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چکیده
مقدمه و هدف پژوهش :تاثیر سازمان فضايی و بصری به واسطه نقش پر رنگی که در مديريت منظر شهری و ادراک
محیطی بازی میکند در آسیب شناسی و ساماندهی منظر شهری بافت های فرسوده قابل تأمل است .اين نوشتار با
هدف ايجاد منظر ذهنی مطلوب و به منظور تعديل نگاه منفی نسبت به بافتهای فرسوده معاصر و بخشیدن حیات و
سرزندگی اقتصادی و اجتماعی به اين بافتها به بررسی نقش سازمان فضايی و بصری پرداخته است.
روش پژوهش :مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی– توصیفی و با مرور ادبیات موجود منظر شهری به بررسی نقش
سازمان فضايی و بصری در ايجاد منظر ذهنی به عنوان ابزاری جهت کنترل و مديريت منظر شهری پرداخته و سپس با
استفاده از نمونه موردی محله خاک سفید به عنوان بافت فرسوده معاصر ،ابزار معرفی شده را به صورت عملی مورد
استفاده قرار داده است
یافتهها :يافتههای اين پژوهش نشان داد که به کارگیری سازمان فضايی و بصری در اين محدوده منجر به ارتقا کیفیت
های زيبايی شناسانه و هويت بخشی به سايت ،خوانا کردن بافت از منظر عینی و ذهنی و ايجاد انعطاف پذيری در کالبد
و عملکرد میشود.
نتیجه گیری :سازمان فضايی و بصری به عنوان ابزارهای ايجاد تصوير ذهنی از مکان ،تأثیر مهمی در نظم دهی به
عناصر فیزيکی و متافیزيکی محیط دارد .تاثیر سازمان فضايی و بصری به واسطه نقش پر رنگی که در مديريت منظر
شهری و ادراک محیطی بازی میکند در آسیب شناسی و ساماندهی منظر شهری بافت های فرسوده قابل تأمل است.
واژگان كلیدی :سازمان فضايی و بصری  ،منظر شهری ،بافت فرسوده ،مديريت منظر شهری ،محله خاک سفید
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مقدمه
برآوردها نشان میدهد كه بيیش از  50هيزار هكتيار
بافت فرسوده شهری در كل كشيور وجيود دارد (اييزدی،
 .)1394فارغ از اينكه ،چگونه بايد غبيار فرسيودگی را از
چهييره شييهرها زدود ،بايييد دعيييل و عوامييل فرسييودگی
بافتهای شهری را شناسايی كرده و با آموزههای بهدست
آمده از توسعه فرسودگی ها جليوگیری كنيیم .شناسيايی
عوامل مذكور ،قطعاً اين توجه را در ما ايجاد خواهد كيرد
كه اجازه ندهیم همچنان بر گسترش فرسودگیها دامين
زده شود.
يکی از عوامل فرسودگی عدم وجيود طير ييا نظيام
بصری مشخص ،انديشیده شده و در عین حيال انعطياف
پذير و متناسب با زمینه خصوصاً در بافيتهيای فرسيوده
است که موجب بروز اغتشاشات بصری گرديده است .اين
آشفتگیهای بصری مانند ابهام در فرم ،فقدان پیوسيتگی
کالبدی -بصری و عدم پیوند بصری حوزههای شهری ،در
منظر شهری اين بافتها خودنمايی میکنند در حالی که
ارزشهای بصری مهم تيرين بخيش از کیفیيت محیطيی
محسوب میگردد که عامل تقوييت و ييا تضيعیف حيس
مکان و نهايتاً تعلق خاطر افراد به محیط زيسيت خيود و
جلوگیری از فرايند مهاجرت از اين بافتها میشود .ايين
موضوع نقش کلیدی و تأثیرگيذار در هوييت و مطلوبیيت
بافت های فرسوده و مردمی که با اين مکانها در تميا
هستند ،دارد.
دريافت ادراک شهروندان از کیفیتهای بصری شهر،
مربوط به معرفی ارزشهای بصری و منظر شيهری اسيت
که توسط شيهروندان ،مطليوب تلقيی ميیشيود .در ايين
راستا ،مباحثی چون خوانايی ،حس جهت يابی و کیفیت
بصری از جايگاه وييژهای برخيوردار اسيت .کیفیيتهيای
بصری بايد به گونهای شفاف و واضح در ارتباط با عرصه-
های عمومی قرار گیرد بيه نحيوی کيه بيرای شيهروندان
ايجاد تعلق خاطر نموده و موجب رونيق و ارتقيای ارزش
مکان شود .از ايين رو ،در ايين مقاليه ضيمن بازشيناخت
مفهوم منظر شهری و مسايل آن در بافيتهيای فرسيوده
معاصر ،مديريت منظر شهری ،سازمان بصری محله خاک
سفید را که از وضو فرمی و عملکردی مطلوبی برخوردار
نیست ،مورد بررسی قرار داده و در اداميه ضيمن تشيريح
سازمان فضايی موجود محله ،جهت تغییر چهيره بافيت و
حفظ سازمان ادراک شده فضا و اسيتخوان بنيدی اصيلی
مجموعه ،سيازمان فضيايی پیشينهادی بيا هيدف ارتقيا
کیفیت محیط سکونت و نیز ارتقا ظرفیتهای موجود در
بافت مورد مداقه قرار گرفته است.

مساله منظر شهری در بافت های فرسوده معاصر و
پیامد های آن
مطالعه و ارزيابی منظر شهری بافتهای فرسوده
چنانچه در تعاريف گفته شد تنها محدود به بررسی ابعاد
کالبدی محیط نیست بلکه تلفیقی است از ارزشهای
اجتماعی ،اقتصادی و اکولوژيکی .بنابراين در بررسی
منظر شهری بايد به اين ويژگیها نیز اشاره کرد .سئوال
اصلی پژوهش حاضر آن است که سازمان فضايی و بصری
چگونه میتواند به عنوان ابزاری جهت کنترل و مديريت
منظر شهری عمل کند؟
آنچه در اين مقاله به آن اشاره میشود پیرامون
بافتهای فرسوده معاصر است؛ بافتهايی که بیشتر در
حاشیه شهرها و در عرصه تاخت و تاز بساز و بفروشان
شكل گرفتهاند و ساخت و ساز غیر اصولی در اين مناطق
بدون مطالعات شهرسازی و ترافیكی صورت گرفته است.
مهمترين مؤلفههای شهری اين نواحی ،تراكم جمعیتی
بسیار زياد و نارسايی شبكه راههای دسترسی است.
الگوی توسعه شبكه اين بافتها معموعً مبتنی بر
گذرهای شطرنجی كم عرض ،ساختار فضايی مبهم و
تفكیك خرد زمینها است .با گسترش شهرها اين نواحی
درون مناطق شهری قرار میگیرند و نواحی پیرامونی را
نیز متأثر می كند .نمونه های زيادی از اين گونه بافت ها
در مناطق  16 ،15 ،14و  17شهرداری تهران يافت می
شود و به طور كلی اين بافتها از ارزشهای تاريخی يا
شهرسازی بیبهرهاند .اغلب واحدهای ساختمانی در
بافتهای فرسوده شهری فاقد سیستم سازهای و فاقد
هرگونه محاسبات فنی برای مقاومت در برابر سوانح
طبیعی از جمله زلزله میباشند و واحدهای فرسوده
مزبور ،به لحاظ زيبايی بصری ،دچار ناهنجاریهای
متعدد بوده و رو جستوجوگر زيبايی شهروندان را
متناسب با سلیقههای امروزی سیراب نمیكند و باعث
رويگردانی آنها میشود .توسعه فرسودگی و از بین رفتن
مرغوبیت محدود بافتهای شهری و به عبارت سادهتر،
تنزل رتبه اجتماعی محدودههای مزبور در نگاه
شهروندان ،باعث افزايش سیر ساکن شدن افراد با توان
اقتصادی پايینتر ،مهاجرين و اقشار مبتال به آسیب
اجتماعی نظیر معتادين و مهاجرين بیگانه شده است و
در نتیجه و در واقع ،هنجارهای اجتماعی و فرهنگی
محدودههای بافت فرسوده به ناهنجاری بدل گرديد و
مالحظه برخی آمارها نشان میدهد ،سهم مستأجرين به
مالكین ساكن در محدودههای مذكور بهشدت ،بیشتر
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شده است .در رابطه با بافت فرسوده خاک سفید مواردی
که از اين حیث حائز اهمیت میباشد به طور خالصه
عبارتند از:
عدم وجود نشانههای بصری قوی در محدوده طراحی،از خوانايی فضاها کاسته است .يکنواختی در الگوهای
معماری و جزئیات ساختمانی ،عدم تنوع در رنگ
غالب نیز يکی از عوامل ناخوانابودن فضاها محسوب
میشود.
فضای ناامن در محدوده وجود دارد که حاصل وجودفعالیتهای ناسازگار با فضاهای مسکونی و محصوريت
کم در اين فضاها میباشد.
نوع معماری بناها تابع الگوی مشخص نبوده و بیشترحاصل ضرورت و نیاز به فضاهای مسکونی با تراکم
انسانی زياد است .فرسودهسازی از الگوهای رايج در
ساختوساز محسوب میگردد.
ديدهای گستردهای از داخل محدوده به خارج درمحدوده گلشن وجود دارد که اين فضاها رابه لحاظ
بصری خاص و متمايز میسازد.
تفکیک قطعات به صورت ريزدانه و بسیار فشرده وافزايش تراکم ساختمانی خط آسمان بسیار
ناهماهنگی را بهوجود آورده و تداوم بدنهها تناسب
احجام ،در ارتباط با محورها نیز تأثیرداشتهاست.
جدارههای ناهماهنگ و ناموزون در نتیجه ساخت وساز بیضابطه در محدوده طراحی موجود میباشد و
وجود بناهای فاقد نما بر شدت اين معضل افزودهاست.
در محورهای اصلی ،با توجه به عريض بودن معابر و کمانسانی رعايت
ارتفاع بودن ساختمانها مقیا
نشدهاست .در حالیکه محصوريت کوچهها و بنبستها
مناسب میباشد و وجود درختان سبز بلند بر جذابیت
در اين محورها میافزايد.
سیمای شبانه در محدوده طراحی در ارتباط مستقیم بامنابع نورپردازی قراردارد .عمده منابع نور از محورها از
تیرهای چراغ برق نصب شده در لبه مسیرهای سواره
است .که مقیا حرکت پیاده در کارگذاری آنها ديده
نشدهاست .به طور مثال در محدوده موردنظر
مخصوصاً پارک گلشن شبها بسیار تاريک است و
احسا ناامنی را برمیانگیزد.
مبلمان شهری در عرصه مورد مطالعه تنها در پارکتختی و گلشن و فضاهای بازی موجود است و در
محورها مانند زهدی با توجه به قدرت و اهمیت آن از
مبلمان شهری کمی برخوردار است که بیشتر شامل

سطلزباله است و وسايل آسايش و نورپردازی از جمله
مبلمان موردنیاز به شمار نرفتهاست.
کلیه گذرها و معابر از وضعیت نامناسب کف سازیبرخوردارند .بیتوجهی و نداشتن تعلق خاطر به محیط
و فقر شهری از عواملی است که اين مسأله را تشديد
میکند.
وجود الحاقات نامناسب و ناهماهنگی در تابلوی مغازههاو مصالح ناهمگون و ...از جمله اغتشاشات بصری اين
جدارههاست.
وجود تراکم کم ساختمانی خط آسمان يکنواختی را بهوجود آورده است و در خیابان سلطانی و شريعتی هم
که بلندمرتبهسازی خط آسمان را متنوع کرده
گسستگی زياد از میزان هماهنگی و جذابیت آن
کاسته است.
وجود پوشش گیاهی و تنوع گونههای گیاهی ازپتانسیلهای محوطهسازی در محدوده طراحی
محسوب میگردد.
استفاده از مصالح ناپايدار در بیشتر بخشهای محدودهطراحی باعث کوتاه شدن عمر بنا و خطرپذير زياد در
موقع حوادث گشته است و مديريت بحران در اين
مناطق را مشکلتر میسازد.
ضرورت و اهمیت مدیریت منظر بافت های فرسوده
مديريت منظر شهری را میتوان در واقع فرآيند
برنامهريزی ،سازماندهی و نظارت بر فرم کالبدی به
منظور کمک به ادراک و تجربه قوی تر ناظرين در فضا و
ايجاد تصوير ذهنی منسجم و پیوسته از شهر در ذهن
شهروندان ،در حین عدم کاستن از شگفت انگیزی و راز
آمیزی فضا تعريف نمود .در واقع شايد بتوان هدف
متعالی مديريت منظر شهر را ،کمک به جهت يابی
شهروندان در شهر دانست (ذکاوت.) 1385،
در اين تعريف منظور از برنامهريزی ،شناسايی
ساختار موجود بصری – کالبدی ،و عوامل اکولوژيکی،
اقتصادی و اجتماعی موثر بر شکلگیری اين ساختار،
ارائه نقشههای کاری و تعیین اهداف بصری –کالبدی
شهر ،همچون خاطرهانگیزی خط آسمان شهر است.
سازماندهی شامل ايجاد و تقويت انتظام حاکم بر عناصر
و کیفیتهای منظری شهری ،و ايجاد رابطه متعامل میان
عرصههای عمومی شهر و کیفیتهای محیطی است.
گردآوری منابع و ابزار ،ارائه آموزش به شهروندان و گروه-
های ذی نفع و ذینفوذ ،وضع دستورالعملها و قوانین و
مشوقها ،به موثرترين شیوه برای رسیدن به اهداف
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مطروحه در زمره اقدامات سازماندهی بصری شهر به
شمار میآيند .منظور از نظارت در اين تعريف تاکید بر
انعطاف پذيری برنامهريزی و سازماندهی و برگشتپذير
بودن و قابلیت انطباق فرآيند هدفگذاری با تغییر شرايط
زمانی ،و همچنین نقد نتايج و پیگیری اقدامات مصوب
میباشد.
مديريت منظر شهری نیازمند شناخت رابطه میان
منظر شهری و انسان است .اگر بخواهیم ارزيابی مردم را
در رابطه با بافتهای فرسوده و نگاه آنها را تغییر دهیم
بايد آنچه را که ادراک کردهاند تغییر داده و به آن سمت
و سوی مثبت دهیم .از آنجا که محیط های شهری دايما
در حال تغییر و تحول میباشند ،تنها میتوان از طريق
کنترل اين تغییرات و جهتدهی به آن ارزيابیهای مردم
را و در نتیجه رفتار آنها را نسبت به محیط تحت تاثیر
قرار داد.
بافتهای فرسوده معاصر که معموع دارای الگوی
توسعه نامشخص و خودرو و همچنین سازمان فضايی
مبهمی است ،در جريان تغییرات پیچیده و غیر قابل
پیش بینی شهری مداوم ،بیشتر ادراک بیننده را دچار
سردرگمی میکند و تصاوير نامنظم تری در اختیار او
قرار میدهد .از جمله اين تغییرات میتوان به تفکیک
زمین ها و ايجاد بافتهای ريز دانهتر که نماهای کم
عرض و خط آسمان دندانهای ،اضافه بناهای به سمت
معبر و در نتیجه از بین بردن و نامنظم کردن دسترسی-
ها و فضاهای عمومی ،تاسیسات مشترک غیر قانونی ،از
بین ب ردن فضاهای سبز و عناصر اکولوژيکی برای ساخت
و ساز و ...اشاره کرد.
در جريان نوسازی بافتهای شهری شايد نتوان تمام
نماها را اصال کرد و يا همه فضاهای شهری را به دعيل
تنگناهای اقتصادی فعال و زنده کرد اما داشتن سازمان
فضايی روشن و واضح که ذهن بیننده را از سردرگمی
برهاند و بستر مطلوبی را برای تغییرات آتی فراهم آورد،
میتواند نقش موثری در تغییر نگاه مردم و به وجود
آوردن چشم انداز مطلوب از بافتهای فرسوده داشته
باشد .به اعتقاد کوين لینچ ،مورفولوژیهای شهری مدام
در حال تغییر و تحول میباشند و خود را با نیازهای
جوامع تطبیق میدهند .لیکن اين تغییرات میتواند در
جهت ارتقا و يا تهديد باشد و وظیفه مديريت منظر شهر
آن است که:
 -1بستر تغییرات را تشخیص دهد.
 -2عرصه تغییرات را کنترل نمايد
 -3فرايند مطلوب را هدايت نمايد.

منظر شهری
منظر را میتوان بر حسب مقیا فعالیت ،به گونهای
مشابه کياربرد اکوليوژيکی واژه ميورد اسيتفاده قيرار داد.
بنابراين از بسيیاری لحياظ ،منظير آن قسيمت از محيیط
است که ما در آن ساکن بوده و به واسطه ادراکمان آن را
درک میکنیم (بل .)91 :1386 ،ارزييابی منظير شيهری،
نیازمنييد تلفیقييی از ارزشهييای اجتميياعی ،اقتصييادی و
اکولوژيکی است .منظر شيهری تنهيا دربرگیرنيده اجيزا
کالبدی و فیزيکيی نیسيت بلکيه دييد و زيبيايیشناسيی
فرهنگی منظر را نیز شامل ميیشيود (.)Krause, 2001
مطالعات متعددی از جمله بل ()2001؛ براون و دانیيل -
( )1986و ديگران نشان دادهاند که ارتباط نهفتهای بيین
ساختار منظر و ادراک انسانی وجود دارد .هر چند طبيق
نظر آنتروپ ( ،)2000فرای ( )2001ارتبياط کميی بيین
ساختار منظر و ادراک در سيطح عملکيردی وجيود دارد
( .)Lee. et.al, 2008:61در ميورد واژه منظير در شيهر
بايد گفت که تعريف اين واژه به عنيوان ييک مفهيوم ،در
برابر تعريف مفهوم فرم در شهر معنی پیدا ميیکنيد .آن-
چنان که در تعريف فرم شهر آن را شيامل کلیيه عناصير
محیطی میدانند كه انسان به طيور بيالقوه ميیتوانيد در
ارتباط با آن قرار گیرد .بنابراين كلیه اطالعات واقعيی در
محیط شهر« ،فرم شهر» نامیده می شود .عناصر تشكیل-
دهنييده فييرم شييهر ،جنب يههييای عملكييردی ،اقتصييادی،
اجتماعی ،ارتباطی و كالبدی يك محیط يا ييك شيهر را
شامل می گردند .در وادی طراحی شهری ،فيرم شيهر نيه
فقط ظاهر يا كالبد ييك فضيا ،بلكيه معنيا ،فعالیيتهيا و
كاربریهای منتج از آنان را نیز شامل میگيردد (پياکزاد،
 .)100 :1385گلکار ( )1385منظر شهر را به عنوان يک
مفهوم از ماهیتی پويا ،زنده و تکامل يابنده میداند و سیر
تکامل مفهوم منظر شيهری را بيه طيور مسيتقل از سيیر
تحول طراحی شهری نمیدانيد و قلميرو اطيالق مفهيوم
مزبور را مستمراً و به موازات بلوغ دانيش و هنير طراحيی
شهری مورد پاعيش قيرار داده اسيت و منظير شيهری را
ابزاری میداند که به وسیله آن میتوان شهر را بيه مثابيه
يک متن قرائت نمود .وی ضمن معرفی منظر شيهری بيه
عنوان يک سیستم متشيکل از سيه زيير سیسيتم منظير
عینی شهر ،منظر ذهنی شيهر و منظير ذهنيی -ارزيابانيه
شهر ،منظر شهری را حاصل تعامل میان اين زير سیستم
ها و تلفیق سه نوع نگياه ميیدانيد( .گلکيار-47 :1385 ،
 .)38اساساً منظر شهری ،سطح تما «انسان» و «پديده
شهر» است و از اين رو بخيش قابيل تيوجهی از دانيش و
عواطف محیطی شهروندان تحت تأثیر آن شکل میگیرد.

مدیریت منظر بافتهای فرسوده شهری معاصر با تأکید بر سازمان فضایی و بصری...
منظر شهری وسیلهای است که شهر را پدييدار ميیکنيد
(گلکييار .)39 :1385 ،همچنييین «منظيير شييهری هنيير
يکپيارچگی بخشيیدن بصييری و سياختاری بيه مجموعييه
ساختمانها ،خیابانها و مکيانهيايی اسيت کيه محيیط
شهری را میسازند» ( کالن.)1382،
منظر شهری نزد ساکنین شهر ،حامل معناسيت؛ بيه
نحوی که تياريخ ،فرهنيگ ،طبیعيت و خياطرات جمعيی
نسلهای مختلف را از ديدگاههای متفاوت بیان میکنيد؛
در واقع منظر شهری به عنوان پدييدهای عینيی -ذهنيی
نزد شهروندان شناخته میشود (منصوری .)1383 ،نهايتاً
با درک اين حقیقت که ارتقيای منظير شيهری ييک امير
فرهنگی و يک مسئولیت اجتماعی برای کلیه افراد جامعه
میباشد ،عزم است بیش از آنکه به مفهوم «منظر شيهر»
نگريسته شود به «منظر درون خود» توجه شود؛ چرا کيه
منظر شهری در درجه نخسيت مسيأله ارزشهيا ،اهيداف
انسييانی و بييه رسييمیت شييناخته شييدن مسييئولیتهييای
اجتماعی توسط آحاد جامعه است(.)Tranick, 1986

نقش سازمان فضایی در مدیریت منظر شهری
سازمان فضايی که به عنوان يکی از ابزار کنترل مورد
بحث قرار گرفته ،حاصل هم پیوندی و انسجام حاکم بر
عناصر و اندامهای شهری است و مجموعهای است مرکب
از ستون فقرات ،محورهای اصلی پیوند دهنده و عناصر
خطی ،شبکهای درهم پیوسته از عناصر شاخص کالبدی-

– عملکردی مختلف و متنوع شهری ،پهنه های
عملکردی و بصری مانند ديدهای گسترده که کلیت
مجموعه را انسجام میبخشد .گرچه عناصر سازمان
فضايی قابل تفکیک نیستند اما اين دستهبندی در
شناسايی عوامل اغتشاش و بر طرف کردن آن در سازمان
پیشنهادی و برقراری روشهای نظارت مداوم و کنترل
کیفیت در طراحی بناها و عرصههای عمومی شهری از
اهمیت باعيی برخوردار است .در نتیجه میتوان گفت
سازمان فضايی شامل سه دسته از عناصر است که به
صورت پهنهای ،خطی و نقطه ای میباشند.
اگر در بررسی و پیشنهاد سازمان فضايی تنها به
عناصر عملکردی مانند پهنه های مسکونی ،صنعتی و...
اشاره شود و سازمان بصری در آن موثر نباشد؛ چشم
انداز بافتهای فرسوده حتی در صورت اجرا و کنترل
صحیح جريان نوسازی ،بافت هايی مغشوش ،ناخوانا و
بیهويت خواهد بود .بنابراين اين مقاله درصدد پیدا
کردن راهکار عملی برای تلفیق اين دو سازمان با هم و به
وجود آوردن نظام کنترل و هدايتی است که کیفیتهای
محیطی را ناديده نگیرد و حاصل تالشهايی جهت به
وجود آوردن محیطی با ارزشهای کیفی مطلوب شود.
شايد به نظر برسد که اين گونه کیفیت ،در اقتصاد بافت
های فرسوده نمیتواند جايگاهی داشته باشد ولی رعايت
بعضی از موارد مثل حفظ ديد به عناصر طبیعی هیچ
هزينهای بر جريان نوسازی تحمیل نخواهد کرد.

سال نهم
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نمونه موردی :محله خاک سفید

موقعیت محدوده طر و محدوده فراگیر طراحی شهری
محدوده مورد مطالعه در شمال شرقی پهنه شهری
تهران و در منطقه  4شهرداری قرارگرفته است .تنوع
ساختار اجتماعی – فعالیتی و تفاوت زياد ارزش امالک و
اراضی و نوع و ساختار نظام فعالیتها در سطح منطقه 4
از مشخصات شاخص اين محدوده از شهر میباشد .اين
منطقه از ديگر سو دارای پهنههای گسترده صنعتی نیز
میباشد به گونهای که يکی از نقشهای برنامهريزی شده
منطقه از زمان اولین طر جامع تهران ( )1349نقش
صنعتی منطقه بوده است .از جمله عناصر شاخص که
دارای مقیا عملکردی فراتر از منطقه نیز میباشند
میتوان به پهنههای جنگلی و سبز وسیع مانند تپهها و
پارک جنگلی سرخه حصار و لويزان ،پهنه دانشگاهی علم
و صنعت ،پهنه صنعتی حکیمیه و محدودههای وسیع
نظامی و انتظامی و راستههای فعالیتی شاخص مانند
محور دعوران (بور مبلمان) و محور وفادار (راسته
تعمیرات و خدمات خودرو) اشاره کرد .خاکسفید در
شرق منطقه چهار واقع است .بافت اين ناحیه ريزدانه
بوده و با وجود گستردگی پهنههای فرسوده و قیمت
پايین زمین مسکونی ،میزان باعی تراکم جمعیت و
مشارکت پايین زنان در فعالیتها و در نتیجه پايین بودن

بار تکفل ،محالت اين ناحیه به سکونت اقشار کمدرآمد و
کارگری جامعه اختصاص يافتهاست.
برای مطالعات طراحی شهری ،حوزه فراگیری تعیین
شده است .برای تعیین حدود اين محدوده معیارهای زير
استفاده شده است .از جمله اين معیارها میتوان به
معیارهای کالبدی و مورفولوژيک ،حوزههای همگن
خدماترسانی ،دسترسی و نفوذپذيری و معیارهای بصری
اشاره کرد .عوامل کالبدی تعیین کننده فاکتورهايی نظیر
مورفولوژی ،جهتگیری قطعات ،اندازه قطعات و ...می-
باشند .به طور مثال ،محدوده پروين واقع در شمال
شرقی محدوده طراحی با توجه به تمايز قابل مشاهده در
جهتگیری ابنیه میتواند از جمله مرزهای قابل تفکیک
محدوده مطالعاتی قلمداد گردد.
از نظر بصری ،محدوده فراگیر شامل محدودهای است
که ناظر وقتی از داخل محدوده به خارج مینگرد تا آن
مرزها نفوذپذيری بصری دارد .در خاک سفید ناظر از
داخل محدوده از جنوب تا کوههای سرخه حصار و از
شمال تا ارتفاعات البرز ديد دارد و از داخل محدوده قابل
مشاهده است .اما از آنجا که محدوده مطالعاتی حاصل
اشتراک محدودههايی است که با معیارهای مذکور به
دست آمده اين محدوده بسیار کوچکتر از آن است که با
معیار بصری قابل تشخیص باشد.
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نقشه شماره  :2محدوده فراگیر طراحی شهری

مدیریت منظر بافتهای فرسوده شهری معاصر با تأکید بر سازمان فضایی و بصری...

نقشه شماره  :3شناسايی ديد و مناظر شهری در وضعیت موجود محله خاک سفید
محدوده خدمات مورد نیاز شامل آموزشی ،درمانی و
تجاری در سطح محله و ساير خدمات پشتیبان سکونت
در نظر گرفته شده است .با توجه به نظام سلسله مراتب
موجود دسترسی پايانه موجود در میدان رهبر و شريان
درجه يک وفادار و تامین دسترسی های محلی به کانون
های مهم فعالیتی از ديگر معیارهای تعیین حدود
مطالعات میباشد .اين محدوده از شمال به خیابان وفادار،
از شرق به تهرانپار  ،از جنوب به خیابان امین و
محدوده صنعتی حکیمیه و از غرب تا محلههای مسکونی
مجاور خاک سفید محدود میگردد .در نقشه شماره ،2
حوزه فراگیر طراحی محدوده مورد نظر مشخص شده
است.
بررسی چشماندازهای طبیعی و مصنوع (سازمان
بصری)
سازمان بصری آن بخش از شهر را تشکیل میدهد
که در مقابل ديد ناظر قرار میگیرد و هنگام حرکت و
توقف شهروندان در شهر مناظر و ديدهای مختلفی را در
برابر آنان قرار میدهد .مجموعه اين تصاوير کلیتی را
ايجاد میکند که در مجموع سازمانی تشکیل میدهد که
همان عینیت و چهره شهر است .تصاويری که از شهر
ديده میشوند در بخش های کالن و میانی قابل تفکیک

میباشد و اجزا آن در مقیا
میگیرد.

مقیا

خرد مورد بررسی قرار

کالن

در اين مقیا ديدهای شناسايی شده ،در دو قالب
منظر گسترده شهری و کريدورهای بصری قابل
دستهبندی میباشند.
 منظر گسترده شهری
منظر گسترده شهر ،تصوير مکانی داخل محدوده
است که میتوان آن را نسبت به پهنه کالنی از شهر
متصور شد .اين عینیت معموعً از نقطهای مرتفعتر در
داخل محدوده امکانپذير میباشد .در آن نقطه میتوان
تصوير کالنی از شهر و خط بام دريافت نمود و يا در
شرايطی که ناظر در پهنهای وسیع قرار گیرد و منظر
گستردهای از شهر در مقابل او پديدار شود.
پیدا کردن اينگونه ديدهای راهبردی از آن جهت
اهمیت میيابد که در روند برنامهريزی و توزيع تراکم و
در زمان سازماندهی کالبدی اين مکانها توجه ويژهای را
میطلبد .داخل محدوده که میتوان نسبت به پهنه
کالنی از شهر متصور شد ،ديد های گسترده شناسايی
شده در محدوده گلشن از جنوب به شمال قابل شناسايی
است .نقشه شماره  3اين کلیت را نشانمیدهد.
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تصوير  :1الگوی غالب خط آسمان در محدوده مورد مطالعه

تصوير  :2گسستگی و شکستگی موجود در خط آسمان خیابان سلطانی و شريعتی
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 کريدورهای ديد
کريدورهای بصری ،ديدهای عمیقی هستند که ناظر
در داخل محدوده قرار گرفته و به مناظری که شهر پیش
روی او قرار میدهد ،مینگرد و آن را دريافت میکند .از
ويژگیهای اين ديدها اين است که عالوه بر ايجاد ديد
مطلوب ،باعث خوانايی شهر شده و جهتيابی را برای
ساکنین تسهیل مینمايد .کريدورهای بصری در ناحیه
مورد مطالعه غالباً ديد به سمت کوههای شمالی و شرقی
تهران است و مناظر زيبايی را برای تجربه کیفیت های

فضايی پیش روی ناظر قرار میدهد؛ بدانسان که خاطره
زندگی در محیط طبیعی را در برابر رويش مجسم می
سازد.

مقیا

خرد

 سیمای بام
سیمای بام يکی از عینیترين اجزا سازمان بصری
است .با وجود آنکه در اثر گذشت زمان شکل میگیرد و
شکل گیری آن مدت مديدی را میطلبد؛ اما کوچکترين

مدیریت منظر بافتهای فرسوده شهری معاصر با تأکید بر سازمان فضایی و بصری...
اجزا کالبدی مانند يک دودکش کوچک نیز بر آن تاثیر
گذار است .خط آسمان ،مرز مشترک میان آسمان و خط
انتهايی بناها میباشد .تضاد رنگی آشکار بین خط آسمان
و حجم توده باعث شده تا خط آسمان جايگاه ويژه ای در
سازمان بصری بیابد .بنابراين بررسی خط آسمان بهعنوان
يکی از ارکان مهم در شاخص سازمان بصری و مطالعات
شهری میباشد .از اين جهت که تنظیم آن ظرافت های
خاصی دارد و معطوف به کنترل و ضوابط دقیق خواهد
بود .از جمله ويژگی هايی که در بیان حالت خط آسمان
بهکار برده میشود میتوان به عناوين زير اشاره کرد:
يکنواختی :اين حالت زمانی روی میدهد که خط
آسمان ،خط افقی يکنواختی داشته باشد.
شکستگی :زمانی که تنوع بیش از اندازه در خط
آسمان رخ دهد ،منجر به ناهماهنگی ها و شکستگی های
مداوم در خط آسمان خواهد شد .در اين حالت ارتفاع
جداره ها دائماً در حال تغییر میباشد.
گسستگی :اين حالت زمانی روی میدهد که خط
آسمان به دلیلی مانند وجود فضای باز ،خیابان و ....از
بین برود و قطع شود.
تعادل :هنگامی که يکنواختی خط آسمان با ايجاد
تنوع است و يکنواختی در بخشی از آن از بین برود،
تعادل پیش آمده است .اين حالت میتواند منجر به ايجاد
عناصر نمادين گردد .خط آسمان در خیابانهای محدوده
بیشتر به وسیله گیاهان موجود و درختان تناور شکل
پذيرفته است .وجود اين کیفیت در خاک سفید ،خط
آسمان متنوعی را به وجود آورده و مسائلی مانند
گسستگی را میپوشاند .چنان که گفته شد ،در حال
حاضر خط آسمان ،در محدوده مورد مطالعه در نقاطی
که هنوز به مداخالت نوسازی مواجه نگرديده با عناصر
طبیعی تعريف میشود و در نهايت به کريدورهای ديد
بسیار زيبايی با عناصر طبیعی میانجامد ولی با ادامه
روند ساخت و سازها به زودی شاهد مناظری خواهیم بود
که در تصوير شماره  2قابل مشاهده است.با جمع بندی
مسائل فوق میتوان گفت که نبود ضوابط و مقرات
مناسب در تنظیم ارتفاع ابنیه ،نامتناسب بودن اندازه
قطعات و ارتفاع آنها باعث تشديد اغتشاش بصری خط
آسمان و سیمای جداره ها گشته است که اين عامل
سبب گرديده تا خط آسمان اين ناحیه ناهماهنگ بوده و
دائماً دارای شکستگیهايی شود که ساخت و ساز های
جديد نیز اين معضل را تشديد میکند.

 سیمای جداره
جدارهها نقش مهمی در سیمای شهری دارند .عناصر
مهم و تاثیرگذار در سیمای جداره را میتوان به شر زير
دستهبندی نمود:
 الگوی معماری
 مصالح پیکره بیرونی (نما)
 فرسودگی
الگوی معماری بهکار رفته در محدوده مورد مطالعه
از ساخت و سازهايی الهام میگیرد که در جوار آن قرار
گرفته اما به علت تمايل اقتصادی با مصالح کم دوام و
تکنیک های ساخت و ساز ضعیف ناپايداری بناها را در
پی داشته است .در تحلیل از نقاط قوت سايت میتوان
مصون ماندن در برابر هجوم سبکهای معماری جديد که
پیامد آن چیزی جز التقاط سبکی در شهر تهران نبوده
است ،ذکر کرد .تنها سبک ناهماهنگی که در محدوده
مشاهده شده وجود ساختمان های نو ساز با جدارههای
شفاف رفلکس است .اما تهديد هايی که در سايت می
توان به آن اشاره کرد ،به قرار زير است:
 نبود ضوابط مناسب در تنطیم تناسب سطو شفاف وکدر و تراز های ارتفاعی و مصالح نما باعث شده انگیزه
های نوسازی به غلط هدايت شده و نماهای نوساز با
اغتشاشات بصری متفاوتی مواجه گردند.
 وجود مصالح کم دوام و تکنیک های ساخت و سازبومی و بدون نظارت باعث ناپايداری پنهان ابنیه شده
است و اين روند اگر به حال خود گذاشته شود ناچار با
وجود تورم و تنگناهای اقتصادی ادامه خواهد يافت.
 نمای ساختمانها در اکثر نقاط فرسوده ،نیمه تخريبشده و اغلب کثیف و يا حتی فاقد نما میباشند.
 نبود ضوابط مناسب برای تابلوها و سايبان نمایساختمانها و بدنههای تجاری به شدت سیمای
نامناسبی را در خیابان ايجاد کرده است و اين تهديد
با مرور زمان و رونق اقتصادی محدوده جدیتر خواهد
شد.
 از نقاط قوت اصلی سايت ،رعايت تناسبات انسانی درپروفیل اغلب کوچه ها است که با جهت گیری درست
قطعات موجبات بهوجود آوردن آسايش اقلیمی در اين
مکانها شده است.
سازمان فضایی
سازمان فضايی در مقیا کالن به مرزها محدود
میگردد .اين مرزها لبههای جداکنندهای است که شامل
محور وفادار از شمال ،محدوده صنعتی حکیمیه از جنوب
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و تهران پار از شرق از لبههای فعالیتی در سازمان
فضايی موجود هستند که محدوده را از محدودههای
همجوار متمايز میگرداند و دربرگیرنده پهنه ها،
محورهای اصلی پیوند دهنده ،فضاهای شهری اصلی و
کانونهای شاخص عملکردی – کالبدی میباشد ( نقشه
شماره .)4
 پهنهها
محدوده صنعتی حکیمیه از جنوب و تهرانپار از
شرق از لبههای فعالیتی در سازمان فضايی موجود
هستند .اين مرزها با توجه به برهمنهی لبههای فعالیتی و
اجتماعی و کالبدی و ترافیکی حاصل شدهاست .به طول
مثال پهنه صنعتی حکیمیه از لحاظ کالبدی بافت درشت
دانهای محسوب میگردد و فعالیتهای صنعتی آن با
محدوده طراحی ،با نقش مسکونی و خدماتی ،متمايز
است.
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 محورهای اصلی پیوند دهنده
از مهم ترين محورها محور وفادار و خیابان  196و
بلوار میثمی است که پیوندهای اصلی محدوده
خاکسفید را با شهر تهران برقرار میکند نظر به ماهیت
اسکان غیررسمی اين بافت و جدا افتادگی آن از متن
شهر حضور اين عناصر پیونددهنده و میدانها يا گرههای
ترافیکی مانند میدان پروين ،میدان رهبر ،فلکه اول و
عناصر شاخصی در پیوند
دوم و سوم تهرانپار
خاکسفید به تهرانپار و بافتهای رسمی شهر هستند.
محورهای پیونددهنده محدوده طراحی با ايجاد شبکهايی
بهمپیوسته کالبد خاکسفید و خانههای مسکونی را به
خدمات متصل میکند و در خالل آن زندگی شهری را
بسترسازی مینمايد ،اين محورها شامل زهدی ،خیابان
سلطانی ،خیابان شريعتی ،بعثت ،واثقی هستند .میدان
تختی نیز هم به عنوان يک فضای شهری و هم عنصر
پیونددهنده و دروازه ورودی سايت نقش مهمی در
استخوانبندی ايفا مینمايد .جشنواره نیز به عنوان يکی
از خیابانهای اصلی جمع و پخشکننده لبه جداکننده
محسوب میگردد.
اين سازمان از منظر برنامهريزی شهری حاصل کنار
هم قرارگرفتن نقش و مقیا عملکردی محورها و
پهنههای مختلف موجود است .از منظر مطالعات ترافیک
و حمل و نقل سازمان فضايی با تأکید بر نقش هريک از
محورها به لحاظ درجه اهمیت از شريانی تا جمع و
پخشکنندهها و گرههای ترافیکی به نمايش درآمدهاست

و از منظر طراحی شهری سازمان فضايی در دو حوزه
عناصر ديد و منظر مانند کريدورها و ديدهای اصلی به
کوه و نشانهها و تفاوت بافتها به لحاظ همگنی و کیفیت
ابنیه میزان فرسودگی و ..ترسیم شدهاست.
اهمیت مطالعات اجتماعی در شکلگیری اين
سازمان در تشخیص محله خاک سفید و تدقیق حد و
مرز آن و لبههای جداکننده اجتماعی بودهاست .همانطور
که در بخشهای پیشین به آن اشارهشده تعريف خاصی
برای محدوده مشخص نشدهاست و جز محور وفادار به
عنوان جداکننده قوی و از جنوب پهنه حکیمیه به لحاظ
نقش عملکردی متمايز از محدوده طراحی تفاوت چندان
محسوسی قابل ذکر نبودهاست .البته به لحاظ مرفولوژيک
و جهتگیری قطعات محدوده مشخصشد ،در شمال
غربی محدوده طراحی را میتوان متمايز دانست که
انفکاک کالبدی اجتماعی نه چندان محسوسی بین آنها
مشاهده میگردد.
 فضاهای شهری اصلی
فضاهای شهری مکانهايی با غلبه پیاده هستند؛
عرصه ای است که جايی برای فعالیتهای اختیاری مردم
در اختیار آنان قرارمیدهد .در حقیقت ،خاطرههای
جمعی و زندگی مدنی در آن شکلمیگیرد .متاسفانه اين
بستر با شهرسازی جديد در بافتهای کنونی کم رنگ
شده است .در خاکسفید به علت روند شکلگیری و
اسکان غیررسمی و فرسوده سازی و عدم توجه به
مسئلههای حیات مدنی جايی که تأمین نیازهای اولیه
مانند سرپناه با مشکل مواجهاست ،توقع وجود چنین
فضاهايی دور از انتظار مینمايد .اما با گذشت بیش از 30
سال از حیات اين بافت شهری و شکلگیری فضاهای
اصلی مسئولین شهری را بر لزوم وجود اين فضاها بتدريج
آگاه میگردند .يکی از اين فضاها خیابان زهدی که با
حضور فعالیتهای تجاری و در کنار آن تفريحی و
ساماندهی محدوده میتواند نقش پراهمیتی را در روند
مذکور ايفا نمايد.
میدان تختی و پارک گلشن ،میدان رهبر مرکز محله
واقع محدوده خیابان احسان ،و مرکز محله واقع در
محدوده طراحی مشاور عرصه میتواند بستر ساز چنین
فضاهايی گردد ..همه فضاهای سبز به عنوان ريههای
شهر در اين محدوده قابل تشخیص هستند ،میتوانند در
اين محدوده به عنوان فضای شهری ايفای نقش نمايند.

مدیریت منظر بافتهای فرسوده شهری معاصر با تأکید بر سازمان فضایی و بصری...

نقشه شماره  :4سازمان فضايی محله خاک سفید
 کانونهای شاخص عملکردی – کالبدی
استقرار کانونهای شاخص عملکردی – کالبدی
مانند کانونهای سیاسی و يا اقتصادی مانند بازار بور
در اين حوزه دور از نظر مینمايد .ولی وجود کانونهای
فرهنگی و راستههای تخصصی مانند خدمات مبل و
خودرو ،که غالباً در سطح ناحیهايی عمل میکنند
میتوان به عنوان کانونهای اقتصادی مهم تلقیگردند.
وجود فرهنگسرای اشراق و فرهنگسرای گلشن در اين
محدوده در استخوانبندی نقش مهمی ايفا مینمايد.
نتیجهگیری
يکی از عوامل فرسودگی ،عدم وجود طر يا نظام
بصری مشخص ،انديشیده شده و در عین حال انعطاف
پذير و متناسب با زمینه خصوصاً در بافتهای فرسوده
است که موجب بروز اغتشاشات بصری گرديده است .اين
آشفتگیهای بصری مانند ابهام در فرم ،فقدان پیوستگی
کالبدی -بصری و عدم پیوند بصری حوزههای شهری ،در
منظر شهری اين بافتها خودنمايی میکنند در حالی که
ارزشهای بصری مهم ترين بخش از کیفیت محیطی
محسوب میگردد که عامل تقويت و يا تضعیف حس
مکان و نهايتاً تعلق خاطر افراد به محیط زيست خود و
جلوگیری از فرايند مهاجرت از اين بافتها میشود .اين
موضوع نقش کلیدی و تأثیرگذار در هويت و مطلوبیت
بافت های فرسوده و مردمی که با اين مکانها در تما
هستند ،دارد .سازمان فضايی و بصری به عنوان ابزارهای

ايجاد تصوير ذهنی از مکان ،تأثیر مهمی در نظم دهی به
عناصر فیزيکی و متافیزيکی محیط دارد .تاثیر سازمان
فضايی و بصری به واسطه نقش پر رنگی که در مديريت
منظر شهری و ادراک محیطی بازی میکند در آسیب
شناسی و ساماندهی منظر شهری بافتهای فرسوده قابل
تأمل است .سازمان بصری آن بخش از شهر را تشکیل
میدهد که در مقابل ديد ناظر قرار میگیرد و هنگام
حرکت و توقف شهروندان در شهر مناظر و ديدهای
مختلفی را در برابر آنان قرار میدهد .نبود ضوابط و
مقرات مناسب در تنظیم ارتفاع ابنیه ،نامتناسب بودن
اندازه قطعات و ارتفاع آنها باعث تشديد اغتشاش بصری
خط آسمان و سیمای جداره ها گشته است که اين عامل
سبب گرديده تا خط آسمان اين ناحیه ناهماهنگ بوده و
دائماً دارای شکستگیهايی شود که ساخت و سازهای
جديد نیز اين معضل را تشديد میکند.
سازمان فضايی از منظر برنامهريزی شهری حاصل
کنار هم قرارگرفتن نقش و مقیا عملکردی محورها و
پهنههای مختلف موجود است .از منظر مطالعات ترافیک
و حمل و نقل سازمان فضايی با تأکید بر نقش هريک از
محورها به لحاظ درجه اهمیت از شريانی تا جمع و
پخشکنندهها و گرههای ترافیکی به نمايش درآمده است
و از منظر طراحی شهری سازمان فضايی در دو حوزه
عناصر ديد و منظر مانند کريدورها و ديدهای اصلی به
کوه و نشانهها و تفاوت بافتها به لحاظ همگنی و کیفیت
ابنیه میزان فرسودگی و ...ترسیم شدهاست .ايده اصلی
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طر شده در اين الگو بر شکل دهی به محوری مرکزی با
کارکردهای همزمان خدمات ،فراغت ،فعالیت و حرکت
استوار میباشد .اين محور ضمن آنکه در کلیت خود به
مثابه محرکی برای نوسازی تجهیز خواهد شد به لحاظ
کارکردی و فضايی با هدف ارتقا کیفیت های محیط
سکونت و نیز ارتقا ظرفیت های موجود در بافت برنامه-
ريزی شده است .الگوی حرکت در اين محور به صورت
عرصه ای ايمن برای عابر پیاده و نیز حرکت نرم و کنترل
شده سواره پیشبینی شده است .تمام مولفههای فضا و
فعالیت و حرکت در مجموعه به نوعی در هماهنگی با
محور-کانون مرکزی نظم يافته اند و درصدد تقويت
الگوی ارائه شده میباشند.
منابع و مراجع
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