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 چکیده

ترین موضــوعات طراحی منظر خیابانی ها، از مهمهاي ادراك آنهاي فعال و مؤلفههاي کیفی جدارهتمرکز بر ویژگی
 رحضو زمان مدت ،ي شهريفضا از شهروندان استفاده نحوه و زانیمتأثیر زیادي بر ها سطح همکف جداره تیفیکاست. 

ــت هاني احتمالی آتارهارف و  هايهاي مؤثر بر ادراك منظر خیابانی با تأکید بر جدارهیابی به مؤلفهدارد. به منظور دسـ

دهنده منظر خیابانی را به ســه مؤلفه کالبدي، عملکردي و توان عناصــر تشــکیلها، میتر آنفعال و امکان مطالعه دقیق
ــیم نمود. کیفیتزمینه و  روهاي کاربردي منظر پیادهمناظر خیابانی متشـــکل از کیفیتهاي طراحی شـــهري اي تقسـ
هاي فعال متشکل از دو بعد عینی و ذهنی است که بعد شناسی آن است. اجزاء تشکیل دهنده جدارههاي زیباییکیفیت

 ارتباطحس خوش آمدگویی و  خوانایی، جهت دهی،شامل عینی شامل عناصر خارجی و داخلی ساختمان؛ و بعد ذهنی 

 یاندیدر بستر مطالعات م شیمایمشاهده و پ قیتحق وهیشـ  از پژوهش نیااسـت.   متقابل شـهروندان با فضـاي خیابان   
 هاي کمی و کیفیروش تحلیل مورد اســتفاده تلفیقی از روش  بهره گرفته اســت.خیابان خیام در بافت میانی شــیراز 

ورد م کرتیل فیطماتریس سوات و امتیازدهی ا استفاده از بهاي به دست آمده ارزیابی ادراك منظر خیابانی است و داده
ــتراتژیک ارائه  ــت.  تجزیـه و تحلیل قرار گرفته و راهبردهاي طراحی از طریق ماتریس راهبردهاي کمی اسـ ــده اسـ شـ

 هاياي و تاریخی، ارتقاء کیفیت منظر عینی، ارتقاء مؤلفهتأکید بر ارجاعات زمینه دهد کهپژوهش نشـــان میهاي یافته

تأکید بر تجربه فضــایی عابرین پیاده از سطح ، هاي سـطح همکف سـاماندهی کالبدي جداره ، عملکردي و نظام فعالیتی
 در طراحی منظر خیابانی ضروري است. ارتقاء امنیت اجتماعی و حس حضورپذیريو  همکف

 هاي کلیدي:واژه

 .ادراك محیطی، منظر خیابانی، جداره فعال، خیابان خیام، شیراز
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 و بیان مسئله مقدمه -1

بستر به  ،يشهر يعنصـر سـازنده فضـا    نیترمهم ابانیخ
شــدن فرهنگ  انیصــحنه نما ،يشــهر اتیح وســتنیوقوع پ

 گریو از طرف د یجامعه، رخ دادن تعامالت و تقابالت اجتماع

ــهر شینما يبرا یمکان ــت، که به دلیل يهنر طراحان ش  اس

 يتکنولوژ همراه با تحوالت يوقفه شهریشـتابان و ب  یزندگ
شـــهروندان به دنبال  يرا برا یو ادراک یذهن يهایآشـــفتگ

 یو آشفتگ اغتشاشامروزه ). Gifford, 2000: 2(داشته است 
ط شده توس رفتهیپذ یتیواقع رانیا يو منظر شهرها مایدر س

طراحی و  . عدمنظران و عامه مردم اســتمســئوالن، صــاحب
 یکالن و نبود پروژه طراح یخت و ســاز بر اســاس طراحســا

ــرف، به   ــعف تئوریک، عملکردگرایی صـ ــهري، ضـ منظر شـ
ــیون و حـاکمیت زاویه قائمه، هنرنمایی     کـارگیري مـدوالسـ

 یســامانهعوامل ناب ملهاز ج رهیناشــیانه برخی از طراحان و غ
  .است يشهر يهاابانیمنظر خ

وجب شده م يشــهرساز يهااز پروژه ياریشـکسـت بسـ   
ان کنندگاست که طراحان به منظور درك بهتر رفتار استفاده

 هژیمرتبط به و يهااز رشــته ی شــهريطراح تیفیو ارتقاء ک
 Robert et( استفاده کنند یشناسو جامعه یعلوم روانشـناس 

al., 1987: 12  ــهروندان از یک ــی چگونگی ادراك ش ). بررس
ها نسبت به آن ها و تمایالتفضاي شهري و توجه به خواسته

آن فضـــا موضـــوعی اســـت که نباید مورد غفلت قرار گیرد. 
نو  يهادهیمرجع در مورد ا تحقیقاتبه  ازیهاســت که نمدت

ــاس م ــودیاحس  ختهیطراحان برانگ یآن آگاه قیتا از طر ش

 ونزبیگ( ابدیوسعت  نهیزم نیدر ا یشـود و حوزه تفکر طراح 

 ).3: 1386، اوبرهولزرو 

اطرافشــان  طیها با محارتباط ســاختمان هاز آنجا که نحو
و به طور کلی  یهمگان يدر ادراك قلمرو یمهم اریمالك و مع

ــهر  ــط افراد پش ــت و هم ادهیتوس منظر  يهایژگیوچنین اس
ــهري منظر  کی ،بر جامعه دارد یو روان یاجتماع راتیتـاث  شـ
در به مشــارکت افراد  تشــویق موجب تواندیمطلوب م شــهري

 :Evren, 2016شود ( يشهر ياریو اخت یتماعاج يهاتیفعال

و  مدار تهیهیابی به جوامع پیادهبنابراین به منظور دســت). 14
تنظیم ابزارهاي کاربردي ارزیابی محیط کالبدي مورد استفاده 

 Department of Public Health ofعابران پیاده ضـروریست ( 

San Francisco, 2008: 2 .(گرفته صورت مطالعات به توجه با 

 فقدان و کمبوددر ادبیات شـهرسازي کشور ما،   نه،یزم نیا در

ــوع به نگرکل و جامع کردیرو  منظرارزیابی و طراحی  موضـ

 احســاس شــدت به شــهروندان یادراک اصــول هیپا بر یابانیخ

   رد یابانیخ منظر با رابطه در ییاجرا ضوابط و اصول .شودیم

ه اقتضاي شرایط و ب رازیش شهر جمله از اشـهره  یخیتار بافت
 مرمت ای و یطراح يهاتیمحدود و چارچوب نییتع منظور به

ــو و میتنظ بناها ــده بیتص ــت ش این مالحظات  رغمیعل. اس
 رد ،یخیتار ارزش واجد بافت یابانیخ منظر در گرفته صــورت
ــهرها یانیم بافت  و شــخصم و ضــوابط اصــول امروز به تا ش
   .است نشدهتدوین  ينگرجامع

 تحقیقپیشینه  -2

هاي مختلفی با موضوع مطالعه نحوه ادراك منظر پژوهش
هاي شهري و اصول هاي خیابانخیابانی، نحوه ارزیابی جداره

طراحی نماهاي شــهري انجام شــده اســت. ساختار کلی و یا 
ــامل روش تحقیق به کار رفته در برخی از این پژوهش ها شـ

 موارد زیر است: 

پیش بینی ترجیحات «اي با عنوان در مقـاله  »هرزوگ«
) به معرفی 1982( »عموم نسـبت به فضـاهاي شهري ناآشنا  

ــارکت افراد در فرآیند برنامه  ــی براي جلـب مشـ ریزي روشـ
پردازد و مناظر خیابانی را به پنج دســته معاصر، محیطی می

ــنتی و  ــاختارهاي س طبیعی، معماري با زمینه غیرمعمول، س
اســاس میزان کند و برمناظر خیابانی صــنعتی تقســیم می 

شــوندگان به تماشــاي تصــاویر این مناظر زمانی که پرســش
 »یان گل و همکارانش«دهد. ها امتیاز میپردازنـد به آن می

هاي متشکل از دو عکس ارزیابی فضاها را به صورت مجموعه
از دو فضاي مختلف تهیه نموده و از افراد خواستند تا تصاویر 

ــاس آزمون هــرا امتیــازدهی کننــد. مجموعــه داده  Tا براسـ

 مورد تحلیل قرار گرفت.  1مستقل

 يساختمان برا کیباورند که  نیبر ا »یازوسکیهدمن و «
 قیدق دیبه تقل يازین يوحدت بصــر تیو تقو نهیتناسـب با زم 

مشترك  يهایژگیو دیبلکه با ،مجاور ندارد يهاتمانفرم سـاخ 
وحدت در  جادیا يارهایمع و داشــته باشــد ینیمع یو اســاســ

ها، شــمرند: تناســبات پنجرهیبرم نیرا چن يشــهر يهادارهج
ســبک، مصالح و خط  ،ینیعناصــر تزئ ،يورود يریمحل قرارگ

ــکی(هدمن و  بـام  در مقاله  »کرامپن« ).15: 1384 ،یازوسـ
ــهري« بــه عنوان  یکیاز تکن) 2007( »مــفــهوم محیط شـ

به  عناصرمحاسبه تنوع  به منظورساختمان  يکننده نماهیتجز
ــتفـاه می   فتـه کـار ر  فرم به کارگیري بـا  کنـد. وي  در نمـا اسـ

از  کیموجود در هر  عناصرنمونه  یو شمارش دست یشـطرنج 
ــلول ــبات یها، به نوعس ــت  رتنوع اجزا د یروش محاس نما دس

ــتوالـد و همکـارانش    «. افـت یـ  در مقـاله   »مـایکـل جی اوسـ
ــیم« ــاویر معماري تقسـ  »بنـدي خط: روش کمی ارزیابی تصـ

 ArcImageافزار شماري و نرمده از روش جعبه) با استفا2008(

خطوط عمودي، افقی و مورب موجود در یک نماي شــهري را 
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ــه کننـد و هم در نمودارهـایی مشـــخص می  چنین به مقایسـ
 پردازند.  تطبیقی دو نماي سنتی و مدرن در یک نمودار می

ارزیابی روش  ) شــش2010( »فورســیت و جیکوبســن«
ــهري را کیفیـت  ــامل  کنند کهمی یمعرفهاي مناظر شـ شـ
ــ ــهر یطراح یبررس ــت اموال طراح ،يش ــهر یفهرس ي، ش

 بررســی ی وورکشــاپ ارائه جمعي، شــهر یورکشــاپ طراح

ده از ها استفااست، به اعتقاد آن يبصر نیتبا یابینقشه و ارز
قادر است کیفیات بصري، هویت طراحی  2هاي چندگانهروش

 فضا را ارزیابیکنندگان نسبت به شـهري و بازخورد اسـتفاده  

پورجعفر و «). Forsyth & Jacobson, 2010: 21- 22نماید (
 یو ناهماهنگ یهماهنگ يارهایمع) 1391( »علوي بالمعنی

کات مکانیسم حریی را شامل نایبا دستگاه ب يبصر يهادهیپد
مکانیسم دید دوچشمی، ، خاموش -مکانیسم روشن، ساکادي

ــ  و نظریـه تـابع انعکـاس     دانند. می ایینظریـه فرکـانس فضـ
 يبنـاها  ينمـا  ریتـاث «در مقـالـه    »عبـداللهی و همکـاران  «
) بر 1392( »زیشـهروندان شهر تبر  یذهن ریبر تصـو  یخیتار

ــامل   این باورند که ــهري، ش عوامل عوامل ارزیابی نماهاي ش
ــوح، پ ،یادراک ــالــت، دوام و  ،یدگیــچیوضـ حس تعلق، اصـ
ی، گوابست زانیمي، و بصر يکالبد یکپارچگ، یدار بودنیمعن
 ی است.بخشآرامو  زشیانگ

ــد، توجه به ارتباط بین فرد و   ــاس آنچـه گفته شـ براسـ
ــوص در محیط و تـاثیر و تاثرات متقابل میان آن  ها به خصـ

فضـاهاي شـهري از اهمیت بسـیار زیادي برخوردار است. در    
ریزي و مدیریت شهري، در دستور کار قرار دادن حوزه برنامه

ــهري قرار دارد. در این مهم در حیطــه وظــای ف طراحــان شـ
کشـــور ما علیرغم ضـــرورت توجه به این موضـــوع، تاکنون 
بررسی و مطالعه عمیق و جامعی نسبت به آن از جانب حرفه 

  طراحی شهري انجام نشده است.

 و مبانی نظريها مفاهیم، دیدگاه -3

 يشهر منظر وادراك محیط بازخوانی مفهوم  -3-1

ــترین برخوردهـا و کنش  اي متقابل میان افراد در هبیشـ
هایی پیوندد و شامل تمام بخشفضاهاي عمومی به وقوع می

ها دسترسی فیزیکی و بصري دارند از شهراند که مردم به آن
تجربیات و محفوظات قبلی و حاالت ). 1: 1393(تیبـالـدز،   

ــرعت فراهم می ــی در لحظه ادراك به س یند و نقش آانگیزش
). 10: 1389کنند (پاکزاد، یفا میاي در ادراك اکنندهتعیین

ــط اندامپس از دریـافت اطالعات یا پیام  هاي گیرنده ها توسـ
هاي حســی حواس انســان اطالعات دریافتی به وســیله اندام

افتند و در مراکز هاي عصــبی به جریان میگیرنده در رشــته

شوند. این اطالعات که عصـبی بررسـی و تجزیه و تحلیل می  
ــورت عالئم و   ــند یا رمزهاي اطالعاتی به مغز میبـه صـ رسـ

مجـددا از رمز بودن بیرون آمـده تحت تاثیر محفوظات قبلی   
گردند. عالئم اشیا واقعی هستند که انسـان موجب ادراك می 

ها فرایند انتقال اطالعات دهند، سیگنالاطالعات را انتقال می
 Waneاســت و نماد یا ســیمبل چگونگی ادراك فرد اســت (

Wong, 1995: 21.(  که گاهی اوقات با شناخت) ادراك محیط
شــود) فراتر از صــرفاً دیدن و حس محیط اشــتباه گرفته می

محیط اسـت. صورت در معماري مجموعه اي راکد و ایستا از  
رد ها بر یکدیگر نیرو واهاي ساکن نیست، بلکه صور و فرمفرم
کند کننـد و ذهن آدمی برآینـد این نیروهـا را ادراك می   می
 ). 3: 1386نهایم، (آر

 اشاز سـوي دیگر فضـاي شهري عالوه بر جایگاه کلیدي  

در سـاخت کالبدي شـهر به وساطت فضاي ادراکی و نمادین   
دهنده خود حـامـل میراث تاریخی و فرهنگی جامعه و انتقال  

ــترك فرهنگارزش ــت هاي مشـ ــهري اسـ هاي محلی و شـ
 را يشـــهر يفضـــاها لذا ).67: 1389 ،ییخدا و انیعیرف(
 نیا و هنهاد فراتر را پا دیبا بلکه ،پنداشت بومستیز توانیمن

ــور یمتنوع يهابومروان را هامکان  به کدام هر که کرد تص

ــخگو خود نوبه ــ يپاسـ  یروان -یروح يازهاین از یبخشـ
 داد نشان تلسونیا ).3: 1394 بزرگ، و پاکزاد(اند شـهروندان 

 ،هنیذ يبرخوردها در یبیترک یمبحث یطیمح ادراك که
ــرور یارتباط جادیا ــناخت و یکیزیف نهیزم نیب يضـ ، شـ

. است یطیمح ادراك يهانشانه یابیارز و رهایتفسـ  رات،یتاث

 به یطیمح ادراك بخش چهار اتفاق کی تجربه با زمان هم

 شودیم وارد فرد بر که يشماریب اطالعات يسازساده منظور

ــرا ســنجش امکان و دهندیم رخ ــتهیپ وقوع به طیش  را وس
 ). Boyko, 2000: 13( دهندیم

منظر شهري تک عنصرها و یا مجموعه عناصري هستند 
اند و به جز مواردي معدود ها ســـاخته شـــدهکه در طی قرن

شوند. روند این تغییرات ثابت نبوده و با دوباره نیز ساخته می
گذاري در این زمینه فضاهاي کارآمدتر براي افزایش سـرمایه 

، رو به ازیاد اســت. در منظر شهري با دو فعالیت روزانه مردم
ــتیم. از این رو در تبیین  مؤلفه پایدار و تغییرپذیر مواجه هس

هایی بود سـاختار منظر شهري بایستی در جستجوي راه حل 
ــد و با اطمینان بتوان  ــخگوي هر دو محدودیت باشـ که پاسـ
گفـت، چـه نوع تغییر و چـه زمـانی باید این تغییر/ تغییرات     

). فرایند ادراك منظر شهري 38: 1381د (طبیبیان، اتفاق افت
 بیان شده است. 1شامل سطوحی است که در جدول 
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Table 1: Levels of urban landscape perception (Source: Knoll, 2001: 228-222 and Buquio, 2000: 13) 

Description 

Urban 

Landscape 

Perception 

At this level, the observer collects information through the senses, allowing for the identification of 

individual elements and complex structures, as well as the overall composition of the landscape. The 

process of cognition helps to create an idea of what is potentially possible around it. 

Perceptual 

Level 

At this level, the aesthetic recognition of information gathered from the prior level emerges through 

emotions and represents individuals' beliefs about space. For example, by observing attractive 

landscapes, the viewer is admired. When we add to the environment around the emotional component 

that we have experienced before, this level emerges in a way that arouses a particular feeling. 

Expressive 

Level 

At this level the physical characteristics of the elements perceived at the previous level are referred to 

the observer's background. Some are known as a mark or a sign of what has been stored in memory. So 

the stronger the observer memory and the more information it contains, the greater the likelihood of 

this matching. 

Symptomatic 

Level 

At this level of the aesthetic understanding of the objective phenomena of the urban landscape, another 

phenomenon emerges. One's reaction to the artificial or natural environment can be preferable as better, 

more beautiful, worse, and descriptive as good, undesirable, and so on. Also, idealistic and pure ideas, 

and imagery of what is perceived are optionally formed in the observer's mind. 

Symbolic 

Level 

 

 ندیفراشــود؛ که در واقع پس از ادراك، شــناخت انجام می

 پس از متاثر که است، شـده  ادراك عناصـر  امیپ و معنا کشـف 

باشد که می فرد یشخص تجارب و فرهنگ یارزشـ  نظام نهیزم
تواند طراح را در برآوردن هر چه بیشتر نیازهاي توجه به آن می

ــتفاده ــاند. اس ــیاري از  درکنندگان یاري رس  ثابت مطالعاتبس

 و اررفت نحوه بر یهمگان يفضا يبصـر  تیفیک که اسـت  شـده 
 يصــرب تیفیک. اســت ذاررگیثأت فضــا به نســبت افراد واکنش

 ،فضا از شـهروندان  اسـتفاده  یچگونگ و زانیم یهمگان يفضـا 

 فضا در دارد امکان که را ییرفتارها و هانآ حضـور  زمان مدت

ه یابی ب. بنابراین به منظور دســتکندیم مشــخص شــود انجام
هاي ایجادکننده ادراك بصــري مطلوب از فضاي شهري، مؤلفه

نندگان کترجیحات و تمایالت استفاده بایستی به عوامل موثر بر
ــکـل   ــایتمندي افراد در 1 توجـه نمود (شـ ). ترجیحات و رضـ

ــاوت ــا مؤثرند و عموما با  هـاي زیبایی قضـ ــانه از فضـ ــناسـ شـ
ــفــت نــاموزون،  -نــامطلوب، موزون -هــایی چون مطلوبصـ
 شوند.  داشتنی بیان میداشتنی و غیر دوستدوست

 

 
Fig. 1 The Expansion Process of Environmental Perception and Urban Space Perception Levels  

 

 خیابانی منظر ادراك هايمولفه -3-2

 يریگعوامل شکل نیتریاز اصل یکی يشهر ابانیمنظر خ
ــو ــهرونــدان و ســــا  یذهن ریتصـ ــهر در ذهن شـ  ریاز شـ

 ی. طراح)(Jaafar, 2012: 1اســـت کنندگان از آن اســـتفاده
اســـت که تاکنون مورد غفلت قرار  ياتهرشـــ یابانیمناظر خ

از معماران منظر در  ياریاسـت که امروزه بس  یگرفته و خالئ
ــ یپ  ).3: 1386و اوبرهولزر،  بونزی(گ تنــدپر کردن آن هسـ

 یچگونگ و يشهر يفضا کی عنوان به ابانیخ تیاهم امروزه
ــ فیط جذب منظور به نآ نمودن جذاب ــار از یعیوس  اقش

 يفضاها تجربه قیال شـهروندان . تاسـ  شـده  ثابت یاجتماع
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ــرزنــده مطلوب، یجمع ــتند هاابانیخ در ایــپو و سـ  هسـ

)Thompson, 2002: 59.(  ادراك منظر خیــابــانی، مفهومی
ــی   ــناخت و بررسـ ــت، که به منظور مطالعه، شـ پیچیده اسـ

ــکیل دهنده تر، نیـاز بـه تجزیـه آن بـه مولفه    دقیق هاي تشـ
 ندتوانیم یابانیخ منظر دهنده لیتشک عناصر ضروري است.

 و هرج از که ،کنند جادیا را منظم ارتباطات از یمراتب سلسله
 ,Gunawardena et al( بکاهد ابانیخ يبصر اغتشاش و مرج

و با تدقیق رویکرد جزء به کل، بر صـحت، سهولت   )1 :2015
ی برخو ســرعت مطالعه نحوه ادراك منظر خیابانی بیافزایند. 

ــر ثابت و متحرك   از مطالعات این اجزا را به ــته عناص دو دس
 یمدائ و ثابت ياجزا شامل ثابتاند، که عناصر تقسـیم کرده 

ــاختمان جداره مانند ثابت مهین ای و ــا ،هاسـ  ز،با هايفضـ

غیره است و  و سبز يفضا و يشهر مبلمان ،روسوارهرو، پیاده
 جامان ابانیخ يفضا در که ییهاتیفعالعناصر متحرك شامل 

 تلیفعا ای و ســـواره و ادهیپ افراد حرکت مانند ،شـــوندیم
ــت ( و ادهیـ پ نیعـابر  ). Embaby et al, 2015:4از این اسـ

براسـاس آنچه گفته شـد و با توجه به اینکه تأکید اصلی این   
  هاي فعال طبقه همکف است، عناصرپژوهش بر جداره

ــکیل دهنده منظر خیابانی را ــه مولفه کلی می تش توان به س
ــیم نمود:   -2رو، هـاي کـالبـدي منظر پیاده   ؤلفـه م -1تقسـ

اي هاي زمینهمؤلفه -3هاي عملکردي منظر خیابانی و مؤلفه
ي هاو تشــریح این مؤلفه فیتوصــمنظر خیابانی. در ادامه به 

 شود.سه گانه پرداخته می

 روپیاده منظر کالبدي هايمولفه -3-2-1

ــن نمودن مؤلفه ــکیلبراي روشـ دهنده هاي کالبدي تشـ
توان مســـیر حرکت پیاده را به عنوان یک یابانی، میمنظر خ

اتاق (فضاي تعریف شده با حدود مشخص) در نظر گرفت که 
اق مفهوم ات«از سطوح جانبی مختلفی تشکیل شده است. در 

ــورت یک اتاق   »3پیـاده رو  ــیر حرکتی عـابران بـه صـ ، مسـ
سازي شده است که ناظر در میانه مسیر حضور دارد و شـبیه 

دید انسـانی و به حالت پرسپکتیو مشاهده و درك  فضـا را از  
ــکلمی ــط 2 نماید (ش ). بنابراین آنچه از منظر خیابانی توس

شود، توسط طراح شهري نیز قابل کنندگان درك میاستفاده
مشـاهده و ثبت است. با توجه به مطالعات انجام شده در این  

هاي شــهري را متشــکل از چهار توان منظر خیابانزمینه می
 ). 2(جدول  ح دانستسط

 

 
Fig. 2 The concept of the sidewalk room and the four planes of the streetscape  

 

Table 2: Levels of the concept of planes of sidewalk room in the streetscape  

Description 
Constituent 

Planes 

This plane is the most important part of the streetscape and the concept of the sidewalk room, 

which attracts the most attention from those in the space and consequently generates a variety of 

behavioral responses and activities. The ground level is physically like a haunted man with the 

greatest burden (Arnheim, 2007: 65). Involving citizens and creating visual appeal, emphasizing 

the hierarchy of iconic elements and buildings, Providing the requirements of the public space, 

etc. are among the primary goals of this approach (Crawford et al, 2015: 201- 202). 

Active Frontage 

Plane 

Vertical extension of the active frontage plane can be seen on the canopy plane, including the 

upper floors of the ground floor, visible from the sidewalk, the protrusions of buildings, parasols 

and other physical elements that somehow traverse shadows the surface of the pavement. Elements 

such as awnings, porches and columns attached to the street wall also including to this level. Under 

Canopy Plane 
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normal circumstances, this level of perception is fully achieved when the observer is within a 

certain distance from the wall. 

It includes a vertical green space, a beacon, signs and façade on the opposite side of the street. 

Elements at this plane for the sidewalk are considered as creating a defining wall. Proper layout 

of vertical elements, natural landscape design, attention to location of signs in a way that creates 

spatial order and avoid visual disturbances are the hallmarks of surface design. Urban green space 

has a direct relationship with people's perception of space diversity, unity and attractiveness 

(Cooper et al, 2013: 43) and, in addition to creating a favorable climate, it provides for more 

people's presence and persistence in space (Weber et al., 2014: 205). 

Roadside Plane 

It also consists of urban furniture mounted on the sidewalk, the base of the greenery and gardens, 

the flooring, and the signs on it. The ease of traffic for space users depends largely on the quality 

of this plane. Citizens will be welcomed if the useful sidewalk width has adequate flooring as well 

as unevenness and abrupt surface differences. 

Ground Plane 

 

 خیابانی منظر عملکردي هايمولفه -3-2-2

آید، نقش بارز تردد چه از نام خیابان به ذهن میآن امروزه
و جـابجـایی یا یک راه عبوري اســـت. در حالی که خیابان به   

نماد فرهنگی  دهنده فرم شهر،عنوان یکی از عناصر مهم شکل
اي هو اجتماعی و برقرارکننده ارتباط فضــایی و اتصــال فعالیت

ــهري بوده و همواره مورد توجـه برنامه  ــهري قرار شـ ریزان شـ
). خیابان در طول تاریخ جهت 3: 1385داشـته است (معینی،  

تردد پیاده و سواره، خرید، تماشا، گذران اوقات فراغت، گفت و 
ــد   ــتن، دیدن و دیده ش ــس ــایر فعالیتگو، نش ها مورد ن و س

 پردازانهینظر گسترده تالش رغمیعلاستفاده قرار گرفته است. 

 اركمدتاکنون  ،یابانیخ منظر تیمطلوب يارهایمع با رابطه در

 يشــهر يفضــا در ارهایمع نیا ســنجش بر دال نانیاطم قابل
ــدهن ارائه يمحدود ــت ش در  ).Harvey et al, 2015: 18( اس

یف گسترده و متنوعی از عملکردها فضــاهاي شــهري موفق ط
پیوندد که ارتباط مستقیمی توسـط اقشـار مختلف به وقوع می  

) 1961با عملکردهاي رسمی و غیر رسمی فضا دارند. جیکوبز (

معتقد اسـت تنوع عملکردي، بر ایجاد احسـاس امنیت در فضا   
ــهري در    نیز تـاثیر مثبتی دارد و دلیـل عمده مرگ حیات شـ

ــهرهــاي بزرگ آمری دانــد هــا میکــایی را تفکیــک کــاربريشـ
)Burdette, 2004: 23- 24(هاي شهري، . توزیع مطلوب فعالیت

شــود. روي میموجب تشــویق افراد به حضــور در فضــا و پیاده
ز اها نیز خواهند بود. سـاز انجام سایر فعالیت عالوه بر آن زمینه

 هاي مربوط به گذرانتوان به فعالیتها میجملـه این فعـالیت  

سواري و روي، دوچرخهاوقات فراغت اشاره کرد که شامل پیاده
 Matsuoka andهاي مختلف در فضــاي شــهري اســت (بازي

Kaplan, 2008: 11.(  

 خیابانی منظر ايزمینه هايمؤلفه -3-2-3

هاي کالبدي و ي، همانند روح بر مؤلفهانهیزم يهالفهؤم
 يضاف ینیتکو ریسـ عملکردي منظر خیابانی حاکم هسـتند.  

ــ نظام ،یهمگان ــهروندان یفرهنگ و یارزشـ ــا و شـ  ریسـ
ــتفاده ــا، از کنندگاناس  و ادراك بر یابانیخ منظر ریثأت فض

 یانیم بافت يهاابانیخ منظر ریثأت و یانیم بافت از یابیارز
 پس ،)Portella, 2007: 9- 11( شــهر کل شــخصــیت  بر

 پسی و فرهنگ -یخیتار يهانهیزم پسی، تیهو يهـا نـه یزم

این مؤلفه هاي ی یـا دانش، همگی از ویژگی ذهن يهـا نـه یزم
. بنابراین اصول و قواعد به کار رفته در طراحی فضاهاي است

شهري باید با زمینه فرهنگی و اجتماعی جامعه همسو باشد. 
ــته به ویژگی هاي فرهنگی و هویتی که چرا که هر جامعه بس

ــت،  ــا دارد ، توقعات و انتظارات متفاوتی اازهاینداراسـ ز فضـ
)Burdette, 2004: 26- 28 .(    پیروي از فرهنـگ جـامعـه به

 گیري هرهاي الزم شکلعنوان یک سیستم فرادست از شرط

 ). 3: 1394 ،يمنصور و یفرج( اثر پایدار و ماندگار است

 روپیاده منظر شهري طراحی هايکیفیت -3-3

هاي مختلف، کیفیات طراحی شهري مشخصی را پژوهش
ــهري  براي منظر ــاي شـ خیابانی و یا به طور کلی براي فضـ

معرفی کرده اند. زیبایی بصري، وحدت، خوانایی، پیچیدگی، 
 Atauriرمزآلود بودن، تنوع، رؤیـت پـذیري، رویـدادمداري (   

399 -and de Lucio, 2006 398ــویر 4)، نظم چیدمان ، تصـ
ذهنی، کاراکتر بصري، عوامل نمادین و ارزش تاریخی بناها یا 

)، محصوریت، مقیاس Portella, 2007: 8- 9مگانی (فضـاي ه 
انسـانی، شـفافیت، ارتباطات، تضاد، تداوم، ارتباط با طبیعت،   
ــتن، بداعت، حدود و   ــایش، عمومیت داش قلمروگرا بودن، آس

 ,Ewing and Clementeثغور مشخص داشتن، غالب بودن (

ها، مطلوبیت و مطبوعیت، )، ارتباطات و دسترسی4 -2 :2013
ــایی عموم نی و امنیـت و غیره از جمله کیفیت ایم هاي فضـ

 فضاهاي شهري موفق در سطح جهان هستند. 

ــر طبیعی در جداره   ــتفاده از عناص ــی چگونگی اس بررس
ــهم ابنیه تاریخی به کل ابنیه موجود در   ــهري، تخمین س ش

هاي داراي عناصر و اجزاي شاخص، محدوده، تعداد ساختمان
هایی که مان، تعداد ســاختمانخوانایی فرم و عملکرد ســاخت

ــد و غیره از جملــه معیــارهــاي  ــتطیلی دارن  فرم غیرمسـ

 -Purciel, 2006: 1باشند (ذهنی می ریتصـو دهنده تشـکیل 
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ــته توان کیفیتمی). 5 ها طراحی مناظر خیابانی را به دو دس
هاي رو؛ و کیفیـت منظر پیـاده  يکـاربرد هـاي  کلی کیفیـت 

ــی منظر پیادهزیبایی ــناسـ ــیم نمود. کیفیترو تقشـ  هايسـ

ــایش و راحتی، ایمنی و رو منظر پیاده يکاربرد ــامل آسـ شـ
ارتباطات،  و ذهنی، دســترســی  تصــویر و امنیت، خوانایی

نظر شناسی مهاي زیبایییفیتزمانوارگی و شفافیت است و ک
شـامل غناي حسی، نظم و وحدت، پیچیدگی، رنگ،   روپیاده

نی ضایی، مقیاس انسابافت و مصالح، سلسله مراتب و توالی ف
 شود.می و محصوریت

 منظر خیابانی   درهاي فعال ادراك جداره -3-4

ــط  نیاول يفعال برا يهاجداره دهیا گل در  انیبار توسـ
آن به  يهاشــهیاما ر ،از چهار دهه گذشــته مطرح شــد شیب

فضاي  .گرددی) برم1973( ومنی) و ن1961( کوبزیج يکارها
ویژگی همه شمولی که عموم افراد شهري به عنوان فضایی با 

هاي متنوع اجتماعی را دارند مطرح است آزادي انجام فعالیت
)Sunaryo et al, 2012: 3تواند از طریق ). این ویژگی مهم می

از اصــول طراحی   هاي فعال به منصــه ظهور برســد. جداره
مناســب منظر خیابانی، طراحی مطلوب جداره طبقه همکف 

هایی که داراي طبقات زیادي تماناسـت به خصوص در ساخ 
هاي نحوه برخورد لبه ).Speckens et al, 2012: 139هستند (

ــاختمان   ــوص در طبقات پایین س ــهري به خص ها تأثیري ش
: 1393(گل،  ساز بر زندگی در فضاي شهري داردسـرنوشـت  

ها، به خصــوص نماي ســطح همکف و ). نماي ســاختمان75
که به عنوان فصل مشترك گیرند اول در این ســطح قرار می

ــاي داخلی و خـارجی، مهم  ترین عامل ارزیابی ناظران از فضـ
ر ذهنی گیري تصوییک فضـاست و بیشترین تاثیر را بر شکل 

ــري نما افراد دارد. میزان این تـأثیر متکی بر المـان   هاي بصـ
 ).Askari & Binti, 2009: 49است (

د، کنجداره تنها به عنوان پوســـته ســـاختمان عمل نمی
بلکه به عنوان ابزاري براي نمایش مقیاس عملکردي آن است 

)Utaberta, 2012: 1 .( ــربفرد بودن بارزه جداره  کیمنحصـ
 ,Wane Wong( شــودمحدوده  تیهو جادیموجب ا تواندیم

بناست که ارزش  ینما وجه خارجبه عبارت دیگر  ).27 :1995
 يمایسبر  يابرجسته ریثأو ت دهدیو ســاختار آن را نشان م

که  ياخواسته ).66: 1392(عبداللهی و همکاران،  شـهر دارد 
ه ک چرا ،طبقات متفاوت است ریبا سا رودیاز طبقه همکف م

ــ   اهابانیافراد و طبقه همکف خ نیب یکینزد اریـ ارتبـاط بسـ
ــاختمـان   یککه چگونه  رندیبگ ادی دیهـا بـا  وجود دارد. سـ

ــا  ادارمعنـ  يوگوگفـت  ــ یهمگان يبـا فضـ ــته باشـ  ندداشـ

)Heffernan et al, 2014: 3 .( و  یان گلنچه توسط آبراساس

مدت  نیب يدر کپنهاگ انجام شد ارتباط معنادار شهمکاران
، همکف وجود دارد سطح یزمان حضور افراد در فضا و طراح

ر تجالب کم سرعت يهادر مقابل جداره ادهیپ نیعابر کیتراف
 .شودیم

ــودن ســ    ــهرها گش ــیاري از ش طح همکف امروزه در بس
ــاختمان ــتفاده عموم به عنوان یک اقدام عام سـ ها براي اسـ

شود که در بیشتر موارد براي سازندگان نیز المنفعه انجام می
امتیاز استفاده از فضاي بیشتري را در سطح طبقات به دنبال 

در جداره امکان  ینینشعقب جادیا ).5: 1393 تیبالدز،( دارد
را  اسیخرد مق یهمگان يفضـــا جادیو ا ییتنوع فضـــا جادیا

وجود ). Safty & Simao Cal, 2013: 23( کنــدیفراهم م
 قیفضـــا و افراد حاضـــر در فضـــا از طر نیب يارتباط بصـــر

 جادیا ابانیمقابل خ يبازشوها و هايورود لهیها به وسجداره

به گفته ). Moreland City Council, 2010: 23( شـــودیم
نند کي بندمثلث جادیا انندتوینوع فضــاها م نیا تیوا امیلیو

 مطلوب دید یک ایعنصر متمرکز و خاص  یک لهیکه به وسـ 

ــپس بـا    ــوندیوارد تعامالت م گریکـد یافراد جـذب و سـ  شـ

)Evren, 2016: 26( . 

 فعال هايجداره دهنده تشکیل اجزاء و عناصر -3-5

شده است: قسمت  لیتشک یهر جداره از سـه بخش اصل 
 یانیقسمت م ،کندیمتصـل م  نیکه سـاختمان را به زم  هیپا

سمان را آو قسمت سقف که خط  باشدیکه شامل بازشوها م
). در طراحی Baper and Hassan, 2012: 1( کندیم جادیا

ــ  ــوددر نظر گرفتباید هـا  بخش از کیـ هر  لیـ پتـانسـ  ه شـ

)Department of  City Planning,  Kitchener, 2009: 3( .

ــهر طیدر مح ــله گرفتن از نکه امکآ لیـ بـه دل  يشـ ان فاصـ
ــاختار را به طور کامل   جـداره  هـا چنـدان وجود ندارد که سـ

 ،اهجداره ياز معمار ییهابخشبه که  لندیافراد متما ،نندیبب
ــتانهآ ،هايورود ــالح و  ،اتیجزئ ،هابالکن ،هاپنجره ،5هاس مص
  ).Chambers 1998, 11توجه کنند ( ییروشنا

ــل داره شــــامــل جــ یعوامــل موثر بر طراح نیتریاصـ
ح، مصال ،بازشوها ،سـقف  ،اجزا ،رنگ ،بافت ،فرم ي،بندبیترک

 ،وهابازش يریتناسبات به کار رفته در نما، اندازه و محل قرارگ
سطوح پر و ، )Baper and Hassan, 2012: 2-3( یکل اسیمق

، نما ایدر پالن و  هـا یرفتگ و عقـب  هـا یآمـدگ شیپ ی،خـال 
 ی، ایجادشـــناســـییبایز يارهایمع يریشـــناخت و به کارگ

ــر تیجذاب با  یو افق يعمود يهاوزن میتنظ قیاز طر يبصـ
ــتفاده از ترک ــدمی تعادل و یحجم باتیاسـ چنین هم .باشـ
) و Whitfield et al, 1983: 6( 6هـاي اولیه نزدیکی بـه فرم 

ــاختاري مانند قدمت و پیچیدگی (  ,Wohlwillترجیحات س



166 

SCIENTIFIC JOURNAL OF IRANIAN ARCHITECTURE 

& URBANISM, VOL. 10, NO. 18 

FALL & WINTER 2020 

 نشریه علمی معماري و شهرسازي ایران

 166 1398 پاییز و زمستان، 18شماره  ،10دوره 
 

 

 

ــهري مطلوب هاهاي جداره) از دیگر ویژگی11 :1974 ي شـ
اسـت. با توجه به آنچه گفته شد، اجزاء تشکیل دهنده سطح  

ــامل مواردي هـاي فعال منظر خیابانی را می جـداره  توان شـ

براساس آنچه بیان  اند.خالصـه شده  3دانسـت که در شـکل   
ــد، مدل مفهومی پژوهش نحوه ادراك جداره هاي فعال در ش

 ت. قابل ارائه اس 4منظر خیابانی به صورت شکل 

 

 
Fig. 3 Components of active frontages plane in streetscape  

 

 
Fig. 4 Conceptual model of research on the perception of active frontages in streetscape  
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 شناسی و قلمرو پژوهشروش -4

ــ قیپژوهش از روش تحق نیابــه طور کلی   -یفیتوصـ
ر د يریتون، منابع و اســناد تصومرور م يهاوهیو شــ یلیتحل

 ي (خیابانمورد قیو از روش تحق يابستر مطالعات کتابخانه

ــیراز) ــهر شـ ــ خیام واقع در بافت میانی شـ  قیتحق وهیو شـ
بهره گرفته  یدانیدر بســـتر مطالعات م شیمایمشـــاهده و پ

  7ماتریس سواتبا استفاده از هاي به دست آمده داده است.

مورد تجزیـه و تحلیل قرار گرفته   کرتیل فیطو امتیـازدهی  
ــت. ــوات در چهار مرحله دنبال  اس ــتار تحلیل س در این نوش

ــود. مرحله اول ارزیابی عوامل خارجی و داخلی، مرحله می ش
ــتراتژي ــکیل دوم تطبیق و تعیین اسـ ــوم تشـ ها، مرحله سـ

هــاي اجرایی و مرحلــه مـاتریس داخلی و خــارجی و اولویـت  
ــتراتژیکچهارم تهیه ماتریس راهبردها ــت  8ي کمی اسـ اسـ

 9).5 (شکل

 

 
Fig. 5 Research methodology of assessment of the perception of active frontages in streetscape  

 

 

اهمیـت خیـابـان خیام به مثابه نمونه اي قابل مطالعه از    
فضاي خیابان معاصر در شهري ایرانی به چند ویژگی اصلی و 

گردد. تحوالت شهري پس از قاجاریه در می ساختاري آن باز
ــت با از میان رفتن مرز منطبق بر   ــادف بوده اس ــیراز، مص ش
ــترش آن رو به پیرامون. این   ــیراز قدیم، و گسـ بـاروهاي شـ
ــتاي متعامد بر   ــترش بـه ویژه از جانب باختر و در راسـ گسـ

ــهر، و هم امتداد محور باغ ــاختار تاریخی شـ دوران  هاي سـ
ارزتري داشته است. روند تکوین این صـفوي شـهر، نمایانی ب  

ــهر، بافت  ــیر دگرگونی شـ بخش نوظهور که در بازخوانی سـ
 توان درمی نماید، به نحوي است کهمی میانی شـیراز را معنا 

ــازي دوران پهلوي اول را به   ــهرس ــلوب ش آن روند تثبیت اس
صـورت طیفی تکاملی شـاهد بود. در این طیف، و با توجه به   

توان تمایزي میان می ز اسـناد تصویري، مسـتخرج ا هاي داده
ــاید اطالق عنوان   ــخیص داد که ش بافت «دو نوع بافت را تش

به آن معنادار باشــد. » بافت میانی پســین«و » میانی آغازین
ه نماید کمی گیري راستایی خودنماییاوج این روند در شکل
شـناسی، هر سه الیه بافت شامل بناها،  به لحاظ مطالعه بافت

رســند، و بافت میانی را می و شــبکه درآن به تثبیتا هقطعه
بخشند. این راستا که نقش مرز و محور می مختصـات کاملی 

ــامل می گـذار میـان دو بـافـت پیش گفته را ایفاء     نماید، شـ
شود. در مقطعی از عمر شهري می خیام و وصالهاي خیابان

ردید گمی شیراز که گستره شهر شامل بافت تاریخی و میانی
ــیدي)، این محور نقش بارزي در  1340تا آغاز دهه ( خورشـ

تعریف و تحدید بافت شـهري داشته، و در عین ایجاد الگویی  
چلیپـایی، گره فعـالیتی مهمی مانند چهارراه خیرات (تقاطع   

خیام و وصـــال با امتداد هاي جنوبی خیابان-امتداد شـــمالی
 فیباختري خیابان لطفعلی خان زند) را به شــهر معر-خاوري

 ). 6نماید (شکل می
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Fig. 6 Khayyam Street along with Vesal Street form a stretch that can serve as the boundary between the two 

'beginner' and 'lateral' middle fabrics (Map of Shiraz 1326, Army Headquarters Geographical Center) 

 

مشابه در هاي ن، شاید تعدد نمونهعناصر موجود در خیابا
ــهرهـایی مـاننـد تهران، و یـا خیابان هایی مانند خیابان      شـ
داریوش شــیراز را نداشــته باشــند، اما نوعی تنوع به لحاظ   

ــبـت با پس زمینه و نیز الگوهاي کالبدي و ظرفیت   هاينسـ

گذارند که به لحاظ تاریخی هم می کـارکردي را بـه نمـایش   
اســتخوانبندي شیراز معاصر داشته، و نقش مهمی در تکوین 

هم حتی به صــورت مســیري براي تفرّج و پرسه در شهر آن 
 ). به همین ترتیب،1390روزگاران مطرح بوده اسـت (صانع،  

ــایـد خیـابـان خیام به رغم برخورداري از     می توان گفـت شـ
شهرشناسانه واجد اهمیت، کمتر مورد توجه قرار هاي ویژگی

 .01)7داشته است (شکل

 

 
Fig. 7 The Role of Khayyam Street in the growth of developing main structure of Shiraz by decade 1330 (Source: 

National Iranian Library and Documentation Center) 
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 هایافته -5

بصري بتواند بر مبناي سه مؤلفه -اگر مفهوم توالی فضـایی 
مورد ارزیــابی قرار  13و حـرکــت  12، مـوقـعـیــت   11مـحـتـوا   

، آرایش فضـایی و عناصر   (Kasprisin, 2011: 147-150)گیرد
ــه می موجود در خیـابـان خیام به ترتیبی اســـت که   توان سـ

(شکل   دادشهري را در آن تشخیص  14سکانس یا پرده نمایش

). ســکانس نخســت محدوده ابتدایی خیابان خیام از ســمت  8

ریزدانه، بلندمرتبه و خرده خان زند، شامل قطعات خیابان کریم
ــی ــرزندگی آن  فروش ــت که موجب س هاي متعدد و متنوع اس

شـود. سکانس دوم واقع در محدوده میانی خیابان، به دلیل  می
وجود قطعات درشــت دانه و کم ارتفاع اراضی بایر، باغ متروکه 

و غیره، فضـاي یکنواخت و فاقد سرزندگی را ایجاد کرده است.  
دلیل مجاورت با چهارراه خیرات و مرکز ســکانس ســوم نیز به 

ــی ها، افزایش تراکم طبقاتی و تنوع خرید و وجود خروه فروشـ
ها، بر پویایی فضـــا افزوده اســـت. ســـنجش هر یک از فعالیت
ــاخصمولفـه  هاي مرتبط با هر هاي ادراك منظر خیابانی و شـ

یک در قالب جداول طیف لیکرت انجام شـــده اســـت. در این 
ها و مؤلفه و شــاخص مورد بررســی، ســکانسجداول بســته به 

هاي شـرقی و غربی خیابان امتیازدهی شـدند. در تحلیل   جبهه
 1گانه در طیف لیکرت، در بازه اعداد  7هاي یکپـارچه کیفیت 

ــده اســـت. 7تـا   ها و هـا، زیرمؤلفه مولفـه  3جـدول   کمی شـ
 دهد.  هاي مورد بررسی را نشان میشاخص

 

 
Fig. 8 Sequential and serial visions of Khayyam Street  

 

Table 3: Components, subcomponents, and indicators of Khayyam streetscape perception  

Factor Sub factor index 

Functional 

Land Use and 

Activity System 

How to mix land uses and 

activities 

A variety of primary and supportive 

activities 

Deploy complementary activities 

adjacent to each other 
Compatibility of  land uses and activities 

Determination of active and 

passive frontages for use 

Determine applications with Activity 

overflow 

Determine activities with instant 

discharge 

Examine the type of activities by type 

and formal and informal 

Highlighted activities Social Groups Referenced 

Behavior Patterns 

Examine clients' behavior 

patterns and categorization 

Determine the percentage of voluntary, 

compulsory and social activities 

Identify people's movement path 
Investigation of population density at 

different time intervals 

Contextual 

Identity and 

historical 

backgrounds 

Investigating the development of 

streetscape 

A street-based space organization in the 

minds of residents and business people 

Recognition of elements of 

existing historical value 
Valuable elements and sensory spaces 

Outdated and memorable uses 

and activities 

The importance of the street at the 

district and city level and the impact of 

its perception on the evaluation of middle 

and urban context 
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Practical 

qualities of 

urban 

design 

Comfort and 

convenience 

The convenience of hiking 

through the decking 

Consider the proper width of the person 

moving the wheelchair 

Pause and rest spaces 
Assign enough useful width to the 

walking path 

Appropriate slope path 
Preparation a space for drink water and 

sanitation within walking distance 

Ruggedness and smoothness of 

surfaces and ramp mounting 

Consider arrangements for sheltering 

from the sun and rain 

The impact of high-rise 

buildings on the surrounding 

area 

Utilizing climate-friendly materials in 

urban furniture design and flooring 

safety and security 

Lack of places and points 

unprotected and blind 

Installation of traffic signs and 

equipment on the street 

Quality of pedestrian and cab 

lighting 

Use scaffolding and shielding in required 

places 

Safety of the disabled and 

physically handicapped 

The strength of the façade adjacent to the 

track 

Shorten distances at intersections Crime rates in area 

limiting The number of 

intersections 

The amount of streetscape seen by other 

users 

Walkway alignment required 
Physical separation of footpaths and 

cavalry 

Legibility and 

mental image 

Sound level 
Number of front yards of buildings, 

number of squares and parks 

Number of natural landscape 

elements 

The number of buildings that do not have 

a rectangular upper section 

Accessibility and 

communication 

Conformity of user platform 

with user nature 

Sense of legibility and orientation at 

street intersections 

The quantity and quality of 

parking on the street 

Appropriate communication with 

surrounding areas and the number of 

dead end routes 

Distance from street to nearest 

public transport station 

Interconnection of driving, pedestrian 

and bicycle routes from origin to 

destination 

Definition of street entrances and exits 

Aesthetic 

qualities of 

urban 

design 

Timeliness 
The quality of nightlife on the 

street 

Mode of operation and distribution and 

number of active users per night 

Transparency 

The ratio of transparent windows 

and openings on the ground floor 

The proportion of buildings that can be 

viewed in any way 

The ratio of transparent first-floor windows and openings and basements 

Sensory richness 
Quality of hearing sense motives The quality of smelling sense motives 

The quality of tactile sense motives 

Order and unity 

Number of frontage panels on 

one side of the street 

The extent to which Gestalt principles 

are applied to buildings 

The type of components used in 

the façade 

Clear vertical and horizontal façade 

rhythms 

Similarity of adjacent units to each other 

Complexity, color, 

texture and 

materials 

Number of prevailing colors in 

existing buildings 

Number of different materials and 

textures used in the façade 

Number of articulated buildings Variety in ownership and territories 

Number of pop-ups that vary in 

form and size 
Suitable combination of different colors 

Hierarchy and 

Sequence 

Static and dynamic spaces along Khayyam Street 

Functional hierarchy Structural hierarchy 

Human scale and 

enclosure 

Properties of street walls Height of buildings 

Sky proportions 
Number of porches, awnings and other 

roof elements 

Proportions of the elements of 

the sidewalk 

Ground floor proportions of buildings 

and windows 

The number of consoles and balconies and the extent of the upper floors in 

the street façade 
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 بحث -6

هاي چهار گانه ادراك مؤلفـه امتیـازدهی   توان مـاتریس می
هاي هاي اول تا سوم و جبههسکانسمنظر خیابانی به تفکیک 
را این گونه تحلیل کرد که با توجه  شرقی و غربی خیابان خیام

هاي مجموع امتیازهاي به دست آمده در هر یک از سکانس به
به طور کلی سـکانس سوم داراي بیشترین امتیاز است   خیابان

ترین امتیاز و در آخر سکانس دوم کم و پس از آن سکانس اول

را به دســت آورده اســت که نشــان دهنده پایین بودن کیفیت 
از امتی میانگینهاي مورد بررسـی در این سـکانس است.   مؤلفه

ــاخص  ــد که تا می 3,88ها در خیابان خیام مجموعـه شـ باشـ
تر است. پایین بودن میانگین حدودي از حد متوسط نیز پایین

هاي مورد بررســی، نشان امتیازهاي به دسـت آمده از شـاخص  
ــبتاً نامطلوب مؤلفه  هاي منظر خیابانی در دهنـده کیفیت نسـ

 .  )10و9محدوده است (شکل 

 

Fig. 9 Comparison of the final score of the integrated 

analysis of each of the Khayyam Street sequences  

Fig. 10 Comparison of the final score of integrated 

analysis of each of the components and qualities of 

urban design in Khayyam Streetscape  

 

هاي عملکردي منظر خیابان ل مؤلفـه در رابطـه بـا تحلیـ   
ــامطلوب خـیــام می  توان چنین بیــان نمود کــه اختالط ن

ــوص در هـا و فعالیت کـاربري  ــا به خصـ هاي موجود در فضـ
هاي غیرفعال و واحدهاي ســکانس دوم، درصد باالي کاربري

متروکه، عدم تلفیق فضـایی کاربري مسکونی به عنوان عامل  
 ها وشهري، با سایر کاربري ارتقاء امنیت اجتماعی در فضـاي 

ــازگار از جمله    وجود کـاربري درمـانی به عنوان کاربري ناسـ
 هايمســائلی اســت که دســتیابی به خیابان شهري با جداره

 هايسازد. به تبع ماهیت فعالیتفعال را با مشـکل مواجه می 

ــا گروه کننده محدودي هاي اجتماعی مراجعهموجود در فضـ
ــا می ــوند که در جذب فض ــاعات خاصــی ش تنها در ایام و س
 هاها وکافههایی مانند رســتورانکمبود فعالیتحضــور دارند. 

موجب افزایش موجب شــده اســت که ســرریز فعالیتی که   
 وجود نداشــته باشــد.  شــود،ســرزندگی منظر خیابانی می

هاي موجود، الگوهاي رفتاري ها و فعالیتمتناســب با کاربري
ــتفاده ــاس هاي اجباري قرار ته فعالیتکنندگان عموما در دس

هاي اختیاري و اجتماعی به ندرت و تنها و فعالیت گیرنـد می
شوند و در شب و ایام تعطیل نیز در بخشـی از فضا انجام می 

 یابند.می به شدت کاهش

توان گفت اي میهاي زمینهمؤلفـه در رابطـه بـا تحلیـل    
 اي نه چندان دوروجود چندین باغ و فضــاي سبز در گذشته

 تعدادي. بخشیدبه خیابان خیام منظري سـبز و باطراوت می 

از عناصر متعلق به دوره پهلوي اول و دوم همانند باغ مینو و 
برخی از واحدهاي مســکونی که با معماري منحصــر به فرد  

باشــند، پتانســیل طراحی و خود از ســایر عناصــر متمایز می
ــتند. غیر فعال بودن    اکثر محوطـه آرایی جـذاب را دارا هسـ

نیز به عنوان فرصت بسیار بناهاي تاریخی در حوزه بالفصــل 
ــبی به منظور باز زنده ــر و در  مناس ــازي و احیاء این عناص س

شود. قرارگیري نتیجه احیاء کالبدي و عملکردي محسوب می
 ووجود عناصر متعدد هویتمند خیابان خیام در بافت میانی، 

ی و معاصــر است، هاي دو گانه تاریخاز آنجا که واجد کیفیت
پتانسـیل ایجاد حس گذار در منظر شهري از این دو بافت را  

 داراست. 

ــعیت مطلوبی       امنیـت اجتمـاعی خیـابـان خیـام از وضـ
ــکــانس ــت، چرا کــه در سـ ــوم  برخوردار اسـ هـاي اول و سـ

ها به سمت فضاي گیري مطلوب بازشـوهاي ســاختمان جهت
ــبتاً همگـانی، ارتبـاط آن بـا دو خیابان پرتردد، اختالط     نسـ

اي هها، وقوع فعالیتمطلوب کاربري مسکونی با سایر کاربري
دیده شدن منظر خیابانی از ها، غیررسـمی مانند دستفروشی 

ــایر عابرین  ــوي س امنیت اجتماعی خیابان را تأمین نموده س
پیوسـتگی مسیرهاي پیاده در خیابان و حوزه بالفصل  اسـت.  

ي پیاده و هاآن و وجود ســلســله مراتب در شــبکه دسترسی

1st seq 2nd seq 3rd seq

functional factor 4.36 2.17 4.79

contextual factor 5 5.17 4.5

practial qualities 4.28 3.78 4.5

aesthetic qualities 2.92 2.38 3.15

final score 4.04 3.41 4.27
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سواره و حمل و نقل عمومی، شبکه حرکتی نسبتاً مطلوبی را 
ــت هـاي خیـابان حس   . همچنین در تقـاطع فراهم کرده اسـ

ــده اند.  یـابی وجود دارد و ورودي جهـت  هـا کامالً تعریف شـ
ــاز ارتقـاء کیفیت زمانوارگی خیابان چون     عوامـل زمینـه سـ

ــنایی معاکاربري ــب، مطلوب بودن روشـ بر، هاي فعال در شـ
ــمول جهت انجام فعالیت   ــاهـاي همگـانی همه شـ هاي فضـ

هاي گذران اوقات اجتمـاعی و اختیـاري بلنـد مدت، کاربري   
ها و ها، کافههـا، پـارك  فراغـت و تفریحی مـاننـد میـدانچـه     

ــبانه در  رســتوران ها موجب شــده اســت تا کیفیت حیات ش
 خیابان نامطلوب باشد. 

 نیز در مجموع روشــناسی منظر پیادههاي زیباییکیفیت

هاي نامطلوب حواس شنوایی و ضعیف عمل کرده اند. محرك
بویایی باعث ایجاد تصویر ذهنی نامناسب از منظر خیابانی در 

هاي حس کنندگان شــده است. فقدان محركذهن اســتفاده
المســـه، کمبود حس نظم کــالبــدي و عملکردي در منظر  

ــول تعر  ــوص در جداره همکف، فقدان اص یف خیابان به خص
ــده در بـه کـارگیري اجزا و ارکـان نمـا، عـدم هماهنگی       شـ

ــوح ریتم هاي عمودي و افقی در واحدهاي مجاور و عدم وضـ
ــت. به دلیل کمبود   ــري افزوده اسـ ــاش بصـ جداره بر اغتشـ

ــاختمـان    هاي خیابان فاقد هـا، جداره جزئیـات در نمـاي سـ
ــتند. نظام رنگ  ــري هس دي، بنکیفیت پیچیدگی و غناي بص

هاي اســتفاده شــده در اجزاء کالبدي منظر  تمصــالح و باف
 کنند. خیابانی از اصول معینی تبعیت نمی

ــبه گرایش چندانی به زدن رنگ تعلق به   مـالکین و کسـ
قلمرو و محـدوده مـالکیـت خود نـدارنـد و تفاوت بارزي در      

شود. هاي همگانی و خصوصی مشاهده نمیقلمروي ساختمان
و  ايو لحظــهمنــاظر قــاب شــــده کمبود و حتی فقــدان 

رویـدادهایی که به نحوي موجب جلب توجه ناظرین گردند،  
ــکانس دوم و  پالت رنگی محدود و غیرمتنوعی به ویژه در سـ

هاي قابل غنی نبودن سـلسـله مراتب ســاختاري و تعداد الیه  
هاي موجود در خیابان، عدم تشـــخیص در نماي ســـاختمان

ذابیت ها و خط آسمان مغشوش از جرعایت تناسـبات جداره 
ــت.   ــته اسـ ــري کاسـ اختالف ناگهانی تعداد طبقات در بصـ

هایی از مسیر، تناسبات منظر خیابانی را مخدوش کرده بخش
هایی که داراي بالکن، کنسول و . تعداد ناکافی ساختماناست

به طور کلی هر گونه پیش آمدگی در طبقات فوقاتی هستند، 
اي دارهها و عناصــر مسقف فضا، جبانهمچنین کمبود ســایه

یکنواخت و نامانوس را ایجاد کرده اســت. و در نهایت این که 
هیچ گونه فضــاي مکث طراحی شده که بتواند به از آنجا که 

عنوان فضاي ایستا در مسیر قلمداد شود، وجود ندارد، دلیلی 
 شود. براي حضور بلند مدت افراد در فضا دیده نمی

ــوات به طور کلی    21( عامل داخلی 59در مـاتریس سـ

ــعف) و  38قوت و   12فرصـــت و  23عامل خارجی ( 35ضـ

تهدید) شـناسـایی شد. براساس نظرات متخصصان، در میان   
گیري مطلوب بازشوهاي واحدهاي مسکونی جهتنقاط قوت، 

داراي بیشترین امتیاز نهایی است. به سـمت فضـاي همگانی   
ــتفـاده    ــا  محـدود بودن الگوي رفتـاري اسـ کننـدگان از فضـ

شــود. در میان عوامل طه ضــعف محســوب میشــدیدترین نق
هاي متنوع و جاذب کلیه امکان طراحی کاربريخـارجی نیز  

تهدید غیر فعال و متروکه موثرترین فرصت و اقشار اجتماعی 
ــایر کاربري  ــدن س ــابقه و واجد ارزش قويش ترین هاي با س

ــمار می   آید. مجموع امتیازهاي عوامل داخلی تهـدیـد به شـ
باشد. می 2,965تیازهاي عوامل خارجی و مجموع ام 1,894

هاي منتخب در سلول با توجه به مجموع امتیازها، اسـتراتژي 
گیرد. به عبارت دیگر قرار می 15هاي محافظه کارانهاستراتژي

هاي فعال آن، به رغم منظر خیـابـان خیـام، بـه ویژه جـداره     
وجود نقاط ضعف و تهدید، داراي نقاط قوت و فرصت زیادي 

 ). 11 لاست (شک

 

 
Fig. 11 Strategies and priorities implementation 

matrix of Khayyam Streetscape 

 

ــت و امتیاز نهایی  در این مرحله ابتدا نقاط قوت و فرصـ
شود. سپس با طرح این سؤال که ها در ماتریسی آورده میآن
ه ب» گذارد؟آیا این عامل در انتخاب استراتژي مذکور اثر می«

ــت امتیازي بین هر ی ــعف و فرصـ داده  4تا  1ک از نقاط ضـ
ــود. پس از آن مجموع امتیازهاي مربوط به هر یک از می شـ

با توجه به سازد. ها امتیاز نهایی آن را مشخص میاسـتراتژي 
 يهایگشــودگ ایجادامتیازدهی کارشــناســان، راهبردهاي  

هاي مختلف در یی و طراحی فضـاهاي شهري با مقیاس فضـا 
ــانهها، جآن ــایر رویدادهاي لب توجه ناظرین به نشـ ها و سـ

ــهروندان  ــورپذیري ش و طراحی  کالبدي و افزایش حس حض
ــار و  کـاربري  ــر ریز فعالیتی و جاذب اقشـ هـاي متنوع با سـ

ا ههاي مختلف شـهروندان در مقایسـه با سایر استراتژي  گروه
 ). 4 گیرند (جدولدر اولویت باالتري قرار می
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Table 4: Prioritizing Strategies of Improving streetscape of Khayyam Street with emphasis on ground floor 

frontages 

Strategies of Improving streetscape of Khayyam Street with emphasis on ground 

floor frontages 
Score Rating 

WO18 

Creating space openings and designing urban spaces of varying scales, attracting 

observers to signs and other physical events, and enhancing citizens' sense of 

presence 

1.697 1 

WO5 
Designing various applications with activity redundancy and attracting different 

groups and groups of citizens 
1.409 2 

WO3 
Creating a variety of primary and supportive activities for the purpose of attracting 

all segments and facilitating formal and informal activities 
1.037 3 

WO7 
Design of leisure and recreational uses such as parks, cafes and restaurants in 

dilapidated buildings and waste lands 
0.792 

4 

WO8 
Creating pauses and rests (benches, pavilions, etc.) along the street by retreating 

some buildings 
0.792 

WO2 
Appropriate vertical and horizontal mixing between residential and other uses, 

especially in the second street sequence 
0.772 5 

WO1 Design of a variety of land uses in Bay Area Second Street sequence 0.756 6 

WO12 
Definition of semi-public and semi-private spaces with transparent and semi-

transparent façade in the street and its immediate area 
0.653 7 

WO6 Design of pauses and leisure time in some inactive units 0.594 8 

WO17 
Applying a certain color scheme to the elements of street landscape and buildings 

and eliminating visual disturbances 
0.570 9 

WO10 
Providing lighting quality in the sub-streets of the street and promoting safety and 

security and thus the vitality of these spaces 
0.568 10 

WO11 
Separation of uniform, long and non-transparent walls and promotion of unity and 

permeability in the street façade 
0.500 11 

WO19 
Creating a human scale adjacent to high-rise buildings by retreating to the ground 

floor and designing the sidewalk 
0.489 12 

WO9 
Adopt arrangements for sheltering from the sun and rain along the way through 

the design of canopies, porches, etc. 
0.464 13 

WO16 
Design of articulated and rich structural hierarchies and enhance the visual appeal 

of street façade 
0.451 14 

WO4 
Design of small scale urban spaces in part of the wasteland located on the first and 

second sequences of the street 
0.396 15 

WO14 
Reconstruction of buildings and removing visual disturbances and adherence to 

the principles defined with regard to building burnout 
0.343 16 

WO15 
Coordination of components and elements used in façade, especially pop-ups, as 

well as streetscape elements 
0.321 17 

WO13 
Redesigning the desirable skyline through the design of upscale and unique 

buildings on Khayyam Street 
0.232 18 

 

ــد هدف کلی این پژوهش ارتقاء  با توجه به آنچه گفته ش
هاي فعال سطح همکف منظر خیابان خیام با تأکید بر جداره

ــت. به تبع آن، اهداف خرد عبارتند از  تأکید بر ارجاعات اسـ
ارتقــاء کیفیــت منظر عینی، ارتقــاء و تــاریخی،  ايزمینــه
ــاماندهی کالبدي عملکردي و نظام فعالیتی، هـاي  مولفـه  سـ

سطح همکف، تاکید بر تجربه فضایی عابرین پیاده هاي جداره
از سطح همکف، ارتقاء امنیت اجتماعی و حس حضورپذیري 
ــی و ارتقاء ایمنی.   ــترسـ ــبکه حرکت و دسـ  و بـازتعریف شـ

ــ ــیاس هاي اجرایی مرتبط با هر یک از اهداف تراهبردها و س
 بیان شده است. 5خرد در جدول 

 

Table 5: Goals, strategies and implementation policies of improving Khayyam Streetscape with emphasis on 

active frontages  

Goal Strategy Policy 
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Unique design of landmarks and 

design of adjacent urban spaces 

Event organizing space through temporary festivals, competitions, 

exhibitions and markets adjacent to Minoo Garden 

Holding art and music conferences and memorials and poetry nights in 

the music house 

Physical indexing of indicative 

uses, with their age and range, such 

as the church and the fire- temple 

Special emphasis on the entrance of Shiraz Institute of art and holding 

workshops in the front space 

Holding a Café discourse in front of Ariana Cinema 

Enhancing the mental image of 

citizens from Khayyam Street as a 

Memorize proposed public spaces by landscaping urban space in front 

of them 
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trigger for the transition from 

historic to middle fabric of city 

Blocking the route to Khayyam at certain times of the year for special 

events 

Preservation and restoration of 

architecture unique of different 

historical periods in streetscape and 

design of flexible urban space within 

their boundaries 

Restoration of the façade of the Minoo Garden and its functional aspect 

restoration of Ariana Cinema and Functional Reconstruction and 

Turning it into Shiraz Theater House 

Restoration of the wall of Shiraz Institute of art and emphasis on 

remodeling its ground floor 

Emphasis on street entrances to 

enhance the sense of inviting and 

reinforce the mental image of 

middle-fabric of Shiraz 

Proper and well-defined entrance design of Khayyam Street from Karim 

Khan Zand Street 

The unique design of the crossing of religions and its emphasis on 

readability and invitation 

Injection of activity into abandoned 

buildings of historical value 

Injection activity into Minoo Garden, Ariana Cinema and qualified 

residential units located on Third Street Sequence 

Paying attention to creating a diverse range of functions and completing 

the existing operating system through functional restoration of 

abandoned buildings 

Modeling the structural hierarchy 

used in historic buildings in the area 

of new buildings 

Utilizing structural hierarchies in designing façade for cultural, artistic, 

commercial land uses, etc. 

Special emphasis on the use of structural hierarchies on the ground floor 

of non-residential functions 

Reduce visual disturbances by 

coordinating elements of new 

buildings with historic buildings 

Arrangement of non-physical and visual façade elements and 

components according to the principles applied in buildings of historical 

value 

Avoid modeling quite similar to the modules used on our historic 

building façade 

Restoration of Historic Landmarks 

and Buildings with Historic 

Buildings  

Emphasis on Restoration of Historic Landmarks and Buildings of 

Historic Value by Semi-clearing portions of the wall that are possible 
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Define a specific physical system in 

the use of materials and textures 

used in the streetscape 

Redefine the materials used in reconstructing and organizing the walls 

of Khayyam Street in a way that promotes a sense of unity and 

integration of the streetscape 

Separation of uniform, long and 

non-transparent façade and 

promotion of unity and permeability 

in the street frontages 

Reconstruction of the rigid and uniform façade of the Muslim Hospital 

and design of permanent and temporary booths for counseling and social 

assistance centers 

Separate the wall of the Minoo Garden and design modules that allow 

you to view activities within the garden 

Visual permeability on the wall of the church and the fire-temple at the 

gates of religions 

Redesigning the desirable skyline 

through the design of upscale and 

unique buildings on Khayyam Street 

Pay attention to the elevation of adjacent buildings and redefine the 

skyline of Khayyam Street 

Visualize the street skyline by redesigning the upper floors of 

dilapidated buildings that require renovation 

 

 نتیجه گیري -7

ــد طراحی منــاظر خیــابــانی و   همــانطور کــه گفتــه شـ
شــود بلکه فعال شــهري در فضــاي تهی خلق نمیهاي جداره

. دهداي است که به آن امکان بروز و حیات میپاسخ به زمینه

ــوص در طبقات پایین  نحوه برخورد لبه ــهري به خص هاي ش
ندگی در فضاي شهري ساز بر زها تأثیري سرنوشتساختمان

 و حضورپذیري و پویایی آن دارد. جداره سطح همکف خیابان

که به عنوان فصل مشترك فضاي داخلی و خارجی ساختمان 
ترین عامل ارزیابی استفاده کنندگان از یک مطرح است، مهم

افراد  گیري تصویر ذهنیفضاست و بیشترین تاثیر را بر شکل
 هايك منظر خیابانی شامل مولفههاي ارزیابی ادرامولفهدارد. 

اي، عملکردي و کالبدي عالوه بر ســـنجش همه جانبه زمینه
هاي تاثیرگذار بر نحوه ادراك منظر خیابانی با تاکید کیفیـت 

دهد که در می هـاي فعـال، بـه طراح این امکان را   بر جـداره 
مند و مشــخص قدم مراحل اولیه طراحی، در مســیري نظام

آینـد طراحی باید بر مبناي درك ارگانیک  بردارد. در واقع فر
ــه گـانه انجام گیرد. بنابراین الزامات     از این پـارامترهـاي سـ

ــی و کاربردي طراحی هاي زیباییطراحی، کیفیـت  ــناسـ شـ
کنندگان از فضــا و شــهري و همچنین احتیاجات اســتفاده 

هـا به تدریج و طی فرآیندي چند  تمـایالت و ترجیحـات آن  
نند. کیه افزوده شده و آن را تکمیل میمتغیره به کانسپت اول

ــددر نتیجه این فرآیند که مورد مطالعه این پژوهش می ، باش
ــونده، به   در رونـدي از تغییرات مداوم، مکمل و جایگزین شـ

ــت ــت  منظور دس ــول، در رفت و برگش یابی به بهترین محص
ــهري با ایجاد امکان   ــایی طراحی ش ــت. تجربه فض دائمی اس

طراحی به صورت فضاي ساخته شده،  درك محدوده در حال
ــا به  منبعی غنی از تجربیـات را فراهم می  کنـد. نمایش فضـ

صــورت پرســپکتیو دید ناظر که در این پژوهش تحت عنوان 
مفهوم اتاق پیاده رو بررسـی شـده است، روشی براي مطالعه   
ــوب   ــاي خیابان محس جامع تجربه کالبدي عابر پیاده در فض
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احی شده و بررسی دقیق آن از شـود و مشاهده فضاي طر می
ســاز تجربه حضور تواند تا حدودي شــبیهزوایاي مختلف، می

می هاي کگیري از تلفیقی از روشبهرهدر فضاي واقعی باشد. 

و کیفی ارزیـابی ادراك مناظر خیابانی که در این پژوهش به  
تواند گامی رو به جلو در راستاي آن پرداخته شـده است، می 

 کیفی فضاهاي شهري در ایران باشد. بهبود و ارتقاء

 نوشتپی

1. Independent- Sample T-Test 

2. Multiple Methods 

3. Sidewalk Room 

4. Principle of Order 

5. Thresholds 

6. Prototypes 

7. SWOT 

8. Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)  

با استفاده از نظرات گروه کارشناس ھا يبه استراتژ یازدهیامت نیو همچن دیشـامل نقاط قوت، ضـعف، فرصـت و تهد    یو خارج یبه عوامل داخل دهی وزن .9
ه ب یازدهیسوات و امت سیماتر میتنظ یعنیاز آن  شیاست که در مرحله پ یدر حال نیا .انجام شده است يشهر ینفر از متخصصان طراح 15خبره، شامل 

 بهره گرفته شده است. يشهر یرشته طراح انیو دانشجو یعلم تئیه يعضاا ،يشهر ینفر شامل کارشناسان طراح 71آن از مشارکت 

بان ابه تازگی مدیریت شهري شیراز  با تاکید بر نقش تاریخی خیام خیابان به مثابه یک محور ارزشمند شهري، پروژه کف سازي و احیاء سنگفرش خی .10
 ياربرده بهرهآماد يزودوچرخه بهد ژهیو ریر نظر گرفتن مسبا د ،یبتن هزار مترمربع کفپوش 500با  امیخ ابانیخ یعمران اتیعمل«را آغاز نموده است. 

 ) .http://khabarjonoub.ir/news.php?id=121138» (شودیکامل م

11. Content 

12. Position 

13. Motion 

14. Drama 

15. Conservative Strategy 
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According to studies, designing street landscapes is a field that, despite its importance, 

has been neglected so far. Street landscape perception is a complex concept that needs 

to be broken down into constituent components in order to be studied and understood 

more precisely. 

Given that the main focus of this research is on active walls of the ground floor, the 

components constituting street landscape are divided into three general physical, 

functional and contextual groups. Regarding physical components of street landscape 

perception, pedestrian movement path can be considered as a room consisting of 

various lateral surfaces including flooring surface, active walls surface, surface facing 

the passage, and surface hanging in the space. In this sense, pedestrian movement path 

is simulated as a room where the observer is in the middle of the path and perceives the 

space from a human point of view. 

The functional component of street landscape perception consists of two sub-

components of land use and behavioral activities and patterns. The contextual 

component also consists of a sub-component of historical and identity backgrounds. 

Urban design qualities of designing street landscapes in this study includes functional 

qualities of sidewalk landscape including comfort and convenience, safety and security, 

readability and mental image, accessibility and communications, timeliness and 

transparency; and aesthetic qualities of sidewalk landscape include sensory richness, 

order and unity, complexity, color, texture and materials, spatial hierarchy and 

sequence, and human scale and enclosure. 

The components constituting active walls consist of two physical (including external 

and internal elements of a building) and functional (including ground surface activities, 

readability, orientation, sense of invitation, and interaction of citizens with street space) 

dimensions. 

In order to achieve a comprehensive view in this field, a combination of different 

methods has been used. In the first phase of the study (development of the research 

framework and theoretical foundations), library studies method was first used to 

investigate and collect the components and criteria from studies related to street 

landscape perception and active walls of ground surface. In the second phase of the 

study (gathering information on street landscape and active walls in the studied site), 

quantitative and qualitative methods of assessing street landscape perception, including 

behavioral observation, checklists, technical drawings (plan, cross-section, and facade, 

qualitative drawings (sketch), image recording (photography), and activity recording 

were used. 

Scoring each of the indicators was done in the form of the 7-point Likert’s scale. Then, 

the data obtained in this section was analyzed in the next phase (analysis) using SWOT 

matrix. The purpose of using this model is to develop and adopt appropriate strategies 

between internal factors (strengths and weaknesses) and external factors (opportunities 

and threats) in line with the research goals. In this study, SWOT analysis is followed in 
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four steps (evaluation of external and internal factors, matching and determination of 

strategies, formation of internal and external matrix and implementation priorities, and 

preparation of Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Weighing the internal 

and external factors including strengths, weaknesses, opportunities, and threats, as well 

as scoring the strategies were done using opinions of a group of 15 urban design experts. 

This is while in the earlier phase, namely, SWOT Matrix adjustment and scoring it, 

participation of 71 experts of urban design, faculty members and students of urban 

design field was used.  

In this regard, a total of 59 internal factors (21 strengths and 38 weaknesses) and 35 

external factors (23 opportunities and 12 threats) were identified. Among the strengths, 

the optimum orientation of residential unit openings toward public space and 

connection of the area to two main and busy streets of the city as a factor of enhancing 

social security and vitality have the highest final scores. Restricted behavioral pattern 

of space users and high share of forced activities compared to voluntary and social 

activities are considered the strongest weaknesses. 

Among the external factors also the possibility of designing diverse land uses attracting 

all social strata and possibility of designing micro-scale urban spaces aiming to increase 

diversity of behavioral patterns of those present in the space are considered the most 

effective opportunities, and inactiveness and abandonment of other old and valuable 

land uses and distortion of street landscape, especially ground floor landscape due to 

multiplicity and diversity of uncoordinated openings are considered the strongest 

threats. 

Therefore, low mean scores obtained from the studied indices indicate relatively poor 

quality of street landscape components in the area. The scoring matrix of the four 

components of street landscape perception divided by the first to third sequences and 

the eastern and western fronts of Khayyam Street can be analyzed saying that given the 

sum of the obtained scores in each sequence of the street, generally, the third sequence 

has the highest score followed by the first and the second sequences with the lowest 

score indicating poor quality of the studied components in this sequence. The mean 

score of the set of indicators in Khayyam Street is equal to 3.88, which is somewhat 

lower than the average level. The low mean scores obtained from the studied indices 

indicate relatively poor quality of street landscape components in the area. 

Sum of internal factor scores is 1.894 and the sum of external factor scores is 2.965. 

Given the sum of final scores of internal and external factors, the selected strategies fall 

into the cell of conservative strategies. In other words, the street landscape, and 

especially its active walls, despite its weaknesses and threats, has relatively large 

strengths and opportunities. Therefore, strategies for creating spatial openings and 

designing urban spaces of varying scales in them and attracting observers’ attention to 

signs and other physical events and enhancing citizens’ sense of presence are prioritized 

over other strategies. 

Key words: 

Environmental perception, Streetscape, Active frontage, Khayyam street, Shiraz. 

 

 

  



 

 

CONTENTS 

Identification of Factors Affecting Sociopetality in the Educational Environment of 

Architecture and Analyzing the Interaction between Them via F. MCDM (Fuzzy Multiple 

Criteria Decision-Making Approach) 

Elham Jafari, Hamzeh Gholamalizadeh, Mahmood modiri 

17 

Adherence to History in Contemporary Interventions; (Comparison of Several European 

Countries and Iran in Contextual Design of Buildings and Collections) 

Gholamreza Japalaghi, Asghar Mohammad Moradi, Arash Mohammad-Moradi, Tahereh Jamakloo 

37 

The Importance and Application of "Urban Emotions" in Urban Design and Planning 

Esmat Paikan, MohammadReza Pourjafar 
59 

An Inquiry Concerning the Principles of Behavioral and Democratic Urban Spaces; Integrating 

the Theories 

Mani Sattarzad Fathi, Majid Zarei, Rahim Hashempour 

83 

Applying Thematic Analysis to Identify the Experienced Meaning during Routine Movement 

through Built Environments 

Somayeh Rafiei, Majid Salehinia, Ghasem Motalebi 

97 

Determining The Optimum Orientation of Vertical Building Surfaces, Based on Solar Energy 

Receiving in The Hot and Humid Climate  

(Case Study: Bandar Abbas, Bushehr and Ahwaz Cities) 

Hassan Akbari, Fatemeh Sadat Hosseini Nezhad 

111 

Assessment and Analysis of the Thermal Comfort Conditions in Open Spaces of Residential 

Neighborhoods Using Thermal Indicators  

(Case Study: Neighborhoods of Isfahan City) 

Fatemeh Alsadat Majidi, Shahin Heidari, Mahmoud Ghalenoei, Maryam Ghasemi Cichani 

125 

The Effect of the Existence and Expansion of a Cemetery on Its Adjacent Neighborhoods 

(Case Study: of Imamzadeh Soltan Ebrahim Cemetery of Quchan City) 

Samaneh Jalilisadrabad1 (Corresponding Author), Shadi Shokri Yazdan Abad  

137 

Revitalization of the Landscape of Urban Rivers with an Approach to Positive Interaction 

between Human and the Natural Environment; 

(Case Study: the River of Amol Shahr-roud) 

Narges Hamzeh, Hamed Mazaherian, Mohammadsaeid Izadi, Morteza Lotfipour Siahkalroudi 

156 

Restudying the Perception Components of Active Frontages in Streetscape Design 

(Case Study: Khayam Street in the Middle Urban Fabric of Shiraz, Iran) 

Fatemeh Shams, Mahsa Sholeh, Sahand Lotfi, Ali Soltani 

177 

Investigating the Relationship between Youth Emotional Intelligence and Their Tendency 

Towards Urban Symbols 

Nasim Najafi Zarifi, Sanaz litkouhi  

191 

Conceptual Analysis of Neighborhood Territory based on Residents’ Perception using 

Geographic Information System (GIS) 

(Case study: Mashhad Neighborhoods) 

Amidoleslam Saghatoleslami 

208 

Effect of Gas Types in Double and Triple Pane Windows on Cooling and Heating Loads in 

Office Buildings in Hot-Humid, Hot-Dry and Cold Climates in Iran 

Jalil Shaeri, Roza Vakilinezhad, Mahmood Yaghoubi 

224 

  



Scientific Journal of Iranian Architecture & 
Urbanism 

Vol. 10, No. 18, Fall & Winter 2020 

Licence Holder: Iranian Scientific Association of Architecture & Urbanism 

Director-in-Charge: Mohsen Faizi (Professor of Architecture) 

Editor- in- Chief: Mostafa Behzadfar (Professor of Urban Design) 

Editorial Board 

1. Behzadfar, Mostafa; Professor of Urban Design, Iran University of Science & Technology.

2. Bemanian, Mohammadreza; Professor of Architecture, Tarbiat Modarres University.

3. Diba, Darab; Professor of Architecture, Islamic Azad University(Central Branch).

4. Etessam, Iraj; Professor of Architecture, Islamic Azad University(Science and Research Branch)

5. Faizi, Mohsen; Professor of Architecture, Iran University of Science & Technology.

6. Gorji Mahlabani, Yousef; Professor of Architecture, Imam Khomeini International University.

7. Hashemnejad, Hashem; Associate Professor of Architecture, Iran University of Science & Technology.

8. Khakhzand, Mehdi; Associate Professor of Architecture, Iran University of Science & Technology

9. Mazaherian, Hamed; Associate Professor of Architecture, University of Tehran.

10. Memarian, Gholamhossein; Professor of Architecture, Iran University of Science & Technology.

11. Mohammad Moradi, Asghar; Professor of Restoration, Iran University of Science & Technology.

12. Mozaffar, Farhang; Associate Professor of Architecture, Iran University of Science & Technology.

Editorial Manager: Mehdi Khakhzand, Associate Professor, Iran University of Science & Technology 

Editorial Advisor: Yousef Gorji Mahlabani, Professor, Imam Khomeini International University 

English Language Editor: Iranian Scientific Association of Architecture & Urbanism 

Editorial Expert: Anahita Tabaeian, Ph.D. Candidate in Urban Design  

Paging and Formating: Elham Mennati Moheb 

Publisher: Iran University of Science and Technology 

Number: 50 issues 

Price: 500000 Rls 

Address: School of Architecture & Environmental Design, Iran University of Science & Technology (IUST), 

Narmak, Tehran, Iran.  

Postal Code: 13114-16846 

Email: iaau@iust.ac.ir 

Web Site: www.isau.ir 

Phone: (0098-21) 73228235 

Fax: (0098-21) 77240468 




	P1
	2-2
	10-Sholeh
	3-3
	P2

