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متدمه 
فضاهای شهری بخشهایی از بافت شهری هستند که عموم مردم به آن دسترسی فیزیکی و بصری دارند و بستری برای
فعالیتهای انسان و برقراری تعامالت اجتماعی محسوب میشود (کوان .)1442 ،درحالیکه تفکر مدرن سعی در انکار
میراث فضاهای شهری دارد ،تفکر نوین طراحی شهری با احیای میراث فضاهای شهری (خیابان و میدان) به ارتقای
حیات جمعی در شهر میپردازد .کیفیت حضور در فضاهای شهری معلول عوامل بسیاری است و این عوامل مانند
نیروهایی چندجانبه ،پدیدهای به نام «زندگی در فضاهای شهری» را بهصورت مجموعهای پیوسته از رویدادها و ظرف
وقوع آنها شکل میدهند .نحوة تعامل و استفادة افراد از فضاهای شهری حوزهای جذاب برای پژوهشگران محیطی است
که در سه زمینة پژوهشهای مرتبط با بررسی ویژگیهای کالبدی ،پژوهشهای مرتبط با بررسی ابعاد انسانی فضاهای
شهری و پژوهشهای تلفیقی قابلطبقهبندی هستند .از پژوهشهای مرتبط با بررسی ویژگیهای کالبدی فضاهای
شهری میتوان به پژوهشهای سیته ( ،)2883آنوین ( ،)2343گیبرد ( )2311با رویکرد بصری ،مطالعات کریر (،)2313
زوکر ( )2323و ماتین ( )1449با رویکرد گونهشناسی فرمی ،مطالعات فرانسیس ( ،)2381کوپرمارکوس و فرانسیس
( )2331با رویکرد گونهشناسی عملکردی و مطالعات هنسن و هیلیر ( )2380با رویکرد ریختشناسانه اشاره کرد .مطالعات
هال ( ،)2311آلتمن ( ،)2381اپلیارد ،گرسون و لینتل ( ،)2382وایت ( 2384و  )2388و گل ( )2381نیز از مهمترین
تالشهای اولیه در زمینة بررسی ابعاد انسانی فضاهای شهری بهشمار میروند .از مطالعات تلفیقی کالبدی-رفتاری
فضاهای شهری که در دهة پایانی قرن بیستم و دهة ابتدایی قرن بیست و یکم انجام شده است ،میتوان به مطالعات
پپونیس و همکاران ( ،)2334چانگ و پن ( ،)2338کیم ( )1442و النگ ( )1441در حوزة پژوهشهای شناختی ،مطالعات
هیلیر ( ،)2382هیلیر و همکاران ( )2381و پپونیس ( )2383در حوزة حرکت و دسترسی ،مطالعات هیلیر و سهباز ()1443
و فریدریک و همکاران ( )1443در حوزة امنیت محیطی ،مطالعات هیلیر و همکاران ( ،)2339سوشوک ( ،)1424اُمر و
گلدبالت ( )1422در حوزة اقتصاد حرکت ،مطالعات رودریگز و همکاران ( )1421در حوزة ویژگیهای اجتماعی
استفادهکنندگان و مطالعات آرودا کامپوس ( 2331و  ،)2333آرودا کامپوس و گلکا ( )1442و بادا و گونی ( )1443در حوزة
بررسی الگوهای رفتاری در فضاهای شهری میدان اشاره کرد.
یافتن زمینههای مشترک میان جنبههای فیزیکی طراحی محیط و جنبههای اجتماعی و انگیزشی تعامالت انسانی
پیچیدگیهای بسیاری دارد و پرداختن به مطالعة ارتباط میان عناصر شاکلهای و ریختشناسانة فضا و کیفیت حضور در
فضاهای شهری و تعامالت استفادهکنندگان نیازمند توجه به تجارب استفادهکنندگان در زمینة ادراک و کشف محیط است
(مور و مارانز .)2381 ،تمرکز پژوهش حاضر بر بررسی رفتار استفادهکنندگان و ویژگیهای بصری پیکربندی فضایی در
نمونة مورد مطالعه است .بهمنظور فهم رفتار استفادهکنندگان در ارتباط با عناصر فرم شهری الزم است از کوچکترین
مقیاس شامل «مسیرهای حرکت و دیدن استفاده شود» .مطالعة حاضر بر این اساس استوار است که پیچیدگی فضای
شهری میدان با بررسی رفتار ایستای افراد در فضا ناشی از انگیزههای حضور ،ادراک بصری افراد و تعامل اجتماعی میان
استفادهکنندگان قابلبررسی است .بهنظر میرسد با بررسی الگوهای مکث در میان رفتارهای فضایی در مقیاس خرد در
محیط مصنوع بتوان به درک مناسبی از برهمکنش عوامل مؤثر در نحوة رفتار گروههای استفادهکننده و رابطة آن با
رؤیتپذیری بصری در زمینة پیکربندی فضایی دست یافت.

دانهایشهری...
یتپایریبرالروهایمک درمی 
بررسیتأثیررؤ 
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مبانینظری 
فضایشهریمیدان 

تعاریف متعددی از میدان ارائه شده است .دهخدا ( )2913آن را «زمین بیعمارت ،هر جای فراخ و پهن محصورشده
توسط خانهها یا دکانها» توصیف میکند .فورتی ( )1441میدان را (معادل واژه  )Squareفضایی کفسازی شده و
پرداختهشده با شکلی کامالً چهارگوش و کامالً یا تا قسمتی محصور در ساختمانها میداند و بیان میکند که واژة
 Squareچیزی را توصیف میکند که در زبان التین  Plateaو مشتقات آن شامل ( Praca ،Plaza ،Piazzaو )Piata
نامیده میشود .از نظر لینچ ( )2982میدان کانونی فعالیتی در نواحی فشردة شهری است که عموماً فضایی کفسازیشده
و محصور در ساختار پرتراکم شهر بهشمار میآید که با خیابانها احاطه شده است یا با آنها ارتباط دارد و دارای
ویژگیهایی در جهت جذب گروههای مردم و تسهیل ارتباط و مالقات آنهاست .میدانها جزو فضاهای شهری هستند
که شهروندان بهصورت روزانه از آنها استفاده میکنند و تأثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی و سالمت فیزیکی و روانی
افراد دارند .اهمیت فضاهای عمومی را میتوان در فراهمکردن عرصة عمومی برای تعامالت اجتماعی ،فراغت و
فعالیتهای تفریحی مؤثر دانست (کار و همکاران.)2331 ،
صاحبنظران حوزة شهرسازی به عوامل مختلفی در زمینة موفقیت میدانها اشاره دارند .فرانسیس ( )1449به
نیازهای استفادهکنندگان در زمینههای راحتی ،آسایش ،حضور فعال ،حضور غیرفعال و کشف توجه دارد .بوسلمن ()2381
به بررسی موفقیت فضاهای شهری از طریق سنجش ویژگیهای محیطی شامل آسایش صوتی و اقلیمی میپردازد .گهل
( )2381در بررسی استفاده از فضاهای شهری به دستهبندی سهگانة فعالیتهای بیرونی شامل فعالیتهای اجباری،
اختیاری و اجتماعی میپردازد و بیان میکند که فضاهای شهریای موفق هستند که بتواند از فعالیتهای اختیاری و
اجتماعی پشتیبانی کنند .از دیگر شیوههای بررسی موفقیت فضاهای شهری میتوان به رهیافتهای حس مبنا ،بررسی
ویژگیهای فضایی از قبیل کیفیت محصوریت (سیته ،)2883 ،تناسبات (الکساندر )2311 ،و جزئیات منظر مانند فوارهها و
نیمکتها اشاره داشت .هال ( )2980در پژوهش خود به بررسی فاصلة همجواری و نحوة استفاده از فضا متأثر از
فرهنگهای مختلف با عنوان پروکسمیک پرداخته است .وایت ( )2384نیز با بررسی پالزاهای شهری در نیویورک سعی
دریافت که چرا برخی پالزاها شلوغ و پارهای دیگر بالاستفاده هستند .همچنین معتقد است که دو عامل اساسی برای
موفقیت فضاهای کوچک شهری «تراکم جنبش و حرکت پیاده در معابر احاطهکننده» و «درجة دسترسی آسان از میدان
شهری به آنها» است.
یتپایریبصریدرمیدانشهری
رؤ 

واژة «بصری» نشئتگرفته از بحثی فیلسوفانه در قرن  28دربارة زیباییشناسی منظر است .استفاده از این واژه به مفهوم کنونی
و رایج آن در شهرسازی به تالشهای پانرای و همکارانش دربارة تأکید بر ویژگیهای بصری اجزای محیط بازمیگردد (مودون،
 .)2331مطالعات بصری بیان میکند زیباییشناسی فرم شهری ،با جنبههای بصری قابلدرک استفادهکنندگان مرتبط است و
امکان دیدهشدن بخش مهمی از موضوع فضا و طرحبندی ابنیه بوده است (ماتین .)2331 ،هدف اصلی طراحی فضا با رویکرد
بصری افزایش جذابیتهای زیباییشناسانة فضا با رعایت پارهای از اصول بصری است (آیزاک.)1444 ،
سیته ( )2883با تحلیل کیفیت میدانهای قرونوسطی و رنسانس توضیح میدهد که میدانها با هندسه و پیکربندی
خود ،تجربة بصری مطلوب در ادراک ساختمانها و فضاهای پیرامونی ارائه میدهند .کالن ( )2911بر نقش حرکت در
درک محیط تأکید دارد و مفهوم دیدهای متوالی و این موضوع را که چطور فضا از طریق استفادهکنندگان از فضاهای
شهری درک میشود مطرح میکند .تیل ( )2331در برخورد با بازنمایی تجربة شخصی و استفاده از فضا برخی
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نشانهگذاریهای معماری را بهصورت سکانس پیشنهاد میکند که از طریق آن جزئیات تجربه میتواند برای راهها در
مسیر خروج از ساختمانها و عبور از یک محیط ثبت شود .ناسار ( )1444که مبنای کار خود را بر روانشناسی محیطی
نهاده است ،میگوید محیط برای کسی که حرکت میکند نوعی تجربه است و کیفیتهای ایستا به آن اندازه نمیتوانند
زمینههای بصری را کنند .در مباحث زیباشناسی محیطی کاپالن و کاپالن ( )2389روانشناسان محیطی ،ویژگیهای
محیطی مانند رمزآلودبودن و هر آنچه امتداد دیدها را تغییر دهد به ترجیحات شخصی افراد مرتبط دانستهاند .گیبسون
( )2313با ارائة مفهوم آرایة بصری بر تفسیر واقعیتر از روابط محیطی و اهمیت حرکت در ادراک بصری استفادهکنندگان
تأکید میکند و میگوید که زمینة بصری در حرکت استفادهکنندگان در محیط ،بهصورت سکانسهای متغیر ناشی از
انسداد بصری و عدم انسداد آن بهنظر میرسد.
امکانات دید و ادراک بصری تأثیر مهمی بر این دارد که ما چگونه رفتار میکنیم ،تحسین میکنیم و محیط را تجربه
میکنیم .همچنین شاخصهای اصلی طراحی فضای شهری محسوب میشوند .تجربة فضا تجربة زمینههای بصری است
که از چیدمان ساختمانها و اجزای اصلی آنها تشکیل شده است .این مسئله بر ارزیابی زیباشناسانه و رفتار افراد
تأثیرگذار خواهد بود؛ بنابراین درک قابلیت دید و ادراک افراد نهتنها کلید اهداف تحلیلگرانه است ،بلکه ابزاری برای ایجاد
فضاهایی بهَشمار میآید که بیشازپیش سرزنده باشند .از آنجا که تجربة فضا شامل حرکت است ،میتوان آن را موضوعی
متحرک تصور کرد .فضا مجموعهای از ریزفضاهاست که زمینهای را برای تغییر زمینههای بصری فراهم میکنند .تکنیک
یادداشتبرداری بصری تیل ( ،)2331تحلیلهای خطی ،قطعهای و تحلیل رؤیتپذیری بصری در روش چیدمان فضا،
ازجمله تکنیکهای قابلاستفاده در تحلیل بصری فضاست که ادراک فضا را با بررسی قابلرؤیتبودن آن بهعنوان ابزاری
برای درک رابطة آن با فضای شخصی بررسی میکند.
تپایریبصریوتحلی گرافبصری 
رؤی 

پژوهشها در زمینة بازنمایی و کمیسازی فضای درکشده و تجربهشده از سوی افراد در حال حرکت با پژوهشهای
فیلیپ تیل 2آغاز شد .وی به معرفی تکنیک یادداشتبرداری بصری از فضا بهعنوان ابزاری برای توصیف فضا بهکمک
مجموعهای از نشانگان و سمبلها پرداخت .در جستوجوی راهی ارزشمند برای نمایش فضای تجربهشده توسط افراد،
بندیکت )2313( 1روش میدان دید را بهعنوان «مجموعة نقاط قابلرؤیت از نقطهای مشخص و در ارتباط با محیط»
معرفی کرد .میدان دید شکلی چندضلعی و دوبعدی است که همة نقاط قابلرؤیت از نقطهای خاص را شامل میشود.
بهکمک این چندضلعی پارهای از شاخصهای مربوط به ویژگیهای میدان دید بهمنظور بررسی کمی فضا قابلاستخراج
است .از این شاخصها میتوان به مساحت ،محیط و میزان مدور بودن اشاره کرد که از دیدگاه بندیکت میتوان آن را در
مطالعة ادراک و رفتار بهکار برد.
ترنر ( )1442پارهای از محدودیتها را در روش میدان دید بندیکت مشاهده کرد .این محدودیتها عبارتاند از:
ویژگیهای محلی فضا و حذف ارتباط بصری میان موقعیت حاضر و کل محیط فضایی و روابط بصری درونی میان
موقعیتها با میدان دید .ترنر با داشتن دغدغة چگونگی کمیسازی ویژگیهای فضا و اینکه ادراک فضا چگونه خواهد بود
معتقد است با توجه به اینکه تجارب فردی و حرکت در فضا با چندین میدان دید ارتباط دارد ،پس به بیش از یک میدان دید
نیاز است .ترنر با این رویکرد پکیج نرمافزاری با عنوان  Depth mapرا توسعه داد که تحلیل گراف رؤیتپذیری ( )VGAدر
آن انجام میشود .این تحلیل فضا را به شبکهای شطرنجی تقسیم میکند و از این شبکه برای اندازهگیری روابط دوسویة
1. Thiel
2. Benedikt

391

دانهایشهری...
یتپایریبرالروهایمک درمی 
بررسیتأثیررؤ 

رؤیتپذیری در میان تمام سلولهای این شبکة شطرنجی بهره میگیرد .همچنین ویژگیهای فضایی با تحلیل دوبعدی
تهیه میشود و هزاران داده میتواند از طریق تحلیل نحوی یا تحلیل میدان دید بهدست بیابد .از این شاخصها میتوان به
همپیوندی ،2اتصال ،1محیط ،مساحت و امثال آن اشاره کرد .ویژگیهای فضایی هریک از فضاهای تحلیلشده در دو سطح
خرد و کالن تعریف میشود .از ویژگیهای خرد میتوان به ارتباطپذیری ،ضریب خوشهای ( )CCو کنترل بصری ( )VCو از
ویژگیهای کالن به همپیوندی ،شعاع حداکثری میدان دید ( )MRو شاخص آنتروپی نسبی ( )REاشاره کرد.
آرودا کامپوس ( 2333و  )1442از همپوشانی نقاط میدان دید ( )Isovistبهعنوان ابزاری برای شناخت ترجیحات مکانی
افراد ساکن در دوازده میدان شهر لندن بهره گرفت و دریافت میزان اشغال فضاهای عمومی تابعی از پیکربندی فضایی و
اتصال محلی این میدانها در بافت شهری پیرامونی است .نتایج نشان میدهد استفادة رسمی از فضا نیز تابعی از میزان
ارزش همپیوندی خطوط محوری است که از میان فضا عبور میکنند .عالوهبراین وی از مطالعة شش میدان شهری در لندن
دریافت که در همة نمونهها حضور افراد در مکانهایی که کمتر در معرض دید است ،بیشتر دیده میشود (مکانهایی که به
میزان متوسط اشغال میشوند 04 ،درصد در معرض دید هستند و مکانهایی که به میزان زیاد اشغال میشوند 24 ،درصد در
معرض دید هستند) .پاپاگیروپولو ( )1441در مطالعة تطبیقی دو پارک ریجنت لندن و پدیون آریوس آتن نشان داد فضاهایی
با درجة همپیوندی باال بیشتر با فعالیتهای سازمانیافته اشغال میشوند؛ فعالیتهایی که در گروههای بزرگ انجام میشود،
اما سایر فعالیتهای ایستا در فضا شامل غذاخوردن ،مطالعه و تمدد اعصاب بیشتر در فضاهایی صورت میگیرد که از نظر
بصری در معرض دید نیستند و بهنوعی منزوی محسوب میشوند .عالوهبراین بیان کرده است که میزان قابلدسترسبودن
پارکها تنها متأثر از ویژگیهای بصری ورودیها نیست و بیشتر به ارتباط پارک و محیط پیرامون و اینکه میزان عمق دید
از محیط پیرامون در امتداد ورودیها چقدر است آن بستگی دارد .وینر و فرانز در مطالعة فضاهای تجربی نشان دادند که
میان پارهای از شاخصهای دید و برخی رفتارها در فضا ،رابطة مشخصی وجود دارد .آنها با استفاده از واقعیت مجازی از
آزمونشوندگان خواستند بهسوی بخشهایی از فضا که گسترة دید وسیعی دارند حرکت کنند و دریافتند این امر با مضرس
فضا و ضریب خوشهای بهشدت همبستگی دارد (مضرسبودن فضا بهصورت نسبت میان گسترههای دید میدان و مساحت
آن تعریف میشود و دورنماهای قابلرؤیت از یک فضا به فضاهای دیگر را نشان میدهد).

یتپایریبصریدرفضاهایشهری
الروهایرفتاریورؤ 
الگو به آرایش یا مقررات طراحی گفته میشود که در مقایسة میان اشیاء وجود دارد (سیمپسون و وینر .)1444 ،با توجه به
تعریف الگو و رفتار ،الگوی رفتاری را نیز میتوان به شناسایی قواعد و مشابهتها در بررسی مجموعه فعالیتهای افراد در
محیط نسبت داد .آلتمن ( )2981رویکرد الگوی رفتاری را یکی از روشهای بررسی الگوهای انسانی در محیط در کنار
رویکردهای الگوی ماشینانگار انسان ،الگوی ادراکی-شناختی-انگیزشی انسان و الگوی بومشناختی میداند .وی معتقد
است در رویکرد الگوی رفتاری ،انسان موجودی رفتارگرا بهشمار میرود و بهجای احساسات و افکارش ،بر رفتار و
کردارش تأکید میشود .رفتار افراد از ادراک افراد تأثیر میپذیرد و ادراک افراد نیز متأثر از فاکتورهای فیزیکی و فرهنگی
فضاست .در عین حال که فضا تأثیر زیادی بر رفتار افراد دارد و ممکن است واجد قابلیتهایی باشد که فعالیتهای خاص
را تشویق کند ،ویژگیهای بصری محیط عامل جبری اصلی در الگوی فعالیتها و رفتار افراد بهشمار میرود .مشاهدة
تعامل افراد با محیط و مقایسة آن با تحلیل بصری محیط میتواند ابزار مناسبی برای فهم رفتار افراد باشد.
الکساندر در مطالعات خود در زمینة الگوهای اشغال فضاهای عمومی اشاره میکند که مردم ترجیح میدهند نزدیک
1. Integration
2. Connectivity
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بخشهای کناره و لبة فضا باشند و بعد از اینکه این فضاها پر شد ،اشغال بخشهای میانی فضا آغاز میشود .گل این
پدیده را «تأثیر لبه» مینامد .الکساندر بیان میکند افراد از حضور در فضاهای در معرض دید 2و فضاهای خارج از دید

1

اجتناب میکنند .هیلیر ( )2331نیز بیان میکند که بهترین مکان برای فعالیتهای ایستای برنامهریزینشده را
جذابیتهای خاص و خدمات و تسهیالت تعیین نمیکند و این امر بیشتر به ویژگیهای بصری فضا مربوط میشود که
افراد حاضر در فضا آن را تجربه میکنند .به عقیدة او عملکرد و استفاده از فضاها به ویژگیهای میدان دید ارتباط دارد و
فضای انسانی منحصر به ویژگیهای فضاهای منفرد نیست ،بلکه ارتباط و اتصال میان بسیاری از فضاهایی است که
طرحبندی و آرایش فضایی کل را میسازند .برایناساس تعامل افراد و فضا بهصورت حرکت مردم در خطوط بازآفرینی و
خطوط در مجموعهای از مسیرها برآورد میشود .پس اگر فردی برای صحبتکردن با گروهی از افراد توقف کند ،آن گروه
فضایی را تعریف خواهد کرد که در آن همة افراد قادر به دیدن یکدیگر هستند .این تعریف ریاضی «تحدب» در فضاست.
آرودا کامپوس ( )1442در پژوهشی پیرامون زمینههای بصری و الگوی فعالیتی ایستا در چند میدان عمومی لندن با
استفاده از روش چیدمان فضا نشان داد افراد از فضاهایی که زیاد در معرض دید باشد اجتناب میکنند و فضاها یا
نواحیای را ترجیح میدهند که دید خوب را در کنار حفظ درجاتی از محرمیت برای فعالیتهای برنامهریزینشده فراهم
میکند .از دیدگاه او در اشغال تدریجی فضاهای عمومی ویژگیهای محلی فضا بهجای پیروی از تأثیر لبه ،بهصورت
معکوس با افزایش میزان ارتباط بصری میان این فضاها و محیط پیرامون مرتبط است.

رونپژوهش 
پژوهش حاضر کاربردی و ترکیبی (کیفی-کمی) است که رویکردی پسا اثباتگرایانه دارد .با توجه به اینکه در این
پژوهش ابعاد مورد بررسی شامل ابعاد رفتاری و پیکربندی فضایی است ،در بررسی ابعاد رفتاری از تکنیک «مشاهده»
برای جمعآوری دادههای مورد نیاز دربارة «الگوهای مکث و حرکت» در فضای شهری و از تکنیک «نحو فضا» در زمینة
ویژگیهای «پیکربندی فضا در بستر پیرامون» و «پیکربندی بصری درون فضا» استفاده خواهد شد .باید توجه داشت که
تحلیل دادههای حاصل از بررسی الگوهای استفاده از فضا و ویژگیهای پیکربندی فضا از طریق تحلیل همبستگی
دومتغیره صورت میپذیرد .در شکل  2فرایند گامبهگام پژوهش آمده است.

بهگامنمونةمطالعه
گام 
شک .5فرایند 
1. Exposed
2. Enclosed
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بح ویافتهها 
مطالعةموردی 

محلة نارمک در شرق تهران ،با بافتی نسبتاً منظم ،متشکل از بلوکهایی است که در اطراف میدانچههای محلی قرار
گرفتهاند .این محله نمونهای از بافتهای مسکونی دارای ساختار سلسلهمراتبی و الگوهای همسایگی است و حیات
شهری در این میدانچهها که فضاهایی طراحیشده یا پیشبینیشده هستند ،کموبیش جریان دارد.
در این پژوهش چهار فضای شهری شامل میدان «نبوت» (میدان هفتحوض) ،میدان رسالت ،میدان «شمارة صد»
نارمک و «میدان هاللاحمر» برای بررسی انتخاب شدند .نکتة مهم در انتخاب این چهار نمونه این است که عواملی که
هدف این پژوهش نیستند ،یکسان بهشمار میآیند و میتوان از آنها صرفنظر کرد .هر چهار میدان نقشی فراتر از یک
میدان محلی دارند و بارها استفاده میشوند .آنچه در این فضاها متفاوت و تأثیرگذار است ،موقعیت و اندازة آنها ،نحوة
ارتباط آنها با بافت مجاور و مورفولوژی بافت و به عبارتی عناصر پیکربندی آنهاست که در گزینش این فضاها
تأثیرگذار بودهاند (شکل .)1

دانهایموردبررسیدرمحدودۀنارمک
شک .9موقعیتمی 

دانهایموردمطالعه 
ارزیابیکمیترددپیادهدرمی 

مکث و توقف در فضاهای شهری بهتنهایی و بدون درنظرگرفتن پدیدة «حرکت» نمیتواند رویدادی قابلمطالعه باشد؛
زیرا آنچه سبب میشود در یک زمان واحد ،فضایی تا مرز ازدحام ظرف حضور واقع شود و فضای دیگری تا مرز انزوا
خالی شود« ،حرکت» است .در تکنیک شمارش دروازهای 2میزان ورود به یک فضا از یک دروازه و میزان خروج از آن
نشاندهندة میزان حرکت در یک فضای شهری است (گل و سوار .)2930 ،تفاضل این دو در هر واحد زمانی نشاندهندة
تعداد افرادی است که در آن بازة زمانی در فضا حضور دارند .اگر میزان افراد حاضر در یک فضا با فضای دیگری در بازة
زمانی برابر باشد ،تفاوت در تعداد عبور از دروازه نشاندهندة تفاوت در کیفیت حضور در فضا ،تنوع کارکردی فضا و
بسیاری تفاوتهای دیگر است؛ از اینرو در مقایسة فضاهای شهری مورد مطالعه در محدوده ،میزان ورود افراد پیاده به
فضاهای مورد نظر در یک روز عادی (در بازة  21ساعته) شمارش شده است (جدول .)2
1. Gate Technique
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شمارندروازهای 

دانهایموردبررسیباتکنیک
جدول.5متایسةمجموعترددهایپیادهدرمی 

میدانرسالت

میداننبوت

نقش ترافیکی

سواره

پیاده

پیاده

سواره

نقش
عملکردی

تجاری ،اداری منطقهای

تجاری ،تفریحی
منطقهای

تجاری ،تفریحی محلی

تجاری محلی

بافت پیرامون

خدماتی

مسکونی

مسکونی

مسکونی

مجموع ورود از یازده دروازه

مجموع ورود از چهار
دروازه

مجموع ورود از هفت دروازه

مجموع ورود از شش دروازه

حدود  8هزار نفر

حدود  1244نفر

حدود  144نفر

حدود  144نفر

فضایشهری

میدانصدمنارمک

هاللاحمر
میدان 

میانگین ورود
)(P.P.H

(هفتحوض)


بررسی حجم تردد پیاده در میدانهای مورد مطالعه نشان میدهد بیشترین تردد پیاده در میدان رسالت جریان دارد و
پس از آن میدان نبوت ،میدان صدم نارمک و میدان هاللاحمر در مراتب بعدی حرکتهای پیاده قرار میگیرند.
دانهایموردمطالعه 
ارزیابیپیکربندیفضاییمی 

برای ارزیابی پیکربندی فضایی میدانها در محدودة نارمک ،با استفاده از اسناد موجود شامل تصاویر هوایی و نقشههای
موجود محدوده ،نقشة خطی و قطعهای محدوده در وضع موجود تهیه شده است .سپس با استفاده از نرمافزار
 DepthMapشاخصهای اصلی روش چیدمان فضا شامل شاخص همپیوندی کالن ( ،)Rnهمپیوندی محلی (،)R3
ارتباط کل و جزء ،میانگین عمق و شاخص وضوح در نقشة خطی و شاخص انتخاب در نقشة قطعهای محدودة مطالعه
بررسی شده است .شاخصهای کمی پیکربندی فضایی محدوده نشان میدهد بیشینة شاخصهای پیکربندی بررسیشده
در دو گره میدان رسالت و میدان نبوت رخ میدهد .میدان رسالت از بیشترین میانگین همپیوندی کالن ،بیشترین
میانگین هم پیوندی محلی و بیشترین شاخص انتخاب حرکت سواره برخوردار است و کمترین میانگین عمق را دارد.
میدان نبوت نیز واجد بیشترین ارتباط کل و جزء ،بیشترین وضوح و بیشترین مقدار شاخص انتخاب حرکت پیاده در
محدوده است.
ویژگیهای شاخصهای اصلی پیکربندی فضایی محدوده و گرههای اصلی محدوده شامل میدان نبوت ،میدان
رسالت ،میدان صدم نارمک و میدان هاللاحمر در جدول  1و شکل  0آمده است.
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نارمک(باالراست:همپیوندیکالن،باالچپ:

دانهایموردمطالعهدرمحدودۀ
.شاخصهایپیکربندیفضاییمی 

شک 9
همپیوندیمحلی،پایینراست:میانرینعمق،پایینچپ:انتخابحرکتپیاده)

یهایپیکربندیمحدودۀمطالعه
جدول.9ویژگ 

شاخصها


ک محدوده

میداننبوت

میدانرسالت

میدانصدم

هاللاحمر
میدان 

میانگین همپیوندی کالن
میانگین همپیوندی محلی
ارتباط کل و جزء
میانگین عمق
وضوح
انتخاب سواره*
انتخاب پیاده*

2/2
1/29
4/21
1/92
4/29
4
4

2/80
1/14
4/39
1/21
4/11
-4/94
4/90

2/39
9/49
4/11
2/82
4/04
9/48
4/21

2/18
1/28
4/88
1/22
4/03
-4/92
4/14

2/18
1/09
4/31
1/9
4/11
-4/12
4/11

*بهمنظور ایجاد سهولت در مقایسه میان شاخصهای انتخاب سواره و پیاده ،استانداردسازی این دو شاخص انجام شده است .

هایپیکربندیفضاییمحدودهوگرههایاصلیآن 


ویژگی
شک .4متایسة
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انتخابفضایشهرینمونه 
بررسی شاخصهای پیکربندی فضایی و کمیت تردد پیاده در فضاهای مطالعه نشان میدهد دو فضای میدان رسالت و
میدان نبوت در درجات باالتری از دو فضای میدان صدم نارمک و میدان هاللاحمر قرار دارند .در این مرحله ،بهمنظور
انتخاب از میان دو فضای میدان رسالت و میدان نبوت کیفیت حضور افراد در فضا بررسی شده است .نتایج این بررسی
نشان میدهد با وجود حجم باالی تردد پیاده در میدان رسالت از میدان نبوت ،بخش عظیمی از این تردد در ارتباط با
نقش ایستگاهی و پایانهای این میدان از نظر ترافیکی و نقلوانتقال افراد در مقیاس منطقهای است و بیشتر افراد پیاده
بهدلیل فعالیتهای ضروری حاشیة میدان وارد فضا میشوند .همچنین کارکردهای جدارة میدان از نظر نوع عملکرد،
پذیرای حضور اختیاری افراد در فضا نبوده ،بلکه مولد حضور ضروری و اجباری در فضاست؛ درحالیکه در میدان نبوت
نارمک عوامل تأمین حضور دلخواه و انتخابی در فضا تقریباً در همة بخشهای میدان ،اعم از جداره و میانة فضا وجود
دارند .فرصت دیدن ،شنیدن و مالقاتکردن فراهم است و فعالیتهای انسانی و وقایع معمول روزانه از ابتدای صبح تا
پاسی از شب جریان دارد .با توجه به این عوامل در کنار حجم باالی تردد پیاده ،میدان نبوت هدف مطالعات دقیقتر در
زمینة ارتباط مشخصههای پیکربندی و الگوهای مکث و حضور است.

میداننبوت 
میدان نبوت نارمک در بافت منظم محدودة نارمک و در بخش مرکزی آن واقع شده است .این میدان کشیدگی شمالی ـ
جنوبی دارد و در فضای میانی آن یک رشته آبنما واقع شده است .این فضای میانی شامل یک فضای شهری متشکل از
فضای سبز ،آبنما ،محلهای رسمی برای نشستن ،سرویسهای بهداشتی و فضایی برای بازی کودکان است .درختان،
آبنماها ،نیمکتها و سایر عناصر موجود در فضا از نظر بصری ممانعتی برای دید ایجاد نمیکنند .غیر از مکانهای
رسمی برای نشستن امکان نشستن بهصورت غیررسمی در لبة باغچهها و لبههای سبز نیز در میدان وجود دارد .این
میدان از اولین ساعات صبح قابلاستفاده است و فعالیت آن تا دیرهنگام ادامه دارد .کاربریهای متنوع و سرزندهای جدارة
این میدان را تشکیل دادهاند و دو محور اصلی متقاطع (خیابان جانبازان و خیابان شهید آیت) از آن عبور میکنند .خیابان
شهید آیت که محور فعالیتی شلوغی شامل خردهفروشیهای متنوع است ،در انتها به سمت شمال به میدان صد نارمک
میرسد .محورهای دیگری نیز از میدان منشعب میشوند که اگرچه ماهیت فعالیتی میدان در آنها نفوذ کرده است ،اما
عموماً یا بنبست هستند یا نقش ارتباطی مهمی ایفا نمیکنند .ارتباط میان مسیر پیاده در لبة میدان و فضای میانی آن از
طریق پل پیاده و عبور عرضی ایمن امکانپذیر است .قرار مالقات و صرف وقت ،خوردن و استراحتکردن و گفتوگو،
بازی کودکان و تماشای دیگران فعالیتهای توأم با مکث و حضور است که در این فضا جریان دارد .کاربریهای اطراف
میدان را در تراز همکف ،کاربریهای تجاری خردهفروشی ،رستوران و فستفود و کافیشاپ احاطه کردهاند ،در ضلع
غربی میدان ،مسجد و نیروی انتظامی واقع شده است و در ترازهای باالتر نیز با اینکه فعالیتهای تراز همکف ادامه
مییابد ،معدود کاربری های متفاوتی شامل چند دفتر و شرکت و آموزشگاه فعالیت میکنند.
الروهایرفتاریدرمیداننبوت 

بیشترین میزان حضور افراد در فضای میدان نبوت به حدفاصل ساعت شش تا هشت عصر مربوط است .حدود 8444pph
ورود و  1444 pphخروج از دروازه ها در این زمان در میدان شمارش شده است .الگوی رفتاری مکث و حضور در فضا نیز
همزمان از طریق تکنیکهای مشاهده تحت نظر قرار گرفته و نتایج حاصل بهمنظور شناسایی مکانهایی که برای
نشستن در فضا (قرار مالقات و صرف وقت ،خوردن و استراحتکردن و گفتوگو یا تماشای دیگران) ترجیح داده

دانهایشهری...
یتپایریبرالروهایمک درمی 
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میشوند ،ثبت شده است .در ادامه این الگوها و برداشتهای مشاهدهای فضای میدان در زمان اوج حضور افراد در فضا
آمده است.

2

همانگونه که مالحظه میشود ،فضای میانة میدان بیشتر از کنارههای آن پذیرای حضور ایستای افراد است .افراد
برای ایستادن ،نشستن و تماشای دیگران از لبههای مصنوع فضا فاصله میگیرند و در عین حال مکانهایی را انتخاب
میکنند که از آسایش نسبی نیز برخوردار باشد .از محلهای نشستن غیررسمی (مانند لبة باغچههای کنار پیادهروها) نیز
بهاندازة نشستنگاههایی که بهصورت رسمی در میانة میدان قرار دارند استقبال میشود .بهنظر میرسد وجود نیمکتها و
محلهای رسمی برای نشستن تنها عامل تعیینکنندة نقاط مکث و توقف افراد نیست .شکل  1همة نقاطی را که امکان
نشستن در آنها وجود دارد ،نشان میدهد.
جریان حرکت افراد نیز در زمان اوج استفاده از فضای میدان ،از لبههای میدان به سمت میانة آن کامالً مشهود است.
مشاهدة الگوهای رفتاری نشان میدهد حرکت افراد در فضا در جهت انتخاب بهترین نقطه برای نشستن ،درنهایت به
یافتن مکانی منجر میشود که از آنجا به بهترین نحو بتوان دیده شد و دیگران را تماشا کرد.

شک .1الروهایمک وحرکتهنرامعصردرفضایشهریمیداننبوت

 .2الگوی فوق حاصل مشاهداتی است که در  29ژون  10( 1421خرداد  )2932انجام شده است.
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موقعیتنشستنراههایمیداننبوت 

شک .9

تحلی پیکربندیبصریمیداننبوت 

برای تحلیل پیکربندی بصری میدان نبوت نارمک از نقشة بلوکی محدوده که موقعیت مسیر حرکت سواره ،پیاده و
جزئیات بخش میانی میدان نبوت را دربرمیگیرد ،استفاده میشود .پس از بهروزرسانی پالن محدوده براساس وضع
موجود ،در نرمافزار  Depthmapنقشة گراف بصری محدوده در شعاع  224متر از مرکز میدان تهیه و شاخصهای
«همپیوندی بصری»« ،ارتباطپذیری»« ،آنتروپی بصری»« ،کنترل» و «کنترلپذیری بصری» تحلیل شدهاند .ابعاد شبکة
شطرنجی استفادهشده در تحلیل گراف بصری در مقیاس انسانی و به میزان یک متر تعریف شده است.
همپیوندیبصری 


هم پیوندی بصری فاصلة بصری هر فضا به سایر فضاها را محاسبه میکند (هیلیر .)2331 ،میزان این شاخص در
تحلیل فضایی میدان نبوت بین  4/88تا  1/9متغیر است .بیشترین میزان هم پیوندی بصری در ضلع شمال غربی و
غربی میدان و کمترین آن در قسمت شمالی و جنوبی بخش میانی میدان و معابر بنبست پیرامون میدان قابلمشاهده
است (شکل .)1

دانهایشهری...
یتپایریبرالروهایمک درمی 
بررسیتأثیررؤ 
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همپیوندیبصریدرمیداننبوتنارمک 
شک  .9

ارتباطپایری 

ارتباطپذیری نشاندهندة تعداد فضاهای متصل بالفصل است .بهطورکلی هر فضای شهری حداقل یک اتصال به سایر
فضاها دارد و از این طریق قابلدسترس است (هیلیر و هنسن .)2380 ،تحلیل شاخص ارتباطپذیری نشان میدهد
میانگین این شاخص  041ارتباط و بیشترین میزان آن  2122ارتباط است .در تحلیل ارتباطپذیری از میانگین شعاع دید
 24متر برای تحلیل گراف بصری استفاده شده است .بیشترین مقدار شاخص ارتباطپذیری بصری در بخش میانی میدان
نبوت و حاشیة جنوب غربی و جنوب شرقی میدان نبوت مشاهده میشود (شکل .)8

ارتباطپایریدرتحلی گرافبصریمیداننبوت

شک .1

وکنترلپایریبصری

کنترل

شاخص کنترل ،نواحی مسلط دید را انتخاب میکند؛ درحالیکه کنترلپذیری نواحیای را نمایش میدهد که از نظر
بصری بتوانند تحت تسلط قرار بگیرند (ترنر .)1440 ،بیشینة نواحی دارای کنترل در آکس تقاطع محورهای دید
قابلمشاهده است و بیشینة نقاط قابلکنترل در مجاورت محدودههای دارای بیشترین کنترل بر واقع میشوند .نقاط دارای
کنترل در محدودة میدان نبوت در محل تقاطعهای پیادهرو پیرامونی و معابر متصل به میدان و نیز درون میدان در حاشیة
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بخش مرکزی آن که فوارههای آببازی کودکان وجود دارد قابلمشاهده است .از نقاط دارای کنترلپذیری بصری نیز
میتوان به بخش آبنمای بازی کودکان و آمفیتئاتر روباز واقع در شمال بخش میانی میدان نبوت اشاره کرد (شکل .)3
شاخصکنترلوکنترلپایریبصری

جدول.9

شاخص

کمینه

بیشینه

میانرین

کنترل بصری
کنترلپذیری بصری

4/2
4/413

1/00
4/822

2
4/901

(راست)وکنترلپایریبصری(چپ)درمیداننبوت 

شک .3شاخصکنترلبصری

آنتروپیبصری 

توزیعشدگی موقعیت فضاها به عمق فضا را محاسبه میکند .اگر مکانهای فراوانی در نزدیکی یک فضا قرار داشته
باشند ،عمق آن فضا نامتقارن و آنتروپی پایین خواهد بود .اگر عمق توزیعشدهتر باشد ،آنتروپی باالتر خواهد بود .این
سنجه قادر است تفاوتهای اساسی توپولوژیک میان ترکیببندیهای فضایی را تشریح کند (هیلیر و همکاران2381 ،؛
ترنر )1440 ،بررسی این شاخص در میدان نبوت نارمک نشان میدهد این شاخص بین  9/13تا  0/42متغیر است.
محدودة داخلی و بیرونی میدان نبوت آنتروپی پایینتر و بافت پیرامونی میدان آنتروپی باالتری دارد (شکل .)24

شک .59آنتروپیبصریمیداننبوتنارمک 

دانهایشهری...
یتپایریبرالروهایمک درمی 
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ارتباطحضورایستاوپیکربندیبصریمیداننبوت 

برای ارزیابی ارتباط الگوهای استفاده و پیکربندی فضایی و درک رابطة احتمالی میان فعالیتهای ایستا (موقعیتهای
نشستن و ایستادن) و مشخصههای نحوی فضا ،نسبت به تقسیم فضا به اجزای مرتبط و بررسی این رابطه در آن اقدام
شده است .با توجه به ماهیت متفاوت میان بخشهای پیرامونی میدان نبوت (غلبة فعالیت حرکت) و جزیرة میانی میدان
(غلبة فعالیت ایستا) ،بخش میانی میدان برای بررسی رابطة فعالیتهای ایستا و ویژگیهای پیکربندی فضایی انتخاب
شده است.
برایناساس بهمنظور باالبردن دقت مشاهده ،بخش میانی میدان به شش ریزفضا ( Aتا  )Fبراساس شکل کلی فضا و
عناصر موجود در آن تقسیم شده است .زون  Aشامل آمفیتئاتر روباز و آبنمای مرتبط است .زون  Bشامل فواره،
مجسمه و مسیر مرکزی واقع در میدان است .زون  Cشامل فضای حاشیة دو حوض مرتبط است که امکان نشستن در
حاشیة آن را فراهم میکند .زون  Dشامل فضای بازی کودکان است که در کف آن فوارة آب نصب شده و در فصول گرم
سال فعال است .زون  Eشامل فضای حاشیة دو حوض در بخش جنوبی و زون  Fواقع در جنوب محدوده ،فضای پیرامون
حوض دایرهای و فضای تجهیزشده با وسایل ورزشی و میزهای شطرنج ثابت است (شکل .)22

بخشبندیبخشمیانیمیداننبوتنارمک

شک .55

بهمنظور بررسی الگوی فعالیتهای ایستا در بخش میانی میدان ،در پیکهای ازدحام آخر هفته (روزهای پنجشنبه و
جمعه) برای مشاهده و شمارش فعالیتهای ایستا (نشستن و نظارهکردن) اقدام شده است .نتایج این شمارشها به همراه
ویژگیهای پیکربندی فضای زونهای  Aتا  Fدر جدول  0آمده است.
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یهایپیکربندیفضایی
تهایایستاوویژگ 
جدول.4نتایجشمارنفعالی 

تعداد
تهای
فعالی 

شاخص

ایستا
221
201
292
144
38
242

Aزون
Bزون
Cزون
Dزون
Eزون
Fزون

ارتباط

همپیوندی


پایری

بصری

231/24
132/31
901/21
132/3
900/11
102

2/181
2/881
2/348
2/832
2/123
2/201

کنترلبصری
4/321
2/493
4/349
2/21
4/301
4/311

کنترلپایری


آنتروپی

بصری

بصری

4/133
4/12
4/121
4/991
4/239
4/111

9/010
9/043
9/020
9/019
9/008
9/082

برای بررسی رابطة میزان حضور ایستای افراد و ویژگیهای پیکربندی فضایی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده
میشود .این ضریب برای بررسی رابطة دو متغیر فاصلهای یا نسبی استفاده میشود و مقدار آن بین  2تا  -2متغیر است.
اگر مقدار بهدستآمده برای ضریب همبستگی صفر باشد ،به معنای نبود رابطه میان دو متغیر است .چنانچه مقدار
بهدستآمده مثبت باشد ،تغییرات هر دو متغیر بهصورت همجهت اتفاق میافتد ،اما چنانچه درجة همبستگی منفی باشد،
بیانگر این نکته است که دو متغیر در جهت عکس یکدیگر حرکت میکنند (کالنتری.)2981 ،
براساس نتایج ،با وجود رابطة میزان حضور ایستای افراد و شاخصهای پیکربندی فضایی ،تنها رابطة میان شاخص
میزان حضور ایستای افراد و شاخص میانگین کنترل و میانگین کنترلپذیری بصری در سطح خطای کمتر از 4/42
معنادار است .با توجه به نتایج تحلیل همبستگی فرض اصلی پژوهش تنها رابطة همبستگی میان فعالیتهای ایستا و
شاخصهای کنترل و کنترلپذیری بصری در نمونة موردی مطالعه رابطه تأیید میشود (جدول .)2
شاخصهایپیکربندیفضاییمیداننبوت

تهایایستاو
همبستریتعدادفعالی 
جدول.1بررسیرابطة 

شاخصها 

تعداد فعالیتهای ایستا

ارتباط

همپیوندی


کنترل

کنترلپایری


پایری

بصری

بصری

بصری

4/188

4/213

**4/118

** 4/390

آنتروپیبصری
-4/021

**. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

نتیجهگیری 

استفادهکنندگان از فضاهای عمومی در زمینة حضور و مکث دلخواه در فضا به میزان قابلتوجهی بر یکدیگر تأثیر
گذاشتهاند .اگر از فعالیتهای ضروری صرفنظر کنیم ،در فعالیتهای انتخابی ،پیوستن به عدهای که گرد هم آمدهاند و
پراکندن از جایی که افراد متفرق میشوند یک قانون است .مطالعة فضاهای شهری مانند میدانها نیازمند توجه همهجانبه
به ابعاد مختلف شکلدهنده به فضاست تا بتوان به درکی عمیق از ویژگیها و نحوة استفاده از فضا دست یافت .در این
پژوهش دو جنبه متفاوت از فضای شهری ،شامل الگوهای استفاده و شاخصهای پیکربندی فضایی سنجیده و این ارتباط
تبیین شد .در بررسی میزان و کیفیت حضور ایستای افراد در فضای شهری و تأثیرپذیری آن از پیکربندی فضا مشخص
شد که قابلیتهای بصری حاصل از پیکربندی فضایی نقشی اساسی در شکلگیری رفتارهای ایستای استفادهکنندگان از
فضا دارد.

دانهایشهری...
یتپایریبرالروهایمک درمی 
بررسیتأثیررؤ 
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نتایج این مطالعه بیانگر این مسئله است که در زمینة مطالعات فضای شهری ،پژوهشگران میتوانند از روشهای
تحلیل الگوهای رفتاری و تحلیل نحو فضا بهعنوان ابزاری قدرتمند در بررسی ویژگیهای هندسی محیط مصنوع و
تأثیرات متقابل آن بر الگوهای استفادة افراد در فضا استفاده کنند .فهم رابطة الگوهای استفاده از فضای شهری و
ویژگیهای پیکربندی فضایی میتواند یکی از عوامل تأثیرگذار در تصمیمها و سیاستگذاریهای فضایی درمورد ایجاد
فضاهای شهری دارای کیفیت مطلوب باشد.
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