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چکیده
بزرگراهها از زیرساختهای خطی هستند که ساختار ،عملکردها و منابع محیطی یک قلمرو را تغییر میدهند ،در حالی که عنصر
مهمی را در منظر روزانه مخاطبان تشکیل میدهند .امروزه افزایش سفرهای درون شهری ،بدون تلفیق یا همجواری مسالمتآمیز
با عناصر محیط طبیعی ،فشارهای حاصل از زندگی شهری را تشدید کرده است .از آنجا که مخاطب ،منظر و مسیر مجاور بزرگراه
را نظارهگر است ،بایستی در کنار جنبههای زیباییشناختی ،مؤلفههای ایمنی و امنیت هم در نظر گرفته شود .در این پژوهش،
بهسازی منظر حاشیه بزرگراه چمران شیراز مورد توجه قرار گرفته است تا پس از شناخت معضالت ،به ارائه راهکارهایی برای
ایجاد مسیرهای ممتد پیادهروی که دارای جنبه تفریحی و تفرجی و منطبق با باغهای موجود در سایت و متناسب با فرهنگ منطقه
باشد ،پرداخته شود .توجه به محور سبز حرکتی پیاده ،ایمنی ،خوانایی ،پیوستگی ،ساماندهی فضاهای فراغتی -فرهنگی همپیوند با
فضاهای سبز و باز و ارتقای آسایش اقلیمی و بهرهمندی بصری کاربران با در نظر گرفتن ویژگیها و ادراکات انسان موردتأکید
قرار گرفته است .در این راستا ،ابتدا مؤلفههای مؤثر در بهسازی منظر ،از منابع متعدد استخراج و دستهبندی شده است و سپس
به کمک روش دلفی و انجام مصاحبههای نیمهساختار یافته با متخصصان ،میزان تأثیر عوامل استخراجشده ،ارزیابی و
اولویتبندی شد .سپس در راستای سنجش وضع موجود و اولویتبندی ترجیحات استفادهکنندگان ،شهروندان شیراز به عنوان
نمونه مطالعاتی انتخاب شده و در قالب پرسشنامه بسته مورد نظرسنجی قرار گرفتند .تجزیه و تحلیل دادهها به وسیله نرمافزار
 SPSSانجام شده است .یافتهها نشان داد تنوع در پوشش گیاهی اطراف مسیر پیاده ،در نظرگرفتن فعالیتهای مشارکتی
(میانگین =  ،)3/88در نظر گرفتن خوانایی راه ،تنوع در نورپردازی و ایجاد سکانسهای متوالی و منقطع (میانگین =  )3/61از
اولویتهای استفادهکنندگان منظر اطراف بزرگراه بوده است.
کلیدواژهها :منظر روزانه ،بهسازی منظر ،بلوار چمران شیراز ،ایمنی ،ادراکات بصری
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بیان مسأله
امروزه با توجه به گسترش شهرها و افزایش سفرهاي درونشهري که بخش قابلتوجهی از منظر روزانه (تقوائی )1395 ،زندگی
شهروندان را تشکيل داده است ،ارزیابی کيفيت بصري و عملکردي بزرگراههاي شهري موضوع مهمی تلقی گردیده است .پيوستگی
بصري که مردم با محيط ایجاد میکنند در برنامهریزي و مدیریت منظر بسيار مهم هستند ( .)Vukomanovic et al., 2018در
مطالعات صورت گرفته ،ارتباط مردم با منظر و ارتباط منظر با مردم در جهت تفهيم بيشتر ماهيت پيوستگی ميان منظر و مردم
صورت گرفته است (اسدپور و همکاران .)399 :1395 ،شاخصهاي ارتباط مردم با منظر ،آسایش و احساس رضایت (رفيعيان و
خدائی ،)1388 ،دسترسیپذیري ( ،)Che et al., 2012, Kaplan & Kaplan, 1989ادراک طبيعی بودن ( & Özgüner
 ،)Kendle, 2006; Lamb & Purcell, 1990تجربه منظر ( ،)Soliva & Hunziker, 2009حساسيت و توجه عمومی
( )Cassatella, 2011و حفاظت قانونی از منظر را در بر میگيرد .همچنين شاخصهاي ارتباط منظر با مردم ،شامل قابليت
بازنمایی ( ،)Tveit et al., 2006منظر بدیع و شهرت منظر ( ،)Cassatella, 2011ارتباط منظر با رویدادهاي تاریخی و هویت
فرهنگی ( )Larsen, 1997است.
داالنهاي حملونقل بهعنوان بخش مهمی از اکوسيستمهاي شهري در نظر گرفته میشود ،اما برخی از این داالنهاي حرکتی
فاقد ویژگیها و استانداردهاي داالن حرکتی میباشند که میتوان از طریق بهکارگيري دانش معماري منظر که هنر طراحی،
برنامهریزي و مدیریت زمين و نظامدهی به محيط طبيعی و عناصر مصنوع در آن است ،به بهسازي این داالنها و بهبود فضاي
شهري پرداخت .همچنين میتوان اصول اکولوژیکی که به درک روابط متقابل ،ميان الگوهاي فضایی و جریانها و روندهاي طبيعی
میپردازد ،اصول زیباییشناختی که جزء تمایالت درونی بشر محسوب میشود و اصول اجتماعی که به مؤلفههاي مرتبط با انسان
بهعنوان یک فرد و یا در رابطه با دیگر انسانها در محيط توجه بسزایی دارد ،را در تجربه انسانی از محيطهاي شهري و ارتقا سطح
کيفی زندگی آنها لحاظ نمود .جلوههاي بصري منظر نيز بخش ذاتی از درک فرهنگی از محيط و دلبستگی افراد به قلمرو و
کيفيت زندگی آنهاست (.)Kienast et al., 2015; Van Eetvelde & Antrop, 2009
در گسترش بیرویه شهرها و افزایش جمعيت ،عوامل اکولوژیکی و خصوصيات عملکردي در فرآیند توسعه شهري ،کمتر
موردتوجه واقع شده و باعث کاهش کيفيت زندگی شهروندان شده است .به دليل اهميت شبکههاي ارتباطی در زندگی روزمره،
ارزیابی مناظر دیده شده از بزرگراههاي شهري بخش مهمی از فعاليتهاي برنامهریزي ،طراحی و مدیریت منظر است ( Martín et
 .)al., 2018در این راستا ،موردپژوهی بخشی از بزرگراه چمران شيراز که داراي معضالتی همچون کيفيت پایين منظر شهري،
عدمتوجه به استانداردهاي طراحی بزرگراه و پيادهراه ،منقطع بودن مسير پياده در حاشيه بزرگراه ،مکانیابی نامطلوب ایستگاههاي
حملونقل عمومی و کمتوجهی به مسائل اکولوژیکی و زیباییشناختی است براي انجام بهسازي منظر و ارزیابی جلوههاي بصري
تعيين شد .زیباییشناختی حاشيه بزرگراههاي درون شهري زمانی بيشتر مشهود میگردد که طراحی آن منعکسکننده شناخت
محيط و بستر ،پتانسيلهاي بالقوه بستر ،اجتماعی ،فرهنگ و هویت آن مکان باشد.

مبانی نظری
بخش بسيار مهمی از زیرساختهاي اصلی انسانساخت در جوامع زیستی شهري ،به راههاي و شبکههاي دسترسی اختصاص
دارد .از دیدگاه معماري منظر ،توجه به جنبههاي گوناگون طراحی و ساخت راه و جاده ،به ویژه رعایت مسائل محيطزیستی و
اکولوژیک (بومشناختی) ،کيفيت جلوههاي بصري و مفاهيم بهسازي اهميت زیادي دارد (تقوائی .)11 :1395 ،تقریباً  1/5درصد از
سطح زمين به طور مستقيم تحت تأثير اثر جادهها قرار میگيرد که به تغيير الگوهاي منظر ،انقطاع جریانهاي اکولوژیکی و طبيعی،
افزایش فرسایش خاک ،گسستگی زیستگاه و تسهيل گسترش گونههاي مهاجم منجر میشود ( .)Cao et al., 2006اثرات حاصل
میتواند به طور غيرمستقيم بر روي  25-20درصد از سطح زمين تأثير بگذارد ( van Bohemen, 2002; Cheng et al.,
 .)2015: 324بهسازي به سلسله اقداماتی گفته میشود که بهمنظور ابقاء و بهبود کالبد و فضاي شهري در کوتاهمدت صورت می-
گيرد یا به مجموعه اقداماتی اطالق میشود که بهمنظور حفاظت و احياي کالبد و کاربري و فعاليت انجام میپذیرد و حفظ هویت،
اصالت و بهبود فضاي شهري را فراهم میسازند (حبيبی و همکاران .)47 :1389 ،شهر متشکل از الیههاي مختلف و نظامهاي
گوناگونی است که همپوشانی آنها فرم نهایی شهر را تشکيل میدهد .این نظامها قابلتفکيک نيستند ،اما برنامهریزان و طراحان
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در بررسی ،تحليل و سادهسازي مسائل شهري مجبور به تفکيک آنها از یکدیگرند .یکی از الیههاي مهم به منظر شهري
اختصاص دارد که ارتباط پيچيدهاي با فرم شهر دارد .منظر شهر از تمام دیگر الیههاي شهري تأثير میگيرد و بر تمام دیگر الیهها
تأثير میگذارد (تقوائی .)148 :1391 ،از این رو ،الزم است طراحان و برنامهریزان ،ادراک و تفسير منظر توسط مردم را بيشتر
موردتوجه قرار دهند ( ،)de Groot et al., 2014چنان که احساسات مثبت منظر میتواند کيفيت زندگی افراد را بهبود بخشد و
بخشی از نيازهاي آنها را در برگيرد .در این راستا ،نياز به روشهاي ارزیابی منظر احساس میشود که میتواند رویه ارزیابی محيطی
در مرحله برنامهریزي زیرساختهاي حمل و نقل را شامل شود ( .)Antonson; 2009; Martín et al., 2016: 325در
ارزیابی شخصيت منظر ،1براي تسهيل روند اغلب منظر با تعيين قلمرو یا چشمانداز خاص و با ویژگیهاي قابلشناسایی ارزیابی
میشود (.)Rogge et al., 2007; Cañas et al., 2009

مؤلفههای مؤثر در برنامهریزی و طراحی شبکههای دسترسی
مسيرها در ذهن شهروندان نهتنها خطوطی هستند که ارتباط و اتصال نقاط مختلف شهر را ميسر میسازند ،بلکه فضاهایی را
تصویر میکنند که بهصورت روزمره بيشترین حيات جمعی و ارتباط با منظر را در خود جاي میدهند ( Martín et al., 2016:
 .)324مسيرهاي حملونقل عمدهترین سهم را نسبت به سایر فضاهاي شهري به خود اختصاص میدهند (پاکزاد.)85 :1389 ،
سلسلهمراتب شبکه ارتباطی غيرمحلی نيز شامل آزادراه (اتوبان) ،بزرگراه (اتوبان شهري) ،خيابان اصلی درجهیک (عبوري) یا شاهراه
و نهایتاً خيابان اصلی است (قریب .)14 :1393 ،مسيرهاي پياده به دو دسته کلی پيادهرو و پيادهراه (راه پياده) تقسيم میشوند.
تفاوت پيادهرو با راه پياده این است که پيادهرو در امتداد و بهموازات سوارهرو واقع است ،ولی راه پياده امتداد مستقل و جداگانهاي
دارد ( .)Taghvaei & Hashemi Zadegan, 2016: 10معابر پياده از مهمترین فضاهاي شهري به شمار میآیند که نهتنها
نقش عمدهاي در تأمين دسترسی فيزیکی در حيات شهري دارند و هم مکان تعالمات اجتماعی میباشند .برنامهریزي ،طراحی و
نگهداري مسيرهاي پياده باید متوجه پنج عامل پيوستگی ،کوتاهی ،زیبایی و امنيت ،ایمنی و راحتی باشد .همچنين پيادهها به شبکه
پيوستهاي نياز دارند که همه مبدأها را به همه مقصدها بدون وقفه و بریدگی ارتباط دهد (وزارت مسکن و شهرسازي ،1374 ،بخش
.)5 :10
بزرگراه در قالب راه خوشمنظر نيز میبایست ایجادکننده وحدت و یکپارچگی مناظر اطراف باشد .از لحاظ زیباییشناسی ،یک
رویکرد ترکيبی اتخاذ میشود تا به دو نياز متضاد ،حمل و نقل کارآمد و مؤثر بين مناطق ،و یک تجربه سفر زیبا و ایمن از طریق
مناظر طبيعی ،پاسخگو باشد  .در پژوهشی نشان داده شده است که بهسازي راه از لحاظ کيفيت بصري و ایمنی ،تعداد تصادفات
جادهاي و ميزان مرگ و مير ناشی از آن را به ترتيب تا  61و  28درصد کاهش داده است ( .)Xu et al., 2011براي تعادل نياز
جادهها که توسعه اقتصادي-اجتماعی را توأم با نيازهاي حفاظت محيطی در هنگام ساخت راه دنبال میکند تا پس از مرحلة ساخت،
یک منظر جذاب شکل بگيرد ،الزم است مهندسان ،طراحان و معماران منظر براي تغيير مجدد محيط انسانی با یکدیگر همکاري
نمایند و طراحی راه بر اساس مواردي فراتر از دغدغههاي مهندسی صورت پذیرد .در طراحی راه میبایست نگرانیهاي اکولوژیکی
و ویژگیهاي زیباییشناسی (رنگ ،شکل و دید و چشمانداز) که با تمایل انسان به زیبایی نيز هماهنگ است ،مدنظر قرار گيرد.

ارزیابی کیفیت جلوههای بصری بزرگراههای شهری
منظر روزانه نزدیکترین منظر در اطراف انسان است که فعاليتهاي وي در آن شکل میگيرد ،در تعریف دیگر ،منظر روزانه را
میتوان منظر از خانه تا محل کار توصيف کرد .منظري که بهطور مکرر و به مقاصد مختلف و در شرایط روحی متفاوتی تجربه و
ادراک میشود (تقوائی و همکاران .)59 :1395 ،ما فضا را بهصورت زمانی (مرحله به مرحله) تجربه میکنيم ،یعنی ،بهصورت
یکرشته ادراکات متوالی و از این مراحل درک کلی نسبت به محيط فضایی اطرافمان پيدا میکنيم .معموالً ادراک ما نسبت به
جهان با حرکت ما از جایی به جاي دیگر شکل میگيرد .ویژگی ،ماهيت ،سرعت و مسير حرکت ما نيز از مسير گردش تأثير
میپذیرد (ماتالک.)343 :1376 ،
بسياري از مناظر روزانه اطراف ما توسط خيابانها و راههاي کسالتآور و یکنواخت احاطه شدهاند ).(Merriaman, 2004: 58
باوجودي که اولين احساس و ادراک ما از محيط اطرافمان از طریق راهها منتقل میشود .راهها نمایانگر سبکهاي گسترده از ادراک
). Landscape Character Assessment (LCA
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امروزه منظر هستند ( .)Girot, 2010: 58پژوهشها نيز بر توجه بيشتر به ابعاد زیباییشناختی در امر طراحی و برنامهریزي تأکيد
کردهاند ( .)Tveit et al., 2006: 59این ابعاد میبایست با روحيه و فرهنگ جامعه همخوانی داشته باشد و همچنين یکپارچه
کردن دانش و اولویتهاي محيطی را در طراحی امکان سازد و پاسخگوي نيازهاي مخاطبان باشد (Blumentrath & Tveit,
) .2014: 58-59مارتين و همکاران ( )2016در پژوهشی نشان دادهاند که زیباییشناسی منظر ،ارتباط اساسی بين انسان و
فرآیندهاي اکولوژیکی ایجاد میکند و مدیریت زیباییشناسی مناظر آینده میتواند اهداف بومشناسانه را محافظت و تقویت کند.
همچنين مطابق دیدگاه فراي و همکاران ( ،)2009مبناي مفهومی مشترکی در ارزیابی بصري شخصيت منظر و عملکرد اکولوژیکی
آنها وجود دارد.
از آنجا که بزرگراه و آزادراه جزء زیرساختهاي مهمی قرار میگيرند و رعایت اصول فنی و مهندسی اولویت اول را دارد ،این
اهميت در شرایط و کارکردهاي خاص میتواند در تلفيق با ارزشها و معيارهاي محيطزیستی ،بومشناسی ( ;Coffin, 2007
 )Säumel et al., 2016: 396و زیباییشناسی تعریف شود .در این مورد ،البته یکی از مسائل مهم ،رابطه کالبدي-بصري بين
بزرگراه و آزادراه با محيط پيرامون و مناطق همجوار آن است که از نظر منظر و آثار بصري مربوط به آن به شدت در خور توجه
است .در مقياس کوچکتر ،بزرگراهها و راههاي اصلی که نقش مهمی در منظر شهري دارند ،به دليل نزدیکی فواصل و استفاده
بيشتر مردم از آنها در منظر روزانه و از جنبه کيفيت لبهها و حاشيه آنها اهميت بسيار زیادي دارند ،بهویژه به هنگام تردد و عالوه
بر ادراک جلوههاي بصري زیبا و خوشآیند ،راننده و مسافران میبایست هر لحظه بتوانند موقعيت خود را در محيط بسنجند و
جهتیابی کنند .به عنوان مثال ،الیه پوشش گياهی در لبهها میتواند از طریق تبخير-تعرق به تنظيم درجه حرارت کمک نماید
( ،)Armson et al., 2013: 157به ارتقاي جنبههاي زیباییشناختی ( ،)Todorova et al., 2004: 403حمایت از تنوع
زیستی ( ،)Seamans, 2013: 2افزایش ایمنی ( )O’Sullivan, 2017: 162و کاهش تنش رانندگان ( Antonson et al.,
 ،)2009: 493کاهش خطر سيالب و کنترل فرسایش محيطی ( )Mueller & Thompson, 2009: 1116منجر شود .در
پژوهشهاي پيشين به تأثير مولفههاي گشایش ( ،)de Val et al., 2006تضاد رنگ ( ،)Yao et al., 2012طبيعی بودن
( )Ode et al., 2012; Du et al., 2016و غناي گونهها ( )Adinolfi et al., 2014در ارتقاي کيفيت بصري منظر اشاره
شده است .خصوصيات فيزیکی گياهان مانند اندازه ،قد ،شکل ،رنگ و تراکم بر ترجيح افراد تأثير میگذارد ( Arriaza et al.,
 .)2004; Du et al., 2016با این حال ،پژوهشهاي اندکی رابطه بين کيفيت بصري منظر در پيرامون بزرگراهها و ترکيب
گياهان را نشان میدهد ،و مقتضيات دقيق براي ویژگیهاي بصري منظر از انواع مختلف پوشش گياهی هنوز ناشناخته است.
عناصر محيطی در بزرگراه میبایست نقشهاي متفاوتی را ایفا کنند بهنحويکه همزمان هم داراي معنی و هدف بصري بوده و
هم در تنظيم فيزیکی مسير و جهتیابی مفيد باشند .در این زمينهها ،دیدن عناصر آشنا و پيامد آن تجدید خاطره ،کمک بزرگی
براي ناظر است و براي آنهایی که مسير را نمیشناسند احساس اطمينان به وجود آورده و به آنها که مسير را میشناسند احساس
هویت و انتظار میدهد .بزرگراه را میتوان تبدیل به یک نمایشگاه خطی کرد که داراي مراکز اشتغال ،سمبلها و نشانههاي تاریخی
باشد و عالئم آنها میتوانند چيزي بيش از راهنماي جهتیابی بوده ،به معانی مناظر و دیدها اشاره داشته باشد (تقوایی:1395 ،
 .)25-26از این رو چارچوبی را براي باال بردن کيفيت بصري راهها در نظر گرفتهاند که شامل انسجام و پيوستگی ،قابليت تصور،
سادگی ،رویتپذیري ،کيفيت و نگهداري باال ،بکر بودن ،یکپارچگی ،تضاد ،تنوع ،جریان زیباییشناسی ،خوانایی ،جهتیابی میباشد
( .)Blumentrath & Tveit, 2014: 58محرکهایی از قبيل تجربه بصري ،روشنایی ،فعاليتهاي انسانی و شرایط آب و
هوایی بر حس رضایتمندي مخاطبين تأثير میگذارند و این محرکها در نهایت به یک طراحی باثبات تبدیل میشوند .در این زمينه
طراحان با توجه به این عوامل تالش میکنند که کيفيت تجهيزات و زیرساختها را باال ببرند ( Denstadli & Jacobsen,
 .)2011: 780رویکردهاي ارزیابی کيفيت بصري منظر را میتوان در سه گروه عينی ،ذهنی و ترکيبی ( ;Arriaza et al., 2004
 )Du et al., 2016طبقهبندي کرد .رویکرد عينی مبتنی بر مشاوره از متخصصان و توصيف کمی از عناصر و ویژگیهاي منظر
است .این روش به طور گستردهاي در فعاليتهاي مدیریت منظر اعمال شده است .در حالی که رویکرد ذهنی به محرکهاي
محيطی بستگی دارد که از طریق عکس ،براي کشف نگرش بازدیدکنندگان نسبت به منظر صورت میگيرد (.)Daniel, 2001
روش ذهنی بيشترین کاربرد را در مطالعات علمی دارد ( .)Daniel & Meitner, 2001پژوهشهاي پيشين نشان داده است که
بين ارزیابی مبتنی بر دیدگاه متخصصان و ترجيح افراد اختالفی وجود دارد و از این رو ،ترکيبی از رویکردهاي عينی و ذهنی
پيشنهاد شده است ( .)Daniel, 2001; Arriaza et al., 2004بنابراین به طور گستردهاي در تحقيقات مرتبط با کيفيت بصري
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منظر و ویژگیهاي آن مورداستفاده قرار گرفته است (.)Sevenant & Antrop, 2009
هدف این پژوهش ،سنجش کيفيت بصري منظر در پيرامون بزرگراههاي درون شهري است و ترجيحات بصري متخصصان و
استفادهکنندگان در ارتباط با ویژگیهاي پوشش گياهی و طرح کاشت ،شبکه حرکت و دسترسی و مصالح مورداستفاده در آنها،
خوانایی مسيرها و روشنایی و نورپردازي آنها ،کاربريها و فعاليتهاي انسانی در حاشيه بزرگراهها مورد ارزیابی قرار میگيرد .در
راستاي مطالب مطرح شده در خصوص ضرورت مساله ،پاسخ به پرسشهاي زیر در روند پژوهش موردتوجه قرار گرفته است.
 -1ترجيحات بصري مخاطبين در ارتباط با منظر روزانه بزرگراههاي درون شهري چيست؟
 -2کدام راهکارهاي بهسازي منظر براي ارتقاي رابطه کالبدي-بصري بين بزرگراه و محيط پيرامون آن مؤثر است؟

روش پژوهش
پایه هر علمی ،روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانين هر علمی به روششناختی مبتنی است که در آن علم به کار
میرود (اسماعيلزاده .)1394 ،در این پژوهش براي گردآوري و استخراج نظرات از گروه متخصصان ( ;Ahmed & Ali, 2006
 )Heiko, 2012: 781-796و کاربران چند مرحله اساسی دنبال شد که به صورت اجمالی در زیر توضيح داده شده است:
 -1جستوجوي منابع مرتبط و روش تحليل محتوا :این مرحله شامل انتخاب شاخصهاي معتبر براي سنجش شخصيت منظر
اطراف بزرگراهها است که با چارچوبهاي نظري ارائه شده توسط پژوهشگران آغاز میشود .جهت جمعآوري اطالعات در بخش
ادبيات موضوع ،از پایگاههاي اطالعاتی  Springer ،Sage ،Elsevierو  Sidاستفاده شد .در این راستا منابعی با واژگان کليدي
همچونLandscape ،Roadside vegetation ،Scenic roads ،Road aesthetics ،Visual characteristics :
 Assessment of the roadside ،qualityمطالعه گردید و مؤلفهها و مفاهيم اثرگذار و مرتبط با موضوع تحقيق استخراج
گردید .این مرحله به تجزیه و تحليل محتواي پژوهشها پرداخته و با استفاده از تحليل مفاهيم ،دادههایی را استخراج میکند.
بارکوس 1معتقد است که تحليل محتوا به معناي تحليل علمی پيامهاي ارتباطی است .این روش با وجود جامع بودن ،از نظر ماهيت
نيازمند تحليلی دقيق و منتظم است ( .)Krippendorff, 2018: 404هولستی 2نيز تحليل محتوا را فنی براي یافتن نتایج
(پژوهش) از طریق تعيين عينی و منتظم ویژگیهاي شخصی پيامها میداند ( .)Prasad, 2008: 4او معتقد است که روش تحليل
محتوا باید عينی و منتظم باشد و اگر قرار است از بازیافت اطالعات ،فهرست بندي یا اقدامات مشابه متمایز شود ،باید پشتوانه
نظري داشته باشد .هولستی در تعریف خود به کمی کردن اشاره نمیکند ،چرا که معتقد است قائل شدن تمایز شدید ميان کيفی و
کمی براي مستثنی کردن بررسیهاي معين ،همچون نمونههاي تحليل منتظم اسنادي ،یا فقط براي افزایش یا کاهش اعتبار روش
تحليل محتوا ،امري غيرمجاز است .مراحل روش تحليل محتوا به شرح زیر است )1 :مرحلة قبل از تحليل (آمادهسازي و
ساماندهی) )2 ،بررسی مواد (پيام) و  )3پردازش و تجزیه و تحليل .در این روش مقولهها را باید به شکلی تعریف کرد که بر طبق
قواعد کاربردي ثابت ،قابلاستفاده باشند ،به بيانی دیگر ،مقولهها باید با قوانين عمومی و معين ساخت مقوله مطابقت داشته باشند.
شرط عموميت داشتن ،زمانی معنا مییابد که یافتهها با هم ارتباط نظري داشته باشند (اسماعيلزاده.)38 :1394 ،
 -2مصاحبه نیمه ساختاریافته :جهت تکميل اطالعات مرتبط با پژوهش و استفاده از نظرات متخصصان در رابطه با موضوع
با تعدادي از معماران و معماران منظر مصاحبه گردید و از طریق تحليل محتوا ،پاسخ هر یک از متخصصان موردبررسی قرار گرفت.
در نهایت از نظرات آنها و موارد پيشنهادي براي ارتقاي مبانی نظري پژوهش استفاده شده است.
 -3نظرسنجی از متخصصان و تکنیک دلفی :دادههاي گردآوريشده از مرحلههاي شناخت وضع موجود و آسيبشناسی
بصري تجزیه و تحليل شده است .کيفيت بصري مناظر معموالً با روشهاي مختلفی از قبيل استفاده از نقشهها ( Jellema et al.,
 ،)2009مشاهده مستقيم و یا استفاده از عکس سنجش میشود ( .)Ramírez et al., 2011در این پژوهش ،مجموعه اطالعات
بدست آمده از بستر در گروههاي محيط طبيعی ،انسانساخت و فعاليتهاي انسانی مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج این مرحله
به همراه نظرات متخصصان ،در قالب گزینههاي طراحی و به منظور ارزیابی ترجيحات بصري شبيهسازيشدهاند و در اختيار  60نفر
از طراحان و متخصصين در حوزه معماري و معماري منظر و شهروندان ساکن شيراز قرار گرفته است .از افراد منتخب درخواست شد

Barcus
Holsti

1.
2.

104

دانش شهرسازی ،دوره  ،3شماره  ،2تابستان 98

اولویتبندي خود را نسبت به مدلهاي پيشنهادي انجام دهند .تکنيک دلفی به طور گسترده براي جمعآوري دادهها توسط تعداد
محدودي از پاسخدهندگان از دامنة مشخصی در یک تخصص ویژه استفاده میشود تا به یک همگرایی در عقيده براي مسألهاي
خاص منجر شود ( .)Hsu & Sandford, 2007جامعه آماري در این تکنيک معموالً بين  15تا  30نفر پيشنهاد شده است .البته
در برخی تحقيقات از  10تا  200نفر به چشم میخورد ( .)Powell, 2003در صورت همگونی معموالً  15-10نفر کافی به نظر
میرسد .در این روند تعاملی ،معموالً پاسخدهندگان یا اعضاي پانل ،نظرات و پاسخهایشان را با درک بيشتري ارائه میکنند
(.)Gallego et al., 2008
به منظور تفسير دادههاي پرسشنامه در هر مرحله ،گویهها به صورت کامالً موافق تا کامالً مخالف طراحی شد .براي کمیسازي
پاسخها به درجهبنديها از پنج تا یک نمره داده میشود و نمرههاي هر عامل به طور جداگانه مورد محاسبه قرار میگيرد .امتيازات
به دست آمده براي هر مؤلفه به وسيله نرمافزار  SPSS 22محاسبه شده و موردتحليل قرار گرفت و پایایی پرسشنامهها در هر
مرحله با استفاده از «ضریب هماهنگی درونی سواالت» موردسنجش واقع شد .ميزان آلفاي کرونباخ براي کل مقياس برابر با 0/91
بود.

محدوده موردمطالعه
بزرگراه چمران به طول تقریبی  6کيلومتر به عنوان یک کمربندي ،متصلکننده شمالغرب شيراز با مرکز این کالنشهر است که
در منطقه یک شيراز واقع شده است .محدوده موردمطالعه ،در قسمت شمالی بزرگراه چمران واقع شده است .محدوده تقاطع خيابان
نيایش و تقاطع بلوار ميرزاي شيرازي که طول تقریبی آن  3کيلومتر و مساحت تقریبی  113هکتار است .این محدوده توسط
باغهاي انبوه احاطه شده است.

شکل  .1موقعیت محدوده موردمطالعه

شاخصهاي منتخب در نقاط متعددي واقع در امتداد بزرگراه موردارزیابی قرار گرفته است .تحليل سایت در قالب نظامهاي شبکه
معابر و دسترسیها (شکل  ،)2کاربريها ،فضاهاي سبز ،آبهاي سطحی و محيط اجتماعی و فعاليت انسانی صورت گرفته است.
بزرگراه چمران با عرض  45متر جزء دسترسی اصلی و محور درجه یک قرار دارد که مسيري پيوسته و داراي سکانسهاي متوالی و
متنوعی است ،خيابان نيایش و محمودیه جزء دسترسیهاي فرعی درجه  2که راه ارتباطی منطقه مسکونی به شبکه شهري هستند
و داراي لبههاي مصنوع (جدارههاي مسکونی) و طبيعی (باغات) هستند که از نظر آسایش اقليمی ویژگی مطلوبی را دارند ،کوچه
باغها که جزء راه ارتباطی درجه  3قرار میگيرند و به علت دارا بودن دیوارهاي کاهگلی و بومی منطقه ،جلوههاي بصري و زیبا را
براي مخاطبان به همراه دارند .سایت داراي فضاهاي آموزشی (دانشگاه مالک اشتر با مساحت  2/5هکتار) ،خدماتی (رستوران ،پارک
و ایستگاه مترو) ،نظامی (کيوسک نيروي انتظامی با مساحت  80مترمربع) ،تجاري (مرکز سرمایه و بورس شهرداري شيراز با
مساحت  180مترمربع) ،منطقه مسکونی ،باغات و مسيل رودخانه خشک است .این منطقه داراي سه گروه مختلف پوشش گياهی
است .پوشش گياهی متراکم ،نيمهمتراکم و تنک که لبههاي طبيعی ارزشمندي را از بعد زیباییشناختی و بصري نيز به وجود
آوردهاند و بزرگراه چمران را به کریدوري سبز تبدیل کردهاند .این سایت داراي گونههاي مثمر مانند :انار ،مو ،انجير ،خرمالو ،گردو،
توت ،بادام ،سيب ،زردآلو ،هلو ،ازگيل ،نارنج و گونههاي مختص عرقگيري :نسترن ،بيدمشک ،گل محمدي ،کيالک ،شاهتره و
کاسنی میباشد و همچنين داراي گونههاي غيرمثمر مانند :کاج ،نارون ،سروناز ،بيد مجنون ،پيچ امينالدوله ،افرا ،صنوبر و ارغوان
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است .این سایت داراي کانالهایی است که آبهاي سطحی ناشی از بارش فصلی و یا باقيمانده آبياري باغات را جمعآوري میکنند
و به حوزه آبی رودخانه خشک میریزند .فضاهاي باز شهري بستر تعامالت اجتماعی میباشند و فعاليتهایی را میتوان مرتبط با
فضاي شهري بهحساب آورد که حضور فرد و سایر افراد در یک فضاي مشترک و عمومی در آنها دخيل است .در این سایت
فعاليتها در قالب فعاليتهاي ایستا مانند :تماشا کردن و نشستن و فعاليت پویا از قبيل :فعاليت ورزشی (پيادهروي ،دوچرخه) تحليل
شده است.

شکل  .2تحلیل نظام حرکت و دسترسی محدوده مورد مطالعه

یافتههای پژوهش
در پژوهش حاضر 36 ،نفر ( 60درصد) از پرسششوندگان مرد و  24نفر ( 40درصد) زن بودند .همچنين پاسخگویان به ردههاي
سنی  35-24سال 45-35 ،و باالي  45سال تقسيمبندي شد .ميانگين سنی پاسخگویان  27/45سال و حداقل سن پاسخدهندگان
 24سال و حداکثر سن  62سال میباشد .فراوانی دادههاي سنی نشان میدهد که  44نفر ( 73/3درصد)  35-24سال 14 ،نفر
( 23/4درصد)  45-35سال و  2نفر ( 3/3درصد) باالي  45سال داشتند 2 .نفر ( 3/3درصد) از پاسخگویان داراي تحصيالت دیپلم،
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 26نفر ( 43/4درصد) داراي تحصيالت کارشناسی 30 ،نفر ( 50/0درصد) داراي تحصيالت کارشناسیارشد و  2نفر ( 3/3درصد)
داراي تحصيالت دکتري بودهاند .همچنين  49نفر ( 81/7درصد) از پرسششوندگان کمتر از  4سال 6 ،نفر ( 10/0درصد) از آنها در
بازه  4-8سال و  5نفر ( 8/3درصد) بيشتر از  8سال ،سابقه اجرایی داشتند (جدول .)1
جدول  .1اطالعات مردمشناختی پاسخگویان
مولفههای مردمشناختی

فراوانی
36
24
44
14
2
2
26
30
2
49
6
5

مرد
زن
24-35
35-45
باالي  45سال
دیپلم
کارشناسی
کارشناسیارشد
دکتري
کمتر از  4سال
8-4
بيش از  8سال

جنسیت
سن

میزان تحصیالت

سابقه اجرایی

درصد
60
40
73.3
23.4
3.3
3.3
43.4
50
3.3
81.7
10.0
8.3

یافتهها نشان داد که  22نفر ( 36/7درصد) از پرسششوندگان ،تنوع در رنگ پوشش گياهی را بهعنوان اولویت اول 16 ،نفر
( 26/6درصد) از آنها بهعنوان اولویت دوم 10 ،نفر ( 16/7درصد) بهعنوان اولویت سوم و  12نفر ( 20/0درصد) بهعنوان اولویت
چهارم انتخاب کردهاند .همچنين  9نفر ( 15/0درصد) از پرسششوندگان ،تنوع در ارتفاع کاشت را بهعنوان اولویت اول 14 ،نفر
( 23/3درصد) از آنها بهعنوان اولویت دوم 20 ،نفر ( 33/3درصد) بهعنوان اولویت سوم و  17نفر ( 28/4درصد) بهعنوان اولویت
چهارم انتخاب کردهاند 8 .نفر ( 13/3درصد) از پاسخگویان ،تنوع در گونههاي پوشش گياهی را بهعنوان اولویت اول 20 ،نفر (33/3
درصد) از آنها بهعنوان اولویت دوم 22 ،نفر ( 36/7درصد) بهعنوان اولویت سوم و  10نفر ( 16/7درصد) بهعنوان اولویت چهارم
انتخاب کردهاند.
همچنين  21نفر ( 35/0درصد) از پرسششوندگان ،ترکيب منظر نرم با منظر سخت را بهعنوان اولویت اول 10 ،نفر ( 16/7درصد)
از آنها بهعنوان اولویت دوم 8 ،نفر ( 13/3درصد) بهعنوان اولویت سوم و  21نفر ( 35/0درصد) بهعنوان اولویت چهارم انتخاب
کردهاند .در این راستا تنوع در رنگ پوشش گياهی با ميانگين  2/80در اولویت اول ،ترکيب منظر نرم با سخت با ميانگين  2/52در
اولویت دوم ،تنوع در گونههاي پوشش گياهی با ميانگين  2/43در اولویت سوم و تنوع در ارتفاع کاشت با ميانگين  2/25در اولویت
چهارم قرار میگيرد (جدول .)2
جدول  .2ترجیحات بصری پاسخگویان در ارتباط با ساختار پوشش گیاهی

تصویر
تنوع در گونههای پوشش گیاهی

ترکیب منظر نرم با منظر سخت

نوع

اول

دوم

سوم

چهارم

اول

دوم

سوم

چهارم

اول

دوم

سوم

چهارم

اول

دوم

سوم

چهارم

فراوانی 22
درصد 36.7

16
26.6

10
16.7

12
20

9
15

14
23.3

20
33.3

17
28.4

8
13.3

20
33.3

22
36.7

10
16.7

21
35

10
16.7

8
13.3

21
35

اولویت

ميانگين

تنوع در رنگ پوشش گیاهی

2.80

تنوع در ارتفاع کاشت

2.25

2.43

2.52
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ترجيحات پرسششوندگان در ارتباط با شبکه حرکت و دسترسی نشان داد که  19نفر ( 31/7درصد) از پرسششوندگان ،مسير
همسطح را بهعنوان اولویت اول و  41نفر ( 68/3درصد) از آنها بهعنوان اولویت دوم انتخاب کردهاند و در ارتباط با مسير غير
همسطح بالعکس .مسير غير همسطح با ميانگين  1/68بهعنوان اولویت اول و مسير همسطح با ميانگين  1/32به عنوان اولویت
دوم انتخاب شده است (جدول .)3
جدول  .3ترجیحات بصری پاسخگویان در ارتباط با شبکه حرکت و دسترسی

تصویر

نوع

مسیر همسطح

اولویت
فراوانی -درصد

اول
19

مسیر غیر همسطح
دوم

31.7

ميانگين

41

اول
68.3

41

دوم
68.3

1.32

19

31.7

1.68

ترجيحات پاسخگویان در ارتباط با رودخانه خشک نشان داد که  7نفر ( 11/7درصد) از پرسششوندگان ،فقدان ارتباط با رودخانه
خشک را بهعنوان اولویت اول 10 ،نفر ( 16/7درصد) از آنها بهعنوان اولویت دوم و  43نفر ( 71/6درصد) بهعنوان اولویت سوم
انتخاب کردهاند .همچنين  25نفر ( 41/7درصد) از پاسخگویان ،ارتباط با رودخانه خشک توسط پل نظرگاه و چشمانداز را بهعنوان
اولویت اول 33 ،نفر ( 55/0درصد) از آنها بهعنوان اولویت دوم و  2نفر ( 3/3درصد) بهعنوان اولویت سوم انتخاب کردهاند 28 .نفر
( 46/6درصد) از پرسششوندگان ،ارتباط با رودخانه خشک و ترکيب پل با دسترسی به آب را بهعنوان اولویت اول 16 ،نفر (26/7
درصد) از آنها بهعنوان اولویت دوم و  16نفر ( 26/7درصد) بهعنوان اولویت سوم انتخاب کردهاند .در این راستا ،ارتباط با رودخانه
خشک توسط پل نظرگاه و چشمانداز با ميانگين  2/38در اولویت اول ،ارتباط با رودخانه خشک و ترکيب پل با دسترسی به آب با
ميانگين  2/20در اولویت دوم و فقدان ارتباط با رودخانه خشک با ميانگين  1/40بهعنوان اولویت سوم قرار میگيرد (جدول .)4
جدول  .4ترجیحات پاسخگویان در ارتباط با رودخانه خشک

تصویر

نوع
اولویت
فراوانی
درصد
ميانگين

فاقد ارتباط با رودخانه خشک
اول
7
11.7%

دوم
10
16.7%
1.40

سوم
43
71.6%

ارتباط با رودخانه خشک توسط پل

ارتباط با رودخانه خشک و ترکیب پل

نظرگاه و چشمانداز
سوم
دوم
اول
2
33
25
3.3%
55%
41.7%
2.38

با دسترسی به آب
سوم
دوم
اول
16
16
28
26.7%
26.7%
46.6%
2.20

ترجيحات پاسخگویان در ارتباط با مسيرهاي تفرج و گردشگري نشان داد که  33نفر ( 55/0درصد) از پرسششوندگان ،مسير
تفرجی باالآمده از سطح را بهعنوان اولویت اول 19 ،نفر ( 31/7درصد) از آنها بهعنوان اولویت دوم و  8نفر ( 13/3درصد) بهعنوان
اولویت سوم انتخاب کردهاند .همچنين  22نفر ( 36/7درصد) از پاسخگویان ،مسير تفرجی همسطح را بهعنوان اولویت اول 24 ،نفر
( 40/0درصد) از آنها بهعنوان اولویت دوم و  14نفر ( 23/3درصد) بهعنوان اولویت سوم انتخاب کردهاند 5 .نفر ( 8/3درصد) از
پرسششوندگان ،مسير تفرجی پایين آمده از سطح را بهعنوان اولویت اول 17 ،نفر ( 28/3درصد) از آنها بهعنوان اولویت دوم و 38
نفر ( 63/4درصد) بهعنوان اولویت سوم انتخاب کردهاند .در این راستا ،مسير تفرجی باالآمده از سطح با ميانگين  2/42بهعنوان
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اولویت اول ،مسير تفرجی همسطح با ميانگين  2/13در اولویت دوم و مسير تفرجی پایين آمده از سطح با ميانگين  1/45در اولویت
سوم قرار میگيرد (جدول .)5
جدول  .5ترجیحات پاسخگویان در ارتباط با مسیرهای تفرج و گردشگری

تصویر

مسیر باالآمده از سطح

نوع

مسیر پایین آمده از سطح

مسیر همسطح

اولویت

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

فراوانی
درصد

33
55

19
31.7

8
13.3

22
36.7

24
40

14
23.3

5
8.3

17
28.3

38
63.4

2.42

ميانگين

1.45

2.13

ترجيحات پرسششوندگان در ارتباط با مصالح مسيرهاي تفرج و گردشگري نشان داد که  28نفر ( 46/7درصد) از
پرسششوندگان ،مسير چوبی را بهعنوان اولویت اول 19 ،نفر ( 31/7درصد) از آنها بهعنوان اولویت دوم و  13نفر ( 21/6درصد)
بهعنوان اولویت سوم انتخاب کردهاند 18 .نفر ( 30/0درصد) از پاسخگویان ،مسير خاک کوبيده را بهعنوان اولویت اول 18 ،نفر
( 30/0درصد) از آنها بهعنوان اولویت دوم و  24نفر ( 40/0درصد) بهعنوان اولویت سوم انتخاب کردهاند .همچنين  14نفر (23/4
درصد) از پرسششوندگان ،مسير سنگفرش را بهعنوان اولویت اول 23 ،نفر ( 38/3درصد) از آنها بهعنوان اولویت دوم و  23نفر
( 38/3درصد) بهعنوان اولویت سوم انتخاب کردهاند .در این راستا ،مسير چوبی با ميانگين  2/25بهعنوان اولویت اول ،مسير خاک
کوبيده با ميانگين  1/90در اولویت دوم و مسير سنگفرش با ميانگين  1/85در اولویت سوم قرار میگيرد (جدول .)6
جدول  .6ترجیحات پاسخگویان در ارتباط با مصالح مسیرهای تفرج و گردشگری

تصویر

مسیر چوبی

نوع

مسیر سنگفرش

مسیر خاک کوبیده

اولویت

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

فراوانی
درصد

28
46.7

19
31.7

13
21.6

18
30

18
30

24
40

14
23.4

23
38.3

23
38.3

ميانگين

2.25

1.90

1.85

ترجيحات پاسخگویان در ارتباط با فعاليتهاي انسانی نشان داد که  35نفر ( )%58.3از پرسششوندگان ،زونهاي حفاظتشده
براي فعاليت ميوهچينی را بهعنوان اولویت اول و  25نفر ( )%41.7از آنها بهعنوان اولویت دوم انتخاب کردهاند و در ارتباط با
قرارگيري فعاليتهاي انسانی در طول مسير پياده بالعکس .در این راستا وجود زونهاي حفاظتشده براي فعاليتهاي انسانی با
ميانگين  1/58بهعنوان اولویت اول و قرارگيري محدوده فعاليتها در طول مسير پياده با ميانگين  1/42بهعنوان اولویت دوم
انتخاب شده است (جدول .)7
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جدول  .7ترجیحات پاسخگویان در ارتباط با فعالیتهای انسانی
تصویر

نوع

زونهای حفاظتشده
اول

اولویت
فراوانی -درصد

35

در طول مسیر پیاده

دوم
58.3

ميانگين

25

اول
41.7

25

دوم
41.7

1.58

58.3

35
1.42

ترجيحات پرسششوندگان در ارتباط با خوانایی مسيرها نشان داد که  28نفر ( 46/7درصد) از پاسخگویان ،استفاده از درخت
سروناز بهعنوان عنصر نشانه را اولویت اول 19 ،نفر ( 31/7درصد) از آنها بهعنوان اولویت دوم و  13نفر ( 21/6درصد) از آنها
بهعنوان اولویت سوم انتخاب کردهاند .همچنين  18نفر ( 30/0درصد) از پرسششوندگان ،عدموجود عنصر نشانه و یکپارچگی بستر
را اولویت اول 18 ،نفر ( 30/0درصد) از آنها بهعنوان اولویت دوم و  24نفر ( 40/0درصد) از آنها بهعنوان اولویت سوم انتخاب
کردهاند 14 .نفر ( 23/4درصد) از پاسخگویان ،استفاده از درخت خشک بهعنوان عنصر نشانه را اولویت اول 23 ،نفر ( 38/3درصد) از
آنها بهعنوان اولویت دوم و  23نفر ( 38/3درصد) از آنها بهعنوان اولویت سوم انتخاب کردهاند .در این زمينه ،استفاده از درخت
سروناز بهعنوان عنصر نشانه با ميانگين  2/62بهعنوان اولویت اول ،استفاده از درخت خشک بهعنوان عنصر نشانه با ميانگين 1/95
در اولویت دوم و عدموجود عنصر نشانه با ميانگين  1/43بهعنوان اولویت سوم قرار میگيرد (جدول .)8
جدول  .8ترجیحات پاسخگویان در ارتباط با خوانایی مسیر

تصویر

نوع

استفاده از درخت سروناز بهعنوان

عدموجود عنصر نشانه و

استفاده از درخت خشک موجود در باغ

عنصر نشانه

یکپارچگی بستر

بهعنوان عنصر نشانه

اولویت

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

فراوانی-
درصد

28
46.7

19
31.7

13
21.6

18
30

18
30

24
40

14
23.4

23
38.3

23
38.3

ميانگين

2.62

1.43

1.95

ترجيحات پاسخگویان در ارتباط با روشنایی و نورپردازي مسيرها نشان داد که  36نفر ( 60/0درصد) از پرسششوندگان،
چراغهاي پایهبلند را بهعنوان اولویت اول 12 ،نفر ( 20/0درصد) از آنها بهعنوان اولویت دوم و  12نفر ( 20/0درصد) از آنها
بهعنوان اولویت سوم انتخاب کردهاند .همچنين  15نفر ( 25/0درصد) از پاسخگویان ،چراغهاي پایه کوتاه را بهعنوان اولویت اول،
 29نفر ( 48/3درصد) از آنها بهعنوان اولویت دوم و  16نفر ( 26/7درصد) از آنها بهعنوان اولویت سوم انتخاب کردهاند 9 .نفر
( 15/0درصد) از پرسششوندگان ،چراغهاي دفنی را اولویت اول 19 ،نفر ( 31/7درصد) از آنها بهعنوان اولویت دوم و  32نفر
( 53/3درصد) از آنها بهعنوان اولویت سوم انتخاب کردهاند .یافتهها نشان داد که چراغهاي پایهبلند با ميانگين  2/40بهعنوان
اولویت اول ،چراغهاي پایه کوتاه با ميانگين  1/98در اولویت دوم و چراغهاي دفنی با ميانگين  1/62در اولویت سوم قرار میگيرد
(جدول .)9
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جدول  .9ترجیحات بصری پاسخگویان در ارتباط با روشنایی مسیر

تصویر
نوع
اولویت
فراوانی-
درصد
ميانگين

چراغهای پایهبلند
دوم
اول
12
36
20%
60%
2.40

سوم
12
20%

چراغهای پایه کوتاه
دوم
اول
29
15
48.3%
25%
1.98

سوم
16
26.7%

اول
9
15%

چراغهای دفنی
دوم
19
31.7%
1.62

سوم
32
53.3%

تجزیه و تحليل دادهها نشان داد که  20نفر ( 33/3درصد) از پاسخگویان ،با استفاده از عناصر تاریخی شهر شيراز در طراحی
حاشيه بلوار چمران ،کامالً موافق 27 ،نفر ( 45/0درصد) از آنها موافق 12 ،نفر ( 20/0درصد) مخالف و  1نفر ( 1/7درصد) کامالً
مخالف بودند .در ارتباط با احيا و بازسازي کوچه باغهاي قدیم شيراز 37 ،نفر ( 61/7درصد) از پرسششوندگان کامالً موافق 17 ،نفر
( 28/3درصد) از آنها موافق 5 ،نفر ( 8/3درصد) مخالف و  1نفر ( 1/7درصد) کامالً مخالف بودند 12 .نفر ( 20/0درصد) از
پاسخگویان با دنبال کردن ایدههاي ساده در طراحی از طریق کم کردن مبلمان ،کامالً موافق 29 ،نفر ( 48/3درصد) از آنها
موافق 17 ،نفر ( 28/3درصد) مخالف و  2نفر ( 3/4درصد) کامالً مخالف بودند .در ارتباط با در نظر گرفتن فضاهایی براي نشان
دادن فعاليتهاي فرهنگی و معيشتی مردم شيراز (عرقگيري ،خاتمکاري و  )...به همراه مشارکت مخاطبين و فروش محصوالت
براي گردشگران 23 ،نفر ( 38/3درصد) از پرسششوندگان کامالً موافق 23 ،نفر ( 38/3درصد) از آنها موافق 12 ،نفر (20/0
درصد) مخالف و  2نفر ( 3/4درصد) کامالً مخالف بودند .همچنين یافتهها نشان داد که  15نفر ( 25/0درصد) از پاسخگویان با
محدود کردن دید به بزرگراه با دیوارههاي سبز ،کامالً موافق 13 ،نفر ( 21/7درصد) از آنها موافق 39 ،نفر ( 48/3درصد) مخالف و
 3نفر ( 5/0درصد) کامالً مخالف بودند .در ارتباط با در نظر گرفتن نقاط منقطع در بين سکانسهاي متوالی حاشيه بزرگراه 7 ،نفر
( 11/7درصد) از پرسششوندگان کامالً موافق 37 ،نفر ( 61/7درصد) از آنها موافق 15 ،نفر ( 25/0درصد) مخالف و  1نفر (1/7
درصد) کامالً مخالف بودند.
نتایج ترجيحات پرسششوندگان نشان داد که «احيا و بازسازي کوچه باغهاي قدیم شيراز» با ميانگين « ،4.40استفاده از عناصر
تاریخی شهر شيراز» و «در نظر گرفتن فضاهایی براي نشان دادن فعاليتهاي فرهنگی و معيشتی مردم» با ميانگين « ،3.88در
نظر گرفتن نقاط منقطع در بين سکانسهاي متوالی حاشيه بزرگراه» با ميانگين « ،3.61دنبال کردن ایدههاي ساده در طراحی از
طریق کم کردن مبلمان» با ميانگين  3.53و «محدود کردن دید به بزرگراه با دیوارههاي سبز» با ميانگين  ،3.13به ترتيب اولویت
به عنوان راهکارهاي بهسازي منظر در حاشيه بزرگراه موردتأکيد قرار گرفته است (جدول .)10
جدول  .10ترجیحات پاسخگویان در ارتباط با راهکارهای بهسازی منظر در حاشیه بزرگراه
کامالً مخالف
مخالف
موافق
کامالً موافق
گویه
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
استفاده از عناصر تاریخی شهر شيراز در طراحی حاشيه
1.7
1
20
12
45
27
33.3
20
بلوار چمران
1.7
1
8.3
5
28.3
17
61.7
37
احيا و بازسازي کوچه باغهاي قدیم شيراز
دنبال کردن ایدههاي ساده در طراحی از طریق کم کردن
3.4
2
28.3
17
48.3
29
20
12
مبلمان
در نظر گرفتن فضاهایی براي نشان دادن فعاليتهاي فرهنگی
3.4
2
20
12
38.3
23
38.3
23
و معيشتی مردم شيراز (عرقگيري ،خاتمکاري و  )...به همراه
مشارکت مخاطبين و فروش آنها براي گردشگران
5
3
48.3
39
21.7
13
25
15
محدود کردن دید به بزرگراه با دیوارههاي سبز
در نظر گرفتن نقاط منقطع در بين سکانسهاي متوالی
1.7
1
25
15
61.7
37
11.7
7
حاشيه بزرگراه

میانگین
3.88
4.40
3.53
3.88
3.13
3.61
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بحث و نتیجهگیری
یک چارچوب ارزیابی بصري براي برنامهریزي و طراحی صحيح شبکههاي حرکت و دسترسی ضروري است .در این پژوهش،
روشی براي ارزیابی شخصيت و کيفيت بصري مناظر قابل رؤیت از بزرگراهها طراحی شده است .طبيعی بودن براي متخصصان
معماري منظر همواره بهعنوان یک مفهوم کليدي در ارزیابی کيفيت بصري مطرح بوده است .روانشناسان محيطی معتقدند طبيعی
بودن سبب باال بردن ظرفيت بازیابی توان ذهنی و تأثيرگذاري منظر میشود .تجربه بينندگان منظر تنها محدود به درختان و
پهنههاي آب نيست ،بلکه تحت تأثير عناصر ساختهشده مانند :کاربري اراضی ،ساختارهاي تاریخی و متغيرهاي حملونقل مانند
وسایل حملونقل ،سرعت حرکت و ميزان استفاده نيز میباشد .این پژوهش در منطقه یک شهر شيراز که بيانگر هویت شهري
معاصر بوده و وجود عوامل طبيعی و فضاي سبز یکپارچه از جمله ویژگیهاي کالبدي این منطقه و یکی از وجوه تمایز آن نسبت به
سایر مناطق شهر است ،انجام شده است .برخی جنبههاي هویت منظر شامل شخصيت منطقه ،رویدادهاي تاریخی و ادراک
گروههاي خاصی از مردم است .با توجه به پتانسيل ساختار باغهاي موجود در کنار بزرگراه و همجواري آن با بافت پيرامون و نقشی
که در ساختار شهر و ذهن و خاطره مردم شيراز دارد و همچنين به عنوان پاالینده هواي شهر تلقی میشود ،تالش میشود تا از
فرصت موجود براي احياي پيوستگی اکولوژیک لکههاي سبز ،پایداري و ارتقاي مولفههاي هویتی طبيعی و ایجاد پایداري و
ساماندهی شرایط محيطی در آن منطقه استفاده شود .با در نظر گرفتن هدف کالن که شامل ایجاد محور سبز حرکتی است،
راهبردهایی نظير حفظ فضاهاي سبز موجود ،همخوانی محور حرکتی با لکههاي سبز موجود و تقویت فضاي سبز در قالب داالن-
هاي طبيعی در نظر گرفته شده است که ساماندهی فضاهاي سبز پيرامون ،در نظر گرفتن شکل و سيماي زمين و تقویت فضاي
سبز در جهت یکپارچگی اطراف محور حرکتی و جداره بزرگراه را به همراه دارد.
نتایج پژوهش نشان داد که تنوع در رنگ و گونههاي پوشش گياهی ،ارتفاع کاشت ،جنس مصالح ،نورپردازي ،بهکارگيري نشانه-
هاي بومی در جهت ایجاد خوانایی مسير ،بهسازي منظر از بعد زیباییشناختی که از طریق ایجاد وضوح ،سادگی و جذابيت بصري
ميسر میشود بهعنوان اولویتهاي متخصصان ،طراحان و کاربران در نظر گرفته شده است .همچنين بهبود کيفيت چشمانداز در
مسيرها و شناسایی محور دیدهاي مطلوب ،حفظ عناصر شاخص و باارزش ،بهسازي کيفيت مبلمانهاي شهري ،افزایش هماهنگی
و پيوستگی در جدارهها و استفاده از نورپردازي جذاب موردتأکيد قرار گرفته است .ایجاد مسير ممتد پياده بههمراه سکانسهاي
متنوع ،فعاليتهاي مشارکتی و ساماندهی فضاهاي فراغتی -فرهنگی همپيوند با فضاهاي سبز براي نشان دادن فرهنگ و تاریخ
شيراز به گردشگران ،حفظ و نگهداري از باغها ،احياي اقتصادي باغها ،توسعه فضاهاي باز و سبز جمعی چند منظوره پيشنهاد شده
است .اتخاذ سياستهایی براي انسجام و پيوستگی باغها ،باال بردن کيفيت محصوالت ،منظر مشارکتی و ایجاد پيوند الزم بين
فضاهاي سبز عمومی الزم بنظر میرسد .ایجاد لبههاي نرم و طبيعی بين مرز باغها و متصل کردن شبکه آبياري باغها ،وجود
غرفههایی براي عرضه محصوالت ،نهال و گلهاي فصلی و مشارکت مردم در فعاليتهاي فرهنگی و معيشتی ،ایجاد مسيرهاي
سبز پياده و در نظر گرفتن کانونهاي گردشگري و فراغتی موردتوجه قرار گرفته است .بهرهمندي بصري کاربران با در نظر گرفتن
ویژگی ها و ادراکات انسان ،امکان ایجاد مسير دوچرخه در ارتباط با محور سبز حرکتی و اتصال با بافت شهري پيرامون و احيا و
بازسازي کوچه باغهاي قدیم شيراز نيز مورد توجه متخصصان و کاربران بوده است .با توجه به فرهنگ و پتانسيل منطقه ،حفظ
پيوستگی اکولوژیکی باغهاي اطراف مسير پياده ،با در نظر گرفتن آسایش کاربران و ایجاد آسایش اقليمی و روانی براي مخاطبان
ممکن میشود .در این زمينه ،توجه به اقليم منطقه و عناصر تابش ،وزش باد و ميزان بارندگی در طراحی ،حفظ پوشش گياهی
موجود و کاشت گياهان متناسب ،استفاده از درختان براي تعدیل شرایط آبوهوایی و ایجاد خرداقليم و کاهش آلودگی صوتی،
استفاده از فرم و مصالح متنوع در رنگ و بافت با توجه به ادراکات مخاطبان و در نظر گرفتن فضاهاي خدماتی-تفریحی پيشنهاد
میشود .ایجاد پيوستگی و گسترش فضاهاي سبز ،ماندگاري و دوام ساختارها و کاهش آلودگیهاي محيطی براي ارتقاي پایداري
اکولوژیکی در نظر گرفته شده است که میتواند به انسجام و پيوستگی لکههاي سبز ،نگهداري کاربريهاي سبز موجود و پارکهاي
محلی ،بهکارگيري فضاي سبز در حریمهاي مسير پياده و سواره ،استفاده از مصالح بومی و همساز با محيط ،بهکارگيري گونههاي
گياهان مقاوم به کمآبی ،استفاده از سيستمهاي آبياري نوین ،استفاده از گونههاي مقاوم و تصفيهکننده آلودگی ،جلوگيري از
فرسایش خاک و کاهش ترافيک مسير سواره بيانجامد.
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