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چکیده

منظر فضاهای عمومی شهری نقش اساسی در شکلگیری شهر سالم و توسعه پایدار شهری دارد .توسعه کیفی و کمی فضاهای عمومی شهرها،
هنگامی روند مطلوب اجرایی و قابل تحققی پیدا خواهد کرد که اولویتسنجی مسایل موجود در شهرها ،مبتنی بر نظریات نوین مشارکت مردمی
(دیدگاه استفادهکنندگان) و استفاده از روشهای علمی مناسب و کارآمد باشد .از آنجا که نظرات و آرای مختلفی در سطح شهر پیرامون مسایل
و اولویتهای شهری وجود دارد و اتخاذ تصمیمات نیزبایست همگرا و در راستای پوشش همه جانبه اولویتها باشد ،بنابراین هدف مقاله حاضر،
اولویت-سنجی و تعیین راهبردهای منظر فضاهای عمومی شهر عسلویه با استفاده از مدل «فرآیند تحلیل شبکه» ( )ANPاست .روش تحقیق در
این پژوهش ،توصیفیـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادیـ کتابخانهای ،بررسيهای ميداني ،مراجعه مستقیم به سازمانهای مربوط ه و استفاده از
ابزار پرسشنامه بوده که محدوده مورد مطالعه را فضای عمومی؛ پارک ،خیابان و بازار و شش فضای شهری تشکیل میدهد .بر این اساس ،ابتدا
مهمترین مسایل مرتبط با منظر فضاهای عمومی شهر با استفاده از منابع کتابخانهای ،مصاحبه و پرسشنامه استخراج و سپس با توجه به ویژگیهای
 ANPو مسایل شهر عسلویه ،دادهها و اطالعات اولیه طبقهبندی و به تبع آن مدل مفهومی  ANPتهیه شد .مدل  ANPمبتنی بر منظر فضاهای
عمومی شهر عسلویه شامل  3خوشه (معیار/گروه) و  9گزینه (نود /زیر گروه) با استفاده از نرمافزار  Super Decisionsتولید شد و نتایج بررسیهای
میدانی در نرمافزار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .خروجیهای مدل به شیوههای مختلف متنی و نمودارهای متنوع و قابل تأمل برای تمام معیارها و
گزینهها قابل ارایه است .از اینرو ،به سبب حجم گسترده عملیات ،تنها برخی از خروجیها برای نمونه در مقاله آورده شد .نتایج تحقیق نشان میدهد،
بیشترین و باالترین اولویتها منظر فضاهای عمومی شهر مربوط به نودهای «هنرهای دیواری» (با امتیاز نرمال شده  ،0/513خوشه اولویتهای
بصری)« ،بازار و خیابان دولت» (با امتیاز نرمال شده  ،0/544خوشه فضای عمومی) و در «مبلمان شهری» (با امتیاز نرمال شده  ،0/684خوشه
ساختار فیزیکیـ کالبدی) در خوشههای سهگانه دارای رتبه و امتیاز بیشتری نسبت به سایر گرهها در هر خوشهها بوده است .بر این اساس با مقایسه
ی «هنرهای دیواری» خیابان جمهوری
نتایج خوشهها و گرهها (نودها) ،در خوشه فضای عمومی «بازار و خیابان دولت» و در خوشه اولویتهای بصر 
اسالمی برای تعیین راهبردهای منظر فضاهای عمومی شهر عسلویه در اولویت قرار گرفتند.
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مقدمه
شهر ،مجموعهاي از عوامل طبيعي ،اجتماعي و محيطهاي ساخته
شده توسط انسان است كه جمعيت در اين مجموعه به صورت
منظمي درآمده و آداب و رسومي را براي خود ابداع كردهاند .رشد
سريع پديده شهرنشيني در دهههاي اخير ،بهويژه در كشورهاي در
حال توسعه ،چشماندازهاي شهري را بهشدت توسعه و تغيير داده
است .با روند رو به رشد شهرنشيني و سرعت باالي تغييرات ،آنچه
امروز در ساختار شهرها بيش از هرچيز در معرض تهديد قرار دارد،
منظر شهري است كه نمود بحران در طراحي شهري ،مديریت و
برنامهريزي بصري فضاهای عمومی شهر به حساب میآید.
منظر شهري ،حاصل سطح تماس انسان و شهر است .در این
راستا ،انسان نه تنها در ساختار چشمانداز بصری شهر از طریق
فعالیتهای خود بر منظر شهری تأثیر میگذارد ،بلکه رفتار و درک
ذهنی شهروندان نیز از طریق تماس با منظر شهری تأثیر میپذیرد
[ ،]Crow, Brown and De Young, 2006 : 282درک این فعل
و انفعاالت در فرآیند زیباسازی شهری ،روحیات شهروندان ،فضاهای
مطلوب شهری و ادارک بصری شهروندان مؤثر است .منظر شهري
(چشمانداز شهری) با ابعاد مختلف كالبدي ،عملكردي و معنايي خود
از اهميت و جايگاه خاصي در سازمان بصري محیط شهر و كيفيت
فضاهاي شهري برخوردار است و در يكپارچگي بصري و ساختاري
مجموعه ساختمانها ،خيابانها و مكانهايي كه محيط و فضاهای
شهری را ميسازند [حسینی و رزاقی اصل ]84 : 1387 ،تأثیرگذار
است.
امروزه یکی از مهمترین مسایلی که نظر معماران ،برنامهریزان و
طراحان شهری را به خود جلب کرده ،مسئله لزوم ارتقای کیفیت دید
و منظر شهری در چارچوب مؤلفههای بصری -زیباشناختی کیفیت
محیط است [پورجعفر ،تقوایی و صدقی .]66 : 1388 ،فضاهاي شهري
به عنوان محيطي كه رفتارهاي عمومي انسانها در آن جريان دارد،
همواره در تعامل دو طرفه با انسان است .بنابراين ،فضاهاي شهري
به عنوان بستري براي فعاليتهاي عمومي انسان بايد از يك طرف
بهراحتي قابل درك و از طرف ديگر بايد ايمن باشد .از آنجا كه ادراك
بصري مهمترين نوع ادراك محيط و فضاهاي شهري است ،لزوم
توجه به قابليت ادراك بصري باال (خوانايي) و كاستن از فشارهاي
بصري مانند آلودگي بصري ،نورپردازي نامناسب ،تركيب نامناسب
رنگها و  ...به منظور تأمين سالمت و ايمني فضاهاي شهري را بيش
از پيش آشكار ميکند.
درك شهروندان از منظر شهر و ايجاد خاطره جمعي شهروندان است.
چگونگي ايجاد فضاهاي جمعي درون شهر عالوه بر افزايش كيفيت
زندگي شهروندان ،در رسيدن به اهداف توسعه پايدار در شهرها نيز
سهيم است و بنابراین برقراری پيوند ميان اكوسيستم طبيعي و بافت
ای اساسي است.
انسانساز در شهرها مسئله 
توسعه و ایجاد فضاهای عمومی مطلوب عالوه بر تأمین رفاه و آسایش
شهروندان ،نقش مؤثری در حفاظت محیط و توسعه پایدار از طریق سلسله

مراتب طرحهای مختلف و در نظر گرفتن نیازها و امکانات واقعی
و مشارکت نیروهای مؤثر در تحقق آن ایفا میکند .بر این اساس،
این فرآیند مستلزم رعایت جامعنگری ،انعطافپذیری و به کار گرفتن
شاخصها و معیارهای کمی و کیفی در پیشبینی و اولویتسنجی
اراضی مورد نیاز و نحوه توزیع و ترکیب آنها میان کاربریهای
مختلف است .دیدگاههای استفادهکنندگان درباره منظر فضاهای
عمومی (اولویتها) ،در زمره مهمترین عوامل اصلی در عملکرد بهینه
منظر فضاهای عمومی شهری ،معیارهای اولویتسنجی ،نیازسنجی
و مکانیابی این فضاها است .از آنجا که نظرات و آرای مختلفی
در سطح شهر پیرامون مسایل و اولویتهای شهری وجود دارد و
اتخاذ تصمیمات باید همگرا و در راستای پوشش همه جانبه اولویتها
باشد ،لذا ،بررسی توسعه کیفی و کمی اولویتهای منظر (بصری)
فضاهای عمومی شهر عسلویه ،مبتنی بر نظرات شهروندان با در نظر
گرفتن مراحل توسعه و گسترش شهر ،كه محل شكلگيري تمدن
جديد بر مبناي انرژي است (قبل از فعاليتهاي صنعتي و بعد از
فعاليتهاي صنعتي )1377در نظر داشتن موارد ذیل ضروری به نظر
میرسد  :شرایط استراتژیک نزدیکی به منطقه پارس جنوبی ،رشد
نامتوازن ميان فعاليتهاي صنعتي منطقه اقتصادي پارس جنوبي و
شهر ،افزايش مهاجرت ،نقش خدماتي شهر و همچنین برنامهریزی
و فعالیتهای انجامشده براساس دید اقتصادی و تجاری ،ارجحیت
فضاهای شخصی (کاربری شخصیـ تجاری) بر فضاهای عمومی،
نقشپذیری آینده شهر عسلویه در سطح ملی و جهانی ،ضرورت
ارزیابی و برنامهریزی فضاهای عمومی در جهت توسعه پایدار شهری،
ایجاد سرزندگی ،بهبود کیفیت زندگی ،ایجاد حسن مکانی و هویت
(تعلق مکانی) ،باالبردن آرامش ناشی از فعالیتهای صنعتی و سالمت،
آسایش و رفاه شهروندان و ایجاد محیطهاي نشاطآمیز در شهر .بر این
اساس ،با استفاده از مدل «فرآیند تحلیل شبکه )ANP( »1به بررسی
و ارزیابی اولویتهای بصری فضاهای عمومی شهر عسلویه پرداخته
شده است .شیوه مبتنی بر ماتریس «فرآیند تحلیل شبکه» ( )ANPدر
ارائه الگوها و راهبردهای مناسب و تعیین اولویتهای بصری فضاهای
عمومی شهر عسلویه بر نظرات و دیدگاههای شهروندان در تعیین
اولویتها مبتنی است .توماس ال .ساعتی به عنوان یکی از پیشروان
علمی در زمینه  ،ANPموفق به ارایه آثار مختلف علمی شده است،
به طوری که آثار ایشان به عنوان منبع تحقیقات مرتبط با  ANPدر
سراسر دنیا مورد استفاده قرار میگیرد .این وضعیت با انتشارکتابهایی
تحت عنوان«مبانی فرآیند تحلیل شبکه» [ ]Saaty, 1999: 12–14و
کتاب «فرآیند تحلیل شبکه» [ ]Saaty, 1996به طرز بارزتری مشهود
شده است .عالوهبر این« ،ساعتی» در کتاب دیگری به زمینههای
نظری  ANPو بسط نظریهها و کاربردهای فراتر پرداخته است
[.]Saaty, 2005 : 3
 ANPیک تئوری ریاضی است که به طور سیستماتیک (وابستگی متقابل
اثر معیارها) با انواع وابستگیها سر و کار داشته و به طور موفقیتآمیزی در
زمینههای گوناگون به کار گرفته شده است [افشاریان.]8-11 : 1386 ،
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توزکایا و همکاران ( )2007مدل  ANPرا برای تصمیمگیری در
نحوه ارایه خدمات و تسهیالت کالنشهر استانبول بهکار گرفتند
[.]Tuzkaya, et al, 2007: 14
چنگ و همکاران ( )2007مدل مذکور را به منظور تعیین راهبردهای
مشارکتی مورد استفاده قراردادند [.]Cheng and Li, 2007: 278–287
پارتووی ( )2006مدل  ANPرا برای تعیین راهبردهای مکانیابی
تسهیالت و خدمات ارایه کرد [ .]Partovi, 2006: 41 – 55لوی
و همکاران ( )2007مدل مذکور را برای برنامهریزی مخاطرات
محیطی و تصمیمگیری در وضعیتهای بحرانی یا اضطراری بهکار
گرفتند [ .]Levy, Kouichi, 2007: 906–917هسیه و همکاران
( )2007به منظور افزایش میزان و سطح خدمات هتلها از ANP
استفاده نمودند []Hsieh and Li-Hung Lin, 2007 : 10, 11
این پژوهشها و بسیاری از فعالیتهای انجام شده در طی سالهای
اخیر ،رویکرد استفاده هرچه بیشتر از قابلیتهای مدل  ANPرا برای
تصمیمگیران مرتبط با مسایل شهری تبیین میکند.
 ANPروش جامع و قدرتمندی برای تصمیمگیری دقیق (برای
حل مسایل تصمیمگیری پیچیده) با استفاده از اطالعات تجربی
و یا قضاوتهای شخصی هر تصمیمگیرنده در اختیار نهاده و با
فراهم کردن یک ساختار برای سازماندهی معیارهای متفاوت و
ارزیابی اهمیت و ارجحیت هریک از آنها نسبت به گزینهها ،فرآیند
تصمیمگیری را آسان میکند [محمدی لرد .]۱۳۸8 ،در این مقاله ،از
 ANPبرای تحلیل اولویتهای بصری توسعه فضاهای عمومی شهر
عسلویه به عنوان سیستم پشتیبانی تصمیمگیری استفاده شده است.
با توجه به موارد باال ،فرضیه تحقیق به صورت زیر مطرح میشود :
با استفاده از مدل  ANPمیتوان الگوهای مناسبی بر حسب
سناریوهای تصمیمگیری و متأثر از خواست و اولویتبندی شهروندان
و استفادهکنندگان فضاهای عمومی جهت بهینهسازی و تعیین
اولویتهای بصری و منظر فضاهای عمومی شهر عسلویه ارایه کرد.
مبانی نظری پژوهش
الف .فضای شهری و فضاهای عمومی

واژة فضای شهری به دو گونه تعریف میشود  :فضای اجتماعی و
فضای مصنوعی از یکسو ،فضای اجتماعی «تداعی فضاهای نهادهای
اجتماعی» است که مورد مطالعه جغرافیدانان و جامعهشناسان است.
تمایل این دیدگاه ،دیدن ویژگیهای فیزیکی محیط مصنوع به
عنوان «فراپدیدهای» است .از سوی دیگر ،فضای مصنوع متوجه
فضای فیزیکی است و بدین ترتیب آنچه که مورد توجه معماران
است ریختشناسی فضاست؛ طرقی که فضا بر ادراک ما اثر میگذارد
و شیوة به کارگیری فضایی و معنایی میتوان از آن استخراج کرد
[مدنیپور13 :1384 ،و .]14
فضاهای عمومی شهری ،مکانی برای تبادل افکار ،اندیشهها و
شکلگیری روابط اجتماعی است [ .]Porta, 1999: 437که افراد و
گروههای مختلف اجتماعی در آن سهیماند .این فضاها محل تعامالت
اجتماعی ،تبادل اطالعات و مکانی برای شکلگیری شبکههای
اجتماعی هستند.
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اما آنچه این فضاها را به لحاظ اجتماعی فعال میسازد در درجه اول
عوامل کالبدی هست که بتواند زمینهساز ورود و سپس توقف افراد و
گروههای اجتماعی خاص سنی ،جنسی درون فضا باشد ،که در این
باره میتوان به عواملی چون؛ دسترسیها ،جاذبههای بصری ،عوامل
طبیعی اشاره کرد [دانشپور و چرخچی.]20 : 1386 ،
ب .منظر شهری

مقوله منظر شهري از مهمترين مباحث و مسایل مورد توجه معماران،
طراحان شهري ،برنامهريزان شهري ،معماران منظر ،طراحان محيط
و روانشناسان محيط بهشمار ميرود .منظر شهري چيزي فراتر از
يك موضوع برنامهريزي و طراحي شهري بوده و در حال حاضر
جهتگيري طراحي و برنامهريزي شهري در حوزههاي مختلف از
جمله منظر شهري در راستاي رسيدن به توسعه پايدار است.
مهمترين ويژگي منظرشهري پايدار ،آن است كه به عنوان يك
ساختار اجتماعي فضایي پايدار مطرح میشود ،چارچوب كلي ایده
شهرسازی منظر [فیضی و رزاقی اصل ]36 :1387 ،را ميتوان پارادايم
مكان پايدار در نظر گرفت كه در آن چهار عنصر؛ كالبد ،فعاليت،
تصورات ذهني و اكوسيستم بهطور هماهنگ در مشروط ساختن و
شكل بخشيدن به منظر شهري سهيم است.
منظر يك محيط شهري ،مجموعهاي از محركهاي محيطي (عوامل
طبيعي و مصنوع) است که در شكلگيري آن ،ساختارهاي سياسي،
اقتصادي و فرهنگي جامعه به همراه الگوها و هنجارهاي غالب در آن
جامعه نقش اساسي را ايفا ميكنند [فرهودی و تیموری.]48 : 1389 ،
منظر شهري را ميتوان از ابعاد عملكردي ،هويتي و زيباشناسانه مورد
بررسي قرار داد .ابعاد زيباشناسانه منظر شهري خود میتواند در دو بعد
كالبدي و ادراكي مورد توجه قرار گيرد [کریمیمشاور 40 : 1389 ،و
فروزان مهر و سروریان.]26 : 1389 ،
منظر شهري با سه بُعد احساسي ،فرهنگي و اكولوژيکی [شیبانی،]20 :1389 ،
نوع جديدي از هويت سيال شهر است كه مستقيم ًا با ادراك شهروندان
رابطه دارد (تصویر.)1
3

ایجاد سرزندگی و باال
بردن کیفیت زندگی

تقویت غرور

مدنی شهروندان

خوانایی مکان
ایجاد فرصت هابرای
توسعه اقتصادی
(گردشگری)

ایجاد تنوع
ارتقای تصویر

باال بردن حس

ابعاد منظر
شهری

ذهنی جامعه

مکان و هویت

نوآوری
و
ابتکار

افزایش تجربه

زیباشناختی شهروندان
حس زندگیاجتماعی
و مشارکت مردمی

آشکارکردن ارزشهای
فرهنگی و تاریخی

ادراک

محیطی

تصویر .1ابعاد تأثیرگذار منظر شهری در فضاهای عمومی مأخذ  :نگارندگان.1389 ،

Fig1.The influence of the urban landscape in public spaces .
Source: Authors, 2010.
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منظر شهري در آغاز امري عيني بود كه به واسطه كيفيت ظهور
عوامل فيزيكي محيط موجوديت یافت .ليكن تدريج ًا و به واسطه
حضور در شرايط تاريخي و تكرار شدن در مقابل گروه انسانهاي
ادراك كننده آن ،واجد نوعي وجود ذهني گشت و به عنصر مشترك
پيونددهنده افراد جامعه يك شاخص ،نماد ،درجه و كيفيت تمدن و
روحيات جمعي هر ملت و قومي (هویت) در محدوده شهر تبدیل شد
که حاصل تصميمات و تصورات مردم آن شهر است.
وظيفه طراحان و برنامهریزان منظر شهري ،جستجو و كشف معاني
تاريخي ،طبيعي و فرهنگي در محيطهاي شهري و عينيت بخشيدن
به آنها در قالبهاي كالبدي و بصري است .واژه تخصصی منظر
شهری در اواخر قرن نوزدهم با طراحی و اقدامات «فردریک ال
اولمستد» ،4پدر معماری منظر در رابطه با شهرهای آمریکایی
مطرح [حسینی و رزاقی اصل ]84 :1387 ،و به صورت رسمي
توسط انجمن معماران آمريكا ( ،)A.S.L.Aدر سال  1870در مباحث
معماري و شهرسازي ارایه شد ،با تكامل طراحي شهري و مطرح
شدن الگوي طراحي شهري پايدار از اواخر دهه  1980و در پي آن
طرح مسایل جدي زيست محيطي در مبحث توسعه پايدار ،مفهوم
منظر شهري پايدار نيز شكل گرفت.
سيما و منظر شهري ،پديدهاي ماهوي است كه از جوهره و ذات
موجوديت شهر نشأت گرفته و در فرهنگ و ادراك مردم ريشه دارد.
ابعاد ذهني منظر شهر يا آنچه كه افراد در مواجهه با منظر شهري
از آن ادراك ميكنند ،بخش مهمي از محتواي منظر را تشكيل
ميدهد .انسجام اين بُعد از منظر شهري با ابعاد عيني است كه به
شكلگيري هويت بصري شهر منجر شده و به آن معنا ميبخشد.
شهرهاي ايراني در گذشته نسبت به امروز به اين پديده نگاهي
حساستر داشتند .اگرچه اين عناصر در فضاهاي شهري از بُعد
بصري تابلويي را در ذهن انسان تداعي مي كرد كه با جهانبيني
مردم آن زمان سازگاري داشت ،اما امروزه عدمتوجه به اين عنصر
مهم شهري ،باعث عدمتوازن در فضاهاي شهري شده و نه تنها
باعث هماهنگي و ارتقای كيفي فضاهاي شهري نشده ،بلكه منظر
شهري را دچار اغتشاش کرده است.
در يك نگاه كلي و عميق ،بررسي چشمانداز شهري به نوعي با
ساختار شهر ،سيماي شهر و نماي ساختمانها ارتباط دارد .بدين
معني كه چشمانداز شهري و زيباييشناسي شهري ،مفاهيمي است
كه رابطه مستقيمي با ریختشناسی و پيكره شهر،حجم ساختمانها
و فرم معماري آنها دارد .منظر فضاهای شهری با پاسخدهی به
مسایل اكولوژيكی ،رفاهی ،اقتصادي نقش اساسی در عملکرد،
زيباشناختي عيني ،زيباشناختي ذهني و ادراكي و زيست محيطي
را برعهده دارد.
تعامل انسان و پديده شهر از طريق منظر شهري شكل گرفته و
جايگاه منظر شهري در ارتباط چندسويه انسانـ محيط بسيار حائز
اهميت است .ويژگيهاي محيط شهري بخش قابل تأملي از دانش
و عواطف محيطي شهروندان را تحتتأثير قرار ميدهد و ادراك،

شناخت و شيوههاي ارزيابي افراد نيز از محيط به صور متعددي
صورت ميگيرد.
ج .ویژگیهای مدل ANP

ویژگیهای مدل  ANPبا تشریح بیشتر این مدل و ذکر روابط
ماتریسی در ادامه مطرح شده است .فرآیند تحلیل شبکه ای یا
 ANPیکی از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره موسوم به
«فرآیند تحلیل سلسله مراتبی» را با جایگزینی «شبکه» بهجای
«سلسله مراتب» ،بهبود می بخشد [مؤمنی.]63-78 : 1387 ،
 5 AHPکه در دهه هفتاد میالدی توسط ساعتی پیشنهاد شد،
یکی از تکنیکهای معروف تصمیمگیری چند معیاره است که
مسئله تصمیمگیری را به چند سطح مختلف تجزیه میکند.
مجموع این سطوح تصمیم ،تشکیل یک سلسله مراتب میدهد.
مطابق اصل همبستگی در  AHPعناصر هر سطح صرف ًا به عناصر
سطح باالتر وابستهاند؛ یعنی ضرایب اهمیت عناصر هر سطح
لزوم ًا براساس سطح باالتر مشخص میشود؛ در حالیکه در بیشتر
اوقات بین گزینه های تصمیم و معیارهای تصمیم گیری« ،روابط
و همبستگی متقابل» وجود دارد [قدسیپورANP .]86 :1384 ،
میتواند به عنوان ابزاری سودمند در مسایلی که تعامل بین عناصر
تشکیل شبکهای میدهد به کار گرفته شود [Karsak, et al,

.]2002: 171-190
در حالی که  AHPروابط یکطرفه را بین سطوح تصمیمگیری
بهکار میگیرد ANP ،شرایطی را مهیا میکند که روابط متقابل

بین سطوح تصمیمگیری و معیارهای تصمیم به شکل کلیتری
مورد بررسی و مالحظه قرار گیرد .اگرچه  ANPنیز یک مقیاس
اندازهگیری نسبی مبتنی بر مقایسات زوجی را بهکار میگیرد ،اما
نهتنها به مانند  AHPیک ساختار سلسله مراتبی اکید را به مسایل
تحمیل نمیکند ،بلکه مسئله تصمیمگیری را با بهکارگیری دیدگاه
سیستمی توأم با بازخورد ،6نیز مدلسازی میکند.
تصویر a( 2و  )bتفاوت ساختاری بین سلسله مراتب و شبکه
را نشان میدهد .جهت کمان ها وابستگی را نشان میدهد ،در
حالیکه حلقهها ،همبستگی داخلی بین عناصر را در یک خوشه یا
گروه 7نشان میدهد.
همانطور که مشاهده می شود ساختار سلسله مراتبی حالت
خاص و ویژهای از ساختار شبکهای است [–Saaty, 1999: 12
 .]14بیضی های ترسیم شده در کدام تصویر تصویر  :b 2مؤید
معیارها هستند ،در ساختار  ANPگرهها یا نودها داخل بیضی قرار
میگیرند ،تصویر  2به طرق متعدد در منابع مختلف و بهخصوص
منابع توماس ال .ساعتی به تفصیل و با ذکر جزئیات بیشتر آمده
است.
در  ANPاندازهگیری مقادیر اهمیت نسبی به مانند  AHPبا
مقایسات زوجی و به کمک طیف  1تا  9انجام میشود .عدد1
نشاندهندة اهمیت یکسان بین دو عامل و عدد  9نشاندهندة

فصلنامه علمی-پژوهشی

مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر

اهمیت شدید یک عامل نسبت به عامل دیگر است .در رابطه1/aij
= aij، aiنشاندهندة اهمیت معیار  iام در مقایسه با معیار  jام
است .از دیدگاه کلی ANP ،شامل دو مرحله است :
 )1تشکیل یا ساخت شبکه
 )2محاسبه اولویتهای عوامل.
فرایند تحلیل شبکه بیشتر چارچوب اجرایی برای تحلیل عمومی،
حکومتی و همکاری در تصمیمگیری ارایه میکند و به تصمیمسازنده
اجازه میدهد که همه عوامل و معیارهای ملموس و غیرملموس
را بهحساب آورد که تأثیر معنیداری در ساخت بهترین تصمیم
دارد .ریسکها و فرصتهای اندازههای احتمالی در مدل ANP
مورد مالحظه قرار میگیرد .در نهایت اولویتهای الزم را به
منظور تصمیمگیری فراهم میکند [Tuzkaya, Semih Umut
 .]Bahadır, 2007: 14مزایای  ANPنه فقط برای نمونههای
کیفی و کمی مناسبت دارند ،بلکه میتوان با این مدل بر مسایل
وابسته در زمینههای مرتبط نیز غلبه کرد [Cheng and Heng,
 .]2007: 278-287در سالهای اخیر ،قابلیت و تواناییهای
 ANPآنقدر متنوع و وسیع است که میتوان آن را با مدلهای
پیشین نیز ترکیب کرد .بهطوری که در در این خصوص «رضوی»
و «عالقهمند»؛ «کاربرد روش فرآیند تجزیه و تحلیل شبکه ANP
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در آنالیز  SWOTرا با مطالعه موردی شرکت برق منطقهای فارس
به کار بردند» [رضوی و عالقهمند .]11 :1386 ،با توجه به منابع
معتبر علمی نمایه شده در سطح جهانی و محاسبه روند کاربردی
مدل  ،ANPمیتوان گفت که در دهه اخیر این روند از گسترش و
تنوع بیشتری برخوردار بوده است.
اهداف تحقیق
كيفيت فضاي شهري به عنوان محصول فرآیند تعامل ميان انسان
(فعاليت) و كالبد شهر ،تا حد بااليي به كيفيت مؤلفههاي بصري آن
وابسته است .مؤلفههاي بصري فضاهاي شهري به دليل ماهيت عيني
و ملموس خود توسط حواس انسان قابل ادراك است و زمينه ادراك،
شناخت و ارزيابي محيطي شهروندان را فراهم ميآورد.
توسعه شهري پنج دهه اخير شهرها عموم ًا با معيارهاي كمي
برنامهريزي شهري ارزيابي شده و به كيفيت در برنامهريزي شهري از
جمله منظر شهری فضاهای عمومی بیتوجهي شده است .در صورتی
که اولين و مهمترين گام در راستاي دستيابي به حيات شهري فعال
و سرزنده ،ارتقای كيفيت فضاهاي شهري است که بهطور مستقيم و
غير مستقيم بر كيفيت زندگي انسانها تأثیر میگذارد.
فرآيند شكلدهي به محيط همواره تحتتأثير نگرشهاي متفاوت

تصویر : a .2ساختار سلسله مراتبی : b ،ساختار شبکهای .مأخذ  :مؤمنی و آتشسوز 1386 ،؛ قدسی پور 86 : 1384 ،و مؤمنی.64 :1387 ،

Fig.2. a: hierarchical structure, b: A network structure. Source: Momeni and Atashsoz, 2007; Qdsiypoor, 2005: 86 and Momeni, 2009: 64.

نسبت به انسان ،طبيعت و رابطه اين دو با هم قرار داشته و منجر به خلق
انواع منظر شهري شده است [فریادی ،]117 : 1379 ،بهطوریکه اعمال
فرايندمحوري و محصول محوري در طراحي كيفيتهاي محيط شهري
مؤثر است [عباسزادگان و وحیدیان .]1 : 1388 ،مقاله حاضر با هدف
ارتقای و بهبود كيفيت بصری و ادراکی فضاهاي شهري و مناظر مختلف
آن ،برآوردن نيازهاي مختلف شهروندان و شاغالن بخش صنعت در منطقه
پارس جنوبی ،ایجاد آرامش روحی ،کاهش تضاد در ساختار چشمانداز منظر
فضاهای عمومی بندر عسلویه ،افزایش مطلوبیت و خوشایندی چشمانداز
بصری شهر و ایجاد منظر فضاهای عمومی با کیفیت عالی با در نظرگرفتن
منظر ادارکی ،مناظر طبیعی ،مناظر انسانی و استفاده از مطالعات ميداني،
پرسشنامه و مدل تحلیل شبکه به بررسی و ارزیابی اولویتهای منظر
فضاهای عمومی شهر عسلویه پرداخته است.

روش تحقیق

روش تحقیق این پژوهش توصیفی -تحلیلی و مبتنی بر مطالعات
اسنادی ،کتابخانهای و بررسيهای ميداني 8است که با مراجعه
مستقیم به سازمانهای مربوطه و استفاده از ابزار پرسشنامه جهت
دسترسی به اطالعات مورد نیاز (دیدگاه شهروندان) صورت گرفته
است .با توجه به هدف پژوهش ،سه نوع کلی فضای عمومی؛
پارک ،خیابان و بازار و شش فضای شهری مورد بررسی قرار گرفت
(جدول )1از آنجا که مطابق روابط آماری جهت تخمین تعداد حجم
نمونه (کوکران) جامعه آماری محدودی بدست میآمد ،بنابراین
با توجه به روش نمونهگیری و دستیابی آسان به جامعه آماری ،با
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استفاده از روش نمونهگيري وضعي (نمونه نقطهای) در
فضاهای عمومی شهر و نمونهگيري تصادفي (احتمالی) مکانی
[حافظنیا ]98-120 :1379 ،در مناطق مسكوني شهر عسلویه،
حجم نمونه  200مورد تعیین شد .بر این اساس ،ابتدا مهمترین
مسایل اولویتهای بصری فضاهای عمومی شهر با استفاده
از منابع ،مصاحبه و پرسشنامه استخراج شد ،سپس با توجه به
ویژگیهای  ،ANPو ویژگی شهر عسلویه ،دادهها و اطالعات اولیه
طبقهبندی و به تبع آن مدل مفهومی  ANPتهیه و در نرمافزار
 Super Decisionsاجرا شد.
 .4محدوده مورد مطالعه
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بندر عسلويه 9در جنوب شهرستان كنگان و در فاصلة  75كيلومتري شهر
كنگان و  308کیلومتری تا مرکز استان بوشهر ،با مساحتی حدود230
هکتار و با حدود  3600متر مرز آبي در جنوبيترين نقطه استان بوشهر
واقع شده است .اين شهر در مدار  27°8َ2عرض جغرافیایی شمالی
و َ 52°36طول شرقي جغرافیایی در ارتفاع  5متری از آبهای آزاد
قرار دارد [جعفری .]826 :1379 ،جمعیت شهر عسلویه در سال 1385
نسبت به دهه قبل آن  2/53برابر شده که نشاندهنده رشد سریع
جمعیت و گسترش فیزیکی شهر است .بنابراین ،بهبود و توزیع خدمات
و کاربریهای مورد نیاز بر اساس پاسخگویی به نیازهای شهروندان

(طبق سرانهها) به روشنی قابل رؤیت 10است .همچنین نسبت جنسی
شهر عسلویه در سال  1385برابر با  203مرد در مقابل هر  100زن
بوده است [ساالری سردری]99-108 : 1389 ،؛ (تصویر.)3
مطابق آمارهای رسمی ،جمعیت شهر عسلویه در سال  1375برابر با
 3087نفر ( 504خانوار) و در سال  1385برابر با  7818نفر (1574
خانوار) اعالم شده است [مرکز آمار ایران 1375 ،و .]1385
معیارها و شاخصهای مؤثر در مدل  ANPمبتنی بر
فضاهای عمومی شهر عسلویه
12
معیارها11به عنوان خوشهها (گروهها) و گزینه ها به عنوان زیرگروه
یا زیر شبکه (گره ،یا نود) 13تعریف شدند .در تحقیق حاضر  3خوشه
(گروه) و  9زیرگروه (نود) در طراحی کلی مدل تصویر  ANPمورد
استفاده و تجزیه و تحلیل قرار گرفت (جدول 2و تصویر.)4
روش وزن دهی به معیارها و شاخصهای مدل ANP
وزندهی به معیارها و شاخصهای مدل  ANPبراساس خروجی

داده ها و اطالعات بدست آمده از عملیات پیمایشی در سطح
شهر عسلویه انجام شده ،و مبتنی بر طیف وزنی مدل  ANPاست
که دامنهای عددی از  1تا  9را شامل میشود و براساس نتایج
پرسشنامه و اولویتبندی کارشناسان سازمانهای مرتبط با امور

تصویر .3محدوده شهر عسلویه ،خیابانهای اصلی و فرعی ،توزیع فضاهای عمومی و کاربریهای موجود آن .مأخذ  :نگارندگان.1389 ،

Fig3: Range of Assalouyeh, major and minor streets, public spaces and urban lands (Authors, 2010).
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جدول  .1فضاهای عمومی مورد مطالعه در شهر ساحلی عسلویه مأخذ  :نگارندگان.1389 ،
پارک

خیابان

بازار

نگین (پارک ساحلی شمالی)
مروارید (پارک ساحلی جنوبی)

دولت
جمهوری اسالمی

بازار خطی شهر
مرکز تجاری خلیج فارس عسلویه

جدول  .2معیارها به عنوان خوشهها (گروه) و گزینهها به عنوان زیرگروه (گره یا نود  )Nodeمأخذ  :نگارندگان.1389 ،
ردیف

معیار  /خوشه (گروه)

گزینه  /زیر گروه (گره یا نود )Node

1

فضاهای عمومی

خیابان جمهوری اسالمی
بازار و خیابان دولت
پارکهای ساحلی مروارید و نگین

2

اولویتهای بصری

هنرهای دیواری (دیوارنگاری و رنگآمیزی دیوارها و ساختمانها)
نورپردازی (در منظر فضاهای عمومی شهر)
المانها و مجسمهها

3

ساختار فیزیکی -کالبدی

مبلمان (نیمکت و پیادهروـ کفسازی و موزائیکسازی)
نمای ساختمان
تابلوهای تبلیغاتی و عالیم راهنمایی

شهری صورت گرفته است .در این روش شبکه را به شاخههای
کوچکتر تقسیم کرده و تک تک عناصر هر شاخه مانند  iرا نسبت
به یک عنصر در شاخه  jام مقایسه زوجی می کنیم و ترجیح
(اولویت) آنها را بدست آورده و ماتریس مقایسه زوجی را تشکیل
میدهیم .سپس بردار ویژه این ماتریس را بدست میآوریم (به
عبارت دیگر از مقایسه عناصر شاخه  iبا هر عنصر از  jیک
بردار ویژه حاصل میشود) .حال با مجموعه این بردارهای ویژه
یک ماتریس بزرگ (سوپرماتریس) تشکیل داده که از به توان
باالرساندن آن ،بردار وزنها بدست میآید .تصویر  5نمونهای از
روش وزندهی براساس دادهها و اطالعات حاصل از بررسیهای
پیمایشی در سطح شهر در مدل ( ANPنرمافزار Super
 )Decisionsرا نشان می دهد .انجام عملیات پردازشی و تحلیلی
تحقیق حاضر ،با استفاده از نرم افزار  Super Decisionsو کتاب
راهنمای آن اثر ساعتی[ ]Saaty, 2003: 114انجام شده است.
حل مسایل شبکهای و طراحی مدل  ANPمبتنی بر منظر
فضاهای عمومی شهر عسلویه

تحلیل مسایل به کمک شبکهها بحث گستردهای است که در مقاله
حاضر نمیگنجد ،ساعتی در مقالهای که با «تاکی زاوا» منتشر کرده
است ،حاالت مختلفی از این مسئله را مورد بحث قرار داده است
[ ،]Saaty and Takizawa, 1986: 229-237همچنین منابع،
کتابها و نرمافزارهای مختلفی در سالهای اخیر منتشرشده است که
از میان کتابها میتوان به کتاب «فرآیند تحلیل شبکهها (»)ANP

اثر پروفسور ال .ساعتی در سال  1996مراجعه کرد .از آنجا که
هدف این بخش از مقاله تشریح کامل مسایل شبکه نیست ،فقط
یک حالت خاص از مسئله مورد بحث و بررسی قرار میگیرد که
در آن وزن گزینهها به معیارها و وزن معیارها نیز به گزینهها
وابسته است .الزم به ذکر است که حل مسایل به کمک شبکه
به مقدار زیاد به «هنر مدلساز» بستگی داشته و «تشکیل شبکه
از یک قاعده خاص پیروی نمیکند» ،بنابراین حل هر مسئله
پیچیدگی خاص خود را داراست و یک قاعده یا فرمول کلی
نمیتوان برای حل مسئله شبکه اختصاص داد .بسیاری از مسایل
شبکهای هنوز حل نشده است و نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.
تصویر 6نمونهای از روش سوپرماتریس وزنی براساس دادهها و
اطالعات حاصل از بررسیهای پیمایشی سطح شهر عسلویه در
مدل  ANPرا نشان میدهد .خطوط تصویر ،6شبکه تعامالت
ابعاد و شاخصها (خوشهها و گرهها یا Nodeها) را نشان
میدهد .این خطوط ،از شبکه تعامالت ابعاد و شاخصهای
فرآیندمحوری با استفاده از خروجیهای مدلسازی به عنوان
ورودیهای نرمافزار  ANPحاصل شده است ،و تعیین روابط و
سطحبندی ابعاد خوشهها و نودها را در مدل نرمافزار مشخص
و اجرا میکند.
در تصویر ،6عنوانهای سطری و ستونی مؤید نام خوشهها است،
که گرهها یا Nodeها نیز مورد محاسبه و پردازش قرار گرفتهاند.
تصویر  7نمونهای از خروجی ماتریس حد و ماتریس خوشها را
نشان میدهد.
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تصویر .4طرح کلی مدل  ANPمبتنی بر منظر فضاهای عمومی شهر عسلویه (عنوانها؛ خوشه ها ،و زیرعنوانها؛ گره یا Nodeها را نشان میدهد) .مأخذ  :نگارندگان.1389 ،
Fig.4. Schematic model of ANP-based perspective of public spaces in Assalouyeh urban (clusters and nodes). Source: authors, 2010.

نتایج مدل  ANPمبتنی بر اولویت سنجی منظر فضاهای
عمومی شهر عسلویه

هر خوشه (گروه) و کل مدل نتایج خاص خود را ارایه میکند.
از آنجا که ارایه این نتایج حجم عملیات گستردهای داراست،
بنابراین در اینجا به برخی از وضعیت های برجسته و عمده حاصل
از اجرای مدل اشاره میشود .به عبارتی ،برخی از نتایج مؤثر در
قالب فرمت خروجی مدل از نرم افزار تشریح میشود.

تصویر  8مقایسه وضعیت خوشهها (گروهها) در ماتریس
اولویتهای بصری منظر فضاهای عمومی شهر عسلویه را نشان
میدهد ،که اهمیت و برتری خوشه اولویتهای بصری (با امتیاز
نرمال شده  )0/665در مقایسه با خوشه فضاهای عمومی (با امتیاز
نرمال شده  )0/264و ساختار فیزیکی -کالبدی (با امتیاز نرمال
شده  )0/0699بیان میکند .بنابراین ،خوشه اولویتهای بصری

تصویر .5نمونهای از روش وزندهی براساس دادهها و اطالعات حاصل از بررسیهای پیمایشی شهر عسلویه در مدل ( ANPوضعیت نودها -گرهها در خوشه فضاهای عمومی و
اولویتهای بصری -المانها و مجسمهها) .مأخذ  :نگارندگان.1389 ،

Fig.5. Example of the blower based on data from the Survey of Assalouyeh in the ANP model (clusters and nodes). Source: authors, 2010.

فصلنامه علمی-پژوهشی

مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر

شماره هجدهم  /سال هشتم /پاییز1390

تصویر . 6نمونهای از روش سوپرماتریس وزنی براساس دادهها و اطالعات حاصل از بررسیهای پیمایشی سطح شهر عسلویه در مدل  .ANPمأخذ  :نگارندگان.1389 ،
Fig.6. Examples of methods Super Matrix weight, based on data and information obtained from
a survey of the town Assalouyeh in the ANP model.Source: authors, 2010.
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تصویر .7

نمونهای از حد ماتریس بر اساس دادهها و اطالعات حاصل از بررسیهای پیمایشی سطح شهر عسلویه در مدل  ANPمأخذ  :نگارندگان.1389 ،
Fig.7. Example of a Limit matrix based on data from the survey of the ANP model Assalouyeh. Source: authors, 2010.

تصویر  .8مقایسه وضعیت خوشهها (گروهها) در ماتریس اولویتهای بصری منظر فضاهای عمومی شهر عسلویه .مأخذ  :نگارندگان.1389 ،

Fig.8. Comparison of clusters (groups) in the matrix to prioritize the city’s visual landscape of public spaces in Assalouyeh urban. Source:
authors, 2010.
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تصویر .10اولویت خوشهها (گروهها) در ارزیابی و بررسی منظر فضاهای عمومی بندر عسلویه .مأخذ :
نگارندگان.1389 ،

Fig10. Priority of clusters (groups) in assessment of public spaces in Assalouyeh urban.
Source: authors, 2010.
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نسبت به خوشه فضاهای عمومی و ساختار فیزیکیـ کالبدی
مهمتر بوده است .نکته حائز اهمیت در تصویر  ،9که حاصل خوشه
اولویتهای بصری منظر فضاهای عمومی شهر است ،اهمیت
و برتری اولویت بصری گزینه «مبلمان شهری» ( )0/684نسبت
به «تابلوها و عالئم» ( )0/103است که البته کمترین زیر گروه
در برتری بررسی این خوشه مربوط به همین گزینه است .در این
خصوص ،وزن ایدهآل ،وزن نرمال و وزن نهایی برای کل خوشهها
محاسبه شده است که به سبب حجم عملیات و خروجیهای
گسترده ،تنها متناسب با اهداف تحقیقـ تمرکز بر تعیین اولویتها
به منظور تصمیمگیری بهینه در راهبردهای منظر فضاهای عمومی
شهر عسلویه نتایج اولویتبندیها ارایه میشود.
نتایج نهایی برتری اولویتبندیها در  9زیرگروه هم به صورت
عددی (نرمال شده با وضعیت خوشهها) و هم به صورت گرافیگی
درتصویر 10نشان داده شده است .تحلیل نتایج نهایی توسط
نرمافزار  Super Decisionsبراساس تحلیل خوشهها و نودها،
منجر به تصمیمگیری در انتخاب راهبردهای منظر فضاهای
عمومی شهر عسلویه شده است .همانگونه که مالحظه میشود،
نود «بازار و خیابان دولت» (با امتیاز نرمال شده  )0/544در خوشه
فضای عمومی« ،هنرهای دیواری» (با امتیاز نرمال شده )0/513
در خوشه اولویتهای بصری و«مبلمان شهری» (با امتیاز نرمال
شده  )0/684در خوشه ساختار فیزیکی -کالبدی دارای رتبه و
امتیاز بیشتری نسبت به سایر گرهها در هر خوشهها بوده است .بر
این اساس با مقایسه نتایج خوشهها و گرهها (نودها) اولویتبندی
منظر فضاهای عمومی شهر عسلویه مشخص میشود .نتایج
نهایی براساس تحلیل خوشهها و نودها ،منجر به تصمیمگیری
در انتخاب اولویتهای بصری (منظر) فضاهای عمومی در شهر
عسلویه شده است ،از آنجا که مکانها و فضاهای انتخاب شده

تصویر  .9اهمیت و برتری گره (نود) اولویتهای بصری
«مبلمان شهری» نسبت به «تابلوها و عالئم» در خوشه
ساختارفیزیکیـ کالبدی منظر فضاهای عمومی شهرعسلویه مأخذ
 :نگارندگان.1389 ،

Fig.9. Importance of nodes prioritization of visual
“urban furniture” to the “signs and signals” in
the physical structure of clusters physical fabric,
landscape of public spaces in Assalouyeh urban
in Assalouyeh urban. Source: authors, 2010.

شامل دو بخش ساحلی و مرکزی شهر بوده است ،بنابراین انتخاب
راهبردها و اولویتهای بصری فضاهای عمومی شهر عسلویه
از طریق خروجیهای  ANPو تحلیل آن با در نظر گرفتن این
نکته که در بخش مرکزی شهر بهدلیل حجم گسترده فعالیتها،
شلوغی ،ناسازگاری کاربریها؛ ساختار فیزیکی و کالبدی شهر از
منظر مبلمان شهری و نمای ساختمانها و همچنین تابلوهای
تبلیغاتی و عالیم از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست که خود
بر مسایل اجتماعی نیز تأثیر میگذارد .بر این اساس ،باید بین
مکانها و موضوعات منظر شهری همخوانی وجود داشته باشد و
در منظر فضاهای عمومی شهر زیباسازی شهری ،انتقال مفاهیم و
ایجاد تعلق مکانی و حس هویت باید از طریق المانهای حماسی
و موضوعات طبیعی ،زیباشناختی ،مفهومی صورت پذیرد .بدین
ترتیب ،اولویت منظر فضاهای عمومی؛ شامل فضای عمومی بازار
و خیابان دولت ،با ساختار فیزیکیـ کالبدی مبلمان شهری (نیمکت
و پیادهرو ،کفسازی و موازئیکسازی) و نمای ساختمانها است و
در منظر فضای عمومی خیابان جمهوری اسالمی ،با در نظر داشتن
اين نکته كه منظر شهري بهواسطه حركت ،بهويژه حركت عابر
پياده ،در فضاهای عمومي (خیابان) قابل ادراك است و همچنین
خيابانها بيشترين سطح فضاهاي باز عمومي را در شهر به خود
اختصاص داده و اینکه منظر خيابان در ارتقای سطح كيفي منظر
شهري و منظر روزانه نقش ويژهاي به خود ميگيرد ،لذا اولویت
بصری با هنرهای دیواری (نقاشی دیواری ،دیوارنگاری و رنگ
آمیزی) و المانها و مجسمهها است .اما منظر پارکهای نگین و
مروارید با توجه به موقعیت ساحلی آن و فعالیتهای صورت گرفته
از كمترين محروميت بصری برخوردار است که برای بهبود وضعیت
آن ،اولویت با بهکارگیری عالیم راهنمایی شده است.
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قابلیتها و کاراییهای مدل  ANPدر طی دو دهه اخیر آن قدر متنوع
و گسترده شده است ،که رشتههای مختلف علمی از این مدل بر حسب
کاربرد در پژوهشها استفاده میکند .این وضعیت تنها منحصر به خود
 ANPنمیشود ،بلکه رویکردی نوین در حوزههای علمی و اجرایی
ش روی محققان و بخشهای اجرایی میگذارد.
(تصمیمگیری) پی 
براساس مطالعات و بررسیهای پیشین  ANPدر گامهای فراتر با
مدلهای مشهور سابق و موجود نیز میتواند ترکیب شود (برای
مثال؛ ترکیب مدل  ANPبا مدل  ،SWOTترکیب مدل ANP
و  GPو  .)...در مدل  ANPبر خالف  GISو مسائل ژئومتریکی
آن ،تعریف معیارها ،زیرمعیارها ،گرهها (نودهاNode ،ها) به منظور
تبیین وضعیت شبکه حالت ماتریسی پیدا میکند ،و رویکردی مجزا از دنیای
ش روی پژوهشگران و تصمیمگیران میگذارد.
اقلیدسی پی 
منظر شهري ،ابزاري است كه بهواسطه آن ارزشهاي تصويري
و ذهني شهر در معرض نمايش و ادراك شهروندان قرار ميگيرد.
منظر شهری از لحاظ كيفي تأثير بهسزايي در پويايي و يا ايستايي
فضاهاي شهري داشته و باعث استقبال يا عدماستقبال شهروندان
از آن فضا میشود .يكي از روشهاي بهبود كيفي و كمي منظر
فضاهای عمومی ارزیابی و بررسی از دیدگاه شهروندان و بهصورت
سیستمی است.
در مقاله حاضر ،معیارها و گزینهها در قالب  3خوشه (گروه) و  9زیر
گروه (گره یا نود) در مدل  ANPطراحی ،وزندهی ،محاسبه ،پردازش
و تحلیل شد .در این رویکرد فرآیند تحلیل شبکه (به عنوان روش
جدیدی) در جهت تصمیمگیری با مجموعه معیارهای مختلف ،برای
اولویتبندی منظر فضاهای عمومی در شهر ساحلی عسلویه ،انتخاب
بهترین نوع منظر و اولویت بصری برای فضاهای عمومی شهر از
میان فضاهای عمومی بخش ساحلی (پارک نگین و پارک مروارید) و
بخش مرکزی شهر (بازار ،خیابان دولت و خیابان جمهوری اسالمی)
توسط شهروندان و تحلیل از طریق مدل  ANPصورت گرفته است.
نتایج به صورتهای مختلف و برحسب سناریوهای مورد نظر قابل
ارائه هستند .ارتباط هر خوشه با خودش و با سایر خوشهها نتایج
متنوعی به صورت عددی و گرافیکی نشان میدهد .این وضعیت
برای نودها نیز همانند خوشهها متنوع و گسترده است .الزم به ذکر
مدلساز»
است که حل مسایل به کمک شبکه به مقدار زیاد به «هنر 
بستگی داشته و «تشکیل شبکه از یک قاعده خاص پیروی نمیکند»،
بنابراین حل هر مسئله پیچیدگی خاص خود را داراست و یک قاعده یا
فرمول کلی نمیتوان برای حل مسئله شبکه اختصاص داد.
نتایج اجرای مدل ،قابلیت و کارآیی مدل  ANPرا در تعیین اولویتهای
منظر فضاهای عمومی شهر عسلویه (برای هر خوشه و نود به طور
جداگانه و برای کل مدل به صورت یکجا) و به عبارتی تعیین
اولویتهای منظر فضاهای عمومی نشان میدهد .اولویتبندیها
در  9زیر گروه (نود) هم به صورت عددی (نرمال شده با وضعیت
خوشهها) و هم به صورت گرافیگی ارایه شد.

شماره هجدهم  /سال هشتم /پاییز1390

نودهای «هنرهای دیواری» (با امتیاز نرمال شده  )0/513در خوشه
اولویتهای بصری« ،بازار و خیابان دولت» (با امتیاز نرمال شده
 )0/544در خوشه فضای عمومی و«مبلمان شهری» (با امتیاز نرمال
شده  )0/684در خوشه ساختار فیزیکی -کالبدی در خوشههای
سهگانه دارای رتبه و امتیاز بیشتری نسبت به سایر گرهها در هر
خوشهها بوده است .بر این اساس با مقایسه نتایج خوشهها و گرهها
(نودها) اولویتبندی منظر فضاهای عمومی شهر عسلویه مشخص
میشود.
بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل معیارها و خوشهها و نتایج به دست
آمده از مدل مجازی ( Network Basedنتایج آزمون مدل) و تطبیق
آن با وضعیت فعلی منظر فضاهای عمومی شهر عسلویه ،راهبردهای
توسعه آن از طریق معیارها و گزینههای درجه اول و و درجه
دوم در اولویتبندی منظر فضاهای عمومی به ترتیب اولویت؛ شامل
فضای عمومی بازار و خیابان دولت در زمینه ساختار فیزیکیـ کالبدی
مبلمان شهری و نمای ساختمانها ،خیابان جمهوری اسالمی است و
در منظر فضای عمومی خیابان جمهوری اسالمی اولویت بصری با
هنرهای دیواری و المانها و مجسمهها است و اما منظر پارکهای
نگین و مروارید با توجه به موقعیت ساحلی آن و فعالیتهای صورت
گرفته،كمترين محروميت بصری دارد و برای بهبود وضعیت آن،
اولویت به کارگیری عالیم راهنمایی است .الزم به ذکر است ،بهبود
کیفی منظر فضاهای عمومی در بخش مرکزی شهر (بازار و خیابان
دولت) با توجه به مسایل و مشکالت آن در بُعد فیزیکیـ کالبدی و
تراکم زیاد جمعیت و فعالیتها ضروریتر به نظر میرسد.
براساس نتايج حاصل از تحليلها ،الگوي مناظر شهر عسلویه در
بخش مرکزی بیشتر یکنواخت و در بخش ساحلی متنوع بوده است.
شهر عسلویه با دارا بودن محیط ساحلی در ضلع جنوبی شهر به عنوان
لبه و نشانه شهری ،منظره خاصي را ايجاد كرده منظر فضای عمومی
در تقويت هويت شهري مؤثر واقع شده است .در مديريت منظر
شهري و هدايت راهبردي آن باید موقعيت بصري بناهای روبه
ساحل مدنظر قرار بگیرد و خط آسمان و افق دید نمای شهر به ساحل
حفظ شود .از طریق همخوانی منظر فضاهای عمومی با نوع مکان
(ساحل ،بازار و خیابان) ،فعالیت و کارکرد و انتقال مفاهیم فرهنگي
و تاريخي میتوان پیوستگی در فضاهای شهری (عناصر طبیعی و
مصنوعی شهرـ مقياس خرد) و همبستگی و حس تعلق مکانی در
بین شهروندان (مقياس كالن) ایجاد کرد.
مديريت بصري منظر فضاهای عمومی شهر عسلویه بايد به گونهاي
عمل كند كه ضمن حفظ هويت اوليه ،تحوالت جديد را در جهت
ارتقای ارزشهاي كيفي آن راهبري کند.
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Abstract
The landscape of public places plays a crucial role in creation of an efficient urban system as well as urban development
in any community. The development of public places in cities, whether from the viewpoint of quality or quantity, will only
be efficient and feasible when priorities for current urban issues are determined. A more sound approach on that requires
using people’s opinions - as inhabitants of urban spaces - as well as modern scientific methods. Considering that various
viewpoints exist with regards to urban priorities and that any decision over urban issues should consider all priorities, the
present article tries to identify and evaluate the priorities and approaches for designing public urban places in Assalouyeh.
To obtain more accurate findings, the model of Analytic Network Process (ANP) has been applied in the related research.
The research is based on a descriptive-analytic approach and uses library resources and field studies. It also uses primary
research techniques like interviews with officials from related organizations and distributing questionnaires. The target
area is a main park in Assalouyeh, a central street, the traditional bazaar as well as six other urban areas. The first step
involved identifying the most important issues relating to urban landscape of public spaces through library resources,
interviews and questionnaires. In the next step, the collected data was categorized by considering the features of the ANP
model and the issues of Assalouyeh. Accordingly, a conceptual ANP model was prepared which comprised three clusters
(criteria/group), and nine options (node/sub-categories). These were carried out by using Super Decisions software. In
a further step, the results of field studies were analyzed. The results were presented through charts and diagrams as well
as raw written data. Considering the high volume of the investigations, only some findings have been mentioned in the
present article. Nevertheless, results show that the highest priorities over designing urban landscape of public spaces in
Assalouyeh were related to the nodes of Art Wall (normalized score 0. 513, intuitive cluster priorities), Market and Dolat
Street (normalized score 0.544, clusters of public space) and Urban Furniture (normalized score 0.684, the physical structure of clusters - physical) in clusters of three stars. Accordingly, the strategies for designing urban landscapes of public
spaces in Assalouyeh were determined based on the comparison of clusters and nodes and the priorities involved. For
this, the features of the Urban Furniture, the public space view of buildings and the bazaar, the Dolat Street as well as the
Art Wall of the Jomhori Islami were taken into serious consideration.
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