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 چكيده
 و اكولوژيا   عملکردهااي  ارتقااي  هاد   باا  ،است جاري تهران شهر در كه شهري درهرود 9 از يکي كن درهرود با رابطه در ،پژوهش اين
 عملکردهااي  واساطه هبا  تهاران  مانناد  خش نيمه و خش  طقامن در ويژههب شهري يهاهدررود حضور است. شده انجام آن يختشنازيبايي

 ارزياابي  در ايحرفاه  ارهووالگ از ،كن هدررود منظر شناختيييزيبا و اكولوژيکي عملکرد كيفيت ارتقاي براي .دارند ايويژه اهميت اكولوژيکي
 راساتاي  در .شاود ماي  انجام شناختيزيبايي و يکياكولوژ معيارهاي اساسبر ارزيابي ،وارهالگو اين در است. شده استفاده منظر بصري كيفيت
 به ،پژوهش اين در شده ارايه هبرديرا طرح در .شد طراحي فوق معيارهاي اساسبر كن درهرود مسير در نظرمورد محدوده ،مطالعه اين انجام
 از استفاده با منظر بصري كيفيت ارزيابي است. شده توجه مکان طبيعي و فرهنگي روح تقويت منظر، پايداري ارتقاي منظر، يکپارچگي حفظ
 شاهرداري  طار   از هشاد  پيشانهاد  طرح و موجود وضع در رهاسازي شامل كه ديگر گزينه دو كنار در طرح اين مراتبيسلسله تحليل فرايند
 دو باه  دو مقايساه  روش باا  معياار  هار  اهميات  ضريب تخصصي، نامهپرسش از حاصل نتايج از استفاده با ،پژوهش اين در شد. انجام است،

 شاده  اراياه  راهبردي طرح پيشنهادي، گزينه سه روي كارشناسان قضاوت و شده مشخص هايمعيار وزن اساسبر ،بعد مرحله در و مشخص
 ساازي كماي  براي ،ارزيابي در مراتبي سلسله تحليل فرايند كاربرد بررسي، اين نتايج اساسبر شد. انتخاب برتر طرح عنوانبه ژوهشپ اين در
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 سرآغاز

 پيرامون منظر و محيط با ايواسطهبي و نزدي  ارتباط انسان
 اساسبر اطرا  منظر از انسان شناخت و باورها .دارد خويش
 و بسط ،دارد ايويژه اهيتم منظر آنجاكه از .است منظر ادراک
 بصري كيفيت ارزيابي براي را ايزمينه آن مفهوم تاريخي توسعه
 زبان در منظر كلمه ميالدي شانزده قرن در .كرد خواهد فراهم
 كاربه زيبا مناظر نقاشي يراب تکنيکي واژه ي  عنوانبه انگليسي
 به واژه اين و يافت رييتغ تدريجبه آن معني ،اما .شدمي برده

 اندازهايچشم و هاهتپ و ييروستا يهاهحوم شامل كه مناظري
 اطالق بودند بزرگ زينتي هايباغ و گسترده ديد با پانورامي 

 درک بعد، به ميالدي 1960 آغاز از .(Punter, 1982) شد
 فعاليت ي  صورتبه شناسيزيبايي و بصري هايارزش
 كالن هايياسمق در زيستمحيط ريزيبرنامه در ايرشتهبين
 اواسط در .(Zube et al., 1982; Priestly, 1983) شد مطرح
 محوريت با زيبايي مباحث بسط به آلدولئوپولد بيستم قرن
 حفظ جهت در را منظر تغيير نحوه و ورزيد مباردت کياكولوژي
 گسترش موجب ،نگرش اين داد. قرار بررسي مورد زيبايي و ثبات
 با و بصري اساساً كه فرايندي از را آن و است شده زيبايي تجربه
 اواخر در (.1999 ،بل) داد تغيير جامع تفکري به ،بود آني لذت
 دانست سرزمين از بخشي براي را منظر واژه ،زونولد بيستم نقر
 ديدي چنين با ،بنابراين .شودمي ديده اندازچشم نقطه ي  از كه

 و فيزيکي بعمنا شامل كه اكولوژيکي منابع پارامترهاي بر عالوه
 تشريح در نيز اجتماعي و اقتصادي عوامل ،است زيستيمنابع
 واژه .(Zonneveld, 1979) شوندمي گرفته نظر در منظر

 يا و سيمازمين ،منظره نما، يا سيما كلمات با د مترا (1)لندسکيپ
 و )مخدوم است منظر چندين گيرندهبر در خود كه نماستزمين

 زنده سند ،منظر كه جاآن از (.1390 مخدوم ،1380 همکاران
 منظر به مربوط هايتحليل ،ماست اجداد هايرنج و هاكوشش از
 و الزامات مورد در رضايت حصول جهت تنها هاآن اهميت و

 زيستمحيط حفاظت به مربوط هايمشخط كه است هاييقانون
 براي مهمي يهاهانگيز ،بنابراين .اندكرده ايجاد را ما پيرامون
 منابع مديريت هايروش و منظر كيفيت ارزيابي پذيرش و عهتوس
 در ،1970 دهه آغاز با .(Specht, 1983) دارد وجود بصري
 افزايش به يگويپاسخ براي ،NEPA(2) امريکا متحده اياالت
 جنگ از ناشي زيستمحيط كيفيت كاهش به نسبت جامعه هتوج

 در گيرييمتصم فرايند طي بصري هايارزش لحاظ دوم، جهاني
 ايرشتهبين فعاليت صورتبه توسعه هايپروژه طرح با رابطه
 هايمش خط و قوانين و ،(Zube et al., 1986) شد مطرح
 تدوين بصري هايارزش بر تأكيد با زيستمحيط ريزيبرنامه
 منظر بر توسعه مدتبلند و مدتكوتاه پيامدهاي ، همچنينشدند
 طرح حقيقت در .(Specht, 1983) گرفت قرار توجه مورد
 و منظر يمعمار ياحرفه يهاتيفعال در منظر يهاارزش
 ,Priestly) است شده آغاز ستميب قرن لياوا از ،اندازچشم

 به توانمي رابطه اين در هاي انجام شدهبررسي نمونه از .(1983
 باز يفضاها يطراح و يكارجنگل يصنعت يهاتيسا ييجانما
 .(Colvin, 1970) كرد اشاره ياهجاد منظر ارزيابي و يشهر
 يهاارزش بازتاب باNPEA  در موجود يهايمشخط و نيقوان
 يندهايفرا و نانياطم قابل يهاروش رشد باعث يبصر
 متوليان به شنهاديپ يبرا ،يبصر يهاتيفيوك ارزش صيتشخ
 وضع دهه اين در همچنين .(Zube et al., 1986) شد توسعه
 و تيريمد در يبصر منابع يهدارنگ و حفاظت نيقوان
 امروز تا و آغاز زين كانادا در نيزم يكاربر ريزيبرنامه
 & Moss) است افزايش به رو دست اين از ييهافعاليت

Nickling, 1989).  
 

 جهت است فرآيندي بصري منابع مديريت كهاين به توجه با
 هايكيفيت گرفتن قرار توجه مورد و تشخيص از ميناناط حصول
 با رابطه در منظم و بصري اطالعات تهيه بنابراين ،منظر بصري
 در توسعه هايفعاليت از ناشي بصري آثار و مناظر بصري كيفيت
 .(Feimer et al., 1981) باشدمي آن اصلي هد  ،منظر

 سيماي بصري ارزش به بايد سازيسيما يا منظر براي همچنين
 براي منظره ارزش ارزيابي و تحليل و تجزيه طريق از يا (3)محيط
 تعيين و نما هر يهاهمنظر بنديآزيموت ،نما نسبي كيفيت تعيين
 بهسازي عملياتو نما هر بهسازي و حفاظت ،منظره هر كيفيت
 منظر، بصري كيفيت ارزيابي .(1390 )مخدوم، پرداخت اهانم
 تواندمي و است زيستمحيط آثار ارزيابي براي ضروري جزء ي 
 توسعه هايفعاليت آثار با رابطه در اطالعاتي با را نگيراتصميم

 .كند آماده منظر، بصري كيفيت روي اراضي كاربري و پيشنهادي
 بصري، كيفيت تحليل و تجزيه هايروش از وسيعي طيف هامروز
 در ند.اهشد داده بسط منظر ارزيابي متفاوت رويکردهاي نتيجه در
 همراهبه (4)زب انندم محققاني ،1986 تا 1983 هايسال طول
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 مکاتب از مختلفي رويکردهاي و هاروش (6)وينينگ و (5)دانيل
 در را متعددي كاربردي يهاهنظري و كردند بررسي را گوناگون
 بصري كيفيت ارزيابي در واحد نظريه ي  كردن پيدا براي تالش
 كه مختلف مفهومي مدل پنج هاآن ابتدا .نمودند بررسي منظر،
 فيزيکي،روان فرمال، ختيشنازيبايي اكولوژيکي، هايروش شامل
 به كم  جهت ابزاري عنوانبه را ختيشناپديدار شناختي،روان

 ارايه منظر ارزيابي در خاص يهاروش بررسي و سازماندهي
 .(Zube et al., 1982; Daniel & Vining 1983) دادند
 ناظر ددي از منظر، كيفيت از آنها درتعريف رويکردها اين تفاوت
 با ،1986 سال در همکاران و زب ،نهايت در .باشدمي محيط در

 هاهپروژ از ياهگسترد طيف در پارادايم پنج اين بررسي و مقايسه
 ي،اهحرف وارهالگو شامل الگو سه در را روش پنج اين تحقيقات، و
 در كه آنجا از كرد. بنديدسته تجربي وارهالگو و رفتاي وارهالگو
 مورد منظر كيفيت ارزيابي براي ياهحرف الگوواره از حقيقت اين

 ارايه آن مورد در مختصري توضيح اينجا در قرار گرفته استفاده
 منظر ياهحرف كارشناسان ياهحرف وارهالگو در .است شده
 كيفيت ،فرمال شناسيييزيبا و اكولوژيکي معيارهاي اساسبر

  .(Zube et al., 1986) دهندمي قرار بررسي مورد را منظر
 و هتجزي به منظر، ذاتي تكيفي روي تمركز با ياهحرف روش
 ستفادها با منظر دهندهتركيب ياجزا و بصري يهاهلفؤم تحليل
 ،بنابراين .پردازدمي شناختيييزيبا و اكولوژيکي معيارهاي از

 هايويژگي بين مشترک يهاهزمين درک در مفهومي بررسي
 منظر کياكولوژي هايويژگي و رمنظ ارساخت به مربوط بصري
 هك اكولوژيکي معيارهاي جمله از .(Moss, 2000) است الزامي
 در غييرت ميزان ارزيابي در منظر ساختاري عناصر ييشناسا براي
  كرد: شارها زير موارد به توانمي ،روندمي كاربه منظر ياجزا

 ملکردع و منظر بصري هايويژگي بين مشتركي مفهوم :(7)زمينه
 نصرع سه شامل خود كه باشدمي منظر درمقياس زيستمحيط
 ،واقع در است. زمين واحدهاي همسايگي يا مجاورت تركيب،
 باشدمي فضاها و هافرم مواد، رويدادها، الگوي معناي به زمينه

(Flores et al., 1998).  
 چه هر اكولوژيکي عملکرد با باز و سبز فضاهاي :(8)اندازه
 برخوردار باالتري اكولوژيکي پايداري از ،باشند تربزرگ
 ;Flores et al., 1998; Noss & Harris, 1986)هستند

Corry, 2005; Ward et al., 2002).  

 لبه كه سبزي فضاي داخل( به لبه طول )نسبت :(9)شكل
 به محيط نسبت يعني ؛باشد داشته آن درون به نسبت تريبزرگ
 بتنس كه سبزي فضاي با مقايسه رد ،باشد ترباال آن مساحت
 هب نسبت توجهي قابل طور به ،دارد يكمتر مساحت به محيط
 .(Flores et al., 1998) است ترحساس خارجي هايفاكتور

 زمين پوشش تنوع و منظر عناصر تنوع شامل تركيب :(10)ترکيب
 تنوع ،زمين شکل الگوهاي تركيب معيار اين در،واقع در است.
 به تنوع و ناهمگني باشد.مي توجه مورد هاهلک اگونيگون و هاهلب

 ;Flores et al., 1998) كندمي كم  ياهگون تنوع نگهداري

Noss & Harris, 1986; Corry, 2005; Ward et al., 

(2002 . 
 

 ،(12)انزوا ،(11))پيوستگي شامل :اکولوژيكي يكپارچگي
 بين كم پيوستگي بستر، در خرددانگي است. (13)خرددانگي

 ،هلک اندازه كاهش باعث كه است منظر در موجود يهاهلک
 نابودي واسطهبه هاهلک افتادگي جدا و لبه آثار افزايش

 .(& Ewan, 1999 Burke) شودمي دهندهاتصال كريدورهاي
 منظر اندازه هر شود.مي ايجاد منظر خرددانگي نتيجه در ،انزوا
 بيعيط شرايط از تساخانسان عناصر فيزيکي توسعه واسطهبه
  .(Gergel & Turner, 2001) ابديمي افزايش انزوا ،ودش جدا
 درک و تشريح براي فرضيه چندين منظر شناسيييزيبا زمينه در

 و (14)بل مثال براي ،يافت توانمي منظر بصري هايويژگي
 تقسيم دسته سه به را منظر شناسيزيبايي معيارهاي (15)كاپالن
 اول، ،(Kaplan & Kaplan, 1989; Bell, 2004) اندكرده
 از يکي كه) ابهام سوم، ،بنديتركيب دوم، ،پيچيدگي و تنوع
 .(است ادراكي هاي ويژگي
 هويت، ،(16)تعادل مثل مواردي شامل شناسيزيبايي نظري وجوه
 كه است (18)كشش و (17)مکان روح وحدت، هماهنگي، ،معنا
 مراتب،سلسله گرايي،ركزم گرايي،رمز صورتبه منظر در آن تجلي
 بنديطبقه در باشد.مي پذيريانعطا  و (19)تنوع تداوم، تقارن،
 ناصرع دسته سه در شناسيزيبايي معيارهاي ،بل مفهومي
  شوند.مي بنديتقسيم بصري هد  و ييفضا الگوهاي ،ساختاري

 در كه ساختاري عناصر دسته از شناسيزيبايي معيارهاي جمله از
 به تعادل، است. كشش و تعادل ،ستاهشد استفاده پژوهش اين
 نيروي اگر .شودمي اطالق منظر هايبخش همه در توازن حالت
 نسبي ابعاد و شکل بافت، رنگ، نظر از شده ايجاد نصرع بصري
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 منظر در تعادل زندهم بر را محيط در بنديتركيب و توازن آن
 جلوه افزايش باعث كه است ويژگي كشش .خوردمي همبه

 منتظرهرغي شيوه به بيننده انتظارات بردن باال و منظر يتماشا
  .(Bell, 2004) شودمي
 به توانمي ،ييفضا الگوهاي دسته در شناسيزيبايي معيارهاي از
 وجهت با كرد. اشاره (20)شدگيچفت تداوم، محصوريت، زديکي،ن
 كه ييفضا الگوهاي طبقهدر يختشنازيبايي معيارهاي تعريف به

 معيارهاي با مذكور معيارهاي ،شد اشاره هاآن به پيشتر
 دهستن همسان دانگيخرد انزوا، پيوستگي، شامل اكولوژيکي

(Bell, 2004).  
 نوع،ت ،بصري هد ِ هدست از يختشنازيبايي معيارهاي جمله از
 ستا منظر گوناگوني ،تنوع از منظور است. وحدت مکان، روح

(Bell, 2004). در كه نامحسوس هايويژگي به مکان روح 
 ميان هايتفاوت تشخيص به و هستند سهيم مکان ي  ماهيت
 .شودمي اطالق ،كنندمي كم  ديگر مکان با مکان ي 

 همه و افتاده اتفاق خاص مکان آن در چهآن هر همچنين
 دارند تشرك مکان حس ايجاد در ند،اهزيست آن در كه موجوداتي

(Bell, 2004). در تداوم و يکپارچگي با اخصش عنصر وحدت 
 در ساختانسان الگوهاي نسنجيده پيدايش .است منظر طراحي
 دايجا اختالل طبيعي نيمه و طبيعي هايهمنظر ذاتي وحدت
 بر قدر هر كه ستا هداشت اظهار ،مخدوم .(Bell, 2004) كندمي

 فزايشا منظره ارزشي كيفيت شود، افزوده سيما طبيعي گوناگوني
 لنديب و پستي وجود سيما كيفيت افزايش براي .ندكمي پيدا
 و عيطبي نماي تركيب افزايش گياهان، تركيب تنوع زمين، شکل

 ستا الزم آبي يهاهكنار يا آبي منابع وجود غيرطبيعي،
  (.1390)مخدوم،

 

 هامواد و روش
 مرور با منظر بصري هايارزش درک كلي، هد  پژوهش اين در

 رابطه، اين در است. اكولوژيکي و شناختييزيباي معيارهاي
 اصلي معيارهاي اساسبر ،كن( )روددره مطالعه مورد محدوده
 ارتقاي جهت در منطقه طبيعي ساختار و مکان روح حفظ مانند
 در .ستا شده طراحي منظر شناسيييزيبا و اكولوژيکي عملکرد
 كيفيت و عملکرد ،شده استخراج معيارهاي به توجه با بعد، مرحله
 ديگر پيشنهادي زينهگ دو همراه به شده ارايه طرح ظرمن

 صورتبه شهري يهاهدررود كه جاآن از .است شده ارزشيابي

 توسعه و يکديگر به اجزاء اتصال در ؛هستند افقي و خطي
 تداوم در فيزيکي مانعي عنوانبه و اكولوژيکي هايشبکه

 ,Makhzoumi & Pungetti) ندباشمي ثرؤم بسيار مسيرتوسعه

 شهري يهاهدررود از حفاظت جهت هاتالش امروزه .(1999
 حفاظت صورتبه طبيعي و تفرجي فرهنگي، مناطق عنوانبه

 است افزايش حال در هاسايت اين اراضي ياحيا يا و شده ايزوله
(Cook & Van lier, 1994). جهاني ادبيات در همچنين، 

 آب ريدورهايك با نزدي  رابطه در شهري سبز هايفضا توسعه
 شودمي گفته حياتي شبکه آن به كه شودمي پيشنهاد سطحي،

(2000 Tjallingii,). و (21)ساموئل هايبررسي اساسبر 
 يهاهدررود طول در بومي درختي يهاهگون كاشت ،(22)كوواري 
 در و كندمي كم  طبيعي مخاطرات كاهش به شهري
 يهاهراسبز ايجاد براي اكولوژي  طراحي مفاهيم ساختنعملياتي
  .(Saumel & Kowarik, 2010) بود خواهد ثرؤم ،شهري
 و آن قعيتمو به توجه با كن درهرود طول در نظر مورد محدوده
 هايرحط پيرامون، باز و سبز يهاهلک يفضاي توزيع و تركيب
 ينزم تجاري، و فرهنگي مركز شامل كه انجام حال در توسعه
 يهاهبرك توريستي، مجتمع شناسي،هگيا باغ تاتر، آمفي ورزش،
 و اكولوژيکي عملکرد در هاطرح اين از )برخي تفريحي
 انتخاب باشد،مي آورند(مي وجودهب اختالل آن شناختيزيبايي
 رگراهبز تا همت بزرگراه فاصل حد در ،محدوده اين .ستا هشد

 شناسييزيباي عملکرد ارتقاي براي ،مطالعه اين در .است رسالت
 شناختيزيبايي معيارهاي اساسبر ابتدا كن، درهرود اكولوژيکي و
 براي ديراهبر طرح شد، اشاره هاآن به باال در كه اكولوژيکي و

 سلسله لتحلي از استفاده با سپس ست.ا هشد هياار مذكور محدوده
 و ودموج وضع حفظ گزينه با مقايسه در پيشنهادي طرح مراتبي
 ،كيفي پارامترهاي سازيكمي روش با تهران شهرداري طرح
 ،خالصه طوربه گرفت. قرار بصري كيفيت ارزيابي آزمون تحت
 در همچنين است. هشد انجام زير هايگام طي حاضر پژوهش
 ست:ا هشد داده نشان تحقيق انجام فرايند ،(1) نمودار

 )براساس رمذكو محدوده اكولوژيکي طراحي .1
 يهاهگزين از يکي عنوانبه اكوفيزيولوژيکي( هايويژگي

 منظر بصري كيفيت ارزيابي براي پيشنهادي

 شناختيزيبايي و اكولوژيکي معيارهاي وريآگرد .2
 صريب كيفيت ارزيابي در ياهحرف واره الگو اساسبر



 ...های شهری با استفاده از منظر روددره شناختي عملكرد اكولوژیكي و زیبایيارتقای كیفیت 

 

 

109 

 ي  هر به دهيوزن براي تخصصي نامهپرسش تدوين .3
 نظر اساسبر ،شناختيزيبايي و اكولوژيکي معيارهاي از

 بين دو به دو مقايسه براي مراتبي سلسله يلتحل و كارشناسان
 افزارنرم از استفاده با متخصصان توسط شده داده هايوزن

Expert choice  
 معيارهاي مقايسه براي ،تخصصي نامهپرسش تدوين .4

 گزينه سه كارشناسان)اين به شده ارايه گزينه سه بين مذكور
 توسط شده ارايه طرح موجود، وضع در رهاسازي شامل
 پژوهش( اين در شده ارايه راهبردي طرح هرداري،ش

 بين دو به دو مقايسه طريق از ،برتر گزينه انتخاب .5
 .شد Expert choice افزارنرم وارد نامهپرسش نتايج ،هاهگزين
 وزن اعمال طريق از مراتبي سلسله تحليل روش اساسبر

 شد. مشخص برتر گزينه كارشناسان قضاوت نتيجه و معيارها
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  مطالعه انجام يندافر :(1) ودارنم

 

  پژوهش روش
 منظر كيفيت ارزيابي براي ياهحرف وارهالگو از ،تحقيق اين در

 منظر ياهحرف كارشناسان ياهحرف وارهالگو در است. شده استفاده
 كيفيت ،(فرمال شناسيييزيبا و اكولوژيکي) معيارهاي اساسبر

 وارهالگو در .(Zube, 1986) دهندمي قرار بررسي مورد را منظر
 چون كه است آن بر كيدات ،منظر كيفيت ارزيابي براي ياهحرف

 با ؛باشد كار از بخشي تنها تواندمي فردي هايقضاوت و معيارها
 كيفيت از را جامع ارزيابي ي  توانمي معيارها از تعدادي تركيب
 (& Bailey et al., 2007; Lausch آورد دستهب منظر

(Herzog, 2002. افزايش براي كه است آن بر كيدات همچنين 
 ده كارشناسي نظر از اي،حرفه قضاوت هايروش اطمينان قابليت
 زيادي حدود تا توانمي يکسان، مناظر روي مستقل ارزياب
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 مرور به توجه با داد. ارتقا ياهحرف قضاوت در را اطمينان ضريب
 عملکرد ارزيابي براي ،ستا هشد پرداخته آن به باال در كه منابع
 شناختيييزيبا معيارهاي از استفاده لزوم ،منظر كيفيتو منظر
 ضروري منظر گذاريارزش در اكولوژيکي معيارهاي با همراه
 تحقيق اين ندفراي ابتدايدر .((Wissen et al., 2008 است
 دو هر از برگرفته كه ييمعيارها ،جهاني ادبيات مرور اساسبر

 .نداهشد انتخاب ،هستند بصري كيفيت و اكولوژيکي ديدگاه
 شکل، اندازه، پيوستگي، مجاورت، شامل اكولوژيکي معيارهاي
 مکان، روح تنوع، شامل شناختيزيبايي معيارهاي و تركيب
 وارهالگو براساس ،بعد مرحله در است. كشش،تعادل وحدت،
 معيارهاي براساس منظر ياهحرف كارشناسان ،ياهحرف

 بررسي مورد را منظر كيفيت فرمال شناسييييباز و اكولوژيکي
 ذاتي كيفيت روي تمركز با ياهحرف روش اين و دهندمي قرار
 ياجزا و بصري يهاهلفؤم تحليل و هتجزي به منظر،
 و اكولوژيکي معيارهاي با اههمر منظر دهندهتركيب
 ،مطالعه اين در .(Dearden, 1988) پردازدمي شناختيييزيبا
 تحليل روش از ،شده تعريف معيارهاي سازيكميو ابيارزي براي
 از يکي مراتبي سلسله تحليل فرايند .شد استفاده مراتبي سلسله
 معيارهاي با گيريتصميم براي شده طراحي هايروش رينتجامع
 توسط روش اين .(Malcewzki, 1999) باشدمي چندگانه
 فرايند نعنوا تحت كتابي در ،ميالدي 1980 سال در (23)تيعسا

 ماتريس ي  ابتدا ،روش اين در د.ش مطرح مراتبي سلسله تحليل
 و مقايسه زوجي صورتبه پارامترها و شده تشکيل ايمقايسه
 اساسبر هامقايسه اين د.شومي محاسبه هاآن نسبي )ارزش( وزن

 بيان كيفي صورتهب آن نسبت و انجام نظري هايقضاوت
 9 تا 1 بين كمي مقادير به شده ياد هاينسبت سپس .دشومي
 از منظور اين براي .((Saaty & Vargas, 1994 گردندمي بيان
 متخصصان كارشناسي نظر تخصصي نامهپرسش تهيه طريق
 از متشکل آماري جامعه شد. گرداوري مراتبي سلسله تحليل براي
 اهميت ميزان نخست بخش است. بوده ياهحرف كارشناس 10
 دهي نمره )با يکديگر به نسبت گانه10 هاي معيار از ي  هر

 گانه 10 معيارهاي از ي  هر ،بعدي بخش در و (9 تا 1 بين
 و شناختيزيبايي معيارهاي اساسبر پيشنهادي گزينه سه بين

 توسط بصري ارزيابي مورد (9 تا 1 بين دهي نمره )با اكولوژي 
 به مربوط عددي آخراطالعات در گرفت. قرار كارشناسان
 موجود، وضع )حفظ گزينه سه بين آماري جامعه گذاريارزش
 معيارهاي اساسبر پيشنهادي طرح و تهران، شهرداري طرح
 Expert افزارنرم در اطالعات اين شد. گردآوري مذكور(

Choice تحليل روش اساسبر رافزانرم اين و ندشد سازيمدل 
 محاسبات، انجام از پس گيري،تصميم درخت و مراتبيسلسله
 نمودار در شد. مشخص هاهگزين از ي  هر مطلوبيت عددي مقدار
 عنوانبه گرافيکي صورتبه مراتبيسلسله تحليل فرايند ،(2)

 اين در ست.ا هشد داده نشان شناختيييزيبا معيارهاي براي مثال
 از كدام هر با را پيشنهادي يهاهگزين از ي  هر ارتباط ،تصوير
 اساسبر نمونه( عنوانبه) شده دارضريب اكولوژيکي معيارهاي
 نمايش مراتبيسلسله تحليل روش در تخصصي نامهپرسش
  .دهدمي
 

 همطالعمورد  منطقه
 در قرارگيااري و ييجغرافيااا خاااص موقعياات جهاات بااه تهااران
 برخاوردار  متعددي هايرودخانه و هادره از البرز، جنوبي ارتفاعات

 در هساتند،  جناوبي  -شامالي  جهت بابيشتر  كه هادره اين است.

 به و شکل نواري صورتبه هاباغ و كشاورزي اراضي هاآن حاشيه
 باه  شامال  از هاا دره و هارودخانه مسير و عمومي شيب از تبعيت
 قسامت  در كه هادره اين از يکي است. شده كشيده جنوب سوي
 33 كاه  باشاد ماي  كان  درهرود دارد، قارار  تهاران  غرباي  شمال

 و اسات  گرفته سرچشمه توچال كوه رشته از و دارد كيلومترطول
 شودمي خش  شهر جنوب در تهران غربي مناطق از گذشتن با

 يا   حول طبيعي كريدور ي  كن درهرود (.1381كاني، )نجفي
 منطقاه  و كان  روساتاي  هااي باغ حضور و باشدمي شهري محور
 آن اكولاوژيکي  عملکرد اهميت بر شرقي، حوزه در اجباري كشت
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 اکولوژيكي معيارهاي اساسبر برتر گزينه انتخاب براي مراتبي سلسله تحليل :(2) رنمودا

 

 اتباغ وجود همچنين است. افزوده تهران شهري اكوسيستم در
 زيباي بسيار هايترانشه ،ارگاني  پهنه با آب محورهاي ،كن
 بستر و طبيعي بزرگ هايسنگ وجود دره،رود پيرامون و پهنه

 تقريباً آب جريان طبيعي، هاياندازهچشم ،دستباال در كوهستاني
 در دموجو كشاورزي اراضي وها پوشش گياهي و باغ مي،يدا

 منظر صريب كيفيت ارزش باالرفتن باعث ،درهرود حريم و حاشيه
 در كنندهتعيين و مثبت عوامل جمله از موارد همه ست.ا هشد

 بيعيط وركريد اين انسجام و عملکرد حفظ با اكولوژي  طراحي
 دامنه از ودخ حركت در كن درهرود .روندمي شمارهب شهر در

 ترينيجنوب تا تهران نقطه ترينشمالي از البرز هايكوه جنوبي
 .كندمي عبور شهري متفاوت كامالً محيط سه ميان از آن نقطه
 نمايندمي قطع را كن درهرود كه عمده دسترسي يهاهشبک وجود
 در ،(كرج -تهران راه آزاد و رسالت اهبزرگر همت، )بزرگراه
 ند.اهودب ثرمؤ هم از جدا يهاهپهن به درهرود طول بنديتقسيم
 بين دهمحدو تهران، شهر در كن درهرود از بخشي ،هد  سايت
 ناي انتخاب علت ست.ا هشد انتخاب رسالت و همت بزرگراه
 يهردارش توسط توسعه هايطرح تدبير ،كن درهرود از محدوده
 اشيهح در باز و سبز يهاهلک فضاي توزيع و تركيب تهران،
 درهرود يساختار و يفضاي يتعموق ،(1) نقشه در است. درهرود
 حاشيه شده(ساخته و سبز ،زبا هاي)لکه تهران شهر در كن
 است. شده داده نشان كن درهرود

 

 هايافته
 آن به بلق قسمت در كه مطالعه انجام فرايند مراحل اساسبر

 باشد:مي زير ترتيببه پژوهش هاييافته شد، اشاره

 راساسب رمذكو محدوده اكولوژيکي طراحي اول: مرحله هاييافته
و  فرهنگي توپوگرافي، عوامل است. گرفته انجام زير هايويژگي
اشيه حاعمال شده در مسير و  تغييرات گرفتن نظر )در تاريخي
 هايگيويژ موجود، ساختانسان عناصر طراحي(، زمان تا درهرود

 گياهي پوشش تركيب دره،رود اطرا  ماهيت و بستر طبيعي
 اكولوژيکي طراحي هاياستراتژي راهبردي، طرح در همچنين موجود.

  است: شده گرفته نظر در شودمي اشاره آنها به زير در كه
 جهت درهتر طبيعي و ماهيت مسير طبيعي رودبس حفظ 

 شهري مسيل به رهدرود تبديل از جلوگيري
 شهري سبز فضاي يکپارچگي حفظ  
 بصري تنوع ايجاد براي منطقه ذاتي تنوع حفظ  
 در يپيشنهاد سبز فضاي فضايي توزيع و تركيب در تنوع ايجاد
 پيشنهادي طرح خال  بر كه بوده اين بر سعي طرح اين

 درهودر مسير تبديل و هازيرساخت ايجاد به بيشتر )كه شهرداري
 درهرود طبيعي بستر و شکل بردن بين از با شهري مسيل به

 يعيطب ساختار و مکان روح حفظ هد  با طراحي داشته(تأكيد 
 در درهرود اين اكولوژيکي عملکردارتقاي  و حفظ و مکان
 شود. انجام شهري و محلي هايمقياس
 ازشپرد از حاصل نتايج تحليل براساس دوم: مرحله هاييافته

 زا منظر، كيفيت و عملکرد ارزيابي ايبر معيارها مجموعه
 جدول در كه شناختيزيبايي و اكولوژيکي معيارهاي مجموعه

 نتايج اساسبر شد. استفاده پژوهش اين در هشد ليست(، 1)
 نامهپرسش از استفاده با دو به دو يا زوجي مقايسه از حاصل
 پنج بين اهميت درجه Expert choice افزارنرم و تخصصي
  ي،ايوستگپ اندازه، ترتيببه ريابص ارزيابي براي ولوژي اك معيار
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 کن درهرود حاشيه شده(ساخته و سبز ،باز يهاه)لكتهران شهر در کن درهرود ساختاري و ييفضا موقيت :(1ه )نقش

 

 در يختشنا زيبايي و اکولوژيكي معيارهاي: (1) لجدو

 بصري ارزيابي

 زيبايي

 يختشنا

 اکولوژيكي

 )زمينه( مجاورت، همسايگي و موقعيت مکاني عتنو

 ي()يکپارچگي اكولوژيک دانگيپيوستگي، انزوا، خرد روح مکان

 اندازه وحدت

 )نسبت طول لبه به داخل( شکل تعادل

 توزيع شكش
 

 توانميترتيب  اين به .است شده مشخص تركيب شکل، زمينه،
 ترينباال رايدا اندازه معيار ،نامتخصص نظر از گرفت نتيجه
 در اهميت ضريب كمترين داراي ،تركيب معيار و اهميت ميزان
  است. بوده مطالعه مورد سايت موجودِ منظر ارزيابي

 از استفاده با يختشنازيبايي معيارهاي بين زوجي مقايسه براساس
 حاصل نتيجه Expert choice افزارنرم و تخصصي نامهپرسش
 وعاتن وحدت، تعادل، كشش، مکان، روح ترتيب به مقايسه اين از

، نتيجه در هستند. موجود منظر ارزشيابي در اهميت درجه داراي
 ضريب كمترين داراي تنوع و اهميت ميزان باالترين مکان روح
 است. داشته آماري جامعه نظر از اهميت

 ملشا شده ارايه گزينه سه نهايت در سوم: مرحله هاييافته
 توسط دهش ارايه طرح موجود، وضع در درهرود سازيرها گزينه

 يابيارز جهت ،پژوهش اين در شده تهيه طرح و تهران شهرداري
 طرح يبرا برتر گزينه انتخاب براي ياهحرف كارشناسان توسط
 ادهد ضريب معيارهاي اسبراس مطالعه، مورد منطقه در توسعه
 مراتبي هسلسل تحليل روش با ،شد( اشاره آن به باال در )كه شده
 نشان رمذكو طرح سه ،(2) نقشه در .گرفتندقرار ارزشيابي مورد
 اين در شده ارايه طراحي دهندهنشان R )گزينه است شده داده

 زينهگ تهران، شهرداري توسط شده ارايه طرح M گزينه پژوهش،

B از صلحا نتايج به ،ادامه در .است( موجود وضع در سازيرها 

 :است شده اشاره مرحله اين
 ديگر گزينه دو به نسبت پژوهش اين در (R) شده يهارا طرح .1

 ارايه طرح يعني .ستا هداشت يبرتر ،پيوستگي معيار لحاظ از
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 آرامش باعث و دارد موجود منظر با بيشتري پيوستگي شده
 تهران شهرداري طرح آن از بعد ترتيببه و شودمي بصري
 انتخاب ،(B) موجود وضع حفظ گزينه آخر در و (1388)

 ند.اهشد
 ارايد تهران شهرداري طرح و پژوهش اين در شده ارايه طرح .2

 باشند.مي تركيب() اكولوژيکي معيار لحاظ به يکسان ارزش
 يهاهلک مساحت به محيط )نسبت شکل معيار لحاظ به .3

 برتري داراي پژوهش اين در شده ارايه طرح (پيشنهادي
 باشد.مي هاهگزين ساير به نسبت بيشتري

 ظرن از باالتري مطلوبيت داراي تهران داريشهر نهاد طرح .4
 .است ديگر گزينه دو به نسبت اندازه معيار

 طرح گزينه دو هر ،وحدت شناختيييزيبا معيار با رابطه در .5
 يدارا ،تهران شهرداري طرح و پژوهش اين در شده ارايه
  د.هستن وحدت معيار لحاظ به يکسان ارزش

 اين در دهش ارايه طرح ،ادلتع شناختيييزيبا معيار با رابطه در .6
  .ستهاهگزين ساير به نسبت بيشتري برتري داراي پژوهش

 رحط ،كارشناسان توسط گذاريارزش نمرات ميانگين اساسبر .7
 شناختيييزيبا هايمعيار نظر از پژوهش اين در شده ارايه
 اين اب ديگر گزينه دو به نسبت بيشتري مطلوبيت داراي تنوع
 دارد. معيار

 يارمع كارشناسان توسط گذاريارزش نمرات ميانگين اساسبر .8
 بيشتري مطلوبيت داراي تهران شهرداري طرح ،مکان روح
 است. ديگر گزينه دو به نسبت

 ،انكارشناس توسط گذاريارزش نمرات ميانگين اساسبر .9
 داراي شپژوه اين در شده ارايه طرح ،كشش معيار اساسبر

 است. يگرد گزينه دو به نسبت بيشتري مطلوبيت

 به نسبت گزينه هر نسبي هايوزن مجموع از يينها هايوزن
 يرسا به نسبت معيار هر نسبي وزن در ثيرگذارأت هايمعيار
 طرح يل،تحل اين از حاصل نتايج براساس يد.آمي دستهب معيارها
 ايدار،پ منظر طراحي هد  با ،پژوهش اين در شده ارايه راهبردي
 لفيقيت معيارهاي با ارزيابي لحاظ به را يينها وزن باالترين
 براي ينهگز بهترين عنوانبه ،بنابراين .ستدارا موردنظر،
  .شودمي پيشنهاد كن درهرود ساماندهي

 

 گيرينتيجه و بحث

 به كه اكولوژيکي يعملکردها به توجه با ها،درهرود تهران در
ران ته تباالدس باز فضاهاي بين ارتباط ايجاد و شد اشاره هانآ

 از ايردهگست طيف مقابل در هادرهبه داخل شهر، حفاظت از رود
 يزيکيف راتيتغي نوع هر يا شدن تکهتکه آلودگي، مثل اختالالت

 جهت آنها اكولوژيکي ظرفيت كاهش باعث كه اكولوژيکي يا
 با .هستند اهميت داراي است، طبيعي كيفيات و خدماتارايه 
 ي اكولوژ طراحي براي ق،تحقي اين از حاصل نتايج به توجه
 ياكولوژيک معيارهاي تلفيق از توانمي شهري هايدرهرود پايدار
 طبيعي ناصرع منظر كيفيتارتقاي  و حفظ براي شناسيزيبايي و
 آن به زني جهاني ادبيات مرور در طوركههمان برد. بهره شهر در
 اايمس كيفيت افزايش براي پيچيدگي و وعاتن است، شده اشاره
 و اكولوژي  معيارهاي تلفيق اساسبر طراحي دارد. زيادي ميتاه

 و سايت طبيعي ساختار در كمتر مداخله باعث شناسيزيبايي
 دارد. در پي را طرح پايداري نتيجه در كه شود،مي تنوع ايجاد

 يندارف هر اصلي هد  بايد پايداري كه اين به توجه با همچنين
؛ است نظرم به مربوط توسعه، يپايدار ابعاد از يکي و باشد توسعه
 بر منفي آثار كمترين كه شود انتخاب ايتوسعه گزينه بايد پس
توان از يم منظر بر توسعه آثار ارزيابي براي باشد. داشته منظر

 ارزيابي با ارتباط در كرد. استفاده مراتبيروش ارزيابي سلسله
 يطراح گزينه، سه تهران در كن درهرود از بخشي بصري
 طرح، شناسيزيبايي و اكولوژيکي تلفيقي معيارهاي اساسبر

  سه اين شد. مطرح موجود وضع حفظ و تهران شهرداري
 رزيابي سلسلهنامه با روش اپرسش از حاصل نتايج اساسبر گزينه
 10 تخصصي نامهپرسش اساس شدند. دوبهدو مقايسه مراتبي
 اساسرب يارهامع اين بودند. اكولوژيکي و شناختيزيبايي معيار
 شدند. ارزيابي گزينه سه بين زير سيرتف

 شکل بلندي و پستي ايجاد طريق از گوناگوني )تنوع( معيار -
 و طبيعي ينما تركيب گياهي، هايگونه تركيب در تنوع زمين،

 ارزشي يتكيف افزايش باعث آبي، هايكناره نيز و غيرطبيعي
 طرح رزشا كاستن باعث منظر در تنوع اگر ولي شودمي منظر
و  تيتوريس طرح هد  كه مطالعه مورد منطقه در ويژهبه دشو

 شود.مي ارزيابي منفي ،است تفريحي
 هاباغ شامل طبيعي عناصر حضور به توجه با ،مکان روح معيار -
 و حفظ عدم باعث ايگزينه اگر ،شهري پهنه اين در درهرود و

 عناصر اين يپذيرآسيب و يثبات بي ،طبيعي عناصر يکپارچگي
  شود.مي ارزيابي منفي ،شود
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 دازه،اان تناسب كه ساختانسان الگوهاي پيدايش ،وحدت معيار -
  ذاتي وحدت در باشد، نشده رعايت آن در شکل و فرم

 

 

 (22 و 5 منطقه ) کن درهرود مطالعه مورد منطقه در شده پيشنهاد راهبردي طرح سه :(2) نقشه
 

 .كندمي ايجاد اختالل طبيعينيمه و طبيعي هايهمنظر
 رنگ، رنظ از شده ايجاد عنصر بصري نيروي اگر ،تعادل معيار -

 را محيط در بنديتركيب و توازن آن نسبي ابعاد و شکل ،بافت
 خورد.مي هم به تعادل ،زندهمبر

 در قوي بصري نيروي اعمال با عنصر اگر ،كشش معيار -
 .آوردمي جودوهب را ناپايدار كشش باشد منظر با تناقض

 ورمجا سرزميني واحدهاي اگر ،همسايگي و مجاورت معيارهاي -
 ستگيپيو باشد تعارض در پهنه اين در اصلي اكولوژيکي عنصر با
 .شودمي طرح ناپايداري باعث و افزايش را انزوا كاهش، را

 كوچ  و دانگيخرد باعث ادياپيشنه طرح اگر ،دازهاان ارامعي -
 در لاختال باعث شود، منطقه اين باز و بزس يهاهلک شدن
 .است شده ارزيابي منفي و دش خواهد اكولوژيکي كاركرد

  ادازي بهل طول ايجاد باعث شده ايجاد عناصر رااگ ،شکل معيار -
  .شد دخواه بيشتر پذيريآسيب ،شوند پهنه اين طبيعي بستر در

 هايادداشت
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