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 سخن نخست

 اندیشمند گرامی

 با سالم

عالی شهرسازی و معماری شورای 33/9/93مصوهب اترخی  4-3ضرورت تهیه یک ربانهم استراژتیک ردباره مدرییت بصری شهر تهران، رد بند 

سند جامع ارتقاء کیفی سیما و منظر »آمده است. رد این مصوهب « دی، اجتماعی و فرهنگی کشوراقنون ربانهم پنجم توسعه اقتصا 369دستورالعمل ماده »با عنوان 

طور خاص هب ساماندهی هک هب « چارچوب مدرییت بصری »اهی جامع )توسعه و عمران شهری( معرفی شده است. سند  عنوان یکی از اسناد طرحهب« شهری

زاهی شهر می چشم واقع شود و « سند جامع ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری»ان یک مجموهع راهنما و دستورالعمل، زریمجموهع و یا قسمتی از عنو تواند هب رپدازد، می اندا

زاهی طرح با چشم یت رت آن باشد. هب نظر می پذریی ره هچ شیب اهی باالدستی از جمله طرح جامع تطابق داشته و رد راستای تحقق اندا رسد این سند ربای هدا

مات زاهی موجود و رد نظر گرفتن تمامی ذی ای رد سطح شهر رد راستای ساماندهی چشم توسعه اقدا اهی اجرایی آن رد سطوح مختلف  باید ربانهم نفعان، می اندا

 ای و  شهری اراهئ شود.ای، منطقهمحله

را رد دستور کار « شنهادی مدرییت بصری رد شهر تهراناراهئ چارچوب پی »رزیی شهر تهران بنارباین با توهج هب اهمیت موضوع، مرکز مطالعات و ربانهم

نظر این خود قرارداده است هک هب واسطه آن آشنایی با مدرییت بصری رد راستای حفظ و تقویت هویت شهر تهران فراهم آید. الزم هب ذکر است آنچه مد

 بصری هب شهر نمی گزارش می
ً

گاه صراف زاهی موجود شهری  سازی ارداکی چشم یت روند توسعه شهر رد راستای نییباشد؛ بلکه اراهئ چارچوبی ربای مدری باشد ن اندا

 نیز مد نظر است.

 

ری  گاهدا  بابک ن

 رزیی شهر تهرانرئیس مرکز مطالعات و ربانهم
 

 



 

 چکیده
است که در سه هدف این نگارش « مدیریت بصری»تر مدیریت شهر تهران با مسئله  آشنایی بیش

های  موضوع و همچنین معرفی نمونه ینا ی بر آن است با مرور پیشینهبخش عمده تهیه شده و سع
 تری صورت پذیرد.  موجود، آشنایی مدیریت شهری با موضوع مورد نظر به صورت ملموس

در بخش اول، بررسی ادبیات و پیشینه موضوع ارائه شده است. مدیریت بصری با هدف کنترل بستر 
های این  باشد. یافته می« مطالعه سازمان بصری شهر»ت از جمله تغییرات شهری، نیازمند انجام مطالعا

گیرد. در ادامه توضیح داده شده است که  مطالعه، اساس و زیربنای چارچوب مدیریت بصری قرار می
های باالدستی از اهمیت باالیی برخوردار  و کارایی این چارچوب، ارتباط آن با طرح یرگذاریتأثجهت 

 بخش این ارتباط به صورت خالصه آورده شده است. است. بنابراین در این
سازی  گیری و بومی در بخش دوم، نمونه سندهای مدیریت بصری با توجه به شباهت و یا امکان بهره

ها جهت پیشنهاد چارچوب مدیریت بصری شهر تهران، انتخاب شده که از آن جمله،  های آن یافته
ی منطقه پرت، برنامه مدیریت بصری شل هاربر و چارچوب مدیریت بصری شهر لندن، ارزیابی بصر

 مدیریت بصری اموپوینت است. 
تواند به عنوان یک  بخش انتهایی این گزارش، به مدیریت بصری شهر تهران اختصاص دارد که می

شهری و همچنین مطابق  های کالن انداز برنامه های آینده شهر را در راستای چشم سند راهبردی، توسعه
طور که در بخش ابتدایی توضیح داده شد، جهت  نفعان و رضایت مردم قرار دهد. همان ذی با نیازهای

باشد. بنابراین سازمان  ، نیاز به مطالعه سازمان بصری شهر می«سند چارچوب مدیریت بصری»تدوین 
های  مطالعه عرصه -3بررسی زیرساخت و بستر طبیعی شهر،  -1های  بصری شهر تهران در بخش

های بصری،  های مستعد دروازه ها و فرصت تشخیص حوزه -5تشخیص مناظر استراتژیک و  -2عمومی، 
ریزی اجرایی که با اهداف و  های این مطالعه طی یک برنامه به صورت خالصه مطالعه شده است. یافته

شود.  آورده می« چارچوب مدیریت بصری شهر تهران»اندازهای وضع شده، مطابق است، طی سند  چشم
ها و بستر طبیعی شهر، ارائه چارچوب  یان، چارچوب پیشنهادی شامل سه مرحله بررسی زیرساختدر پا

آورده شده که هدف نهایی آن حفظ و تقویت  6های و اجرا در جدول  مدیریت بصری و تدوین استراتژی
 شهر تهران است. مند یتهواندازهای مطلوب و  چشم
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 دمهقم

وجود تشکیالت ، ترافیک و آلودگی، اجتماعی -تغییرات ساختار اقتصادی، هاتوسعه بی رویه شهر

شهری به  ریزی یریت و برنامهبی توجهی مد، از همه تر مهممدیریت شهری و  ی زمینهمتعدد و موازی در 

در . شود میهر باعث افت و نزول کیفیت زندگی در ش، شهر در ذهن شهروندان ادراکیبصری و  های جنبه

حس بینایی است. اما اگر درک ما محدود به درک ، اولین حسی که به ما کمک خواهد کرد، ادراک شهر

. ماز ظواهر فراتر بروی که شود میدرک مکانی زمانی آغاز  و ایم کردهتمرکز  ها شکلفقط بر ، بصری شود

امل تقویت و یا تضعیف که ع گردند میبخش کیفیات محیطی محسوب  ترین مهم، بصری های ارزش

این پدیده نقش کلیدی و . گردند میحس مکان و در نهایت حس تعلق خاطر افراد به محیط خود 

تأثیرگذار در هویت و مطلوبیت یک مکان و جامعه را دارد که در آخر دارای تبعات سازنده در اقتصاد مکان 

های مذکور است؛ بلکه  کننده ارزشهای بصری نه تنها منعکس  باشد. کیفیت )و جایگاه گردشگری( می

ن ای   هنکته قابل توج .(63، 61: 1226)نقش پیراوش، آید  ای به شمار می  در مواردی سمبل و هویت ملی، منطقه

منظور از سیمای شهر در این اشتباه گرفت.  3«رمنظ»با اصطالح  را نباید« 1سیما»اصطالح است که 

تصویری از شهر است که با احساس درک شده و در ذهن  ،تحقیق کالبد شهر و منظور از منظر شهر

 .(1221، )کریمی مشاور گردد میتفسیر 

 پیامدهای ترین ملموسصری شهر از بصری و سامان دادن به نظم ب های ارزشسیما و منظر شهری و 

یان اینکه مفهومی چند بعدی و م در عین، ریزی بدیهی است این برنامه ی طراحی شهری هستند.ها برنامه

 .(12-11: 1210، و اخوت )کالنتریدارای وجوه ذهنی و عینی به صورت توأمان نیز هست ، است ای  هرشت

در مقیاس کالن ذهنی و عینی نظم    هتعیین کنند های چارچوبنیز به عنوان یکی از  «مدیریت بصری»

  .(10: 1226، نقش پیراوش) باشد میمطرح 

صرفاً پرداختن به ، اول این است که طراحی شهری ؛کر استشایان ذدو نکته مدیریت بصری  درباره

که بصری محیط شهری نیست. راه خالصی یافتن از این سردرگمی درک این نکته است  های کیفیت

همراه با دیگر  ها بررسیو باید در  هستندمصنوع بصری یکی از چند کیفیت مکانی محیط  های کیفیت

نکته دوم اینکه به دلیل رشد سریع و تحوالت اساسی که شوند. مکانی محیط در نظر گرفته  های مؤلفه

ن تغییرات در مقیاس ای  هکه نظم بخشیدن ب رسد میبه نظر ، در زمینه طراحی شهری دارند هاشهر کالن

                                                           
1- City Scape 
3- Land Scape 
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لزوم استفاده از یک استراتژی کالن جهت مدیریت ، ی برخوردار است. بنابراینتر بیشاز کارامدی ، تر بزرگ

. ابزاری که باشد میهر و محتویات با معنای آن از طریق اقدامات طراحی شهر ضروری و سازماندهی ش

به عنوان سند  «بصری شهر مدیریت چارچوب»، رود میبرای کنترل فرم بصری در مقیاس کالن به کار 

 چوب،علیرغم مقیاس کالن این چار که اما این نکته نیز باید مد نظر قرار گیرد .هدایت و راهبری خواهد بود

 خرد و محلی نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. های سیاستبا  آنلزوم تدقیق 

، مانند برج میالد ؛شاخص های ساختمان، ته کوه البرز( در شمال شهرمناظر طبیعی )رش دارای، شهر تهران

هر کدام به  که باشد میشهر مرکز و همچنین مناطق تاریخی در  ها امامزاده، و بناهای تاریخی برج آزادی

تنظیم با توجه به شتاب ساخت و ساز در شهر تهران نیاز به  .آیند میبصری شهر به حساب  های عنوان شاخصه

مثبت بصری شهر  های شاخصعالوه بر حفظ  کهدر سطح استراتژیک  چارچوب مدیریت بصری شهر تهران

  .کند می به تقویت و رونق آن نیز کمک، تهران

 

 یشینه موضوعبررسی ادبیات و پ -3

چون  هایی جنبشبوده است. با  1160بعد بصری طراحی شهری احتماالً بعد حاکم آن تا اواخر دهه 

برجسته شد.  ها توسعهنمای بصری در ، نهضت زیباسازی شهری در آمریکا و منظر شهری در انگلستان

 رویکرداما است.  ها جنبه بصری و زیباشناختی داشته اغلب مفاهیم کلیدی طراحی مدرنیست، همچنین

 و نشان داده که به آن مبتال بوده است ییها در دورهفتی است که طراحی شهری آ، بصری به شهر صرفاً

در خصوص دانش ، . تحوالتی که طی سه دهه اخیرکندشهر را برطرف  بنیادینمشکالت  تواند نمی

 های به زمینه تصویری رفاًو ص تاکیدهای سنتی این دانش را از ابعاد کالبدی ،طراحی شهری رخ داده

 . (31، 36: 1221، )سلیمیتعمیم داده است  ی ادراکیها و جنبه نسانی و عملکردیا

 

 سازمان بصری -3-3

عملکردی و ادراکی ، بصری، کالبدی های سازمانمختلفی از جمله  های سازمان ،شهر گیری در شکل

. اگر نظم در باشد میدرهم تنیده  های زمانسابرآیندی از این  کند می. آنچه انسان درک باشند میدخیل 

را  ها سازماننظم سازمان فعالیت و عملکرد را تقویت کند و همچنین ارتباط صحیح این ، سازمان بصری

 شهروند نظم اصلی شهر را به معنای اصیل آن درک خواهد کرد. ، به وجود آورد
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نظر شهری و چگونگی دریافت ارتباط و انتظام حاکم بین عناصر سیما و م ؛«1سازمان بصری»

 . باشد میبصری محیط طبیعی و مصنوع  های کیفیت

بصری موجود در سطح شهر  های کیفیتهویت و ، ها قابلیتمطالعات سازمان بصری مشتمل بر تشخیص 

طبیعی و مصنوع در سطح شهر است که معرف هویت سیما و  های ارزش، بصری های کیفیتاست. منظور از 

. مطالعات سازمان (54: 1226، )بهزاد فرو برای ناظر جذابیت دارد  باشد میمیراث فرهنگی شهر  منظر و یا هویت

و منطقه  ای  هسطح میانی )مقیاس محل، . سطح کالن )سطح کل شهر(شود میبصری در سه سطح مطالعه 

 های قابلیتبه بررسی  ،سطح خرد )فضای شهری(. مطالعات بصری شهر در قالب مطالعات منظر کالن و شهری(

هویت و خصائص منطقه و در مقیاس خرد به تشخیص ، . در مقیاس میانی به قابلیتپردازد میبصری سطح شهر 

 . (36: 1224، )ذکاوت پردازد می، سیمای فضا شهری که سازنده هویت شهر است های کیفیتهویت 

 

 مدیریت بصری -3-5

و خود را با  باشند میحال تغییر و تحول  شهری مدام در های مورفولوژی، «3کوین لینچ»به اعتقاد 

، . وظیفه مدیریت بصری شهر آن است که بستر تغییرات را تشخیص دهددهند مینیازهای جوامع تطبیق 

در برای شخص تازه وارد ، دارد میاظهار  . او(36: 1224، )ذکاوت اید و فرآیند مطلوب را هدایت کندکنترل نم

ضروری ، سازد تر غنیو  تر عمیقدرک شود و ارتباطات را  پی در پیالگویی که و یک نظم آشکار ، شهر

مشکالت ما در درک نیز بر این عقیده است که « 2جین جیکوب»از طرفی . (31، 36: 1221، )سلیمی است

ناشی از فقدان نیروی کافی بصری برای تأکید بر نظم عملکردی و بدتر از آن ناشی از تأکیدات ، شهر

که مدام در حال  یبنابراین مدیریت بصری در شهرهای امروز .(511: 1226، )جیکوبزبصری غیرالزم است 

 شهری لحاظ شود. های ریزی در برنامه بایست میامری ضروری بوده و  ؛باشد میتغییر 

 

 چارچوب مدیریت بصری -3-1

د فرآین  ، اس ت و منظ ور از آن   ری زی  برنام ه  ه ای  از ش یوه  ییک   ،سازی یا چارچوب گذاری چارچوب

  انجام د  م ی و اق دامات بع دی    ه ا  تص میم است که ب ه تعی ین ی ک چ ارچوب مرج ع ب رای        مندی نظام

به عنوان اسناد ه دایت و راهب ری در س طح     «چارچوب مدیریت بصری شهر». (253: 1211، )اجاللی و همک اران 
                                                           

1- Visual Organization 
3- Kevin Lynch 
2- Jane Jacob 
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ارتق ای   حفظ و هدف آن ترین مهمو وظیفه کنترل و جهت دهی به نظم بصری شهر را دارد ، استراتژیک

از عم ومی   ه ای  بصری ب ا عرص ه   های برقراری ارتباط بصری بین نمادها و جاذبه و استهویت بصری 

و  ای  هتأکی د نش ان   ه ای  فرصت، چارچوب مدیریت بصری شهر همچنین. رود میآن به شمار  محصوالت

 .(36: 1224، )ذکاوتتجمیع ارتفاع و ابنیه بلند مرتبه را نیز در دستور کار خود دارد 

ها بسیار کم است. بنابراین  های شهری در قالب سندی مجرد لحاظ شود، احتمال موفقیت آن اگر طرح

گیرد باید کامالً شناخته شده و ارتباط سند م ورد نظ ر ب ا اس ناد      ای که طرح در آن جای می بستر قانونی

 مینه شده است.سعی در شناخت مصوبه و قوانین موجود در این ز 5-1در بخش  شود. تشریح  فرادست

 

 لزوم تدوین این سندباالدستی و  های طرحمدیریت بصری با چارچوب ارتباط سند  -3-4

تنها ، سامان و آشفته شهرهای امروزی استبناجه آن ساماندهی منظر مدیریت بصری شهر که نتی

نادرست کالن  های گذاری مانند سیاست، بر این آشفتگی تأثیرگذار ای  هکه عوامل پای شود میزمانی محقق 

 . (22: 1222، )پورجعفر و صادقیشناسایی و بازبینی مجدد شوند ، ای  هاز سطح ملی تا سطح شهری و محل

که با موضوع تهیه سند چارچوب  موجود در این بخش سعی شده به صورت مختصر مصوبه و قوانین

 :باشد میزیر که از آن جمله مصوبات  1شود مرور، مدیریت بصری شهر تهران در ارتباط است

  را دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از  ها شهرداری، 3141قانون نوسازی و عمران مصوب  51ماده

بر  ها ساختمانارتفاع و نماسازی و کیفیت ، اراضی داخل محدوده شهر از جمله تعیین تعداد طبقات

با استفاده از اختیارات  ها شهرداریآن دانسته است. بنابراین  بندی اساس نقشه جامع شهر و منطقه

 به سیمای شهری مناسب و هماهنگ هستند.  یابی دستبرای  ریزی فوق مکلف به برنامه

  وزارت مسکن و شهرسازی را موظف ، اجتماعی کشور-برنامه سوم توسعه اقتصادی 311بند ب ماده

 کرده است تا ابزارها و راهکارهای قانونی ساماندهی سیمای شهری را ایجاد کند.

  کیفی سیما  ءضوابط ارتقا»در خصوص  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 52/3/71مصوبه تاریخ

معابر پیاده را  سازی و مناسب ها و جدارهو بهسازی نماها  سازی پاک. این مصوبه است «و منظر شهری

 :(12: 1210، )نشاطیان زیر مورد توجه قرار داده استکلی برای رسیدن به اهداف 

o  در جهت استفاده بهینه از منابع و تأمین سالمت و رفاه ساکنین؛تالش 

                                                           
 قرار دارد. «مدیریت بصری»پردازد که در ارتباط تنگاتنگی با بحث  می «ر شهریمنظ»تر قوانین موجود به بحث  بیش -1
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o  ساماندهی به سیما و منظر شهری در شهرها و روستاها و تالش در جهت ایجاد شرایط مناسب

 ؛ها آنزندگی در 

o احیای فرهنگ معماری و شهرسازی غنی گذشته کشور؛ 

o  شهری؛ های یتفعالجلوگیری از بروز ناهماهنگی بصری و کارکردی در فضاها و 

o .افزایش تمایالت اجتماعی و کوشش در جهت تنظیم جریان حیات مدنی 

  قبلی شورای عالی شهرسازی و و تکمیل مصوبه  در ادامه، سیما و منظر شهری ارتقاء کیفیسند جامع

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تحت عنوان  4/3/1210پیرو مصوبه مورخ و معماری 

در جلسه  اجتماعی و فرهنگی کشور، اقتصادیقانون برنامه پنجم توسعه  161ماده  دستورالعمل»

 گردیدجامع )توسعه و عمران شهری( تصویب  های طرحبه عنوان یکی از اسناد ، 12/1/1211مورخ 

 .در ادامه کلیاتی از این سند آورده شده است که (3)پیوست 

 

 سند جامع ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری -3-4-3

جامع )توسعه و عمران(  های طرحیکی از اسناد اصلی ، «جامع ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری سند»

چگونگی ارتقاء و ساماندهی  بهو  شود میمحیط طبیعی و شهروندان ، است که موجب تنظیم روابط بناها

)با  کلیدی و حساس آن، عناصر مهم حیاتی، به ویژه فرم و ساختار کلی شهر، کیفیات محیطی شهرها

و شهری(  ای  همنطق، ای  هناحی، ای  همحل های در مقیاستاریخی  های محوریت مساجد و با تأکید بر تجربه

  .پردازد می و نحوه ارتباط شهر با بستر طبیعی آن

سند این جامع )توسعه و عمران( با عنایت به  های طرحبرای هر شهر یک بار تهیه شده و ، سند مذکور

سند »تهیه ، باشند ین( مدارای طرح جامع )توسعه و عمرا که یدر خصوص شهرهای بازنگری خواهند شد.

در بازنگری و تهیه طرح توسعه و عمران جدید الزامی خواهد  «جامع ارتقاء کیفی سیما و منظر شهر

 .(3: 1211، شورای عالی شهرسازی و معماری)بود

اندهی محورهای دید به مسا، فضایی شهر -ساختار کلی کالبدی های ویژگیدر این سند 

معماری  های ویژگیفرم و ریخت عمومی ابنیه با عنایت به ، های مطلوب و کریدورهای بصریانداز چشم

 .(1: 1211، شورای عالی شهرسازی و معماری)د پیش بینی خواهد شایرانی و غیره  –اسالمی
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ارتقا کیفی سیما  گذاری پالن سیاست»با تنظیم و تدوین ، کیفی سیما و منظر شهری ارتقاسند جامع 

 د تکمیل خواهد ش ربط ذیاستصوابی  تفصیلی در مراجع های طرحهمراه اسناد ، «و منظر شهری

 .(2: 1211، شورای عالی شهرسازی و معماری)

سند جامع ارتقاء کیفی سیما و منظر »، عالی شهرسازی و معماری شورای 12/1/1211مصوبه تاریخ 

، است کلیات مدیریت بصری شهردر برگیرنده اهداف و الزامات آن ی که سند جامع را به عنوان «شهری

طرح سند های مطابق با این سند و انداز چشمبا اهداف و  تخصصیچارچوب یک اما . است تعریف کرده

کیفیت و سازمان بصری شهر و در نهایت سازماندهی و  که، باال دست های طرحجامع شهر تهران و دیگر 

مراحل که طی این گزارش  باشد میروری ض، ا به عهده داردردر سطح کالن هر کنترل نظم بصری ش

برای  این چارچوب. معرفی شده است «چارچوب مدیریت بصری شهر تهران» پیشنهادی جهت تهیه سند

 .باشد میو ماهیت آن راهبردی  رفتهبه کار  کالن و استراتژیککنترل فرم بصری در مقیاس 

سند جامع ارتقا »بر طرح جامع شهر تهران و  ای  هبه عنوان ضمیم تواند می «ارچوب مدیریت بصریچ»

 طرح جامع گنجانده شود.  های سیاستدر ، ن سندای   هو شرایط ارجاع ب تهیه گردد، «کیفی سیما و منظر شهری

 

 ها نمونهبررسی  -5

شده  ها آنسعی در شناخت چارچوب کلی ، موجودمدیریت بصری  های با بررسی نمونه در این بخش

)برنامه مدیریت بصری شل و استرالیا  )مدیریت بصری شهر لندن( کشور انگلیس از ها نمونهاین است. 

در  است.انتخاب شده هاربر، برنامه ارزیابی بصری منطقه پرت و مدیریت بصری شهر اموپوینت( 

ها به آنچه برای شهر  ترین آن ترین و شبیه ، به عنوان یکی از جامع«چارچوب مدیریت بصری شهر لندن»

هایی که امکان رویت از  اندازهای استراتژیک و مکان تهران مورد نظر است، بررسی شده که در آن چشم

های تاریخی و بناهایی که در ارتقای هویت تاریخی و سیاسی شهر مؤثر  باشد، پهنه آنجا مقدور می

ا وضع شده است. تمامی این اقدامات ه باشد، شناسایی و قوانین و مقررات جهت حفظ و نگهداری آن می

المللی  ای و بین  در راستای تقویت تصویر و هویت تاریخی، فرهنگی و سیاسی شهر لندن در سطح منطقه

در سطوح محلی به مدیریت بصری  تر بیشدر کشور استرالیا مدیریت بصری  های سند حالی کهدر است. 

در بستر طبیعی و  ها آن گیری به دلیل قرار ن شهریبی های بزرگراهشهرهای کوچک یا به عنوان مثال )

 جهت و مناظر اندازها چشمحفظ  و هدف آن پرداخته است (های بی نظیرانداز چشممناظر و  برخورداری از

. باشد می الهی باز محیط طبیعی و حفاظت و نگهداری از این مواهلذت بردن و درک بهتر مسافران 

انداز  به دلیل ارزیابی بصری در طول بزرگراه، داری ناظر و چشم« برنامه ارزیابی بصری منطقه پرت»

 های مورد مطالعه متفاوت است. باشد و با دیگر نمونه متحرک می
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 شهر لندن بصریچارچوب مدیریت  -5-3

توسط  ،به توصیه مدیریت عمران شهری و به سفارش شهردار لندن، 1لندن بصریچارچوب مدیریت 

بصری شهر لندن  های کیفیتبا هدف حفظ و مدیریت مناظر استراتژیک و  3ریمهندسین مشاور طراحی شه

مناظر دید به  ها آنعمومی که از  های مکانو همچنین حفظ در مقابل توسعه و ساخت و سازهای بلندمرتبه 

 . این راهنماباشد می 2ضمیمه پالن لندن ای  هتدوین شده و به عنوان راهنمای برنام، میسر است استراتژیک

 .(Hale and Coleman, 1122: 5) شود میای توسعه فضایی شهر محسوب یک چارچوب استراتژیک بر عمالً

 ، محلی های سیاستانطباق با  :3، معرفی :1شامل بخش عمده آورده شده است که  4این سند در 

امه شرح در اد که باشد می راهنمای مدیریت بصری :4، مدیریت منظر :5، مرحله ارزیابی و مشاوره :2

 مختصری از هر بخش ارائه شده است.

 

 
 (Hale and Coleman, 1122: 2)منبع:  ؛ارزشمند شهر لندن ای  اندازه چشم: یکی از 1تصویر 

 
 معرفی -5-3-3

تهیه کرده است. ، اندازها چشمرا جهت مدیریت  «5تکمیلی ریزی راهنمای برنامه»شهرداری لندن 

ه صورت هندسی مشخص کننده مسیرهای دید بین مکانی که منظر از آنجا ب، تکمیلی ریزی راهنمای برنامه

                                                           
1- London View Management Framework (VMF) 

3- EDAW 

2- London Plan 
5- Supplementary Planning Guidance (SPG) 
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شامل  ؛. این کریدورهاشوند میشناخته  1که به نام کریدورهای بصری باشد میو محل نظر  شود میدیده 

 3ی حفاظت شدهاندازها چشمکه به نام  باشد میو محدوده اطراف آن  ها شاخصهبه  انداز چشمکریدورهای 

این شاخص  انداز چشم 51مدیریت و حمایت از ، تعیین به دنبالمدیریت بصری شهر لندن . وندش میشناخته 

فراهم آوردن مدرکی جهت تدقیق  و هدف آن (1)پیوست  باشد می ها آنمرتبط با  های و عرصهشهر 

شهروندان و مدیران ، مختلف شهر لندن و همچنین متقاضیان های بخش که بتواند است هایی سیاست

این  .(Hale and Coleman, 1122: 2) کند راهنمایی« ندطرح جامع لن»نی را در راستای تطابق با قانو

قابل رویت بوده ، فضاهای باز شهری(، با دسترسی عمومی )شامل بناهای شاخص هایی مکاناز  اندازها چشم

  گیرد: یمزیر قرار  های و حداقل در یکی از دسته کند میکه به تعریف و شناخت از لندن کمک 

 ؛مهم شهر های قسمتمناظر وسیع به  :2مناظر گسترده -

5یدرون انداز چشم -
 ؛در طول مسیر رودخانه تیمز انداز چشم 

 دید از نقاط بلند شهر؛ :4منظر سیمای شهری -

 .شهری که به وسیله فضاهای اطراف قاب گرفته شده است های دید به نشانه :6ها نشانهمناظر خطی از  -

  

 
 (Hale and Coleman, 1122: 12)منبع:  ؛به کاخ وست مینستر A.11انداز از نقطه  وئت محافظت شده در چشم: سیل3تصویر 

 

                                                           
1- View Corridor 

3- Protected Vistas 
2- Panoramic view 

5- Prospect Views Inside 

4- Town Scape Views 
6- Linear Views 
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 (Hale and Coleman, 1122: 12)منبع:  ؛به کاخ وست مینستر A.11انداز از نقطه  نقشه تفسیری سیلوئت محافظت شده در چشم : 1نقشه 

این . است مؤثرهستند که در اعتالی شهر لندن  ای  هات ویژدارای خصوصی اندازها چشمهر یک از این 

و  3زمینه میانی، 1برای مدیریت منظر و پیشنهادهایی جهت مدیریت پس زمینه هایی نقشهراهنما شامل 

 های طرح(. باشد میشهرداری موظف به اصالح و تغییر این راهنما ، )در صورت لزوم باشد می 2پیش زمینه

راهنمای  های روشباید بر طبق قواعد و ، گذارند میتأثیر  اندازها چشماین پیشنهادی که بر روی 

 .(Hale and Coleman, 1122: 11)تکمیلی مورد بررسی قرار گیرند  ریزی برنامه

 

 
 (Hale and Coleman, 1122: 1)منبع: ؛ انداز : نقشه تفسیری یک چشم2تصویر 

 

                                                           
1- Background 

3- Middle Ground 

2- Foreground 
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 تشخیص و درک

د مدیریت بصری شهر لندن به عنوان یک سنجش برای حفظ سن در، 3«کرد»و « 1تشخیص»واژه 

و  باشد مییک سنجه کمی « صتشخ». واژه گیرد میبه نمادهای شهری مورد استفاده قرار  پذیری رویت

که باعث ایجاد یک  شود میالق طاساسی نمادهای شهری ا های بخشبه توانایی بیننده یا ناظر در دیدن 

تحت تأثیر تعداد زیادی از فاکتورها از  تواند میفافیت نمادهای شهری . شگردد میچیدمان قابل تشخیص 

 و باشد مییک سنجه کیفی « کرد»واژه  که در حالی  .قرار گیردآب و هوا و شرایط جوی ، جمله فاصله

 های مؤلفه. درک ممکن است به وسیله دیگر ارتباط دارد، شود میبه روشی که یک شاخصه شهری درک 

زمینه میانی و پس ، ش زمینهدر پی به دلیل موانعانقطاع دید ی اطراف نمادهای شهری و فضا، انداز چشم

 .(Hale and Coleman, 3011: 20)تحت تأثیر قرار گیرد ، زمینه

 

 محلی های سیاستتطابق با  -5-3-5

، مانند سازمان میراث فرهنگی ؛قانونی نفعان ذیعامالن و ، لندنمدیریت شهر مختلف  های بخش

 های سیاستو  ها برنامه، ها طرحرا به صورت کامل در تهیه  «تکمیلی ریزی راهنمای برنامه»مفاد  ایستب می

رعایت کرده و در صورتی ، توسعه شهری های طرحتوسعه و همچنین پاسخ گویی به ارباب رجوع در زمینه 

 های سیاست  ایدب، این راهنما منطبق نباشد های مشیتوسعه شهری با خط پیشنهادی ی ها برنامهکه 

در این زمینه مراجع  .(Hale and Coleman, 3011: 4) دهنددر اولویت قرار را تکمیلی  ریزی راهنمای برنامه

 محلی باید: ریزی برنامه

 همسان سازند. «تکمیلی ریزی راهنمای برنامه» های مشیتوسعه را با قوانین و خط  های طرح 

 راهنمای »یرات آن بر کیفیت مناظر مطابق با آنچه در بر تغییرات احتمالی در مناظر شهری و تأث

 نظارت و بازبینی داشته باشند.، شده ارائه «تکمیلی ریزی برنامه

  را مطابق با  4و سایت تاریخی گرینویچ 5برج لندن، 2محافظتی سایت وست مینستر های سیاستباید

 ند.مورد حمایت قرار ده «تکمیلی ریزی راهنمای برنامه»برنامه لندن و 

                                                           
1- Recognise 

3- Appreciate 

2- Westminster 
5- Towe of London 

4- Heritage Sites 
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 کنترل کنند. «تکمیلی ریزی راهنمای برنامه»با توجه به فرآیند آورده شده در  را در خواست شده های طرح 

دید وجود دارد و  ها آنبه  نسب که هایی محلمدیریت شهری باید  اندرکاران دستعاملین و 

ت و مانعی در مسیر محدودیرا به صورتی مدیریت کنند که  شود میدیده  انداز چشمکه از آنجا  هایی محل

 محدود کردن وب گیاهی مناس های موظف به استفاده از گونه ها آن. به همین دلیل دید به وجود نیاید

 .باشد می («تکمیلی ریزی راهنمای برنامه»مطابق با به صورتی که دید را محدود نکند ) ها ساختمانارتفاع 

مطلوبیت فضایی را برای ، ی و زیست محیطیتصو های آلودگید تا شویا مهعالوه بر آن باید شرایطی 

باید به صورتی باشد که ناظر  فراهم آمده دسترسی و فضای سبز، ناظر از بین نبرد و همچنین امکانات

 . (Hale and Coleman, 1122: 3)د داشته باش انداز چشمبتواند درک صحیحی از 

ن تغییرات باید تحت قوانین و ای   هعالوه بر اینک، ردبه مرور زمان امکان تغییر منظر وجود دانکه ای   هبا توجه ب

مختلف شهر موظف به تهیه آرشیو از تصاویر  های بخشمدیریت شهری در ، راهنماهای موجود صورت پذیرد

 .(Hale and Coleman, 1122: 5) ویت و پیگیری باشدکه طی آن تغییرات حادث شده قابل ر باشند میمنظر 

 

 وظایف شهرداری لندن

بر توانایی ناظر در تشخیص و درک  گذاری بر حسب میزان تأثیر انداز چشمیک از عناصر  هر

. شهرداری لندن به عنوان مرجع تهیه و تصویب باشد مینیازمند میزان مناسبی از مدیریت ، انداز چشم

زیر به موارد  توان میکه از آن جمله  باشد میدارای وظایف مشخصی  «تکمیلی ریزی راهنمای برنامه»

 اشاره کرد: 

  فرهنگی و ، بناهای شاخصی که از لحاظ زمینه زیبایی شناسی، های تعیین شدهانداز چشمدر محدوده

توسط ، شود می انداز چشمکمک کرده و باعث لذت بردن ناظر از  اندازها چشمن ای  هیا دیگر موارد ب

 د.شوشهرداری باید شناسایی 

  ه کمک به تصویرسازی ک، اندازها چشممهم در مسیر  بناهای شاخص و بایست میشهرداری همچنین

 د.شناسایی کن، کند میاز شهر لندن در سطح سیاسی و فرهنگی 

   یکپارچگی و ارزش مکان ، از منظر که به توانایی ناظر در درک اهمیت هایی ویژگیهمچنین

 را شناسایی کرده و مورد حمایت قرار دهد. کند میتاریخی کمک  های بافت
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 های تعیین شده قرار انداز چشمزمینه میانی و پس زمینه ، ی توسعه چنانچه در پیش زمینهاه برنامه

، های تعیین شدهانداز چشمبر روی  ها آنتوسط شهرداری با هدف بررسی میزان تأثیر ، گرفته باشند

 .(Hale and Coleman, 1122: 3) گیرند میمورد ارزیابی قرار 

 

 مشاوره انجام ارزیابی فرآیند و  -5-3-1

 های از لحاظ تأثیر روی منظر شهرداری یک کارشناسعمرانی باید توسط  های پیشنهاد پروژه

« 1برنامه لندن» های سیاست که با پیشنهادهایی، در این بررسی حافظت شده مورد بررسی قرار گیرد.م

، اظ اهمیتلحاز پیشنهادی را  های طرحکارشناس باید همچنین . شود میرد صالحیت ، موافق نباشند

پیشنهادی مطابق مورد  طرحاندازه و ، گذاری بر روی منظر طرح با توجه به شکلمقیاس و میزان تأثیر

شهری جهت تصویب طرح  های طرحآیند م شده باید به عنوان قسمتی از فرارزیابی قرار دهد. ارزیابی انجا

 :(Hale and Coleman, 1122: 2-2) مرحله زیر انجام پذیرد 2مطابق با باشد و 

ا این طرح بر روی منظر و یآ هدر مرحله اول باید مشخص شود ک :: بررسی دامنه طرح3مرحله 

  ؟گذارد میتأثیر ، شدههای مشخص انداز چشم

باید ، گیردظر مشخص شده قرار اچنانچه دامنه طرح پیشنهادی در یکی از من توضیح منظر:: 5مرحله 

ز و نقاط مهم از لحاظ زیبایی شناسی و ابعاد فرهنگی به وجوه تمای، منظر شامل مشخصاتآن اطالعات 

 شود.  آوری تفصیل آورده شود. همچنین الزامات و قوانین موجود درباره منظر مورد نظر جمع

اطالعاتی مانند  باید میپیشنهاد مورد نظر : توضیح طرح پیشنهادی و تأثیرات آن بر روی منظر: 1مرحله 

و  ها ساختمانو نمای طرح و همچنین ارتباط آن با  پالن، و ارتفاع طرح مقیاس، زمینه، مکان دقیق طرح

 :شود می بندی به صورت زیر دسته . این اطالعاتمنظر را فراهم آوردمهم  نمادهای

 بافت و توده طرح؛، مقیاس 

 ؛مقیاس و میزان بازتابندگی مصالح(، رنگ، مصالح )شامل جنس، نما 

 تأثیرات خط آسمان؛ 

  ؛مهم دید های شاخصود و یا سد راه موج های منظرایجاد مانع در 

 رابطه طرح با محیط و زمینه اطراف؛ 

                                                           
1- London Plan 
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 کلی نورپردازی جهت هواپیماها و همچنین تأثیراتی ، شامل نورپردازی، تأثیر طرح مورد نظر در شب

 .گذارد میمهم دید  های شاخصکه بر روی 

 و جوی؛ ییشرایط آب و هوا ،تغییرات فصلی 

 ؛اندازد میبر روی طرح پیشنهادی  ها ساختمانگر که دی هایی سایه 

 موارد شاخص منظر با طرح مورد نظر. و تأثیر فاصله بین ناظر 

این طرح باید با ، ظر مشخص شده داشته باشداتأثیری بر روی من، اگر طرح پیشنهادی توسعه

د ظرف مدت بای، طرح رد شدنمدیریت شهری مربوطه به مشورت گذاشته شود. در صورت  های مانزسا

بررسی طرح به شهرداری ارسال روز به صاحبان طرح اطالع داده شده و تمامی گزارشات و مراحل  15

 .(Hale and Coleman, 1122: 2) گردد

 مدیریت منظر -5-3-4

توسعه در پیش  های طرحمدیریت  جهت شامل راهنماهای مدیریت بصریی مدیریتی؛ ها برنامه

هنگام طراحی و جانمایی هر طرح  . این راهنماها بایدباشد می اندازها چشمنه و پس زمیزمینه میانی ، زمینه

و  بندی ترکیب، ها مشخصه، ریتی شامل توضیح شرایطی مدیها برنامهاین قابل دسترسی باشد. ، ای توسعه

 .باشد می، اندازها چشمهر یک از  های و نماد ها ویژگی، چیدمان

و قوانین برای زیاد مشترک  های اما دارای مشخصه، استمنحصر به فرد  ای  ههر منظر مشخص شد

 منظرهاراهنما و قوانین برای مدیریت این ، . بنابراین برای جلوگیری از تکرارباشد می ها مشخصهمدیریت این 

 منتجکه با هر یک از راهنماهای مدیریت بصری  ای توسعه های طرح. شود میانجام  (1)نمودار  در سه مرحله

 .(Hale and Coleman, 1122: 22) دشوباید رد صالحیت ، سند مطابقت نداشته باشد شده از این

 

 
 

 
 

 
 

 Hale and Coleman, 3011: 11منبع: ؛ ریزی مدیریت منظر : مراحل برنامه1نمودار 

 برنامه مدیریتی آورده شده است 31ده. این سند در شراهنمای مدیریت بصری برای هر یک از مناظر مشخص 

 ی، چشم انداز رودخانه و مناظر شهریطخ ،پانورایک مناظرراهنمای مدیریت بصری برای مدیریت 

 راهنمای مدیریت بصری برای تمامی مناظر مشخص شده
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 ای مدیریت بصریراهنم -5-3-2

دید و منظری که مشخص شده است بسیار ارزشمند است زیرا نقش به سزایی در درک شهر لندن  31

تاریخی و  های نشانهکه  آورد مین فرصت را فراهم ای  هبه صورت یک کل واحد دارد. همچنین برای بینند

باید تغییرات  بنابراین ؛درک کنندرا  ها آندر منظر طبیعی و منظر شهری را ببینند و رابطه میان فرهنگی 

به صورتی مدیریت شود که آسیبی به چیدمان آن  باشد نمیکه مطلوب  صورت گرفته در عناصری

این بخش به  .(Hale and Coleman, 1122: 12) اصلی هویتی آن وارد نشود های المانو یا  انداز چشم

 .پرداخته است، در ابتدای گزارشارائه راهنمای مدیریت بصری برای چهار نوع دید مشخص شده 

 

 پانوراما های راهنمای مدیریت بصری برای تمام دید

. آورد میباز عمومی فراهم  های مکاندید به مرکز و اطراف شهر لندن را از ، ورامیکی پاناندازها چشم

این  تا شود می دیگر محافظت شده انداز چشمبه هم پیوستن یک یا چند  سببپانورامیک  انداز چشمهر 

 باشد میکه از لحاظ استراتژیک مهم  1یاطمینان حاصل شود که توانایی تشخیص و درک نمادهای شهر

را  اندازها چشممیانی و پیش زمینه نباید کلیت این  ی زمینهتوسعه در  های طرح حفظ و حمایت شده است.

مچنین از ایجاد پدیده ه .دشو نمادهای شهریباعث تراکم و شلوغی در نزدیکی  تحت تأثیر قرار دهد یا

  .(Hale and Coleman, 1122: 31)جلوگیری شود باید ، حمایت شده انداز چشمدر دو طرف  3دره

 

 
 (Hale and Coleman, 1122: 52)منبع:  ؛به کاخ وست مینستر 3B.1انداز پانورامیک از نقطه  چشم: 5تصویر 

 

                                                           
کند همچنین باعث  ه استراتژیک لندن کمک میآید، به ارتقای جایگا های فرهنگی شهر به حساب می هایی که به عنوان شاخصه ساختمان -1

 شود. خوانایی و تعیین موقعیت در حوزه دیدهای مذکور می

3- Canyon Effect 
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 (Hale and Coleman, 1122: 52)منبع:  ؛به کاخ وست مینستر 3B.1ه انداز پانورامیک از نقط : نقشه تفسیری چشم3نقشه 

 

 مدیریت بصری دیدهای خطیهنمای ار

. کیفیت چیدمان آید میبه وجود طبیعی و یا انسان ساخت  های شاخصفاصله بین  به وسیلهدید خطی 

به باید  ها آن .باشد میمتفاوت ، یدهای مورد نظرمتفاوت از مکان د های در این دیدها با توجه به مشخصه

محیط اطراف مورد در ترکیب با شاخص  های ساختمانتا توانایی تشخیص و درک  شوندمدیریت صورتی 

 .(Hale and Coleman, 1122: 32) حمایت قرار گیرد

 
 (Hale and Coleman ،3011 :20به طاق نیروی دریایی منبع: ) 1A.1انداز خطی از نقطه  : چشم4تصویر 

 

 
 (Hale and Coleman, 1122: 2)منبع:  ؛به طاق نیروی دریایی 1A.1انداز خطی از نقطه  : نقشه تفسیری چشم2 نقشه

 

 رودخانه انداز چشمراهنمای مدیریت بصری 

و هویت  استیکی از تصاویر کلیدی شهر لندن  عموماً، به رودخانه تیمز و نمادهای همراه با آن دید

از  انداز چشمو  تیمز سر رودخانهادر سر ویر از شهر لندن و خط آسمان آن. تصاکند می تقویتاین شهر را 
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ناظر در طول مکان منظره تجربه  با حرکتشاخص زیادی  های ساختمانیک پل به پل دیگر و همچنین 

 .باشد میمطرح  1متحرک منظرکه به عنوان  شود می

. در بسیاری از باشد میکیفیت باال باالی رودخانه اغلب پیوسته و با  های ساختمانویژگی و چیدمان 

 همچنین ثبت میراث های ساختمانمناطق میراث فرهنگی و مانند  موارد رودخانه با مناطق محافظت شده

بعضی از احاطه شده است. در ، درختان کهنسال که به صورت خطی در کنار مسیر عابر پیاده قرار دارد

خط آسمان  بایست میتوسعه جدید  های طرح، وجود داردکه مناظر شهری تاریخی با کیفیت باال  ها حوزه

ضعیف  های چارچوب دید و قرارگیری نشانه دیگر که های کند. در حوزهحفظ و نگهداری موجود را 

 .به کار گرفته شود تواند میجهت ارتقای کیفی و کمی آن توسعه جدید  های طرح، باشد می

 های ساختمانکه همنشینی میان اجزاء از جمله جداره  رودخانه باید به صورتی باشد انداز چشممدیریت 

به صورتی باید توسعه  های طرحلندن قابل درک باشد.  تر وسیعزمینه پیش در ، ها نشانهمجاور رودخانه و 

در ، دور دست بتواند جهت لذت بردن های ساختماناز جمله  منظر اصلی کلیدی و های شاخصهباشد که 

 .(Hale and Coleman, 1122: 31) یدا کندنه محیط اطراف ادامه پمیز

 
 (Hale and Coleman, 3011: 25منبع: ) ؛به کاخ وست مینستر 2A.1انداز رودخانه از نقطه  : نقشه تفسیری چشم5نقشه 

 

 
 (Hale and Coleman, 3011: 25منبع: ) ؛به کاخ وست مینستر 2A.1انداز رودخانه از نقطه  : چشم6تصویر 

 

                                                           
1- Dynamic View 
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امروزه ، شود میشناخته  شهر کالنلندن که به عنوان یک شهر توسعه یافته و  گفت توان میدر نهایت 

مناظر و  سازی در اندیشه نگهداری و غنی، خود سازی مختلف در تاریخ شهر های دورانپس از طی 

به صورتی که بتواند نمای کلی از این شهر ارائه دهد و چهره سیاسی و ، های موجود شهرانداز چشم

های انداز چشمبا اهداف و  . در این راستا با تنظیم سند مدیریت بصریباشد می، هنگی شهر را ارتقا دهدفر

مدیران شهری و شهروندان را در تطابق با طرح لندن راهنمایی ، ارائه شدهو در ادامه راهنماهای روشن 

 :باشد میشامل موارد زیر  اندازها چشماین  .کند می

  باشد میقابل رویت  ها آناز  اندازها چشمن ای  هک هایی مکانحمایت و نگهداری. 

 دی  دها و همچن  ین  ی زمین  هزمین  ه می  انی و پ  س ، پ  یش زمین  ه حمای  ت از خصوص  یات وی  ژه در

  .شاخص در این دیدها های ساختمان

طراحی فضای شهر در مقیاس کالن را به  مسئلهنحوه برخورد با ، طرح لندن و سند مدیریت بصری آن

. تدوین اسناد هدایت و کنترل در مقیاس راهبردی شهر و لزوم تدوین اسناد مکمل دهد مین خوبی نشا

. موضوعی که با توجه به شود می)راهنمای تکمیلی( برای موضوعات مرتبط در این تجربه به خوبی دیده 

جه همه و در عین حال تو سازد میهدایت کالبد فضایی شهر را میسر ، یشهر کالنپیچیدگی مسائل مقیاس 

در مورد چارچوب مدیریت منظر شهر لندن دو ارتباط مهم و . سازد میجانبه به مسائل شهری را میسر 

، مرتبط طرح جامع لندن بوده و ارتباط دوم های سیاستاساسی قانونی وجود دارد؛ ارتباط اول: ارتباط سند با 

مدیریت بصری بر اساس  های طرحو  ها تحلیلیعنی ساختار و پایه  ؛محلی است های سیاستارتباط سند با 

. همین موضوع باعث ایجاد پشتوانه باشد میذکر شده در طرح جامع لندن  های سیاستدیدهای پیشنهادی و 

پیچیدگی مبحث منظر  و با توجه به شود میسند چارچوب مدیریت بصری شهر لندن  پذیری قانونی و تحقق

منظر ، در این صورت با توسعه شهرست. راهم ساخته اف شهری کالنامکان مدیریت آن را در سطح ، شهری

منظر را در خود  های ویژگیی مدیریتی که تمام ها برنامه. تدوین کند میخود را حفظ  های ارزششهری نیز 

تغییرات کوچک مقیاس در توسعه کالبدی  شود میباعث ، جای داده و با فرآیند توسعه ارتقایی هماهنگ باشد

 . قرار گیردبه کلیتی یکپارچه  ییاب دستشهر در خدمت 

 

 ت پر ارزیابی بصری منطقه -5-5
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، کند میاسترالیا را به هم متصل  3بینریزکه مرکز دو ایالت سیدنی و ب 1کجاد بزرگراه پاسیفیای   هپروژ

ی بین سال پیش 10طرح گسترش این بزرگراه که در طی واقع شده است.  2پرتدر یک منطقه ساحلی 

گذار قسمتی از بزرگراه )از . باشد میجهت کاهش ترافیک محدوده  ان یک طرح توسعهبه عنو، شده است

های زیبا انداز چشمبا  ای  هبه دلیل گذر از منطق، باشد می( که در منطقه پرت واقع 5مورلند تا هرون کریک

بصری و بررسی ارزیابی نیازمند ، و همچنین دریا ها رودخانه، تاالب، دریاچه، کوه، مانند جنگل ؛طبیعتبه 

 ای  ه. عالوه بر آن به دلیل قرارگیری پروژه بر روی بستر تپباشد میبر روی منظر  بزرگراهتأثیرات این 

 .باشد می)مدیریت بصری( نیازمند حفظ و نگهداری  وبسیار غنی شده  مناظرو  اندازها چشماین ، شکل

 :(12از فصل  1ص  :RTA ،3004) شود میشامل مراحل زیر ، ارزیابی بصری صورت گرفته

 ؛منظر های ویژگیو  آنالیز زمینه موجود .1

 ارزیابی بصری؛ .3

به عنوان و همچنین قوانین و ضوابطی که  اهداف، های طراحی شهریانداز چشموضع کردن  .2

 .کند میمیزان تأثیر طراحی شهری را ارزیابی  ،معیارهایی

 در طراحی شهری؛ ها راهضوابط طراحی بازنگری  .5

 بصری طرح در طول مسیر؛ ایه ارزیابی تأثیر .4

 در نظر گرفتن جرایم در راستای نگهداری منظر طبیعی. .6

 

 آنالیز زمینه موجود -5-5-3

 های کاربریاز و محلی صورت گرفته است. بسیاری  ای  هموجود طرح در دو سطح منطق ی زمینهبررسی 

کشاورزی و  های زمیندیگر مانند  مهم بوده و بسیاری ای  هدر سطح منطق، ملی های پارکموجود مانند جنگل و 

 . (12از فصل  3ص  :RTA ،3004) در سطح محلی مورد ارزیابی قرار گرفته است، نظرگیاهی حوزه مورد  های گونه

 

 بصری مند هویت های حوزه

                                                           
1- Pacific Highway 
2
 Brisُbane 

2- Perth 

5- Moorland to Herons Creek 
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حوزه تقسیم شده  6به ، کیلومتر 33در طول ، که مورد ارزیابی بصری قرار گرفته است ای  همحدود

از تأثیرات فرهنگی و زیست محیطی  ای  هنمایش دهنده ترکیب ویژ ها حوزههر یک از این . (1)تصویر است 

 باشد می متفاوت های کاربریخاص و  های ویژگیو  انداز چشمدید و ، همراه با پستی و بلندی زمین

(RTA ،3004:  12از فصل  6ص) . 

 

 
 (.12از فصل  6ص  :RTA ،3004) منبع:؛ های بزرگراه پرت استرالیاانداز چشممحدوده  :1تصویر 
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 ها کاربری

 چهار کاربری زمین به صورت عمده در طول مسیر قرار دارد:

 باشد مییک طبقه  های مسکونی و تجاری: محدوده مسکونی قرار گرفته در طول مسیر شامل خانه .1

 .دشو میفضای تجاری اختصاص داده  در آن بهیک فضای کوچک ، که در صورت همجواری با جاده

دریاچه و ، ها رودخانهقرار گرفته و شامل از جاده  تر پایین ترازخیس: که در  های زمینتاالب و  .3

 تحت حمایت قانونی سازمان محیط زیست منطقه قرار دارد. و باشد می ها تاالب

کشاورزی قرار دارد که اغلب در  های زمیناز نیمی از محوطه مورد نظر زیر پوشش  : بیشکشاورزی .2

واقع شده است و در میان ، باشد میصاف منطقه با ارتفاع کم که دارای آب و خاک غنی  های زمین

 .گرفته استبه صورت تک قرار  هایی خانه، کشاورزی های زمین

مرتفع و شیب دار پوشیده از بافت سبز  های زمینایالتی: که شامل  های جنگلملی و  های پارک .5

 .(12از فصل  5و  2صص  :RTA ،3004) باشد می

 

 ها نشانه

موارد  شامل، انسان ساخت های طبیعی و نشانه های نشانه اعم ازمهم در مسیر مورد نظر  های نشانه

 :(12از فصل  5و  2صص  :RTA ،3004) باشد میزیر 

  شهر؛ 

  کیلومتر به صورت موازی در مجاورت جاده قرار گرفته است. 4/13راه آهن اصلی جنوبی که به طول 

 کوه؛ 

 نگل؛ پارک ملی و ج 

  دریاچه؛ 

 .دریا 

 

 دیدها

 و کوتاهبا بعد . دیدها شامل دیدهای مشخص شده است (2)در تصویر  ی شاخص این مسیردیدها

ب به عنوان لاغ دیدهااین  .باشد میدر طول کریدورهای بصری  1و جزئی شده محدوددیدهای ، 1بلند

 است.  3و در بعضی موارد نیز منظر ثابت بودهمنظر متحرک 

                                                           
1- Long and Short Distance Views 
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 (12از فصل  4ص  :RTA ،3004)منبع:  ؛دیدهای مشخص شده در مسیر بزرگراه: 2ر تصوی

 

 ارزیابی بصری -5-5-5

نشان دهنده میزان  ها ارزیابین ای  هذکر شده صورت گرفته ک مند هویتحوزه  6ارزیابی بصری در 

ی باعث ایجاد بصر های مطلوبیت .(12از فصل  2ص  :RTA ،3004)د باش می ها حوزهمطلوبیت بصری این 

 که همین امر باعث ارتقای صنعت توریست منطقه نیز شده است. شود میمسیری دلپذیر برای مسافران 

  

 اهداف  و انداز چشم -5-5-1

 :باشد میکلی طرح بزرگراه پسیفیک به قرار زیر  انداز چشم

و  آورد میرام فراهم کشاورزی و اقیانوس آ های زمین، ها جنگلدیدهای پانورامیک به بزرگراهی سبز که 

 گونه هیچمتناسب با منظر طبیعی بستر خود باشد و بدون  که کامالً شودباظرافت کامل به صورتی طراحی 

 .(12فصل از  15ص  :RTA ،3004) را برای استفاده کنندگان فراهم آوردساده  های زیرساخت، به آن ای  هخدش

 ت به قرار زیر اس، ر در نظر گرفته شده استمذکو انداز چشمبه  یابی دستاهدافی که در راستای 

(RTA ،3004:  12از فصل  12تا  15صص): 

 ایجاد مسیر روان بزرگراه به صورتی که با منظر طبیعی اطراف یکپارچه باشد. .1

                                                                                                                                                               
1- Restricted and Partial Views 

3- Static View 
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 طبیعی و سبز؛ 1ایجاد شانه راه .3

 ایجاد یک بزرگراه مطلوب و جذاب؛ .2

 رد.بها دادن به شهرها و جوامعی که در طول مسیر قرار دا .5

 موانع و ...(؛، ها پلایجاد همسانی بین عناصر مختلف جاده ) .4

 همساز با محیط.و طراحی یک بزرگراه ساده  .6

طراحی شهری موجود نیز مورد توجه قرار گرفته  های استراتژی، در طرح ارزیابی بصری منطقه پرت

محلی و در سطح مدیریت  سازی به یکپارچه، موجود های استراتژی بااست. سازگاری بین این طرح 

 .(12از فصل  11ص  :RTA ،3004) کند میکمک  ای  همنطق

 

 ای  هیکپارچگی منطق

به صورت بصری و  کشاورزی و روستاهای همجوار( های زمین، دریاچه، جنگلی )طبیع های نشانه

قسمت شمالی محدوده ، عالوه بر آن .قرار داده استمحدوده مورد مطالعه را تحت سلطه خود ، فیزیکی

مر باعث به که همین ا شود می محسوبتاریخ  لبه عنوان دروازه ساحل شمالی در طو نیز ورد مطالعهم

در نظر  های استراتژیبنابراین  برای هزاران استرالیایی شده است.تماعی غنی وجود آمدن یک تاریخ اج

در راستای  ها آنز بهره بردن ا و طرح ای  ههویت منطقگرفته شده به دنبال بقا و همچنین ارتقای کیفی 

 .(12از فصل  11ص  :RTA ،3004)د باش میدلپذیرتر شدن این بزرگراه 

 

 یکپارچگی محلی

قابلیت سرویس دهی به ساکنان منطقه و همچنین  که 3دو شهر قرار دارد در مسیر این بزرگراه

اطالع  ایه کیوسک، پمپ بنزین های ایستگاه، هتلفضاهای خدماتی مانند را دارد و شامل  نمسافرا

 ها آن تر بیشباعث صرف زمان ، هادر این شهرمسافران . توقف باشد میفضاهای خدماتی دیگر رسانی و 

، مدیریت بصری های استراتژی. در تدوین شود میمحیط اطراف  تر بیشو در نتیجه درک و تشخیص 

                                                           
1- Road Reserve 

یاری گرفته و باعث جذب جمعیت رونق بس 11در اطراف این بزرگراه به دلیل وجود منبع غنی از چوب، صنعت چوب بری در اوایل قرن  -3
 بومی به این منطقه گردیده است.غیر
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شرایط به خصوص ، و سعی در رونق شرایط محلی شرایط محلی این محدوده در نظر گرفته است

 .(12از فصل  11ص  :RTA ،3004)ت شده اسدو شهر مذکور محیطی 

 

 طراحی شهری و منظر طبیعی -5-5-4

محیط طبیعی جهت اجرا و توسعه بزرگراه پرداخته شده است و سعی شده  ها زیرساختجاد ای  هدر این بخش ب

 :(12از فصل  34تا  30صص  :RTA ،3004) باشد میشامل موارد زیر  ومورد توجه قرار گیرد و نحوه برخورد با آن 

 ؛طراحی مسیر بزرگراه 

 ؛مورد نیاز در مسیر ریزی خاک برداری و خاک  

 ؛ها پل  

 ؛تقاطع غیر همسطحو  ها دوربرگردان 

 محلی؛ های دسترسیهمجوار و  های ورودی و مبادی شهر 

 ؛ها بزرگراه گذاری و نشانهحصار کشی ، نورپردازی 

 مهیا کردن امکانات آن.رخه سواری و تعبیه مسیر پیاده روی و دوچ 

 

 بصری طرح در طول مسیر های ارزیابی تأثیر -5-5-2

از لحاظ میزان تأثیری که بر روی کیفیت  ن بزرگراه قرار دارد بایدای  هدر محدودکه  ای توسعههر طرح 

های انداز چشمچنانچه در راستای اهداف و  .مورد بررسی قرار گیرد، دارد منظر تعیین شده و بافت طبیعی

 . مجوز دریافت نخواهند کرد، و در غیر این صورت باشد مییید أمورد ت، مطرح شده باشد

 

 در نظر گرفتن جرایم در راستای نگهداری منظر طبیعی -5-5-1

و از لحاظ  باشد میاین منطقه دارای بافت طبیعی و حیات وحش بسیار غنی ، ذکر شدکه  طور همان

همین امر باعث جذب گردشگرهای م منطقه از اهمیت به سزایی برخوردار است. تاریخی نیز در میان مرد

در ، اجرایی پشتوانهو  ها پتانسیلاین  حمایت ازمدیریت بصری این منطقه در راستای بسیاری شده است. 

 گرفته است.  در نظرجریمه ، صورت تخلف از طرح

رسید که مدیریت پرت منطقه یت بصری مدیردر مورد  بندی این طور به یک جمع توان میدر نهایت 

 پرداخته و، باشد می «منظر متحرک»اغلب به صورت که  اندازهایی چشممناظر و  بهبصری این منطقه 
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ترین مشخصات این سند مدیریت  ای و محلی از مهم  های موجود در دو سطح منطقه تطابق با سیاست

های توسعه  و ایجاد یکپارچگی در طرح باشد. این تالش باعث تحقق پذیر ی مضاعف طرح بصری می

 .باشد میزیر  های ویژگیدارای  مدیریت بصری منطقه پرت همچنین. شود شهری می

 طول مسیر بزرگراه تهیه شده است.مدیریت بصری در  این سند فقط برای 

  و دیدهای محدود ، با بعد کوتاه و بلند هایبه صورت مختصر به دید در این سند اندازها چشمانواع

 . باشد میبرای مناظر متحرک مطرح  تر بیشکه تقسیم شده جزئی 

 مورد  های حوزه حالی کهدر )در طول مسیر به صورت کلی تقسیم شده است مورد ارزیابی  های حوزه

، به صورت جداگانه به حوزه پیش زمینه انداز چشممطالعه در سند مدیریت بصری شهر لندن برای هر 

 .(تقسیم شده استزمینه میانی و پس زمینه 

. 

 برنامه مدیریت بصری شل هاربر -5-1

که طی آن  شدتهیه  1برای فرمانداری شهر شل هاربر، 1111سال  در مدیریت بصری ی برنامه

این ، به طور کلی .گردیدتدوین  نیز سیستم مدیریت بصری و راهنمایی جهت چگونگی استفاده از آن

، مشخص از لحاظ بصری های د نظر و تقسیم آن به محدودهمنطقه مور ارزیابی بصریبر پایه ، برنامه

تغییرات مناسب ، که طی این مراحل باشد میمشخص به قرار زیر  گام 2شده است و دارای  گذاری پایه

 :گردد مییین برای هر محدوده تع

 تشخیص. 

 تجزیه و تحلیل؛ 

 .تدوین استراتژی و اجرا 

 

                                                           
1- Shellharbour ر دارد( )این شهر در ایاالت نیو سوث ولز در جنوب غربی استرالیا قرا   
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 تشخیص -5-1-3

 

 1111برنامه مدیریت بصری  اول( گامص ): اقدامات مرحله تشخی1جدول 

 توضیحات مراحل ردیف

 تشخیص

1 
 های منطقهزیرتعیین 

 بصری
 منطقه بصری تقسیم شده است.زیر 3منطقه مورد نظر به 

 تشخیص بصری 3

؛ شامل کند میموجود که به هویت بصری محدوده مورد مطالعه کمک  های تشخیص شاخصه

بررسی آب ، گونه شناسی، فرم ساختمان، کاربری زمین، پوشش گیاهی، طبیعی های شاخصه

 .باشد می ها ساختزیرو  ها بندی منطقه، سطحی

2 
 های محدودهتعیین 

 مند هویتبصری 
 .مند هویتبا انواع مناظر  هایی محدودهتقسیم منطقه مورد مطالعه و بافت آن به 

5 
 های شناسایی واحد

 مدیریت بصری

 های که به عنوان زیرمجموعه محدوده، مدیریت بصری های دتقسیم منطقه مورد نظر به واح

)طبیعی و مصنوع(  های بستگی به شاخصه بندی . این دستهآیند میبه حساب  مند هویتبصری 

 منظر هر منطقه دارد.

 ملی. های پارکمانند ، شود میمهم شناخته  انداز چشمشناسایی نواحی به صورت یک  مکان نظر 4

 .ها آن پذیری و تعیین میزان رویت باشد میاز آنجا قابل رویت  انداز چشممشخص کردن نواحی که  رمکان دریافت منظ 6

 CIVIC and EDAW, 3004: 2 منبع:

 

 

 
 1منطقه شماره زیر

 
 3منطقه شماره زیر

 CIVIC and EDAW, 3004: 1 منبع: ؛بصری شهر شل هاربر های منطقهزیر :1تصویر 
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 تجزیه و تحلیل -5-1-5

 

 1111برنامه مدیریت بصری  دوم( گاماقدامات مرحله تجزیه و تحلیل ): 3جدول 

 توضیحات مراحل ردیف

 تجزیه و تحلیل

1 
اهداف مدیریت 

 بصری
 .باشد می انداز چشمحفاظت و تغییر ، این اهداف شامل نگهداری

2 
وضعیت بصری 

 نیکنو

هویت اصالح شده و هویت ، یکپارچگی متوسط، وضعیت بصری یکی از چهار حالت یکپارچگی باال

سطوح مدیریت »و  «مدیریت بصری های اولویت»تغییر شکل داده شده باشد. این وضعیت بصری 

 .کند میرا مشخص ، که در مورد هر یک از اجزاء باید اعمال گردد «بصری

1 
 های اولویت

 مدیریت بصری
 .شود می بندی متوسط و پایین طبقه، باال، از خیلی باال 5تا  1 بندی مطابق با منطقه ها ولویتا

10 
سطوح مدیریت 

 بصری

اصالح و تغییر در ، حفاظت، نگهداری، سطوح مدیریت بصری برای هر محدوده وجود دارد 5

 مدیریت بصری. های شاخصه

 CIVIC and EDAW, 3004: 2 منبع:

 

 

  
 حفاظت

 
 نگهداری

  
 تغییر

 CIVIC and EDAW, 3004: 11 منبع:؛ 1منطقه شماره زیرهدف مدیریت بصری در  :10تصویر 
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 نگهداری

 

 CIVIC and EDAW, 3004: 25 منبع:؛ 3ه شماره منطقزیر: هدف مدیریت بصری در 11 تصویر

 
 و اجرا ها استراتژیتدوین  -5-1-1

 
 1111برنامه مدیریت بصری  سوم( گاماقدامات مرحله تدوین استراتژی و اجرا ) :2جدول 

 توضیحات مراحل ردیف

 و اجرا ها استراتژیتدوین 

11 
استانداردهای 

 مدیریت بصری

 های استاندارهای مدیریت بصری که به شاخصه، صری شهر شل هاربرمدیریت ب ریزی انجمن برنامه

مدیریت بصری(  های )واحد واحدهامربوط بوده و به شاخصه بصری  «مدیریت های شاخصه»منظر یا 

 .کند میرا وضع ، کند میکمک 

13 
راهنمای مدیریت 

 بصری

 «سطوح مدیریت بصری»و  «مدیریت بصری واحد های واحد»توجه به  با «راهنمای مدیریت بصری»

. این راهنما تمامی جزئیات ریز هر منظر که به شاخص شدن بصری در مقیاس محلی شود میعرضه 

تأسیسات و گسترش ، فرم ساخت و ساز، محدوده عملیات، ها جادهشامل طراحی ، کند میآن کمک 

 .گیرد میرا در بر  باشد میخط آسمان 

 برنامه عملیاتی 12
شده و  آوری مورد مطالعه و اطالعات جمع های یی بر اساس محدودهعملیات اجراه مبرنا

 .آید میبه دست ، شکل گرفته است 13تا  1که از مرحله  هایی گیری نتیجه

15 
 های سند

 ریزی برنامه
 .( تدوین می گردد12مرحله ) «ی عملیاتیها برنامه»برای اجرای  ریزی برنامه های سند

 CIVIC and EDAW, 3004: 2 منبع:
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تدوین استراتژی و ، تجزیه تحلیل، کلی تشخیص گامدر سه شهر شل هاربر، مدیریت بصری برنامه 

 باشد می ریزی العمل برنامهیک سری دستور، گامماحصل این سه شده است.  ارائهمرحله  15اجرا و طی 

، توسعه های طرح. از جمله (CIVIC and EDAW, 1115: 2)د توسعه رعایت گرد های طرحکه باید در 

 .که در ادامه توضیح داده شده است باشد میارزیابی بصری حاشیه شهر شل هاربر 

 

 در منطقه شل هاربر ها آنمرتبط و مقیاس  های طرح

 انجم ن ش هر   توس ط   «برنامه مدیریت بص ری ش هر ش ل ه اربر    »تحت عنوان  ای  هبرنام 1111در سال 

و اف زایش   ه ا  زیرس اخت اف زایش  ، ها خواستهمانند تغییر در  اتفاقاتی و اما با گذشت زمان .تهیه شد 1شل هاربر

توسعه شهری  و کنترل هدایتن سیستم را الزامی کرد. بنابراین در راستای ای  هتجدیدنظر دربار ،تقاضای مسکن

مطالع ه مح یط   »تح ت عن وان    ای  هیک مطالع  ، ی شهریها برنامهو لحاظ کردن آن در مطالعات و  در آینده

موجود در حاشیه شهر با بافت ش هری موج ود و ایج اد     های زمینیکپارچگی هدف با « 3ریحاشیه شه محلی

آورده ش ده در ای ن    ه ای  بخش. یکی از گرفتانجام روستایی  بافتیک محدوده انتقالی مابین بافت شهری و 

  .(CIVIC and EDAW, 1115: 2) باش  د م  ی« ربحاش  یه ش  هر ش  ل ه  ار ارزی  ابی بص  ری »، مطالع  ه

میزان جذابیت بصری هر قطعه زم ین م ورد بررس ی ق رار گرفت ه و      ، ی بصری حاشیه شهر شل هاربردر ارزیاب

  د.تدوین گردی ای  هدر سطح محلی و منطق 2حفظ پهنه منظر های استراتژی

 

 و مقیاس طرح در منطقه شل هاربر ها طرح: 5جدول 

 طرح مقیاس طرح

 1111برنامه مدیریت بصری شهر شل هاربر  ای  همنطق

 یحاشیه شهر محلیمطالعه محیط  محلی

 منبع: نگارنده

 

به عنوان یک سند که مدیریت بصری شهر شل هاربر از جمله مشخصات  توان میبه طور خالصه 

 به موارد زیر اشاره کرد:، کند میمسیر توسعه را در آینده شهر تعیین ، فرادست

                                                           
1- Shellharbour 

3- Urban Fringe Local Environmental Study 

2- Viewshades 
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 ؛و دارای سلسله مراتب شفاف یک سیستم کلی تدوین 

 در نظر گرفتن راهنما و عملیات اجرایی؛بودن آن به دلیل  اجرایی 

  توسعه خرد. های طرحپیوستگی با اسناد فرادست و 

 

 اموپوینت مدیریت بصری شهر -5-4

تحت عنوان یک مطالعات زیست محیطی  1یمهندسین مشاور معماری و محیط زیست جی. اچ. د

ر غرب د 2ایالت آلبانیواقع در  3اموپوینتدر منطقه مسکونی  «1126عملیات محافظت محیط زیستی »

شامل  که باشد می« رظابی تأثیرات بصری و منارزی»این مطالعه  های بخش. یکی از انجام داداسترالیا 

 :(GHD, 1112: 2)ت سامراحل زیر 

 ؛مطالعه سایت 

  ؛طبیعی سایتتوضیح وضعیت 

 مندی منظر؛ ارزیابی هویت 

 بصری؛ های منظرانداز چشم 

 ثیرات بصری منظر؛ارزیابی تأ 

 .اقدامات مدیریت بصری 

 از هر یک از مراحل مذکور آورده شده است. ای  هدر ادامه خالص

 

 مطالعه سایت -5-4-3

و متراکم و حیات  بکرپهنه سبز )فضای سبز ، مسکونی محدودهشامل ، اموپوینتمنطقه مسکونی 

. همچنین یک خط باشد میاچه مانند دری ؛خیس های ساحلی و پهنه های زمینوحش غنی( و محدوده 

از  که کشیده شده استاین محدوده  اتدر ارتفاع ،و سپس جنوب شرقشمال  به ربمترو از جنوب غ

باعث ایجاد دید ، بلندیقرارگیری خط راه آهن در . باشد میکیلومتر( قابل رویت  2تا  1دور )فاصله 

در  به کل سایتدید ، و مرتفعز بلند به دلیل وجود فضای سبمناسب به محیط طبیعی اطراف شده است. 

                                                           
1- GHD شرکت مهندسین مشاور معمار و محیط زیست :Gutteridge Haskins & Davey  :منبع(URL5) 

3- Emupoint 

2- Albany 
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آن شده و بی نظیر کیفیت بصری باال  باعثگوناگونی و بافت غنی منطقه  .باشد نمیفاصله نزدیک مقدور 

 . (GHD, 1112: 1) باشد میجغرافیا بسیار حائز اهمیت  است که از لحاظ طراحی شهری و

 

 توضیح وضعیت طبیعی سایت -5-4-5

این پوشیده شده است.  بکر و انبوهمحدوده به وسیله پوشش گیاهی بومی  موجود در این های زمین

شنی  های تپه محدودهسبز در قسمت شمالی منطقه اموپوینت قرار دارد. در جنوب آن نیز  های زمین

خیس  های زمین، کنیم میهر چه از ساحل به درون سایت حرکت قرار دارد.  به موازات ساحل دریا ساحلی

 .(GHD, 1112: 3) قرار گرفته است تری پاییندر تراز 

 

 
 GHD, 3001: 30منبع:  ؛اموپوینتمنطقه  :13تصویر 

 

 )منطقه اموپوینت( ارزیابی هویت مندی منظر -5-4-1

بخش عمده تقسیم شده  1و همچنین پستی و بلندی زمین به  ها کاربریاین محدوده با توجه به 

. الزم به ذکر باشد میبصری مختص به خود  های ویژگیرای دا ها بخش. هر یک از این (12تصویر )است 

، به یکدیگر محدود و در مواردی نیز ها بخشدید از بعضی از ، مرتفع های جنگلجود است به دلیل و

 . (GHD, 1112) باشد نمیامکان پذیر 
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 1بخش   

 3بخش   

 2بخش   

 5بخش   

 4بخش   

 6بخش   

 1بخش   

 2بخش   

 1بخش   

 

 GHD, 3001: 14منبع: ؛ اموپوینتمحدوده  های بخش: 12تصویر 

 

بخش خصوصی  های که ساخت و سازها و توسعه دریافت توان میبافت و شرایط منطقه  ی مطالعهبا 

در  ها توسعهن ای   همگر اینک، تأثیر زیاد و یا چشمگیری در هویت منظر این محدوده داشته باشد تواند نمی

 است،طبیعی که کیفیت منظر منطقه محیط یا با تجاوز بصری زیاد به به صورت برجسته ، مقیاس بزرگ

 .(GHD, 1112: 5)ساخته شود 

 

 منطقه های منظر بصریانداز چشم -5-4-4

مدیریت بصری دارای اهداف  ها بخشاز این  هر یککه  باشد میبخش عمده  1این محدوده دارای 

که درباره مدیریت بصری این محدوده در  زهاییاندا چشم. به طور کلی (4)جدول  باشد میمختص به خود 

 :(GHD, 1112: 6-2) باشد میشامل موارد زیر ، نظر گرفته شده است

  باشد میساخت  و انسانمحیط طبیعی  ترکیبی ازکه موجود  انداز چشمتقویت و محافظت از. 

 رتی که تأثیر به صو، سبز موجود ی زمینهبا نوساز  وبصری غیر هماهنگ  های شاخصه سازی یکپارچه

 کلی محدوده نداشته باشد. انداز چشممنفی بر روی 

  های توسعهبنابراین ، که منظر شهری چند وجهی و مدام در حال تغییر استپذیرفتن این موضوع 

تأثیری که بر روی کلیت منظر محدوده  ظشهری این محدوده از لحا های زمیندر  صورت گرفته

 گیرد. مورد ارزیابی قرار باید، گذارد می
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 را دارازمین غالب فرم  های ویژگی، ای توسعه اقدامات تمامی درکاربری پیشنهادی  اطمینان از اینکه 

  .(GHD, 1112: 6)باشد 

 
 اهداف مدیریت بصری شهر اموپوینت :4جدول 

 توضیحات هدف بخش

 1بخش 

 ی کیفیت بصری و یکپارچگ از حفاظت و نگهداری

 ؛سبز های زمین

 های زمینبه  انداز چشمل در جلوگیری از اختال 

 3ساخته شده در بخش 

قابل  ساحلی و شنی های زمینپشت این  های ساخت و ساز

 مشاهده نباشد.

 3بخش 

  شنی این منطقه که از  های زمیننگهداری از

قابل  آنشرقی و غربی ، شمالی های ارتفاعات

 .باشد میرویت 

  سبز منطقه اموپوینت حاشیهمحافظت از 

مرتفع واقع در دوردست  های بخشش فقط از درون این بخ

ن بخش از مناطق نزدیک ای  هو دید ب باشد میقابل رویت 

 ممکن نیست.

 2بخش 

  پوشش گیاهی غالب منطقهنگهداری از ،

و مرطوب و منطقه مسکونی روستایی  های زمین

 اموپوینتهمچنین حاشیه سبز منطقه 

زمین گلف  از اموپوینتباریک در طول منطقه  حاشیه سبزیک 

 .کند میمنطقه محافظت  های کاربریو دیگر 

  دریا و زمین در دهانه رودخانه انداز چشمنگهداری از   5بخش 

 4بخش 
  هایانداز چشمبصری  های شاخصهنگهداری از 

 ن بخشای  هب مربوط

از آن به  انداز چشمبخش منطقه است که  ترین غربی، 4بخش 

 ؛بسیار اندک های از نقطه به جز باشد نمیشرقی ممکن  های بخش

 6بخش 

  های پانورامیک این بخش انداز چشممحافظت از

به شرق و جنوب  که عمدتاً ها بخشبه دیگر 

 شده است. گیری جهت

دارای  اندازها چشممناظر و ، فضاهای سبز کیفیت این

 های المانعدم مزاحمت . باشد میخاص گوناگونی  های ویژگی

در حفظ کیفیت این ، تدر دوردس االحداثبصری جدید

 .باشد میبسیار کارآمد  اندازها چشم

 1بخش 

  ی پانورامیک به هاانداز چشممحافظت از کیفت

 ؛جنوب و جنوب غرب

  های خطی به دریاانداز چشممحافظت از. 

در مقابل عوامل  های این منطقهانداز چشمبصری  های کیفیت

بسیار آسیب پذیر  2و  3بصری مزاحم موجود در بخش 

 .باشد می

 این بخشبصری نگهداری و محافظت از کیفیت   2بخش 
این بخش به دلیل دارا بودن مناظر داخلی و همچنین 

 .شناخته شده است 5به بخش  انداز چشم

 ز.های سبانداز چشممحافظت از یکپارچگی   1بخش 

و  باشد میاین بخش کم و ارتفاع دید در  دسترسی انسان

محدود به بخش ، ین بخشهای قابل رویت از اانداز چشم

 .باشد میمسکونی در مجاورت آن 

 GHD, 3001: 6-1منبع: 
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 ارزیابی تأثیرات بصری منظر -5-4-2

 :باشد میاصلی در ارزیابی منظر و تأثیرات بصری شامل موارد زیر  های فاکتور

ردار است که محدوده مورد مطالعه از منظر بسیار زیبا و بکری برخو :با هویتو  های شاخصانداز چشم

از کیفیت  منظر شهری آن حالی کهدر ، کیفیت این منظر به طور کامل به بافت طبیعی آن بستگی دارد

 متوسط و یا پایینی برخوردار است. 

عمومی  های مکاندر  تر بیشکه  مکان دریافت منظربر اساس  تواند می پذیری رویت :پذیری رویت

 های از سنجه، ودن هر یک از اجزاء منظر برای چه تعداد ناظردر معرض دید ب .ارزیابی شوند، واقع شده

، پیش زمینهه جزئیات این میزان در معرض دید بودن ب. آید میبه حساب  پذیری بحث رویتمهم 

توجه پیش میزان جلب ، حجم ترافیک، جهت آن، موارد )سرعت حرکت ناظرتوپوگرافی و تأثیر باقی 

 . (GHD, 1112: 2) بستگی دارد زمینه(

 

 منطقه اموپوینت اقدامات مدیریت بصری -5-4-1

 مدیریت بصری آورده شده است.  ی دربارهدر این قسمت پیشنهادات کلی 

 باید تقویت گردد.، قرار دارد بافت گیاهی که به صورت نواری در کنار ساحل 

  باشد میی مشابه با پوشش گیاهی منطقه اجبار ها گیاهکاشت ، منابع طبیعیمجاور  های ساختماندر. 

 ًد.شواز درختان سایه انداز و بلند استفاده گردد و شرایط رشد آن فراهم ، در فضاهای سبز ترجیحا 

 بیش از حد مجاز نباشد. ها ساختمانسقف  های خط آسمان بناها باید به صورت نرم باشد و پیش آمدگی 

 طراحی شود. توسعه باید توپوگرافی منطقه را مد نظر داشته و مطابق با آن  های طرح 

دارای  یقبل مواردمانند  ؛مدیریت بصری شهر اموپوینت نیزدریافت  توان میکلی  انداز چشمدر یک 

بافت طبیعی منطقه و  به اندازها چشم حفظآن بر روی تمرکز  تر بیش که باشد میمراحل مختلفی 

موجود در  های ونه. همچنین استفاده از گقرار داردهماهنگی ساخت و سازهای جدید با بافت موجود 

 . باشد میاز دیگر تأکیدات این سند  انسان ساخت در طراحی فضاهای سبز، بافت طبیعی اطراف

 ترین مهمبافت طبیعی منطقه احترام به ، دریافت توان میو اهداف آن  اندازها چشمبا نگاه کلی به 

  .باشد مین هدف آ
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 مدیریت بصری شهر تهرانپیشنهاد سند چارچوب  -1

 توان میکه بر پایه آن  دهد میبنیانی مادی را شکل ، ای یک شهر و شیوه سازمان فضاییسیم

دست  ها آنرا ارزیابی کرد و به  ها آن، اجتماعی ممکن اندیشید های و رویه ها حساز  ای  هدامن ی درباره

با در جذب طبقه خالق و ، یافت. همچنین طراحی شهری خوب و در راستای آن سازمان بصری منظم

خواهد بود.  تأثیرگذاردر جذب گردشگران بسیار  ،توجه به شرایط تاریخی محل مورد نظر )شهر تهران(

بصری یکی  های کیفیتزیرا  ؛بصری محیط شهری نیست های کیفیتصرفاً پرداختن به ، طراحی شهری

راحی آفتی است که ط ،رویکرد صرفاً بصری به شهر ؛ گرچهاز چند کیفیت مکانی محیط مصنوع اند

مشکالت بنیادین شهر را برطرف نخواهد  . این رویکردشهری در بعضی از مقاطع به آن دچار بوده است

. مدیریت ماند میکرد و به تالشی برای عالج بیماری ریشه دار با از بین بردن صرفاً عوارض ظاهری آن 

 . (13: 1221، )سلیمی آید میبصری به عنوان یکی از اجزای طراحی شهری به حساب 

های شهر کالنامروزه ، در راستای اهداف کالن طرح جامع تهران و به ویژه در وضعیت جهانی شدن

)برگزاری  المللی بین اتفاقاتاستعدادهای درخشان و ، نظیر تهران برای جذب سرمایه ای  هبرجست

سیاسی و به خصوص جلب گردشگر ...( با یکدیگر به رقابت ، ورزشی، هنری، رویدادهای علمی

واضح و روشن از آینده شهر در ابعاد گوناگون و به  هایانداز چشم. در چنین شرایطی تدوین اند برخاسته

 حالی که. در باشد میدیگر نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت حیاتی ، تصویر شهرویژه در موضوع 

بر  انداز چشم شهرهای فاقد، آینده مطلوب خویش را خود خواهند آفرید، انداز چشمشهرهای برخوردار از 

 وب هل داده خواهند شد.طلنا م ای  هندیآ   هب عمالًاثر روزمرگی و تداوم روندهای مخرب جاری 

 

 
 /تهران-شهر-زا-نمایی /http://www.daniyalonline.comمنبع: ؛ قرارگیری تهران در یک بستر طبیعی: 15تصویر 

http://www.daniyalonline.com/%20نمایی-از-شهر-تهران/
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واقع شده است که از نظر استقرار در طبیعت  ای  هاکثر ساکنین تهران به رغم اینکه شهرشان در منطق

، ن شهرای  هبر این موضوع اتفاق نظر دارند ک، از برتری برخوردار است بزرگنسبت به بسیاری از شهرهای 

 ؛موالً سرسام آور و خسته کننده استو حرکت در آن مع کند نمیفراهم  بستر طبیعیحس واضحی را از 

، سازد میزیادی از این شهر از یکنواختی غیرقابل تمایزی که فرد را سر درگم  های بخشبه عالوه آنکه 

 . (26: 1226، تجربیات داخلی، )نقش پیراوش برد میرنج 

 ها سنتاتصال با گذشته و ، دید بصری، حس مکان، ها فعالیتعدم وجود تصویری روشن از مجموعه 

 .شود میشناخته  «عدم خوانایی شهر تهران»از جمله مشکالتی است که به عنوان 

 

 
 /http://chn.irمنبع:  ؛: تصویر ناخوانایی شهر تهران14تصویر 

 

از نرخ رشد  ،شهر کالنکه تهران به عنوان یک  کنند میهمگی بر این نکته داللت  فوق مطالب

. در باشد میبه صورت برنامه ریزی شده، اهد تغییرات زیاد کالبدی باالیی برخوردار است و هر روز ش

 ؛ی جامع بسیاریها برنامهمختلف در شهر تهران  های راستای کنترل و یکپارچگی تغییرات در زمینه

، است مد نظر تر بیشاما آنچه در این گزارش  باشد میمانند طرح جامع و طرح تفصیلی موجود 

 ها آنهای ارزشمند و تقویت انداز چشمبا هدف حفظ یک آینده بصری روشن  جهت ترسیم ای  هبرنام

و عدم خوانایی  ها یکنواختی، ها سردرگمیاز  برنامه مدیریتیینده بصری با داشتن یک . این آباشد می

  .کند میجلوگیری شهر تهران 

شناخت کامل و جامع از سازمان بصری شهر  در راستای تدوین یک برنامه مدیریت بصری نیاز به

 که در بخش بعدی به آن پرداخته شده است. باشد میتهران 

 

 

http://chn.ir/
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 سازمان بصری شهر تهران -1-3

به دالیل مختلفی  ها روشمختلفی انجام پذیرد. تنوع  های روشبه  تواند میبصری در شهر  های تحلیل

. یکی از (124: 1221، مشاور )کریمی باشد میدالیل دیگری ابزار تحلیل یا ، هدف تحلیل، لیلاز جمله مقیاس تح

و انسجام حاکم  هم پیوندیانتظام ، سازمان بصری. باشد میتحلیل سازمان بصری شهر ، متداول های روش

بصری سازنده هویت در سیما  های کیفیتوضوح و حضور ، شهری های اندامبر ارتباط بصری میان عناصر و 

 . (36: 1224، ت)ذکاوو منظر شهری است 

و  شهر کالنسازمان بصری شهری تهران در سطح کالن و راهبردی با هدف ارتقا هویت سیمای 

حفظ عناصر نمادین و سمبلیک در ، تدوین ضوابط ساخت در حرایم مناظر استراتژیک و خط آسمان مربوطه

ین سطح مطالعات یک محصول ا. گیرد میتثبیت و تقویت خوانایی سازمان فضایی شهر صورت ، سیمای شهر

کلیدی و  های هویتکه راهبری توسعه در جهت حفاظت و ارتقای  استراتژیک است ای  هچارچوب ضمیم

. این چارچوب مدیریت بصری شهر تهران در سطح کالن به بررسی را به عهده داردبصری  های ارزش

یص منطقه و در مقیاس خرد هویت و خصا، . در مقیاس میانی به قابلیتپردازد میبصری شهر  های قابلیت

 .پردازد می، سیمای فضاهای شهری که سازنده هویت شهر است های کیفیتبه تشخیص هویت 

 کریمی)د پذیر میانجام  چهار گامدر  «لیل سازمان بصری شهرتح»تحلیل بصری شهر تهران با روش 

 :(124: 1221، مشاور

شهر )مطالعه محیط و  های اختزیرسو بررسی بستر و  شهر کالنه منظر عمطال :گام نخست

 ؛ها( توپوگرافی

 ؛بصری بر روی بستر ارتفاعی های عمومی و کیفت های انطباق عرصه دوم: گام

 ؛تشخیص مناظر استراتژیک که برای شهر هویت بخش و حضورشان حیاتی است سوم: گام

 بصری. های مستعد دروازه های فرصتو  ها حوزهتشخیص  چهارم:گام 

، گیرد میساخت شهر تهران مورد مطالعه قرار بر اساس بستر و زیر شهر کالننظر مدر قدم اول که 

است که از نظر تسلط  هایی محلهدف اصلی در تشخیص ، توجه به محیط طبیعی و توپوگرافی زمین

 شرایط مناسبی جهت دریافت دید و منظر دارند و از طرف دیگر خود نیز در معرض دید شهر ، ارتفاعی

 قرار دارند.
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 ها آنکه منظور از عمومی ) های ا عرصهیآ   هک گیرد میدر قدم دوم این امر مورد بررسی قرار 

بر روی بسترهای ارتفاعی مناسب ساخته ، از شهر است که مربوط یا متعلق به مردم است( هایی بخش

 شده است یا خیر؟

که  مناظریا آ   کهدارد  ن نکته توجهای  هب، پردازد میدر قدم سوم که به تشخص مناظر استراتژیک 

 .هستندتخریب  ویا در معرض تهدید  ،اند شدهحفظ ، گویای هویت شهر هستند

، محیط، نقاط ورودی به مکان، شود میبصری پرداخته  های در قدم چهارم که به تشخیص دروازه

ضوع پرداخته ن موای  ه. در این مرحله بگیرند میمورد بررسی قرار  ها تقاطعحرکتی و  گیری نقاط تصمیم

شفاف ، ادامه حرکت گیری به اندازه کافی برای ناظر متحرک جهت تصمیم ها دروازهاین یا آ   که شود می

 هستند یا خیر؟

 

 طبیعی شهرزیرساخت و بستر بررسی  -1-3-3

به عبارت دیگر تشخیص ؛ باشد می اولیه های زیرساختشناخت توپوگرافی شهر به عنوان یکی از  

ارتفاعی شهر باالتر  های میانارتفاعی است. هر آنچه از  های تسلطصری مستلزم شناخت ب های توانمندی

شرایط را جهت دریافت دید و ، که به لحاظ تسلط ارتفاعی بستر هایی محلو  شود میاست قابل رویت 

ر مکانی هستند. بدین ترتیب ممیزی نقشه توپوگرافی بستر شهر مبنای کا های فرصت ؛کنند میمنظر پیدا 

 های مؤلفهاز  اند گرفتهی که درون بافت شهر تهران قرار های ارتفاعات و فرونشست، تپه ماهورهااست. 

، لویزان های تپه، دزاشیب، شمیران، سعادت آباد های بلندی. شوند می و ساختی شهر محسوب ای  هحوز

امیر ، یوسف آباد، باس آبادع ها تپه، طرشت های بلندیاز آن  تر جنوبامانیه و ، الهیه، قیطریه، محمودیه

 ساخته شده است.  ها آنبر فراز تهران هستند که شهر  ای  هاراضی برجست، آباد

شخصیت  های مؤلفهسازنده شخصیت آن را شناخت.  های مؤلفه باید میبرای شناخت هویت یک شهر 

، حیط طبیعیاز طریق سه م تواند میشهر دارای دو بعد عینی یا کالبدی و ذهنی یا روحی است که 

در جهت شناخت صفات  باید می. برای بررسی هویت یک شهر همدیگر تفکیک شوند ازمصنوع و انسانی 

طبیعی  های مؤلفهمصنوع و انسانی اقدام کرد. اجزای ، طبیعی های مؤلفهاختصاصی و برجسته متغیرها در 

ا رمصنوع نیز  مؤلفهاجزای . تپه ماهور و نظیر آن برخوردار است، رود، دشت، از متغیرهایی چون کوه

میدان و نظیر آن برخوردار است. اجزای ، خیابان، راه، محله، بلوک شهری، رهایی چون تک بناهامتغی

ب و رسوم و نظیر آن برخوردار آدا، اعتقادات محلی، سواد، دین، یی چون زباناانسانی از متغیره های مؤلفه



 ریزی شهر تهران مرکز مطالعات و برنامه                                                                                                             47

 

 مؤلفهدو ، ن فضایی شهر جهت تهیه سند مدیریت بصری. در شناخت سازما(44، 45: 1226، )بهزاد فر است

 .باشد میطبیعی و مصنوع مد نظر 

 

 طبیعی شهر تهران های مؤلفه

به صورت بصری و ، به عنوان ستون فقرات شهر، ها دریاچه، ها خلیج، ها رودخانهمانند  ؛عوارض طبیعی

و  ها فعالیتتوزیع فضایی  تا شکل شهر تعریف شود و نوعی حس نظم را برای کنند میکالبدی کمک 

اما ، . اگر چه تهران چنین عناصر آبی مهمی در اختیار نداردکنند میو حرکت فراهم  جایی جابه های سیستم

منحصر به فرد است. ، به خاطر استقرار آن در کنار یک سلسله کوه چشمگیر ،بین شهرهای بزرگ جهان

شرق  های کوه طور همیند به عنوان عنصر اصلی آن( و البرز در شمال تهران )به همراه قله دماون های کوه

شهر تهران . کند میو از نظر بصری خاطره انگیزترین عناصر را ایجاد  ترین قویهمگی برای شهر ، تهران

 باشد. ی ساختاری طبیعی متعددی به قرار زیر میها لفهؤدر یک بستر طبیعی و با م

 دماوند در شمال شرققله ، جایگاه کلی طبیعی: قله توچال در شمال 

 دربند، اوین )درکه(، فرحزاد، سولقان )کن(، ورد آورد، گرم دره ی ها درهساختار طبیعی: رود  های مؤلفه ،

منظر زیبای  ها درهلویزان و سوهانک و سرخه حصار. این رود ، دارآباد، حصارک )جمشیدیه(، البدرهگ

 .اند کردهرا در درون بافت شهر ایجاد  طبیعی

 

 
 http://www.akkasee.comمنبع:  ؛های طبیعی شهر تهران های اطراف تهران به عنوان مؤلفه : کوه16ر تصوی
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 مصنوع شهر تهران های مؤلفه

شاه(  سده نوزدهم )با شروع حکومت فتحعلی تهران از آغاز پایتخت شدن و به خصوص از ابتدای

 های دگرگونیو  ت بدان نیاز دارد. تغییراتپایتخ که یک شود میفضایی  -بستر اتفاقات و تغییرات کالبدی

 -در بیان کالبدی ،گیرند میون زا شکل رفشار و خواست نیروهای خارجی و ب، اقتصادی که تحت سلطه

جدید . بدین سان شهر گیرند میدی قرار هنری بومی و خو، خویش تحت تأثیر نیروهای فرهنگیفضایی 

. (14: 1226، )بهزاد فر کند میشکل پیدا ، کهن ایرانیبه صورت پایتخت به دنبال معماری و شهرسازی 

 کرد: بندی به صورت زیر دسته توان میمصنوع شهر تهران را  های مؤلفه

 و به  شود میعنصر در مورفولوژی شهری محسوب  ترین مهمشهری  ارتباطیشبکه ): ها خیابان

، امیرکبیر، باب همایون، وسیفردری منتج از شبکه ارتباطی شهر است(. گفت فرم شه توان میعبارتی 

 چمران بزرگراه، نواب بزرگراه، انقالب، ولیعصر، خیام شمالی، الله زار، سپه، ناصر خسرو

 :آزادی ، حسن آباد، بهارستان، مشق، سبزه میدان، توپخانه، ارگ میادین هویت بخش تهران 

 برج میالد، برج آزادی.ها نشانه : 

 

 
 http://www.vujud.comمنبع:  ؛نوان مؤلفه مصنوع شهر تهران: برج میالد تهران به ع11تصویر 
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 عمومی های مطالعه عرصه -1-3-5

که مکان رویت مناسب و با  گامیهن ،ر چقدر هم مطلوبیت داشته باشندارزشمند منظر ه های کیفیت

ومی که عم های مطالعه عرصه بی ارزش و یا کم ارزش خواهند بود.، کیفیت و در دسترس نداشته باشند

نظام فضاهای باز و  باشد مییکی از مراحل مهم بررسی سازمان بصری شهر ، باشند میمکان رویت 

عمومی کلیدی شهر از طریق محورهای حمل و نقل و کریدورهای سبز  های همگانی و پیوستگی عرصه

 ارتقا خواهد داد.  را ارزش مناظر راهبردی و مناظر محلی، و پیاده پیوسته

 

 
 /http://seeiran.irمنبع:  ؛های عباس آباد به شهر تهران : دید از تپه12تصویر 

 

 تشخیص مناظر استراتژیک -1-3-1

، و اتخاذ روش حفاظتی مناسبشهر دیدهای استراتژیک و کالن در سطح  بندی تشخیص و طبقه

ک در  دو های استراتژیانداز چشمی شهر تهران، تشخیص ها با توجه به بستر و زیرساختضروری است. 

 دسته طبیعی و مصنوعی پیشنهاد می گردد

 

 بصری های مستعد دروازه های فرصتو  ها حوزهتشخیص  -1-3-4

شهر به حساب  ی آستانهورودی و  ها آنشهری با گذار و تغییر همراه هستند.  های محیطدر  ها دروازه

 به عنوان مثال .دهند میید ما را تشکیل د های قاب ،ها دروازه. کنند میو اینجا و آنجا بودن را القا  آیند می
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به عنوان یک دروازه ورودی واقعی و به عنوان یک نقطه دید و منظر که آن  بودبنای یاد ،میدان آزادیدر 

 .(میدان اصلی که بر حس مکان تأکید دارد) کند میعمل ، شود میاز فاصله دور دیده 

 ها استراتژیتدوین اهداف و  -1-5

کیفیت بصری  ارتقای، شهر تهران مطابق با اسناد فرادست «مدیریت بصریچارچوب »سند  هدف

افق طرح جامع  انداز چشمبه  یابی دستراستای  رارتقای آن دساماندهی سیما و منظر شهری و موجود و 

  .باشد است، میاز شهر تهران و با هویت تصویری روشن که همان 

 ترین مهماهبردی شهر را به عنوان یکی از مناظر ر، «چارچوب مدیریت منظر شهر تهران»سند 

های ارزشمند شهر در انداز چشمو تغییر تقویت ، شهر با سه استراتژی حفاظت مند هویت های ویژگی

، پذیر شدن این سند در صورت تحقق. (1226)نقش پیراوش:  کند میراهبری ، راستای رسیدن به هدف مذکور

به کار  به کلیتی یکپارچه یابی دست روندکالبدی شهر در کوچک مقیاس در توسعه  های ویژگیتوجه به 

  .شود میگرفته 

 

 طراحی سازمان بصری -1-1

شده  آوری جمعطراحی سازمان بصری بر اساس اطالعاتی که در بخش مطالعات سازمان فضایی 

ص اختصا ، اندازها چشمتعیین حریم ، اندازها چشمانواع  بندی مرحله ممیزی و طبقه چهار در، است

. با پذیرد میصورت  مناسب برای هر یککوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت استراتژی و ارائه برنامه 

 ترین کامل، )چارچوب مدیریت بصری شهر لندن( دوم گزارشدر بخش  مورد مطالعه ی نمونهتوجه به 

، های گستردهدازان چشم، باشد داشته کاربردنیز برای شهر تهران  تواند میکه  اندازها چشم بندی دسته

های انداز چشم. تمامی باشد می های درونیانداز چشمهای سیمای شهر و انداز چشم، های خطیانداز چشم

، شود بندی در این چهار دسته طبقه تواند می ،باشد می مؤثرکه در معرفی تصویر شهر تهران ارزشمند 

 . گردد میی و پس زمینه تعیین زمینه میان، پیش زمینهدر منطقه  اندازها چشمحوزه نفوذ این  سپس

کلی در مورد هر  های استراتژی، و تعیین حریم حفاظت اندازها چشمانواع  بندی بعد از شناسایی و دسته

 اندازها چشمتقویت و تغییر در ، به صورت کلی به حفاظت دتوان می ها استراتژی . اینگردد میاتخاذ یک 

. زمان برنامه شود می تعیینو اجرایی برنامه مدیریتی ، اندازها چشمبرای هر یک از در نهایت  .باشد

  میان مدت و بلند مدت است.، مدیریتی و اجرایی کوتاه مدت



 ریزی شهر تهران مرکز مطالعات و برنامه                                                                                                             25

 

تهیه کاربست سند چارچوب مدیریت بصری از اهمیت به سزایی برخوردار است. کاربست تعیین کننده 

 . باشد میسلسله مراتب و نحوه اجرای این سند 

 

 ارچوب مدیریت بصریابالغ و اجرای چ -1-4

از اهمیت به سزایی برخوردار است. ، ابالغ و اجرای سند چارچوب مدیریت بصری شهر تهران

بسیاری به صورت کالن برای شهر تهران تهیه شده است که به دلیل طوالنی شدن تهیه آن و  های طرح

بنابراین تهیه و ، شدبا نمی جوابگوی مشکالت به روز این شهر، یا ابالغ طرح به بدنه مدیریت شهری

ابالغ سند چارچوب مدیریت بصری باید با یک برنامه مناسب صورت پذیرد که همان کاربست سند 

متشکل از تمامی  هایی کارگروه. این کاربست توسط باشد میچارچوب مدیریت بصری شهر تهران 

سلسله مراتب چگونگی و  ها آنکه تعیین کننده وظیفه هر یک از  شود می تهیه نفوذان ذیو  نفعان ذی

 . باشد میاجرایی این سند 

تهیه گردد و در  بینانه واقعمشارکتی و ، و برنامه مدیریتی به صورت کارشناسانه ها استراتژیچنانچه 

مطابق با کاربست تهیه  نفعان ذیمرحله ابالغ و اجرا نیز با همکاری و مشارکت مدیریت شهری و تمامی 

 . مورد نظر باشداهداف ن کننده تأمی تواند می، پیش رود، شده

از لحاظ زمانی در سه دسته ، نکه برنامه مدیریتی و اجرایی که در مرحله قبلی تهیه شده استای  هبا توجه ب

در مقاطع مختلف زمانی نحوه اجرای این سند  توان می، میان مدت و بلند مدت تهیه شده است، کوتاه مدت

 د.شواهداف سند  تر بیشن بازبینی باعث نزدیکی و تحقق ای   هرا بازبینی و اصالح نمود به صورتی ک

 

 بندی جمع 

سند جامع ارتقاء کیفی سیما و منظر »یکی از اهداف ، اولبا توجه به مطالب آورده شده در بخش 

مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری نیز که به عنوان یک سند توسعه و عمران شهری به  «شهری

، . این سند چگونگی ارتقا و ساماندهی کیفیات محیطی شهرباشد میبصری شهر  مدیریت، آید میحساب 

عناصر مهم و حیاتی و حساس آن )با محوریت مساجد و با تأکید بر ، به ویژه فرم و ساختار کلی شهر

بنابراین این سند در ، کند میبا بستر طبیعی آن را مشخص تاریخی( و نحوه ارتباط شهر  های تجربه

در  یمرجع جامع و مانع تواند نمیو  باشد مین در برگیرنده اهداف کالن مدیریت بصری شهر مقیاس کال

 مدیریت بصری شهر تهران به حساب آید. تر و محلی  سطوح کوچک
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جامع و تفصیلی تنها پاسخگوی معضالت توسعه کالبدی شهر بوده و  های طرح اسناد از طرفی

بصری  های مطلوبیتو همچنین حفظ و ارتقای ، ی مطلوبآفرینش منظر شهر مند نظامتوانایی هدایت 

و  ها چالشداشتن  در نظرتهران و با  شهر کالنبالقوه  های توانبا توجه به اهمیت ویژه و را ندارد. 

یک ضرورت قلمداد  «چارچوب مدیریت بصری شهر تهران»تهیه سند ، روندهای نامطلوب کنونی

شایسته پایتخت و به ویژه  تصویراساسی در جهت احیای ؛ ضرورتی که با انجام آن گامی گردد می

چارچوب مدیریت بصری شهر »سند احیای هویت معماری و شهرسازی آن برداشته خواهد شد. 

این  .نماید میکه محتوای دیگر اسناد رسمی شهر را تکمیل و تدقیق است به عنوان سندی  «تهران

طرح جامع جدید تهران  های سیاستصری و تفسیر ب باشد میسند به صورت یک سند راهبردی 

؛ «چارچوب مدیریت بصری شهر تهران»ناشی از تهیه و اجرای سند  های سودمندیبرخی از . باشند می

 از: عبارت است

  دست یافتن شهر و مدیریت شهری به ابزار مناسبی برای هدایت منطقی و طوالنی مدت فرم کالبدی

 ی شهر؛اندازها چشمو سه بعدی و منظر 

 پشتیبانی فنی از اسناد موجود شهرسازی )طرح جامع و تفصیلی( از نقطه نظر طراحی شهری. أمینت 

 و کیفیت  مؤثرد مدیریت بصری به مثابه ابزار ریافتن نقش پیشگامی در شهرهای ایران به لحاظ کارب

 ؛گیری محور در فرآیندها تصمیم

را  ما، در درک چگونگی این سند تواند می، تاس تأثیرگذارن سند و مقیاسی که در شهر ای   هدانستن روی

که  ای  ه. این چهار نوع از نظر رویکند میجان لنگ چهار گونه طراحی شهری را معرفی  راهنمایی کند.

، و یا میزان کنترلی که طراح به عنوان یک نفر و یا یک گروه بر تولید محصول دارد شود میدنبال 

 :(52، 53: 1226، )لنگز متفاوت اند. این چهار نوع عبارتند ا

 را از ابتدا تا  ها طرحاست که  ای توسعهعضوی از گروه ، که در آن طراح شهر :1لطراحی شهری کام

 .برد میانتها پیش 

 که در آن طراحی شهری طرح جامعی را تهیه کرده و معیارهایی را تعیین  :3گطراحی شهری هماهن

 ن شده روی اجزای پروژه کلی فعالیت کنند.ی سرمایه گذار در چارچوب تعییدکه تعدا کند می

                                                           
1- Total Urban Design 
3- All-of-a- Piece Urban Design 



 ریزی شهر تهران مرکز مطالعات و برنامه                                                                                                             24

 

 شود میکلی برای بخشی از شهر تهیه  های و رویه ها سیاستکه در آن  :1هطراحی شهری قطعه قطع 

 تا توسعه را در جهات مورد نظر سوق دهد.

 بعدی  های که در آن هدف طراحی زیرساخت است به طوری که توسعه :3کطراحی شهری محر

 ای گیرد.بتواند در درون آن ج

که با  آید میبه حساب  «طراحی شهری محرک»یک ، سند چارچوب مدیریت بصری شهر تهران

 با هدف طرح هم راستابعدی را  های توسعه، ی شاخص شهر تهراناندازها چشمهدف سامان دادن به 

 . دهد میقرار ، باشد میجامع که همان ساماندهی سیما و منظر شهری 

مورد مطالعه و مراحل مطالعات سازمان فضایی شهر  های توجه به نمونهبا در این گزارش سعی شده 

د. این مراحل و شوپیشنهاد  «چارچوب مدیریت بصری شهر تهران»مراحل و اقدامات سند ، تهران

 .ست( آمده ا6در جدول )اقدامات پیشنهادی 

 

 «چارچوب مدیریت بصری شهر تهران»: مراحل پیشنهادی جهت تهیه سند 6جدول 

های اصلی سند  شبخ

 «چارچوب مدیریت بصری»
 اقدامات منبع مراحل

بصری مطالعه سازمان 

 شهر تهران

بررسی بستر و 
های  زیرساخت

 طبیعی شهر

  ارزی    ابی بص    ری
 منطقه اموپوینت

 شناسایی توپوگرافی؛ 
 شناسایی عناصر طبیعی؛ 
  شناسایی عناصر مصنوع )تشخیص عناصر نمادین

بردی در هویت سیمای تاریخی و مذهبی که جایگاه راه
 ند(.رشهر دا

مطالعه 
های  عرصه

 عمومی

   چ  ارچوب م  دیریت
 بصری شهر لندن

 های  ها، فضاهای عمومی و مکان تشخیص مکان
های شهری از آن قابل  مسلط که مناظر کالن و نشانه

 رویت است.
 های گسترده داخل فضاهای شهری  تشخیص پهنه

 که مناظر کالن قابل دریافت است.

 تشخیص
اندازهای  چشم

 استراتژیک

  ارزی    ابی بص    ری
 منطقه پرت

   چ  ارچوب م  دیریت
 بصری شهر لندن

 اندازهای طبیعی و مصنوع چشم. 

ها  تشخیص حوزه
های  و فرصت

   چ  ارچوب م  دیریت
 بصری شهر لندن

 محل نظر؛ تعیین 
  محل تماشاتعیین. 

                                                           
1- Piece-by-Piece Urban Design 
3- Plug-in Urban Design 
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مستعد 
های  دروازه

 بصری

    برنام   ه م   دیریت
بص  ری ش  هر ش  ل  

 هاربر

 

لی سند های اص بخش

چارچوب مدیریت »

 «بصری

 اقدامات منبع مراحل

ها و انداز چشمتدوین 

 اهداف

تعیین 
 هاانداز چشم

  ارزی    ابی بص    ری
 منطقه پرت

  ها مطابق با اسناد فرادستانداز چشمتعیین 

 تعیین اهداف
  ارزی    ابی بص    ری

 منطقه پرت

  ارتقا کیفیت بصری موجود و ارتقای آن در راستای
 روشن از شهر تهران.یابی به تصویری  دست

 طراحی سازمان بصری

ممیزی و 
بندی انواع  طبقه

 اندازها چشم

   چ  ارچوب م  دیریت
 بصری شهر لندن

 مناظر گسترده؛ 

 مناظر خطی؛ 

 مناظر سیمای شهر؛ 

 اندازهای درونی. چشم 

تعیین حرایم 
 حفاظت

   چ  ارچوب م  دیریت
 بصری شهر لندن

 پیش زمینه؛ 

 زمینه میانی 

 پس زمینه 

 اتژیتعیین استر
    برنام   ه م   دیریت

بص  ری ش  هر ش  ل  
 هاربر

  ؛انداز چشمحفاظت از 

  ؛انداز چشمتقویت 

  انداز چشمتغییر. 

اختصاص 
استراتژی به هر 

یک از 
اندازها و  چشم

 ارائه برنامه
 محلی

  ارزی    ابی بص    ری
 منطقه پرت

  اختصاص استراتژی حفاظت، تقویت، تغییر طی
 بلند مدت.، میان مدت، کوتاه مدتهای  برنامه

ابالغ و اجرای چارچوب 

 مدیریت بصری

 ابالغ
   چ  ارچوب م  دیریت

 بصری شهر لندن

  به نهادهای « چارچوب مدیریت بصری»ابالغ سند
 ربط؛ ذی

 های توسعه و لزوم تأییدیه  تغییر در روند تأیید طرح
 بصری هر طرح

 اجرا
    برنام   ه م   دیریت

بص  ری ش  هر ش  ل  
 هاربر

 های  تشخیص و حذف موانع بصری و آلودگی
 صری.ب

 انداز چشمهای مختص به هر  اجرای استراتژی. 

 منبع: نگارنده
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 اصلی شهر لندن  انداز چشم 51: 3پیوست 

Views designated by the Replacement London Plan 
 

London Panoramas 

1. Alexandra Palace to Central London 

3. Parliament Hill to Central London 

2. Kenwood to Central London 

5. Primrose Hill to Central London 

4. Greenwich Park to Central London 

6. Blackheath Point to Central London 

 

Linear Views 

1. The Mall to Buckingham Palace 

2. Westminster to St Paul’s Cathedral 

1. King Henry VIII’s Mound, Richmond to St Paul’s Cathedral 

 

River Prospects 

10. Tower Bridge 

11. London Bridge 

13. Southwark Bridge 

12. Millennium Bridge and Thameside at Tate Modern 

15. Blackfriars Bridge 

14. Waterloo Bridge 

16. The South Bank 

11. Golden Jubilee/Hungerford Footbridges 

12. Westminster Bridge 

11. Lambeth Bridge 

30. Victoria Embankments between Waterloo and Westminster Bridges 

31. Jubilee Gardens and Thameside in front of County Hall 

33. Albert Embankment between Westminster and Lambeth Bridges 

Along Thames Path near St Thomas’ Hospital 
 

Townscape Views 

32. Bridge over the Serpentine, Hyde Park to Westminster 
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35. Island Gardens, Isle of Dogs to Royal Naval College 

34. The Queen’s Walk to Tower of London 

36. St James’ Park to Horse Guards Road 

31. Parliament Square to Palace of Westminster 

 

تعریف سند جامع ارتقا کیفی »مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص  :5پیوست 

 «سیما و منظر شهری

قانون برنامه پنجم  161ماده  دستورالعمل»شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تحت عنوان  4/3/1210پیرو مصوبه مورخ 

بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به منظور ، مصوبه مذکور 5-2و با عنایت به بند  «اجتماعی و فرهنگی کشور، توسعه اقتصادی

سند جامع ارتقاء »تعریف  12/1/1211معماری ایران در جلسه مورخ شورای عالی شهرسازی و ، ساماندهی به سیما و منظر شهرها

 د.ری( به شرح و شرایط زیر تصویب کرجامع )توسعه و عمران شه های طرحرا به عنوان یکی از اسناد  «کیفی سیما و منظر شهری

 هدف -3

 عبارت است از: ؛هدف از تدوین این سند

 ایرانی؛ -ایجاد سند فرادست جهت تحقق شهر اسالمی -1-1

 ؛ها انسانرشد و تعالی  های الهی و فراهم نمودن زمینه های موهبتارتباط شهروندان با  ارتقاء کیفیت -1-3

انتظام بخشی به اقدامات پراکنده طراحی فضای شهری در سطح شهرها و ساماندهی به کیفیات محیطی شهرها از طریق  -1-2

، کارکرد، سیما، شامل منظر، کیفی محیط نمایانگرهایفرهنگی و تاریخی در ، طبیعی های ویژگیتحلیل و به کارگیری ، شناسایی

 مطابق برنامه تنظیمی در سند مذکور.، موجود در راستای ارتقاء کیفیت محیطی شهر های قابلیتاز  گیری ریخت و بهره

 

 تعریف -5

 توسعه و عمران( و سندی است که:جامع ) های طرحیکی از اسناد اصلی  «سند جامع ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری»

حفظ حقوق همسایگی ، دین مبین اسالم )عدم اشراف های محیط طبیعی و شهروندان مطابق آموزه، موجب تنظیم روابط بناها -3-1

ختار به ویژه فرم و سا، و بر چگونگی ارتقاء و ساماندهی کیفیات محیطی شهرها گردد میبهینه از مواهب طبیعی و ...(  مندی بهره در

، ای  همحل های در مقیاستاریخی  های کلیدی و حساس آن )با محوریت مساجد و با تأکید بر تجربه، عناصر مهم حیاتی، کلی شهر

فضایی داللت خواهد  -عه کالبدیاز طریق تعیین راهبردهای توس، و شهری( و نحوه ارتباط شهر با بستر طبیعی آن ای  همنطق، ای  هناحی

 د.کر

 عبارت است از: ؛مهم سیما و منظر شهری های زهمصادیق و بار

 تاریخی و فرهنگی شهری مند هویت های بناها و نماد -الف

 دریا و ...، رودخانه، کوه، مواهب طبیعی شاخص نظیر جنگل -ب

 ..و . مند هویت های خیابان، شهر بندی استخوانساختار ، عمومی مهم شهر نظیر میادین تشریفاتی و حکومتی های عرصه -ج

 مسیرهای مراسم مذهبی و آیینی -د

 فرهنگی -تاریخی های بافتهندسه و تناسبات قابل احصاء از مجموعه بناها و  -ه
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 نحوه ارتباط با گذر و ...، ریخت کلی مصالح و نحوه ترکیب اجزاء، مهتابی و ...(، ها پنجره، میزان و نسبت بازشوها )درها -و

 پرندگان مهاجر و دائم و ...(، ها گل، گیاهان و حیات وحشی بومی )درختان -ز

 .موارد اختصاصی قابل ذکر -ح

شهر  های ارزشمطابق با اصول و ، فرهنگی و تاریخی شهر، عمومی کالبد شهر در انطباق با بستر طبیعی های ویژگیطی آن  -3-3

 ایرانی معین خواهد شد. -اسالمی

شورای  1/4/21که نیاز به طراحی فضای شهری )موضوع مصوبه  هایی پهنهفضاها و ، ها گره، لبه، در این سند همچنین نقاط -3-2

 عالی شهرسازی و معماری ایران( دارند مشخص خواهند شد.

نظام حرکت و ، نظام ارتفاع بناها، نظام توده و فضا )پر و خالی(، فضایی شهر -ساختار کلی کالبدی های ویژگیدر این سند  -3-5

ساماندهی محورهای دید به ، منطقه(، ناحیه، اصول محوریت مساجد )در مقیاس محله، یت حرکت پیاده()با تکیه بر اولو ها دسترسی

 –معماری اسالمی  های ویژگیفرم و ریخت عمومی ابنیه با عنایت به ، ی مطلوب و مواهب الهی )کریدورهای بصری(اندازها چشم

 نی خواهد شد.بافت و رنگ پیش بی، مصالح قابل استفاده از نظر جنس، ایرانی

انجام مطالعات و اجرای  بندی بر اولویت «گذاری سیاستپالن » سیما و منظر شهری از طریق تدوین ارتقاء کیفیسند جامع  -3-4

 د.داللت خواهد کر، اهای شهری مختلفمربوط به ارتباط طراحی فض های دستورالعملطراحی فضای شهری و نیز  های پروژه

 

 حوزه شمول -1

 5مطابق شرایط مذکور در بند ، مسکونی جدیداالحداث های شهرکتوسعه آتی شهرها و ، شهرهای جدید، کشور کلیه شهرهای

 این مصوبه )الزامات تهیه سند( مشمول این مصوبه خواهد بود.

 

 الزامات تهیه سند -4

 ی است.الزام، شود میاستفاده از سند مذکور که جزء تفکیک ناپذیر آن محسوب  ی« اراهنم»تدوین  -5-1

تدوین سد مذکور الزامی است و مراجع ، در حال تهیه است ها آنبرای کلیه شهرهایی که طرح جامع )توسعه و عمران(  -5-3

 جامع )توسعه و عمران( سند مذکور را نیز مورد بررسی و تصویب قرار خواهند داد. های طرحاستصوابی در بررسی 

در بازنگری و تهیه  «سند جامع ارتقاء کیفی سیما و منظر شهر»و عمران( تهیه  در خصوص شهرهای دارای طرح جامع )توسعه -5-2

 و عمران جدید الزامی خواهد بود. طرح توسعه

جامع )توسعه و عمران( با عنایت به  های طرحبار تهیه شده و  برای هر شهر یک، سند جامع ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری -5-5

 سند مذکور بازنگری خواهند شد.

به تصویب  بایست میاصالح و تکمیل سند جامع ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری در موارد استثنایی ، *تبصره: ضرورت بازنگری

 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.

همراه ، «یگذاری ارتقا کیفی سیما و منظر شهر پالن سیاست»با تنظیم و تدوین ، کیفی سیما و منظر شهری اسند جامع ارتق -5-4

 تکمیل خواهد شد. ربط ذیتفصیلی در مراجع استصوابی  های طرحاسناد 

 

 مرجع تصویب -2



 ریزی شهر تهران مرکز مطالعات و برنامه                                                                                                             12

 
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده و تصویب سند مذکور پس از ، مرجع تصویب جامع ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری

 قانون پنجم توسعه( صورت خواهد گرفت. 161ایرانی )موضوع ماده  -تأیید کارگروه معماری و شهرسازی اسالمی

 

 نظارت و پیایش -1

 با محوریت دبیرخانه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این مصوبه را بر عهده خواهند داشت. ها استان 4کمیسیون ماده 



 

 

 : تاکنون 3171یزی شهر تهران از سال ر برنامهمطالعات و  مرکزین انتشارات عناو

 کتب: 

 شهرها طراحی تفرجگاهی در نواحی رودکناری در محیط کالن 

 مدیریت زیست محیطی فضای سبز شهری 

 (های انسانی گاه شهرها در فرآیند جهانی شدن )گزارش سکونت 

 شهر تهران ها و راهبردهای زیست محیطی کالن مجموعه مقاالت سمینار چالش 

 سازی شهروندان و محالت شهر برای ارتقای سالمت راهنمای توانمند 

 )آلودگی هوا )راهبردهای ملی، قوانین و مقررات 

 ها )جلد اول( مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری 

 ها )جلد دوم( حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری مبانی نظری 

 تشکیالت تفصیلی شهرداری تهران 

 مدیریت محلی و حکمروایی شهری 

 شهرهای استانبول و سئول قوانین مدیریت شهری کالن 

 شهر توکیو قانون خودگردانی محلی کالن 

 آلودگی هوا و صدا در حقوق ایران 

 (های محلی مدیریت بحران )اصول و راهنمای عملی دولت 

 ریزی شهری سالم برنامه 

 آوری راهبردی مدیریت دانش فن 

 سنجی انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم در ایران امکان 

 شهر تهران شهرها با تاکید بر کالن یداری کالنمبانی پا 

 ها مجموعه کامل قوانین شهرداری 

 پیش نویس قانون جامع مدیریت شهری 

 طرح جامع و طرح تفصیلی شهر تهران 

 ترجمه انگلیسی طرح جامع شهر تهران 

 های مدیریتی و پژوهشی مرکز مطالعات و  نظام نامه و دستورالعمل
 ریزی شهر تهران برنامه

 شهروندی در ایران هویت 

 

 های دانش شهر:  گزارش

  جهانشهرها و گروه اقتصادیG30  شهروندی فعال و نظارت شهروندی 

 ها و پیوندهای سست در شبکه شهرهای جهانی سیاه چاله  مطالعه وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار 

 و، کاناداهای استان اونتاری ریزی فرهنگی در شهرداری مروری بر برنامه  ها و راهکارها های فرسوده شهر تهران، چالش بوس جایگزینی مینی 

 جایگاه مشارکت شهروندان در اسناد باالدستی   لیزینگ زمین و مسکن 

 تحلیلی بر موضوع انتقال پایتخت سیاسی کشور  شهرها با تاکید  المللی در جایگاه جدید جهانی کالن های بین نقش سازمان
 شهرها کالن بر مجمع شهرداران

 وضعیت شهروندی  یابی در حوزه مدیریت شهری مسئله 

 دیپلماسی شهری در فرآیند جهانی شدن  هایی برای تهران( بررسی جایگاه شهر استانبول در شبکه شهرهای جهانی )آموزه 

 جایگاه مسئولیت پاسخگویی در شهرداری  شهروندی در دوران پساملی 

 ن با جایگزینی سوخت بررسی کاهش آلودگی هوای شهر تهراCNG  های  ها و فضاهای سبز شهری )پارک رویکردهای جدید در طراحی پارک
 محور( موضوع

 ها در استان تهران اثرات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه  مفاهیم پدافند غیرعامل در مدیریت شهری با تمرکز بر شهر تهران 

 حکمرانی خوب شهری  ریزی شهری سالم ی و مدیریت شهری: برنامهریز رویکردهای جدید در برنامه 

 های شهری جایگاه فضاهای زیرزمینی در طرح  ابزاری جهت کنترل آلودگی هوا در شهرها و ایجاد   عوارض سبز؛
 ها درآمدهای پایدار برای شهرداری

 مشارکت، تصور از مشارکت و حمایت شهروندان  شهر تهران و شهر  های فضای سبز کالن ها و برنامه بررسی تطبیقی طرح
 گوانگژو چین

 ها بررسی اجمالی تولید ناخالص داخلی ایران با توجه به سهم استان   وضعیت مسکن و کیفیت سکونت زنان سرپرست خانوار با تاکید بر مناطق
 گانه شهر تهران  33

 بررسی وضعیت رود دره فرحزاد  های درون شهری خطرهای محتمل بر تونل 

 معلولیت و شهروندی  بررسی تجارب جهانی کمک دولت در تأمین مالی اداره   لت و پایتخت؛دو
 ها به عنوان منبع درآمدی پایدار در مدیریت شهری پایتخت

 شهرها بحران سفید )برف( و مدیریت آن در کالن  ها در شهر تهران؛ با تمرکز بر نیازهای اجتماعی شهر راه طراحی پیاده 

 ها( ملی در عصر فضای جریان دیپلماسی شهری )ابزاری برای توسعه  سامانه فرماندهی حادثه در شهر تهران 

 مدیریت منظر شهری محالت با رویکرد پایداری  ونقل پایدار در تهران یابی به حمل های دست بررسی و ارائه سیاست 

  گانه شهر تهران 33مطالعه وضعیت ازدواج در مناطق  الزامات تهیه دستورالعمل یخ زدایی معابر 
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 لعه وضعیت طالق در شهر تهرانمطا  ها و مشاغل در حوادث برنامه استمرار خدمات سازمان 

 ای )با تاکید بر  بحران مالی جهانی و تأثیرات آن بر سطح ملی و منطقه
 شهر تهران(

 مدیریت تقاضای سفر (TDM) 

 سازی در شهر تهران  بررسی ضوابط بلندمرتبه  ونقل شهری مهندسی ارزش در حمل 

 و سالمندی شهروندی  مدیریت حریم پایتخت؛ بررسی تجارب جهانی و ارائه پیشنهادهای اجرایی 

 کشاورزی شهری  ی شهری  تحلیل فضایی تمرکزگرایی در ایران با تأکید بر جایگاه مجموعه
 تهران

 ونقل های حمل شهرها و چالش کالن  در هنگام وقوع سوانح اجتماعی تجربه شده یها رفتارها و واکنش 

 ن و شهروندیکودکا  

 های مدیریتی:  گزارش

 ها های اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ارزیابی درآمدها و هزینه  )خوردگی مواد در هوای شهری )فاز اول 

 ها و راهبردهای رشد اقتصادی در ایران )با تمرکز بر استان تهران( بررسی چالش  ئه ضوابط پیشنهادیتحلیل و ارا  سازی در شهر تهران؛ مطالعات،  بلندمرتبه 

 یابی به اشتغال کامل )با تمرکز بر  ها و راهبردهای دست بررسی چالش
 استان تهران(

 ها و ابزارهای سنجش رضایت شهروندان از شهرداری تهران شاخص 

  کشور و مقایسه آن با احکام برنامه پنجم  1215بررسی الیحه بودجه سال
 1221و بودجه سال 

 ( 1عدالت در شهر)- ت مسکن و سرپناه در مناطق شهر تهرانوضعی 

  و جایگاه ایران در آن 3515گزارش شاخص بهروزی در سال  مبانی مدیریت طرح 

  (21لغایت  25گزارش عملکرد شهرداری تهران )از سال  ساماندهی و حفاظت از باغات و اراضی مزروعی شهر تهران 

 (بررسی مسائل و مشکالت شهر تهران )از دیدگاه شورایاران 
 وری خانه سالمت در سرای محالت و ارائه  بررسی میزان بهره

 رهنمودهای الزم

 ها و راهبردهای کاهش تورم در ایران )با تاکید بر استان تهران( بررسی چالش 
 های فرهنگی و اجتماعی به بخش  بررسی وضعیت واگذاری فعالیت

 خصوصی در شهر تهران

 المللی و داخلی فعال در  بین های علمی و پژوهشی معرفی مراکز و سازمان
 حوزه مدیریت شهری

 ترین عوام توسعه گردشگری در شهر تهران بررسی مهم 

 ریزی مبتنی بر عملکرد مبانی بودجه   بعثت( –طرح ساماندهی محور جنوبی شهر تهران )حدفاصل شوش 

  ریزی شهر تهران مرکز مطالعات و برنامه 21گزارش عملکرد سال  ی در مواجهه با پدیده: کارتن خوابیگذاری اجتماع سیاست 

 شناسایی وضعیت و ابعاد هویت اجتماعی شهروندان تهرانی و راهکارهای ارتقاء آن 
 های اجتماعی و توسعه محالت در کشور  تبیین الگوهای موفق مشارکت

 انگلستان

 شهر تهران )جدایی  ها و الزامات مدیریت یکپارچه در کالن ضرورت
 شهر تهران؛ تهدید یا فرصت( یرانات از کالنهای ری و شم شهرستان

 سازی اداره سینماهای تحت مالکیت   مطالعه و تدوین راهکارهای بهینه
 شهرداری و تعیین نقش بخش خصوصی در آن

 های بهداشتی  بررسی ضوابط احداث، نگهداری و مدیریت سرویس
 عمومی

 ی شهر ها های شهری و نحوه مدیریت آن )مطالعه موردی: سیالب سیالب
 تهران(

 ها و الزامات( جهاد اقتصادی و نقش شهرداری در تحقق آن )با تاکید بر ضرورت  مطالعه آثار اجتماعی و اقتصادی کارگران مهاجر فصلی در شهر تهران 

 محوری ساماندهی مشارکت شهروندان در اداره امور شهر با رویکرد محله 
 یر آن بر درآمدهای ها و تأث ها، مزیت مالیات بر ارزش زمین؛ ویژگی

 شهرداری تهران

 های شهری های ارگانیک در طراحی آلمان جایگاه فرم   مبانی، تحلیل وضعیت، راهبردها»توسعه انسجام اجتماعی در تهران» 

 سنجی تحقق اجرای فضای سبز عمودی در شهر تهران امکان  ای در شهر تهران( شهر، مصرف فرهنگی و تحلیل نسلی )مطالعه 

 لب واکنش اضطراری محله )دوام(طرح داوط  گذاری اجتماعی در مواجهه با پدیده کودکان کار خیابانی سیاست 

 بازی مستقر در سرای محالت در شهر تهران های اسباب ارزیابی عملکرد خانه 
 ( 3عدالت در شهر)-  توزیع فضایی امکانات و خدمات و تناسب آن با

 جمعیت ساکن در مناطق شهر تهران

 ها و راهکارها ضرورت  دهنده، شهر آموزش  بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت فضایی میادین با رویکرد طراحی شهری 

 نظرسنجی و نیازسنجی از کارکنان شهرداری تهران در خصوص عملکرد شهرداری 
 ریزی حریم  ریزی حریم پایتخت و برنامه برنامه راهبردی مدیریت و برنامه

 شمال بزرگراه بابایی

 ها و انتخاب  های شهرداری عه تطبیقی پیرامون وظایف و مأموریتمطال اصالح تقسیمات شهری تهران 



 

 

 شهرداران در شهرهای مختلف جهان

 ونقل شهری و مقایسه آنها با  ریزی حمل های موفق برنامه معرفی نمونه
 شهر تهران

  و جایگاه ایران 3010توسعه انسانی در سال 

 های فرسوده  سازی پهنه ی بهسازی و نوبررسی نظام مداخله بهینه برا
 شهر تهران

 ( 2عدالت در شهر)- کودکان و خدمات شهری  

 های بتنی شهر تهران )مطالعه موردی:  های پل شناسایی و ارزیابی خرابی
 خانی( پل شهید صنیع

 های شهروندی بر توسعه شهر الکترونیک نقش آموزش 

 ی الکترونیکی شدن شهر ها و پیامدها ها، فرصت ترین چالش بررسی مهم
  SWOTتهران با استفاده از مدل 

  ارزیابی خطوطBRT المللی تهران با استاندارد بین 

 ای میزان آمادگی الکترونیکی ایران و کشورهای جهان با  بررسی مقایسه
 نگاهی ویژه به شهر تهران 

 ها و کارآفرینی اجتماعی شورایاری 

 وضعیت محیط زیست شهر تهران (SoE) (26-1211) 
 گزارش فاز دوم: مدل  بازیافت: از ضایعات الکترونیک به منابع مواد(

 گردش مواد و مدل مالی(

  بررسی مسائل و مشکالت موجود در مرزهای مناطق و نواحی از دیدگاه
شهرداری  11و  15شهروندان )مطالعه موردی: مرزهای مناطق و نواحی 

 تهران(

 های زیرساخت شهری )در مرحله  ارزیابی پیامدهای زیست محیطی پروژه
 اجرا(

 سازی در شهر   های سرمایه اجتماعی با تاکید بر شبکه شناسایی ظرفیت
 تهران

 وری استخرهای تحت مالکیت شهرداری تهران و ارائه  بررسی میزان بهره
وری آن و مقایسه آن با بخش  راهکارهای جدید برای افزایش بهره

 خصوصی

 انندگان تاکسی در تهران و ارائه راهکارهایی تحلیلی بر وضعیت اجتماعی ر
 پذیری آنها برای افزایش اعتماد عمومی و مسئولیت

 نقد و نظری بر اقدامات شهرداری در موضوع حجاب و عفاف 

 بازیافت از ضایعات الکترونیکی بر منابع مواد 

 ؛ بررسی نیازها نیازسنجی اجتماعی، فرهنگی و ورزشی جوانان شهر تهران
های اجتماعی و فرهنگی  ها و برنامه برداری جوانان از فعالیت هرهو میزان ب

 و ورزشی شهرداری تهران

  گانه  33بررسی وضعیت سالمت شهروندان و خدمات شهری در مناطق
 شهر تهران

 شهر تهران و  گرایش به سوء مصرف مواد مخدر و گسترش آن در کالن
ل و تبیین وضع )مبانی و رویکرد نظری، تحلی مناطق بیست و دوگانه

 موجود، پیشنهادها و راهکارها(

 ونقل هوشمند  های حمل ضرورت استفاده از سیستم(ITS)  در شهر
 الکترونیک

  بررسی کارکردهای چندگانه مدرن مساجد تهران امروز )مطالعه موردی
 مسجد جامع شهرک غرب(

 شهر تهران در طرح مطالعاتی جایکا ای کالن پذیری لرزه مروری بر آسیب 
 با نگاهی بر وضع موجود 

 های شهری )مطالعه موردی: تونل توحید( مالحظات ایمنی در تونل 
 

 تدوین مفهوم توسعه اجتماعی در مقیاس شهری  تحصیالت و مصرف فرهنگی سمعی و بصری در شهر تهران 

 ارزیابی طرح جامع  تمایزات جغرافیایی سبک زندگی در شهر تهران 

 (؛ تعیین 1سائل اجتماعی در اولویت )های شناسایی م سلسله گزارش
 موضوعات اجتماعی مهم از نظر مردم

 شوراهای محلی در ایران و چند کشور دنیا 

  اعتماد اجتماعی از دریچه مطالعات تجربی در سطح ملی و شهر تهران 
  بررسی علل کوتاهی عمر جداول بتنی و ارائه پیشنهاد به منظور افزایش

 عمر آن

 ریزی و مدیریت راهبردی حوضه آبخیز  در برنامه مفاهیم زیست محیطی
 شهری

 های خاص در سایر کشورها های ترافیکی در مناسبت مطالعه تطبیقی طرح 

 بندی  های اجتماعی به منظور تدوین مدل اولویت شناسایی شاخص
 موضوعات و مسائل حوزه شهری

 بررسی فرآیند مدیریت پسماند در جهان و ایران 

 رنگ در شهر   شهر دوستدار سالمند -(4در شهر )عدالت 

 هویت شهروندی و راهکارهای ارتقاء آن در شهر تهران   ارتباط پایداری اجتماعی با شکل شهر 

 نحوه واگذاری خطوط BRT به بخش خصوصی  شهر الکترونیک: ساختارهای اقتصادی و اشتغال 

 های فرسوده و ارائه راهبردهای بررسی تطبیقی تجارب مداخله در پهنه 
 مبتنی بر مشارکت مردم

 نارزیابی روند تهیه طرح جامع تهرا 



 

 های خاکی در  سازی شیروانی های نوین پایدار بررسی و مقایسه روش
 شرایط گوناگون

 نمونه موردی: شهر تهران؛ بررسی ابعاد تأثیرگذار فرم شهر بر کیفیت هوا 

 ر تهرانهای جدید ساخت و ساز و تأثیر استفاده از آنها در شه تکنولوژی 
  بررسی نقش خریدهای الکترونیکی(E-shopping)  در کاهش تقاضای

 نسفر در شهر تهران و ارائه راهکارهای توسعه آ

 راه بازار تهران ارزیابی پیاده  المللی مدیریت بحران قوانین و مقررات ملی و بین 

 ممیزی انرژی ساختمان در شهر تهران 
 ی پایداریابیارز ISO  تهران  یشهردار مناطق در افتهی راستقرا مختلفهای

 (33و  1)مطالعه موردی: مناطق 

 بررسی مشارکت شهروندان در امور شهری  آموزان بر سالمتی آنان اثرات سیستم حمل و نقلی دانش 

 اجتماعی زنان سرپرست خانوار )معرفی و ارزیابی  -سازی اقتصادی توانمند
 عملکرد شهرداری تهران(

 غریبگی در شهر تهران 

 های پشتیبانی( مناطق شهرداری  های بحران )پایگاه بررسی وضعیت اتاق
 تهران

 کار ریزی آموزشی متناسب با شیوه رانندگی برای رانندگان تازه برنامه 
 با هدف افزایش ایمنی حمل و نقل

 ونقل پاک در شهرها های حمل بررسی انواع روش 
 یت و وضعیل تحلگذاری در حوزه عفاف و حجاب )مبانی،  یاستس

 راهبردها(
  تحلیل برنامه شهرداری در کاهش آلودگی هوای شهر تهران با توجه به

 انداز شهرداری نقش و چشم
 ریزی و مدیریت شهری پژوهی در برنامه آینده 

  مبارزه و پیشگیری از اعتیاد و ارائه  خصوص درارزیابی عملکرد شهرداری
  رهنمودهای الزم

 به  ی شخصی در سفرهای کاریهای کاهش استفاده از سوار سیاست
 مرکز شهر تهران

 شهر  مدخلی بر اقتصاد سیاسی نظام شهری در ایران با تأکید بر کالن
 تهران

 ( 6عدالت در شهر)-  ی از امکانات و خدمات شهری در مند از بهرهرضایت
 ای شهر تهران مناطق مهاجرنشین و حاشیه

 نشانی و  ازمان آتشرسانی س های خدمات ها و شیوه امکانات، توانمندی
 خدمات ایمنی شهرداری تهران

 از منظر  در مترو شهر تهران یفروش اجتماعی ناشی از دست یها بیآس(
 (مأموران، مسافران و فروشان دستسه گروه 

 مروری بر نقش شهرداری تهران در مدیریت بحران 
 یابی تحقق فضاهای عمومی با مالکیت خصوصی در شهر تهران  زمینه

 ها( بر حیاط خصوصی آپارتمان )با تأکید

 ها و نیازهای گردشگری الکترونیک در ایران )تهران( بررسی ضرورت  های سطحی شهر تهران طرح جامع مدیریت آب 

 های  های ادواری سامانه ساماندهی و مدیریت ایجاد و توسعه مراکز آزمون
 برای انواع خودرو )فاز اول پروژه( CNG رسانی سوخت

 ولید کمپوست از پسماندهای شهر تهرانبررسی فرآیند ت 

  ،نقاط قوت و ضعف طراحی منظر شهری )بررسی موردی برنامه، طرح
 اجرا و نظارت طرح منظر شهری نعمت آباد(

 بررسی اجرای طرح هبه در شهرداری تهران و تحلیل نقاط ضعف و قوت آن 

 بررسی نظرات شهروندان تهرانی در خصوص نحوه انتخاب شهردار تهران 
 وهیم نیادیم و مراکز ک دریارگان یکشاورز محصوالت جیترو یراهکارها 

 تهران یشهردار بار تره و
 های فرسوده( سازی ناوگان تاکسیرانی تهران )جایگزینی تاکسی بازنگری طرح نو  پذیر در تهران نقل عمومی انعطاف و بررسی استفاده از سیستم حمل 
  های روگذر عابر پیاده به جای پلارزیابی معایب و مزایای احداث زیرگذر  یران و شهر تهرانایاست اجتماعی و تکدی گری: مالحظاتی برای س  
 ای در محالت مسکونی شهر راهکارهای ساماندهی جا پارک حاشیه  ها تنقیح قوانین و مقررات شهرداری 

 های بتنی مدیریت زباله  داتپایداری مسکن در برابر سانحه و ارائه راهکارها و پیشنها 

 ی تطبیقی تهران با شهرهای اسالمی با ساختار مدرن مقایسه 
 های ساختمانی( بعد از وقوع زلزله  مدیریت پسماندهای جامد )آوار و نخاله

 احتمالی شهر تهران

 ونقل مانند تونل، پل و  های حمل معرفی عوامل مؤثر بر تأمین هزینه پروژه
 برداری هرههای دو طبقه از محل دریافت عوارض ب راه بزرگ

 های  خیزی شهر تهران و راه بررسی پتانسیل آب گرفتگی معابر و سیل

 کنترل آن

 ها و ابزارهای سنجش رضایت شهروندان از شهرداری تهران شاخص  

 

 




