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متدمه
 یبرا یدارند و بستر یو بصر یکیزیف یه عموم مردم به آن دسترسکهستند  یاز بافت شهر ییها بخش یشهر یفضاها

در انکار  یر مدرن سعکتف که یدرحال (.1442)کوان،  شود میمحسوب  یتعامالت اجتماع یانسان و برقرار یها تیفعال

 یبا احیای میراث فضاهای شهری )خیابان و میدان( به ارتقا یشهر ین طراحیر نوکمیراث فضاهای شهری دارد، تف

ن عوامل مانند یاست و ا یاریمعلول عوامل بس یشهر یت حضور در فضاهایفیکپردازد.  میدر شهر  یات جمعیح

دادها و ظرف یوسته از رویپ یا مجموعه صورت بهرا  «یشهر یدر فضاها یزندگ»به نام  یا دهی، پدچندجانبه ییروهاین

است  یطیپژوهشگران مح یجذاب برا ای هحوز یشهر یفضاها افراد از ةتعامل و استفاد ةنحو دهند. یشکل م ها آنوقوع 

 یفضاها یابعاد انسان یبررسمرتبط با  یها پژوهش ،یکالبد یها یژگیو یمرتبط با بررس یها پژوهش ةنیزم سهه در ک

 یفضاها یکالبد یها یژگیو یمرتبط با بررس یها از پژوهش .هستند یبند طبقه قابل یقیتلف یها و پژوهش یشهر

(، 2313) ری، مطالعات کریرد بصریک( با رو2311برد )ی(، گ2343ن )ی(، آنو2883ته )یس یها توان به پژوهش یم یشهر

س یکوپرمارکوس و فرانس(، 2381)س یمطالعات فرانس ،یفرم یشناس رد گونهیکبا رو (1449) نیو مات (2323)زوکر 

. مطالعات کرداشاره شناسانه  ختیرد ریکبا رو( 2380ر )یلیمطالعات هنسن و ه و یردکعمل یشناس رد گونهیکبا رو( 2331)

ن یتر همز از مین (2381)و گل  (2388 و 2384)ت یوا(، 2382نتل )ی، گرسون و لاردی، اپل(2381)آلتمن (، 2311) هال

 یرفتار-یالبدک یقیتلفاز مطالعات  .روند یشمار م به یشهر یفضاها یابعاد انسان یبررس ةنیه در زمیاول یها تالش

مطالعات توان به  یم ،است شدهم انجام یکست و یقرن ب ییابتدا ةدهستم و یقرن ب یانیپا ةدهدر ه ک یشهر یهافضا

مطالعات ، یشناخت یها پژوهش ةحوزدر  (1441( و النگ )1442م )کی، (2338(، چانگ و پن )2334اران )کس و همیپپون

( 1443ر و سهباز )یلیمطالعات ه، یحرکت و دسترس ةدر حوز( 2383س )یپونپو ( 2381اران )کر و همیلی(، ه2382ر )یلیه

(، اُمر و 1424) ک(، سوشو2339) ارانکر و همیلیمطالعات ه ،یطیت محیامن ةدر حوز (1443اران )کو هم یکدریو فر

 یاجتماع یها یژگیو ةدر حوز( 1421اران )کگز و همیمطالعات رودر اقتصاد حرکت، ةدر حوز (1422گلدبالت )

 ةدر حوز (1443) ین( و بادا و گو1442ا )کامپوس و گلکآرودا (، 2333و  2331امپوس )کآرودا و مطالعات  نندگانک استفاده

 .کرددان اشاره یم یشهر یدر فضاها یرفتار یالگوها یبررس

 یتعامالت انسان یزشیو انگ یاجتماع یها ط و جنبهیمح یطراح یکیزیف یها ان جنبهیمشترک م یها نهیافتن زمی

ت حضور در یفیفضا و ک ةشناسان ختیو ر یا ان عناصر شاکلهیارتباط م ةدارد و پرداختن به مطالع یاریبس یها یدگیچیپ

 استادراک و کشف محیط  ةکنندگان در زمین کنندگان نیازمند توجه به تجارب استفاده و تعامالت استفاده یشهر یفضاها

های بصری پیکربندی فضایی در  و ویژگیکنندگان  رفتار استفاده یحاضر بر بررس پژوهشتمرکز (. 2381)مور و مارانز، 

ن یتر از کوچک است الزم یدر ارتباط با عناصر فرم شهر نکنندگا استفادهفهم رفتار  منظور به است.مورد مطالعه  ةنمون

 یفضا یدگیچین اساس استوار است که پیحاضر بر ا ة. مطالع«دن استفاده شودیحرکت و د یرهایمس»اس شامل یمق

ان یم یافراد و تعامل اجتماع یحضور، ادراک بصر یها زهیاز انگ یافراد در فضا ناش یستایرفتار ا یبررس با میدان یشهر

اس خرد در یدر مق ییفضا یان رفتارهایمکث در م یالگوها یرسد با بررس ینظر م است. به یبررس قابلکنندگان  استفاده

 آن با ةکننده و رابط استفاده یها رفتار گروه ةدر نحو مؤثرکنش عوامل  از برهم یط مصنوع بتوان به درک مناسبیمح

 افت.یدست  ییفضا یکربندیپ ةپذیری بصری در زمین یتؤر
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مبانینظری
فضایشهریمیدان

 محصورشدهفراخ و پهن  یعمارت، هر جا ین بیزم»( آن را 2913از میدان ارائه شده است. دهخدا )تعاریف متعددی 

شده و  یساز کف یی( فضاSquareدان را )معادل واژه ی( م1441کند. فورتی ) توصیف می «ها ا دکانیها  خانهتوسط 

 ةکه واژ کند میداند و بیان  یها م محصور در ساختمان یا تا قسمتیامالً کامالً چهارگوش و ک یلکشده با ش پرداخته

Square التین  زبانه در کند ک یف میرا توص چیزیPlatea ( و مشتقات آن شاملPiazza ،Plaza ،Praca  وPiata )

شده  یساز کف ییعموماً فضا است که یشهر ةفشرد یدر نواح یتیفعال یانونکدان ی( م2982) نچیلاز نظر  شود. یده مینام

 یو دارا داردارتباط  ها آنا با یاحاطه شده است  ها ابانیخ باه ک آید شمار می به م شهرکو محصور در ساختار پرترا

جزو فضاهای شهری هستند  ها دانیم .ستها آن مالقاتل ارتباط و یمردم و تسه یها در جهت جذب گروه ییها یژگیو

بر کیفیت زندگی و سالمت فیزیکی و روانی  یمستقیم ریأثتو  کنند میاستفاده  ها از آنروزانه  صورت بهشهروندان که 

برای تعامالت اجتماعی، فراغت و  عمومی ةعرصکردن  توان در فراهم عمومی را می د. اهمیت فضاهاینافراد دار

 (.2331)کار و همکاران،  مؤثر دانستهای تفریحی  فعالیت

 به( 1449اشاره دارند. فرانسیس ) ها دانیمموفقیت  ةشهرسازی به عوامل مختلفی در زمین ةنظران حوز بصاح

( 2381بوسلمن ). توجه داردو کشف  رفعالیغهای راحتی، آسایش، حضور فعال، حضور  زمینهکنندگان در  استفادهنیازهای 

گهل . پردازد میهای محیطی شامل آسایش صوتی و اقلیمی  بررسی موفقیت فضاهای شهری از طریق سنجش ویژگی به

های اجباری،  های بیرونی شامل فعالیت فعالیت ةگان بندی سه ( در بررسی استفاده از فضاهای شهری به دسته2381)

های اختیاری و  موفق هستند که بتواند از فعالیت ای که فضاهای شهری کند میو بیان  پردازد میاختیاری و اجتماعی 

مبنا، بررسی   های حس توان به رهیافت های بررسی موفقیت فضاهای شهری می ز دیگر شیوها .کننداجتماعی پشتیبانی 

ها و  یات منظر مانند فوارهئو جز (2311)الکساندر،  ، تناسبات(2883)سیته،  های فضایی از قبیل کیفیت محصوریت ویژگی

از  متأثراستفاده از فضا  ةجواری و نحو هم ة( در پژوهش خود به بررسی فاصل2980هال )ها اشاره داشت.  نیمکت

بررسی پالزاهای شهری در نیویورک سعی  نیز با (2384) وایت. ه استپرداختپروکسمیک  عنوانبا های مختلف  فرهنگ

 یبرا یه دو عامل اساسک همچنین معتقد استهستند.  بالاستفادهای دیگر  چرا برخی پالزاها شلوغ و پاره دریافت که

دان یآسان از م یدسترس ةدرج»و  «کننده احاطهاده در معابر یت پکم جنبش و حرکترا» یشهر کوچک یت فضاهایموفق

 است. «ها به آن یشهر

 شهریدرمیدانپایریبصرییتؤر

 یبه مفهوم کنون هواژ این . استفاده ازاستمنظر  یشناس ییبایزبارة در 28لسوفانه در قرن یف یگرفته از بحث تئنش «یبصر» ةواژ

 )مودون، گردد یبازمط یمح یاجزا یبصر یها یژگیبر و دیتأکدربارة و همکارانش  یپانرا یها به تالش یج آن در شهرسازیو را

کنندگان مرتبط است و  استفاده درک قابل یبصر یها ، با جنبهیفرم شهر یشناس ییبایزکند  میان یب ی. مطالعات بصر(2331

کرد یفضا با رو یطراح یهدف اصل. (2331)ماتین،  بندی ابنیه بوده است شدن بخش مهمی از موضوع فضا و طرح امکان دیده

 .(1444)آیزاک،  است یاز اصول بصر یا ت پارهیرعا بافضا  ةشناسان ییبایز یها تیش جذابیافزا یبصر

با هندسه و پیکربندی  ها دانیمدهد که  توضیح می و رنسانس یوسط قرون یها دانیمکیفیت  تحلیل با( 2883)سیته 

نقش حرکت در ( بر 2911)لن ادهند. ک ارائه می ی پیرامونیها و فضاها بصری مطلوب در ادراک ساختمان ةتجرب ،خود

از فضاهای  کنندگان استفادهچطور فضا از طریق  کهموضوع را  نیاو مفهوم دیدهای متوالی و  دارددرک محیط تأکید 

 برخیشخصی و استفاده از فضا  ة( در برخورد با بازنمایی تجرب2331تیل ) .کند مطرح می شود شهری درک می
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ها در  تواند برای راه یات تجربه میئکند که از طریق آن جز سکانس پیشنهاد می صورت بهمعماری را  های گذاری نشانه

شناسی محیطی  که مبنای کار خود را بر روان (1444)ها و عبور از یک محیط ثبت شود. ناسار  ز ساختمانمسیر خروج ا

توانند  های ایستا به آن اندازه نمی تجربه است و کیفیت نوعیکند  محیط برای کسی که حرکت می گوید ، مینهاده است

های  ویژگی ،شناسان محیطی روان (2389) کاپالن و  . در مباحث زیباشناسی محیطی کاپالنکنندهای بصری را  زمینه

 اند. گیبسون امتداد دیدها را تغییر دهد به ترجیحات شخصی افراد مرتبط دانسته بودن و هر آنچهرمزآلود مانندمحیطی 

کنندگان  استفادهادراک بصری  و اهمیت حرکت درتر از روابط محیطی  تفسیر واقعیبر بصری  ةمفهوم آرای ةارائبا  (2313)

متغیر ناشی از ی ها سکانس صورت بهدر محیط،  کنندگان بصری در حرکت استفاده ةزمین گوید که و می کند تأکید می

 .درس می نظر به آنانسداد بصری و عدم انسداد 

را تجربه  کنیم و محیط کنیم، تحسین می که ما چگونه رفتار میدارد  امکانات دید و ادراک بصری تأثیر مهمی بر این

است   های بصری زمینه ةفضا تجرب ة. تجربشوند محسوب میهای اصلی طراحی فضای شهری  شاخص. همچنین کنیم می

ارزیابی زیباشناسانه و رفتار افراد  برتشکیل شده است. این مسئله  ها آنها و اجزای اصلی  که از چیدمان ساختمان

کلید اهداف تحلیلگرانه است، بلکه ابزاری برای ایجاد  تنها نهو ادراک افراد  بنابراین درک قابلیت دید ؛تأثیرگذار خواهد بود

 یموضوعآن را توان  فضا شامل حرکت است، می ةکه تجرب آنجاسرزنده باشند. از  شیازپ شیبکه  آید َشمار می به فضاهایی

تکنیک . کنند میهای بصری فراهم  ای را برای تغییر زمینه ای از ریزفضاهاست که زمینه فضا مجموعه. متحرک تصور کرد

، چیدمان فضاپذیری بصری در روش  تیرؤای و تحلیل  های خطی، قطعه حلیلت (،2331بصری تیل ) برداری یادداشت

ابزاری  عنوان بهبودن آن  تیرؤ قابلبررسی  بارا  ادراک فضا ست کهفضابصری تحلیل  در استفاده قابلهای  تکنیک ازجمله

 کند. آن با فضای شخصی بررسی می ةبرای درک رابط

پایریبصریوتحلی گرافبصریتیرؤ

 های پژوهشافراد در حال حرکت با  از سوی شده تجربهشده و  سازی فضای درک بازنمایی و کمی ةدر زمین ها پژوهش

 کمک بهتوصیف فضا  برایابزاری  عنوان بهی بصری از فضا بردار ادداشتآغاز شد. وی به معرفی تکنیک ی 2یلت پیلیف

توسط افراد،  هشد تجربهجوی راهی ارزشمند برای نمایش فضای و ها پرداخت. در جست ای از نشانگان و سمبل مجموعه

 «مشخص و در ارتباط با محیط ای از نقطه تیرؤ قابلنقاط  ةمجموع» عنوان به( روش میدان دید را 2313) 1بندیکت

شود.  خاص را شامل می ای از نقطه تیرؤ قابلنقاط  همةی است که دوبعدو چندضلعی  ی. میدان دید شکلکردمعرفی 

 استخراج قابلبررسی کمی فضا  منظور بههای میدان دید  های مربوط به ویژگی ای از شاخص این چندضلعی پاره کمک به

در  را توان آن بندیکت می از دیدگاه که کردتوان به مساحت، محیط و میزان مدور بودن اشاره  ها می شاخصاست. از این 

 کار برد. بهادراک و رفتار  ةمطالع

اند از:  ها عبارت ها را در روش میدان دید بندیکت مشاهده کرد. این محدودیت ای از محدودیت ( پاره1442ترنر )

ارتباط بصری میان موقعیت حاضر و کل محیط فضایی و روابط بصری درونی میان های محلی فضا و حذف  ویژگی

های فضا و اینکه ادراک فضا چگونه خواهد بود  سازی ویژگی ها با میدان دید. ترنر با داشتن دغدغة چگونگی کمی موقعیت

ارد، پس به بیش از یک میدان دید تجارب فردی و حرکت در فضا با چندین میدان دید ارتباط د نکهیامعتقد است با توجه به 

( در VGAپذیری ) را توسعه داد که تحلیل گراف رؤیت Depth mapافزاری با عنوان  نیاز است. ترنر با این رویکرد پکیج نرم

گیری روابط دوسویة  کند و از این شبکه برای اندازه ای شطرنجی تقسیم می شود. این تحلیل فضا را به شبکه آن انجام می
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ی دوبعدهای فضایی با تحلیل  گیرد. همچنین ویژگی های این شبکة شطرنجی بهره می پذیری در میان تمام سلول رؤیت

توان به  ها می دست بیابد. از این شاخص یق تحلیل نحوی یا تحلیل میدان دید بهتواند از طر شود و هزاران داده می تهیه می

در دو سطح  شده لیتحلهای فضایی هریک از فضاهای  ، محیط، مساحت و امثال آن اشاره کرد. ویژگی1، اتصال2پیوندی هم

( و از VC( و کنترل بصری )CCی )ا پذیری، ضریب خوشه توان به ارتباط های خرد می شود. از ویژگی خرد و کالن تعریف می

 ( اشاره کرد.REی نسبی )آنتروپ( و شاخص MRپیوندی، شعاع حداکثری میدان دید ) های کالن به هم ویژگی

ابزاری برای شناخت ترجیحات مکانی  عنوان به( Isovistپوشانی نقاط میدان دید ) ( از هم1442 و 2333آرودا کامپوس )

شهر لندن بهره گرفت و دریافت میزان اشغال فضاهای عمومی تابعی از پیکربندی فضایی و افراد ساکن در دوازده میدان 

دهد استفادة رسمی از فضا نیز تابعی از میزان  در بافت شهری پیرامونی است. نتایج نشان می ها دانیماتصال محلی این 

ین وی از مطالعة شش میدان شهری در لندن ا بر کنند. عالوه پیوندی خطوط محوری است که از میان فضا عبور می ارزش هم

هایی که به  شود )مکان یی که کمتر در معرض دید است، بیشتر دیده میها مکانها حضور افراد در  دریافت که در همة نمونه

درصد در  24شوند،  هایی که به میزان زیاد اشغال می درصد در معرض دید هستند و مکان 04شوند،  میزان متوسط اشغال می

( در مطالعة تطبیقی دو پارک ریجنت لندن و پدیون آریوس آتن نشان داد فضاهایی 1441معرض دید هستند(. پاپاگیروپولو )

شود،  های بزرگ انجام می هایی که در گروه شوند؛ فعالیت اشغال می افتهی سازمانهای  ی باال بیشتر با فعالیتوندیپ همبا درجة 

گیرد که از نظر  ا شامل غذاخوردن، مطالعه و تمدد اعصاب بیشتر در فضاهایی صورت میهای ایستا در فض اما سایر فعالیت

بودن  دسترس قابلبراین بیان کرده است که میزان  شوند. عالوه ی منزوی محسوب مینوع بهبصری در معرض دید نیستند و 

میزان عمق دید  نکهیاو محیط پیرامون و  ها نیست و بیشتر به ارتباط پارک های بصری ورودی ها تنها متأثر از ویژگی پارک

ها چقدر است آن بستگی دارد. وینر و فرانز در مطالعة فضاهای تجربی نشان دادند که  از محیط پیرامون در امتداد ورودی

ز با استفاده از واقعیت مجازی ا ها آنهای دید و برخی رفتارها در فضا، رابطة مشخصی وجود دارد.  ای از شاخص میان پاره

هایی از فضا که گسترة دید وسیعی دارند حرکت کنند و دریافتند این امر با مضرس  سوی بخش خواستند به شوندگان آزمون

های دید میدان و مساحت  نسبت میان گستره صورت فضا بهبودن  بستگی دارد )مضرس هم شدت بهای  فضا و ضریب خوشه

 دهد(. ا به فضاهای دیگر را نشان میاز یک فض تیرؤ قابلشود و دورنماهای  آن تعریف می

 پایریبصریدرفضاهایشهرییتؤلروهایرفتاریورا

(. با توجه به 1444)سیمپسون و وینر،  وجود داردمیان اشیاء  ةکه در مقایس شود گفته می الگو به آرایش یا مقررات طراحی

های افراد در  ها در بررسی مجموعه فعالیت توان به شناسایی قواعد و مشابهت تعریف الگو و رفتار، الگوی رفتاری را نیز می

کنار  های بررسی الگوهای انسانی در محیط در یکی از روش را( رویکرد الگوی رفتاری 2981محیط نسبت داد. آلتمن )

وی معتقد  داند. میشناختی  انگیزشی انسان و الگوی بوم-شناختی-انگار انسان، الگوی ادراکی ردهای الگوی ماشینرویک

ی احساسات و افکارش، بر رفتار و جا بهرود و  شمار می است در رویکرد الگوی رفتاری، انسان موجودی رفتارگرا به

فاکتورهای فیزیکی و فرهنگی از تأثر مپذیرد و ادراک افراد نیز  یر میشود. رفتار افراد از ادراک افراد تأث می دیتأککردارش 

های خاص  هایی باشد که فعالیت فضا تأثیر زیادی بر رفتار افراد دارد و ممکن است واجد قابلیت حال کهفضاست. در عین 

 ةرود. مشاهد شمار می هها و رفتار افراد ب های بصری محیط عامل جبری اصلی در الگوی فعالیت را تشویق کند، ویژگی

 تواند ابزار مناسبی برای فهم رفتار افراد باشد. آن با تحلیل بصری محیط می ةتعامل افراد با محیط و مقایس

 دهند نزدیک کند که مردم ترجیح می الگوهای اشغال فضاهای عمومی اشاره می ةالکساندر در مطالعات خود در زمین
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شود. گل این  های میانی فضا آغاز می اشغال بخش ،این فضاها پر شد نکهیاعد از فضا باشند و ب ةهای کناره و لب بخش

 1و فضاهای خارج از دید 2کند افراد از حضور در فضاهای در معرض دید . الکساندر بیان میدنام می «لبهتأثیر »پدیده را 

 را نشده یریز ای ایستای برنامهه کند که بهترین مکان برای فعالیت بیان می( نیز 2331)کنند. هیلیر  اجتناب می

شود که  های بصری فضا مربوط می کند و این امر بیشتر به ویژگی های خاص و خدمات و تسهیالت تعیین نمی جذابیت

 و دارد ارتباط دید دانیم یها یژگیو به فضاها از استفاده و عملکرد به عقیدة او کنند. افراد حاضر در فضا آن را تجربه می

 که است ییفضاها از یاریبس انیم اتصال و ارتباط بلکه ست،ین منفرد یفضاها یها یژگیو به منحصر یانسان یفضا

 و ینیبازآفر خطوط در مردم حرکت صورت به فضا و افراد تعامل اساس نیبرا. سازند یم را کل ییفضا شیآرا و یبند طرح

 گروه آن ،کند توقف افراد از یگروه با کردن صحبت یبرا یفرد اگر پس. شود می برآورد رهایمس از یا مجموعه در خطوط

 .فضاست در «تحدب» یاضیر فیتعر نیا. هستند گریکدی دنید به قادر افراد همة آن در که کرد خواهد فیتعر را ییفضا

های بصری و الگوی فعالیتی ایستا در چند میدان عمومی لندن با  ( در پژوهشی پیرامون زمینه1442آرودا کامپوس )

کنند و فضاها یا  استفاده از روش چیدمان فضا نشان داد افراد از فضاهایی که زیاد در معرض دید باشد اجتناب می

نشده فراهم  ریزی های برنامه دهند که دید خوب را در کنار حفظ درجاتی از محرمیت برای فعالیت را ترجیح می ای نواحی

 صورت به ،ی پیروی از تأثیر لبهجا بههای محلی فضا  در اشغال تدریجی فضاهای عمومی ویژگی از دیدگاه او. کند می

 معکوس با افزایش میزان ارتباط بصری میان این فضاها و محیط پیرامون مرتبط است.

رونپژوهش
در این  نکهیاه گرایانه دارد. با توجه ب پسا اثبات یرویکرداست که کمی( -کیفی) یبیترک وپژوهش حاضر کاربردی 

 «مشاهده» کیتکنابعاد مورد بررسی شامل ابعاد رفتاری و پیکربندی فضایی است، در بررسی ابعاد رفتاری از  پژوهش

 ةدر زمین «نحو فضا» در فضای شهری و از تکنیک «الگوهای مکث و حرکت»بارة های مورد نیاز در آوری داده برای جمع

که  باید توجه داشتاستفاده خواهد شد.  «پیکربندی بصری درون فضا»و  «رامونپیکربندی فضا در بستر پی»های  ویژگی

بستگی  های پیکربندی فضا از طریق تحلیل هم های حاصل از بررسی الگوهای استفاده از فضا و ویژگی تحلیل داده

 است. آمدهپژوهش  گام به گامیند افر 2 شکلپذیرد. در  صورت می رهیدومتغ

 

مطالعهةنمونگامبهگامیندافر.5شک   
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هابح ویافته
مطالعةموردی

های محلی قرار  هایی است که در اطراف میدانچه منظم، متشکل از بلوک نسبتاًنارمک در شرق تهران، با بافتی  ةمحل

ات مراتبی و الگوهای همسایگی است و حی های مسکونی دارای ساختار سلسله ای از بافت اند. این محله نمونه گرفته

 جریان دارد. شیوب کمهستند،  شده ینیب شیپشده یا  ها که فضاهایی طراحی شهری در این میدانچه

 «صد ةشمار»(، میدان رسالت، میدان حوض هفت)میدان  «نبوت»میدان  شامل در این پژوهش چهار فضای شهری

چهار نمونه این است که عواملی که در انتخاب این  مهم ةد. نکتنبرای بررسی انتخاب شد «احمر هاللمیدان »نارمک و 

. هر چهار میدان نقشی فراتر از یک کرد نظر صرف ها آنتوان از  میو  آیند شمار می بهنیستند، یکسان  پژوهشهدف این 

 ة، نحوها آن ةدر این فضاها متفاوت و تأثیرگذار است، موقعیت و انداز آنچه. شوند یاستفاده مبارها و  دارندمیدان محلی 

ست که در گزینش این فضاها ها آنبا بافت مجاور و مورفولوژی بافت و به عبارتی عناصر پیکربندی  ها آنارتباط 

 .(1 شکل)اند  تأثیرگذار بوده

 

نارمکۀموردبررسیدرمحدودیهادانیمموقعیت.9شک   

یموردمطالعههادانیمارزیابیکمیترددپیادهدر

باشد؛  مطالعه قابلتواند رویدادی  نمی« حرکت»یی و بدون درنظرگرفتن پدیدة تنها بهمکث و توقف در فضاهای شهری 

و فضای دیگری تا مرز انزوا  ودتا مرز ازدحام ظرف حضور واقع ش ییفضاشود در یک زمان واحد،  زیرا آنچه سبب می

ان ورود به یک فضا از یک دروازه و میزان خروج از آن میز 2ای است. در تکنیک شمارش دروازه« حرکت»خالی شود، 

ة دهند نشان(. تفاضل این دو در هر واحد زمانی 2930ة میزان حرکت در یک فضای شهری است )گل و سوار، دهند نشان

بازة تعداد افرادی است که در آن بازة زمانی در فضا حضور دارند. اگر میزان افراد حاضر در یک فضا با فضای دیگری در 

ة تفاوت در کیفیت حضور در فضا، تنوع کارکردی فضا و دهند نشانزمانی برابر باشد، تفاوت در تعداد عبور از دروازه 

در مقایسة فضاهای شهری مورد مطالعه در محدوده، میزان ورود افراد پیاده به  رو نیاز اهای دیگر است؛  بسیاری تفاوت

 (.2ساعته( شمارش شده است )جدول  21زة فضاهای مورد نظر در یک روز عادی )در با
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یاشمارندروازهکیباتکنیموردبررسیهادانیدرمادهیپیمجموعترددهاسةی.متا5جدول
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رسالتدانیم  
نبوتدانیم

حوض()هفت  
نارمکصدمدانیم احمرهاللدانیم   

    

یکیتراف نقش ادهیپ سواره  ادهیپ   سواره 

 نقش
یعملکرد  

یا منطقه یادار ،یتجار  
 یحیتفر ،یتجار

یا منطقه  
یمحل یحیتفر ،یتجار یمحل یتجار   

رامونیپ بافت یخدمات  یمسکون  یمسکون  یمسکون   

ورود نیانگیم  
(P.P.H) 

دروازه یازدهورود از  مجموع  
 چهارورود از  مجموع

 دروازه
دروازه هفتورود از  مجموع دروازه ششورود از  مجموع   

نفر هزار 8 حدود نفر 1244 حدود  نفر 144 حدود  نفر 144 حدود   

 

دهد بیشترین تردد پیاده در میدان رسالت جریان دارد و  های مورد مطالعه نشان می بررسی حجم تردد پیاده در میدان

 گیرند. های پیاده قرار می در مراتب بعدی حرکت احمر هاللپس از آن میدان نبوت، میدان صدم نارمک و میدان 

یموردمطالعههادانیمارزیابیپیکربندیفضایی

های  در محدودة نارمک، با استفاده از اسناد موجود شامل تصاویر هوایی و نقشه ها دانیمبرای ارزیابی پیکربندی فضایی 

 افزار نرمای محدوده در وضع موجود تهیه شده است. سپس با استفاده از  موجود محدوده، نقشة خطی و قطعه

DepthMap وندیپ همهای اصلی روش چیدمان فضا شامل شاخص شاخص( ی کالنRn ،)وندیپ هم( ی محلیR3 ،)

ای محدودة مطالعه  ارتباط کل و جزء، میانگین عمق و شاخص وضوح در نقشة خطی و شاخص انتخاب در نقشة قطعه

شده  های پیکربندی بررسی شاخصبیشینة  دهد یم محدوده نشان های کمی پیکربندی فضایی بررسی شده است. شاخص

پیوندی کالن، بیشترین  از بیشترین میانگین هم رسالت دانیمدهد.  در دو گره میدان رسالت و میدان نبوت رخ می

پیوندی محلی و بیشترین شاخص انتخاب حرکت سواره برخوردار است و کمترین میانگین عمق را دارد.  میانگین هم

ارتباط کل و جزء، بیشترین وضوح و بیشترین مقدار شاخص انتخاب حرکت پیاده در نیز واجد بیشترین  نبوت دانیم

 محدوده است.

های اصلی محدوده شامل میدان نبوت، میدان  های اصلی پیکربندی فضایی محدوده و گره های شاخص ویژگی

 است. آمده 0و شکل  1در جدول  احمر هاللرسالت، میدان صدم نارمک و میدان 
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کالن،باالچپ:یوندیپنارمک)باالراست:همۀموردمطالعهدرمحدودیهادانیمییفضایکربندیپیها.شاخص9شک 

(ادهیچپ:انتخابحرکتپنییعمق،پانیانریراست:منییپا،یمحلیوندیپهم  

 مطالعهۀمحدودیکربندیپیهایژگیو.9جدول

هاشاخص محدودهک   نبوتدانیم  رسالتدانیم  صدمدانیم  احمرهاللدانیم   

کالن یوندیپ هم نیانگیم  2/2  80/2  39/2  18/2  18/2  
یمحل یوندیپ هم نیانگیم  29/1  14/1  49/9  28/1  09/1  

جزء و کل ارتباط  21/4  39/4  11/4  88/4  31/4  
عمق نیانگیم  92/1  21/1  82/2  22/1  9/1  

29/4 وضوح  11/4  04/4  03/4  11/4  

*سواره انتخاب  4 94/4-  48/9  92/4-  12/4-  
*ادهیپ انتخاب  4 90/4  21/4  14/4  11/4  

های انتخاب سواره و پیاده، استانداردسازی این دو شاخص انجام شده است. ایجاد سهولت در مقایسه میان شاخص منظور به*

 

هایاصلیآنهایپیکربندیفضاییمحدودهوگرهویژگیةمتایس.4شک 
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نمونهانتخابفضایشهری
دهد دو فضای میدان رسالت و  های پیکربندی فضایی و کمیت تردد پیاده در فضاهای مطالعه نشان می بررسی شاخص

 منظور به ،قرار دارند. در این مرحله احمر هاللدو فضای میدان صدم نارمک و میدان  ازمیدان نبوت در درجات باالتری 

نتایج این بررسی  نبوت کیفیت حضور افراد در فضا بررسی شده است.انتخاب از میان دو فضای میدان رسالت و میدان 

میدان نبوت، بخش عظیمی از این تردد در ارتباط با  ازدهد با وجود حجم باالی تردد پیاده در میدان رسالت  نشان می

افراد پیاده  بیشترت و ای اس افراد در مقیاس منطقه وانتقال نقلترافیکی و  از نظرای این میدان  نقش ایستگاهی و پایانه

میدان از نظر نوع عملکرد،  ةکارکردهای جدار . همچنینشوند میدان وارد فضا می ةهای ضروری حاشی دلیل فعالیت به

در میدان نبوت که  درحالی ست؛، بلکه مولد حضور ضروری و اجباری در فضانبودهپذیرای حضور اختیاری افراد در فضا 

فضا وجود  ةهای میدان، اعم از جداره و میان بخش همةدر  باًیتقراه و انتخابی در فضا نارمک عوامل تأمین حضور دلخو

های انسانی و وقایع معمول روزانه از ابتدای صبح تا  کردن فراهم است و فعالیت دارند. فرصت دیدن، شنیدن و مالقات

تر در  ده، میدان نبوت هدف مطالعات دقیقپاسی از شب جریان دارد. با توجه به این عوامل در کنار حجم باالی تردد پیا

 های پیکربندی و الگوهای مکث و حضور است. ارتباط مشخصه ةزمین

میداننبوت
نارمک و در بخش مرکزی آن واقع شده است. این میدان کشیدگی شمالی ـ  ةمیدان نبوت نارمک در بافت منظم محدود

شده است. این فضای میانی شامل یک فضای شهری متشکل از  نما واقع جنوبی دارد و در فضای میانی آن یک رشته آب

های بهداشتی و فضایی برای بازی کودکان است. درختان،  های رسمی برای نشستن، سرویس ، محلنما آبفضای سبز، 

 های مکانکنند. غیر از  بصری ممانعتی برای دید ایجاد نمی از نظرها و سایر عناصر موجود در فضا  ، نیمکتنماها آب

های سبز نیز در میدان وجود دارد. این  ها و لبه باغچه ةی در لبررسمیغ صورت بهامکان نشستن برای نشستن رسمی 

 ةای جدار های متنوع و سرزنده ادامه دارد. کاربری رهنگامیدو فعالیت آن تا  استاستفاده  قابلمیدان از اولین ساعات صبح 

کنند. خیابان  اند و دو محور اصلی متقاطع )خیابان جانبازان و خیابان شهید آیت( از آن عبور می این میدان را تشکیل داده

در انتها به سمت شمال به میدان صد نارمک  ،ی متنوع استها یفروش خردهشامل  یشهید آیت که محور فعالیتی شلوغ

نفوذ کرده است، اما  ها آنشوند که اگرچه ماهیت فعالیتی میدان در  میرسد. محورهای دیگری نیز از میدان منشعب  می

میدان و فضای میانی آن از  ةکنند. ارتباط میان مسیر پیاده در لب هستند یا نقش ارتباطی مهمی ایفا نمی بست بنعموماً یا 

، گو و گفتکردن و  استراحت و صرف وقت، خوردن و  پذیر است. قرار مالقات پیاده و عبور عرضی ایمن امکان پلطریق 

های اطراف  . کاربریداردبا مکث و حضور است که در این فضا جریان  توأمهای  بازی کودکان و تماشای دیگران فعالیت

اند، در ضلع  شاپ احاطه کرده فود و کافی ی، رستوران و فستفروش خردههای تجاری  میدان را در تراز همکف، کاربری

های تراز همکف ادامه  فعالیت نکهیاروی انتظامی واقع شده است و در ترازهای باالتر نیز با غربی میدان، مسجد و نی

 د.نکن های متفاوتی شامل چند دفتر و شرکت و آموزشگاه فعالیت می یابد، معدود کاربری می

الروهایرفتاریدرمیداننبوت

 pph8444. حدود استساعت شش تا هشت عصر مربوط  حدفاصلبیشترین میزان حضور افراد در فضای میدان نبوت به 

ها در این زمان در میدان شمارش شده است. الگوی رفتاری مکث و حضور در فضا نیز  خروج از دروازه pph 1444ورود و 

هایی که برای  شناسایی مکان منظور بههای مشاهده تحت نظر قرار گرفته و نتایج حاصل  از طریق تکنیک زمان هم

یا تماشای دیگران( ترجیح داده  گو و گفتکردن و  ر فضا )قرار مالقات و صرف وقت، خوردن و استراحتنشستن د
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ای فضای میدان در زمان اوج حضور افراد در فضا  های مشاهده این الگوها و برداشت در ادامهاست.  شدهشوند، ثبت  می

 2آمده است.

های آن پذیرای حضور ایستای افراد است. افراد  میدان بیشتر از کناره ة، فضای میانشود یگونه که مالحظه م همان

هایی را انتخاب  گیرند و در عین حال مکان های مصنوع فضا فاصله می نشستن و تماشای دیگران از لبه ،برای ایستادن

روها( نیز  های کنار پیاده باغچه ةلب مانندی )ررسمیغهای نشستن  برخوردار باشد. از محل کنند که از آسایش نسبی نیز می

ها و  رسد وجود نیمکت نظر می هب .شود میدان قرار دارند استقبال می ةرسمی در میان صورت بههایی که  نشستنگاه ةانداز به

نقاطی را که امکان  همة 1 شکلنقاط مکث و توقف افراد نیست.  ةنندک نییتعهای رسمی برای نشستن تنها عامل  محل

 دهد. ود دارد، نشان میوج ها آننشستن در 

مشهود است.  کامالًآن  ةهای میدان به سمت میان جریان حرکت افراد نیز در زمان اوج استفاده از فضای میدان، از لبه

به  تینهادردهد حرکت افراد در فضا در جهت انتخاب بهترین نقطه برای نشستن،  الگوهای رفتاری نشان می ةمشاهد

 از آنجا به بهترین نحو بتوان دیده شد و دیگران را تماشا کرد. شود که یافتن مکانی منجر می

  

 هنرامعصردرفضایشهریمیداننبوتوحرکتیمک هاالرو.1شک 

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



 5931زمستان،4ۀ،شمار15ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش349

 

هایمیداننبوتموقعیتنشستنراه.9شک 

میداننبوتپیکربندیبصریتحلی 

بلوکی محدوده که موقعیت مسیر حرکت سواره، پیاده و  ةمیدان نبوت نارمک از نقشبصری  پیکربندیبرای تحلیل 

پالن محدوده براساس وضع  یروزرسان بهشود. پس از  می گیرد، استفاده دربرمیجزئیات بخش میانی میدان نبوت را 

ی ها متر از مرکز میدان تهیه و شاخص 224گراف بصری محدوده در شعاع  ةنقش Depthmapافزار  موجود، در نرم

 ة. ابعاد شبکاند شده تحلیل «پذیری بصری کنترل»و  «کنترل»، «آنتروپی بصری»، «پذیری ارتباط»، «ی بصریپیوند هم»

 یک متر تعریف شده است.به میزان در تحلیل گراف بصری در مقیاس انسانی و  شده شطرنجی استفاده

پیوندیبصریهم

در . میزان این شاخص (2331)هیلیر،  کند به سایر فضاها را محاسبه می هر فضابصری  ةفاصلپیوندی بصری  هم

پیوندی بصری در ضلع شمال غربی و  . بیشترین میزان هماستمتغیر  9/1تا  88/4تحلیل فضایی میدان نبوت بین 

 مشاهده لقاببست پیرامون میدان  غربی میدان و کمترین آن در قسمت شمالی و جنوبی بخش میانی میدان و معابر بن

 (.1شکل است )
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پیوندیبصریدرمیداننبوتنارمکهم.9شک 

پایریارتباط
هر فضای شهری حداقل یک اتصال به سایر  یطورکل بهتعداد فضاهای متصل بالفصل است.  ةدهند پذیری نشان ارتباط

دهد  پذیری نشان می تحلیل شاخص ارتباط .(2380)هیلیر و هنسن، است  دسترس قابلو از این طریق  داردفضاها 

پذیری از میانگین شعاع دید  . در تحلیل ارتباطاستارتباط  2122ارتباط و بیشترین میزان آن  041 میانگین این شاخص

پذیری بصری در بخش میانی میدان  شده است. بیشترین مقدار شاخص ارتباط استفادهمتر برای تحلیل گراف بصری  24

 (.8 شکل) شود یمجنوب غربی و جنوب شرقی میدان نبوت مشاهده  ةنبوت و حاشی

 

 پایریدرتحلی گرافبصریمیداننبوتارتباط.1شک 

 پایریبصریوکنترلکنترل

 از نظرکه دهد  نمایش میرا  ای پذیری نواحی کنترل که یدرحال ؛کند شاخص کنترل، نواحی مسلط دید را انتخاب می

نواحی دارای کنترل در آکس تقاطع محورهای دید  ة. بیشین(1440)ترنر، گیرند ببصری بتوانند تحت تسلط قرار 

شوند. نقاط دارای  واقع می بر کنترلهای دارای بیشترین  در مجاورت محدوده کنترل قابلنقاط  ةاست و بیشین مشاهده قابل

 ةرو پیرامونی و معابر متصل به میدان و نیز درون میدان در حاشی دههای پیا میدان نبوت در محل تقاطع ةکنترل در محدود
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پذیری بصری نیز  است. از نقاط دارای کنترل مشاهده قابلکودکان وجود دارد  یباز آبهای  فواره که آنبخش مرکزی 

 (.3شکل )کرد اره اشتئاتر روباز واقع در شمال بخش میانی میدان نبوت  و آمفی کودکانبازی  ینما آبتوان به بخش  می

 یبصریریپاشاخصکنترلوکنترل.9جدول

نهیکم شاخص نهیشیب  نیانریم   

یبصر کنترل  2/4  00/1  2 
یبصر یریپذ کنترل  413/4  822/4  901/4  

 
 

پایریبصری)چپ(درمیداننبوت)راست(وکنترلشاخصکنترلبصری.3شک 

آنتروپیبصری

در نزدیکی یک فضا قرار داشته  فراوانیهای  کند. اگر مکان شدگی موقعیت فضاها به عمق فضا را محاسبه می توزیع

باشد، آنتروپی باالتر خواهد بود. این  تر شده عیتوزباشند، عمق آن فضا نامتقارن و آنتروپی پایین خواهد بود. اگر عمق 

 ؛2381)هیلیر و همکاران،  های فضایی را تشریح کند بندی های اساسی توپولوژیک میان ترکیب سنجه قادر است تفاوت

متغیر است.  42/0تا  13/9دهد این شاخص بین  بررسی این شاخص در میدان نبوت نارمک نشان می (1440ترنر، 

 (.24 شکل) دارد یتر و بافت پیرامونی میدان آنتروپی باالتر ی میدان نبوت آنتروپی پایینداخلی و بیرون ةمحدود

 

آنتروپیبصریمیداننبوتنارمک.59شک 
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ارتباطحضورایستاوپیکربندیبصریمیداننبوت

 یها تیستا )موقعیا یها تیان فعالیم یاحتمال ةو درک رابط ییفضا یکربندیاستفاده و پ یارتباط الگوها یابیارز یبرا

ن رابطه در آن اقدام یا یمرتبط و بررس یم فضا به اجزایفضا، نسبت به تقس ینحو یها ستادن( و مشخصهینشستن و ا

دان یم یانیم ةریت حرکت( و جزیفعال ةدان نبوت )غلبیم یرامونیپ یها ان بخشیت متفاوت میشده است. با توجه به ماه

انتخاب  ییفضا یکربندیپ یها یژگیستا و ویا یها تیفعال ةرابط یبررس برایدان یم یانیستا(، بخش میت ایفعال ة)غلب

 شده است.

فضا و  ی( براساس شکل کلFتا  Aزفضا )یر ششدان به یم یانیبردن دقت مشاهده، بخش مباال منظور بهاساس  نیبرا

شامل فواره،  B. زون استمرتبط  ینما آبتئاتر روباز و  یشامل آمف A . زونم شده استیعناصر موجود در آن تقس

دو حوض مرتبط است که امکان نشستن در  ةیحاش یشامل فضا Cدان است. زون یواقع در م یر مرکزیو مس مجسمه

آب نصب شده و در فصول گرم  ةکودکان است که در کف آن فوار یباز یشامل فضا Dد. زون کن  یآن را فراهم م ةیحاش

رامون یپ یواقع در جنوب محدوده، فضا Fو زون  یدو حوض در بخش جنوب ةیحاش یشامل فضا E. زون استسال فعال 

 (.22 شکلشطرنج ثابت است ) یزهایو م یل ورزشیزشده با وسایتجه یو فضا یا رهیحوض دا

 

 بندیبخشمیانیمیداننبوتنارمکبخش.55شک 

شنبه و  پنج یروزهاازدحام آخر هفته ) یها کیدان، در پیم یانیستا در بخش میا یها تیفعال یالگو یبررس منظور به

ها به همراه  ن شمارشیج ایکردن( اقدام شده است. نتا ستا )نشستن و نظارهیا یها تیمشاهده و شمارش فعال برایجمعه( 

 است. آمده 0در جدول  Fتا  A یها زون یفضا یکربندیپ یها یژگیو
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 ییفضایکربندیپیهایژگیووستایایهاتیفعالشمارنجینتا.4جدول

 شاخص

تعداد

یهاتیفعال

ستایا  

ارتباط

یریپا  

یوندیپهم

یبصر  
یبصرکنترل  

یریپاکنترل

یبصر  

یآنتروپ

یبصر  

A 221 24/231 زون  181/2  321/4  133/4  010/9  

B 201 31/132 زون  881/2  493/2  12/4  043/9  

C 292 21/901 زون  348/2  349/4  121/4  020/9  

D 144 3/132 زون  832/2  21/2  991/4  019/9  

E 38 11/900 زون  123/2  301/4  239/4  008/9  

F 242 102 201/2 زون  311/4  111/4  082/9  

 

بستگی پیرسون استفاده  های پیکربندی فضایی از ضریب هم میزان حضور ایستای افراد و ویژگی ةبرای بررسی رابط

. استمتغیر  -2تا  2و مقدار آن بین  شود میای یا نسبی استفاده  دو متغیر فاصله ةضریب برای بررسی رابطاین شود.  می

. چنانچه مقدار استرابطه میان دو متغیر  نبودبه معنای  ،باشد صفربستگی  برای ضریب هم آمده دست بهاگر مقدار 

 ،بستگی منفی باشد هم ةچنانچه درجاما  ،افتد جهت اتفاق می هم صورت بهتغییرات هر دو متغیر  ،مثبت باشد آمده دست به

 .(2981 ،)کالنتری کنند دیگر حرکت مییکبیانگر این نکته است که دو متغیر در جهت عکس 

میان شاخص  ةهای پیکربندی فضایی، تنها رابط میزان حضور ایستای افراد و شاخص ةبا وجود رابط ،نتایجبراساس 

 42/4پذیری بصری در سطح خطای کمتر از  میزان حضور ایستای افراد و شاخص میانگین کنترل و میانگین کنترل

های ایستا و  بستگی میان فعالیت هم ةتنها رابط پژوهشبستگی فرض اصلی  . با توجه به نتایج تحلیل هماستمعنادار 

 (.2)جدول  شود می دییتأوردی مطالعه رابطه م ةپذیری بصری در نمون های کنترل و کنترل شاخص

 نبوتدانیمییفضایکربندیپیهاشاخصوستایایهاتیفعالتعدادیبسترهمةرابطیبررس.1جدول

هاشاخص
ارتباط

یریپا  

یوندیپهم

یبصر  

کنترل

یبصر  

یریپاکنترل

یبصر  
یبصریآنتروپ  

188/4 ستایا یها تیفعال تعداد  213/4  118/4 ** 390/4  ** 021/4-  
**. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

گیرینتیجه
یکدیگر تأثیر  بر یتوجه قابلحضور و مکث دلخواه در فضا به میزان  ةکنندگان از فضاهای عمومی در زمین استفاده

اند و  ای که گرد هم آمده های انتخابی، پیوستن به عده کنیم، در فعالیت نظر صرفهای ضروری  . اگر از فعالیتاند گذاشته

جانبه  نیازمند توجه همه ها دانیم مانندفضاهای شهری  ةشوند یک قانون است. مطالع پراکندن از جایی که افراد متفرق می

فاده از فضا دست یافت. در این است ةها و نحو ت تا بتوان به درکی عمیق از ویژگیسدهنده به فضا به ابعاد مختلف شکل

این ارتباط  وهای پیکربندی فضایی سنجیده  شامل الگوهای استفاده و شاخص ،دو جنبه متفاوت از فضای شهری پژوهش

آن از پیکربندی فضا مشخص  یریرپذیتأثتبیین شد. در بررسی میزان و کیفیت حضور ایستای افراد در فضای شهری و 

کنندگان از  استفاده یگیری رفتارهای ایستا صل از پیکربندی فضایی نقشی اساسی در شکلهای بصری حا که قابلیت شد

 فضا دارد.
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های  توانند از روش می پژوهشگرانمطالعات فضای شهری،  ةنتایج این مطالعه بیانگر این مسئله است که در زمین

هندسی محیط مصنوع و  های ویژگیابزاری قدرتمند در بررسی  عنوان بهتحلیل الگوهای رفتاری و تحلیل نحو فضا 

الگوهای استفاده از فضای شهری و ة . فهم رابطکنندافراد در فضا استفاده  ةمتقابل آن بر الگوهای استفاد راتیتأث

ایجاد رد موهای فضایی در گذاری و سیاست ها در تصمیم رگذاریتأثتواند یکی از عوامل  های پیکربندی فضایی می ویژگی

 فضاهای شهری دارای کیفیت مطلوب باشد.
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