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چکیده

کن شهری  مسئله تامین امنیت در بازارها، یکی از مهم ترین عوامل در توسعه و رونق اقتصادی این اما

کیفیــت نفوذپذیــری به ایــن فضاها، عاملــی تاثیرگذار بــر این مهم  اســت و در همیــن ارتبــاط، میــزان و 

کیفیــت نفوذپذیری لبه هــای خارجی چند  می باشــد. بر همین اســاس، پژوهــش حاضر ضمن تحلیل 

گونه از فضاها  نمونــه تیمچــه به عنوان بخشــی از فضای بازار، به بررســی مســئله تامین امنیت در ایــن 

که پس از تدوین چارچوب نظری تحقیق، ســه  گرفت  می پــردازد. فراینــد تحقیق به این صورت شــکل 

پارامتــر "خوانایــی"، "کنترل و دسترســی بصری" و "یکپارچگــی فضایی" به عنوان عوامــل موثر بر امنیت 

 ،Depthmap گردید و با اســتفاده از تکنیــک نحو فضا و قابلیت های موجــود در نرم افزار فضایــی معرفی 

به بررسی مسئله امنیت در نمونه های مورد نظر پرداخته شد. نمونه های موردی شامل هفت الگوی 

که تیمچه ی  کیفیــت نفوذپذیری متفاوت در لبــه آنها می باشــند. نتایج تحقیق نشــان داد  تیمچــه بــا 

نفوذ ناپذیر از نظر شــاخص خوانایی در ســطح مطلوبی قرار دارد و به واســطه داشتن تنها یک ورودی، 

کــه تیمچــه ی چهــار جهت  کنتــرل ورود و خــروج افــراد را فراهــم مــی آورد. ایــن در حالــی اســت  امــکان 

کنترل و یکپارچگی فضایی در سطح باالتری نسبت به سایر تیمچه ها  نفوذپذیر، از منظر شاخص های 

گونه از تیمچه ها تاثیر بسزایی دارد.  که این موضوع در تامین امنیت این  قرار دارد 

کلیدی واژه های 
 لبه، نحو فضا، امنیت، بازار، تیمچه.
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مقدمه
در ریخت شناسی تاریخی شهرهای ایران، بازار به عنوان جزئی 
که هسته و محور  ح است  الینفک از ساختار پیکره بندی شهر مطر
گســترش شــهر را  اصلــی شــهر را تشــکیل داده و اســتخوان بندی و 
هدایــت نموده اســت )رجبــی، ۱۳۹۰، ۱۱6(. از ســویی دیگر با توجه 
بــه نقــش اقتصــادی بازار در شــهر، مســئله تامیــن امنیــت در آن از 
اهمیت ویژهای برخوردار بوده اســت. در این راســتا چنین به نظر 
گونه بناها به منظور نیل به این هدف،  که سازندگان این  می رسد 
کالبــدی آن توجــه ویژهــای داشــته اند. بــه عنوان  گی هــای  بــه ویژ
کاالهای با  مثــال اســتقرار قیصریــه به عنــوان فضایی بــرای عرضــه 
ارزش در بخــش مرکــزی بــازار، می توانــد معلول تامیــن امنیت این 
کاربری ها باشــد )ســلطان زاده، ۱۳8۰(. در همین ارتباط چنین به 
کالبدی لبه هــای بازار نیــز می تواند تاثیر  کیفیات  کــه  نظر می رســد 
بســزایی بر این مهم داشته باشد. از سویی دیگر اثر لبه، مسأله ای 
کالبدی فضا است و لذا این موضوع با استفاده  مربوط به ساختار 
 Hillier  et al.,(از نظریه ی نحوفضا قابل بررسی و ارزیابی می باشد

 1993; Hillier & Iida, 2005; Peponis et al., 2008; Chiaradia
et al., 2012; Van Nes et al., 2007(. بــر همیــن اســاس پژوهــش 
حاضــر بــا بررســی و تحلیــل انواع لبه هــا در فضــای اطراف بــازار، به 
بررســی میــزان تامیــن امنیــت در ایــن فضاهــا می پردازد. از ســوی 
دیگــر، از میــان فضاهــای مختلف موجــود در بازار، فضــای تیمچه 
گردید. در این خصــوص پس از  بــه عنــوان نمونه مــوردی انتخــاب 
کید بــر جنبه  گونه شناســی انــواع تیمچــه بر حســب نــوع لبه و بــا تا
گردید و فراینــد تحلیلی بر  نفوذپذیــری در آنهــا، هفــت الگو تعییــن 
گرفت. لذا پژهــش حاضر در  گونه هــا بــه تفکیک صــورت  روی ایــن 

پی پاسخ به این پرسش های زیر است: 
کیفیــت نفوذپذیــری در لبه هــای پیرامونــی تیمچه هــا، چــه   -

تاثیری بر میزان تامین امنیت آنها دارد؟
- با توجه به نوع و میزان نفوذپذیری از ناحیه لبه ها به فضای 
کدام الگوی تیمچه از منظر امنیتی در شــرایط  داخلــی تیمچه هــا، 

مطلوب تری قرار دارد؟

1- پیشینه ی پژوهش

ارزیابــی میــزان جرم خیــزی فضاهــای شــهری و یــا زمینه هــای 
ارتقــای امنیتــی ایــن فضاها بــا اســتفاده از روش نحو فضــا در چند 
که  گرفته اســت؛ ایــن در حالی اســت  پژوهــش، مــورد بررســی قــرار 
کیفیــت لبــه فضــا بر  کنــون در هیچیــک از پژوهش هــای مذکــور،  تا
میــزان امنیــت آن مورد توجه نبوده اســت. به طور مثال، ون نس۱ 
در مقاله ی "جرم و محیط ســاخته شــده" به بررســی و مقایســه ی 
کتورهــای امنیتــی در محیط هــای مســکونی در دو مقیاس خرد  فا
کالن پرداختــه اســت. وی در ایــن پژوهــش بــه بررســی رابطــه ی  و 
گی هــای پیکره بندی فضا پرداخته  میــان احتمال وقوع جرم و ویژ
کــه مســتعد ســرقت هســتند و از لحــاظ  و در نهایــت مکان هایــی 
کرده  شــاخص های امنیتــی در ســطح پایینی قــرار دارنــد را  معرفی 
اســت )Van Nes & Lopez, 2007(. در مقالــه ای دیگــر نیــز هیلیــر 
و همکارانــش، بــه تجزیــه و تحلیــل الگوهــای جــرم و جنایــت در 
 .)Hillier et al., 2007( شــبکه های شــهری در لنــدن پرداخته انــد
کم فضایی  این محققین با تطبیق مفاهیمی نظیر نفوذپذیری و ترا
بــه شناســایی مکان هــای فاقــد امنیــت  در شــبکه های شــهری، 
در چنیــن محیط هایــی پرداخته انــد. اّمــا در ارتبــاط بــا نظریــه ی 
معماریــان)۱۳8۱(،  بوســیله ی  پژوهش هایــی  ایــران  در  نحوفضــا 
عبــاس زادگان)۱۳8۱(، ریســمانچیان)۱۳۹۲ و۱۳۹۰( و تنــی چنــد از 
پژوهشــگران عرصــه معماری و شهرســازی به انجام رســیده اســت 
که با این روش به بررســی و تحلیل پیکره بندی فضاهای شــهری و 
ســکونتگاه های انســانی پرداخته اند. در این پژوهش ها، بر اساس 
ح شــده در تئوری نحــو فضا، به بررســی و تحلیل  کتورهــای مطــر فا

گی هــای ناشــی از نــوع پیکره بنــدی فضــا و بعضــًا نقــش آنها در  ویژ
پیدایــش منطــق فرهنگــی و اجتماعــی فضــا پرداخته شــده اســت 
)Bajunid et al., 2014; Mustafa et al., 2010; Li, 2009(، ایــن در 
که در هیچکدام از پژوهش های داخلی نیز با استفاده  حالی است 
از روش نحــو فضــا، موضــوع جرم خیــز بــودن محیط هــای ســاخته 

شده مورد بررسی قرار نگرفته است. 
کیفیــت فضاهای  در خصــوص بررســی تأثیــرات لبــه در ارتقــای 
کــه در آنها  شــهری نیــز مقاالتــی بــه رشــته ی تحریــر در آمده اســت 
مــرز و حاشــیه محیط های مســکونی)Hodgson et al., 2007(، مرز 
 McWilliam et al., 2014; Penone( میان فضای شــهری و جنگل
et al., 2012( و حاشــیه ی روســتاها )Smith, 2014(  مــورد بررســی 
گرفته اســت. با ایــن حال این موضــوع در ارتباط بــا بازارهای  قــرار 
که  گرفته اســت. این در حالی اســت  کمتــر مورد توجــه قرار  ایرانــی 
پژوهش های انجام شــده در این خصوص، فضای بازار را بیشــتر از 
Hos- ۱۳۹4؛  نظر مؤلفه های حسی و معنایی )حبیب و همکاران،
کالبدی )حسینی و پور نادری،  seini et al., 2015(، شــاخص های 
۱۳۹۳؛ پورجعفر و صدرایی، ۱۳۹۳؛ ســرایی، ۱۳8۹؛ ایراندوســت و 
بهمنــی، ۱۳۹۰(، از جنبــه اقلیمی )رهایــی، ۱۳۹۲(، عناصرتزئینی و 
کلی زیبایی شــناختی )ســاربانقلی و جدایــی، ۱۳۹۰( مورد  بــه طور 
ارزیابی قرار داده اند. در ارتباط با تحلیل فضای بازار با اســتفاده از 
روش نحو فضا نیز تنها یک پژوهش توسط عباس زادگان و آذری به 
که در آن به بررسی نقش اساسی بازار در بافت  انجام رسیده است 
کرمان و تضعیف تأثیر آن در ساختار شهر پرداخته شده  سنتی شهر 
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که در  اســت )عبــاس زادگان و آذری، ۱۳88(.  ایــن در حالــی اســت 
ارتباط با مسئله تامین امنیت در بازار و تاثیر عوامل کالبدی محیط 
گونــه تحقیقی صــورت نگرفته اســت. در نیــل بــه ایــن مهــم، هیچ 

2- ادبیات پژوهش

2-1- نظریه نحو فضا و تحلیل پیکره بندی فضایی
روش چیدمــان فضــا یــا نحــو فضــا مشــتمل بــر مجموعــه ای از 
بکارگیــری  و  واســطه ی مدل ســازی  بــه  کــه  تکنیک هــا می باشــد 
کیفــی در توصیــف یافته هــا و همچنین تفســیر  کمــی و  روش هــای 
ســازمان فضایــی یک محیــط، به بررســی پیکره بنــدی فضایی آن 
محیط می پردازد)Hillier et al., 1984, 363(. این نظریه به منظور 
کالبدی، به مطالعه ی  کشف الگوهای نهان موجود در یک محیط 
ســازمان فضــا و انتظــام فضایــی در آن محیــط می پــردازد و در این 
مســیر به چگونگی تعامل آن محیط با ســاختار اجتماعی و رفتارها 
کاربران آن دســت می یابــد)Hillier, 1985(. به طور  و فعالیت های 
کلی ایده و تئورِی اولیه این نظریه عبارت است از "امکان تجزیه ی 
فضاها به عناصر تشــکیل دهنده و تحلیل آن به عنوان شــبکه های 
کــه بیان کننده ی  گرافیکی  از انتخاب هــا و بازخوانــی آن بــه صورت 
روابط و انســجام این فضاها نســبت به یکدیگر اســت". این نظریه 
کــه فضــا، هســته اولیــه و اصلــی در چگونگــی  بــر ایــن بــاور اســت 
 Oswald, 2011; Hillier( رخدادهــای اجتماعــی و فرهنگــی اســت
et al., 1976 & 1987(. ایــن تئــوری بــا اســتفاده از ابزارهایــی چون 
نمودارهــای توجیهی و نرم افزار نحوفضــا۲، به توصیف پیکره بندی 
کنش های اجتماعی  یــک فضا می پردازد و در پس این توصیفات، 

 .)Kwon & Sailer, 2015( موجود در فضا را استخراج می نماید

کالبدی فضا 2-2- نقش لبه در ساختار 
در علــم طراحــی شــهری، عمومــًا لبــه بــه عنــوان مــرز مابین دو 
که در تشــخیص ســیمای  قســمت متفاوت از فضا تعریف می شــود 
شــهر بــه عنــوان عاملــی جانبی مــورد مطالعه قــرار می گیــرد )لینچ، 
کیفیات داخلی و خارجی  ۱۳۷4، ۱۱6(. لبــه در یک فضا، مرز میان 
که هم می توانــد موجب تداخل  آن را مشــخص می کنــد به نحــوی 
ج فضا شــود و هم میان آنهــا تمایز ایجاد  گی هــای داخــل و خار ویژ
گردد )تصویر۲(.  کرده و موجب انفصال و قطع ارتباط میان فضاها 
گــی تحــت عنــوان "اثــرات لبه"  در پژوهش هــای مختلــف، ایــن ویژ
معرفــی شــده اســت )Okabe & Sugihara, 2012, 41(. از ســویی 

دیگــر در شــیوه های مختلــف طراحــی فضا، حاشــیه و مــرز همواره 
مــورد توجــه نظریه پــردازان و طراحــان عرصه ی شــهری و معماری 
بــوده اســت. بــه طــور مثــال، بــه عقیــده ی بنتلــی، جهــت افزایش 
انعطاف پذیری، لبه ی حد واسط ساختمان ها و فضاهای همگانی 
گستره ی وسیعی از عرصه های  که بتوان  باید چنان طراحی شــوند 
خصوصــی داخلی را به مدد همزیســتی مســالمت آمیز و تنگاتنگ، 
گســتره ی وســیعی از فعالیت هــای عرصــه ی عمومــی بیرونی در  بــا 
هــم آمیخــت )بنتلی و همــکاران، ۱۳۹۳، ۱۹8(. همچنین"گیل" در 
کــه لبه های فضــا دارای جایــگاه ویژه ای  مقالــه ای عنــوان می کنــد 
هســتند زیــرا هر چــه از مرکز فضــا درو می شــویم قابلیت دسترســی 
کنترل و حفاظت از ایــن بخش ها نیز ضروری  کاهــش می یابد. لــذا 

.)Gil, 2015, 147:1( به نظر می رسد
در پژوهش هــای نحوفضــا، اثــرات لبه در پیکره بنــدی فضاها از 
گرفته اســت به طــور مثال  جنبه هــای مختلفــی مورد بررســی قــرار 
که توســط هیلیر در ســال ۲۰۰۷ نوشــته شــد، به بررســی  کتابی  در 
کاهــش میــزان عمــق در فضــا  تاثیــر لبه هــای فضــا در افزایــش و یــا 
پرداخته است. در این پژوهش با تبیین مفهومی به عنوان "شعاع 
عملکردی"، با اســتفاده از ابزار نمودارهای توجیهی، میزان فاصله 
لبــه تــا هم پیوندتریــن فضاها و خطوط )بــا در نظرگرفتــن میانگین 
گرفــت )Hillier, 2007(. در این  فاصلــه یــا عمق( مورد بررســی قــرار 
روش، عالوه بر استفاده از نمودارهای توجیهی، از روش مدلسازی 
 Porta et( رایانه ای نیز به منظور بررسی لبه می توان استفاده نمود
که به  al., 2006(. بــر این اســاس با توجه به هــدف پژوهش حاضر 
کیفیت نفوذپذیری لبه در تعیین میزان جرم خیزی محیط  بررسی 
که تعیین کننده  می پــردازد، منظــور از لبه، مرز مابین دو فضاســت 
کالبدی و یا غیرکالبدی دو طرف آن است و با تعریف میزان  کیفیت 
نفوذپذیــری بــه محیط، زمینه انفصال و یا اتصــال فضای داخل با 

بیرون را مشخص می نماید )تصویر ۲(. 

2-3- عوامل محیطی موثر بر امنیت فضا
کالبــدی  عوامــل بســیار زیــادی در تأمیــن امنیــت یــک محیــط 
کالبد،  کــه از جملــه آنهــا می توان به ســه عامــل  تاثیرگــذار هســتند 

تصویر1- پالن و نمودار توجیهی آن.
)Griz & Amorim, 2015, 6:5( :ماخذ

تصویر2- بازار قزوین؛ لبه ی میان بازار و ســایر فضاهای شــهری؛ وجود حاشــیه ها در فضا 
گی های یک فضا نسبت به محیط مجاور می شود. موجب انفصال ویژ

 )Google earth, 2016(:مأخذ 



44
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۲۳  شماره ۱  بهار ۱۳۹۷

کتــاب خلــق فضــای قابــل  اجتمــاع و اقتصــاد از منظــر نیومــن در 
دفــاع اشــاره نمــود )نیومــن، ۱۳۹۲، 45(. در این خصــوص عوامل 
اجتماعــی شــامل مواردی چــون میزان جمعیت اســتفاده کننده از 
کم بر مجموعه، نــوع فعالیت های موجود در  فضــا، نــوع قوانین حا
فضا و مواردی از این دست هستند. در خصوص عوامل اقتصادی 
نیــز می تــوان به شــاخص هایی از جمله نوع مالکیــت، میزان تمرکز 
واحدهــای تجــاری و مــواردی مشــابه اشــاره نمــود. با ایــن حال از 
کیفیت نفوذپذیری لبــه به عنوان یک  کــه در پژوهش حاضــر  آنجــا 
کالبدی بر تأمین امنیت فضا مد نظر می باشد، لذا مسئله  شاخص 
کالبدی مورد بررســی قرار می گیرد. بر همین  تامین امنیت از منظر 
کــه در ارتقــای امنیت  کالبــدی متعددی  اســاس، از میــان عوامــل 
که به  گردیــد  محیــط تاثیرگــذار هســتند، شــاخص هایی اســتخراج 
کالبــدی و امنیتی فضــا بپردازند. لذا  کیفیت  ارزیابــی نقــش لبه در 
از میان شــاخص های متعدد تامین امنیت محیطی، سه مؤلفه ی 
"خوانایــی"، "کنتــرل و دسترســی" و "میــزان یکپارچگــی فضایــی" 

انتخاب شد )تصویر۳(.
بــا توجــه به مــوارد مذکــور، عدم تــوان بازشناســی محیــط یا به 
کاربران  عبارتــی عــدم خوانایــی۳، موجب ســردرگمی و اســترس در 
فضا و در نتیجه عدم یادآوری مکان ها یا نقشــه های ذهنی توسط 
آنها می شود و احساس امنیت در محیط را تحت تاثیر قرار می دهد 
)لینــچ، ۱۳۷۲؛ مدنی پــور، ۱۳۷۹، ۹8(. در همیــن خصوص ویزمن 
کــه درجه ی خوانایــی می تواند بر  نیــز در مطالعه ای اشــاره می کند 
Weis-  ( میــزان رضایت، حس نظارت و ایمنی محیط تاثیر بگذارد
کنتــرل و دسترســی4 و نظــارت طبیعی نیــز بر امنیت   .)man, 1982
کالبدی مؤثر اســت )Fisher & Naser, 1992(. فیشــر و نسر5)۱۹۹۲( 
کاهش جرم  عامــل دید و چشــم انــداز را به منظــور راهکاری بــرای 
گســترده ایــن امــکان را بــه فرد  کــه دیــد  کــرده و معتقدنــد  ح  مطــر
کنــد و در  کــه بتوانــد محیــط پیرامــون خــود را بهتــر درک  می دهــد 
کلی بــا میزان  هنــگام وقــوع جرم ســریع تر تصمیــم بگیرد. بــه طور 

وضــوح دسترســی مطلــوب در محیط، به ســبب برجســته نمودن 
کمتری  کــه وضوح دسترســی  آن بخــش نســبت به ســایر فضاهای 
کنتــرل بــر فضــا افزایــش یافتــه و امنیــت  را دارا می باشــند، میــزان 
 .)Peponis, 1990, 562-570( محیطــی تحــت تأثیــر قــرار می گیــرد
میــزان یکپارچگــی فضایــی6 نیــز بــر افزایــش امنیــت محیــط مؤثــر 
اســت. فضاهای جدا افتــاده و غیر هم پیوند، مشــکالت اقتصادی 
کاهش می دهد  و اجتماعــی را دامــن میزنند و امنیــت در محیط را 
کلی به نظر می رســد  )ریســمانچیان و بــل، ۱۳۹۰، ۷6(. لــذا به طور 
کنترل  ح شــده در ارتباط بــا شــاخص های محیطی  کــه مــوارد مطر

امنیت جهت بررسی در فضاهای جمعی نظیر بازار مؤثر است. 

گونه شناسی تیمچه ها با توجه به متغیر لبه  -4-2
بازار، مهم ترین محور و شاهراه ارتباطی در شهرهای قدیم بوده 
که بیشــترین آمد و شــد شــهروندان در آن صورت می گرفته اســت. 
گونه ای طراحی می شد  چیدمان فضایی در پیکره بندی بازارها به 
کنــار یکدیگرجانمایی  کــه مــکان فعالیت هــای ســازگار و مکمــل در 
گرا و ناســازگار هیچــگاه در مجاوت هم واقع  گــردد و فعالیت های وا
کلی شــکل بازارها به دو  نشــوند )ســلطان زاده،۱۳8۰، 4۲(. به طور 
که اغلــب بازارهای ایرانی  گونه ی خطی و متمرکز تقســیم می شــود 
در دسته ی اول جای می گیرند. فضای بازار شامل عناصری مانند 
کاروانســرا،  راســته های اصلی و فرعی، داالن، چهارســو، جلوخان، 
تیمچــه و... می باشــد )همــان۹6(. در همیــن ارتبــاط، تیمچــه به 
که  عنوان یکی از فضاهای اصلی در ســاختار بازار به شمار می رفت 
در آن انواع تجارتخانه ها مســتقر می شــده و به عنوان فضایی برای 
کاالها به شــمار می رفته اســت. این فضا مکانـــی  داد و ســتد انواع 
که این امر  مهـم بـرای مالقـات بازرگانـان نیز به شمار می رفته است 
موجب شــکل گیری روابط شــغلی زیادی میان آنها می شــده است 
)پیرنیــا، ۱۳8۷، ۱۲5(. اتاق هـــای تیمچه )حجـــره( عمدتًا بعنـــوان 
کار تجـار بـازار مـورد اسـتفاده قـرار مـی گرفت و به نـدرت جنبـه  دفتـر 

تصویر3- عوامل مؤثر بر میزان امنیت محیط در فضاهای تجاری.
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انباری یـا فعالیت های تولیـدی داشت. هـر تیمچـه از یـک طـرف بـا 
کاروانسـرایی ارتبـاط  راســـته اصلـــی بـازار و از سـمت دیگـر بـا ســـرا یـا 

داشـته است )بالغـی،۱۳86، ۱۹5(.
بــه  ایرانــی،  بازارهــای  در  تیمچه هــا  بــه  نفوذپذیــری  میــزان 
کــه به طــور مثال  نــوع لبــه ی آنهــا بســتگی داشــت. به ایــن معنی 
کــه از طرفیــن محصــور بودنــد، ارتبــاط آنهــا با ســایر  تیمچه هایــی 
بخش های بازار، صرفًا به یک جهت محدود می شــد. این موضوع 

کاربری آنها را نیز تحت الشعاع قرار می داد. نوع 
کثر نمونه های موجــود، تیمچه های محصور  که در ا به طــوری 
و نفوذناپذیــر بــه عنــوان فضایــی جهــت انبــار و نگهــداری اشــیاء 
فعالیت هــای  ســایر  بــه  نفوذپذیرتــر  تیمچه هــای  و  گران قیمــت 
گونه های  اقتصادی و عمومی اختصاص می یافت. با این توضیح، 
که در بازارهــای ایرانی وجود دارند، بر اســاس دو  مختلــف تیمچــه 
شــاخص "هندســه ی لبــه" و"میــزان نفوذپذیــری جبهه هــا" قابــل 
دســته بندی هســتند. با این حال علی رغم وجود تنوع بســیار زیاد 
در فــرم تیمچه هــا، پژوهــش حاضــر بــر اســاس دو شــاخص مذکور، 
که دارای شکل هندسی ثابت )چهارگوش(  تعدادی الگوی تیمچه 
و مســاحت های تقریبــی یکســان بودنــد را بــه عنــوان نمونه هــای 
که بر اســاس درجــه ی نفوذپذیری،  مــوردی انتخاب نموده اســت 
که تنهــا دارای یک  به هفت دســته تقســیم می شــوند. تیمچــه ای 
ورودی می باشــد و در محیط بیرونی آن حجره وجود ندارد، "نفوذ 
ناپذیر" خوانده می شــود. تیمچه هــای دارای یک جهت نفوذپذیر 
متمایــز"  ورودی  "بــدون  و  متمایــز"  ورودی  "بــا  دســته ی  دو  بــه 
تقســیم می شــوند. تیمچه هــای دارای دوجهــت نفــوذ در محیــط 
پیرامونــی نیــز بــه دو دســته ی "دارای دو جهــت مقابــل نفوذپذیر" 
و "دارای دوجهــت مجــاور نفوذپذیر" تقســیم می شــوند. همچنین 
تیمچه هــای دارای ســه و چهــار جهت نفوذ در محیــط خارجی نیز 
به ترتیب در دســته ی سه جهت نفوذپذیر و چهار جهت نفوذپذیر 

جای می گیرند )جدول۱( .
بــه منظــور بررســی تطبیقی و تســاوی ارزشــی میــان تیمچه ها، 
ایــن مثال هــا همگــی از منظــر نوع هندســه لبه، مســتطیل شــکل 
گرفته انــد؛  بــوده و از مســاحت های تقریبــی نســبتًا مشــابه بهــره 
همگی دارای حیاط مرکزی می باشند و در قلب یا مجاور بازارهای 
کاشان  شــهری واقع شــده اند. تیمچه و سرای بخشی واقع در بازار 
کاروانســرای حســین خانی واقع در  به عنوان نمونه ی نفوذناپذیر، 
شــهر همــدان به عنــوان نمونه دارای یک جبهه )بــدون ورودی( و 
کاروانســرای نبــی واقــع در بازار قزوین بــه عنوان نمونــه دارای یک 

جبهــه )بــا ورودی( انتخــاب شــده اســت. در ارتبــاط بــا دو جبهــه 
ک بــه عنوان  کاشــانی واقــع در بازار ارا نفوذپذیــر، تیمچــه و ســرای 
نمونــه دو جبهه)مقابل( و مجموعه ملک واقع در بازار اصفهان به 
گرفته شــده اســت. تیمچه  عنوان نمونه دو جبهه )مجاور( در نظر 
ک بــه عنــوان نمونــه ســه جبهــه  گلشــن واقــع در بــازار ارا و ســرای 
نفوذپذیــر و در نهایــت تیمچــه ی مهدیــه واقــع در بــازار تهــران بــه 
گردید.                                                                                          عنوان نمونه چهار طرف نفوذپذیر انتخاب 

3- مواد و رو ش ها

پژوهــش حاضــر بــا توجــه بــه ماهیــت آن، بــر مبنــای مطالعات 
کتابخانــه ای و تحقیقــات اســنادی صــورت پذیرفته اســت. هدف 
کیفیــت نفوذپذیــری لبه بر شــاخص های  تحقیــق، بررســی اثــرات 
از  کــه پیــش  امنیــت در فضــای تیمچه هــا می باشــد. همان طــور 
ایــن نیــز ذکــر شــد، مؤلفه های"خوانایی"،"کنتــرل و دسترســی" و 
کیفیت  "یکپارچگــی فضایی"، به عنوان شــاخص های تبیینکننده 
کیفیــت نفوذپذیری  که ایــن مؤلفه ها بــر  محیــط معرفــی شــده اند 

لبه ها نیز تاثیرگذار می باشند.
در ایــن پژوهــش از تکنیــک نحو فضا به منظــور تجزیه و تحلیل 
پیکره بندی فضای تیمچه ها استفاده شده است. با این حال ذکر 
که عمومًا از این تکنیک به منظور تحلیل  این نکته ضروری اســت 
که از چندین ریز  ســاختار فضایی محیط هایی اســتفاده می شــود 
کــه تیمچه ها در  فضــا تشــکیل شــده باشــند. ایــن در حالــی اســت 
ساختار کالبدی خود از فضاهایی چون حجره ها، محل استراحت، 
انبــار، حیــاط، راهروهــا، ورودی، هشــتی و... تشــکیل شــده اند و 
گونه ســاختمانی  کاربــرد ایــن تکنیــک را در تحلیــل ایــن  ایــن امــر، 
توجیــه می نمایــد. با این توصیف، به منظور تحلیل ســه شــاخص 
"خوانایی"،"کنترل و دسترســی" و "یکپارچگی فضایی" از ابزارهایی 
گامــی"، "هم پیونــدی"،" اتصال"،"قابلیت دسترســی  چون "عمــق 
"ایزوویســت  و  مســاحی"  "ایزوویســت  متریــک("،  )عمــق  فیزیکــی 

محیطی" استفاده می شود )تصویر4(. 
گرفتن هــر فضا نســبت به  عمــق فضــا بــه معنــی مرحلــه ی قــرار 
که فضای ورودی در عمق  کلی بنا می باشد. به این معنی  ورودی 
صفــر قرار دارد و فضاهای بعدی بــه ترتیب با توجه به تعویض فضا 
در عمق ها یا رده های بعدی قرار می گیرند. همچنین عمق متریک 
یــا به عبارتی قابلیت دسترســی فیزیکی به معنــی میزان عمق با در 

 .)Hillier, 2007, 21( گرفتن فاصله ی متریک می باشد نظر 

کالبد فضایی لبه. گونه شناسی تیمچه ها از منظر  جدول1- 

کیفیت نفوذپذیری لبه بر تامین امنیت فضا بررسی 
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واژه ی هم پیونــدی در مقابــل واژه ی جــدا افتادگــی قــرار دارد. 
کــه در ادغــام بــا ســایر فضاهــا  فضایــی دارای هم پیونــدی اســت 
کــه دارای ارتباطات متعــدد با ســایر فضاها  باشــد. بــه ایــن معنــی 
کمی قرار دارند  اســت. معمواًل فضاهای هم پیوند در عمق نســبتًا 
 Hillier et al.,(و درجه ی خصوصی بودن فضا را نیز تعیین می کند

 .)1984, 65- 69
اتصــال فضاهــا بــه معنــی تعــداد ارتباطــات هــر فضــا بــا ســایر 
فضاهــای موجــود در پیکره بنــدی بنا اســت. این متغیــر در ارتباط 
که تعــدد اتصال فضاها  بــا هم پیونــدی نیز می باشــد؛ به این معنی 
بــا یکدیگــر موجــب افزایــش میــزان هم پیونــدی و یکپارچگــی فضا 
کنترل  می شــود. همچنین بوسیله ی این شاخص می توان میزان 
که فضــا با تعداد  فضــا را نیــز مورد ســنجش قــرار داد؛ به ایــن معنی 
کنترل بیشــتر به نســبت فضا با اتصــاالت زیاد  کــم دارای  اتصــاالت 

 .)Oswald, 2011, 739( است
قابلیــت دسترســی فیزیکــی بوســیله ی عمــق متریــک بررســی 
گامی، در بررســی متریک آن به جای  می شــود و تفاوت آن با عمق 
ارزیابی مرحله ای اســت. هیلیر و هانســون از ایزوویســت به منظور 
 Hillier et al.,( ک بصــری از محیــط یــاد می کننــد ترجمــه ی ادرا
1976(. بــه عبارتــی دیگر، منظور از ایزوویســت، بررســی یک ســری 
نقــاط قابــل رؤیــت از یــک نقطــه ی خــاص در فضــا می باشــد. این 
روش، ابــزاری بــه منظــور ثبت دائمــی اطالعات از محیط به شــمار 
مــی رود )Tandy, 1967(. ایزوویســت در ابــزار رایانــه ای نحوفضــا، 
که به منظــور ثبت هر چه  گونــی می باشــد  گونا دارای قســمت های 
کار بــرده می شــوند. در پژوهش  دقیق تــر ابعــاد بصــری محیــط بــه 
کــه بررســی ابعــاد امنیتــی محیــط  حاضــر بــا توجــه بــه ماهیــت آن 
گیرنده ی  می باشــد، از ایزویســت مســاحی )بررسی مســاحت در بر 
میــزان دیــد در هــر مرحلــه بــه متــر مربــع(  و ایزوویســت محیطــی 
کل محیط پیرامونی یا مرز بنا  )بررســی میزان محیط دیده شــده از 

گون فضا به متر( استفاده خواهد شد.  گونا در قسمت های 

4- چارچوب نظری پژوهش

کــه نقش لبه ی  بــا توجــه به مطالب عنوان شــده به نظر می رســد 
فضا از جنبه های مختلف، تعیین کننــده ی برخی از ویژگی های فضا 
کیفیت محیط در آنها اســت. به همیــن دلیل در علم  جهــت تعییــن 
طراحــی شــهری همواره از ســوی طراحان مــورد توجه بوده اســت. با 
کالبد فضا(، کیفیت  توجه به ماهیت پژوهش حاضر )تجزیه و تحلیل 
کات عینی مورد بررسی قرار می گیرد. لذا به  لبه ی فضا از جنبه ی ادارا
واسطه ی ابزار شیبه سازی رایانه ای نحوفضا، فرایند مربوط به تحلیل 
گرفتن شــاخص های  کید بر لبه و با در نظر  اندام هــای تیمچه ها بــا تأ
گرفتن تاثیر  امنیت محیط انجام خواهد شد. از سویی دیگر با در نظر 
کالبدی فضا، می توان مؤلفه های سنجش محیط را از  کیفیت  لبه بر 
کتورهای تأمین امنیت بررسی نمود. لذا جهت بررسی کیفیت  منظر فا
محیط با لحاظ نمودن شاخص های امنیتی، مؤلفه های "خوانایی"،" 
کنترل و دسترسی"و "یکپارچگی فضایی" برگزیده شدند که هر کدام از 
آنها بوسیله ی شاخص های نحو فضا قابل تجزیه و تحلیل می باشند. 
کتور "خوانایی" با اســتفاده از شاخص عمق مورد  که: فا به این معنی 
بررسی قرار می گیرد. شاخص قابلیت دسترسی به فضا نیز می تواند در 
راستای کشف پیچیدگی یا خوانایی محیط راه گشا باشد. همچنین 
نمودار هم پیوندی - اتصال نیز در نرم افزار نحوفضا به بررسی خوانایی 
گیر یا بــه عبارتی  کمــک می کنــد. ایــن نمودار شــعاع های محلــی و فرا
یکپارچگــی فضا را مــورد ارزیابی قرار می دهد. میزان صفر در آن بیانگر 
کثر میزان  کثر پیچیدگی و اعداد نزدیک به یک نشان دهندۀ حدا حدا

.)Hillier, 2007,73-76( خوانایی می باشد
"کیفیــت دیــد" نیــز بوســیله ی ایزوویســت و دسترســی بصــری 
قابــل بررســی اســت. ایــن دو مؤلفه با لحــاظ نمودن مخــروط دید 
)ایزوویســت( و میــزان دیــد )دسترســی بصــری( در هــر مرحلــه، به 
کیفیــت دیــد  ارائــه ی اطالعاتــی جهــت پــردازش محیــط از منظــر 
کلــی وجود فضاهای محــوری و میزان دید باال  می پــردازد. بــه طور 

تصویر4- نمودار فرایند تحقیق.
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در محیط به افزایش امنیت در محیط می انجامد. 
"یکپارچگــی محیطــی" نیــز بوســیله ی شــاخص هم پیونــدی و 
اتصال قابل ارزیابی اســت. بوســیله ی خروجی اطالعات مربوط به 
ایــن دو مؤلفــه، میــزان یکپارچگــی و یا عــدم آن را می تــوان در فضا 
کنتــرل  مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار داد در نتیجــه می تــوان میــزان 
بــر یــک فضا را بررســی نمود. بر اســاس ایــن شــاخص ها، فضاهای 
کیفیت  همپیوند و یکپارچه نســبت به فضاهای جدا افتاده دارای 

امنیتی باالتری می باشند)تصویر5(. 

5- تحلیل نمونه ها با استفاده از نرم افزار

کنترل و دسترسی با توجه به قابلیت های  - به منظور سنجش 
گســترده ی نرم افــزار در بررســی زاویــه دیــد، مخــروط دیــد،  نســبتًا 
میــزان دیــد، مرحلــه ی دیــد و... از دو بخــش مربوط به ایزویســت 

که شامل موارد زیر می باشد: گرفته می شود  بهره 
۱- ایزوویســت مساحی )ســطح اشغال فضای دیده شده در هر 
مرحله بوسیله ی افراد(: در این پژوهش، ایزوویست مساحی برای 
که شــامل دید در  گرفت  کــدام از تیمچه ها از ســه نقطه انجــام  هــر 
نقطه ورودی )مرحله۰( دید از هشــتی به حیاط)مرحله ی۱( و دید 

از مرکز حیاط به جداره های اطراف)مرحله۲( می باشد.
کندگــی اعــداد  کــه شــامل میــزان پرا  ۲- ایزوویســت محیطــی 

مربوط به محدوده ی دید در محیط فضا از مرکز تا لبه است. 
- به منظور بررســی میزان یکپارچگی فضاها از قابلیت اتصال۷، 
همچنیــن  و   )Visual integration. R=5( محلــی  هم پیونــدی 
گیر )Visual integration. R=n( اســتفاده می شود.  هم پیوندی فرا
هم پیونــدی محلــی بــه معنــی میــزان یکپارچگی یــا ادغــام فضاها 
گیر به معنــی میزان ادغام  در شــعاع معین اســت و هم پیونــدی فرا
کل بنــا اســت. در ایــن پژوهش مقدار شــعاع  و یکپارچگــی فضــا در 

گرفته شده است. هم پیوندی محلی، 5 متر در نظر 
- شــاخص خوانایــی نیــز در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از متغیر 
کوتاه ترین فاصله  کــه به معنی  گرفته اســت  عمق مورد تحلیل قرار 
بــه دورتریــن فضــا نســبت بــه ورودی8می باشــد. ایــن شــاخص در 
نرم افــزار نحــو فضــا در دو حالــت عمــق متریــک۹ بــه معنــی فاصلــه 
دورتریــن نقطــه تا ورودی و عمق مرحله ای به معنی تعداد مراحل 
طی شده به منظور رسیدن به دورترین فضا اندازه گیری می شود. 
کــدام از تیمچه هــای نــام بــرده شــده، ۷   در ادامــه بــرای هــر 
که نتایج آن در جداول  گرفت  شاخص نرم افزاری مورد تحلیل قرار 

۲ و ۳ ارائه شده است. 

تصویر5- نمودار چارچوب مفهومی پژوهش.

کتورهای امنیت.  جدول2- بررسی نرم افزاری- شکلی تیمچه ها به منظور ارزیابی فا

کیفیت نفوذپذیری لبه بر تامین امنیت فضا بررسی 

 ها به منظور ارزیابی فاکتورهای امنیت. شکلی تیمچه -افزاریبررسی نرم -2جدول

 

 یکپارچگی فضایی کنترل و دسترسی خوانایی

Metric 
depth Step depth Isovist 

perimeter Isovist area Visibility 
(connectivity) 

Visual 
integration. 

R=5 
Visual 

integration. 
R= n 

شکل   
کالبدی تیمچه

 ها

 نفوذ
 پذیرنا

   

  0مرحله

   

  1مرحله
  2مرحله

دارای یک 
با جبهه )

 ورودی متمایز(
   

  0مرحله

   

  1مرحله
  2مرحله

دارای یک جبهه 
بدون ورودی )

    متمایز(

  0مرحله

   

  1مرحله
  2مرحله

 جبهه دودارای 
 (دو جبهه مقابل)

   

  0مرحله

   
  1مرحله
 2مرحله

 

 جبهه دودارای 
دو جبهه )

    (مجاور

 0مرحله
 

   
 1مرحله

 
 2مرحله

 

 سهدارای 
 جبهه

   

  0مرحله

   

  1مرحله
  2مرحله

 چهارارای د
 جبهه

   

 0مرحله
 

   
 1مرحله

 
 2مرحله
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کتورهای امنیت.  جدول3- بررسی نرم افزاری- عددی تیمچه ها به منظور ارزیابی فا

 ها به منظور ارزیابی فاکتورهای امنیت. شکلی تیمچه -افزاریبررسی نرم -2جدولادامه جدول 2.
 

 یکپارچگی فضایی کنترل و دسترسی خوانایی

Metric 
depth Step depth Isovist 

perimeter Isovist area Visibility 
(connectivity) 

Visual 
integration. 

R=5 
Visual 

integration. 
R= n 

شکل   
کالبدی تیمچه

 ها

 نفوذ
 پذیرنا

   

  0مرحله

   

  1مرحله
  2مرحله

دارای یک 
با جبهه )

 ورودی متمایز(
   

  0مرحله

   

  1مرحله
  2مرحله

دارای یک جبهه 
بدون ورودی )

    متمایز(

  0مرحله

   

  1مرحله
  2مرحله

 جبهه دودارای 
 (دو جبهه مقابل)

   

  0مرحله

   
  1مرحله
 2مرحله

 

 جبهه دودارای 
دو جبهه )

    (مجاور

 0مرحله
 

   
 1مرحله

 
 2مرحله

 

 سهدارای 
 جبهه

   

  0مرحله

   

  1مرحله
  2مرحله

 چهارارای د
 جبهه

   

 0مرحله
 

   
 1مرحله

 
 2مرحله

 
 

 ها به منظور ارزیابی فاکتورهای امنیت. شکلی تیمچه -افزاریبررسی نرم -2جدول

 

 یکپارچگی فضایی کنترل و دسترسی خوانایی

Metric 
depth Step depth Isovist 

perimeter Isovist area Visibility 
(connectivity) 

Visual 
integration. 

R=5 
Visual 

integration. 
R= n 

شکل   
کالبدی تیمچه

 ها
 نفوذ

 پذیرنا
   

  0مرحله

   

  1مرحله
  2مرحله

دارای یک 
با جبهه )

 ورودی متمایز(
   

  0مرحله

   

  1مرحله
  2مرحله

دارای یک جبهه 
بدون ورودی )

    متمایز(

  0مرحله

   

  1مرحله
  2مرحله

 جبهه دودارای 
 (دو جبهه مقابل)

   

  0مرحله

   
  1مرحله
 2مرحله

 

 جبهه دودارای 
دو جبهه )

    (مجاور

 0مرحله
 

   
 1مرحله

 
 2مرحله

 

 سهدارای 
 جبهه

   

  0مرحله

   
  1مرحله
  2مرحله

 چهارارای د
 جبهه

   

 0مرحله
 

   
 1مرحله

 
 2مرحله

 
 

 ها به منظور ارزیابی فاکتورهای امنیت. تیمچه عددی -افزاریبررسی نرم -3جدول

 

 یکپارچگی فضایی کنترل و دسترسی خوانایی

Metric 
depth Step depth Isovist perimeter Isovist area Visibility 

(connectivity) 

Visual 
integration. 

R=5 

Visual 
integration. 

R= n 

ترین کوتاه
فاصله به 

 دورترین نقطه
مرحله عمق 
 min max )عمق گامی(

مساحت میزان 
دید در فضا از 
وردی تا حیاط 

 2mبه 

سطح درصد 
 نسبتاشغال 

 به کل بنا
min max min max min max 

شکل  کالبدی تیمچه
 ها

 121.33 4.63 مرحله 4 25.21 پذیرنفوذ نا
 %21 192-0مرحله

 %32 291-1مرحله 14.47 1.96 4.47 2.17 825 16
 %33 293-2مرحله

دارای یک 
با جبهه )

ورودی 
 متمایز(

 390.87 7.66 مرحله 5 26.37
 %22 154-0مرحله

%34 304-1مرحله 8.92 2.12 7.66 2.55 1256 12  
 %40 394-2مرحله

دارای یک 
بدون جبهه )

ورودی 
 متمایز(

 416.52 7.38 مرحله 5 37.95
 %38 284-0مرحله

 %53 399-1مرحله 11.49 2.63 11.14 2.89 1895 15
 %67 501-2مرحله

 دودارای 
دو ) جبهه

 (جبهه مقابل
 مرحله5 35.84

 
3.90 419.18 

 %42 285-0مرحله
 %70 432-1مرحله 13.88 4.00 13.88 4.03 3287 5

 %75 459-2مرحله
 دودارای 
دو ) جبهه

 (جبهه مجاور
 مرحله5 27.96

 
5.96 397.19 

 %44 301-0مرحله
 %46 316-1مرحله 12.89 3.10 12.89 3.13 2420 8

 %53 366-2مرحله

 سهدارای 
 579.75 6.06 مرحله 5 37.57 جبهه

 %45 285-0مرحله
 %26 194-1مرحله 10.13 3.30 14.13 3.31 2775 13

 %49 332-2مرحله

 چهارارای د
 628.89 8.52 مرحله 6 42.11 جبهه

 %55 309-0مرحله
 %51 225-1مرحله 6.74 3.14 16.74 3.27 3873 18

 %68 389-2مرحله
 



4۹

ادامه جدول 3.

تصویر 6- نمودار میله ای خوانایی )عمق متریک( تیمچه ها.

6-تجزیه و تحلیل داده ها 

ج از بررســی های نرم افزاری،  گرفتن اطالعات مســتخر با در نظر 
تاثیــر هر یک از مؤلفه ها درتأمین امنیــت محیط و تفاوت های آنها 

ح زیر می باشد: در نمونه های مختلف به شر

6-1- خوانایی
نظــری،  بخــش چارچــوب  ح شــده در  مــوارد مطــر اســاس  بــر 
گامــی و نمودار  مؤلفــه ی خوانایی بوســیله ی عمــق متریک، عمق 
خوانایی سنجیده شده است. در ارتباط با شاخص عمق، ذکر این 
گامی در فضا به طور  که افزایش عمق متریک و  نکته ضروری است 

کلی نشــان دهنده افزایش طول فضا اســت و با افزایش طول فضا، 
که ایــن موضوع تامیــن امنیت  تعــداد فضاهــا نیــز افزایــش می یابد 
فضا را دچار خدشــه می نماید. داده های جدول ۳ نشــان می دهد 
کمتر و پس از  کــه مقادیــر عمق متریک در نمونه نفوذناپذیر از همه 
آن نمونــه نفوذپذیــر از یک جبهــه با ورودی متمایــز در درجه دوم 
گامی نیــز نمونه نفوذناپذیر،  قــرار دارد. در ارتباط با شــاخص عمق 
کمتریــن تعــداد مراحــل را از نقطــه ورودی تــا دورتریــن نقطــه نیــاز 
دارد و در مقابــل در نمونــه چهار طرف نفوذپذیر، بیشــترین تعداد 
مرحله جهت رسیدن به انتهایی ترین فضا طی می شود. لذا نتایج 
گامی در این خصوص  تحلیل های مربوط به عمق متریک و عمق 
کلی  که در نمونــه نفوذپذیــر، میزان عمق بــه طور  نشــان می دهــد 
کمتریــن میــزان ممکــن و نمونــه چهار طرف  گامــی( در  )متریــک و 

کیفیت نفوذپذیری لبه بر تامین امنیت فضا بررسی 

 ها به منظور ارزیابی فاکتورهای امنیت. تیمچه عددی -افزاریبررسی نرم -3جدول
 

 یکپارچگی فضایی کنترل و دسترسی خوانایی

Metric 
depth Step depth Isovist perimeter Isovist area Visibility 

(connectivity) 

Visual 
integration. 

R=5 

Visual 
integration. 

R= n 

ترین کوتاه
فاصله به 

 دورترین نقطه
مرحله عمق 
 min max )عمق گامی(

مساحت میزان 
دید در فضا از 
وردی تا حیاط 

 2mبه 

سطح درصد 
 نسبتاشغال 

 به کل بنا
min max min max min max 

شکل  کالبدی تیمچه
 ها

 121.33 4.63 مرحله 4 25.21 پذیرنفوذ نا
 %21 192-0مرحله

 %32 291-1مرحله 14.47 1.96 4.47 2.17 825 16
 %33 293-2مرحله

دارای یک 
با جبهه )

ورودی 
 متمایز(

 390.87 7.66 مرحله 5 26.37
 %22 154-0مرحله

%34 304-1مرحله 8.92 2.12 7.66 2.55 1256 12  
 %40 394-2مرحله

دارای یک 
بدون جبهه )

ورودی 
 متمایز(

 416.52 7.38 مرحله 5 37.95
 %38 284-0مرحله

 %53 399-1مرحله 11.49 2.63 11.14 2.89 1895 15
 %67 501-2مرحله

 دودارای 
دو ) جبهه

 (جبهه مقابل
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 دودارای 
دو ) جبهه
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 %44 301-0مرحله
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 %53 366-2مرحله

 سهدارای 
 579.75 6.06 مرحله 5 37.57 جبهه

 %45 285-0مرحله
 %26 194-1مرحله 10.13 3.30 14.13 3.31 2775 13

 %49 332-2مرحله

 چهارارای د
 628.89 8.52 مرحله 6 42.11 جبهه

 %55 309-0مرحله
 %51 225-1مرحله 6.74 3.14 16.74 3.27 3873 18

 %68 389-2مرحله
 

 ها به منظور ارزیابی فاکتورهای امنیت. تیمچه عددی -افزاریبررسی نرم -3جدول

 

 یکپارچگی فضایی کنترل و دسترسی خوانایی

Metric 
depth Step depth Isovist perimeter Isovist area Visibility 

(connectivity) 

Visual 
integration. 

R=5 

Visual 
integration. 

R= n 

ترین کوتاه
فاصله به 

 دورترین نقطه
مرحله عمق 
 min max )عمق گامی(

مساحت میزان 
دید در فضا از 
وردی تا حیاط 

 2mبه 

سطح درصد 
 نسبتاشغال 

 به کل بنا
min max min max min max 

شکل  کالبدی تیمچه
 ها

 121.33 4.63 مرحله 4 25.21 پذیرنفوذ نا
 %21 192-0مرحله

 %32 291-1مرحله 14.47 1.96 4.47 2.17 825 16
 %33 293-2مرحله

دارای یک 
با جبهه )

ورودی 
 متمایز(

 390.87 7.66 مرحله 5 26.37
 %22 154-0مرحله

%34 304-1مرحله 8.92 2.12 7.66 2.55 1256 12  
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 %53 399-1مرحله 11.49 2.63 11.14 2.89 1895 15
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 دودارای 
دو ) جبهه

 (جبهه مقابل
 مرحله5 35.84

 
3.90 419.18 

 %42 285-0مرحله
 %70 432-1مرحله 13.88 4.00 13.88 4.03 3287 5

 %75 459-2مرحله
 دودارای 
دو ) جبهه

 (جبهه مجاور
 مرحله5 27.96

 
5.96 397.19 

 %44 301-0مرحله
 %46 316-1مرحله 12.89 3.10 12.89 3.13 2420 8

 %53 366-2مرحله

 سهدارای 
 579.75 6.06 مرحله 5 37.57 جبهه

 %45 285-0مرحله
 %26 194-1مرحله 10.13 3.30 14.13 3.31 2775 13

 %49 332-2مرحله

 چهارارای د
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 %68 389-2مرحله
 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

نفوذ ناپذیر دارای یک جبهه 
با ورودی )

(متمایز

دارای یک جبهه 
بدون ورودی )

(متمایز

دارای دو جبهه 
دو جبهه )

(مقابل

دارای دو جبهه 
دو جبهه )

(مجاور

دارای سه جبهه دارای چهار 
جبهه



5۰
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۲۳  شماره ۱  بهار ۱۳۹۷

نفوذپذیر دارای بیشترین میزان عمق می باشد. 
 از ســویی دیگر با مقایســه نمودارهای هم پیوندی - اتصال یا به 
که بر مبنای  عبارتــی "نمودارخوانایِی" مربوط به هریک از تیمچه ها 
R۲ یــا شــعاع هم پیونــدی محاســبه می شــود، هرچــه عــدد بدســت 

آمــده بــه صفر نزدیک تر باشــد، فضا پیچیده تر و هر چــه این عدد به 
یک نزدیک تر باشــد، محیط مورد نظر خواناتر خواهد بود )تصاویر۷ 
که هر چه تعداد  تا۱۳(. بررسی نمودارها این نکته را آشکار می نماید 
کرده  لبه هــای نفوذپذیــر در نمونه هــای مــورد بررســی افزایش پیــدا 
است، از میزان وضوح بصری فضا کاسته شده است. به عبارتی دیگر 
از میان نمونه های مورد بررسی، نمونه نفوذناپذیر، بیشترین میزان 
کم ترین  خوانایی را داشته و در مقابل نمونه چهار طرف نفوذپذیر، 

میزان خوانایی و وضوح فضایی را دارا بوده است. 

کنترل و دسترسی  -2-6
همانگونه که پیش از این ذکر گردید، شاخص کنترل و دسترسی 
در این پژوهش بوسیله ی ابزارهای ایزوویست مساحی و ایزوویست 
گرفته است. ایزوویست مساحی به معنی  محیطی مورد بررسی قرار 

کــه از یک نقطــه به فضا  مســاحت محــدوده دیــد فردی ناظر اســت 
نگاه می کند. لذا هر چه این مقدار بیشــتر باشــد، نشــان دهنده این 
که فرد توانایی مشــاهده ســطح بیشــتری از فضا را دارد  نکته اســت 
کنترل وی نســبت به فضا  کــه ایــن موضوع منجــر به افزایش میــزان 
می شــود. این موضوع در ارتباط با امنیت در فضای درونی تیمچه، 
کــه از بیرون، فضــای داخل قابل  زمانــی مــورد اهمیت قــرار می گیرد 
که درون تیمچه نزاع یا درگیری  رویت باشد. به عبارتی دیگر، زمانی 
بــه وقوع می پیونــدد، افزایش میــزان دید از بیرون به داخل توســط 
نیروهای امنیتی می تواند در کنترل نزاع و کاهش درگیری ها مثمرثمر 
واقع شود. لذا مشاهده درصد مساحت اختصاص یافته به مخروط 
که این میزان  دید در نقطه ورود به فضا )مرحله ۰(، نشــان می دهد 
در نمونه نفوذپذیر از چهار جهت، در بیشینه مقدار و در مقابل آن، 
کمترین میزان می باشــد. این بدین معنی  نمونه نفوذناپذیر دارای 
است که در نمونه چهار طرف نفوذپذیر، فرد ناظر در بیرون از تیمچه 
در هنگام وقوع درگیری دید بیشــتری به فضای داخلی حیاط دارد 
و در مقابــل، در نمونــه نفوذناپذیر، دید به فضای مرکزی تنها از یک 

کم، قابل انجام می باشد.  مجرای ورودی با سطح 

تصویر 7- نمودار خوانایی تیمچه ی نفوذ ناپذیر.

تصویر 10- نمودار خوانایی تیمچه ی دارای دو جبهه )دو جبهه مقابل(.

تصویر 13- نمودار خوانایی تیمچه ی دارای چهار جبهه.

تصویر 11- نمودار خوانایی تیمچه ی دارای دو جبهه )دو جبهه مجاور(.

تصویــر 9- نمــودار خوانایــی تیمچــه ی دارای یــک جبهــه )بــدون 
ورودی متمایز(.

تصویر 8- نمودار خوانایی تیمچه ی دارای یک جبهه 
)با ورودی متمایز(.

تصویر 12- نمودار خوانایی تیمچه ی دارای سه جبهه.
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تصویر14- نمودار بررسی تطبیقی ایزوویست در تیمچه ها.

تصویر15- نمودار بیشینه ی اتصال در تیمچه ها.

گیر در تیمچه ها. تصویر16- نمودار بیشینه ی هم پیوندی محلی و فرا

کیفیت نفوذپذیری لبه بر تامین امنیت فضا بررسی 
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نتیجه

در جمع بنــدی یافته هــای فــوق و بــه منظــور ارائــه راهکارهای 
کســب شــده از تجزیــه و تحلیل  کاربــردی و با اســتناد به یافته های 

تیمچه های مورد نظر، نتایج زیر تبیین می گردد:
که ورودی)هــا( در آن قرار دارد، در تأمین  گی هــای لبه ای  - ویژ
که تعیین کننده  امنیت فضا از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چرا
میــزان بــار تجمعــی به فضــا و در نتیجه میــزان نفوذپذیــر به داخل 

فضا است.
- مکان یابی تیمچه ها )مجاور و یا درقلب بازار( در تأمین و حفظ 
امنیت آنها یا به عبارتی ایجاد نقاط جرم خیز در آنها تأثیر به سزایی دارد.
گــردش فضایــی را افزایــش می دهــد،  کــه  - وجــود حلقه هایــی 

افتادگــی آن جلوگیــری  از جــدا  و  یکپارچگــی فضــا شــده  موجــب 
می نمایــد و بــر ایــن اســاس در ایجــاد امنیــت فضــا مؤثــر اســت. در 
گــی فضایــی )وجود  کــه فاقــد چنیــن ویژ بخش هایــی از تیمچه هــا 
که به  بن بســت های متعدد( هســتند، نورپردازی و ایجاد شرایطی 
کمک نماید و از احتمال وجود بزه بکاهد، ضروری  شناسایی فضا 

به نظر می رسد.
- وجــود هندســه های مقعــر )دارای مانع در دید مســتقیم( در 
ســاختار فضــا، موجب عدم دسترســی بصری مناســب و در نتیجه 
امــکان ُبــروز بــزه بیشــتر در فضــا می گــردد. ایــن مســاله در رابطه با 
تیمچه هــای نفوذپذیــر به دلیــل ارتباطات فضایی بیشــتر و اتصال 

ایزوویســت محیطــی به معنی میزان ســطحی از لبــه پیرامونی 
کــه در نقــاط مختلــف، توســط فــرد ناظــر در مرکــز  یــک بنــا اســت 
کیفیت  فضا قابل مشــاهده اســت. ایــن مقدار تا حد زیــادی تابع 
شــکلی و هندســی لبه پیرامونی بنا می باشد. داده های به دست 
کــه ایــن مقــدار در تیمچــه بــا  آمــده در جــدول ۳ نشــان می دهــد 
چهــار جبهــه نفوذپذیــر در بیشــترین مقــدار می باشــد و هرچــه از 
کاهش  کاســته می شــود، ایــن مقدار نیز  میزان نفوذپذیری لبه ها 
که از دید فرد ناظر در مرکز حیاط  می یابد. این بدان معنی اســت 
در الگــوی تیمچــه با چهار جبهه نفوذپذیری، ســطح بیشــتری از 
کنترل  که این موضوع افزایش  محیــط پیرامونی قابل رویت بوده 

فضایــی و در نتیجــه افزایش امنیت را در پی دارد. 

6-3- یکپارچگی فضایی
براســاس نتایــج حاصــل از بخــش چارچــوب نظــری پژوهــش، 
یکپارچگــی فضایــی یا بــه عبارتی میــزان جدا افتادگی و پیوســتگی 
در فضا بوســیله ی شــاخص های اتصال و هم پیوندی قابل بررسی 
اســت. مشــاهده نمونه های موردی و نیز نتایــج داده های جدول 
کــه در نمونــه تیمچه بــا چهار جبهــه نفوذپذیر،  ۳ نشــان می دهــد 
اتصــال فضــا میان حجره هــا و فضای مرکــزی و نیز معبــر پیرامونی، 
کــه ارتباط دو  در بیشــترین ســطح ممکن می باشــد. به این معنی 
طرفــه حجره هــا با فضای مرکــزی و معبر پیرامونی، امکان تشــکیل 
کــه ایــن موضــوع منجر به  حلقه هــای متعــددی را فراهــم می کنــد 
افزایــش میــزان اتصــاالت فضایــی و نیز افزایــش میــزان یکپارچگی 
یــا هم پیونــدی فضایی و بــه حداقل رســیدن میزان جــدا افتادگی 
کاهــش میــزان نفوذپذیــری در  فضایــی می گــردد. بــر این اســاس، 
کاهش میزان اتصال و یکپارچگی فضایی را به همراه داشته  لبه ها، 

کاهش میزان امنیت را نیز در پی خواهد داشت.  و در نتیجه 

7- بحث 

تیمچــه ی نفوذناپذیــر بــه واســطه داشــتن تنهــا یــک ورودی، 
کنتــرل ورود و خــروج افــراد را فراهــم می آورد. ایــن موضوع  امــکان 

گونــه بازارهــا تاثیرگــذار اســت. با ایــن حال  در تامیــن امنیــت ایــن 
داده های به دســت آمده از تحلیل های نرم افزاری نشــان می دهد 
کنتــرل و  کتــور خوانایــی،  کــه ایــن نــوع تیمچه هــا از میــان ســه فا
دسترســی و یکپارچگــی فضایــی، تنهــا از بعــد خوانایــی در ســطح 
کــه از منظــر دو شــاخص  مطلوبــی قــرار دارد. ایــن در حالــی اســت 
کنتــرل و دسترســی ]بصــری[، و نیــز میــزان یکپارچگــی فضایــی در 
که این موضوع، تامیــن امنیت فضا در  ســطح نامطلوبی قــرار دارد 

ارتباط با این ابعاد را تحت تاثیر قرار می دهد. 
در مقابــل در الگــوی فضایی تیمچــه با چهار جبهــه نفوذپذیر، 
کنترل و دسترســی و نیز  کم، میزان  علیرغــم وجــود میزان خوانایی 
میــزان یکپارچگــی فضایی در آن در ســطح مطلوب تــری قرار دارد. 
که در این الگو به واســطه وجود دسترســی بصری از بیرون به  چــرا 
داخل تیمچه و برعکس، میزان مخروط دید در دو سطح محیطی 
کنتــرل از  کــه ایــن موضــوع، میزان  کــرده  و مســاحی افزایــش پیــدا 
بیرون به داخل و برعکس را افزایش داده است. از طرفی به واسطه 
همیــن ارتبــاط دو طرفه حجره ها، میــزان دسترســی فیزیکی برای 
که ایــن موضوع باعــث افزایش  افــراد از دو بــر حجــره وجود داشــته 
کاهش جدا افتادگی فضایی  میــزان یکپارچگی فضایی و در نتیجه 
که در نهایت مجموع این عوامل، امنیت  در ساختار بنا شده است 

این نوع پیکره بندی فضایی را ارتقا بخشیده است. 
در مجمــوع می تــوان مکان یابــی الگوهــای مختلــف تیمچه ها 
کیفیــت نفوذپذیــری لبه هــای آن تاثیرگــذار  در ســطح بــازار را بــر 
کــه در بدنه های خارجی  کــه تیمچه هایی  دانســت بــه این معنی 
کنترل بیشــتر نســبت به  بــازار قــرار می گرفتند، به لحاظ امنیتی بر 
کاهش  که این موضــوع باعث  کید داشــتند  ورود و خــروج افراد تا
کردن ورود و خــروج افراد از  نفوذپذیــری لبه هــا در آنهــا و محدود 
کثــر یــک ورودی مشــخص می شــد. ایــن در  یــک جبهــه و یــا حدا
کــه در بخش هــای مرکزی بــازار بنا  کــه تیمچه هایی  حالــی اســت 
می شــدند، به واســطه امکان تردد جمعیت بیشتر در آنها، دارای 
کــه در ایــن نــوع تیمچه ها، مســئله  لبه هایــی نفوذپذیرتــر بودنــد 
ج به داخــل )برای  تامیــن امنیــت بــه واســطه افزایش دیــد از خار

نیروهــای امنیتی( حاصل می آمد. 
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