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 چكیده
 از شهري سيماي ناگونگو هاي جنبه در آشفتگي هجوم با ايراني شهر در ديگر زمان هر از بيش امروز شرح موضوع و ضرورت تحقیق :

 پشت با آن از پذيري تأثير و نيتهمدر ظهور با اصرمع شهرسازي هستيم. مواجه شهر محيط در انساني رفتارهاي و ها فعاليت تا ها کالبد ساختمان

 پيدايش موجب يگر،د سوي از غرب معماري گراي برون ماهيت صحيح درك عدم و يک سو، از ايراني شهرسازي و معماري مباني به کردن

 رو همين ازاست.  عابرم ايفض به نسبت يکديگر با مجاور ي ابنيه سطح در مختصر چند هر حتي و شهري بدنه در بدون هماهنگي شهرهايي
 شود، ادراك و مايدن عمل کپارچهي و منسجم کل يک صورت به سيماي شهري که نحوي به گهماهن و موازي طور به شهري خط آسمان بررسي

  .است ضروري کامالً

اخص هاي شا، مدلها و روشه نمطالعه ادبيات نظري و پيشينه مطالعاتي تحقيق نشان داد که محققان براي تحليل خط آسما نوآوری تحقیق:

هويت ساز منظر  ناصر مهم وعکي از مختلفي را معرفي کردند. وجه تمايز اين تحقيق، نگاه آسيب شناسانه و مديريتي به خط آسمان شهري بعنوان ي
شود اکثراً مربوط به توان  ده ميدر طراحي شهري دي GIS ت کاربردالآنچه در مقااست؛ درحاليکه  GISشهري با استفاده از تحليل هاي سه بعدي 

 يئهراا پژوهش، اين يکردرواز اين رو و امکان بررسي محيط مجازي وضع موجود و طرح پيشنهادي است.  GIS افزارهاي بعدي نرم نمايش سه
 هاي حليلت وسيلۀ هب و گرفته شکل سيماي شهري مفهوم اساس بر تحقيق چارچوبو  مي باشد خط آسمان شهري تحليل در شناسي روش نوعي

 گرفته است.  قرار ارزيابي مورد سه بعدي

 دارد تالالش. اين روش است 3D GIS با استفاده از توسعه روش مورد استفاده در اين تحقيق، تحليل ديد مبتني بر سه بعد  روش تحقیق :

 که است اين قابليت آن نتري . همچنين مهمسازد برقرار را بعدي سازي سه تصوير بر مبتني تحليل هاي و GIS بر مبتني تحليل هاي ارتباط ميان

 .کنند تصميم گيري نآ اساس بر و مشاهده نتايج را راحتي به نيز شهري ديدهاي با رابطه در اطالع کم افراد که حتي آورد مي فراهم بستري

در  SkyLine, Skyline Barrier, Skyline Graphروند انجام تحليل هاي مورد نظر با اعمال توابع  نتایج تحقیق و کاربرد آن:

. اما يه مشاهده شدبر اساس يافته هاي تحقيق خط آسماني منظم براي شهرك رشد پيگيري شده است. ESRI ArcSceneمحيط نرم افزار 
تحقيق فرضيه  ده و آزموندست آمشهرك وليعصر با حالتي متناقض با شهرك رشديه، از خط آسماني نامنظم برخوردار است. همچنين تحليل نتايج ب

جود اطالعات دقيق براي تحليل و به شرط و GISکه روش تحليل ديد مبتني بر سه بعد با تأکيد بر استفاده از تحليل هاي سه بعدي نشان مي دهد 
و مديريت مطلوب شهري  در GIS از استفاده را براي جديدي باب مي تواند مذکور تجربه ي بررسي خط آسمان کارايي و قابليت بااليي دارد و

 و شهر منظر دريافت ابليتق با شهري فضاهاي طراحي ي شهر،گسترده منظر به توجه با شهري مراکز قبيل: طراحي از شهري طراحي پروژه هاي
 کند. ... باز

 ، تبريزGIS، خط آسمانواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

 و فعاليت براي رفيظ و نيازها به ييپاسخگو براي بستري عنوان به شهر نقش در کارکردي و معنايي کالبدي، مختلف عوامل
 کنند مي ايفا شهري ضايف کيفيت ارتقاي در مهمي نقش محيط، بصري هاي ارزش و ساختار ها آن بين از که مؤثرند ساکنان رفتارهاي

 (. 84: 1390 همکاران، و حسيني)
شد، با داشته اي شهرو سيم محيط بصري و کيفي هاي ارزش ارتقاي در مهمي نقش تواند مي که شهري عناصر از يکي ميان اين در

مي  آسمان خط ديد، ي توانخيابان م و ميدان مثل شهري فضاهاي از که را خيابان مجاور ساختمان هاي خط باالترين .استخط آسمان 
 در عوامل رتريناز تأثيرگذا يخط آسمان يک است. خيابان جلويي جبهه در واقع ساختمان هاي ارتفاع تأثير تحت شدت به خط اين .گويند

کالنشهرها ديده  نماي در به ندرت امروزه که باشد. عامليشهري و برنامه ريزي محيط هاي شهري مطلوب مي فضاهاي به نظم دهي
ه تر شدن وجب پيچيدم سئلهو اين م رت عوامل تأثيرگذار بر تحوالت شهري استثشهر و شهرنشيني در دوران کمي شود. بدليل اينکه 

شود؛ مي سمان شهرير و خط آهآشفتگي در ش باعثديگر يک. دخالت اين عوامل به صورت منفرد و بدون ارتباط با ه استآن شدمعادالت 
 مي مقيد را خودشان مردم ود،ب مادي دنياي و معنويت دهنده ارتباط نشان که مذهبي نظم وجود يک درنتيجه سنتي، جامعه دردر مقابل 

 ارتفاع هم هماهنگ، بسيار آسماني خط شاهد گذشته در بسازند، درنتيجه تر کوتاه مذهبي بناهاي رابرب در را هايشان ساختمان که دانستند

 خطوط و رواني تأثير به نسبت نيز بينايي قوه دهد، مي تشخيص را نرمي و انسان سختي المسه قوه که اندازه همان به بوديم. پيوسته و

 تصويري بيان نيز خط نوع هر و دارد خط انواع به بستگي خط بصري و وانير مي دهد. خاصيت بخرج حساسيت آن هنري هاي ارزش

 و حرکت با بوده، ناپايداري هجلو داراي مورب خطوط مقابل در و است سکون و آرامش تعادل، افقي معرف خطوط را دارد، مثالً خود خاص
زاويه  مارپيچ، مواج، خطوط ست.ا لطافت و نرمي نشانگر ،خود لغزندگي و نرمي با آمده بوجود منحني خطوط با که است. آثاري آور هيجان

 (.3: 1396ي، کند)ميرجليلي و حناي مي منتقل را گوناگوني هاي حس و بصري بيان کدام هر نيز دار دندانه کج و دار،
و زندگي  هنر لسفه،هاي ف براي داشتن خط آسمان شهري متنوع و در عين حال هماهنگ در وهله اول نياز به پيوند دوباره حوزه

معماري و طراحي شهري ، GISانند را باشد. توسعه حرفه هاي بين رشته اي مبروزمره مي باشد که از نگاه مجرد و انتزاعي کارشناسان م
هر هماهنگ اشتن يک شد. براي به خط آسمان شهري داشته باشد متفاوت و دقيق تريکي از اقدامات در اين راستاست که بتواند نگاهي 

ر بعد ريع شهر دسترش سگو موجب بايستي نيروهاي اقتصادي که هم اکنون کنترل فضاهاي عمومي را به دست گرفته اند  ،نيو انسا
 ميمتص ضايي، جهتف سازي بعدي سه براي جغرافيايي پيشرفته هاي ؛ بنابراين نياز به مدلکنترل کردشوند را سوم )باال و پايين( مي

 وريواضح و ضر مودي بسيارع توسعه و ارزيابي مورد ويژه در به شهري، طراحي و ريزي برنامه رد بيني اهداف پيش گيري، نظارت و
  (.1391 ،نامداريان ) است

حاضر در پي بررسي  وضعيت خط آسمان شهري در مناطق مورد مطالعه بوده و بر اين اساس اهميت بعد ادراکي  پژوهش منظور بدين
مدلسازي  از بهره گيري با که امر اين دهد.وشها و تکنيک هاي جديد مورد تجزيه و تحليل قرار ميو مديريتي موضوع را با استفاده از ر

 ارتباط محدوديت که چرا مي باشد؛ نيز GIS کاربرد  در نويني رويکرد است، شده پيگيري مربوطه توابع و رستر محيط انعطاف پذير فضاي

GIS  ربردکا مقاالت در و برنامه ريزي شهري  طراحي با GIS کاربرد  مقاالت در مي شود. همچنين آنچه مشاهده همواره GIS در 

 و موجود وضع مجازي بررسي محيط امکان و GIS نرم افزارهاي سه بعدي نمايش توان به مربوط اکثراً مي شود ديده شهري طراحي
بسيار مهم و قابل اهميت بوده و باعث افزايش دقت است. بنابراين استفاده از اين نرم افزارها براي تحليل مسائل شهري  پيشنهادي طرح

و  GISشود که: کارايي تحليل هاي سه بعدي برنامه ريزان و مديران شهري مي شود. سوال مطرح شده در اين مقاله شامل اين مورد مي
اين فرضيه را  ،عهمچنين مروري بر ادبيات موضو در زمينه تجزيه و تحليل خط آسمان شهري در چه حدي است؟ 3D GISتوسعه 

درمقايسه با روشهاي ديگر در زمينه تجزيه و تحليل خط آسمان  3D GISو توسعه  GISتحليل هاي سه بعدي مطرح کرده است که: 
گام را در پياده سازي داده ها طي  سهفرضيه مذکور،  تأييدبر اين اساس، پژوهش حاضر براي رد يا  شهري کارايي و قابليت باالتري دارد.

 هر يک از گام هاي پژوهش، شامل فعاليت هايي هستندانجام تحليل هاي سه بعدي. آماده سازي داده ها، سه بعدي سازي و  :استکرده 
، مقدمه که ابتداعاً .بخش تدوين شده است ششطور کلي اين مقاله در  . بهمورد بحث قرار گرفته اند بخش مواد و روشهادر  الًکه مفص



 GIS،...  3 يسه بعد يها ليبا استفاده از تحل يخط آسمان شهر تيوضع يقيتطب يبررس

 

جايگاه  مباني نظري که ادبيات موضوع، شامل ؛و پيشينه موضوع را بيان مي کند. دومضرورت تحقيق  ،ئلهشرح مختصري از مستعريف و 
بخش سوم  پياده سازي و انجام روش پژوهش  .را شرح مي دهدعناصر شهري  تحليل بصري هايروشانواع و خط آسمان و اشکال آن 

نيز در اين بخش قرار گرفته است. در اين بخش تأکيد  مطالعاتيمحدوده است. همچنين گام هاي طي شده براي پژوهش و معرفي 
جداول و نقشه ها ارائه کرده است. جمع  به همراهشده است. بخش چهارم يافته هاي پژوهش را  روش تحليل مورد استفادهمضاعفي بر 

 ارائه شده است.نتيجه گيري و پيشنهادات تحقيق  در نهايت نيزو بندي از يافته ها در بخش پنجم تدوين شده 

 پیشینه تحقیق

م نظم بريز(، مفهوته موردي: بازار (، در مقاله اي با عنوان نظم بصري در شهرسازي سنتي ايران )مطالع1390حسين زاده دلير و آشنا )
نوين شهرسازي  ر گرايشاتوم را دکند و ضرورت بازشناسي اين مفهرا بعنوان يکي از ارکان اصلي کالبد شهرسازي سنتي ايران معرفي مي

ر و اجزائي وسته عناصنظم و پيمدهد ريتم در نماي معماري و فضاي شهري، تکرار قوي، کند. نتايج اين تحقيق نشان ميروشن سازي مي
سازي سنتي اري و شهرصلي معماآورد. همچنين ايجاد خط آسماني منظم را از فنون است که مفهومي کلي به نام خط آسمان را پديد مي

 کند.عرفي ميايران م
 محتواي بان به دليل داشتنخيا پرداخته و چنين بيان مي کند که فضاي آسمان خط (، در تحقيق خود به تشريح انواع1390ذکاوت )

 قابل زاويه، از نهات خيابان فضاي اصلي بخش ديگر عبارت به دارد. خاصي شرايط خود سيماي معرفي عبوري، براي عملکرد و خطي

 متوالياً شوند، مي تلفيق سمانآ خط با مرتب جداره کالبدي عناصر و دارد )ديناميک( قرار كتحر شرايط در ناظر جا کهآن از و است رويت

 ارزش محتواي شود يم سبب متفاوت فضايي شرايط و ناظر مکث ها، تقاطع در اما گيرد. مي قرار ديد معرض در هاي متنوعي ارزش

 داراي آسمان خط ميان در اين که دهد مي تشکيل جداره و آسمان خط را خيابان کالبد اصلي شود. عناصر دگرگون شهري هاي سيماي

 . است بيشتري اهميت
رم افزار تفاده از نناسي آن با اسبازخواني خط آسمان شهري و ارزيابي زيباش"(، در مقاله خود با عنوان 1390و همکاران ) طلب وحدت

GIS يدگاه سمان در دآه خط به بازبيني مفهومي منظر شهري و جايگا "ن شريعتي تبريزو روش آنتروپي به صورت موردي در خيابا
 نقشهه ابتدا ورت است کصه اين صاحب نظران پرداخته و انواع شکل هاي خط آسمان را بيان مي کند. مراحل انجام کار در اين تحقيق ب

 اطالعات طريق از ،توليد شده و در گام بعدي Arc GISمختلف در محيط  زماني دوره درسه بررسي مورد محور و محدوده طبقات

 دوبعدي آسمان خطيد ايجاد مي شود. گام سوم تول Arc Scene درمحيط محور به رو ناظر ديد از بعدي سه هاي نقشه شده گردآوري

( تحليل مي 1)ابق شکل طمتروپي است؛ و نهايتاً نتايج بدست آمده از جهت رشد و تغييرات صورت گرفته در طول زمان به وسيله روش آن
در خط آسمان  وع تغييريي هر نشود. نتايج تحقيق نشان مي دهد مي توان با دخالت دادن معيارها، به تحليل و بررسي و حتي پيش بين

ي در تفسير وش آنتروپرده از شهري پرداخت. از نقاط قوت اين تحقيق، ارائه يک روش شناسي جديد در بررسي خط آسمان شهري ) استفا
 ( مي باشد. GISنتايج و نمودار خط آسمان بدست آمده از تجزيه و تحليل در نرم افزار 

 GIS(. تصوير خط آسمان خيابان شريعتي تبريز، توليد شده توسط مدلسازي سه بعدي در 1شکل )

 (1390منبع: )وحدت طلب و همکاران، 
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ررسي به تشريح و ب "ريمؤثر بر شکل گيري خط آسمان شه تحليل عوامل"(، در تحقيقي با عنوان 1391نامداريان و همکاران )
ره حوزه يوند دوباست و پبنيان هاي شکل دهنده به خط آسمان شهري و مقايسه خط آسمان شهرهاي مدرن و پيش از مدرن پرداخته ا

 دانند. خوانا مي ونگ ماههاي فلسفه، هنر و زندگي و همچنين توسعه رشته هايي مثل طراحي شهري را، راه حل ايجاد خط آسمان ه

ها و ها، رويکرده تحليل روشب "شيوه ها، فنون و ابزارهاي تحليل بصري در شهر "(، در مقاله خود با عنوان 1393کريمي مشاور )
زء بهترين راه حل ها معرفي جرا  GISابزارهاي تجزيه و تحليل بصري و ديد شهري مي پردازد. و روشهاي تحليل ديد مبتني بر سه بعد 

 ي کند.م

است  معتقد "هرشبخشي بصري  آناليز داده هاي مکاني و ارتفاعي به منظور انتظام "(، در تحقيق خود با عنوان 1393دانش وري )
ف پذير محيط ضاي انعطاسازي فکاربرد منظر شهري در چارچوب مديريت کالن شهرها بايد متبلور شود و اين امر با بهره گيري از مدل

 هاي اين پيمايش عرفي مي کند. نتايجرا يکي از ابزارهاي کارآمد در اين زمينه م GISه پيگيري مي شود. و نرم افزار رستر و توابع مربوط

 تصاوير با برداشتها ارزيابي زا آمده دست به اطالعات و از طريق ادغام گرفته قرار سنجش ارزيابي مورد چک ليست از استفاده با پژوهش

 ضوابط استخراج جهت قدمه ايم آمده بدست نتايج تمامي .است شده فراهم تحليل جهت ، GIS نرم افزار نياز مورد داده هاي ماهواره اي،

 موقعيت :شامل خود )که تيحفاظ محدوده در واقع يابنيه براي ارتفاع پيشنهادي ارائه ي و منظر حفاظتي محدوده ي تعيين در کمّي

 ندي اين تحقيق منجر به ارائهبباشند در نهايت جمع مي GIS نرم افزار از هره گيريب مي باشد(، با شده تعريف ارتفاع نقاط و مکاني

با توجه به آن مي  شد؛ که وردبجن شهر منظر استراتژيک پهنه ي در بلندمرتبه ابنيه ي به حساس حوزه هاي اساس بر طبقات تعداد ضوابط
 سمت به نقشه توليد و ذخيره سازي براي تنها محيطي يا بعدي سه مدل يک ايجاد از طراحي شهري مباحث در GIS توان گفت کاربرد

 و اري هاارزشگذ انواع وکتوري، و رستري توابع گسترده ي طيف به با توجه بين اين در شده است. و  هدايت ممکن تحليل هاي ساير
 مؤثر بسيار طراحي شهري هاي پروژه ائهار کيفيت در که نمود توليد را بسياري تحليلي نقشه هاي ترکيبي، مي توان تحليل هاي همچنين

 .هماهنگ شهري طراحي جهت درGIS رستري توابع از استفاده باشند. يعني مي
ته اند. بريز پرداختعه شهري شهر (، در مقاله اي به بررسي و تحليل جايگاه تراکم ساختماني در طرح هاي توس1394قرباني و جعفري )

اي اجرا هحتي طرح  صيلي ووبات طرح هاي جامع و ضوابط به کار گرفته شده در طرح هاي تفنتايج اين تحقيق نشان مي دهد بين مص
شاهده است. مها قابل  جداره شده تفاوت آشکاري وجود دارد که اين مسئله در منظر شهري در قالب خط آسمان نامنظم و عدم پيوستگي

اي توسعه ه طرح هبخصصي منظر شهري و آسيب شناسي آن توان به پيوست کردن مطالعات تاز جمله پيشنهادات اين تحقيق مي
 شهري اشاره کرد.

ز استفاده ا ي خورشيدي با(، در مقاله اي شاخص هاي تراکم شهري را در امکان سنجي استفاده از انرژ1397رنگزن و همکاران )
GIS ورشيد را در به نور خ ترسيميکند که دس شبيه سازي کردند. در اين تحقيق تراکم را يکي از پارامترهاي فرم و شکل شهر معرفي

سمان، به اين ترسي به آن با دسدهد. همچنين با شبيه سازي مورفولوژي شهري و تحليل ارتباط آمناطق ساخته شده تحت تأثير قرار مي
ا حد بسيار زيادي رشيد تخو ت انرژياند که با بهينه سازي متغيرهاي فرم شهري، دسترسي به آسمان و در نتيجه ميزان دريافنتيجه رسيده
 يابد.افزايش مي

به صورت موردي  "تجزيه و تحليل خط آسمان شهري از طريق ايجاد ژئومدل"(، در مقاله ي خود با عنوان 2011و همکاران) 1گاني
 و تنوع ذهنيت، معرفي مي کند که آن ظاهر و شخصيت از مهمي شهر را بخش افقي خطبر خط آسمان شهري استانبول تمرکز دارد و 

 ها، قلعه کليساها، قصرها، مساجد، خط آسمان استانبول به صورت نمادي متشکل از. شود درك آن منظر از تواند مي اغلب شهر فرهنگ
منفي بر آن گذاشته  شده تأثير ريزي برنامه غير و سريع ها بصورت يک الگوي تاريخي تعريف مي شود که شهرنشيني برج و ديوارها

                                                      
Gani 
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دولت، قانوني براي حفاظت از منظر شهري و جلوگيري از فرايند غيرقانوني شهرسازي و فساد فيزيکي  1983يتاً در سال است؛ تا اينکه نها
 خلق يک ژئومدل در از استفاده با آن تحول و پيگيري شهري از افق شناسي زيبايي شهر، تصويب کرد. هدف اين مقاله انجام تحليل

( تأکيد بر خلق يک ژئومدل براي ساده سازي 3( و )2يجاد شده در اين مطالعه، مطابق شکل )مدل مفهومي ا. بيان شده است GIS محيط
ساختارها و مفاهيم دارد و ضرورت استفاده از مدلهاي سه بعدي را اينطور توجيه مي کند که : برخي سواالت جغرافيايي را فقط با تحليل 

سه بعدي در فراهم آوري محيطي مناسب براي انجام تحليل  GISقابليت هاي  در فضاي سه بعدي مي توان جواب داد. از اين رو تکيه بر
 حفظ براي تحليلي رويکرد يک که مي دهد نشان مطالعه نتايج اين  ها و برنامه ريزي هاي فضايي بسيار قابل اهميت و مهم است.

با ايجاد  توان مي پيشنهادي و زون بندي را افقي خط به توجه ساختمان ها، با ارتفاع محدوديت است؛ همچنين شهرها ضروري هويت
 متمايز شهر يک براي ريزي کرد. در نهايت جمع بندي اين تحقيق اينطور آورده شده است که: برنامه تنظيم GISيک ژئومدل در محيط 

 در ژئومدل توسعه. سايه دارد تحليل و افقي تحليل مانند تاثيرگذار بصري عوامل جامع تحليل و تجزيه به نياز اي فزاينده طور به پايدار و
 شهرهاي و استانبول در بلند هاي ساختمان زمين توسعه تعيين گيري براي تصميم پشتيباني سيستم يک اوليه و گام عنوان به اينجا

  است. شده گرفته نظر در است، اصلي نگراني از افقي خط که جهان، جايي سراسر

 

  هنقش b) نقشه ي محدوديت ارتفاعي و ساختمان هاي پيشنهاديa) ري از طريق ايجاد ژئومدلنتايج تجزيه و تحليل خط آسمان شه (.2(شکل

 مطلوب.  ارتفاع محدوديت

 (2011منبع: )گاني و همکاران، 

 

 در بصري افقي خطوط يلتحل و تجزيه (b)(. 1999) شرق-غرب جهت در بصري افقي تحليل(a)(. نتايج تجزيه و تحليل خط آسمان شهري از طريق ايجاد ژئومدل 3شکل )
 ..(. -2008) جنوب-شمال جهت در بصري ديد خط تحليل و زيهتج (d)(. 1999) جنوب و شمال در جهت ديد بصري خط تحليل و تجزيه (c)...(.  -2008) شرق غرب جهت

 ( 2011منبع: )گاني و همکاران،  
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عات مکاني سه بعدي با هدف برنامه ريزي شهري بر اساس مدل اطالکاربردي سامانه  برنامه "(، در تحقيقي با عنوان 2011) 1موراتا
به عنوان يکي از ابزارهاي کارآمد در اين  GISبه بررسي روشهاي مدلسازي سه بعدي شهر پرداخته و کاربرد نرم افزار  "سه بعدي شهر

اجرايي پروژه، جهت رسيدن به يک نظر زمينه را تشريح مي کند. او معتقد است نمايش هاي بصري ابزار قدرتمندي هستند که به تيم 
 مشترك کمک مي کند.
ا معرفي رتلفي تحقيق نشان مي دهد که محققان براي تحليل خط آسمان روشها، مدلها و شاخص هاي مخ جمع بندی پیشینه

نامه و تحقيقي يچ برتي هته و حکردند؛ اما در ايران تا به حال تحليل و بررسي هاي چندان عميق و مناسبي در اين زمينه صورت نگرف
نتايج  انجام نشده است. و استفاده از قابليت ها و مزاياي آن در حوزه خط آسمان شهري GISدرباره توسعه تحليل هاي سه بعدي 

سان و ظر کارشناجماع ناتحقيقات انجام شده نشان از کارايي تحليل هاي سه بعدي جي آي اس از جهت سادگي استفاده و کمک به 
اً در منطقه ود و مشخصشتوجه  ت پروژه هاي برنامه ريزي و طراحي شهري دارد؛ که در اين تحقيق سعي شده به اين مواردارتقاي کيفي

ه و سيب شناسانآر در اين زمينه، نگاه درنهايت مي توان گفت وجه تمايز اين تحقيق با تحقيقات ديگ مورد مطالعه مورد ارزيابي قرار گيرد.
؛ تاس GISعدي باي سه هي بعنوان يکي از عناصر مهم و هويت ساز منظر شهري با استفاده از تحليل مديريتي به خط آسمان شهر

و  GIS افزارهاي عدي نرمب در طراحي شهري ديده مي شود اکثراً مربوط به توان نمايش سه GIS کاربردت الآنچه در مقادرحاليکه 
ي ي کند، ولمن شهري گرچه همين قابليت، کمک شاياني به طراحاامکان بررسي محيط مجازي وضع موجود و طرح پيشنهادي است. 

ه يکي از . حال آنکده استعات جغرافيايي در مباحث طراحي شهري ايجاد نموالخود، نوعي نگاه تک بعدي به استفاده از سيستم اط
ايگاه داده متصل با کمک پ توصيفي اني وي تحليلي و جستجوي مکالگذارد توان با ميران بهترين امکاناتي که اين سامانه در اختيار کارب

 طراحي و پروژه هاي مديريت مطلوب شهري در GIS از استفاده را براي جديدي باب مي تواند مذکور . و تجربه يبه سيستم است

 کند. .. باز. و شهر منظر فتدريا قابليت با شهري فضاهاي طراحي ي شهر،گسترده منظر به توجه با شهري مراکز قبيل: طراحي از شهري

 مبانی نظری 

 جایگاه خط آسمان در منظر شهری از دیدگاه صاحب نظران 

بالا خلالق الفبالا و ادبيالات خالاص خالود باله بررسي اجزاء و عناصر  "طراحي شهري: معماري شهر ها و شهرك ها"در کتاب  :2ريگن 
او مظاهر بصري شهر را ه ناظر شهري مشالخص مالي کند. منظر شهري مي پردازد و ضمن ارزيابي آن ها، نقاط ضعف و قوت را از ديدگا

بررسي مي کند. به اعتقاد او از جمله قالب هايي که در هنگام ورود به شهر  "حرکت درون شهر"و سپس  "ورود به شهر"ابتدا در هنگام 
دي واقعيت هاي حياتي شهر است. بنا به نظر ريگن؛ خط آسمان معرف کالب "خط آسمان "و  "چشم انداز"منظر شهري شکل مي يابد 

 (.53: 1385بوده و چشم انداز تماميت آن به حساب مي آيد )محمودي، 
: در کتاب طراحي شهرها منظر شهري را به مقياس کالن و خرد تقسيم کرده و با ستايش از فرانجسکو گوداي، ويژگي هاي  3بيکن

، ديدار با زمين، سطوح پس نشسته، صعود و فرود، تحدب و تعقر يک منظر شهري مطلوب در سطحي پايين را در قالب ديدار با آسمان
بررسي مي کند و در تعريف ديدار با زمين بيان مي کند بيشترين توجه طراح بايد به بخشي از بنا باشد که رو به آسمان دارد و خط آسمان 

 بايد به عنوان عنصري مسلط در طراحي احيا شود )همان(.
 .مريکايي به چاپ رسيده اسالتآتوسط انجمن برنامه نويسان  1984من در زمينه طراحي شهري در سال نظريات ريچارد هد:  4هدمن

ميزان و جهت ترافيک، درخت کاري و مبلمالان شهري نبايد ناديده خط آسمان، معتقد است که در منظر خيابان ها و ميادين نقش  او

                                                      
Morata 

2 Regen 
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ي به وسيله بدنه ها تعريف مي شود. منظر طولي خيابان نيز تابعي از خط . به عقيده او منظر خيابان به صورت طولي و عرضگرفته شود
آسمان )خط افق(، فاصله بين ساختمان ها، فرورفتگي ها يا برجستگي ها، فرم محلي بناها، ارتفاع ساختمان ها، پنجره ها، محل ورودي و 

: 1385)محمودي، ش درازاي خيابان به شمار مي آيندسايه اندازي بناها است که ريتم و عرض نماي ساختمان ها، مقياسي براي سنج
54.) 

اصطالح منظر شهري نخستين بار توسط کالن در کتاب منظر شهري به کار گرفته شد. وي با تأکيالد بالر اثالرات حسالي کاله  : 1کالن
هر شالد. کالالن منظالر شهري را منظرمي تواند بر ساکنين و بازديد کنندگان شهري داشته باشد، خواستار ايجاد لذت بصري در مقياس شال

هنر "به چشم اندازهاي بزرگ کالن شهر، پارك، حوزه هاي صنعتي، اراضي مصنوعي و طبيعت وحشي تقسيم مي کند و بالا تأکيد بر 
و از آن طريق منظالر شالهري مطلالوب اسالت.  ، ايجاد خط آسماني زيبابه دنبال برقراري نظمي معقول ميان عناصر محيطي "تناسبات

 (.54: 1385حمودي، )م
را بدون شک بايد بنيان گذار نگرشي تازه به منظر شهري دانست. وي با توجه به تصويري که شالخص از محاليط در ذهن او :  2لينچ 

 دارد، بر معيارها و عواملي تأکيد مي کند که به صورت ناخودآگاه بر برداشت از محيط تأثير مي گذارند. وي عوامل پالنج گانه راه، لبه،
 (.8: 1393)ذبيحي، محله، گره و نشانه را در شکل گيري تصوير ذهني ناظر و از آن طريق منظر شهر مؤثر مي داند 

به طور عميقي در مباني نظري و عملي معماري منظر کاوش کرده است. وي به عنوان معمار منظر اين فرصالت را يافت تا :  3بل
ه کرده و عملي بودن کاربرد اصول منظر را کشف کنالد. تحقيقالات بل منتهي به درك معماري منظر را در مقياس وسيع و در کل مشاهد

عميق تر و گسترده تر نظام هاي مرتبط با زيبايي شناختي منظر شهري با هدف دستيابي به تنوع، وحالدت و حس مکان شد که به صورت 
لي براي هر منظالر و در هر مقياسي قابل تعميم است کتابي براي طراحي اصول بصري منظر بيان شده است که به عنوان رويکردي ک

 (.13: 1387)امين زاده، 

ادغام کاربري ها و فعاليت ها، مقياس  :: خصوصيات شاخص در خلق فضاهاي شهري از نظر تيبالدز شامل موارد زير مي باشد4تيبالدز
کنترل تغييرات خصوصيات همچنين ط هالاي ماندگار و انساني، آزادي عابران پياده، قابليت دسترسي براي همگان، ايجاد وضوح، محالي

تأکيد بر خط آسمان، تأکيد براحياء بدنه خيابان ها )ساماندهي خطوط ساختمان ها(، او با شاخص در خلق خيابان هاي شهري از نظر 
ن ها و ميادين، استفاده محصوريت فضاهاي عمالومي و ايجالاد حس امنيت وآسايش در مردم، ايجاد فضاي سبز و کاشت درختان در خيابا

 (.8: 1393حاصل مي شود)ذبيحي،  ازتنديس ها و يالا هالر عنصالر شاخص ديگر در محل تالقي مسيرها
هرهاي شر مطالعه دالي خالود مترجم و محققي است که با تکيه بر ديدگاه هاي روان شناختي لينچ و بر مبناي تجارب شخص: مزيني 

 د بررسي قرارمي دهدلي را موره مسائي در زمينه منظر شهري مي پردازد. وي با رويکردي زيباشناساننوبنياد انگلستان، به تدوين نظريه ا
جامعي  وأثير کلي تحاصل  که يک شهر را به لحاظ بصري از ساير شهرها متمايز مي کند و معتقد است روحيه بصري )منظر( هر شهر

 (.23: 1372)مزيني،  از آن به دست مالي آورد است که ناظر به هنگام ديدار و يا زندگي در شهر يا بخشي
توسلي : به عقيده او منظر شهري بر پايه نحوه ارتباط و اتصال ترکيبات نما و بدنه خيابان ها و ميادين با تکيه بر رنگ، بافت، مصالح 

اصلي نما )ريتم هاي عمودي، موجود در آنها و در ترکيب آسمان و کف ايجاد مي شود که بررسي هاي شکل شناختي آن بر پايه ارکان 
ريتم افقي و خط آسمان( و اجزاي نما )ورودي ها، پنجره ها و جزئيات نما در طبقات( صورت مي گيرد. ايده خط آسمان مي تواند براي ما 

بت مي کند آن اطالعاتي را که براي ما معمولي نيستند فراهم بکند. هر يک از ادبيات معماري و برنامه ريزي که در مورد خط آسمان صح
نشانه هاي يک فرهنگ، توانايي برانگيختن حس مکان و شايد تصويري را به عنوان نمودهاي کالبدي واقعيت زندگي تعريف مي کنند. 

                                                      
1 Calen 
2 Linch 

3 Bell 

4 Tebaldz 
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که نماينده سيماي شهر است. خط آسمان بيانگر ارزش هاي اصلي به ياد ماندني شهر به وسيله بازتاب هاي خاص هويتي، ويژگي هاي 
-3: 1390)وحدت طلب و همکاران،  "درك زيبايي از محيط شهري در درجه اول بصري و حرکتي است "شناختي است.عمومي و زيبا 

2.) 

 چندين شکل براي خط آسمان وجود دارد مانند:  اشكال خط آسمان:

رنامه ريزي ي در بانونکالف( خط آسمان هاي کانوني، که در آن ميانه مرکز شهر منعکس کننده نوع شهر است. آکروپوليس يک نقطه 

هايي از آن در  ي که نمونهيونان بود، به گونه اي که قلعه همين نقش را در رم داشت. مسجد جامع نقطه کانوني است در شهرهاي اسالم

با دودکش هاي بزرگ مرکز  (. همچنين در طول انقالب صنعتي کارخانه ها4شود؛ مطابق شکل )دمشق، قاهره، بغداد و استانبول ديده مي

     شهر شدند.

  

 استانبولb) آتن  a)(. نمونه هایی از خط آسمان کانونی؛ 4شكل )
 (1390منبع: )وحدت طلب و همکاران، 

اهره مثال قيويورك و گتن، نب( خط آسمان هاي چند کانوني، که در آنها چند نقطه کانوني تسلط بر شهرستان دارد؛ شهرهاي واشن
 .(5هاي از اين نوع اند؛ مطابق شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 (. نيويورك، خط آسمان چند کانوني5شکل )

 (1390منبع: )وحدت طلب و همکاران، 
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يتانيا؛ جين در بروره جوردرسد مانند شهرهاي ج( خط آسمان هاي بي شکل، که در آنها يک شکل نامنظم از خط آسمان به نظر مي
 (. 6مطابق شکل )

در لس 1شيوه خطي يا دايره اي گروه بندي مي شود مانند طرح هيپودامين د( خط آسمان هاي توسعه پذير، که در آن توسعه به 
 (.4: 1390( )وحدت طلب و همکاران، 6آنجلس و سانفرانسيسکو؛ مطابق شکل)

 

 

 ه پذير.(، خط آسمان توسع1984سانفرانسيسکو ) b)(، خط آسمان بي شکل 1984لندن )a) (. نمونه هايي از خط آسمان بي شکل و توسعه پذير 6شکل )

 (1390منبع: )وحدت طلب و همکاران،  

 

 روشهای تحلیل بصری عناصر شهری

ابزار  هدف، مقياس، ملهج از مختلفي داليل به روشها انجام گيرد. تنوع مختلفي هاي روش به تواند مي شهر در بصري هاي تحليل
 پرداخته ايم:  شهر با مرتبط تحليل هاي بصري در روشهاترين  رايج از به معرفي تعدادي ادامه در است؛ که ديگري داليل يا و تحليل

 مناسبي پوشش که اي گونه به شود گرفته مي نظر در اختياري اي شبکه پايه، نقشه روي بر روش اين : در تصويري شبکه . روش1

 اين به گيرد. مي قرار دمي ده سطح آن نسبت به را اطالعات ترين کامل و جامع که عکسي شبکه هر در داخل سپس بدهد. ها مکان به

 شخصيت که شود مي موجب شهر هر تصويري براي شبکه هاي تهيه آيد. مي دست به شهر بصري از شخصيت کاملي نمونه ترتيب

 توان مي شهر يک تصويري شبکه هاي براساس .گيرد قرار عمل مالك بعدي هاي تصميم گيري براي مرجع عنوان يک به آن بصري

 .شود تهيه نيز شهر در اصلي از ديدهاي حفاظت نقشه

 استفاده حرکت مسير طول در برابر هايي در زمان هايي عکس گرفتن براي دوربين يک وسيله به روش اين : در ايستا قاب . روش2

 تقابلي اين روش اين د. درکر مشاهده کنار يکديگر در فشرده صورت به را شهر يک تصاوير توان مي روش اين نهايت به در که شود مي
باشد.  بررسي قابل جداگانه به طور نيز مي بينند را شهر متفاوت طور به که رانندگان و پياده عابر ديد از مشاهده شهر شيوه که دارد وجود

 است، اين شهر تر جذاب و برتر ديدهاي دنبال به تصويري شبکه که روش است اين در تصويري شبکه روش با روش اين اصلي تفاوت

 صورت جداگانه به ارزش با يا مهم ديدهاي اينکه بدون کند ارائه شهر خالصه از تصويري دارد سعي ايستا قاب روش که است حالي در

 .(1387 سليمي، و1376 است) لينچ، شهري محدوده يا يک شهر از کلي تصويري ارائه اصلي هدف بلکه باشند مطرح

 مورد بصري هاي تحليل تواند در مي که است مواردي از يکي شهر بصري سازمان شهر: تحليل بصري سازمان . روش تحليل3

 :داند مي الزم شهر يک بصري سازمان به يابي دست در را اصلي چهار گام (1385ذکاوت) گيرد. قرار استفاده

                                                      
1 Hippodamian 
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 توپوگرافي ها( و طبيعي )مطالعه محيط آن زيرساخت و بستر بررسي و شهر کالن منظر مطالعه 

 ارتفاعي بستر روي بر بصري کيفيت و عمومي هاي عرصه انطباق 

 شهر     بخش هويت استراتژيک مناظر تشخيص 

 بصري دروازه هاي مستعد هاي فرصت و حوزه ها تشخيص. 

 با رابطه در اصلي هايراهبرد توان مي و مي گيرد شهري انجام ديدهاي با رابطه در استراتژيک مطالعات روش اين در واقع در

 .برد بهره استراتژيک و هاي کالن ريزي برنامه در آنها از و کرده مشخص وسيله اين به را ديدهاي شهر
 کرد. آغاز مردم با مصاحبه و تصوير ذهني از بايد شهر بصري فرم به دستيابي براي است معتقد شهر: لينچ بصري فرم تحليل . روش4

 تنالوع، آسالايش، کلالي اهالداف اسالاس کلي بالر ساختار و ها خيابان مناطق، شهر، مرکز انداز چشم براي معيارهاي خاصي اساس همين بر

 شالد گرفتاله کار به شهر اساسي و پتانسيل مشکالت شناسايي براي نيز معيارهايي اين بر عالوه کرد. معني تعريف و ارتباط قابليت هويت،

 عوامالل پتانساليل و مسالکوني نواحي شخصيت، زيبايي خيابان ها، بودن نامطلوب و زشتي اصلي، مراکز افول بصري خطر و تنوع بر تأکيد

 به شهر بصري فرم تحليل روش در را اصلي مراحل است انجام داده بروکلين شهر براي که ريزي برنامه در لينچ اساس همين بر .طبيعي

 (.80-92: 1387)سليمي،  مي کند ارائه شرح زير

 شده هدايت تحليل هاي 

 عمومي تصوير ذهني 

 بصري اهداف 

 هنام پرسش طريق از معيارها تدوين 

 اصلي مراکز مسائل تشخيص 

 1بصري توالي مسائل 

 بصري نظام مشکالت 

 جامع طرح بصري محتواي 

 شهر بصري فرم براي ريزي برنامه 

 .دارد کاربرد مقياس گبزر ريزي هاي برنامه در که است مردم محور و کارشناسانه هاي تحليل از ترکيبي روش اين کلي طور به

 تقاطع هاي در واقع هاي ساختمان که توضيح مي دهد ها ساختمان پذيري رؤيت اهميت با رابطه در پذيري: اپليارد رؤيت . روش5   

 يا نزديکي حالت اين در مي شوند. سپرده خاطر و به شده ديده بهتر ها بزرگراه حاشيه در گرفته قرار فضاهاي مرور، مجاور و عبور پر

( 1976 ) 2شود. اپليارد آن بهتر شناخت نهايت در بنا و يک بيشتر پذيري رؤيت موجب تواند مي ايستگاهي نقطۀ يک بنايي با مجاورت

 را عناصر اين توانند مي که افرادي تعداد هستند، در ديد عناصر اين که زماني دوره منظر، رؤيت قابل عناصر تعداد  :همچون مواردي

 کار به پذيري رؤيت روش در مي توانند که است وارديم همگي از شوند مي ديده منظر عناصر آن طريق از که اي فاصله کنند و مشاهده

 رؤيت روش واقع، در اصلي هستند. هاي خيابان و ها تقاطع ميدانها، مورد اين در براي تصميم گيري حساس نقاط اساس، همين آيند. بر

 به بايد بناهايي يا ر شهريعناص که دارد بيشتري کاربرد مواردي در روش اين است. عناصر شهري ارزيابي براي دقيق روشي پذيري

 در بناهايي يا بلند بناهاي توان به مي موارد اين جمله از گيرند. قرار بررسي مورد شهري بر ديدهاي گذاري تأثير لحاظ به دقيق صورت

 .کرد اشاره شهري حساس مناطق

                                                      
1 visual sequence 

2 Appleyard 
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 بناهاي و عناصر تأثيرات بصري بررسي در رايج هاي روش از يکي  بصري تأثير (: ارزيابيVIAبصري) تأثر ارزيابي .  روش6

 به روش اين اما وجود ندارد ها ارزيابي اين انجام چگونگي و تعريف بر کاملي توافق هرچند .است طبيعي و مصنوع محيط در پيشنهادي

 بر را "ريبص تأثير ارزيابي "روش 1(2004) همکاران و هرناندز رابطه در اين است. تأثيرات بصري بررسي در قبول مورد روشي عنوان

 زمينه معيارهاي پس و  اي صحنه بندي ترکيب از استفاده با بصري، نظر ادغام نقطه از GIS توسط بناها فضايي موقعيت ارزيابي اساس

 بصري ارزيابي تأثير از است عبارت فرآيند اين از هدف اند. داده قرار بررسي بصري مورد منظر عناصر فضايي موقعيت به توجه با و  اي

 ترتيب اين به ميزان باشد. ترين کم به تأثير اين شهر آتي هاي گسترش در که انتخاب نقاطي و داشت خواهد منظره روي بر ختمانسا که

 ترکيب اين زمينه در پس اهميت همچنين و اي صحنه بندي ترکيب به سپس و اولويت اول در رؤيت پذيري به توجه فرايند يک آنها

 روي صحنه بر روش بيشتر اين تأکيد که است اين پذيري رؤيت روش با روش اين کنند. تفاوت مي هادپيشن هاي بعدي اولويت در بندي

 بنا خود روي بر بيشتر پذيري تأکيد رؤيت روش در که است حالي در اين است، نظر مد و پروژه بنا شامل و شود مي مشاهده که است اي

 .است دارد قرار آن در بنا که اي و صحنه منظره از فارغ پيشنهادي، پروژه و

مي  ديده (1990) 2استينيتز اثر شهري در مناظر براي بصري کيفيت نمايش براي سازي مدل بصري: اولين کيفيت . روش مدلسازي7
 مناظر اولويت مورد در را کليدي تا متغيرهاي برد بکار عمومي اولويت هاي بررسي براي پارك يک در مقدماتي را مطالعاتي وي شود.

 شبکه هر استينيتز روش اين شوند. در مي پژوهش انتخاب نوع اساس بر که است کيفي متغيرهاي شامل متغيرها البته اين کنند. مشخص

 2m30اين وزني ترکيب اساس بر سپس داد. بندي نمايش درجه مقياس با را عوامل اين از يک هر و کرده تحليل را ديدهاي آن و 

 و قرار داد بصري ارزيابي مورد دقيق صورت به را شهر از توان محدوده هايي مي روش اين با .کرد ايجاد را اولويت بصري نقشه عوامل،
 بيشتري براي جذابيت داراي شهري ديدهاي شوند مي موجب که شهري است ديدهاي از عواملي يا موارد کننده مشخص کار نتايج

 .باشد ناظرين

 قابل عنصري اگر است. تر بصري آسان کيفيت سازي مدل از جهات، برخي از بصري، اثر سازي بصري: مدل اثر روش مدلسازي . 8

 در همچنين است. مشخص و واضح ساده طور به تأثير فاقد و گذار تأثير نواحي تمايز بنابراين وجود ندارد. تأثيري هيچ پس نباشد رويت

 ديگر عيني متغير است. پذير شيء امکان فاصله و ازهاند براساس گر مشاهده ديد ميدان در شيء ميزان بزرگي سريع محاسبه حالت اين

 طور مي کند. به پيدا تغيير جوي شرايط و زمان روز تغيير با متغير اين البته که است آن اطراف محيط و بين شيء تضاد روشنايي و رنگ

 يک عنصر به ديد ميزان فقط پذيري رؤيت در است، پذيري رؤيت از روش تري پيشرفته روش روش، اين که گفت توان مي خالصه

 .گيرند مي قرار مورد توجه نيز روشنايي و رنگ چون ديگري موارد بصري اثر روش که در حالي در گيرد مي قرار بررسي مورد شهري

 بر مبتني تحليل هاي ارتباط ميان دارد تالش که است روشي بعد سه بر مبتني ديد بُعد: تحليل سه بر مبتني ديد تحليل . روش9

GIS هاي سازد. سيستم برقرار را بعدي سازي سه تصوير بر مبتني تحليل هاي و GIS بسيار محصوالت بعدي سه سازي تصويري و 

 تصويري هاي سيستم عکس، بر است. جغرافيايي نمايش داده هاي و کاوش دستکاري، ذخيره سازي، براي ابزاري  GISمتفاوتي هستند. 

انداز  چشم نمايش براي آنها که ترتيب بدين دارند. ( قرارCADکامپيوتر ) کمک با طراحي يسيستم ها رديف در بيشتر بُعدي سازي سه

 GIS در هايي طرح که است اين بعدي سه سازي تصويري و GIS پيوند براي مناسب روشي اند. شده سازي بهينه گرافيکي سه بعدي

 گفت توان کل مي طور ميروند. به کار به CAD هاي سيستم رد براي مشاهده خروجي عنوان به طراحي هاي فايل اين و شوند مي ايجاد

 ترين مهم .دارد کاربرد شهري مديران و طراحان ريزان، برنامه گيري براي تصميم شهري ديدهاي سازي مدل جهت روش اين که

 مشاهده نتايج را راحتي به زني شهري ديدهاي با رابطه در اطالع کم افراد که حتي آورد مي فراهم بستري که است اين روش اين قابليت

 .کنند تصميم گيري آن اساس بر و

                                                      
1 Hernández , García and Ayuga, 2004 

 Steinitz, 1990 
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 دياگرام صورت به ها شباهت و ها براساس ناپيوستگي را تصوير که است جديد روشي تصوير، پردازش فن هاف: اين تبديل . روش10

 هاف، تبديل آورد. روش مي فراهم را در سطح موجود هاي ويژگي کننده تعريف لبه هاي شدن آشکار امکان کند، کهمي نمودار ارايه يا

 کرد تبديل هاي کمي داده به را ها لبه و رنگ جمله از منظره يک فيزيکي هاي توان ويژگي مي آن وسيله به که است کمي کامالً روشي

 (.4: 1393پرداخت )کريمي مشاور،  انساني رفتارهاي يا ميزان جذابيت بر متغيرها اين تأثير به آن اساس بر سپس و

 

 

 (. مدل مفهومی تحقیق 7شکل)

  (1400منبع:)نگارندگان، 

 مواد و روش تحقیق

ز مطالعات و اسناد کتابخانه اي جهت تبيين ادبيات در اين راستا براي نيل به اهداف پژوهش، ا. اين مقاله، پژوهشي کاربردي است
براي بروزرساني داده هاي نمونه هاي موردي حوزه ن ايافزارهاي در و نرم اوير ماهواره ايتصروش مورد نظر و از  تئوريموضوع و 

به جهت راحتي آماده  Arc GISرويکرد تحليلي تحقيق کالبدي بوده و از نرم افزارهاي . شده استو مطالعات ميداني استفاده  تحقيق
ر اين تحقيق، تحليل ديد سازي محيط به صورت سه بعدي براي انجام تحليل هاي مورد نياز استفاده شده است. روش مورد استفاده د

 ديد قائمامکان  است که ArcGis  بسته نرم افزاري از بخشي ESRI ArcSceneاست.  3D GIS با استفاده از توسعه مبتني بر سه بعد 

شتر هاي برداري بي اين عوارض مي توانند از نوع اليه هاي برداري يا رستري باشند. اليه را فراهم مي کند؛نمايش سه بعدي عوارض  و
نيز به منظور نمايش سه بعدي   )TIN & DEM (و اليه هاي رستري( شهر و امثال آن)جهت سه بعدي سازي عوارض انسان ساخت 

ضمن سه بعدي سازي اليه ها و عوارض موجود در آنها، به ويرايش  به ما کمک مي کندرود. محيط نرم افزار عوارض طبيعي بکار مي
 Arc اولين جعبه ابزار صندوقچه قرمز رنگ .يمو تهيه انيميشن از آنها نيز بپرداز، انجام انواع تحليل هاي سه بعدي عوراض سه بعدي

Toolbox  3، جعبه ابزارD Analyst tools   و هر کدام نيز شامل چندين زير مجموعه و  دسته کلي تقسيم شده است 9است که خود به

هاي هاي ارتفاعي، انجام انواع آناليزها و تحليلبعدي از اليههاي سهنقشه ابزار است. از مهمترين کاربردهاي اين جعبه ابزار، توليد انواع

http://gistech.ir/tag/tin
http://gistech.ir/tag/dem
http://gistech.ir/tag/%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87
http://gistech.ir/tag/%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87
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 در سوم بعد وجود شد اشاره که همانطور. است …دهي مجدد به اليه و، ارزشGIS هايها به ساير فرمتاليه بعدي، تبديل فرمت اينسه
هاي کاربردي و دي، اساس و شالوده طرحبع سه هايتحليل. است شده آنها ساير از ابزار جعبه اين ابزارهاي تفکيک عامل ها،اليه اين

ها، فقط ارتفاع نيست، چون بعد سوم در نقشه هاي ارتفاعي. البته لزوماًي ساخت مدلسه بعدي يعن GIS است و GIS اي، درتوسعه
هاي توليد شده از که بعد سوم در آنها وجود دارد. بعد سوم در نقشه باشندهايي نقشه هاي ارتفاعي مي توانند مبنايي براي تهيه سايرنقشه

 هاينقشه اين از کدام هر که باشد…رجه روشنايي، تراکم، فاصله، تن رنگ وهاي ارتفاعي مي تواند نمايانگر: شيب، جهت شيب، دمدل
 . دارد زيادي کاربردهاي توليدي

مي شوند که با توجه به  ( به سه دسته کلي تقسيم8طبق فلوچارت ارائه شده در شکل ) Arc Sceneتحليل هاي سه بعدي در محيط 
 رد :قابليت هاي مشروح ذيل مي توان از آنها استفاده ک

: شامل ايجاد و شناسايي سطوح توابعي، تبديل سطوح به عوارض سه بعدي و يا اشکال ديگر و استخراج  1( تحليل هاي سطحي1
 و يا   Interpolate polygon to Multipatchاطالعات از سطوح مي باشند. ولي در زمينه مدلسازي شهري توابعي همچون 

Interpolate shape  مورد استفاده قرار ميگيرند.از اين قسمت بيشتر 

: اين تحليل ها براي شناسايي و تعيين روابط بين عوارض سه بعدي استفاده مي شوند. به عنوان مثال، از آنجا  2(تحليل هاي حجمي2
سايه که مطالعات سايه در برنامه ريزي و طراحي شهري بسيار مهم است، مي توان حداکثر ارتفاع ساختمان را براساس محدوديت هاي 

 طبق مقررات و قوانين شهري محاسبه کرد.

: اين تحليل ها در فضاي سه بعدي امکان پذير هستند. به عنوان مثال براي کشف تأثيرات ساختمان هاي  3(تحليل هاي قابليت ديد3
نظر خود را معرفي  استفاده نمود. و چنانچه موقعيت ناظر و محل مورد 4LOSدر دست احداث در چشم انداز شهري مي توان از تحليل 

 Sky lineنمايد، با اين تابع مي توان دريافت که آيا در واقعيت بين اين دو نقطه ديد مستقيم برقرار است يا خير. همچنين از طريق توابع 
  مي توان به تحليل خط آسمان شهري و ترسيم گراف آن پرداخت.

 

  GIS(. فلوچارت تحليل هاي سه بعدي 8شکل)

  (1398ن، منبع:)نگارندگا

 

                                                      
Surface Analisis 

Volumetric Analisis 

Visibility Analisis 

Line of Sight 
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 معرفی مناطق مورد مطالعه 

 ت.اس بوده قاجار دوره نشين وليعهد و تاريخي مختلف هايدوره سياسي پايتختو  ايران شهرهاي ترينقديمي ازيکي  تبريز شهر

 غرب شمال در آن استراتژيک موقعيت و است ايران شهرهاي ترينمهم و پيشروترين از علمي و صنعتي اقتصادي، لحاظ به شهر اين

 ارتباطي، اداري، مهم هايقطب زمره در را شهر اين خارجي، همسايگان با مجاورت واسطه به هم و داخلي لحاظ به هم ايران

 مهاجرپذير شهرهاي جزء تبريز تا است شده سبب همچنين ويژه موقعيت اين. است داده قرار فرهنگي و صنعتي سياسي، بازرگاني،

 هزار 25 از بيش رافياييجغ محدوده و )1395 سرشماري(نفر هزار د و پنجاهپانص و ميليون يک به نزديک جمعيتي با تبريز شهر. باشد

 شتابان رشد اين و است شده برابر 35 تبريزحدود شهر مساحت راخي سده يک از بيش در .است ايران مهم شهرهاي کالن از هکتار

 آمار بيشترين تهران از بعد تبريز و بوده توجه مورد شدت به تبريز در وديعم توسعه الگوي اخير دهه سه در .دارد ادامه همچنان

 يا و شده ساخته شهر اين در بلند بناهاي ترينمرتفع و ترينمهم از شماري که طوري است؛ داده اختصاص خود به را سازيبلندمرتبه

 و سويي از است، فشرده و متراکم شهري اقليمي و تاريخي لحاظ به که شهري در عمودي و افقي همزمان توسعه .ساختند حال در

 عين در. نمايدمي مضاعف دقت و بررسي واجد را شهر اين در سازيبلندمرتبه موضوع ديگر، سوي از آن طبيعي و توپولوژيک شرايط

 نيز تبريز و است نياورده فراهم را رشد شدن دروني فرصت اخير قرن نيم در شهري شتابان رشد و گسترش که شد يادآور بايد حال

 فقدان و ي(شهر افزارسختي )شهر هايزيرساخت توسعه عدم يا فقدان ؛است رنج در عمده موضوع دو از يرانا شهرهاي ساير مشابه

 د.بيانديش نيز هاساختزير اين توامان مينأت براي بايد توسعه هرگونه بنابرايني(. شهر افزارنرمي )آگاه هايزيرساخت توسعه عدم يا
، حوزه شرق و شمال شرق تبريز مي باشد. 5و  1وليعصر و رشديه واقع در مناطق  محدوده هاي مطالعاتي تحقيق شامل شهرك هاي

. شهرك رشديه را از لحاظ تراکم و ويژگي هاي شهرك را کاربري مسکوني به خود اختصاص داده استهر دو قسمت اعظم بافت 
بصورت پراکنده در  باالتراکم  هرك وليعصر شاهدساختماني مي توان به دو بخش رشديۀ وياليي و رشديۀ آپارتماني تقسيم کرد. اما در ش

هاي برج  و بزرگترين بلندترينيکي از زيبا و مدرن داراي هکتار با معماري  121شهرك رشديه با مساحتي بالغ بر تمام بخش ها هستيم. 
اظ گردشگري و تفريحي نيز محله وليعصر به عنوان يک محله مدرن و در حال توسعه بوده و از لح مي باشد. تفريحي تبريز -تجاري 

متمايز مي باشد. بسياري از شهروندان به اين موضوع اشاره کرده اند که فضاهاي عمومي محله وليعصر فضاهاي مطلوب جهت گذران 
اوقات فراغت و پياده روي است. کوي وليعصر يکي از کوي هاي بزرگ، پرجمعيت و پر وسعت شهر تبريز است. اين کوي که همانند 

  وچک است، از بلوارها، خيابان ها، ميادين، بازارچه ها و بوستان هاي بسياري تشکيل يافته است.شهري ک
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 (. نقشه های موقعیت محدوده مورد مطالعه9)شکل

 مراحل اجرایی تحقیق:

 مراحل کار به صورت سه جزء اصلي و به ترتيب زير انجام شده است: 
، هري با هدف انجام اصالحات الزمدو بعدي و نمايش پايگاه داده ش GISي تحقيق با استفاده از روند کار عمل.آماده سازي اليه ها: 1

، مانتر خط آس سي دقيقهمچنين براي برربروز رساني و تشخيص مناطق و پارامترهاي مورد نظر براي شبيه سازي شروع مي شود. 
( 10ر شکل)درائه شده اب نقشه نتايج مرحله اول اجرايي در قال .شش خيابان از هر شهرك در دو نوع يا سطح اصلي و فرعي انتخاب شد

ن، ي بهارستايابانهااز شهرك رشديه خخالصه شده که موقعيت شش خيابان انتخابي روي نقشه هر دو شهرك قابل مشاهده است. 
خيابانهاي  هرك وليعصراز ش و يگلستان و نگارستان از نوع معبر اصلي و خيابانهاي سروستان، کوهستان و نيستان از نوع معبر فرع

ا رعايت بعبر فرعي مز نوع امخابرات، پروين اعتصامي و رازي از نوع معبر اصلي و خيابانهاي شهيد اسکندري، مولوي و کوي سوگل 
 پراکندگي مناسب بصورت نمونه انتخاب شدند.
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. 
 (. نقشه های موقعیت خیابان های انتخاب شده10شکل)

 شود.سه بعدي سازي مي Arc Sceneدر محيط اين مرحله داده هاي مورد نظر با استفاده از توابع حجمي . سه بعدي سازي: در 2

 به  Skyline ابزار شود. پيگيري و انجام مي GISمرحله سوم کار با کمک تحليل هاي سه بعدي . انجام تحليل هاي سه بعدي : 3
 يم نشان را آسمان و ختمان هاسا بين مرز خروجي سه بعدي خط اين کنيم؛ دهمشاه ناظر نظر نقطه از را شهر افق که دهد مي اجازه ما

 آن با اي مقايسه عوامل عنوان به آن اطراف هاي ساختمان اليه و( ساختمان باالي مرکز) ورودي کننده مشاهده نقطه از Skyline . دهد
ط: از معبر ايت دو شراظر با رعنانتخابي هر شهرك، نقاط  براي انجام اين تحليل در دو سطح کلي و در سطح شش معبر. کند مي استفاده

ده و روند مورد نظر تا حصول نتيجه (، ايجاد ش11سانتي متر ( طبق فلوچارت ارائه شده در شکل ) 170به بنا و رعايت قد متوسط انسان ) 
ليل نتايج اين تح ديده است.ين گرش مناسب تعيپيگيري شده است. تعداد نقاط ناظر باتوجه به طول خيابان و موقعيت ايست ناظر با پراکن

ن استفاده مي ع خط آسمايل مواناز نتايج تحليل خط آسمان، بعنوان ورودي تحلها شکل خط آسمان را از نقطه نظر ناظر نشان مي دهد. 
مساحت  وور حجم مسافت تبراي تحليل موانع خط آسمان مورد استفاده قرار ميگيرد. اين دس Skyline barrier analysisشود. ابزار 

 تاج پوشش کي شبيه خط آسمان موانع خط ديد را به متر مکعب محاسبه مي کند و همچنين بصورت شماتيک نمايش مي دهد. مانع
 اطراف هاي ستون به رکزيم مشاهده نقطه يک از که ديد خطوط اتصال با ارتباط اين. است مشاهده قابل ميزان دهنده نشان که است

 يمسئله برا ق حاضر، ايندهد. در تحقي مي نشان ناظر براي را اي مالحظه قابل محدوده خروجي،. مي شود ساخته د،شو مي منتقل
ت اين و درنهاي .شده است استفاده ها ساختمان عوارضي مانند به وسيله افقي خط تغيير يا و طريق )معبر( از نمايش و تعيين ميزان خروج

آسمان  وضعيت خط سمان وقرار گرفت. گراف بدست آمده براي هر منطقه، ميزان دسترسي به آ مرحله، گراف خط آسمان مورد تحليل
 منطقه را نشان مي دهد.

 

 (. فلوچارت تحلیل های سه بعدی11شکل)

 (1398منبع: )نگارندگان، 
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 نتایج تحقیق

 نتایج تحلیل خط آسمان و موانع آن: 

م بر ن اصل حاکنخستي شکل مطلوبي محصور شود و در واقع ميتوان گفت براي دستيابي به يک مکان شهري جذاب، فضا بايد به

ضا ر کننده فاصر محصوبه طور معمول، عن واحدهاي مسکوني عناصر شهري، محله اي و ياست. ا محصوريت طراحي مکانهاي شهري،
يابد د مينگامي نموهين اصل يابد. اباشند. براساس اين اصل، انسان مهمترين رکن فضا محسوب ميشود و فضا بايد مقياس انساني مي

ارتفاع بدنه  م ناظر ازصله چشاحساس انساني را برانگيزد. احساس محصور بودن در فضا اساساً بر رابطه فا ساختمانها که فضاي بين
خط واصل ميان  ونه بر بد شم ناظرچدر برخي منابع غربي، اين رابطه را بر پايه زاويه بين خط عمود از ست. محصور کننده فضا استوار ا

ح شده است. در نسبت يک در اين خصوص مطر 4/1،  3/1، 2/1، 1/1اند و مقياسهاي چشم ناظر و لبه بااليي بدنه مورد بحث قرار داده
ل ه سه حداقبسبت يک نشود. نسبت يک به دو، آستانه احساس محصوريت است. در به يک، احساس محصوريت کامل به چشم داده مي

ي مبه وجود  چوب راراساختمان هايي که چه د.شوريت، و در نسبت يک به چهار احساس محصوريت در فضا ايجاد نمياحساس محصو
ه نظم تر باشد، وجود سقفي نامرئي کدرصد داشته باشند. هرچه چهارچوب م 25آورند، معموالً بايد ارتفاعي منظم و با تغييراتي کمتر از 

رفتن دارد، اما در نظر گوب وجود نچهارچ لقا مي شود. هرچند هيچ قانون خاصي براي تعيين حداکثر ارتفاعارتفاع فضا را تعيين نمايد، بهتر ا
حي فضاي براي طرا طي خاصامکان تابش فراوان آفتاب به سطح فضاي شهري براي استفاده و لذت انسان از فضا الزم است. در شراي

افزايش داد. اين امر زماني ميسر  4 به 1ي تعريف مؤثر فضاي خيابان الزم بود، تا ارتفاع به عرض را که برا 2به  1شهري مي توان نسبت 
اي کلي ط آسمان هتايج خنتحليل است که ارتفاع چهارچوب به صورت استثنايي منظم بوده و تنها بريدگي هاي کوچکي داشته باشد. 

رائه شده ابرج مهر  اختمانسو شهرك رشديه به مرکزيت  شهرك وليعصر به مرکزيت بلند ترين برج آن ) ساختمان برج تجارت جهاني (
تاه و کوکه ي ياأثير نسبت هتنوعي تيرك چادر عمل کرده و  مثليک عنصر برج مانند در مجاورت فضا ( نشان ميدهد وجود 12در شکل )

ارد و نه از نظر چنداني د ه ارتفاعنه کوچکي ک هايد تأثير چهارچوبنبرج هاي بسيار بلند مي توان . درواقعکنندميجبران  هستند راعريض 
مورد  تخب مناطقهاي من و همچنين نتايج تحليل هاي خط آسمان در سطح خيابان به طور کلي از بين ببرند. هستند رابصري قوي 

مفهوم که  ينبد است؛کننده فضا  محصور بودن فضايي با پيوستگي بدنه محصور( دليلي بر ارتباط 14( و )13مطالعه ارائه شده در شکل )
 د.گردوجود فواصل متعدد بين بدنه ساختمانها و اختالف فاحش بين نماها موجب تضعيف فضاي محصور مي

 (. نقشه های موقعیت نقاط ناظر و تصویر کلی تحلیل های خط آسمان و موانع آن در محدوده های مطالعاتی12شکل)
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 و تصویر تحلیل های خط آسمان و موانع آن، خیابان های منتخب شهرک ولیعصر (. نقشه های موقعیت نقاط ناظر13شکل)
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 (. نقشه های موقعیت نقاط ناظر و تصویر تحلیل های خط آسمان و موانع آن، خیابان های منتخب شهرک رشدیه14شکل )

 

 نتایج گراف خط آسمان: 

کمالي  اما در اين تحقيق با استفاده از ابزارهاي کمي به تحليل است، ضروري انآسم خط  از بصري هاي تحليل و تجزيه که حالي در
ابزارهالا  يکي از اين و گراف خط آسمان نمودار ايجاد. پرداخته شده است سه بعدي نيز تحليل و تجزيه به کمک گرافيکي موضوع، براي و
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نسبت آسمان قابالل مشالاهده را نشالان مالي دهالد و که  يا نمودار قطبي است 1گراف خط آسمان يک عکس با مدل چشم ماهي .مي باشد
همچنين مي تواند جداول زواياي ديد توليد کند. درگراف خط آسمان به نظر مي رسد که خط آسمان بر روي سطح يک کره پاليش بينالي 

ه از مرکالز آن خالارج مالي شده است و ناظر گراف از سمت باال و باالتر از مرکز کره به پايين نگاه مي کند. گراف خط آسمان، همانطور ک
شويد خطي است به اين معني که درصد آسمان قابل مشاهده را نشان مي دهد و اين مقدار از طريق تقسيم مساحت منطقه با زاوياله ديالد 

 اسالت. قابل مشاهده بر ناحيه غير قابل مشاهده بدست مي آيد. درصد آسمان قابل مشاهده، همراه با حداقل و حداکثر زاويه هاي عمودي
جدول خروجي آن، حاوي رديف هايي است که هر رديف حداقل داراي يک زاويه افقي حسابي و زاويه زنيالت اسالت کاله هالر دو برحسالب 

اعداد ذکر شده در سالمت زاويه عمودي است.  90از آزيموت ، و زاويه زنيت، منفي  90زاويه افقي حسابي برابر است با منفي  درجه هستند.
تحليل گراف خط آسمان از لحاظ بصري بدين صورت اسالت کاله هالر چقالدر  .زنيت براي هر بخش افق است راست نمودار قطبي، زواياي

شعاع گراف بيشتر و پهن تر باشد، درصد آسمان قابل مشاهده آن بيشتر است. در اين تحقيق گراف خط آسمان هم بصوت کلي براي هالر 
(، 15ب مناطق مورد مطالعه انجام گرديده و نتايج آنهالا در اشالکال )دو شهرك محاسبه شده است و هم اينکه در سطح خيابان هاي منتخ

دهد شهرك رشديه نسالبت باله شالهرك وليعصالر از ميالزان ( به ترتيب ارائه شده است. تحليل نتايج کلي بدست آمده نشان مي17( و )16)
منتخب، خيابان هاي گلستان، کوهسالتان دسترسي مناسبي به آسمان برخوردار است. همچنين طبق نتايج بدست آمده در سطح خيابانهاي 

و نيستان از شهرك رشديه و خيابان هاي مخابرات و رازي وضعيت بهتري از لحاظ دسترسي به آسمان و به تبع آن خالط آسالمان مالنظم 
 تري نسبت به ساير خيابان هاي منتخب دارند.

 

 شهرک رشدیه

 

 شهرک ولیعصر

 

 مورد مطالعه(. نتایج گراف خط آسمان کلی مناطق 15شكل)
 منبع: )يافته هاي تحقيق(

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1Fish eyes
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 خیابان بهارستان

 

 خیابان سروستان

 

 خیابان گلستان

 

 خیابان کوهستان

 

 خیابان نیستان

 

 خیابان نگارستان غرب

 

  (. نتایج گراف خط آسمان خیابان های منتخب، شهرک رشدیه16شكل )
 منبع: )يافته هاي تحقيق(
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 خیابان مخابرات

 

 یابان شهید اسكندریخ

 

 خیابان پروین اعتصامی

 

 خیابان مولوی

 

 خیابان رازی

 

 کوی سوگل

 

 (. نتایج گراف خط آسمان خیابان های منتخب، شهرک ولیعصر17شكل)
 منبع: )يافته هاي تحقيق(
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 بحث و بررسی

يابد. شهر به بدي سالم و استاندارد دوام ميکالاي به واسطه داشتن ست، حيات و فعاليت هر پديده زندهاي زنده و پوياشهر پديده
يات شهر و حتقيماً با اي رشد يافته دارد و نگرش حساب شده به رشد و روند توسعه آن مسعنوان يک ساختار کالبدي، سيما و پيکره

ود را مردم بناهاي خعموم ، ز عامل مذهبيثر اأدر گذشته در نتيجه وجود يک نظم عمومي مت .هاي آن مرتبط استچگونگي فعاليت
کيد أود و تشم و خفته م، آرامرتفع تر از بناهاي مذهبي شهرها نمي ساختند و اين خود موجب مي گرديد که خط آسمان در شهرها منظ

دريج صنعت آن، به ت بعد از ب صنعتي و ظهور تکنولوژي هاي نوين در سالهايالبا وقوع انق. بصري بر عناصر مهم شهري صورت پذيرد
ن خط آسمانهاي به تبع آ هادند وبه اين صورت بود که ساختمانهاي عمودي رو به رشد ن. ثر گرديدأمان سازي نيز از اين واقعه متساخت
لوي هشدار افزايش است و هيچ تاب با گذشت زمان، آثار و پيامدهاي آلودگي ديداري در حال .نيز از حالت قبلي خود خارج گرديدند يشهر

کشور از  ن شهرهايالي از کبسيار ح اين نوع آلودگي را در ميادين بزرگ شهرها به آگاهي شهروندان برساند؛اي نيست که سط دهنده
اين که در ي ايهبررسي . ستها آدم وساختمانهاي بدقواره در کنار خيابان هايي آکنده از ماشين شهرها مملو از  نظر بصري زيبا نيستند؛

ميتواند درصد شمال زمين  60نشان ميدهد، ضابطه احداث بنا در عه تطبيقي در اين تحقيق و همچنين نتايج مطال هصورت گرفت زمينه
در يک  ست.ه اارن شديرمتقغالً با اين قانون، معبر از نظر بصري کام يکي از عناصر اصلي به هم ريختگي فضاي معابر معرفي شود.

ري صباثر نامطلوب  .گرفتند قرار محصور نميکردرا فضاي کوچه  ي کهيها و در سمت ديگر حياط (تا چند طبقههاي بلند )سمت ساختمان
ناسان ان و کارشمعمار ، متأسفانه هنوز بوسيلههو علت اصلي از هم گسيختگي سيماي شهري شد هکه اين ضابطه در شهرها گذاشت

ر سيماي ي بزرگي بثر منفه اکه اگر چنين شود، معلوم خواهد شد که اين ضابطه چ. طراحي شهري به بررسي و نقد کشيده نشده است
ر ساختمان بقات بيشتتعداد ط درنتيجه سودگرايي سازندگان براي دريافت صورت مجوزهم ر اين ميان رقابت جديدي . دشهري نهاده است

ن هاي ميسيوکفروشي و  ز تراکممد خود را اآو شهرداري ها هم که از منابع بهره مند نيستند، بيشتر دراست از شهرداري صورت گرفته 
 عاتالم اطش شده و حجمين مي کنند. اين در حالي است که تراکم فروشي موجب مي شود که خط آسمان شهر مغشوأت 5و  100ماده

ني که در ا خط آسمااست ت ديداري آن چنان زياد شود که محيط درك نشدني و پرتنش به نظر آيد. مجموعه اين عوامل موجب گرديده
اين موضوع  لب کند کهجبه خود  مذهبي هدايت مي کرد، امروز نگاه ناظر را شاخصو ديد را به سمت نقاط جامعه سنتي بسيار آرام بود 

 . در نتيجه کمرنگ شدن جمع گرايي و شيوع فرد گرايي در جامعه مي باشد
يق مورد نه تحقيشيپها در تاکنون روشهاي متعدد و متفاوتي براي نمايش و تحليل خط آسمان ارائه شده است. برخي از اين روش

اي سه بعدي همدلسازي  ويل ها بررسي قرار گرفتند و نقاط ضعف و قوت آنها مطرح شد. اما هدف از اين مقاله بررسي قابليت هاي تحل
 جغرافيايي، مدل، يندفرا يک عنوان به ،(GIS)اطالعات مکاني سيستمدر نمايش و تحليل خط آسمان بود.  3D GISاز طريق توسعه 

شود. از  مي استفاده فضايي دزيا مقادير به رسيدگي و مديريت براي مکاني است که در علوم فضايي اساسي تکنولوژي ي وتحليل ابزار
ايي شناختي ر ابعاد مختلف زيبمي توان به پتانسيل باال در ارزيابي و تحليل هاي شهري د GIS مزاياي استفاده از مدل هاي سه بعدي

يي و خيره معناري و قدرت ذشه پيشنهادي هاي طرح تستانجام تجزيه و تحليل هاي فضايي، قابليت شهري و تکنولوژي باال در زمينه 
ان مي دهد تحليل گرفته نش ات صورتارزيابي نتايج بدست آمده در اين تحقيق و مقايسه آن با نتايج مطالع توپولوژيک باال  اشاره کرد.

ت بااليي رايي و قابليبه شرط وجود اطالعات دقيق و جامع از کا ي ديگردرمقايسه با روشها 3D GISو توسعه  GISهاي سه بعدي 
  برخوردار است و بدين وسيله فرضيه تحقيق تأييد مي شود.

 نتیجه گیری و پیشنهادات

هاي نظري و عملي است. در حوزه نظري نبود الگويي جامع و  امروزه شهرسازي معاصر ايران دچار مسائل متعددي در حوزه
پردازان اين رشته مي باشد. در حوزه عملي نيز تقليد از الگوهاي شهرسازي غربي بدون  غدغه بسياري از پژوهشگران و نظريهد، هماهنگ

در نظر گرفتن شرايط محلي، منجر به احداث فضاها و بناهاي متعددي شده است که از موفقيت و مقبوليت چنداني برخوردار نيستند. بي 
ضعف ايمني و امنيت در شهر، آسيب هاي اجتماعي شلوغي و شهري، نبود آرامش و آسايش شهروندان، ي و آشفتگي منظر و سيماهويتي 
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از و بخصوص ديد آن خط آسمان . ناشي از محيط هاي بي دفاع همگي از مسائلي هستند که شهرهاي معاصر ايران از آن رنج مي برند
هم از نظر معماري که  و ساختاري هر شهري است مهمي از عناصر دورنماي شهري يک و يا همچون خيابان و معابر فضاهاي شهري
اين  اصول نوين و کارآمدبايد از ويژگيها و معيارهاي منبعث از  نظر برنامه ريزان و طراحان شهري مورد توجه است وشهري و هم از 
اگرچه اين تخصص ها از منظر  .دار باشدبرخور ساير کيفيت هاي مذکور و : تعادل، هماهنگي و تنوع، آسايش و آرامشتخصص ها مانند

در تحليل کيفي شيوه استخراج اطالعات، روشها و بسترهاي تحليلي متفاوتي دارند، اما از نظر نتايج کامالً شبيه به هم عمل مي کنند. 
مکاني و زماني  اي خطي و پيچيده با ويژگيهايي منحصر به خصوصيات آسمان، پديده چنين نتيجه گرفت که خطتوان ميآسمان،  خط

رويکردي مثبت از تنوع،  باە را اين است که چگونه اين نامنظمي پيچيد و برنامه ريز هاي زيستي است. وظيفه سخت طراح همچون پديده
بطور کلي مي توان گفت خط آسمان جزء تحليل هايي است که با روشهاي متفاوت و در محيط هاي از سردرگمي و ناخوانايي دور کند. 

و در رشته هاي مختلف، مورد تحليل و ارزيابي قرار مي گيرد. اما نتايج اين تحقيق به نوعي ديگر ثابت کرد محيط سه اري مختلف نرم افز
سازد که با کمک آن مي توان سطح اثرگذاري، اثر پذيري، حجم، ابعاد و زواياي خط آسمان را به راحتي و فرصتي فراهم مي GISبعدي 

ر مشاهده و تحليل کرد؛ همچنين اين نرم افزار قدرت تحليلي بااليي دارد. در حاليکه تحليل خط آسمان در محيط به صورت واقع گرايانه ت
استفاده از تحليل هاي سه  قابليت تفاوت و  ترين اما مهمدو بعدي، نتيجه اي بصورت گرافيکي و فاقد ابعاد، درصد و فراواني مي دهد. 

 بر و مشاهده نتايج را راحتي به نيز شهري ديدهاي با رابطه در اطالع کم افراد که حتي آورد مي فراهم بستري که است اين  GISبعدي 

در زمينه انواع ارزشگذاري ها و تحليل هاي ترکيبي از توابع وکتوري  GISهمچنين توانايي و قابليت هاي  .کنند تصميم گيري آن اساس
اين پژوهش با استفاده از  دهاي آن را به سمت طراحي شهري هدايت کرده است.و رستري و همينطور ارائه تحليل هاي سه بعدي، کاربر

 ە  ي در حوزيفک، کمي و و تحليلهاي اجرايي تواند نقطه آغازي برمباحث بيشتر، ميکردروشي که براي بررسي و تحليل خط آسمان معرفي 
توان در ارائه صورت بالقوه مي ، از اين تحليل بههمچنين اندازهاي شهري باشد. ، کنترل ارتفاع، کنترل ديد و چشمشهري منظر

 آنها ە  و ايجاد حداکثر جذابيت و ارتقاي کيفيت محيطي براساس معرفي متغيرها و ترکيبات ويژ منطقه بنديهاي  پيشنهادهايي در حوزه
-فاوت تاريخي، اقليمي، کارکرديشهري با ويژگيهاي مت چشم اندازهاي سۀرود، مقايالعات آينده انتظار ميمط در آنچه. کرد استفاده

 به توجه با و صورت گرفته مطالعات بر اساس .اجتماعي و ... است تا از اين مقايسه، معيارهاي کنترلي و پيشنهادي بيشتري ارائه شوند

وضعيت  ودبهب جهت در مشخص پيشنهادات عنوان به زير در دو سطح آکادميک و مديريتي پژوهش، موارد فرضيه آزمون از حاصل نتايج
در برنامه ريزي و طراحي شهري  GISخط آسمان شهرها و همچنين مشخص شدن جايگاه و اهميت استفاده از تحليل هاي سه بعدي 

 ارائه شده است.
 .GISانجام تحقيقات غني زيبا شناختي سيماي شهري با استفاده از تحليل هاي سه بعدي  (1

 ديريت بصري شهر.تهيه کاداستر سه بعدي شهري و اسناد و طرح هاي م (2

 ز.ان شهرسبازنگري در چارت سازماني شهرداريها و واگذاري پست هاي تخصصي مديريت شهري به مهندسا (3
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 منابع  

 تهران. دانشگاه انتشارات دوم، چاپ .فرايند و الگو منظر، (.1387) بهناز زاده، امين 

  .پژوهشي -علمي  نشريه ."بريز(ان )مطالعه موردي: بازار تنظم بصري در شهرسازي سنتي اير"حسين زاده دلير، کريم؛ آشنا، الله 
 .25-57: 1390، پاييز 37، شماره 16، سال جغرافيا و برنامه ريزي

  .هر)مورد خشي بصري شنتظام باآناليز داده هاي مکاني و ارتفاعي به منظور "دانش وري، علي؛ يداللهي، سعيد و يادگاري، محمد
هر اسالمي ؤلفه هاي شد بر مششمين کنفرانس ملي برنامه ريزي و مديريت شهري با تأکي ".نورد(مطالعه : منظر گسترده ي شهر بج

 .3تا  6. صفحات (1393)

 ( 1393ذبيحي، سميه).  .ايدار.منظر شهري پ کنفرانس ملي معماري ومروري بر تعاريف، مفاهيم و مباني نظري منظر شهري 

 ( چارچوب استراتژيک مدي1385ذکاوت، کامران .) .س و مشاور پارها مهندسين مرکز پژوهشهاي طراحي شهري،ريت بصري شهر
  همکاران.

 تجارب جهاني وچشم انداز آيندههمايش سيما ومنظر شهري ".راهنماي طراحي". کامران ،ذکاوت ، . 

 ( .چارچوب استراتژيک مديريت بصري شهر. 1390ذکاوت، کامران .)س و پارهان مشاور : مهندسيمرکز پژوهشهاي طراحي شهري
 همکاران.

  ههاي آماد نقشه هو تهيامالك راهنماي مميزيGIS( ،1387 ،)ر.شرکت مهندسي آب و فاضالب کشو 

  .تفاده از ان سنجي اسدر امک ارزيابي شاخص هاي تراکم شهري"رنگزن، کاظم؛ قنبري، نازنين؛ کابلي زاد، مصطفي؛ مرادي، پوريا
، يا و برنامه ريزيجغراف پژوهشي -علمي  نشريه. "اهواز( 4)مطالعه موردي: منطقه  GISپتانسيل انرژي خورشيدي با استفاده از 

 .103-127: 1397، تابستان 64، شماره22سال

  .1392، گروه شارستان، نشريه شهرآرا ".خط آسمان نمايانگر نظم ديداري شهرهاست"ساالري، مهدي. 

 ( .شالوده ي1394سعيدي سپيده؛ محمدزاده مرجان .) سان و محيط زيستفصلنامه انمکاني،  هاي داده بعدي سه سازي مدل ،
 .29-47، صفحات 34شماره 

 ( چارچوب استراتژيک مديريت بصري شهر همدان، پايان نامه کارشناسي ارشد،1387سليمي، اسماعيل .) ري و ادانشکده معم
 شهرسازي، دانشگاه شهيد بهشتي.

 ير هوايي با قابليت ده سازي کاداستر سه بعدي شهري بر مبناي تصاوپيا(. 1397مهدي. ) خوش برش ماسولهسعيد؛  صادقيان
 .107شماره ، 27دوره، عات جغرافياييالطپژوهشي ا -فصلنامه علمي ، ن شهر تهرانالك در کالمديريت ام

 ( ،تحقيق درس 1390صديقي سامان، امير ،)GIS ستم نجش از دور و سيشهري، گروه س هاي اليه بعدي سه سازي پيشرفته، مدل
 اطالعات جغرافيايي، دانشکده برنامه ريزي و علوم محيطي، دانشگاه تبريز.

 دانشگاه تبريز.مدل سازی سه بعدی الیه های شهری (،1390، )امير، صديقي سامان ، 

  .پژوهشي -علمي  هنشري. "بررسي جايگاه تراکم ساختماني در طرح هاي توسعه شهري شهر تبريز"قرباني، رسول؛ جعفري، فيروز 
 .253-276: 1394، پاييز 53، شماره19، سال جغرافيا و برنامه ريزي

  .اده مکاني سه دو پايگاه  ني باالاستخراج تغييرات سه بعدي ساختمان ها با استفاده از تصاوير با قدرت تفکيک مکا"قرباني، مريم

انشکده تحصيالت ، دGISز دور و پايان نامه کارشناسي ارشد، گروه سنجش ا ،"بعدي؛ مطالعه موردي بخشي از شهر مشهد
 .1392تکميلي، دانشگاه آزاد اسالمي يزد، 

  .2 - 8: 1393يازدهم،  سال ،29 ، شمارهنشريه باغ منظر ".شهر در بصري تحليل ابزار و فنون شيوه ها،"کريمي مشاور، مهرداد. 

 ،سه مدل براساس شهري زيري برنامه هدف با بعدي سه جغرافيايي اطالعات سامانه کاربردي برنامه( 1382 وراتا )م ماساهيکو 

 .21، ص109شماره .يبردار نقشه نشريه (1390) نظامي ه:ترجم ،شهر بعدي

 53ره ، سال شانزدهم، شمامجله آبادي. منظر شهري مروري بر چند نظريه (.1385) محمودي، سيد امير سعيد. 

 ،تهران دانشگاه انتشارات تهران، .شهرسازي و شهر باب در مقاالتي (.1372) منوچهر مزيني. 
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  ت عاالف سيستم اطبعدي در نسلهاي مختل ي رويکردهاي استخراج روابط توپولوژي سه مقايسه(. 1396) .سيد محسنموسوي
 .103شماره ، 26دوره، فياييعات جغراالپژوهشي اط -فصلنامه علمي ، مکاني

 ( بلند مرتبه سازي و تأثير1396ميرجليلي، فاطمه و حنايي، تکتم .) ايدار)نمونهاصول طراحي شهري پ آن بر خط آسمان با تأکيد بر 
 .3و  2، تهران، صفحات کنفرانس بين المللي عمران، معماري و شهرسازيموردي: محله امامت مشهد(. 

  .شهري آسمان خط يريگ شکل بر مؤثر عوامل تحليل"نامداريان، احمدعلي. غفاري، علي. قلعه نويي، محمود. سلطاني، علي." 
 .2تا  9: صفحه 1394نهم،  سال دوم، و بيست شماره ،شهر شريه هويتن

  .رم افزار تفاده از نن با اسآبازخواني خط آسمان شهري و ارزيابي زيباشناسي "وحدت طلب، مسعود. اميني، عادل. ستوده، آرمان
GIS )2تا  11ت : صفحا1390، نشريه هويت شهر. "و روش آنتروپي )نمونه موردي خيابان شريعتي تبريز. 
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