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 چکیده:
که دربرگیرنده ممتازترین پدیده ها، اشکال یااا رااوری هااای طبیعاای و  ای  منظر فرهنگی مبتنی بر میراث طبیعی بر نمونه برجسته  

از ایاان رو   به نمایش می گذارد، تکیه دارد.را روندهای مهم جاری اکولوژیکی، تکامل بیولوژیکی و تعامل انسان با محیط طبیعی اش 

  پتانسیل منظر فرهنگیالبته  مامی ارکان و  مسیر ساحلی رود کارون در کالشهر اهواز در جایگاه یک میراث طبیعی غنی دربردارنده ت

مربااو     یارهایمع  نیبه مهمتر  یابیدستهدف  در این پژوهش با  های اخیر مغفول مانده است.   دههمی باشد که متاسفانه در  مطلوب

  یباا یترک  وهیشاا   قیاا و نرمال نمااودن آن هااا از طر  یاوزان ده  ،یاریمع  نیروابط ب  ینمودار شبکه ا جادیاه ب یعیطب-یبه منظر فرهنگ

نشااان ماای    DEMATELاز شاایوه    پااژوهشابتدایی  نتایج  پردازد.  می  DEMATEL-ANP   یریگ  میتصم  ارهیچند مع  کیتکن

مااورد از معیارهااای    15مورد تأثیرگذار )مثبت( و    8  ،. از این میانمی باشندمعیار، مهمترین معیارهای موضوع  23مورد از  13دهد، 

. همچنااین  مثباات هسااتند معیار( دارای مقااادیر 3از  2) "یعیطب مناظر از قیعم ریفست "از خوشه  %66 که تأثیرپذیر )منفی( است

اگر چااه   ANP ایجدر ادامه بر اساس نت  است.  "عملکرد و بهره وری  "از خوشه    "یستگاهیارزش ز  "و تاثیرگذارترین معیارمهمترین  

است. در   "عملکرد و بهره وری "یجاد تمایز در خوشه ا اما بوده "یعیطب مناظر از قیعم ریفست "مهمترین معیارها مربو  به خوشه  

، رویکرد طبیعی در سه گانه )طبیعی، انسانی و انسان ساخت( در ایجاااد منظاار طبیعاای  به دست آمده یافته های ماتریس حد پایان،

 گذارد.   میراث طبیعی در نمونه موردی ساحلی رود کارون رحه مینی بر  تمب

 .DEMATL-ANPمنظرفرهنگی، میراث طبیعی، نوار ساحلی رود کارون،  کلیدی :     واژگان 
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 مقدمه  -1
الزم است با در هایی که دارند دیگر به طور سنتی قابل درک نیستند و  رسد شهرهای معارر به دلیل پیچیدگیبه نظر می

در شهرهای در گذشته  .  یافته شودتر از شهر دست  های متعدد آن به خوانشی درستنظر گرفتن شناخت بهتر شهر و الیه

کامالً به هم پیوسته بودند، اما در نگاه جزء نگرِ غربای   3و طبیعت  2بومی نگاهی کل نگر حاکم بود، به این معنا که فرهنگ

در .  است  "فرهنگ"شوند. برمبنای دانش جزء نگر غربی، وجهِ تمایز انسان و طبیعت،  دور می  فرهنگ و طبیعت از یکدیگر

ی بخشی از خودِ طبیعت است که بر اثر زنادگی روزماره "4منظر فرهنگی"اند که ای بیان کردهواکنش به این موضوع عده

در این رویکرد، که نگرشی طیفی باه منظار فرهنگای   های فرهنگی به خود گرفته است.مردم تغییر یافته و شکل و ریشه

نزدیاک دانسات و هار چاه   "5منظار طبیعای"توان منظار را باه  ی انسان در طبیعت کمتر باشد میاست، هرچه مداخله

ساه   "تااری "و    "انساان"،  "طبیعات"نزدیک دانسات.    "منظر فرهنگی"توان منظر را به  ی انسان بیشتر باشد میمداخله

  (1393)عشرتی،  .کنندعنصری است که در منظر فرهنگی بیش از هرچیزی نقش ایفا می

باا  گاهااً ،ی انسان بیشتر و در بستر یک شهر در حاال ر  دادن اساتمیزان مداخله  کهدر موضوع منظر فرهنگی شهری  

در شهر اهاواز اسات. رود کارون  از نمونه های برجسته داخلی، منظر نوار ساحلی  فرهنگ و تاری  کشور گره خورده است.  

 در سرچشمه خوداز  و نامیده شدهکرن، کرنک و کوهرنگ  بشری تمدن های اولینهای باستانی سنگ نوشته دراین رود 

 خاورمیاناه و و ایران رود ترین طویل و بزرگترین و یافته جریان مصب، در گسترده و پهن بستر تا میانی زاگرس ارتفاعای

مسیر ساحلی رود کارون با دارا بودن میراث غنی از تمدن و   ۷.است  6میراث طبیعی ایراناُمین اثر طبیعی در فهرست  11۷

فرهنگ اقوم، اجماعی متنوع از طبیعت خالص در کنار نمادهاای رانعتی و شهرنشاینی آن اسات. وجاود عنارار هویات 

بخشی همچون ده پل ارلی شهر، سیلو قدیمی شهر، هتل ها، آمفی تئاتر، کتابخانه مرکزی، مساکن ویالئی و ساایر ابنیاه 

شاخص در کنار حضور خرده فرهنگ های مردمی از تمامی اقشار زمینه بدیعی از منظر فرهنگی غنای و متناوع را فاراهم 

دگی شهرنشاینی و ماشاینی روز باه روز بیشاتر باه روزافزون و زن مهاجری افزایش جمعیت و آورده است. در حال حاضر 

بایاد داشاته هاای طبیعای و مصانوع آن  و    است  شناسنامه اریل این شهر. نوار ساحلی  دامن می زندآن  نابودی طبیعت  

مقوله محوری منظر فرهنگی، ابعاد مطلوب آن و جایگاه ناوار سااحلی     .بها برای آیندگان حفظ شود  عنوان میراثی گرانبه

بدنه اهمیت و ضروری این پژوهش اند. توجه به مسایر سااحلی رود  رون در شهر اهواز، در نقش یک میراث طبیعیرود کا

کارون به عنوان شناسنامه و هویت شهر اهواز امروزه در اثر ازدیاد جمعیت و آمد و شد ماردم، بایش از پایش در معار  

آینده ای نه چندان دور ممکن است آثاار مخربای بار پیکاره تخریب و نابودی قرار گرفته و این مساله در روری تداوم در 

شهر به بار بیاورد. در مبحث منظر فرهنگی مبتنی بر میراث طبیعی شناسایی ارتباطای علی میان عنارر انسانی، طبیعای 
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 .قرار گرفت  میراث طبیعی ایراندر فهرست   9138بهمن    2۰در  سازمان میراث فرهنگیتوسط   6

 https://fa.wikipedia.org  "کارون"، واژه  دانشنامه آزاد ۷

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ثر در و انسان ساخت مناظر فرهنگی مسیر ساحلی رود کارون از اهمیت خاری برخوردار بوده و محقق به بررسی ابعاد ماو

 و ، شاناخت پژوهشای از ایان نوشاتارهای مطروحه، هدف ارلی و ضروریمسأله ایجاد بهینه آن می پردازد. بنابر اهمیت 

سنجش معیارهای موثر در ایجاد منظر فرهنگی مبتنی نوار ساحلی رود کارون در شهر اهواز در جایگاه یک میاراث   تبیین

طبیعای باا اساتفاده از ایجااد -دستیابی به مهمترین معیارهای مربو  به منظر فرهنگایارزشمند طبیعی داخلی بوده که  

دن آن ها از طریق شیوه ترکیبی تکنیک چند معیاره تصامیم روابط بین معیاری، اوزان دهی و نرمال نمو  نمودار شبکه ای

-ارائه محدودیت ها و راهکارهای الزم در جهت بهبود و کاربست منظر فرهنگیو در پایان    DEMATEL-ANPگیری  

   در آن، از جمله اهداف خرد پژوهش حاضر می باشد. طبیعی

 مبانی نظری پژوهش -2

 فرهنگی  منظر-1-2

خود با نظام های طبیعی در طول زمان منظر مصنوع را پدید می آورد که بستری برای پدیدآمادن ارزش انسان در تعامل  

با تشاکیل  19۷۰های فرهنگی و خصیصه های زیستی است و بدین اعتبار آن ها را می توان منظر فرهنگی نامید. از سال 

شناساایی، افازایش آگااهی، مطالعاه و آماوزش   ،1۰و ایفاال  9از ساوی ایکوماوس  8کمیته بین المللی علمی منظر فرهنگی

: 1391وپرورش در زمینه حمایت، حفاظت، مرمت، نظاری و مدیریت منظر فرهنگی آغااز گردید)انادرودی و راحراکاران،

و  اسات شده ارایه "11جهانی میراث مرکز" فرهنگی توسط مناظر پایة تعاریف جهانی مقیاس در حاضر حال در .(94-93

در تعریاف مشاترک کنوانسایون  ه اند. شد ثبت جهانی فهرست میراث در فرهنگی منظر عنوان به مختلفی های محوطه

میالدی، منظر فرهنگی سرزمین یا ناحیه ای است کاه تعامال انساان و طبیعات را باه   2۰۰6میراث جهانی و یونسکو در  

های آنان در طول زمان هستند. تکاملی کاه نمایش می گذارد. این مناظر، نشان دهنده تکامل اجتماع بشری و سکونتگاه  

 (تحت تأثیر تغییر و تحوالی مداوم طبیعی و همچنین نیروهای متوالی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگای )درونای و بیرونای

قرار می گیرد. در حقیقیت، منظر فرهنگی در گستره ای از زمان و مکان شاکل مای گیارد و تاداوم مای یاباد )بهبهاانی، 

 زیسات، محایط انساان، از را مختلفای که تعاریف است ای الیه چند و یافته تکامل مفهوم فرهنگی منظر(. 1۰9: 1389

 جهانی تعریف میراث مرکز ( چنانکه1۷:  2۰۰9جهانی، میراث زند)مرکز می پیوند یکدیگر با بومی جوامع تاری  و فرهنگ،

 آیناده بااقی نسل هاای برای که چیزی و کنیممی زندگی آن با امروز که چیزی گذشته اند؛ از میراثی ثروی ها"کند:می

؛ 2۰۰۷، 12هستند)مرکز میراث جهانی یونساکو روحی و غیرمنقول زندگی منابع فرهنگی و طبیعی گذاریم. ثروی هایمی

   .(1، 2۰۰2،  13تولیجوکی

 
8 International Scientific Committee of Cultural Landscape (ISCCL) 

9 ICOMOS 

10 International Federation of Landscape Architects (IFLA) 

11 WHC 

12 UNESCO World Heritage Centre 



   1400بهار  ، 6، شماره2شهرسازی و معماری هویت محیط، دوره تخصصی -ی پژوهش فصلنامه        
 
 

56 

 

باه تعبیاری دیگار،   .باشادمنظر فرهنگی در ارل، نتیجه و اسلوبی برگرفته از منظر طبیعی توسط اجتماع فرهنگای مای  

فرهنگ به عنوان نماینده، محیط طبیعی در نقش واسطه و منظر فرهنگی نتیجه تعامل این دو است. تحت تأثیر فرهناگ 

اعمال شده که در گذر زمان تغییر نموده، منظر دستخوش توسعه است، مراحال را پشات سار مای گاذارد و احتمااال باه 

 اسات منظری بیانگر و بوده نسبی مفهومی منظر فرهنگیهمچنین  (.343، 1963)سوئر، سرانجام چرخه توسعه می رسد

. (3۰: 1393بگاذارد)خادمی،  یجاا باه آن را بار خاود فرهنگی ویژگی های از سهمی باشد توانسته انسان مداخله گر که

 و ناملموس های ارزش دهنده بازتاب آن از تر مهم است اما ها نشانه و ملموس فیزیکی الگوهای شامل فرهنگی منظرهای

 مطالعه به گونه ای که است ممتنع و سهل فرهنگی منظر همچنین تصور  .(2: 2۰14دیگران، و تیلور)هستند نیز اجتماعی

 گیرد. این می بر در را زمان طول در آنها تغییر فرآیندهای و محیط ساخت انسان و طبیعی های فرهنگی مولفه منظر ی

النگ گیرناد) قارار بررسای ماورد گارتاداعی و عملکردی بعد از هم و فیزیکی بعد از هم بایست روابطشان می و ها مولفه

 باه مکاان مؤلفه هاى فرهنگى هم و طبیعى هاى مؤلفه هم است الزم فرهنگى شناخت منظر (. براى1: 2۰۰8، 14استری

 منظار مجموعاه زیار در فرهنگای، منظر تعریف قدیمی ( در25: 1388گیرد )عشرتی،  قرار بررسى مورد کل یک عنوان

 شامار باه طبیعات دهی شکل نیازهای از و حیوانای گیاهان خاک، کیفیت آب، زمین، عوار  چون آن، عواملی طبیعی

 فرهنگای منظار ساازنده انساانی، هاای قالاب فعالیات در طبیعات عوامل با او سازگاری و انسان های و پاس  رفتندمی

 .(31: 1392جوادی، و فرزینمخلص،  )بود

 برمی در نیز را های ذهنى جنبه و نیست عینی و فیزیکى های جنبه به محدود تنها طبیعى، منظر یک در انسان دخالت

 خوش دست مناظر از بسیارى زمین روى کره بر بشر زیست سال هزاران طول در آنکه داشتن نظر در با و نگاه این با گیر.

 میسار ساهولت باه فرهنگاى منظار از طبیعاى منظار دادن تمیاز اسات، آمیختاه درهام ویژه معانى با یا و شده تغییر

 آن و باه دهدمی شکل را مکان هر به هویت تشکیل دهنده میراث مؤلفه که از آنجا (1: 1392دهکردی، نیست)ابراهیمی

 آن شامل فرهنگی منظر( 1،  2۰۰2،  12تولیشود)جوکیمی بشری شمرده تجربه خزانه بخشد،می ویژه ای شخصیت مکان،

 الگوهاای تاثیر نشان دهنده نحوه آثار این. باشند طبیعت و انسان مشترک آثار معرف که هستند فرهنگی اموال از دسته

 مراتاب، زنادگی در جریاان نماودن سامان به هدف با سرزمین آن خاص طبیعی بستر بر سرزمین یک مردمان فرهنگی

 و هویات از ارزشامندی نشانه های دربردارنده ی مناظر فرهنگی اعتبار این به هستند. گوناگون عرره های و مقیاس ها

 فرهنگای ( منظار3: 1394اهلل دادی، )هساتند سارزمینی و فرهنگای محادوده یک طبیعی و فرهنگی خاص مزیت های

 کالبد در آنها هویت و تاری  از منبعث را کندمی آن زندگی در که فرهنگی با انسان از تاثیرپذیری این باید شهری مطلوب

 عناوان باه آن از بلکاه، شود نمی تلقی متن یک با زیرا زیبا .کند منعکس خود اتمسفر ، تصویری عنوان به تنها و منظر

 (.2۰۰3شود)رابرتسون، می یاد فرهنگی تجلی فرآیندهای

 فرهنگ و طبیعت همکاری-2-2

 اسات منظری فرهنگی، منظر .قرارگرفته است استفاده مورد فزاینده شکلی به"فرهنگی منظر"مفهوم  اخیر های سال در

 فرهنگای منظر چون احتیا  شود، است. با این وجود در تعریف آن باید شکل گرفته ها انسان تحت تأثیر کم و بیش که

 ایان ( بار1998اسات)تیلور،  فرهنگای و محصول خروجی نوعی منظر،( 8۷-82: 1394دارد. )درودیان،  متعددی معانی
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 نظرای، بازتاب موجب فرهنگی ( منظر3۰: 1393دانست)خادمی، مهدوی مقدم،  فرهنگی را مناظر تمامی تواناساس می

 فرهنگای منظار اولاین تعریاف(.  38: 1393شود )تیلور،می مرئی قالبی در ما پنهان ترس های حتی و آرزوها ارزش ها،

. اسات کارده پیادا انسانی شاکل گروهی وسیله به که است طبیعی منظر یک منظر فرهنگیشد  ارائه15سوئر توسط کارل

 در واقاع، ورود( 1۷: 2۰۰3است)فلوور،  آن ماحصل فرهنگی منظر و را واسط طبیعت نقش و دارد را عامل نقش فرهنگ

 برای نخساتین که است طبیعت و فرهنگ نسبت به نگر کل نگرشی حفاظت، مدیون و منظر ادبیای عررة به مفهوم این

طبیعی را شامل ساه  کارل سائویر منظر (1396) عینی فر، عشرتی، .گردید طرح  سائویر کارل سوی از 1925 سال در بار

عامل زمین شناسی، آب و هوایی و گیاهی می داند که فرم های مختلف منظرطبیعی را تشکیل می دهند با اضاافه شادن 

به منظرطبیعی، منظرطبیعای در نقاش واساطه ایفاای نقاش مای کناد و فارم هاای مختلاف عامل فرهنگ در اثر زمان  

 محایط از جادایی ماردم و فرهناگ از طبیعات کردن جدا فیلیپس، دیدگاه اساس بر .دمنظرفرهنگی را تشکیل می ده

ناوع  ایان باه بااور .است گرفته شکل نها قر طی آن آموزش و تفکر غربی از برگرفته است، گرفته بر در را آنها که زیستی

 .(36: 1998است)فیلیپس، بسته و فرهنگ، طبیعت میان تعامل و پیوستگی بر را انسان دیدگان جدایی،

 باه منظر طبیعی به عنوان بتوانند شاید مناظر از کنند. برخی همکاری می یکدیگر با همواره مناظر در فرهنگ و طبیعت

 فرهنگای منظر دیگر، مناظر از این رو تمامی .نیست شده شناخته انسانی در آنها تأثیر هیچ که جهت آن از آیند، حساب

 تواند می فرهنگی منظر(.  16،2۰۰5طبیعی است)کاستر و وولز پویای رخدادهای مانع انسان همواره ها آن که در هستند

 داشته زیبایی شناختی ارزش تواند هنری باشد. می طرح یک نتیجه یا و باشد داشته وجود یا شهری روستایی مناطق در

باه  انساان جدید دیدگاه به منجر تنهایی به همین دهد، شرح می را آن پیدایش انسان وقتی با وجود این .نداشته باشد یا

 را تواند مناظری می ارزش همین می آورد. دست به نمادین یا زیبایی شناختی و ارزشی طریق بدین و شود می منظر آن

 ارجا  اند، یافته زیبا ثبای شکلی به پس از آن و شده شناخته هنرمندان از دید اما نیستند، ای هنرمندانه کار حارل که

منظار فرهنگای نشاده  هستند، امروزه که فرهنگ، آنچنان اثر بر تنهایی مناظر به این اما.(8۷-82: 1394سازد)درودیان، 

 باا اگار ساخن گفات، تنهاایی باه از منظر توان می درواقع مؤثرند، برهم همواره فرهنگ طبیعت و شرایط اند. ازآنجا که

 کاه باشاد. زماانی قابال شناساایی تأثیرای فرهنگ همچون طبیعت تأثیرای ها آن در که بپردازیم به آن چارچوب هایی

 مراتبای سلساله نیست قرار که سازیم می نیز روشن را این کنیم، می فرهنگی منظر مفهوم جانشین منظر را عام مفهوم

 اسات بی معنی زیرا است، مهم ما برای کُل یک به معنای منظر حفاظت کنیم. ایجاد فرهنگی منظر و منظر طبیعی بین

 منظار، باه دارد. حفاظت اهمیت منظر در آن ها بلکه همزیستی شود، حفاظت "فرهنگی "بیشتر یا "طبیعی "که بیشتر

 از به حفاظت مربو  مورد شود. هردو مربو  تاریخی آثار از هدف حفاظت با تواند می خوبی شد به تشری  که معنی این

 مرکز در "دگرگونی از حفاظت"قبل  برخالف باید معنی، همین در طبیعت حفاظت از در است. درحالی که وضعیت یک

 .(8۷-82: 1394)درودیان،  گیرد قرار توجه

 آمده است: ( 1)اکنون در جدول  پژوهش چارچوب مفهومی نظری
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 منظر فرهنگی مبتنی بر میراث طبیعی معرفی دسته بندی معیارهای   -1جدول

کد   خوشه معیار  معیار  رویکرد  نوع 

 معیار 

انسان  

 ساخت 

ویژگی   ی خیچشم انداز تار 

 17زمانی 

1 

انسان  

 ساخت 

 4 منظرسازی معارر 

انسان  

 ساخت 

 18گونه بندی  (رهیو غ ی، مذهبیرنعت،یخی )تار غالبمناظر 

 

2۰ 

انسان  

 ساخت 

 6 شده(  استثنا  ، نوظهور،از گذشته  ماندهی)باق ن یگز یمناظر جا 

انسان  

 ساخت 

 ی رسم  مناظر /  (ی استفاده از منابع محل  با  )ساخته شده توسط ساکنان ی مناظر بوم

 ( نی مسئول، شده توسط عموم مردم لی)تحم

3 

انسان  

 ساخت 

،   و ترافیک حمل و نقل لیدر مناظر، وسا مردم حضور منظر پویا ) /منظر ثابت 

 ( دی جد یها ساختمان  ی،شهر  یفضانوسازی از   یآثار

1۷ 

  / بهره وری مفید گروه های اجتماعی از مردم )اوقای فراغت، تفری ، ورزش و ...( انسانی 

 منفعت طلبانه  ییکارکردگرا 

عملکرد و  

 بهره وری 

15 

 1۰ کاربری و فعالیت اختال   انسانی 

 21 ( مایش لهجه، گویش، لباس، آیین و غیره)ن  ینییآ یستفاده هاا انسانی 

 9 ی )وجود گونه گیاهی، جانوری و حیوانی ویژه( ستگاهیارزش ز طبیعی 

قدری نابرابر در   روابط   و یعدالت یدرک ب  مرتبط با به شدی   )مناظر یزشت /   ییبا زی انسانی 

 ی( منظره ساز

معنای چند  

 الیه ای 

18 

های مختلف سنی،  توجه به گروهافراد )روند ساخت و ساز بر اساس نیاز و خواسته  انسانی 

 ( جنسی، قومیتی و غیره

2 

نشانه   القای مفاهیم چند گانه در یک نگاه   انسانی 

و   یشناخت

  ییبا یز

 ی شناس

19 

 23 ی دئولوژیچشم انداز و ا  نیرابطه ب  انسانی 

 ۷ ( (و)=خاطره ) برگرفته از محیط و جامعه منظره  یجمع تیشخص انسانی 

 قیعم ریفست "قصدسوء  "یا  "ییبا یلذی ز"چشم انداز:   یدوگانگ طبیعی 

  مناظر از

 ی عیطب

22 

 14 "زبان فرهنگ بومی منطقه"جایگاه طبیعت در  طبیعی 

 5 طبیعت ماجراجویانه( ، طبیعت وحشیطبیعی بودن ) طبیعی 

انسان  

 ساخت 

 13 فرم  )=سبک(  طبیعی-فرم فیزیکی یا فرهنگی

انسان  

 ساخت 

 8 ترکیب منظر)عنارر(؛ ساختار فضایی و عملکرد منظر 

انسان  

 ساخت 

 12 )=یکپارچگی و سیالیت(   یوحدی منظر )انسجام( و نظم منطق

شرایط   ایمنی، امنیت  انسانی 

 محیطی

16 

انسان  

 ساخت 

 11 آسایش و امکانای 

 ( 86-85:  2۰19و همکاران،  19ایلووان و ) (15: 1393، )منصوری و آتشین بار(149-1398:148منبع: برگرفته از مقاله )قرایی و عینعلی، 
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 پژوهش پیشینه  -3

 فرهنگای در منظار طبیعات و فرهناگ نسابت باه نگار کال رویکردی "( در مقاله ای با عنوان1395عینی فر و عشرتی)

 پرساش مای باشاند. منظرهای فرهنگای بندی دسته و بازشناخت برای نگر کل مدلی به دنبال تدوین) بم موردپژوهی:(

 میاان منطقای ارتبا  و موثرند منظر فرهنگی در طبیعت و فرهنگ نسبت تبیین در هایی مولفه چه که است این ارلی

مای ساازد.  ممکان را مختلاف مقیاس های فرهنگی در منظر بندی دسته نظری، مدل است؟ این تبیین قابل چگونه آنها

اسات. در پاژوهش حاضار مباانی  شاده تحلیال بررسی روری موردی به بم فرهنگی منظر پیشنهادی، مدل تبیین برای

 مورد استفاده قرار گرفته است.  نظری و اندیشه محققین

منظار  کاه مای باشاند دنبال آن به "منظرفرهنگی در شهر؟به سوی "( در مقاله ای با عنوان1393آتشین بار)و  منصوری

نوشاته . کنناد ارزیاابی را آن تحاوالی و عماومی تحلیال فضاهای با آن تالقی نقا  در را تهران ولیعصر خیابان فرهنگی

 منظری دارای جدید فضای این .است عمومی فضای و خیابان اجتماع حارل آن حاضر، اشاره به فضاهایی دارد که کالبد

 چناین، در نتیجاه شاود می حارل مخاطب نزد عمومی فضای و های خیابان کیفیت همپوشانی از که است یافته ارتقاء

در پژوهش حاضر مبانی نظری و اندیشه محققین مورد اساتفاده  د.باش فرهنگی منظر های شناسه تواند دارای می منظری

 قرار گرفته است. 

منااظر 21ترمیمای تیظرف سهیاست: مقا یدیجد  عتیطب  ،فرهنگ"(، در مقاله ای با عنوان2۰18و همکاران )  2۰ین ژو-ون

 لیاست؟ پتانسا  یاسترس ذهن  یبرا  ترمیمی  طیمح  کی  یمنظر فرهنگ  ایآ  "به سواالتی نوینی از قبیل"یعیو طب  یفرهنگ

 یعایطب  ایا  یمنظر فرهنگ  تجدیدپذیر  لیپتانس  یو چه عوامل  ست؟یچ  یعیبا منظره طب  سهیدر مقا  یمنظر فرهنگ  ترمیمی

 یمناظر فرهنگ ترمیمی تیظرف سهیمقا یبرا ونی راآزم اضرمطالعه حاین منظور   یبرا  پاس  می دهد.  "کند؟  یم  نییرا تع

نشاان  جیکند. نتاا یم یدو نوع منظره بررس نیا ترمیم تیفیمنظره را بر ک یژگیو  15دهد و    یانجام م  نیدر چ  یعیو طب

و  شاتریآب ب  یهاا  یژگایوجود ندارد. و  یعیو طب  یچشم انداز فرهنگ  نیب  میدر ترم  یتفاوی قابل توجه  چیدهد که ه  یم

 هاز گونا یکه معموالً تناوع بااالتر فراوان یهستند. رنگ ها یمنظر فرهنگ یبازساز یبرا یمسط  مروج قابل توجه  نیزم

در این پاژوهش تمرکاز بار  هستند. یاتیح یعیچشم انداز طب ترمیم تیظرف شیافزا  یبرا  ،دهند  یرا نشان م  یاهیگ  یها

 می باشد. آنمولفه های مذکور و یافته های  

-در مکاان یشاهر تیهو یبررسبه    "ارزیابی هویت مکان با ماتریس منظر فرهنگی"  با عنوان  پژوهشی( در  2۰1۷)ییایض

و   یاجتمااع   هااییژگایاز و  یبیمکان مشخص از ترک  کی  تیمقاله آمده است که هو  نیپرداخته است. در ا  یفرهنگ  های

باعاث   ،یسانت  یشاهر  یفضااها  ریااخ  رایییامعارر در کنار تغ  ی. رشد روزافزون شهرهاشودیم  لیجامعه تشک  یفرهنگ

 یهااباه جنباه دیابا نیآنها شده است. بناابرا یفرهنگ یها تیو هو یشهر یها طیاز مح  یکیزیف  هاییژگیو  نیشکاف ب

 
19 ILOVAN 

20 Wenyan xu 

21 Restorative 



   1400بهار  ، 6، شماره2شهرسازی و معماری هویت محیط، دوره تخصصی -ی پژوهش فصلنامه        
 
 

6۰ 

 

خااب تان یمطالعه شهر مشهد را به عنوان نمونه ماورد  نیکرد. ا  یشتریشهرها توجه ب  یطراح  ندآیفر  یو اجتماع   یفرهنگ

 آنهاا  کننادهسابز متصال  طیمحا  کی  رائهرا در ا  یفرهنگ  هایطیو مح  یتوسعه شهر  انمی  منسجم  ارتبا   حلکرده و راه

 در پژوهش حاضر تمرکز بر مفاهیم و مولفه های معرفی شده از نمونه پژوهشی طرح می باشد. .است دانسته

برای تصمیم گیاری  ANP -DEMATELاستفاده از رویکرد تلفیقی "در مقاله ای با عنوان (2۰1۷) 23و چیتِ 22آپاک

می در کنار هم  (ANP) و فرآیند شبکه تحلیلی (DEMATEL) بکاربست شیوه به چگونگی"در مورد استراتژی تولید

گزیناه فرآیندی که برای تعیین مناسب ترین های تصمیم گیری چند معیاره هستند.    روش های مدلاز    هر دو  که  پردازد

نگی انجاام روناد با تمرکاز بار چگاو این فرآیندپیش رو،  پژوهش. در شده استاستفاده  های خط تولید با کمترین هزینه

 معیاره ترکیبی مورد استفاده قرارگرفته است.  تصمیم گیری چند

با  "لب کارون:آسیب شناسی یک لبه شهری، تعامل شهر اهواز با رود کارون"ی با عنوان  پژوهش( در  1395همتی و امیری)

هدف بررسی و تحلیل چگونگی و چرایی رابطه شهر اهواز و رودخانه کارون در طاول تااری  و شاکل گیاری لباه شاهری 

کارون و آسیب شناسی آن، ابتد در دو بخش به بیان ارتبا  شهر و رودخانه در گذشته و پس از آن به تحلیل رویکردهاا و 

ته، می پردازد. محقق رراحتاَ اعالم می دارد با تغییر الگوی توسعه اقداماتی که در دهه های اخیر نسبت به آن روری گرف

سات کاه ل به کانال شده است، ایان درحالیشهری معارر با هدف جدایی اقتصادی شهر از رود، رودخانه کارون عمالَ تبدی

هاای کوچاک شیوه های نوین به وجود آمده از شکل جدید اقتصاد مبتنی بر گردشگری، حمل و نقل قایق هاا و کشاتی  

ادن دوباره لبه شهری کارون شود. در ایان پاژوهش، مطالعاای توریستی همچنان ممکن است و می تواند موجب رونق افت

   رود کارون به عنوان نمونه موردی پژوهش حاضر، مورد توجه قرار گرفته است.

 پژوهشروش  -4

ناسب با قابلیت های مختلف میراث طبیعی رود این پژوهش با هدف تعیین بهترین استراتژی های ایجاد منظر فرهنگی مت

انجام می شود. در این پاژوهش باا بکاربسات روش   24کارون با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری تحلیلی چند معیاره

گیری چندمعیاره برای شناسایی الگوی روابط علای میاان های تصمیمیکی از روش به عنوان  (DEMATEL)25دیمتل

به منظور حل مشکالی پیچیده و گرفتن بهترین   AHPکه با توسعهANP 26 ، در ترکیب با روشمتغیرهای مورد مطالعه

منظار فرهنگای از   معیارهایبه تفکیک    (21:    2۰۰1تصمیمای با در نظر گرفتن روابط خوشه ای تولید می شود)ساعتی،  

 پردازد.میو الویت بندی آن ها  دیدگاه میراث طبیعی 

 
22 Sinan APAK 

23Rüya ÇETE   

24 Multi-criteria analytical decision making 

باه   Gabusو  Fonetlaروش توساط  نیاست. ا Decision Making Trial And Evaluationمخفف عباری  DEMATEL متلید 25

راوری شادی ارتباطاای را به کیاتکن نیااسات.  ا  اریادسته مع  کی  انیم  یروابط عل  یالگو  ییشناسا  متلید  کیارائه شد. هدف تکن  19۷1سال  

 .ردیپذیرا م  ریآنها را تجسس نموده و روابط انتقال ناپذ  تیتوأم با اهم  دهاقرار داده، بازخور  یمورد بررس یازدهیامت

26Analytic Network Process   
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 ANP تعیین می شود و ترتیب های اولویت توساط DEMATEL رابطه معیارها با روش ،در این پژوهش به طور کلی

 ANP و DEMATEL روش هاای، ست می آید. روند انجام این مطالعه به شرح روبرو است؛ در قسمت اول مطالعهبد

و ویژگی های اساسی و تفاوی های هر روش آشکار می شاود. در   توضی  داده شده،  که از موضوعای ارلی مطالعه هستند

، عملیااتی پاژوهش اخته می شود. در بخاش ساوم یعنای قسامتدبخش دوم به معرفی محدوده مورد مطالعه پژوهش پر

د و وزن شاو تعیاین مایمعیارهای منظر فرهنگی با تاکید بار مقولاه میاراث طبیعای  بر اساس جدول  روابط بین معیارها

گنجاناده  بخاشدر انتهاای  2۷شده و نتایج تجزیه و تحلیل حساسایت ارائهیافته های بدست آمده معیارها بیان می شود،  

 .آمده است  پژوهشنتایج بدست آمده از  چهارم و آخر، نتیجه گیریشده است. در بخش  

 یل ل ابزار تجزیه و تح-5

DEMATEL 

ساختار یک نقشه روابط را با روابط متقابل واض  بین زیر معیارها برای هر معیاار بساازد. می تواند به طور مؤثر    "دیمتل"

ها را تجسام  همچنین می توان از آن برای ایجاد نمودارهای علی استفاده کرد که بتوانند رابطه علی و معلولی زیر سیستم

مای تاوان بارای   DEMATEL، از 19۷2ساال در 31و فانتال3۰گَبوس به گفته (.2۰11، 29و سیفچه 28کزکان-)بیکنند

سنجش جنبه های کیفی و عوامل مرتبط با آنها که اغلب در مسائل اجتماعی و همچنین در سایر مسائل چاالش برانگیاز 

  .استفاده کرد ،مدل است در که شامل تکنیک های تعاملی انسان

در یک سیساتم و باا بکاارگیری اراول نظریاه   این روش با بهره مندی از قضاوی کارشناسان در شناسایی عوامل موجود

روابط علی و معلاولی، متقابال( عنارار پرداختاه و سااختاری سلساله ) ها، به استخراج روابط تاثیرگذار یا تاثیرپذیر  گراف

 .مذکور را به روری امتیاز عددی معاین مای کناد "شدی اثر روابط"آنها ارائه می دهد. به طوریکه    مراتبی و نظام مند از

گفته مای   34معیارهای یک سیستم )که در ادبیای روش به آن عامل33و اثرپذیری32برای تعیین میزان اثرگذاری  این روش

 
27 Sensitivity analysis 

28 Büyüközkan 

29 Çifçi 

30 Gabus 

31Fontela 

32 Effectiveness 

33 Influence 

34 Factors 
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 اًهای دیگار خصورا این روش اغلب بصوری مستقل عمل نمی کند بلکه به عنوان زیر روشی از روش .شود( کاربرد دارد

ANP است. 

ایان  ارزیاابی رابطاه باین معیارهاا و بدسات آوردنهای تصمیم گیری است برای  که یکی از مدل DEMATEL وشر

گروهای از  وجاود داشاته باشاد کاه توساط هاامعیار مجموعاه ای ازالزم اسات  . بر ایان اسااسروابط ساخته شده است

توان با استفاده   ، میتصمیم گیرندگانعیارها و  مپس از تعیین  .  ارزیابی شده و یکدیگر را تحت تأثیر قرار دهند  متخصصان

 :مراحل زیر خالره کرد بهاین روش را می توان   .از مراحل زیر ارزیابی ها را انجام داد

با مقایسه زوجای باین معیارهاا توساط گاروه متخصصاان   (X)  ماتریس رابطه مستقیم؛  ایجاد ماتریس روابط مستقیم:  1مرحله

را بر هر عامال یاا  i  از پاس  دهندگان خواسته می شود میزان تأثیر مستقیم هر عامل یا عنصر در این مرحله .تعیین می شود

 "عادم تاأثیر"بازه ای از  4و  3،  2،  1،  ۰فر  می شود که مقیاس های  نشان داده می شود. aij اعمال کنند ، که با j عنصر

  را نشان می دهد.  "تأثیر بسیار زیاد"تا  

 شود.استفاده می  C= X*s نرمال کردن ماتریس ارتبا  مستقیم: جهت نرمال سازی از رابطه؛ نرمال سازی ماتریس: 2مرحله 

 .دهدرا تشکیل می s شود. معکوس بزرگترین عدد سطر و ستونها محاسبه میابتدا جمع تمامی سطرها و ستون

  Iمحاسابه مای شاود. در ایان رابطاه =C-×(ICF(- 1از رابطاهماتریس ارتباطای کال ؛ محاسبه ماتریس روابط کل: 3مرحله 

 .ماتریس یکه است

 شود.  را محاسبه می (F) در این بخش جمع عنارر سطر و ستون ماتریس ارتبا  کامل؛  معلولی –رسم نمودار علی  : 4مرحله 

 است:؛ تحلیل به روری ذیل محاسبه میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری هر یک از عوامل: 5مرحله 

های سیستم است. )میزان تاثیر برای هر عامل نشانگر میزان تاثیرگذاری آن عامل بر سایر عامل (D) جمع عنارر هر سطر -

 .گذاری متغیرها(. هر چه میزان این متغیر بیشتر باشد یعنی آن عامل تاثیر بیشتری دارد

از ساایر عامال هاای سیساتم اسات. )میازان  ری آن عامالیبرای هر عامل نشانگر میزان تاثیرپذ (R) جمع عنارر ستون -

 (تاثیرپذیری متغیرها

 + D میزان تاثیر و تاثر عامل مورد نظر در سیستم است. باه عبااری دیگار هرچاه مقادار (D + R) بنابراین بردار افقی -

R  عاملی بیشتر باشد، آن عامل تعامل بیشتری با سایر عوامل سیستم دارد. 

مثبات باشاد، متغیار یاک  D – R دهد. بطور کلای اگارقدری تاثیرگذاری هر عامل را نشان می (D – R) بردار عمودی -

 .شودشود و اگر منفی باشد، معلول محسوب میمتغیر علت محسوب می

مقدار آساتانه میگیاریم و ساپس هار درایاه  (F) همچنین برای تعیین روابط درونی بین عوامل، از ماتریس ارتباطای کل

 1قرار می دهیم. سالول هاایی کاه عادد  1از این مقدار آستانه کوچکتر بود عدد رفر و در غیر اینصوری عدد F ماتریس

 .گرفته اند نشان از ارتبا  معیار سطر بر آن ستون دارند

ANP 

مسائله  روشی است که روابط بین معیارهای تصمیم گیری را در نظر می گیرد و با پیروی از یاک جهات بارای  "اِ.ان.پی"

این یک شکل کلی از فرایند سلسله مراتبای تحلیلای اسات کاه در ضروری مدل سازی را از بین می برد.    تصمیم گیری ،
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 بهرا می توان   ANPروش .توسعه یافته است (2۰۰1، 35)ساعتیتحلیل تصمیمای چند معیاره استفاده می شود و توسط

 :مراحل زیر خالره کرد

در این گام باید مساله را به سطوح معیار و در روری وجود زیرمعیار و گزینه   ؛نمودار شبکه ای پژوهشساختن  :  1مرحله  

نکته بسیار مهم در این گام وجود روابط بین معیاری است این رواباط را مای .  تقسیم کرد و روابط بین آنها را تعیین نمود

هاایی  و یا با استفاده از روش ه روابط بین معیاری پی بردتوان از چند طریق مشخص کرد می توان با پرسش از خبرگان ب

 .به این روابط رسید ISM و یا روش DEMATELچون روش 

در این مرحله عنارر هر سط  نسبت به سایر عنارار مرباو  خاود در ساط   ؛تشکیل ماتریس مقایسای زوجی:  2مرحله  

باالتر به روری زوجی مقایسه شده و ماتریس های مقایسای زوجی تشکیل می شاوند. همچناین در انتهاا بایاد مقایساه 

 .ده شودتایی آقای ساعتی پاس  دا 9زوجی روابط درونی نیز تشکیل گردد. این مقایسای زوجی می بایست توسط طیف 

کمتار  1/۰کنیم. چنانچه این نر  از  را محاسبه می ANP نر  ناسازگاریدر این گام  ؛محاسبه نر  ناسازگاری: 3مرحله 

  .باشد نشان از سازگاری ماتریس است

با استفاده از وزن مقایسای زوجی بدست آمده سوپر ماتریس اولیاه را تشاکیل مای  ؛تشکیل سوپر ماتریس اولیه: 4مرحله  

  .از مقایسای زوجی حارل شد 2هایی است که در مرحله  ان وزنسوپرماتریس اولیه، هم شود.

 .بعد از ایجاد سوپر ماتریس اولیه، باید سوپر ماتریس موزون را ایجاد کرد ؛ایجاد سوپر ماتریس موزون: 5مرحله 

عددی همگرا ایجاد سوپر ماتریس حدی: سوپر ماتریس موزون را باید به توان بی نهایت رساند تا هر سطر آن به  :  6  مرحله

 .آن عدد وزن آن معیار یا زیرمعیار و یا گزینه است  که ،شود

 محدوده مورد مطالعه -6

 از و شاده نامیده کوهرنگ و کرنک کرن، باستانی بشری تمدن های اولین نوشته های سنگ در که رودی بزرگ، 36کارون

 رود تارین طویال و بزرگتارین و یافته جریان مصب، در وگسترده پهن بستر تا میانی زاگرس ارتفاعای در سرچشمه خود

رودخانه کارون در جنوب ایران از پیش از اسالم، از تمدن ساز ترین رودخاناه هاای ایان منطقاه  .است خاورمیانه و ایران

 است و شهر اهواز که پیشینه آن به پیش از دوران ساسانی باز می گاردد در کناار هماین رودخاناه شاکل گرفتاه اسات.

  (22:  1395همتی و امیری، )

 
35 Thomas L. Saaty 

36 Karun 

https://sanaye20.ir/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-ahp-%d9%81%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%af%d9%88%d8%b3-%d8%a8%d9%88%da%86%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%84/
https://sanaye20.ir/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-ahp-%d9%81%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%af%d9%88%d8%b3-%d8%a8%d9%88%da%86%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%84/
https://sanaye20.ir/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-ahp-%d9%81%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%af%d9%88%d8%b3-%d8%a8%d9%88%da%86%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%84/
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تصویر : 4و3،2.  تصویر2020دسامبر37منبع: گوگل ارث  . محدوده مورد مطالعه، رودکارون شهر اهواز:تصویر سمت راست؛  1تصویر

شرقی رود کارون؛ نوار ساحلی کیانپارس غربی)پارک دولت(؛ محدوده گاومیش آباد در سمت ساحلی  ، سمت چپ از باال به پایین

 جنوب شرقی ساحلی رود کارون. 

جنوب غربی، باه عناوان -کیلومتر و با عبور از مرکز شهر اهواز در امتداد شمال شرقی  22رودخانه کارون با طولی برابر      

یکی از بزرگترین عنارر طبیعی مسلط بر سیمای عمومی شهر تلقی شده و از نظر بصری، روانی و محیط زیست از عوامل 

کننده در شکل یابی و طراحی شهری به شمار رفته است. )طرح راهبردی توسعه و عمران) جامع( شاهر   با ارزش و تعیین

با تاکید بر میاراث   مسیر ساحلی رود کارون با داشتن قریب به اتفاق تمامی ارکان در تعریف منظر فرهنگی(.  139۰اهواز،  

فهرسات که از ده سال گذشته در    طبیعی غنی در کشور ایران محسوب می گردد-به عنوان یک منظر فرهنگی    38طبیعی

 .ثبت شده است اث طبیعی ایرانمیر

زیساتگاه رود کاارون باه هماراه    بزرگیو    قدمتمی توان به    رود کارون در چارچوب پژوهش حاضراز نمونه ویژگی های   

پال ، )محدوده گاومیش آباد شاهد بر موضاوع(آن  منطقه جغرافیایی  جانوران وحیوانای خاص  با وجود گیاهان،آن  طبیعی  

 
37Google Earth  

گار باا داشاتن دار در زندگی روزمره شهروندان، منظار فرهنگای تاداعیبه عنوان یک پدیده ارگانیک، منظری باقی مانده از گذشته، منظر تداوم  38

نمونه برجسته ای از روندهای مهم جاری اکولوژیکی، تکامل بیولوژیکی و تعامل انسان باا محایط طبیعای نقا  مذهبی، فرهنگی شاخص و باالخره  

 (.151: 139۰اش می باشد)حناچی و عشرتی، 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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کشاور در  39به عنوان پدیده انسان ساخت در دوران شروع مدرنیسام رانعتی نمادین بر روی مسیر کارونهای تاریخی و 

متناوع در نقاش یاک لباه قاوی  هاایبه عنوان اندام طبیعی شهر با عملکردرود کارون    امروزه  همچنین  اشاره کرد.  ایران

 بهره مند است. خوددر نوار ساحلی  افراد از خرده فرهنگ های متنوع استان خوزستان یحضورپذیری باالاز  شهری

 تجزیه و تحلیل داده ها -7

  گانه 23های 4۰بر مبنای تعداد معیار   (X)، ماتریس رابطه مستقیمDEMATELدر اولین گام از روش : 1مرحله

بدست می آید. مطابق با روش، مقادیر مورب ماتریس رفر در نظر گرفته می   23*23به عنوان یک ماتریس  پژوهش، 

برابر  آنبا ماتریس میانگین  ماتریس رابطه مستقیم در نتیجه به همان شیوه تنظیم کرده و را نیز  خبرگانشود. ماتریس 

 . X (= A) ماتریس است.

برای این بدست می آید.  ،قبل  هاز مرحل  (A)توسط ماتریس نرمال شده    (C)  ماتریس نرمال شده رابطه مستقیم:  2مرحله

و   53بیشترین تعداد ردیف ها    می شود. در مطالعه حاضر،سطر و ستون های ماتریس نرمال محاسبه  تمامی  تعداد  منظور  

به شرح زیار  s نرمالمقدار  S=maks(maks Σxij ,maks Σxij ))بر اساس معادله که می باشد.  41ستون ها تعداد 

  :محاسبه می شود

41) = 53، s = maks (53 

بدسات مای  C مای شاود و مااتریس ضربنرمال  s مقدار در A ، تمام مقادیر ماتریس (𝐶=𝐴*𝑆بر اساس معادله سوم )

 .آید

که شامل هر دو رابطه مستقیم و غیر مستقیم است با استفاده از معادلاه  (F) ، ماتریس رابطه کلدر مرحله سوم: 3مرحله
1−C)−=C(I⋯+3+C2F=C+C     .واحد برای محاسبه در ماتریس استفاده می شود 23*23بدست می آید. 

مقاادیر  Di در حالی که .پیدا می شود (F) شاخص اثر با کمک کل ردیف ها و ستون ها در ماتریس رابطه کل : 4مرحله

در مسائله را  عوامال مشارکت Di + Ri مقدار کل .مقادیر کل ستون را نشان می دهد  Riکل سطر را نشان می دهد ، 

 .نشان داده شده است  (2)اثرگذاری آن ها در جدول میزان و    عامل هاتعداد  نشان می دهد.  

 

 

 
ساخت پل سیاه و سپس پل سفید در دوران پهلوی اول همزمان با ورود رنعت نفت و فوالد در خوزستان در ایران روری پذیرفت که در مثاال   39

مثابه برج ایفل، اولین سازه فلزی نمادین کشور ایران در شروع مکتب شهرسازی پهلوی در ایاران همزماان باا دوران مدرنیسام در جهاان باوده به  

 است.

40 Criteria 
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 عوامل نقش  -2جدول شماره

 𝑹𝒊+𝑫𝒊    41فارله ارزش گذاری  عامل هاتعداد 

1 ≤𝟏 

3 1<𝐃i+𝐑𝐢 ≤𝟐 

6 𝟐<𝐃𝐢+𝐑𝐢 ≤𝟐.𝟓 

4 𝟐.𝟓<𝐃𝐢+𝐑𝐢 ≤𝟑 

9 >𝟑 

  است. 92565/3 -6۷593/۰ نیب  ریدر مدل وجود دارد. مقاد یشتریب تیدهد که عامل موفق  ینشان م  ادیز وزن

از آنها متفااوی از ساایر معیارهاا   برخی،  شوندگر دیده می  ی مشارکت نزدیک به یکدیوزن ها  ،در حالی که برخی معیارها

ه منظور درک بهتر از تجزیه و تحلیال ایان توزیاع، مقاادیر نشان داده شده است. ب  (3)معیارهای مهم در جدول  .  هستند

جهات تاأثیر   وزن هاا  .معیار قابل توجه در مادل وجاود دارد  13به تعداد    کهگرفته  مبنای اهمیت قرار    5/2باالتر از عدد  

یاک  i معیار، اگر مقدار منفی باشدو  یک مالک تأثیرگذار است i اگر مقدار مثبت باشد ، معیار. دنا نشان می دهمعیارها ر

معیار مقاادیر مثبات دارناد و بار ساایر تاأثیر مای  8در حالی که ، براساس اطالعای به دست آمده.  معیار تأثیر پذیر است

 .معیار مقادیر منفی دارند و تحت تأثیر سایر معیارها قرار می گیرند 15  ،گذارند

 معیارهای اصلی   -3جدول شماره

  42میزان اثر 

(𝑫𝒊+𝑹𝒊 )     

 فارله ارزش گذاری   معیار  شماره

92565/3 9 𝐃𝐢+𝐑𝐢>𝟑 

۷6596/3 5 

۷5642/3 2 

68482/3 21 

62۷51/3 22 

56919/3 1 

42818/3 3 

36۷19/3 12 

24922/3 ۷ 

93۷15/2 16 𝟐.𝟓<𝐃𝐢+𝐑𝐢≤𝟑 

95342/2 15 

83854/2 6 

۷5813/2 2۰ 

اهمیات وضاعیت یاک معیاار نمای تواناد  به عباری دیگر دار اهمیت و جهت اثرای وجود ندارد،همبستگی مثبتی بین مق

 9معیار با تفکیک اهمیت    13،  (3)و  (  2)با استناد به نتایج جداول    پژوهشدر این    تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری باشد.من  ضا

 
41 Value Interval 

 
42Role Value 



رود کارون   ی: کناره ساحلی؛ مورد پژوه ANPو  DEMATEL یبا ادغام روش ها  یعیطب راثی با تمرکز بر م یمنظر فرهنگ یابیارز 
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مهمتارین  از 𝐃𝐢+𝐑𝐢≤𝟑 2.5>معیاار ارالی و ثانویاه در باازه  4و  𝐃𝐢+𝐑𝐢>𝟑معیار ارلی و اولیه در باازه ارزش گاذاری  

 هستند.  پژوهش  گانه 23معیارهای  

معیاار( از آن در جادول   3از    2)  %66  بطوریکه  بیش از سایر معیارها موثر می باشد  "یعیطب  مناظر  از  قیعم  ریفست"معیار

معنای چند   "و    "ویژگی زمانی  "معیار(  2از    1)  %5۰و    "وری  عملکرد و بهره  "معیار(  4از    2)  %5۰عوامل ارلی قرار دارد.  

در  "گونه بندی  "معیار(  4از    1)%25و نهایتاً    "فرم"و    "یشناس  ییبایو ز  ینشانه شناخت  "معیار(    3از    1)  %34و    "الیه ای

 جدول معیارهای ارلی وجود دارند.

مقاادیر  ،به منظور تعیاین مقادار آساتانه مناسابمحقق در این مطالعه می باشد.   توسط  43مقدار آستانهتعیین  :  5مرحله  

در نظار گرفتاه  ۰85/۰پاژوهش حاضار، مقدار آستانه . در نمودار پراکندگی نشان داده شده است (F) ماتریس رابطه کل

 .انتخاب می شود  هامعیاررابطه بین  43که شده  

 معیارهای موفق اثرگذار  -4جدول شماره

 شماره معیار  𝑫𝒊−𝑹𝒊 خوشه معیار 44

 9 28659/1 عملکرد و بهره وری 

  مناظر از قیعم ریفست

 ی عیطب

۰8384/1 5 

 2۰ 93485/۰ گونه بندی 

  مناظر از قیعم ریفست

 ی عیطب

۷6456/۰ 22 

 2 52384/۰ معنای چند الیه ای 

  ییبا یو ز ینشانه شناخت

 ی شناس

26542/۰ ۷ 

 18 13581/۰ معنای چند الیه ای 

 1۷ ۰8654/۰ گونه بندی 

 معیارهای اثرپذیر  -5جدول شماره

𝑫𝒊−𝑹𝒊  شماره معیار 𝑫𝒊−𝑹𝒊  شماره معیار 

426۷1/۰- 8 ۰1648/۰- 1۰ 

51649/۰- 21 ۰35۷9/۰- 13 

56149/۰- 12 ۰9458/۰- 16 

۷5196/۰- 6 16649/۰- 15 

849۷5/۰- 14 194۷5/۰- 1 

26۷95/1- 4 26481/۰- 23 

 
 جاادیا ارهاایمع دهیاچیاز اثارای پ یکم انتخاب شود، شبکه ا اریدارد. اگر مقدار آستانه بس  یقابل توجه  گاهیمقدار آستانه در مطالعای جا  میتنظ  43

 تقلممکن است مسا ارهایمع یشوند و برخ یظاهر نم ارهایباال انتخاب شود، اثرای مع اریشود. اگر مقدار آستانه بس یآن دشوار م ریشود و تفس  یم

 .ستندیبه نظر برسند اگرچه مستقل ن 

44Criteria Cluster   
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44925/1- 3 28349/۰- 19 

  34856/۰- 11 

از طریق مقدار آستانه بدست  45تأثیر معیارها . نقشهمقادیر زیر مقدار آستانه به رفر بدست می آیدبا تبدیل   (E)ماتریس

، معیاار شاماره مشاهدایوجود دارد. بر اساس  ،معیار با مقدار آستانه باال 23در بین فلش رابطه  43 بر این اساس می آید.

بیشترین تأثیر را در معیار با بیشترین مقادار در مادل   حیوانی ویژه((ی )وجود گونه گیاهی، جانوری و  ستگاهیارزش ز)  9

 .( مهمترین معیار با بیشترین مقدار در مدل است(رهیو غ   ی، مذهبیرنعت،یخی)تار  غالبمناظر  ) 2۰معیار شماره  دارد.

 

 نقشه تاثیر معیارها -5تصویر

. اسات ANP Solver 48 نارم افازار توسط ،ANP4۷به شیوه محاسبای آخرین مرحلهبه عنوان  46"ماتریس حد"محاسبه 

  ستفاده می شود. ا   49داخلیطبقه بندی معیارهای  برایمرحله  ایندر بدست آمده  مقادیر مهم  

 ANPنتایج ماتریس حد  -6جدول شماره

 
45 Influence map 

 
46 limit matrix 

باه  دیاکارد، ساپس آن را با جاادیموزون را ا سیسوپر ماتر دیبا هیاول سیسوپر ماتر جادیحد، بعد از ا  سیبه ماتر  یاب یدست  یبرا  ANP  وهیدر ش  4۷

اوزان  ،یحاد سیاست. در ساوپر مااتر نهیگز ایو  اریرمعیز ای  اریهمگرا شود که آن عدد، وزن آن مع  یرساند تا هر سطر آن به عدد  تینها  یتوان ب 

 محاسبه نمود.  زیآن ها در هر بعد اوزان نرمال شده را ن   یتوان با نرمال ساز یعوامل پژوهش آورده شده است که م  ییانه

 یرا انجاام ما لیاو تحل هیاتجز  ANPکاه  یشود. در حاال یمحاسبه در پژوهش ها استفاده م یبرا یبه عنوان ابزار ANP Solverنرم افزار  48

رافحه 9رافحه از  6ارتباا  دارناد. گریکادیرفحای باا  نیمختلف وجود دارد و ا شیفحه نمارANP Solver  ،9نرم افزار  یدهد، طبق طراح

 محاسبه شده توسط نرم افزار است.  جینتا یحاو  گریرفحه د3داده توسط کاربر دارند و  یبه ورود  ازین   ش،ینما

49 Inter criteria 
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شماره  

 معیار 

مقدار ماتریس حد   تعریف معیار 
ANP 

 264/۰ ماجراجویانه( ، طبیعت طبیعت وحشیطبیعی بودن ) 5

 249/۰ ایمنی، امنیت  16

 226/۰ اختال  کاربری و فعالیت  1۰

 128/۰ ) برگرفته از محیط و جامعه(و)=خاطره( منظره  یجمع تیشخص ۷

  و یعدالت یدرک ب  مرتبط با به شدی   )مناظر یزشت /   ییبا زی 18

 ی( قدری نابرابر در منظره ساز روابط 

۰88/۰ 

 ۰68/۰ ( مایش لهجه، گویش، لباس، آیین و غیره)ن  ینییآ یستفاده هاا 21

 ۰21/۰ "زبان فرهنگ بومی منطقه"جایگاه طبیعت در  14

 تحلیل حساسیت -8

 ن خوشاه هاا در جریاان عملیاای پاژوهشوزد اهمیت خوشه یک روش معمول اسات.  تجزیه و تحلیل حساسیت در مور

وزن هاا در  ،از آنجا که خوشه هایی وجود دارند که نمی توانند روابط داشاته باشاند  ،با این حال.  ه استمساوی فر  شد

تغییار کارده و وزن  عملیاایبارای ایان   "یعایطب  منااظر  از  قیاعم  ریفست  "وزن شناسه خوشه  .  نده امحاسبه تغییر کرد

 .سه وزن مختلف استفاده می شاودبه منظور تعیین وزن معیارهای تغییر یافته از ر یافته کنترل می شود. معیارهای تغیی

 .نشان داده شده است (۷)در جدول ها تغییرای وزن خوشه 

 تحلیل حساسیت  -7جدول شماره

 خوشه معیار  نمونه  1تحلیل 2تحلیل 3تحلیل

 عملکرد و بهره وری  18۷/۰ 145/۰ 149/۰ 153/۰

 شرایط محیطی 189/۰ 161/۰ 1۷6/۰ 1۷9/۰

 یعیطب مناظر از قیعم ریفست 192/۰ 235/۰ 22۷/۰ 221/۰

این معیارها که توسط محقق انتخاب می شود باید در  معیار باالتر از حد متوسط هستند. ۷از  ANP ،3  با توجه به نتایج

 "و  "شارایط محیطای  "، "عملکرد و بهاره وری"خوشه های  این معیارها مربو  به.  حین تغییرای مورد توجه قرار گیرند

و لیست معیارها در جدول  حدهای ماتریس  راه حل ،محاسبای ماتریس پس س .می باشد "یعیطب مناظر از قیعم ریفست

 .نشان داده شده است  (8)

 حساسیت ماتریس حد   -8جدول شماره

 خوشه  کد معیار  مورد 1 2 3

 ی شناس  ییبا یو ز ینشانه شناخت ۷ ۰95/۰ ۰98/۰ 112/۰ 124/۰

 معنای چند الیه ای  18 124/۰ 128/۰ 132/۰ 133/۰

 شرایط محیطی 16 154/۰ 145/۰ 159/۰ 139/۰

 عملکرد و بهره وری  21 188/۰ 162/۰ 186/۰ 248/۰

 یعیطب مناظر از قیعم ریفست 5 2۰6/۰ 196/۰ 2۰2/۰ 251/۰

 یعیطب مناظر از قیعم ریفست 14 21۷/۰ 211/۰ 219/۰ 258/۰

 وری عملکرد و بهره  1۰ 225/۰ 23۷/۰ 245/۰ 262/۰
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بنابراین تجزیه و تحلیل حساسیت  ، هر بار که مقدار آستانه افزایش یابد ، برخی از عوامل یا روابط از نقشه حذف می شوند

 .این تغییرای را در نظر می گیرد

 بحث و یافته ها -9

 ریفساات"از هشاات خوشااه یعناای  سااه ، برخاای از مهمتاارین معیارهااا مربااو  بااه DEMATEL طبااق یافتااه هااای

 از هاار سااه خوشااه دو معیااار در میاااناساات.  "گونااه بناادی "و "معنااای چنااد الیااه ای "، "یعاایطب مناااظر از قیااعم

توجاه روناد سااخت و سااز بار اسااس نیااز و خواساته افاراد ) شارح، ترتیاب باه  . این ماوارد باهمهمترین معیارها است

، طبیعاات ماجراجویانااه(، وحشاایطبیعاات (، طبیعاای بااودن )هااای مختلااف ساانی، جنساای، قااومیتی و غیااره بااه گااروه

 /  ییبااا، زی(رهیااو غ  ی، مااذهبیراانعت،یخی)تار غالاابمناااظر ، "قصدسااوء "یااا  "ییبااایلااذی ز"چشاام انااداز:  یدوگااانگ

منظار ثابات / منظار   ی( وقادری ناابرابر در منظاره سااز  رواباط  و  یعادالت  یدرک با  مارتبط باا  به شدی  )مناظر  یزشت

 یهااا ساااختمان ی،شااهر یفضااانوسااازی از  ی، آثااار و ترافیااک و نقاالحماال  لیدر مناااظر، وسااامااردم حضااور پویااا )

ی )وجااود گونااه سااتگاهیارزش ز "بااا معیااار "عملکاارد و بهااره وری ". دیگاار خوشااه هااای مهاام ماای باشااند ،(دیااجد

) منظااره یجمعاا تیشخصاا "بااا معیااار  "یشناساا ییبااایو ز ینشااانه شااناخت "و "گیاااهی، جااانوری و حیااوانی ویااژه(

معیااار، مهمتاارین معیارهااای  23مااورد از  13ماای تااوان اشاااره کاارد.  "محاایط و جامعااه(و)=خاطره( برگرفتااه از 

از  %66مااورد از معیارهااای تأثیرپااذیر )منفاای( اساات.  15مااورد تأثیرگااذار )مثباات( و  8موضااوع اساات. از ایاان میااان 

مهمتاارین معیااار در میااان . معیااار( دارای مقادیرمثباات هسااتند 3از  2) "یعاایطب مناااظر از قیااعم ریفساات "خوشااه 

ی )وجااود گونااه گیاااهی، جااانوری و سااتگاهیارزش ز "تمااامی معیارهااای معرفاای شااده و بیشااترین معیااار تأثیرگااذار 

اساات. ایاان مااوارد مهمتاارین و ناااگریزترین موضااوعاتی هسااتند  "عملکاارد و بهااره وری "از خوشااه  "حیااوانی ویااژه(

 .دیدگاه میراث طبیعی مورد تأکید قرار گیرند که باید هنگام ارزیابی معیار های منظر فرهنگی از

بدساات ماای آیااد. ارائااه  ANP مقایسااه خوشااه و گااره شناسااایی شااده، سااوپر ماااتریس و حااد ماااتریس بااا روش

کمااک ماای کنااد تااا منطقاای باشااد. تمااام شاااخص هااای ماااتریس  زوجاایشاااخص سااازگاری بااه ارزیااابی ماااتریس 

اولااین  "اخااتال  کاااربری و فعالیاات  "،  ANP هسااتند. طبااق یافتااه هااای 1/۰مقایسااه گااره زیاار مقاادار آسااتانه، 

 .محاساابه ماای شااود 1۰۰۰۰/۰در نااوع معیااار تشااخیص داده ماای شااود. میااانگین وزن معیارهااا  264/۰معیااار بااا وزن 

معنااای چنااد الیااه  "اساات. خوشااه 332/۰دارای بیشااترین وزن در ماادل بااا میاازان  "ریعملکاارد و بهااره و"خوشااه 

بااه طااور عااادی  "گونااه بناادی "و  "ویژگاای زمااانی"، "فاارم"اساات. خوشااه هااای  ۰88/۰دارای کمتاارین وزن،  "ای

اسات اماا   "یعایطب  منااظر  از  قیاعم  ریفسات  "تاثیری در مدل ندارند. اگار چاه مهمتارین معیارهاا مرباو  باه خوشاه  

در نتیجااه یافتااه هااای ماااتریس حااد بااه دساات آمااده از اساات.  "عملکاارد و بهااره وری "ایجاااد تمااایز در خوشااه 

در ایجااد منظار طبیعای مبنای بار میاراث   (طبیعای، انساانی و انساان سااخت)پژوهش، رویکرد طبیعای در ساه گاناه  

علااق بااه رویکاارد گااذارد. سااط  اهمیاات معیارهااای متطبیعاای در نمونااه مااوردی ساااحلی رود کااارون رااحه ماای

 .باالتر از سایر معیارها دیده می شود  "طبیعی"

 نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات-10

از همیت معیارهای متنوع از مقوله بحث برانگیز و  امدل عملیاتی به دست آمده دارای یک ساختار قابل استفاده در تعیین  

منظر فرهنگی با چارچوب طبیعی آن توسط محققین و مجریان شهری است. این مدل ممکن است نتاایج   زاویه ای شناورِ
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ارزیاابی را به عنوان ابازاری بارای  DEMATEL مختلفی را در بخش ها و مناطق مختلف ارائه دهد. این پژوهش روش

ی )وجاود گوناه گیااهی، جاانوری و ستگاهیارزش ز "معیارهای  مدل های چند معیاره پیشنهاد می دهد که بر این اساس

روند ساخت و سااز بار اسااس نیااز و خواساته افاراد "و "(رهیو غ   ی، مذهبیرنعت،یخی)تار  غالبمناظر    "،  "حیوانی ویژه(

 خوشه در مدل مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد.  سهاز    "(های مختلف سنی، جنسی، قومیتی و غیره  توجه به گروه)

گاری در این سه خوشه ممکن است منظر فرهنگی را از هدف حفظ میراث طبیعی خود دور نماید. اگرچاه هرگونه سهل ان

شتن رویکارد ابا د همراه در یک زمینه فرهنگی به دنبال آثار و تعامل انسانی در محیط هستیم اما الویت به عنارر طبیعت

 بسیار مهم است. چارچوب پژوهشو انسانی برای موفقیت هر پروژه شهری در این طبیعی در مقابل انسان ساخت 

از   "، طبیعت ماجراجویانه(طبیعت وحشیطبیعی بودن )  "معیار   ANPاز آنجا که بیشترین وزن را در نتایج ماتریس حد  

تاکید را بر هویت طبیعی محیط و نیز حفظ میراث بافت و عنارر   است، همچنان  "یعیطب  مناظر  از  قیعم  ریفست  "خوشه  

مرتبط با پدیده هاای ناادر طبیعای بایاد در   تمامی ذی نفعان و ذی مسئوالن شهرینماید. از این رو  طبیعت متمرکز می

نی و عنارر اقدام به حفظ و ترمیم این محیط های طبیعی در کنار حضور فعالیت های انسا  تدوین الویت های کاری خود،

   انسان ساخت نمایند.

ترکیبای از مفااهیم  الویت بندی معیارهای منظر فرهنگی مغایر با نگااه در انتهای پژوهش محقق خاطر نشان می شود که

در نظار حاضر، نباوده بلکاه همزماان باا ادبیای نظری پژوهش  برگرفته ازساخت در مقوله منظر فرهنگی انسانطبیعت و  

تمامی معیارها در یک کل واحد ررفا با تمرکز بر ساختار انتخابی و تصمیم گیری چناد معیااره باه تفسایر نتاایج   گرفتن

   پرداخته شده است. 

 آتی   پژوهشحدودیت و پیشنهادات  م -11

شود. روش های ترکیبی کیفی و کمی انتخاب بین برخای معموالً در پژوهش ها، مرتب سازی و انتخاب معیارها انجام می  

معیارها یا تفسیر آسان تر آن ها را با در نظر گرفتن انواع معیارها در موقعیت هایی که داده ها پیچیاده هساتند را فاراهم 

اسات ، باه   و ساختار انتخاب شکل گرفته  بودهبین معیارها  پایه انتخاب    از آنجایی که اساس پژوهش حاضر بر  اما  می کند

بنابراین در پژوهش های آتی توریه می شود تعداد معیارها افزایش یابد و بین آن ها مرتب سازی همه معیارها نیاز ندارد.  

بارای  Fuzzy DEMATEL-Fuzzy ANPهمچنین پیشنهاد مای شاود از روش هاای مرتب سازی روری بپذیرد. 

 همچنینممکان اسات در آن قارار گیرناد، اساتفاده شاود. ینمحققاارائه راه حل های واض  تر برای مسائل پیچیده که 

 د.نشو منتهیپژوهش ها می تواند در بخش های مختلف اعمال شود و یک نتیجه مشترک 
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