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 چکیده

سرمایه،  بازار از بیشتری سهم تا دارند تالش و کنند می عمل رقیب های شرکت صورت به شهرها یافته، توسعه جهان در امروزه

برندسازی شهری و   مباحثتوجه به  منظوربرای رسیدن به این دهند.  اختصاص خود به را جهانی توجه و برجسته استعدادهای

تحلیلی و بر اساس مطالعات  -بر این اساس نوشتار حاضر به روش توصیفی. استای برخوردار ویژه ضرورتمنظر شهری پایدار از 

افزایش نیز و  ومطلوبیت شهریها ارتقاء جذابیت، ای از شهری ویژهبه چهرهاسنادی و به کمک تحلیل محتوا و با هدف دستیابی 

های حاصل از بررسی تاثیرات برندسازی است. یافتهدر جهت جذب بیشتر بازار سرمایه و توریست تدوین شدهتوجه جهانی به شهر

شد، بلکه ایجاد دهد که برندسازی شهری لزوما سبب شکل گیری مناظر پایدار شهری نخواهدشهری بر منظرشهری پایدار، نشان می

-ای برای شهرها امکان برندسازی شهری را بیش از پیش فراهم خواهدی ویژهی آن حصول چهرهر شهری پایدار و در نتیجهمناظ

 نمود.

 برندسازی شهری، منظرشهری، منظر شهری پایدارواژگان کلیدی: 

 مقدمه 

گیرند.تواما رقابت از آن بهره میای نسبتا جدید است که شهرها و کشورها برای ماندگاری در جهان برندسازی شهری رشته

ای با قدمت است؛ حال این دو موضوع خالی از تأثیر بر یکدیگر باشد که رشتهای از منظر شهری میمنظرشهری پایدار نیز شاخه

 های محیطتوان به عنوان مکمل برای رسیدن به فضایی مطلوب و جذاب استفاده گردند. عدم توجه به پتانسیلباشند و مینمی

استفاده تبدیل گردد.هدف انگیزی آن کاسته شود و فضا به فضایی نامطلوب و بالشود که از جذابیت بصری و خاطرهشهری باعث می

 باشد.های برندسازی و منظر شهری پایدار و تاثیر این دو بر یکدیگر میانجام این مقاله، بیان شباهت ها و تفاوت

میالدی با  02در قبل از دوران صنعتی آغاز شد و در قرن  آوری فن متفاوت امکاناتو  متفاوت های نگرشپیدایش منظر شهری با 

دهه  4به اوج خود رسید. و اما برندسازی شهری که حدود  " پایدار توسعه" رسمیت مبحثو   محیطی زیست جدی مسائل طرح

 پس از منظر شهری مطرح گردید، در سه دوره رخ داد و همچنان به تکامل قطعی خود نرسیده است.

 

 

 

 

 تحقیق پیشینه -1

دوره صورت  4توان گفت که تکامل منظر شهری در گردد و میگیری منظر شهری به قبل از دوران صنعتی باز میی شکلپیشینه

 اش رسیده است.به تکامل نسبی 02گرفته است و تا اوایل قرن 

 میالدی رخ داده است. 11تا  11کنید بیشترین تغییرات برای ایجاد منظر شهری در قرون مشاهده می 1-1همانگونه که در جدول 



 
 

 پیدایش منظر شهری: 1-1جدول 

 روند شکل گیری منظر شهری

 ، متافیزیکی متفاوت های نگرش - صنعتی دوران از قبل

 طبیعت رومانتیك، فیلسوفانه، مذهبی،

 خرد گرایانه حتی و گرایانه

  آوری فن متفاوت امکاناتهمراه با  -

 زیست محیط در انسان های دخالت مجموع -

 نساخته وارد طبیعت عملکرد و ساختار بر خللی

 .بود

 

 گسترش و ظهور و علوم توسعه - 11و 11قرن
 روشنفکری تفکرات

 شهرهای اقتصادی نظام در داری سرمایه ظهور -
 صنعتی

 به نسبت انسان و عینی سودجویانه نگرش  -
 یست ز محیط

 به 1111 وولکمن، پریگل(کاالی یك نقش زمین -

 (1711 فریادی، از نقل
 وکشانده شد  بیرونی های حومه سوی به شهرها  -

 .نمود مسخر تدریج به را کشاورزی اراضی

 

 11قرن 

 

 صنعتی ابداعات -

 های دیدگاه جایگزین اثبات قابل و عینی مدلهای - تمامی روند منظر شهری  - 02 اوایل و 11 قرن اواخر
 .گذشته از یافته تداوم رومانتیك

 یندیفرآ به 11 قرن اواخر از شهری منظر تبدیل -
 به رو و مادی نیازهای تامین )قراردادی کامال

 (شهرنشین انسان گسترش

 11اواخر قرن 

 

آغاز و  1112پایدار) شهری طراحی -

 (اوج  1112

  محیطی زیست جدی مسائل طرح -
 کار دستوردر   " پایدار توسعه" مبحثرسمیت  -

 قرار عضو کشورهای و ملل سازمان سیاسی

 منبع:نگارنده

 و سازنده منظر عناوین تحت 1992 سال در سمینارهایی مجموعه در را شهرسازی عنوان به منظر عبارت بار اولین کرنر جیمز
 دانشکده در 1999 کارشناسی برنامه در را منظر شهرسازی عبارت والدهیم چارلز 1991 سال در .نمود مطرح ترمیمی منظر

 تتح معماری ارشد کارشناسی برنامه در منظر شهرسازی بر تمرکز . شد شروع رشته این در دانشجو جذب انگلستان معماری

 1991 سال در والدهیم چارلز .شد شروع زمان همین در شیکاگو دانشگاه در ایلینیوز گاهدانش ریمعما همدرس در دهیموال رتنظا

 رحمط هریش طراحی و منظر معماری ای حرفه تجربه برای ظهور حال در مدل یک از توصیف یک عنوان هب را رمنظ شهرسازی

 ساخت زیر بقیه و ها ساختمان رویکرد این با مطابق . آید می حساب به شهری توسعه مرکزی تاکید دیدگاه این در منظر .کرد

 (1811رزاقی و فیضیبه نقل از 0224هارز، بیل(وندش یطراح رمنظ با ارتباط در بایستی شهر اصلی های



 
 

 بوده است و با رشد نسبتا کندی همراه بوده. 19باشد.آغار آن از قرن برندسازی شهری تقریبا موضوعی نوپا در مبحث شهرسازی می

است و همچنان پتانسیل پیشرفت کنید.برندسازی در سه مرحله به تکامل نسبی خود رسیدهمشاهده می 0-1جدولهمانگونه که در 

 شود.در این مبحث دیده می

 پیدایش برندسازی شهری: 0-1جدول 

 گیری برندسازیروند شکل

 قرن نوزدهمدر بازاریابی مکانهای شهری  - مرحله اول
 تمایل شهرها به برندسازی بیش از سه دهه  -
در اهمیت بازاریابی برای اداره  »موج شهر کارآفرین » تاثیر -

 کنندگان شهر

خط مشی های شهری عدم هدایت  -

 توسط کنش های شهر دولت

در شهرها همچون کسب و کار ی اداره -

و فعالیتهایی  رویکرد کارآفرینی گرایی

، نظیر ریسك پذیری، ابتکار و نوآوری

گرایش های کارآفرینی در حکمروایی برجسته شدن  - تبلیغ و ایجاد انگیزه مالی 

 ی نود میالدیدر اوائل دهه شهری

مکتب کارآفرینی  مطرح شدن»گریفیتز »به رغم  -

به مثابه یك سبك حکمروایی شهری،  ) کارآفرینی گرایی(

در واکنش شهرها به فروپاشی نظم دموکراتیك اجتماعی 

  »فردیست »

دهی و  افزون بر تبلیغات شامل سازمان - ایجاد آمیخته بازاریابی - مرحله دوم

 های مالی انگیزه

توسعه محصول شاخصهای عملکردی و  -

 فضایی شهر به منظور بازاریابی شهر 

تصویر شهر برای مردمی که از آن  اهمیت - آگاهی از اهمیت تصویر شهری از دو بعد متفاوت - مرحله سوم

گذاران، استفاده میکنند شامل سرمایه

دهندگان، بازدیدکنندگان و توسعه

 ساکنان 
تصویر شهر و تالش جهت نفوذ در آن به  -

ا جهت هماهنگی عنوان روشی کار

 تالشهای بازاریابی
فهوم محبوبیت کنونی ممنجر به   -

مرحله بعدی تاریخ  )برندسازی شهری

 ,Kavaratzis) .(بازاریابی شهری

2008: 6-8 ) 

 نگارندهمنبع:

 آن برند و شهرها بازاریابی های تئوری بررسی به “شهر برند تا شهر بازاریابی از” عنوان با خود دکتری رساله در ) 0221 کاواراتزیس)

 تأکید با شهر تغییرات توصیف و آن های ریشه شناسایی شهرستان، بازاریابی نظری توسعه از کاملی ساختار رساله این .پردازد می ها



 
 

 دهد می قرار بررسی مورد را آتتن و بوداپست آمستردام، اروپایی شهر سه پژوهش این .گیرد می بر در را شهر برند بر

(Kavaratzis, 2008) . 

 از “)اروپا شمال شهرهای در شده ساخته های قابلیت عنوان به شهر برند( شهر تصویر” عنوان با پژوهشی در ) 0221) پاور و جانسون

 روی بر پژوهش این .پردازد می برندینگ فرآیندهای و مختلف های روش تحلیل و تجزیه به شده انتخاب موردی های نمونه طریق

 های نمونه روی بر خود مطالعات اساس بر پژوهشگران .است شده تحوالت دستخوش ها آن تصویر که گرفته صورت اروپایی شهرهای
 (Jansson & Power, 2006).باشند می شهر برند موفقیت معیارهای تدوین دنبال به آمده، بدست های داده و موردی

 بدین مدلی طراحی به “ایران کالنشهرهای برای شهری برندسازی فرآیندی مدل” عنوان با ای مقاله در ) 1890 ( همکاران و منوریان

 ویژگی و ایران کالنشهرهای شهری برندسازی فرآیند گر، مداخله و علی شرایط بررسی بر افزون پژوهش این در .پردازند می منظور

 قرار بررسی مورد نیز ایران کالنشهرهای برای برندسازی پیامدهای همچنین .است شده ارائه و استخراج تحقیق، طول در آن های

 (1890 همکاران، و منوریان( است گرفته

برمی گردد زمانی که مرکز مطالعات شهرداری تهران نشستی را با  1811 در کشور ایران پیشینه توجه به مفهوم برند شهر به سال

در  .استکننده شهری در این خصوص انجام نشدهپس از آن، تالش نظام یافته ای در سطح نهادهای اداره .این موضوع برگزار نمود

  ( .(http://rpc.tehran.irنشست دیگری در مرکز مطالعات شهرداری تهران با موضوع برند شهر انجام شد 1891 سال

 منظر شهریمفهوم   -0

 که یابد؛ذهنیتیمی تشخص ناظر ذهنیت با ارتباط در پیوسته بلکه شود، نمی خالصه ما اطراف جهان محسوس های داده به منظر

 عوامل ظهور کیفیت بواسطه که است عینی امری آغاز در شهری منظر ترتیب بدین است. معمولی بصری نگاه یک از بیش

 ادراك نهای انسا گروه مقابل در شدن تکرار و تاریخی شرایط در حضور بواسطه و تدریج به اما یابد، یم موجودیت محیط فیزیکی

 حالت این در منظر .گردد می بدل جامعه افراد دهنده پیوند مشترك عنصر به و گشته ذهنی وجود نوعی واجد آن، کننده

 .است ذهنی – عینی موجودی

 عمدتاً )و محسوس های مؤلف به سو یک از  :می رود شمار به بعدی دو اقدامی شهری منظر موضوع بررسی رو این از

 می کند نظر آنها امثال و هویتی ه ای خاطر تاریخی، ابعاد شامل ذهنی شرایط به دیگر سوی از و می پردازد  فضا بصری(سازنده

 (1818)منصوری، نمایدمی عملکردی و هویتی شناسی،زیبایی جداگانه و مستقل هدف سه بر ناظر را شهری منظر اقدامات این که

 .دهدقرارمی مدنظر کندمی ایجاد بخش لذت و مطبوع واکنشی کننده استفاده در که را فضا محسوس بعد شناسی زیبایی هدف

 تضادها، ها،روشن ریتم و تاریک جواری، هم مصالح، رنگ، ها، آن بندی ترکیب نحوه و احجام نوع فضا، کالبدی جنبه به توجه

 از رده این در دهد، می شکل را ملموس ابعاد که های مشخصه سایر و عناصرطبیعی حضور گیاهی، پوشش شاخص، و عطف نقاط

 (1811 گلکار، ؛ 1811 نوسازی، سازمان ؛ 1818 منصوری،) گیردمی قرار بررسی

 گردد؛ کیفیت واجد ظاهری صفات به یابی دست مجرد به که نیست شهر از خاصی صورت شهری توان گفت که منظردر تنیجه می

 شهری منظر تعریف این در . آید می پدید مکان از ها آن ی تجربه اساس بر و شهروندان توسط که است شهر از مفهومی بلکه
 شود اجرا جا همه در بتواند که ندارد وجود هم دستورالعملی باشد؛ تواند نمی راهگشا آن به کالبدی نگاه قهرا و نیست شهر صورت

 .گیرد می شکل ، ( منظر ) آن نمادهای و شهر ازفضاهای ساکنان یتجربه شناخت با که است سیالی ی پدیده بلکه .



 
 

 مولفه های منظر شهری 1 -0

باشند؛ برای رسیدن به معیارهای اند که هریک از معیارها دارای زیر معیارهایی میتقسیم شدهمعیار  1مؤلفه های منظر شهری به 

 (1-1-0باشد.)نمودار ابتدا وجود زیر معیارها در محله یا شهر الزامی می

 
 شهریهای مؤثر بر منظرمؤلفه: 1-1-0نمودار

 مکان حس -

 به مکان، روح یا مکان حس شهری عمومی فضاهای در امنیت احساس سطح ارتقاء در شهری منظر های مؤلفه نقش بررسی

 با ویژگی اما است ناملموس حس این .کند می اشاره دارد ها سایر مکان به نسبت مکان که یک ای ویژه فرد به منحصر کیفیت

 پیش از امری مکان حس بنابراین .آورد می به وجود محیط در را بودن خودمانی و تعلق احساس شودکه می محسوب ارزشی

 محیط به را خود قبلی تصورات از ای مجموعه فرد شود،می ایجاد روزمره زندگی مکان با انسان تعامل از بلکه نیست، شده تعیین

 ( 1811 )بل،( 1811 فالحت،) کند می تعیین را محیط به او پاسخ چگونگی تصورات همین .دهد می

 عوامل» و « شناختی -ادراکی عوامل»  :کرد تقسیم دسته دو به توان می را مکان حس دهنده شکل عوامل مجموع در .

 محصوریت، درجه مکان، اندازه را مکان حس ادراك بر موثر کالبدی عوامل مهمترین نیز استیل .(Salvesn,2002 «)کالبدی

 بررسی مورد نیز فرم شاخص در که شمارد(بر می Steel,1981) بصری تنوع صدا، بو، رنگ، بافت، فاصله، انسانی، مقیاس تضاد،

 و ساخته فراهم بهتر هرچه را شهری محیط با انسان تعامل تواند می مکان حس ایجاد با شهری منظر بنابراین .گرفت خواهد قرار

 در و کنند می پیدا تعلق حس آن به افراد باشند؛ برخوردار بصری هویت از که زنده سر و یادماندنی به فضاهایی ایجاد صورت در

 ( 1819 منصوری،) است تأثیرگذار هم مکان حس القای

مؤلفه های مؤثر بر منظر شهری

ادراک عمومی و 
لذت بصری

حواس پنجگانه

نيازها

كنجكاوي

ذوق و سليقه

خوانايی و تصويری 
روشن از محيط

جهت يابي در شهر

ايجاد حس آشنايي و 
امنيت در محيط

افزايش عمق و شدت
تجارب انساني

ايجاد زمينه خاطرات 
مشترك و پيوستگي

بافت اجتماعي

خاطره انگيزی

نقش انگيزی

برانگيختن احساسات

هويت مکان

تمايز

عزت نفس

اثر بخشی

تداوم و پيوستگی

حس مکان

-عوامل ادراكي
شناختي

عوامل کالبدی



 
 

 مکانی هویت -

 حالیکه در دارد؛ اشاره بیرونی مکان تشخیص قابل های ویژگی به و است مکان فرهنگی و اجتماعی وجوه از بازتابی مکان هویت

 اصفهانی، قاسمی) شود می برانگیخته مکان یک با ارتباطشان واسطه به که است جمع یا فرد یک در احساسی ،« مکانی هویت»

 بر جدی تأثیر خود نوبه به موضوع این و داده کاهش محیطی مسایل برخی از را منفی ادراك مثبت، و قوی مکانی هویت( 1818

 چهار مکانی، هویت موضوع مطالعه در نیز گوستاوسون .داشت خواهد شهری های محیط در امنیت احساس افزایش و گیری شکل

 ،(اجتماعی و یکیفیز محیط در تعلق برای فردی رضایت) «  نفس عزت» ،(مکان از استفاده از مردم هدف)« تمایز» عنصر

 شخصی تجربه و آشنایی) «  پیوستگی و تداوم» و (شود می انجام کیی فیز محیط در که فعالیتی نوع و عملکرد) « اثربخشی»

 .(Twigger- Ross & uzzell, 1996 )داند می موضوع این گیری شکل اساس را (محیط از فرد

 انگیزی خاطره -

 تجربه در توان می را مکان معانی از بخشی و ( 1810 شولتز، نوربرگ) استه شد عجین خاطرات با محیط درك و فضا احساس

  .( 1811 تاینکس،)کرد جستجو انسان روحی حاالت و ها

 عنصری عنوان به نیز شهر منظر و کند می تضمین فضا در را انسان مجدد حضور شهری های محیط و فضا از خوب خاطره

 می فضا انگیزی خاطره باعث عمده عامل دو اساس براین .داراست را اثرگذاری نقش شهروندان با مستقیم ارتباط در ملموس

 ذهن در راحتی به که است متمایزی و مشخص کالبدی ایهیویژگ و مفاهیم عملکردها، وجود معنای به انگیزی نقش ابتدا .شود

 وانندتمیعوامل این  لذا( 1811 پاکزاد،)مأنوس محیطی ایجاد و شهروندان مثبت احساسات برانگیختن دوم و شوندیم حک

 .(1818 اصفهانی، قاسمی) باشند فعالیتی یا کالبدی

 محیط از روشن تصویری و خوانایی -

 شهری خوب فضای .دارد محیط از آرامش و رضایت سطح افزایش و امنیت احساس در بسزایی نقش ،(منظر)فضا از انسان ادراك

 عوامل مهمترین از خصوص این در نیز لینچ .شود فهم و درك کتاب یک خواندن همانند و باشد واضح که خواناست زمانی

 تصویری وجود تأثیر(1811 پاکزاد،) داند می محیط آن انگیزی نقش را محیط از ذهنی تصویرکیل تش و محیط با فرد آشنایی

 :برشمرد ذیل موارد در توانمی را شهر از روشن

 شهر در یابی جهت -

 محیط در امنیت و آشنایی حس ایجاد -

 انسانی تجارب شدت و عمق افزایش -

 .(1811 فر، طیبی) اجتماعی بافت پیوستگی و مشترك خاطرات زمینه ایجاد -

 بصری لذت و عمومی ادراك -

 از انبوهی تابع برگیرنده در ادراك این .شود می گفته منظر در پیچیده کهای محر از مفهوم استخراج فرآیند به عمومی ادراك

 عبارتند انسانی ادراك بر مؤثر عوامل مهمترین .گذارد می برجای را خود خاص تأثیر هرکدام که است بیرونی و درونی متغیرهای

 :از



 
 

 بویایی المسه، شنوایی، چشایی، بینایی، :پنجگانه حواس -

 ...و فرهنگی و روانی اجتماعی، زیستی، نیازها، -

 آن تأثیرات بینی پیش و محیط شناخت :کنجکاوی -

 (1811 اندرو، مک.تی)و...  عاطفی تجارب فرهنگی، زمینه سلیقه، و ذوق :شناسی زیبایی -
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 که محیطی طراحی و ریزی برنامه پردازان نظریه درآرای توان می را " پایدار شهری منظر" نظری های بنیان

 پیتر هارگ، مک یان نظیر نمایند، تعریف  باز " پایدار توسعه" مفهوم چارچوب در را شهری طراحی و معماری اند نموده تالش

 بدون را حاضر نسل نیازهای که است ای توسعه گونه آن پایدار توسعه" اساساً .نمود جستجو ... و فرای برند هیلد کلتورپ،

 World Commision on).نماید تأمین نیازهایشان برآوردن در آینده های نسل توانایی از کردن نظر صرف و مصالحه

Environment and Development, 1987) " در که هایی طرح به نیل راستای در شهری طراحان و معماران تالش 

 شکل به را( فرهنگی و طبیعی مصنوع، منابع از اعم) منابع و باشند مداخله مورد بستر "محیطی های ظرفیت" محدوده

 از توان بورمی مز طیف سوی یک در . است گردیده ازپیشنهادات متنوعی و گسترده طیف به منجر گیرند، کاربه ای هوشمندانه

 برخورداری با پایدار شهری طراحی" دیگر سوی در و " (Hi-Tech) پیشرفته آوری فن از برخورداری با پایدار شهری طراحی"

 زیباشناسی" الفبای که ای طراحانه واژگان قالب در مزبور تالش مجموعه .برد نام " (Low-Tech) سنتی آوری فن از

 حالی در . دهند می تشکیل را " پایدار شهری منظر" بنیادهای و یافته تجلی سازند می را " سبز زیباشناسی" یا و " اکولوژیک

 تکنولوژی و دانش از استفاده به معطوف پایدار شهری های محیط به نیل جهت شهری طراحان و معماران های تالش از برخی که

 با طراحان از دیگر برخی آورد، می بار به بصری و کالبدی عرصه در را " بومی گرایی زمینه" نوعی و است بوده سنتی و بومی

 چهره(...و پیشرفته ساختمانی مصالح کاربرد شهرها، و ها ساختمان هوشمندسازی از اعم) پیشرفته فناوری از گیری بهره نهایت

 که سبز یا و اکولوژیک زیباشناسی جوهره .اند نموده ترویج و پیشنهاد پایدار توسعه مفهوم بصری ازای به ما عنوان به را نوینی

 احترام و "اکولوژیک گرایی زمینه" همانا ادعایی، و اعالمی مواضع در الاقل است، " پایدار شهری منظر" نظری بنیان

 .است ساختمانی هایمجموعه و ساختمان حیات کامل چرخه و مداخله مورد بستر " محیطی ظرفیت"به

 مولفه ها یا عوامل موثر بر منظر شهری پایدار 7-1

 ساختار"یک عنوان به شهری منظر" مزبور رویکرد در که است آن شهر بصری محیط به پایدار رویکرد ویژگی ترین مهم

 نظر در " پایدار مکان"پارادایم توان می را " پایدار شهری منظر" کلی چارچوب . گرددمی مطرح " پایدار فضایی – اجتماعی

 شکل و ساختن مشروط در هماهنگ طور به "اکوسیستم" و "تصورات" ،"فعالیت" ،"کالبد"عنصر چهار آن در که گرفت

 و "فشرده شهر" نظیر الگوهایی تدوین به پایدار شهری طراحی های تالش از برخی .باشند می سهیم شهری منظر به بخشیدن

 محور – عمومی نقل و آن در که انجامیده(TND) نیواوربنیستی سنتی همسایگی  حمل های توسعه و واحدهای

(TOD)است داشته قرار توجه مورد پیاده حرکت مقیاس در شهری منظر ادراك و محالت رهواری دهپیا معیارهای . 

 سطح در گاه مزبور، الگوبرداری. است طبیعت از آنان الگوبرداری پایدار، های وساختمان شهری منظر های ویژگی از دیگر یکی

 فرم از الگوبرداری )مثل فرم از الگوبرداری درسطح گاه همسایگی(، واحدهای در " زیستی تنوع" ازتمثیل استفاده )مثل تمثیلی



 
 

 طبیعی)نظیر های سیستم فرایندهای از الگوبرداری سطح در گاه و ( بهینه ارتباطی شبکه یافتن جهت صابون های حباب طبیعی

 معماری" به موسوم ای حوزه گیری شکل موجب تدریج به معماری در طبیعت از الگوبرداری به گرایش . باشد می ( بیونیک علم

 بصری یافتن انعکاس . باشد مطرح تواند می نیز " بیومیمیتیک شهری طراحی" حوزه آینده در احتماال و شده " بیومیمیتیک

 تواندمی پایدار منظر شهری های جلوه از دیگر یکی اندشده برده کار به تجدیدپذیر انرژی منابع از استفاده برای که تمهیداتی

 تأسیسات از بخشی عنوان به و پذیرد می خود به فعال نقش عمالً ساختمانی پوسته پایدار، طراحی در اساساً که چرا باشد،

 .نماید می ایفا نقش ساختمان

 عملکردی، لحاظ به . دارد برعهده محیطی زیست و هویتی )عینی(، یختزیباشنا عملکردی، نقش چهار " پایدار شهری منظر"

 احتمال نوین، های فرم و مصالح کاربرد واسطه به بعضاً و شود می ظاهر نما برون و درون جداکننده پوسته نقش در منظر این

 (عینی) زیباشناختی نقش الگو، این در . نباشد ممکن آسانی به سقف و سطوح دیوار متعارف تفکیک مزبور فضایی لفاف در دارد

 بیومیمیتیک های فرم کاربرد و طبیعی ارجاعات همچنین و " گرایانه زمینه و اکولوژیک زیباشناسی" بیان به شهری منظر

 مثبت تأثیر و ( خوانا ذهنی منظر) واضح ذهنی تصویر منظرشهری است الزم ادراکی – ذهنی زیباشناختی نظر از . دارد اختصاص

 پایدار شهری منظر" مشخصه وجه ترین مهم نهایتاً، . نماید ایجاد بیننده در  (Likeability) مهرانگیز( ارزیابانه – ذهنی )منظر

 می صورت متعارف های یفناور کاربرد طریق از و محیط با غیرفعال انطباق صورت به گاه که است آن محیطی زیست نقش ،"

وگاه به صورت انطباق فعال بامحیط و از طریق کاربردفناوریهای پیشرفته،اتوماسیون وهوشمندسازی  ،( پایدار شهری منظر) گیرد

 یابد.)منظر شهری هوشمند(ساختمانهاوشهرتحقق می

 
 پایداری منظر شهریمعیارهای :  1-1-7نمودار 
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یک برند یک خدمت یا محصول است که شخصیت آن بوسیله رابطه مکانی اش با بازار رقابت مشخص می شود و شامل یک ترکیب 

برقراری یک (. کلید موفقیت یک برند Hankinson,et al,1993)منحصر به فرد از ویژگی های عملکردی و سمبلیک است 

است به نحوی که یک ارتباط نزدیک میان خواسته های مادی و معنوی مشتری و ویژگی های عملکردی  برند و مشتری رابطه میان

و ارزشهای سمبلیک حاصل شود. این تعریف از برند و برندینگ رابطه برندینگ با اهداف مارکتینگ شهر و مدیریت تصویر شهر را 

ی عملکردی، سمبلیک و احساسی را برآورده می سازند و ویژگیهایی که این خواسته بیان می کند. همانند برندها، شهرها خواسته ها

ها را برآورده می سازند بایستی با موضوع شهر هماهنگ شوند. برندینگ یک نقطه شروع مناسب برای مارکتینگ شهر به وجود می 

ازار دارد بنابراین برندینگ شهری یک دیدگاه نظری و آورد. اگر حقیقتا این تصویر شهر است که نیاز به طراحی، مدیریت و ورود به ب

 عملی صحیح می باشد. 

 عوامل موثر بر ایجاد برندسازی شهری یا چگونگی ایجاد آن 4-1

  :شهری بازاریابی آمیخته -

 اختیار در فعالیتهای و ابزارها از ای مجموعه تعیین نظر، مورد موضوع به شدن نزدیک برای راه اولین

 که .باشد مفید بازار برای خاصی پاسخ یافتن در و شود ترکیب بازاریابی برنامه با تواند می که است بازاریاب

 (0221 همکاران، و ون( اند نامیده بازاریابی آمیخته را آن بازاریابی، علم در

 به رسیدن برای نیاز مورد بازاریابی اقدامات از ترکیبی معنای به بازاریابی، آمیخته تعیین اهمیت

  به  عنوان به آن از مفسران اکثر و است شده مشخص شهری بازاریابی ادبیات در که است، نظر مورد استراتژی

 (1999،همکاران و کاتلر(اند برده نام بازاریابی های تالش تمام در اساسی گام یک

 برنامه در موجود بازاریابی آمیخته با مقایسه در که جغرافیایی، بازاریابی آمیخته عنوان به که را آنچه( 1999) همکاران و آشورس
 :میکنند تعریف زیر صورت به ابزار، از ای مجموعه از ترکیبی صورت به را است شده مطرح سنتی کار و کسب کاربردی های

  تبلیغاتی اقدامات -1

  مکانی عملکردی اقدامات  -2

  سازمانی اقدامات  -3

 مالی اقدامات  -4

 . شود می تعیین اقدامات این از مناسبی ترکیب از استفاده و انتخاب با زیادی حد تا شهری، بازاریابی اثربخشی و دامنه

  هریش تصویر -

 بعضی در . میکنند بازی شهری بازاریابی آمیخته در را مهمی نقش تصویری، ارتباطات و تصویر تدوین طریق از بازاریابی متغیرهای
 دیگر موارد در(1991 وارد( آیدمی حساب به ترفیع روند بر متمرکز عامل تنها عنوان به تصاویر، به شده داده نسبت اهمیت موارد،



 
 

 و ها جشنواره هنر، طریق از شهری ارتقاء و ترفیع عنوان به یا و (1999 همکاران، کاتلرو(، تبلیغاتی اقدامات بر تاکید عنوان به

 اقدامات سایر با ، بلکه ترفیع با تنها نه شهری تصویر اهمیت دیگر موارد در اما) 1998 ،کیرنز( میآید حساب به فرهنگی، های جاذبه

 اقدامات تقویت به مکانی، های ویژگی طراحی زمینه در عملیاتی اقدامات مثال، برای) 0221، آشورس( است ارتباط در نیز بازاریابی

  .کند می کمک شهری تصویر و تبلیغاتی

 شرکت تجاری نام -

 و وفاداری ایجاد نتیجه در و اساسی و ابتدایی خدمات و محصوالت به ارزش افزودن برای هایی راه کشف تجاری، نام ایجاد از هدف
 فیزیکی، های ویژگی از کامل ای مجموعه مظهر محصول، ، یک تجاری نام .) 0228، بیکرتون و ناکس( است تجاری نام ترجیح

 عنوان به تنها نه تجاری نام .) 0211 ، دیب و سیموز(میباشد محصول به شده داده - نسبت اعتقادات و باورها و اجتماعی روانی

 برند که باورند، این بر مدرن پست کارشناسان از برخی آن، بر عالوه بلکه شده، نظر گرفته در شرکت ارزش با های ، دارایی از یکی
 (.1991 وهمکاران، الیوت (میکند بازی کننده مصرف هویت ایجاد در را مهمی نقش

 شهری برندسازی -

 را ذینفعان از وسیعی طیف که تجاری، نام یک عنوان به شهر قوی تحلیل و تجزیه برای فوری نیاز به) 0221) همکاران و تروامان

 .وجود مکان یک تصویر ارزش از مندی بهره امکان مکانی  برندهای در که میکند بیان ) 0228) راینیستو . بردند پی میگیرد، بر در

 شامل و است شده ایجاد متمایز، طور به خود شخصیت و رقابت به نسبت یابی موقعیت وسیله به خدمت، یا محصول یک تجاری نام
 برندسازی، موفقیت کلید(.1998 همکاران، و هنکینسن(میباشد نمادین ارزش و کارکردی ویژگی های از فرد به منحصر ترکیب یک

 مصرف روانی و جسمی نیازهای بین نزدیکی پیوستگی و ارتباط که طوری به است، کننده مصرف و تجاری نام بین ارتباط ایجاد
 نام از تعریف این.) 1998 همکاران، و هنکینسن(باشد داشته وجود نمادین های ارزش و تجاری نام عملکردی های ویژگی و کننده

 .میباشد شهر تصویر مدیریت و شهری بازاریابی اهداف با تجاری نام بین رابطه دهنده نشان برندسازی و تجاری

 است.به صورت دیاگرام و کلی بیان گردیده 1-1-4گفته شد در نمودار  های برندسازی شهریاز مؤلفه آنچه تاکنون

 
 عوامل مؤثر بر برندسازی شهری: 1-1-4نمودار 

عوامل مؤثر بر برندسازی شهری

برندسازی 
شهری

نام تجاری 
شرکت

تصویر شهری
آمیخته 
بازاریابی 

شهری

اقدامات 
تبلیغاتی 

اقدامات 
عملکردی 

مکانی 

اقدامات 
سازمانی 

اقدامات مالی



 
 

 تأثیرات برندسازی شهری بر منظر شهری -5

توان دریافت که بیشترین وجه اشتراك این دو برندسازی شهری، میهای های مؤثر بر منظر شهری پایدار و ویژگیبا بررسی مؤلفه

کنند و در هر دو، جذب ناظرین به محیط از اهمیت ی مستقیمی با ناظرین برقرار میموضوع در این است که هردوی آنها رابطه

 باالیی برخوردار است.

توان تالش طراحان را برای ویتی و زیست محیطی میی ابعاد منظر شهری پایدار اعم از بعد زیباشناسی، عملکردی، هدر همه

ها را در برندسازی شهری نیز نادیده گرفت .نقطه تمایز توان این ویژگیدید؛ و اما نمی بخشساخت محیطی مطلوب، جذاب و رضایت

مقیاس جهانی و عمده باشد؛ اینکه برندسازی شهری عموما موضوعی است در این دو موضوع با یکدیگر در مقیاس عملکردی آنها می

 اهمیت آن در جذب توریست و خاطره انگیزی آن برای مسافران است ولی منظر شهری پایدار مقیاسی محلی و یا شهری دارد.

شدن از طریق  دهای منظر شهری پایدار دست یافت مگر اینکه برنای از ویژگیتوان به عمدهدر نتیجه با برند شدن یک شهر می

ی مد و یا برج ایفل مانند شهر میالن به خاطر اهمیت حرفه)رخ داده باشدیت یک عنصر خاص در شهر مارکتینگ و یا اهم

توان آن را گیرد نمیپاریس(.که چون این نوع برندسازی در یک بعد خاص است و بیشتر بعد هویتی منظر شهری پایدار را در بر می

 به عنوان یک منظر شهری پایدار نام برد.

 نمونه موردی -6

 ای آورده شده است، که بتوان اثرات برندینگ را بر منظر شهری بهتر درك کرد.به منظور آشنایی بیشتر با مطالب پیشین نمونه

هایی که در پردازیم و مولفهی شهر بارسلون به عنوان یک شهر برند شده به بررسی معیارهای منظر شهری آن میبا مطالعه

 مشخص میکنیم.اند را ایجاد منظری پایدار شدهبرندسازی شهری وجود دارند و باعث 

 بارسلون  1-1

شهر بارسلون، پایتخت و پرجمعیت ترین شهر بخش خودمختار کاتالونیا و پس از مادرید پرجمعیت ترین شهر اسپانیا ومهمترین 

بازرگانی بین المللی،آموزش و بارسلون به لحاظ اهمیت در امور مالی، تجارت، رسانه، سرگرمی، هنر،  .بندر این کشور است

ا به لحاظ تعدادبازدیدکننده در سال است؛ پبارسلون، دوازدهمین شهر جهان و چهارمین شهر ارو .گردشگری یک شهر جهانی است

 (Bremner, 2008) .میلیون توریست دارد 1 همچنین، این شهر سالیانه حدود

بر  .جهان استرندگی در جهان و در زمینه نوآوری، سیزدهمین شهر دصورت گرفته، این شهر، هفتمین شهر قابل ز طبق تحقیقات

و  اساس، بارسلون از جمله شهرهایی با بیشترین میزان آگاهی، بهترین وجهه و شهرت در سرتاسر جهان است و در کنار برلین این

 Belloso) .ن، مادرید و رم قرار داردآمستردام سومین شهر اروپا از لحاظ برند شهری است؛ که بعد از پاریس و لندن و قبل از آت

(a), 2011) بارسلون  .ن المللی استییکی از معروف ترین برندهای شهری با وجهه ای عالی در سطح ب مروزه برند بارسلونا

و جلسات بین  همچنان به عنوان یکی از شهرهای اروپایی دارای بهترین کیفیت زندگی، یکی از مطلوب ترین شهرها برای تجارت



 
 

هر سال بر شمار گردشگران، دانشجویان واساتیدی که می خواهند  .المللی و همچنین سرمایه گذاری خارجی شناخته می شود

باالی زندگی و فرصت های ارائه  درصد مهاجرانی که به واسطه کیفیت .برای بازدید، مطالعه و کار به این شهر بیایند افزوده می شود

بازدیدکنندگانی از دیگر کشورها و  دائماً پذیرای وند همچنان در حال افزایش است و شهرشده در بارسلون به آن جذب می ش

 (Belloso (a), 2011)   هستند  “مدل بارسلون”از   شهرها است که به دنبال درك بهتری

 :عامل عبارتند از1این .عامل را به عنوان عوامل کلیدی موفقیت بارسلون در فرآیند برندسازی شهری برمی شمرد 1،(0211)بلوسو 

( همراهی و مشارکت 8دیدگاه و رهبری مسئوالن شهرداری، (0برندینگ بارسلون بر مبنای تغییرات جهانی گسترده در شهر،  (1

( خالقیت، نوآوری و جسارت 1( هویت منحصربه فرد و متمایز شهر 1، 1990 (  نقش کلیدی بازی های المپیک4جامعه مدنی، 

(Belloso (b), 2011) .  

ذکر  بر اساس آنچه تاکنون در خصوص فرآیند برندسازی شهر بارسلون بیان شد، می توان بازتاب عوامل کلیدی موفقیت سه گانه

  .بیان نمود 1-1-1شده در این پژوهش در عوامل مهم شناسایی شده در برندینگ شهری بارسلون را در قالب جدول 

 بارسلونامل مهم در برندسازی شهر عو: 1-1-1جدول 

عوامل کلیدی 

  موفقیت

 امل مهم در برندسازی شهر بارسلونعو

جهت گیری 

  استراتژیك

  خالقیت، نوآوری و جسارت: 1110 برندینگ بارسلون بر مبنای تغییرات گسترده در شهر ؛ نقش کلیدی بازی های المپیك

؛ هویت منحصربه فرد و متمایز  1110 بازی های المپیكر نقش کلی د برندینگ بارسلون بر مبنای تغییرات گسترده در شهر ؛  هویت و تصویر برند

  شهر ؛ خالقیت، نوآوری و جسارت

  ؛ دیدگاه و رهبری مسئوالن شهرداری ؛ همراهی و مشارکت جامعه مدنی 1110 نقش کلیدی بازی های المپیك  مشارکت ذینفعان



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ((Plaça de Catalunya  پالسا د کاتالونیا (La Ramblaرامبال )

 

Pl aça de Catal unya)) 

 

 ((La Seu Cathedral کلیسای جامع ال سئو
 ((Sagrada Famíliaساگرادا فامیلیا



 
 

 های منظر شهری پایدار در شهر بارسلونبررسی معیار

 های منظر پایدار در شهر بارسلون: بررسی مؤلفه0-1-1جدول 

 توضیحات تصویر معیار ابعاد

 شناسیزیبا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وحدت فضایی

 

 

با توجه به ساختار نظام 

-مند شهر بارسلون می

توان دریافت که این شهر 

دارای وحدت فضاای 

 باشد.مناسبی می

  ی بیرونیپیوستگی جداره

 

بابررسی نمونه هایی از 

-فضاهای این شهر، می

توان پیوستگی جداره را 

 کرد.ها مشاهده در آن

های سازگاری سبك

 ساختمانی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

به دلیل تفکیك فضایی از 

دوره های مختلف، وی 

توان سازگاری را در هر 

منطقه مشاهده کرد،به 

صورتیکه در مناطق 

های تاریخی سبك

ساختمانی حالت تاریخی 

و کالسیك دارند و 

درمناطق مدرن نیز این 

ها متفاوت اما سبك

 باشند.یکسان می



 
 

 توضیحات تصویر معیار ابعاد

 زیبایی خط آسمان زیبا شناسی

 

 

-به خاطر وجود ساختمان

های بلند و اختالف 

ها خط ارتفاعی در آن

آسمان به زیبایی ایجاد 

 گردیده است.

 رنگ و مصالح

 

با معماری خاصی از 

 1124گائودی در سال 

فضایی در شهر طراحی 

گردیده که به آن رنگ و 

بخشیده لعاب خاصی 

 است.

 عملکردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفکیك وضوح عملکرد

 

عرصه بندی در این شهر 

به صورت تفکیك مناطق 

برای سکونت اقشار 

 باشد.مختلف می

گشودگی و مقیاس 

 هاساختمان

 

 

با عریض سازی معابر و 

طراحی میادین تا حدودی 

به این گشودگی دست 

 اند.یافته



 
 

 توضیحات تصویر معیار ابعاد

 عملکردی

 

 ی مطلوبفضای پیاده

 

 

 

-رواین شهر دارای پیاده

-های عریض، پیاده راه

های مختص ها)خیابان

پیاده( و کافه رستوران 

پیاده فضای مطلوبی را 

-ها ایجاد کردهبرای پیاده

 است.

 هویتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تالش برای حفظ و یا 

 آفریدن چهره ویژه از شهر

 

 

 

 

تاریخی، فضاهای 

استادیوم و معماری خاص 

را  ی ویژهبناها این چهره

 است.ایجاد کرده



 
 

 توضیحات تصویر معیار ابعاد

 هویتی

 

دکوراسیون و مبلمان 

 خیابان

 

 

 

 زیبایی بصری زیست محیطی

 

 

 سبزینگی درختان

 

 

سبزینگی خطی در 

راستای خیابان، بیشترین 

سهم سبزینگی این شهر 

 باشد.را دارا می

 



 
 

 

 گیرینتیجه

توان دریافت که همانطور که در بخش می هاپایدار و برندسازی شهری ومؤلفه های مؤثر بر آن پس از بررسی مباحث منظر شهری

ای از ی ویژه، بخصوص در زیرمعیار ایجاد چهرههویتی منظر شهری پایدار شد.برندسازی بیشترین اثر را در معیار قبل توضیح داده

تواند دارای منظر شهری پایداری باشد.ولی هر شهری که منظر شهری ای میتوان گفت که هر شهر برند شدهگذارد و نمیمیشهر، 

 باشند.اش دارا میهای شهریباشد، قابلیت برند شدن را با استفاده از پتانسیلپایداری داشته
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