهر در زندگی

 تعرادل  از شهر، هویت تعریف در (Renzo Piano) پیانو رنزو

 در ترداوم  هنرر،  و فرن  فنراوری،  و انسان و جدید، قدیم میان

 و انسران  میران  ارتبراط  آینرده،  تا گذشته جمعی از خاطراد

 ،آشرنا شردن   بررای  محریط  و مرردم  و شرهر،  محله طبیعت،

)نصر  کند یمصحبت  شهر و جامعه قبال داشتن در تیمسئول

 تیر هو (Jean Jacobz) کروبز ین جیجر (. 1392و ماجردی، 

 در فضرراها و یو زنرردگ هررا یررتر ارتبرراط بررا فعالرا د طیمحرر

 کره اصرل   دارد یمر  انیو ب کند یم فیتعر یعموم یها عرصه

ی اصل برقررار  ،یعاطی های یطکردن مح فضا و فراهم ییایپو

 ها ها و سنّت ارزش ی کننده منزله حیاظت به یگیهمسا روابط

 محکم کالبد شرهر  ی در حکم شالوده ابانیاصل توجه به خ و
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 .زنرد  یمر  وندیساکنان را به ساخت و سازمان شهر پ که است

 تصرویر  یرب  داشرتن  بررای  (Kevin Linch) لین  ی گیتهبه 

 از آن را است بهتر ساخته شده محیط از کامل بالنسبه ذهنی

 کالبد )صرورد( مرورد   و عملکرد )کارکرد( معنا، ی یچهدر سه

 به بسته ولی متیاوتند ظاهر بهمقوله  سه داد. این قرار بررسی

 از منرتج  یرا  دیگرری  از جزلری  توانرد  یم یب هر خاص موارد

 نیرز  (Edvard Relph) (. رالرف 1386دیگری باشد )پاکزاد، 

سره   مقابرل  ارتباطراد  ی یجهنت محیط در هویت است معتقد

 ترکیرن  کنرد؛  یمر  عمل مجموعه یب داخل در که است جزء

 و عملکردهرا  محریط )کالبرد(،   در نماهرا  کالبردی  و ظراهری 

 میراهیم  و )کرارکرد(  محریط  در مشراهده  قابرل  هرای  یتفعال

 (. 1383محیط )معنا( )برزگر،  ( درها سمبلنمادها )

 شرتابی  برا  شهرها ی چهره که کنونی شرایط در متأسیانه

 مظراهر  دیگرر  و هرا  یابران خ برا  اندیشره،  بردون  و آور سرسرام 

 شرهری  هرای  بافرت  ،یابرد  یمر  تغییر مدرن زندگی ی فناورانه

 نترایج  جمله از. شوند می واق  تهدید مورد ازپیش یشب سنتی

 فضرای  هویت بحران ایران، تاریخی شهرهای در تهدیدها این

 این در هویت بحران کالبدی نمود که است شهری و معماری

 و معمراری  عناصرر  فضرایی  گسسرت  صورد به بیشتر شهرها،

 باشرد  مری  کرالن  مقیاس در چه و خرد مقیاس در چه شهری

  .(96: 1389 بلیالن،)

 یها اسیمق و مصادی  بررسی تمامی در توجه مورد ابعاد

ابعراد: عملکرردی،    مشرتمل برر   شرهری  طراحری  عمرل  مورد

است )گلکار،  ادراکی -هویتی و یطیمح ستیزی، شناس ییبایز

ی هرا  مؤلیره ، حاضرر نیرز  در پرژوهش  (. بر این اساس 1387

کالبردی،   شراخص در سره   یمنظر شهرسیما و  بخش تیهو

و  هرا  شراخص . ایرن  شرود  یمر  یبنرد  طبقره  یمعنای بصری و

ی آنهرا کره مسرتخرج از مبرانی نظرری و مطالعراد       ها مؤلیه

 ( قابل اراله است.2پیشین است مطاب  جدول )

 

تحقیقروش-4
؛ کاربردی اسرت   یتحق بی تحقی ، نیابا عنایت به اینکه 

مشاهده و  ،یا مطالعاد کتابخانهپایه بر  آنآوری اطالعاد  جم 

گرفته اسرت. روش تحقیر  مبتنری برر       انجام یدانیمبرداشت 

ی کمی و کییی )تحلیل آمیخته( بروده و  ها روشیری از گ بهره

را ساکنین محله زینبیه زنجان به تعرداد   جامعه آماری پژوهش

دهند. بر این اساس و با استیاده از فرمول  نیر تشکیل می 578

و تعیرین  نیر محاسبه  230تعداد کوکران نمونه آماری تحقی  

گردیده است. پ  از بازدید میدانی از محدوده مورد مطالعره و  

بخرش سریما و منظرر شرهری از میران       یتهواستخراج عوامل 

وتحلیرل   ی اطالعاد مورد نیراز، تجزیره  آور جم مبانی نظری و 

انجرام   spssافرزار   کمی و با اسرتیاده از نررم   صورد بهاطالعاد 

 یبره نحرو   نامه پرسش سؤاالدپذیرفته است. در تحقی  حاضر 

شرامل مشخصراد    هبسرت  که در ابتدا سرؤاالد  دهیگرد یطراح

و مردد سرکونت در    الدیتحصر  ،تیمانند سن، جنسر ) یفرد

مربروط بره عوامرل     سرؤاالد . سرپ   مطر  شده اسرت  محله(

در نماهرای سراختمانی در خیابران شرهید قامرت       بخش تیهو

گانره  جدا صرورد  به ی لیکردا نهیگزبر اساس طیف پنج  ،بیاد

 نیر ا دررا  شد تا نظرشران درخواست و از افراد  مطر  شده بود

   کنند. بیان نهیزم

 

معرفیمحدودهموردمطالعه-5
 عنروان  ر پژوهش حاضر، خیابان شهید قامت بیراد کره بره   د

 خاسرتگاه  دارای زنجان شهر قدیمی یبند استخوان از یجزل

     شرهر  شرهروندان  تراریخی  و هرویتی  اجتمراعی، فرهنگری،  

 است. شده انتخاب پژوهش عنوان محدوده باشد، به می زنجان


(1401هایآنهادرسنجشکیفیتنمایخیابان)منبع:نگارندگان،گانههویتومؤلفههایسهشاخص-2جدول

معناییبصری کالبدی شاخص

 ها مؤلیه

 فرهنگی و اجتماعی زمینه تناسباد بصری مقیاس و کالبدی ی ینهزم

 حسی غنای نورپردازی ، رن  و بافت(مصالح )جن 

 نشانه و نماد ریتم و هماهنگی فرم در و پنجره

 خوانایی تعادل و تقارن تمایز/ تشابه

 تعل  ترکین و هارمونی وحدد/ کثرد
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 اهلل تیآ خیابان تا شهدا خیابان حدفاصل در واق  این خیابان

 محردوده  غربری  نیمره  در مترر  890 طول تقریبی به مطهری

 عنروان  بره  اسرت و  شده واق  (4تا  1های )شکل قدیم زنجان

 شرهر  میرانی  و فرسروده  بافرت  در ی واقر  ها محدودهاز  یکی

محلره و   ایرن  . سرابقه پیردایش و تشرکیل   شرود  یم محسوب

 1330ی قبرل از  هرا  سرال  بره  ی این محدوده،ها یکش جدول

 اسرتقرار  شهری محدوده نقطه از نیتر یغرب و در گردد یبازم

 محسروب  شرهر  میرانی  بافت جزء آتی یها دهه در که داشته

 .(1368زنجان،  شهرداری) گردیده است

 ونی،رمسک یها انونرک زاجرامت از یا شالوده دودهرمح این

 

 

(1396موقعیتجغرافیاییاستانزنجاندرایرانوشهرزنجاندراستان)منبع:آمارنامهشهرزنجان،-1شکل



یمدوردمحددودهزنجدانو رشده هوایی عکس-2شکل

(1386)منبع:شهرداریزنجان،1330سال مطالعهدر


یکالبدیشهرزنجانوموقعیتمحدودهبندمیتقس-3شکل

(1386موردمطالعهدرشهرزنجان)منبع:شهرداریزنجان،



یموردمطالعه)منبع:شهرداریزنجان(محدوده-4شکل
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 ابتردایی( (آموزشری   جراری، مرذهبی، ت  خالی، زمین مختلط،

 لیکن است مسکونی کاربری با تیوّق میان این در که باشد می

 صرورد  بره  محردوده  ایرن  در که ییوسازها ساخت به توجه با

 در کماکان زین یفروش خرده یها تیفعال افتاده اتیاق پراکنده

در ایرن   هرا  هیر تک و مسراجد  وجرود  .هستند یریگ شکل حال

 و مرذهبی  فرهنگری  یهرا  کرانون  عنروان  بره  محور باعث شده

 عملکردی لحاظ از این خیابان. کند عمل رفتاری یها قرارگاه

 حرال  در واقر  گردیرده   مسرکونی  محدوده در اینکه دلیل به

 خیابان .کند یم نقش اییای یمحل خیابان یب عنوان به حاضر

 غربری  قسرمت  در مطهرری  خیابان و شرقی قسمت در شهدا

 شرهری  مهرم  یمحورهرا ه جملر  از محور شهید قامرت بیراد  

 این باشد. زنجان می شهر اصلی یبند استخوانجزو  و هستند

 و اتصرال مراکرز   و ترافیب جابجایی در کلیدی نقش محورها

 محدوده شهر را داراست. در یتیجمع عمده نقاط

 ترر  نییپرا  مراترن  سلسرله  با فرعی های خیابان این بر عالوه

د قامرت بیراد(   محرور )شرهی   این از جنوبی -شمالی  صورد به

 را محرالد  و بافرت  درونی مناط  دسترسی به و گرفته انشعاب

 بره  محردوده  قسمت شرمالی  در نیهمچن .اند نموده ریپذ امکان

 ایجاد خودروها پارک برای فضایی خالی یها نیزم وجود دلیل

 .اسرت  گردیرده  تردد در اختالط باعث مواق  در برخی که شده

 ایرن  مطالعره  مرورد  حدودهم موجود شاخص عناصر بررسی در

است.  شده ی بند دسته و کالبدی عملکردی بخش دو در عناصر

حردودی   ترا  کره  بالفصرل  حوزه در موجود عملکردی عناصر از

 تجرارد،  بانرب  میرزایری،  مقبرره  تروان  یمر  هسرتند  شراخص 

 از کالبردی  در بخرش  کررد.  اشراره  مهدیره  مسجد ،بانب پست

 نشرانه  به شدن بدیلت عامل ترین مهم کالبدی فرم که ییآنجا

 شاخصی عنصر حیث این از است، یعناصر کالبد در توجه قابل

 .5شکل  خورد ینم چشم به بالفصل و مداخله محدوده در

 

 هایتحقیقیافته-6

آمراری   خراص  یهرا  ، نیاز به روشها داده  وتحلیل یهرای تجزب

 هررای اسررت کرره داده یا داده مرحلرره  وتحلیررل یررهاسررت. تجز

 آوری داده جهرت مقایسره و   از مرحلره جمر   آمرده   دسرت  به

 شرود.  آماده می های پژوهش تحلیل در مورد فرضیه و تجزیه

 دسررت ه دنبرال بر   تحلیل داده، بره  و حقیقرت، تجزیه در

هرایی کره از    وسریله مشراهده   بهجامعه  نتایجی دربارهآوردن 

گونره کره در    همران  .باشرد  می جامعه استخراج شرده اسرت،

هرای   شاره شرد، در ایرن تحقیر ، مؤلیره    های پیشین ا بخش

مستخرج از مبانی نظرری، در قالرن سره شراخص کالبردی،      

 شرده  مطرر  بنردی شردند. سرؤاالد     بصری و ادراکری طبقره  

ای  پیرامون هر شاخص، بر اساس طیف لیکررد پرنج گزینره   

اسرت.   شرده   لیر تکممرتبط، تهیه و توسرط جامعره آمراری    
 

 

(1401وردمطالعه)منبع:نگارندگان،دیدهایمتوالیازمحورم-5شکل 
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 از روش اعتبرار محتروی   نامره،  پرسش روایی تعیینمنظور   به

ها نیز با روش  نامه کییی استیاده شد. پایایی پرسش صورد به

 ارزیابی گردیرد. جامعره   876/0برابر  کرونباخ محاسبه آلیای

تحقی  ساکنین محله زینبیه زنجان هستند که از  آماری این

 احتمرالی  گیرری  نمونره  از طریر   نیرر،  230تعداد  آنها میان

عنوان نمونه  ساده(، با استیاده از فرمول کوکران، به )تصادفی

 شرده  یآور جم های  داده تینها درشده است.   در نظر گرفته

و  یییدو سررطح آمررار توصرر  در spss افررزار برره کمررب نرررم 

شد و از طری  آزمون ضرین همبسرتگی  پردازش  یاستنباط

 قرار گرفت. لیتحل و  هیتجز رسون موردپی


هایتوصیفییافته-6-1

 4ترا   1هرا برر اسراس سرؤاالد      نامره  در روند تکمیل پرسش

نامه اطالعاتی اعم از جنسیّت، سن، میزان تحصریالد   پرسش

 150دهرد تعرداد    و سابقه سکونت به دست آمد که نشان می

 35نیر ) 80دهندگان را مردان و  درصد( از کل پاسخ 65نیر )

 188انرد و   دهندگان را زنان تشکیل داده درصد( از کل پاسخ

 18نیرر )  42دهندگان متأهل و  درصد( از کل پاسخ 82نیر )

درصد( از آنها مجرد بودند. همچنین بیشترین فراوانی مربوط 

سال و کمترین بازه سنی مربروط بره    40تا  31به بازه سنی 

ین آمررار سررکونت سررال اسررت. برراالتر 30تررا  20برازه سررنی  

سال تعلّ  داشت که  30-26دهندگان نیز به بازه زمانی  پاسخ

دهنردگان را   درصد( از کرل پاسرخ   40نیر )معادل  92حدود 

دهندگان  تشکیل داده است و باالترین میزان تحصیالد پاسخ

درصد( به دارنردگان مردرک    42نیر )معادل  96نیز با تعداد 

 تحصیلی کارشناسی تعلّ  داشت.

هایتحلیلییافته-6-2
اطمینران از   تحقیر  و  سرؤاالد  یرافتن پاسرخ   در ادامه برای

گیری درست متغیرهای پنهان و تعیرین وجرود روابرط     اندازه

معنررادار بررین متغیرهررا از ضرررین همبسررتگی پیرسررون     

(Pearson Correlation ( استیاده شد. مطاب  جردول )3 )

معناداری  دهد، سطح که نتایج آزمون همبستگی را نشان می

آزمون همبستگی بین تمرامی متغیرهرای پرژوهش کمترر از     

05/0 (05/0> Pبه )   گونه برداشرت   آمده است. لذا این دست

شود که بین تمامی متغیرهای مرورد مطالعره همبسرتگی     می

هرا نشران    مثبت، مستقیم و معناداری وجود دارد. نظرسنجی

 02/3 تیراز با میانگین ام« زمینه کالبدی»های  دهد مؤلیه می

برا میرانگین امتیراز    « وحدد/کثرد»و  دارای بیشترین امتیاز

یعنی زمینه کالبدی،  باشند؛ ( دارای کمترین امتیاز می86/2)

بیشترین تأریر را در کیییّت سیما و منظر شرهری و ارتقرای   

 اند.  هویت خیابان شهید قامت بیاد زنجان داشته

ی شراخص  هرا  دهد در میان مؤلیه ها نشان می نظرسنجی

 73/3امتیراز   با میانگین« تعادل و تقارن»های  بصری، مؤلیه

برا کمتررین میرانگین    « ریتم و همراهنگی »بیشترین تأریر و 

مصالح )جرن ،  »، 97/2« فرم در و پنجره»های  امتیاز مؤلیه

ترتیررن در  برره 89/2، تمررایز و تشررابه 92/2« رنرر ، بافررت(

( 3نرد. جردول )  های بعدی میزان تأریرپذیری قرار دار اولویت

های شاخص کالبدی در کیییّت سریما و   وضعیّت تأریر مؤلیه

منظر شهری خیابان شهید قامت بیراد را نشران مری دهرد.     

کمترررین تررأریر را در کیییّررت سرریما و منظررر شررهری  48/3

اند. وضعیت کلّی تأریرگذاری  خیابان شهید قامت بیاد داشته

 گردد. می ( اراله4ها شاخص بصری به شر  جدول ) مؤلیه


(1401هایشاخصکالبدی)منبع:نگارندگان،نتایجآزمونضریبهمبستگیپیرسونمؤلفه-3جدول

230N= انحرافمعیار میانگین 
 آزمونضریبهمبستگیپیرسون

 داریمعنیسطح ضریبهمبستگی

02/3 زمینه کالبدی  827/0  319/0  000/0  

92/2 مصالح )جن ، رن  و بافت(  795/0  251/0  000/0  

97/2 فرم در و پنجره  813/0  278/0  000/0  

89/2 تمایز/ تشابه  841/0  250/0  000/0  

86/2 وحدد/ کثرد  816/0  318/0  000/0  

932/2 جم  امتیاز  577/0  619/0  000/0  
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(1401هایشاخصمعنایی)منبع:نگارندگان،نتایجآزمونضریبهمبستگیپیرسونمؤلفه-4جدول

230N= انحرافمعیار یانگینم 
 آزمونضریبهمبستگیپیرسون

 داریمعنیسطح ضریبهمبستگی

62/3 زمینه اجتماعی و فرهنگی  869/0  245/0  000/0  

57/3 خوانایی  877/0  243/0  000/0  

54/3 غنای حسی  905/0  242/0  000/0  

47/3 نماد و نشانه  867/0  264/0  000/0  

51/3 ح  تعلّ   867/0  176/0  000/0  

54/3 جم  امتیاز  635/0  581/0  000/0  

 

اختصرار بیران    پیرو آنچه در خصوص شاخص معنایی به 

ی در این شراخص شرامل: زمینره    بررس موردهای  شد، مؤلیه

اجتماعی و فرهنگی، غنای حسی، نماد و نشرانه، خوانرایی و   

هرای   ها در برین مؤلیره   باشد. طب  نظرسنجی ح  تعل  می

زمینه اجتماعی و فرهنگری براالترین   شاخص معنایی، مؤلیه 

 میانگین را دارند.


گیرییجهنتبحثو-7

هرای   شرده و آنچره در بخرش    های انجرام  با عنایت به بررسی

هرای   پیشین در خصوص میزان تأریرگذاری هر یب از مؤلیره 

توان سؤاالد تحقی  را به  وابسته در هر شاخص بیان شد، می

 شر  زیر پاسخ داد: 

بخشی سریما و منظرر    مل مؤرر در هویتدر خصوص عوا

شهری در محورهای تراریخی شرهر زنجران، مررور ادبیراد و      

مبانی نظرری موضروع تحقیر  نویسرندگان را بره اسرتخراج       

هررایی رهنمررون سرراخت کرره در قالررن سرره شرراخص   مؤلیرره

بنردی شردند. ایرن     طبقره « معنرایی »و « بصری»، «کالبدی»

 هنرریزم» هررای هررا در شرراخص کالبرردی شررامل مؤلیرره مؤلیره 

در و  فرررم»، «)جررن ، رنرر  و بافررت( مصررالح»، «یکالبررد

، در شراخص  «کثررد /وحردد »و « / تشرابه تمرایز »، «پنجرره 

 تمیر ر»، «یو تناسباد بصر اسیمق»های  بصری شامل مؤلیه

و  نیر ترک»و « و تقرارن  تعادل»، «ینورپرداز»، «یو هماهنگ

و  یاجتمرراع نررهیزم»هررای  مرری باشررند. مؤلیرره « یهررارمون

و « و نشرانه  نمراد »، «یحسر  غنرای »، «ییخوانا» ،«یفرهنگ

هرای شراخص معنرایی جرای      نیز در زیر مؤلیه«  تعلّ ح »

های مرذکور   ( که وضعیّت شاخص3اند. مطاب  جدول ) گرفته

گانه هویرت و ارتقرای    های سه دهد، میان شاخص را نشان می

کیییّت سیما و منظر شرهری رابطره معنراداری وجرود دارد.     

گر میزان ترأریر   موجود در  این جدول  بیانهمچنین مقادیر 

تررین میرانگین    و مؤلیه نماد و نشرانه برا پرایین    62/3امتیاز 

ترتین بیشترین و کمترین تأریر را در کیییّرت   به 47/3امتیاز 

انرد.   سیما و منظر شهری خیابان شهید قامرت بیراد داشرته   

  هرای آن بره شرر      وضعیت کلّری شراخص معنرایی و مؤلیره    

 گردد. ( اراله می4جدول )

های مرذکور در بهبرود کیییّرت منظرر خیابرانی       شاخص

هرای انجرام شرده از     است. بر ایرن اسراس طبر  نظرسرنجی    

ساکنین محلره زینبیره شراخص بصرری برا میرانگین امتیراز        

ترتیرن   به 932/2و شاخص کالبدی با میانگین امتیاز  610/3

هری بیشترین و کمترین تأریر را در کیییّت سیما و منظر شر 

اند. تأریراد شاخص معنایی نیرز در حرد    در این محور داشته

 میانگین بوده است. 

توان چنین نتیجه گرفرت کره    بندی کلّی، می در یب جم 

هر سه مؤلیه سازنده هویت در ارتقای کیییّرت سریما و منظرر    

اند. نمرودار   شهری خیابان شهید قامت بیاد تأریر مثبت داشته

 دهد. ی این سه شاخص را نشان می( میزان تأریرگذار6شکل )
 

 

گاندههویدتهدایسدهشاخصتأثیرگذاریمیزان-6شکل

(1401)منبع:نگارندگان،
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چگونه مری تروان برا    »در پاسخ به سؤال دوم تحقی  که 

طراحی و ساماندهی نماهای خیابان شرهید قامرت بیراد بره     

توان چنین بیران   ؛ می« ارتقای هویت این محور کمب نمود؟

 که:نمود 

در وهله نخسرت، توجره بره بررآورده نمرودن انتظراراد       

ساکنین از خیابان در راستای ارتقای هویت این خیابان است. 

با عنایت به این مسئله و قرارگیری خیابان شهید قامت بیاد 

در بافت تاریخی، ماهیّت این خیابران حیرظ هویرت تراریخی     

 یرد. نما محله و تالش در راسرتای ارتقرای آن را ایجراب مری    

شرهید قامرت    خیابران  محلری  تمایزادشناسایی  همچنین با

 و شرهر مسرتقر در بافرت تراریخی     هرای  خیابان دیگر بابیاد 

این  در شهری هویت بازنمایی توان به آنها می تیو تقو دیتأک

پرداخت. اگرچه در تمامی این موارد توجه بره ضروابط    هعرص

مصوب در محردوده هرای تراریخی و نماهرای شرهری جرزو       

لزاماتی است که نبایرد بره دسرت فراموشری سرپرده شرود.       ا

در راسررتای دسررتیابی برره اهررداف ایررن تحقیرر     همچنررین

 و معماری طراحان و ریزان برنامه مدیران، برای زیر راهکارهای

 شود: می پیشنهاد شهرسازی

 شده رها فضاهای ایجاد از جلوگیری در شاخص کالبدی: -

 وکالبردی   انسرجام  برقرراری غیرهندسری،   قطعراد  یا و

ن )کف و جداره خیابا مختلف های قسمت بین پیوستگی

 ریتم و رعایت شهری ی هلب یب عنوان به و خط آسمان(

 شرکل  و فررم  در تنروع  ایجاد ،ها بدنه در عمودی و افقی

 الگروی  آنهرا، ایجراد   ریتم یکنواختی از پرهیز و ها جداره

 از تتبعیّها،  جداره طراحی در بومی معماری با هماهن 

 کالبردی  پیوندی هم موجن که ساخت تیسنّ های شیوه

 و به کارگیری اطراف ارزش با شهری بافت و خیابان بین

 برا  جدیرد  سرازهای  و ساخت همسازیو  آورد بوم مصالح

 .شد خواهد شهر اقلیمی های ویژگی

 بره  ها جداره بصری اغتشاش از در شاخص بصری: پرهیز -

 الحاقاد هماهن  و حذف و منسجم های نماسازی کمب

 پوشرش  از استیاده با بصری های آلودگی نما، تقلیل زالد

 نمرودن  مشخص با ها جداره در هماهنگی گیاهی، ایجاد

 تقویت کمب به بصری کیییّت همکف، ارتقاء طبقه تراز

 منظر در خاص هویت گسترده، ایجاد و متمرکز دیدهای

 هرر  در مشخص معماری الگوی از گیری بهره با ها جداره

 ضرروری  از مبلمران  ای دسرته  تداومی استیاده سکان ،

ها  فرش سن  نورپردازی و ادواد نظیر ها خیابان نیاز مورد

 وگیاهران کره باعرث ایجراد یرب      درختان ها و و نیمکت

 بصری خواهد شد. پوشانی هم

 طری  از رفتاری های قرارگاه درشاخص معنایی: افزایش -

 ، افزایشمتنوع های فعالیت وقوع برای فضا پذیری انعطاف

 طریر   از عمرومی  هرای  عرصره  در اجتمراعی  تعرامالد 

متنوع  های سکان  جمعی، ایجاد  های فعالیت گیری شکل

 واسرطه  به همگانی های عرصه شمولی )عملکردی(، همه 

 جهرت  در سرنی، طراحری   مختلف های گروه نیاز تأمین

 افزایش راستای در ها جداره بدنه در ها کاربری تنوع ایجاد

 کمرب  بره  فضرایی  سرازمان  خوانایی فزایشسرزندگی، ا

فعرالیتی،   محورهرای  و کرانونی  عناصرر  سرازی  برجسرته 

 ایجاد راستای در فضایی سازمان جدید عناصر یابی مکان

 کالبدی عناصر ساکنان، ایجاد ادراکی ساختار در انسجام

 ها.  ورودی خوانایی منظور به

ی هرا  افتره آمده از این تحقیر  برا ی   دست مقایسه نتایج به

ی برر درسرتی   دییر تأ براهم مطالعاد پیشین و همسویی آنها 

ی تحقیر  حاضرر اسرت. چنانچره     هرا  افتهو صحّت ی ها آزمون

( و جنرت و  1395مطالعاد موسوی سروینه باغی و صادقی )

هررای بصررری و   دهررد مؤلیرره  ( نشرران مرری 2016نیرردیش )

شناختی نما در ارتقای کیییّت سیما و منظرر شرهری    زیبایی

مچنررین نتررایج مطالعرراد کریمرری آذری و مررؤرر هسررتند. ه

( مبنری برر   2012( و اوتابرترا و همکراران )  1395همکاران )

هایی چرون مقیراس و تناسرباد، همراهنگی،      اهمیت شاخص

بخشری بره سریما و منظرر      فرم، رن  و مصالح نما در کیییت

های تحقی  حاضر همسرو بروده و یکردیگر را     شهری با یافته

 نماید. تأیید می

شهید قامرت   چون خیابانی ساماندهیبه اینکه با عنایت 

 ای زمینره  توانرد  می ،زنجان تاریخی شهر بافت مرکز در بیاد

 نیروذ  برابرر  در تراریخی  بافرت  هویرت  از صریانت  جهرت 

محققان رود  ، انتظار میباشد معاصر ی هضابط بی های نوسازی

هرای آتری    در مطالعاد و پژوهش حوزه نیمندان به ا و عالقه

گانه سرازنده   ابعاد سهاز  بیجداگانه هر ناسی ش آسینضمن 

، «معنرایی »و  «بصرری »، «کالبدی» هویت در نما یعنی ابعاد

اراله راهکارهای قانونی و اجرایی در ارتقای هویت نماهای به 
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 شررنهادیپ نیهمچنررهررای ترراریخی شررهرها بپردازنررد.  بافررت

های تاریخی  نماهای خیابانی جدیداالحدا  در بافت گردد یم

از حیث هویت و معنابخشی به سیما و منظر شهری بیشتر را 

مورد بررسی قرار دهند تا بتوان با طراحی نماهای هویتمنرد  

 سراماندهی  بررای  مناسرن  یالگویها و اراله  در این نوع بافت

با ارزش تاریخی مان  از  های بافت در شده احدا  های خیابان

 ها از یکدیگر شد. هم گسیختگی بافت
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 مراجع-8

های شهری با تأکید بر  (. تحلیل و ارزیابی جداره1399نسیم ) ،حوریجانی ؛فرزین ،جو چاره ؛فاطمه ،اسمعیلی          [1]

 . 78-65(، 82)17، با  نظر، موردی: خیابان انقالب سنندج(ه بندی )نمون شناسی بصری، با استیاده از روش شبکه زیبایی

، های تهرران دردوره اسالمی انقالب های انقالبی؟ مدیریت منظرر خیابان سوی خیابان به(. 1392بار، محمد )آتشین           [2]

 . 31-28(، 1)24، منظر

 یهای مسکون ساختمان ینما یتناسباد هندس ی(. بررس1400) الیل ،فرد یمیکر ؛منصوره ،طاهباز؛ میمر ،پور امان          [3]

-852(، 3)13، یانسان یاینو در جغراف یها . نگرشیشهر یبهبود طراح یدر راستا یبصر ییبایمدرن تهران با توجه به ز

876. 

 . 51(،  نما در معماری ایران، مجله معمار، 1387افشار نادری، کامران )         [4]

نماهای  مصالح ساختمانی در درکاربرد بازخوانی هویت؛ بازبینی یب میهوم ضرورد(. 1387)منصور  یگانه، افتب          [5]

 . 46-29(: 6)19شهری تهران. مدیریت شهری، 

ساخت  ایران، شهرسازی مسالل همایش مقاالد مجموعه شهری،  هویت بازشناسی (. 1383محمدرضا ) برزگر،          [6]

 شیراز.  دانشگاه شیراز: شهری، جلد یب،

 .67فصلنامة آبادی،  (. طراحی بخشی از باروی تاریخی شهر تبریز،1389بلیالن اصل، لیدا )          [7]

 نظریه کمب به شهری منظر نظری چارچوب (. تدوین1396اسماعیل؛ نامداریان، احمدعلی ) شیعه، مصطیی؛ بهزادفر،         [8]

 . 94-81(، 24)6شهری، مدیریت شهری،  منظر بر مؤرر نیروهای و فضا تولید

 ران(. مرکز مطالعاد فرهنگی شهر تهران. مؤسسههویت شهر )نگاهی به هویت شهر ته(. 1387)  بهزادفر، مصطیی         [9]

 . نشر شهر. چاپ دوم. تهران

 و تحقیقاتی مطالعاتی مرکز در شده انجام تحقیقاتی طر  شهری، طراحی میاهیم نامه واژه (.1387مصطیی. ) بهزادفر، [10]

 معماری. و شهرسازی

 - 91، 14تکوینی توقعاد از آن، هنرهای زیبا،  های مسکونی و سیر (. پدیدارشناسی نمای ساختمان1382پاکزاد، جهانشاه ) [11]

102 . 

 . 25-20(، 53)18فهمید، آبادی،  می آن از لین  کوین آن چه شهر؛ سیمای (.1386پاکزاد، جهانشاه ) [12]

گیری آن در شهر  رر در شکلؤهای م های هویت نماهای ساختمانی و نقش گروه واکاوی چالش (.1401) خاتمی سیدمهدی [13]

 63-78( :3) 12، مطالعاد نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی - تهران. نقش جهان

، مدیریت شهری، های نماهای شهری تهران در سده اخیر تحلیل چالش(. 1399) بوجاری، پوریا ؛ خاتمی، سیدمهدی [14]

58(21 ،)91-111 . 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1690092/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1690092/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1690092/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1690092/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1
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 یشهر یها بدنه یرر بر طراحؤعوامل م یی(. شناسا1393کوروش ) ی،آقابزرگ ؛فاطمه ،جم ؛میمر ی،محمد ی؛مهد ،خاک زند [15]

شهر قشم. فصلنامه مطالعاد  -)عج( عصر یول ابانی: خیمورد   ی )نمونه یطیمح ستیو ز یشناس ییبایبر ابعاد ز دیبا تأک

 .26-15 ،(10)3 ی،شهر

 ین و سیدجعیر شهیدی، انتشاراد دانشگاه تهران، تهران.نامه، زیر نظر: محمد مع (. لغت1377دهخدا، علی اکبر ) [16]

)با رویکرد شکلی( )نمونه  شناسی بافت نمای شهری (. گونه1396وحید ) ،حیدر نتاج؛ سعید ،علی نیا ؛سیدعلی، سیدیان [17]

 . 32-15(، 53)14، با  نظر ،)ره( تهران( موردی میدان امام خمینی

 بامنش،یشک ریمترجمان: امی، نیو بازآفر یشهر یسرزنده: اصول طراح یرمرکز شه نشیآفر(. 1398) ری. پامیب  لیریس [18]

 ، تهران. رانیدانشگاه علم و صنعت ا، انتشاراد بهزادفر یمصطی

 . 55-42: 8 ،مدیریت شهری، مشارکت شهروندی، حکمرانی شهری و مدیریت شهری(. 1380) مریم ،شریییان رانی [19]

 رمانشهر، تهران.های شهری و نقش آنها در فضاهای شهری، انتشاراد آ (. جداره1390طباطبایی، ملب ) [20]

های موردی:  های شهری )نمونه های کالبدی جداره (. مقایسه تطبیقی ویژگی1400طالیی، مریم؛ متولی حقیقی، هادی ) [21]

 . 85-66(، 4)2راسته باال و پایین خیابان مشهد و تربیت تبریز(، فردوس هنر، 

 . 19-6(، 53)18، آبادی، رانیدر ا یشهر یها استی: بعد رها شده سیشهر یمایس(. 1385خان گرجی، بهرام ) عبداهلل [22]

(. ساماندهی از واژه تا عمل؛ قرالت واژه ساماندهی در مداخالد شهری، نشریه با  1389عرفانی، گوران؛ دیزانی، احسان ) [23]

 .49 -60، 13نظر، 

هدف الگویابی برای های ارزشمند تاریخی با  یناد جدارهلبررسی تز(. 1397)اصغر  ،فر فهیمی ؛مریم ،طالیی ؛وحیده ،عیییی [24]

 -های شهری )مطالعاد موردی: راسته باال خیابان مشهد(. نقش جهان  اسالمی در بدنه - یناد معماری ایرانیلتداوم تز

 .111-121،(2) 8، های نوین معماری و شهرسازی مطالعاد نظری و فناوری

 یمل شی، خالصه مقاالد همایعت فرهنگصن ای یفرهنگ تیهو ،ی. منظر شهر(1389) رجیا ،یموریت ؛رحمت اهلل ،یفرهود [25]

 .ساختمان و مسکن قادیمرکز تحق -یهنر جهاد دانشگاه فرهن  . پژوهشکدهیمنظر شهر

(. فرآیند بازآفرینی منظر میادین شهر تهران با هدف ارتقای تعامالد اجتماعی 1392علی ) ،اسدپور؛ محسن ،فیضی [26]

 .14-3(، 7)2، فصلنامه مطالعاد شهری، شهروندان

های شهری با ارزش  (. تألیف پیوندهای نوین در بافت1393انی، کاظم؛ مندگاری، کاظم، نقصان محمدی، محمدرضا )قرب [27]

 . 51 -29، 46-45مطالعه موردی: خیابان دهم فروردین یزد، هیت شهر، 

رر در طراحی نما در جهت ارتقاء ؤهای عینی و ذهنی م لیهؤشناسایی م(. 1395) ، مهساصیرنژاد؛ امیررضاکریمی آذری،  [28]

 . 97-89، 6، های منظر شهر نشریه پژوهش، و افزایش ح  تعل  شهروندانهویت منظر شهری 

مرتبه و  های بلند چگونگی قرارگیری ساختمانه (. رابط1388علی اصغر ) ،ادیبی؛ سید امیر ،منصوری ؛مهرداد ،کریمی مشاور [29]

http://ensani.ir/fa/article/author/3240
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/12144/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-1380-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-8
https://elmnet.ir/author/%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%A7-%D8%B5%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fpaper%2F1683791&type=0&id=1697918
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fpaper%2F1683791&type=0&id=1697918


 نیلوفربوالحسنی؛زهرهترابی؛علیشکوهی

 

76 

 

 .99-89(، 13)7، با  نظر ،منظر شهری

ریزی احیای ناحیه تاریخی شهر یزد، تهران، نشریه  مدیریت و برنامه (،1384آباد، حسین؛ پوراحمد، احمد )  کالنتری خلیل [30]

 . 92 - 77، 54پژوهش های جغرافیایی، 

های منظر فضاهای عمومی شهر عسلویه با استیاده  (. بررسی و ارزیابی اولویت1390فرضعلی ) ،ساالری سردری؛ اکبر ،کیانی [31]

 . 62-25(، 18)8، با  نظر،  ANPاز مدل

(، 4)5، فصلنامه علوم محیطی، ینی تا رویکرد پایدارلسیر تحول از رویکرد تز (. محیط بصری شهر؛1387کورش ) ،گلکار [32]

95-114 . 

 . 65-38(، 2)32صیه،  پژوهشی نشریه علمی شهری، طراحی کیییت سازنده های (. مؤلیه1384کوروش ) گلکار، [33]

شهر  یمسکون ی(. خوانش عوامل مؤرر بر ارتقاء نماها1400، بهناز )یزیزاده گوهرر نیام؛ انی، پوانیشهاب ؛پور، مرجان یگل [34]

 .146-119 ،(17)6، یو منطقه ا یتوسعه شهر یزیر کنشگران. برنامه دگاهیتهران از د

ها و محصوالد، ترجمه سید حسین بحرینی، تهران، انتشاراد دانشگاه  شناسی رویه (. طراحی شهری: گونه1386لن ، جان ) [35]

 تهران.

 موردی: شهر شهر )مطالعه هویت با شهری نمادهای ارتباط (. بررسی1391عبدالحمید ) ی،محمد صدیقه؛ لطیی، [36]

 . 70-61(، 2)2ای،  منطقه ریزی برنامه گنبدکاووس(، جغرافیا

 دانشگاه تهران: ،فر ینیع رضایمترجم: عل، طیمح یدر طراح ینقش علوم رفتار ،یمعماریه نظر نشیآفر (.1391) لن ، جان [37]

 تهران.

 تهران: انتشاراد دانشگاه تهران. ی،نیمترجم: منوچهر مز، شهر یمایس (.1392) نیکو ن ،یل [38]

 یعتیشر ابانیخه ناظران؛ نمون یانواع نما در انطباق با پاسخ عاطی ییمعنا یها داللت ی(. بازشناس1397) میمر ی،محمد [39]

 .58-39 ،(21)11 ی،و شهرساز یتهران. نامه معمار

 . 61-54(، 53)18منظر شهری، مروری بر چند نظریه، آبادی، (. 1385محمودی، سید امیرسعید ) [40]

 ارتقای جهت در شهری های جداره طراحی فراینده ی ارال(. 1395) رضا علی صادقی، و ساداد الهه باغی، سروینه وسویم [41]

-99(: 15)43(. مدیریت شهری، مشهد احمدآباد خیابان: موردی هنمونی )شهر منظر شناسی زیبایی بصری های کیییت

114 . 

ه های جدید نورپردازی و ارتقای ح  تعل  شهروندان )مطالع فناوری(. 1394) مالده ،پورفتح اله محمد جواد؛ نژاد، مهدوی [42]

 . 142-131(، 1)91های جغرافیای انسرانی،  های شهری تهران(. پژوهش موردی: بدنه

ر با تأکید بر ساماندهی نظام کالبدی و بصری (. احیای هویت بافت تاریخی شه1399نژاد، سمانه؛ شقاقی، شهریار ) مهدی [43]

 . 81-69(، 41)11اسالمی،  -)مطالعه موردی: میدان تاریخی ویجویه تبریز(، فصلنامه مطالعاد شهر ایرانی
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-269(، 6)11شهر، نگاهی به مقوله هویت در شهرسازی. معماری و شهرسازی آرمان(. 1392) صرر، طاهره؛ ماجدی، حمیدن [44]

277 . 

دهی به نماهای شهری با تکیه بر ساختار  (. مالحظاد فرهنگی در شکل1389محمد؛ زمانی، بهادر؛ کرمی، اسالم )  زاده، نقی  [45]

 .16-7، 7نماهای شهری ایرانی در دوران اسالمی، هویت شهر، 
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Abtract 
 

Considering the importance of the identity of urban facades and despite the elaborations made on this concept 

in theoretical and management communities, observations indicate that deviation from desirable facades is 

still large in practice. Emphasizing the necessity of defining identities for facades in historical neighborhoods, 

the present research seeks to identify the factors affecting the improved identity of the street landscape and 

view. In this work, Ghamat Bayat Street, a newly constructed pathway in the central historical context of 

Zanjan, Iran was considered as a case study. This is an applied research where data collection was performed 

through library studies coupled with filed observations and surveys. The research method is a mix of 

qualitative and quantitative procedures (i.e., mixed analytics), where quantitative data analysis was performed 

in SPSS software. Statistical population of the research was composed of residents of Zeynabieh 

Neighborhood of Zanjan, who made up a population of 578 individuals, of whom 230 individuals were 

selected to form a statistical sample. Upon extracting the components of identity in facades along the urban 

pathways out of theoretical foundations, the research variables were classified under three classes of 

“physical”, “visual”, and “semantic” indices. Investigation of these variables along the studied street showed 

that, from the Zeynabieh Neighborhood residents’ point of view, the visual (score: 3.610) and semantic 

(score: 2.592) indices impose the largest and smallest contributions to improved quality of landscape in this 

street, respectively. Focusing on the components, the highest and lowest impacts on the identity of facades 

were found to be those of “balance and symmetry” and “unity/plurality” components with average scores of 

3.73 and 2.86, respectively. Findings of this research indicate the necessity of paying attention to the three 

primary dimensions of identity simultaneously. It was further figured out that, in the design and organization 

of street landscapes in historical contexts, one must consider the existing physical basis and consistency of 

different parts, avoid visual disturbance of walls, increase readability of spatial organization and social 

interactions across public areas by formulating communal activities, identify local distinctions between the 

considered street and the neighboring pathways followed by emphasizing and reinforcing these distinctions, 

so as to realize the objectives of this research. Moreover, implementation of traditional construction methods 

by means of locally available construction materials tends to establish a physical association between the 

street and the precious surrounding urban context, harmonizing the new constructions with the old ones, 

which ends up representing the urban identity along the considered street. 
 

Key Words: Urban wall, Identity-possessing, Historical pathways, View and landscape, Urban façade 

organization 

 


