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آگاهي ( تعيين وتحديد محدوده، مركز و نام محله از ديد مردم و متخصصين

 )محله عمومي نسبت به موقعيت

  :محدوده محله  .1

 در پايان گزارش آمده است، وداده شده به مردم هايي كه در طي بررسي هاي ميداني و پرسشنامه 

محدوده محله از شمال خيابان مسجد سيد، از شرق خيابان آيت اهللا طيب، از غرب كوچه بيد آباد 

  .ميرداماد محدود مي شودو از جنوب به 

اين حدود در قبل از كشيدن خيابان ميرداماد متفاوت بوده است، به همين منظور در پرسش نامه ها  

  .از نقشه اي استفاده شده است، كه خيابان ميرداماد در آن گنجانده نشده است

بخشي از محله بر اثر احداث اين  الزم به ذكر است در پرسشهايي كه از اهالي به عمل آمده است،

  .بين رفته است خيابان از



در اين  .كه در آن خيابان ميرداماد احداث نشده است 1371بر اساس طرح تفضيلي سال  زير نقشه

نقشه تقسيم بندي محله متفاوت از ديد اهالي به محله است و اين محله كه هم اكنون بيد آباد نام 

ده است و نظر مردم در اين نقشه به دو محله تقسيم ش) در ادامه نامگذاري بررسي مي شود(دارد

  .متفاوت از اين تقسيمات است

  

  



محدوده اي كه در زير مشخص شده  محدوده اي كه در زير مشخص شده  ،)90(%بر اساس گفته اكثريت اهالي مورد سوال

  .مي باشد جديد است، مرز محله

  

بر اساس گفته اكثريت اهالي مورد سوالدر نتيجه 

است، مرز محله



 :مركز محله .2

افراد  كه داده شده است، به نتيجه مشخصي نرسيديم،هايي مركز محله طي بررسي ها وپرسشنامه

  .مكان هاي مختلفي را به عنوان مركز محله مي دانند

 مسجد سيد  �

 بازار بيد آباد �

 مسجد درب كوشك �

 حسينيه �

 بازار شاطرباشي �

البته بيشتر افراد مسجدسيد را به عنوان مركز محله خود مي دانند و عده اي عقيده دارند جابه جايي 

عده اي هم مركز محله . از مركزيت مسجد سيد كاسته است  ،هيئت ها به حسينيه موجود در محله

با اين حال مسجدسيد به  .محله مي باشداي براي خود در نظر ندارند كه اين ازمشكالت بارز 

  .مذهبي بودن شناخته شده تر از ساير مكان هاي ديگر است-عنوان مركز محله و به دليل تاريخي

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  



مسجد سيد و در  ،در بخش شمالي

تر  در پرسشنامه هايي كه توسط اهالي پرشده است،محله را به عنوان بيدآباد مي شناسند و جالب

ست ولي تمامي افراد مورد ، كه اين محله به نام مسجد سيد براي افراد قابل شناسايي ا

 :نام محله

در بخش شمالي، به داليلي كه قبًال ذكر شد، 1371نام محله در طرح تفضيلي 

  .بيد آباد است 

در پرسشنامه هايي كه توسط اهالي پرشده است،محله را به عنوان بيدآباد مي شناسند و جالب

، كه اين محله به نام مسجد سيد براي افراد قابل شناسايي ا

  .پرسش براي نام گذاري محله از نام بيد آباد استفاده كرده اند

    

نام محله .3

نام محله در طرح تفضيلي 

 ،بخش جنوبي

در پرسشنامه هايي كه توسط اهالي پرشده است،محله را به عنوان بيدآباد مي شناسند و جالب

، كه اين محله به نام مسجد سيد براي افراد قابل شناسايي ااستآن 

پرسش براي نام گذاري محله از نام بيد آباد استفاده كرده اند
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 بررسي نيازهاي مردم بر اساس مثلث مازلو در اين محله

بخش تقسيم مي شوند، اين نيازها از نيازهاي اوليه انساني 

د،هرچه يك محيط آورده كردن اين نيازها فراهم كن

و همچنين عدم پاسخگويي  ميت و كيفيت بيشتري است

بررسي نيازهاي مردم بر اساس مثلث مازلو در اين محله

بخش تقسيم مي شوند، اين نيازها از نيازهاي اوليه انساني  6اساس هرم مازلو نيازهاي انساني به 

  .شروع و به خودشكوفايي و زيبايي شناسي مي رسد

آورده كردن اين نيازها فراهم كنلذا محيط مي تواند زمينه الزم را براي بر

ميت و كيفيت بيشتري استنيازهاي بيشتري را پاسخگو باشد،داراي اه

  .يك محيط به نيازها، نمايانگر عيوب يك محيط مي باشد

  :هرم مازلو بر اساس كيفيت محيطي مطابق شكل زير است

بررسي نيازهاي مردم بر اساس مثلث مازلو در اين محله

اساس هرم مازلو نيازهاي انساني به  بر

شروع و به خودشكوفايي و زيبايي شناسي مي رسد

لذا محيط مي تواند زمينه الزم را براي بر

نيازهاي بيشتري را پاسخگو باشد،داراي اه

يك محيط به نيازها، نمايانگر عيوب يك محيط مي باشد

هرم مازلو بر اساس كيفيت محيطي مطابق شكل زير است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 )نيازهاي فيزيولوژيكي(نياز اول  )1

 د و  كوچه بيد آباد وجودكنيم ، درخيابان ميرداماد و مسجد سي هنگامي كه در محله بيدآباد حركت مي

گونه سوپر  يت اهللا طيب هيچولي در خيابان آ. ياز گرسنگي باشد تواند پاسخگو ن ، مي مغازه هاي سوپرماركتي

شايان ذكر است كه يك محيط بايد حداقل لذا . شود  اين از معايب آن محسوب مي و ماركتي ديده نمي شود

  . نيازهاي اوليه را پاسخگو باشد 

 ،سقل خانه بازار بيدآباد،ها درخيابان سيد  هاي ديگر از محله به دليل وجود آبسردكن هاي مغازه در بررسي

  . گردد وجود مسجد سيد و درب كوشك نياز تشنگي رفع مي

  

كوتاه مدت وجود ندارد ، ولي وجود مسجد سيد و  گونه مكاني براي رفع خستگي و استراحت در مسير هيچ

همچنين در مسير به دليل وجود ميله، حركت . كند ه ها اين نياز را برطرف ميباز بودن هميشگي آن بجز جمع

  در پياده رو مسجد سيد.(براي معلولين با ويلچر دچار مشكل مي شود

  )و ابتدا بازار بيد آباد

  


�	� در ��زار  ���
 ��� ���د 	��	� ا
 ��ا ر�� �����



  ) .در روز(ليل وجود قلمزني همواره شلوغ استست ولي بازار بيد آباد به ددرون محله همواره ساكت و آرام ا

  

  .كند ميايجاد و بهداشتي صوتي هاي  آلودگيدر درون محله هم وجود يك تعميرگاه ماشين در كوچه مقراضگر  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  .وجود مسجد سيد و درب كوشك ، نياز به سرويس بهداشتي را حل نموده است 

باريكي كوچه ها و محصوريت اندك باعث ايجاد سايه شده است ، اين سايه در تابستان بسيار مطلوب  

 . كند  است و در زمستان هم از بادهاي سرد جلوگيري مي

  )نياز به امنيت و ايمني(نيازدوم  )2

ها  قب رفتگيوساز پراكنده و ع ن ساختاين محله ازلحاظ امنيتي داراي معايب بسياري است كه اولين دليل آ

اي كه در بسياري از نقاط كونج هاي مخفي ايجاد شده است ، اين عقب رفتگي ها براي عابران و  به گونه

دوم به دليل خلوتي محله ، حركت در كوچه هاي . كند  ترس و رعب ايجاد مي ،رهگذران حتي در طول روز

يابان سيد به دليل تجاري بودن آن به شدت در بازار بيد آباد و خ انهمد شبآرفت و .كند  آن ايجاد استرس مي

نور در طول شب در محله بسيار . باشد  يابد كه اين خود عاملي براي ايجاد نا امني و ايجاد ترس مي كاهش مي

خصوص نوردهي  مشكل ساز است به طوري كه در بسياري از نقاط محله ، تاريكي مطلق حكم فرماست و به

و تاريكي بسيار زياد بازار بيد آباد بر اين ناامني مي افزايد، به طوري كه  هاي تجاري خيابان سيد ضعيف بخش

  . عبور نكنند) بيد آباد(كنند تا از زير اين بازارچه سر پوشيده  بسياري از ساكنين محله مسير طوالني را طي مي

  

  


�ر	�� ��زار 

������د و ا	��د 


�س و �� ا��� 



بر امنيت اين  پارك نامناسب و فضايي رها شده دارد، ولي به دليل وجود نگهبانپارك محله هم نوردهي 

  . شود  ناحيه افزوده مي

  . باشد  كوچه بيد آباد مي بودنو راز عوامل ديگر در كاهش امنيت، حركت موتورسواران و راه در

 

  )تعلق و وابستگي به محيطنياز به (نياز سوم  )3

كند نياز دارد تا خود را متعلق به آن محيط بداند تا در آن محيط  هنگامي كه فرد در يك محيط زندگي مي

ترين  يكي از مهم.  مي كنداحساس آرامش و راحتي كند، اين محيط براي فرد ايجاد آرامش و هويت بخش 

  . ها هستند  گروهمي شود،) حس تعلق به محيط(ايجاد چنين حسي  باعث ي كهعوامل

باشد كه گسترش ... اين گروه ها مي تواند شامل گروه هاي دوستي، اقتصادي، علمي، همسايگي، مذهبي و 

  .اين گروه ها در محيط شهري نشاهنه پويايي و كيفيت يك محيط شهري است

��ر م���ر از �
�� ��� ���د �� ��
���ان را! دررو 
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شوند و تنها در روزهاي جمعه ، در پارك  اين گرو ها به ندرت در محله يافت مي :هاي دوستي  گروه

  . شود هايي ديده مي مركزي محله چنين گروه

  

  

  

  

  

  

  

 وگيرند  ها در داخل مسجد سيد ، حسينيه و مدرسيه علميه شكل مي اين گروه :هاي مذهبي  گروه

هاي مذهبي  الزم به ذكر است گروه.باشد  مي يحسينها درعاشورا و مراسم عزاداري  بيشترين حضور اين گروه

وند و گروه اعضاي متغييري دارد و به ش شوند و بعد از آن پراكنده مي مسجد سيد براي مراسم مختلف جمع مي

 .اين گروه ها در حسينيه در كنار هم جمع مي شوندتازگي به دليل جابه جايي هيئت ها از مسجدسيد به حسينيه، 

  

 $�و! ه�
 �� م%ه

$�و! ه� دو�&� در 
 +�ر* م��( م)'�



باشي و كوچه قي ، خيابان مسجدسيد ، بازار شاطرها در بازار بيد آباد شر اين گروه :هاي اقتصادي  گروه

مخصوص ) قرض الحسنه(ها تا حدي قوي و پايدار است كه بانك  اين گروه. شوند  مقراضگر به خوبي يافت مي

ر هم نشسته و گفت در كنا راناد در بسياري از ساعات روز مغازه .پردازند مايت يكديگر ميخود دارند و به حبه 

  .كنند و گو مي

ها دركوچه هاي  اين گروهشود اما  هاي همسايگي به ندرت در محله ديده مي گروه:هاي همسايگي  گروه

اجد باهمديگر ارتباط برقرار درمس ها گاهًا اين گروه. شود  هاي اندك به خوبي مشاهده مي خانه بست با بن

.   كنند  كنند و مشكالت همسايه هاي خود را در مسجد حل مي مي

هاي آن  و اينكه اكثر خانوادههاي اقتصادي و مذهبي قوي  افراد اين محله در حالت كلي به خاطر گروه

قائل  زيادي اهميت آن واهالي محلهگرا هستند، تعلق و وابستگي خاصي به محله خود دارند و براي سنت 

هاي  گروه(ها  شود و باز هم بعضي گروه رسد اين نياز در اين محله تا حدودي برطرف مي به نظر مي. شود مي

  . نياز به تقويت دارند) دوستي و همسايگي 
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  )قدر و عزت نفسنياز به (نيازچهارم   )4

هايي همچون مسجدسيد،  نشانهوجود . يكي از عوامل مهم در برطرف كردن اين نياز ، خوانايي محيط است 

 نظام و  درب كوشك ، خانه ميراث فرهنگي و بازارها و عدم مشكالت كالبدي و كاربري بسيار شديد در محله

جريان و حركت افراد در بازارها همچون جريان خوني . خود عواملي براي خوانايي محيط هستند  ،ارتفاعي كم

 خصوص براي افراد با كند ، اين موضوع به پويا و پرجنبش مي ل،دهد و آن را فعا محله زندگي مي است كه به

  .اي دارد  سنين باال اهميت ويژه

  

  

 هاي پويا با نارنجي محيط - بازارها با سبز  - نشانه با ستاره



  )نياز به خودشكوفايي(نياز پنجم  )5

داراي اين ويژگي هايي محيط .ي كيفيت آن محيط استايجاد شكوفايي در يك محيط نشانههاي وجود راه

بسياري از نيازهاي  بيدآباددر محله  .شده باشند و نيازسنجي دقيقي درآنها صورت گرفته باشدهستند كه طراحي

اند ولي به طور كلي اند و برخي را خود مردم و اهالي محله ايجاد كردهخود ايجاد شدهخودبه 4، 3، 2، 1درجه 

ه فضاهاي نيستند ك ،ي محلهوجود ندارد ومسجد سيد و حسينيهدر محله فضايي براي خودشكوفايي در محله 

  .ولي پتانسيل آن وجود دارد ور قوي ايفا كنندبتوانند اين نقش را به ط

 

 )نياز به زيبايي شناسي(شش  نياز )6

 

ولي اين محله به . ريزي شده است  اين نياز هم همچون نياز خود شكوفايي نيازمند محيطي طراحي و برنامه

دارد ، توانايي ايجاد زيبا شناسي و برطرف كردن اين محله كه ) بافت معنوي ( هاي موجود جاد پتانسيلدليل اي

  . نياز را دارد ، تا كيفيت محيطي را به طور عمده افزايش دهد 

  

  

  

  

  بررسي غناي حسي موجود

فريني در محيط ايجاد آيكي از عواملي كه سبب افزايش كيفيت محيط مي شود و خاطره انگيزي و نقش 

  . باشد  كند غناي حسي است ، كه گاه هويت بخش نيز مي مي

كند، اما اين نكته بسيار مهم است كه حس بد هم حس خوبي و گاهي حس بدي ايجاد مي گاهيمكان 

  .اي نامطلوب  ي هويت يك مكان باشد، البته به گونهدهندهتواند نشانمي

  : باشد  كه انجام شد ، غناي حس به شرح زير ميهايي  در محله بيداباد طي بررسي
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حس مثبت و گاه حس  صداي قلمزني در بازار بيد آباد به عنوان حس خاطره انگيز گاه: حس شنوايي  .1

 . كند  منفي ايجاد مي

  . تواند خاطره انگيز باشد اما از نوع نامطلوب  صداي نجاري و تعميرگاه در كوچه مقراضگر هم مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اين . باشد  اين حس نياز به فاصله كم دارد ولي بسيار خاطره انگيز و هويت بخش مي :بويايي حس  .2

شود و دليل آن وجود مغازه شيريني  ورودي غربي بازار بيد آباد شرقي به وضوح حس مي بحس در

 .ت كه بوي مطبوعي ايجاد كرده است فروشي اس

 



سبب تفاوت و هويت ... ون مسجد سيد، بازارها و هايي همچ وجود بافت تاريخي و نشانه: حس بينايي  .3

اين محله نسبت به ساير محالت شده است از طرفي  خاص بودن درب كوشك ، هم سبب خاطره 

 . انگيزي آن شده است 

 

هاي محله ، درب ورودي ضلع شمالي مسجد  ترين بخش يكي از جالب: حس المسه  .4

استفاده فراد از حس المسه خود سيد است كه ورودي تعريف شده دارد و معموالً ا

 . كنند  هاي ورودي آن را لمس مي كنند و سنگ مي

م/��ً. ���, ا��اد   
 ���3 ح1 م� ش�د



  شناخت و ارزيابي منظر ذهني ساكنين محله و مقايسه آن

مردم احتياج دارند چه چيزهايي را (فضاي شهري خوب از نظر شما چه ويژگي هايي دارد؟  �

  )موفق در محيط شهري بدانند؟براي عملكرد 

  )به چه مكانهايي ارجاء مي دهند؟(مكان مناسب محله فعلي شما كجاست؟ �

آيا محيطي را به عنوان محيط مطلوب در نظر (چه مكانهايي به نظر شما مناسب است؟ �

  )دارند؟

، ابتدا شناخت منظر ذهني ساكنين محله  هستند وبراي »معرف«تصاوير حاصل از سواالت باال 

االت باال را در قالب پرسشنامه ها يي به اهالي محله داديم واز با ارزيابي تصاوير حاصل از سو

  :سواالت باال ارزشيابي به عمل مي آوريم و ارزيابي را بر اساس اعمال زير انجام مي دهيم

  كشيدن درست مكان ها: تركيب تصوير 

  ترتيب كشيدن مكانها: ترتيب تصوير

  تأثر مكان در فاصله و جهتي يابي: تصاوير تخمين فاصله و جهت يابي

  ؟تا چه حدي فضا را مي كشند: حدود تصاوير

  روز و شب و يا عوامل مختلف مي تواند باعث تغير تصوير ذهني شود؟:ير تصاويريتغ

  تا چه حد يكنواخت ويا متفاوت مي كشند؟:تنوع تصاوير



  :نتايج حاصل از پرسش ها

مردم احتياج دارند چه (شما چه ويژگي هايي دارد؟ فضاي شهري خوب از نظر  :پرسش اول

  )چيزهايي را براي عملكرد موفق در محيط شهري بدانند؟

  .درصد به وجود مسجد و مراكز مذهبي در مركز محله اشاره داشتند 50حدود 

  .در مركز محله تمايل داشتند اوليه خودبراي رفع نيازهاي موجود امكانات  درصد  18حدود 

  .در مركز محله اشاره داشتند بازار و مراكز خريددرصد به وجود  12حدود 

  .وجود حمل و نقل عمومي اشاره كردنددرصد به 10حدود 

  .در محله اشاره كردندبسيارفضاي سبز  وجوددرصد به 10حدود 

  )به چه مكانهايي ارجاء مي دهند؟(مكان مناسب محله فعلي شما كجاست؟ :پرسش دوم

  .مي دانند بودن و اتحاد و مهرباني اهالي را خوب مذهبي درصد  30حدود 

  .و اين حوزه مي پسندندسيد و درب كوشك درصد مسجد  20حدود 

  )بيشتر زنان(.را خوب مي دانندبازار بيد آباد درصد 17حدود 

  .را خوب مي دانند بازار شاطر باشيدرصد  13حدود 

  .مي دانند مركز محله را خوب درصد فضاي سبز 10حدود 

  .مي دانند بن بست خود را خوب درصد  10حدود 



آيا محيطي را به عنوان محيط مطلوب در (چه مكانهايي به نظر شما مناسب است؟ :پرسش سوم

  )نظر دارند؟

  .مناسب مي دانندرا و مكان هاي مذهبي  مسجد سيدحوزه ي درصد  60

  .پندارندمي نزديكي به ميرداماد و خيابانهاي تازه ساز را مطلوب درصد  30

  .را مطلوب مي دانند) محالت ثروتمند... (و ابوذردرصد هم محله هاي چهارباغ و  10

  :تحليل پاسخ ها

و حسينيه ها و ) درب كوشك و مسجد سيد(اكثر اهالي محله بيد آباد به دليل وجود مساجد.1

مذهبي دارد و ساختار  اين محله  .محله خود را مطلوب مي دانند) شاطر باشي و بيد آباد(بازارها

به عبارت ديگر .استا را داربه فراد همچون بسياري از محالت تاريخي، قابليت پاسخگويي محيط 

وجود بازار، مساجد، پارك در مركز محله مي تواند پاسخگوي نيازهاي اهالي محله باشد و سبب 

  .مطلوبيت محيط شود

عده .هبي زندگي كنندتفكرات اكثر اهالي مذهبي است و دوست دارند در مكانهاي مذ.2

دسته آخر . گويي محيط را مد نظر دارند و فراتر از محله خود نمي انديشندخديگر هم بازار و د پاس

  .افرادي هستند كه محالت ثروتمند و فراتر از محله خود را دوست دارند
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  :نتايج حاصل از كروكي هاي مردم

  :تركيب تصاوير

  .تقريباً همه درست تشخيص دادند 

  تصاوير ترتيب

  درصد مسجد سيد را اول مي كشند50 

  درصد مسجد درب كوشك را مي كشند10

  درصد خيابان سيد را مي كشند20

  درصد بازار بيد آباد را اول مي كشند10

  .درصد از مكان خود شروع مي كنند10

 تخمين فاصله و جهت يابي تصاوير

  .اكثرا فاصله ها را كم تر فاصله واقعي مي كشند

  درستي دارندجهت يابي 

اكثرا فاصله ها دور تري را براي رفتن به مسجد سيد انتخاب مي كنند تا از زير بازار بيد آباد 

  !عبور كنند



افراد فاصله هاي نزديك درب كوشك و مسجد سيد را كم تر از فاصله كوچه ها ميرداماد 

  .مي كشند

   حدود تصاوير

  .اشاره دارندمسجد سيد و درب كوشك درصد كروكي ها بر 60حدود 

  .اصلي تمركز داشت خيابانهاي رب درصد كروكي ها 20حدود 

  را مي كشيدند  زندگي خود درصد  20حدود 

  .درصد كروكي ها بربازار بيد آباد  اشاره دارند 10حدود 

  تغيير تصاوير

  .تفاوت خاصي ندارد فقط از كوچه هاي تاريك تغير جهت مي دهند

  تنوع تصاوير

  .تفاوت مي كشند و سطح سواد در نحوه كشيدن متفاوت استر قسمتهاي مختلف مد
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مردم محله به مراكزي همچون مسجد سيد و درب كوشك و بازار بيد آباد و شاطر باشي 

مردم .رسندي انحنا دار كوتاه تر به نظر مي 

از كروكي هاي زده شده . منظر ذهني مناسبي دارند

همچنين مي توان در يافت كه سطح سواد اهالي محل پايين است با اين حال شناخت مناسبي از محله 

د نتيجه ها دقيق تر و ها و افراد مورد پرسش بيشتر باش

 .نمونه هايي از پرسشنامه در پيوست آمده است

  :تفسير نتايج حاصل از تحليل كروكي هاي مردم

مردم محله به مراكزي همچون مسجد سيد و درب كوشك و بازار بيد آباد و شاطر باشي 

ي انحنا دار كوتاه تر به نظر مي سيرها به دليل نشانه ها و مسيرهام .بيشتر اشاره مي كنند

منظر ذهني مناسبي دارندمي شناسند و  مطلوبيمحله خود را در حد 

همچنين مي توان در يافت كه سطح سواد اهالي محل پايين است با اين حال شناخت مناسبي از محله 

ها و افراد مورد پرسش بيشتر باش بايد توجه كرد كه هرچه تعداد كروكي

نمونه هايي از پرسشنامه در پيوست آمده است .قابل اعتمادتر است

تفسير نتايج حاصل از تحليل كروكي هاي مردم

مردم محله به مراكزي همچون مسجد سيد و درب كوشك و بازار بيد آباد و شاطر باشي 

بيشتر اشاره مي كنند

محله خود را در حد  ،محله

همچنين مي توان در يافت كه سطح سواد اهالي محل پايين است با اين حال شناخت مناسبي از محله 

 .دارند

بايد توجه كرد كه هرچه تعداد كروكي

قابل اعتمادتر است

  

  

  

  

  



 تحليل دياگرام حركتي و فضايي عابرين پياده در معبر اصلي محله

  : انجام كار نحوه

 روز كاري بوده استيك روز عكس برداري كرديم كه يك روز جمعه،يك روز تاسوعا و  3در اين بخش ما 

بر روي  ) يكبار براي روز كاري هر ساعت( و بعد از هر عكس برداري كه هر دو ساعت يك بار انجام شد 

  . كروكي مشخص دياگرام هاي رفتاري كشيده شد

هاي  دياگرامبراي  .و تحليل مي كنيم، بعد به تحليل كلي مي پردازيمما ابتدا عكس هاي هر روز را مشخص 

  .ستفاده مي كنيمرفتاري و فضايي از همين روش ا

  .الزم به ذكر است كيفيت عكس ها فرق دارد و دليل آن استفاده از دوربين هاي مختلف است

   1389/  11/ 1 جمعه مورخ  ،روز اول
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فردي در تصاوير مشاهده نمي شود و محيط خلوت  15و 13همان طور كه ديده مي شود در ساعات به جز .1

  .است

فضايي كه در جلو مسجد سيد است به عنوان ورودي اين مسجد عمل مي كند و از آنجايي كه فردي در .2

  : كه مشاهده مي شود، مي توان احتمال داد)  15عكس ساعت (تصوير

فرد درب مسجد به آن بزرگي را كه بسته است نمي بيند و به طور غريزي و از آنجا كه نمي داند جمعه  �

 !است پا به اين محل گذاشته است

 .فرد به كارعكاسي كه عكس مي گيرد، كنجكاو شده و به اين عرصه آمده است �

كه هدف خاصي دارد  خسته شده و آمده است در فضاي ورودي مسجد استراحت كند زيرا به افرادي �

 .شبيه است

  .يد و در ساعات ظهرگروه هاي اجتماعي و اقتصادي گرد هم جمع مي شونددرجلو مسجد س.3

 3���١٩    3���١٨  

 3���١9  
 3���١٧  



   1389/  11/ 5مورخ   تا سوعا ،روز دوم

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

نوان يك فضاي مطلوب، پذيراي از عكسهاي باال مي توان به اين پي برد كه فضاي جلو مسجد سيد به ع

   .)شوندمي  البته اين گروه ها در بعضي ساعات تشكيل( .هاي مختلف مي باشدگروه

كاربرد داشت، البته دراين روز مغازه ها  مذهبي فضاي تعريف شده جلو مسجد معموالً هنگام نماز ويا مراسم

  .بسته و قرض الحسنه كنار مسجد تعطيل بود

  .نماز بر تعداد آن افزوده مي شود شود وبه هنگامبه عنوان پاركينگ موتور و دوچرخه  هم استفاده مي 



  )هر ساعت يك عكس( 1389/  11/ 9مورخ  )روز كاري(شنبه  ،روز سوم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

    



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

به عنوان يك محيط پويا كه پتانسيل ايجاد  فضاي جلو مسجد سيد.1:همان طور كه از عكسهاي باال معلوم است

گزاري ار چنين وضعيتي دارد و آمادگي براين فضا در هفته چند ب.2. يك فضاي برگزيده شهري را هم دارد

د و هم كاربري مسجد سيد جاذب بهمان طور كه در تصاوير ديده مي شود، هم كال.3. مراسم فاتحه را دارد

  .مردم است



  : تحليل عكسها

لو مسجد سيد به عنوان يك فضاي مطلوب عمل مي كند و مي تواند حتي بر ميزان مطلويت آن افزوده فضاي ج

  .شود

، كاربري هاي )مسجد بودن(فضا انعطاف پذير است و در ساعات مختلف روز عالوه بر كاربري خود اين

وچرخه در ساعات بر گزاري مراسم عزاداري، جشن و پاركينگ موتور و د: ديگري را هم پذيراست، ازجمله

  ..كاري بازار، فضاي استراحت و

  :و فضايي دياگرام هاي رفتاري

  .مي پردازيم به طور همزمان وبه ترتيب آمده است،  و فضايي در اين بخش به تحليل دياگرامهاي رفتاري

   1389/  11/ 1جمعه مورخ   ،روز اول

 مردم كمي در اين ساعت در خيابان بودند 

  رنگ قرمز،افراد عبوري هستندافراد مشخص شده با  

  ولي هنگام عبور نگاهي به مسجدسيد مي اندازند و 

  .عبور مي كنند 

  همه افراد از مكان تعريف شده اتصال خيابان و پياده رو 

  .)با سبز مشخص شده است.(استفاده مي كنند 

  افراد معموالً  كه با آبي مشخص شده اند به خاطر بازار پا  

  .گذاشته اندبه اين عرصه 

  

  

  

  



 .در محيط مي چرخند تا آرامش يابند افراد 

 حركت گزري در سمت ديگر خيابان بيشتر است 

 افراد و مغازه داران در فضاي جلو مسجد به استراحت  

  .و و وقت گذراني مشغولند

  به فردي برخورديم كه با اينكه مسجد بسته بود 11در ساعت  

  !مكث كرد و رفتبه جلو در مسجد رفت مدتي در آنجا 

  افرادي كه از بازار چه خارج مي شوند ترجيح مي دهند، از 

  .طرف جنوبي فضاي سبز حركت كنند

  در اين ساعات افراد از مكان هاي تعريف شده ميان خيابان 

  .مي كنندنوپياده رو عبور

  .افراد عبوري اين بخش از طرف ديگر خيابان بيشتر هستند 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 داليل گوناگوني در محيط توقف مي كنندافراد به  

  يا قرار با كسي ديگرو از داليل آن يك آرامش بخشي محيط، استراحت و  

    

  

  

  

  

  



  

  .در اين ساعات توقف در محيط كاهش مي بايد به طوري كه كمتر كسي در محيط حضور دارد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  5/11/1389روز دوم،تاسوعاي حسيني مورخ 

  حركت فرد نشان دهنده اين است كه  

  مسير تعريف شده، داراي اهميت است

  .كسي توقف در مسير ندارد

  

  به مرور افراد در محل توقف دارند 

  وو افرادي كه حركت مي كنند به 

  .مسجد سيد نگاه مي كنند

 فرد براي اينكه بيشتر در محيط باشد، 

  .حركت خاص دارد

  

  

  

  محيط در اين افراد استفاده كننده از 

  .كاهش يافته است) 14(ساعت

  



  به بعد افزايش افرادي 16از ساعت  

  كه در محيط هستند داريم ولي 

  كاهش مي يابد و دوباره  18از ساعت 

  .افزايش مي يابدو مراسم براي نماز 

  

  

  

  

  

 

  )هر ساعت يك عكس( 1389/  9/11مورخ    )روز كاري(روز سوم، شنبه 

  

  افراد بخش تجاري براي استراحت 

  .و صحبت قدم به عرصه مي گزارند

  

  

  چرخش در محيط به وضوح ديده

  مي شود و فرد محيط را بازشناسي

  .مي كند

  

  

  حركت انحنا دار براي رفتن به 

  .بازار بيد آباد است

  

  



  نمايش مطلوبت محيط در بخش هاي 

  مشخص شده

  

  

  

  بيشتر بماندفرد براي اينكه در محيط 

  و محيط را ارزشيابي كند، مسير خود 

  .را طوالني مي كند

  

  

  

  .در مسير هيچ توقفي نيست

  

  

  در محيط توقف زياد شده است و داليل

  آن، مراسم ختم و مغازه داران و گروه هاي

  دوستي و مذهبي

  

  جمعيت زياد افراد براي ختم و عدم

  توقف در محيط

  

  مراسم مي آيند در جلو وروديافرادي كه از 

  توقف و مشغول صحبت مي شوند  

  .عده اي محيط را شناسايي مي كنند و



  

  بازهم افراد وارد و خارج مي شوند

  و درهنگام خروج توقف دارند

  

  گروه هاي مذهبي مسجد درب ورودي

  .توقف دارند 

  

  

   گردش در محيط

  

  

  

  

ايستادند و به بعضي از تابلوها نگاه مي كردند و يا در مكانهايي معموالً افراد مي ايستاند در محيط افراد گاهاً مي 

  :كه در زير آمده اند

  

  

  

  

  

  

  

  



  .مي كنندو مردم آنجا توقف وجود داند درب ورودي مسجد  يمكان هايي كه درجلو
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  دياگرام رفتاري كلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  دياگرام فضايي كلي

  

  

  

  

  

  

  

فضايي كه 

اكثر افراد در 

آن توقف 

 .دارند

فضاي توقف مغازه داران 

و عده اي افراد 

فضاي تعريف 

شده بين خيابان و 

پياده رو كه 

مناسب ارزشيابي 

 .مي شود

تعريف شده مسجد سيد هم مي تواند مكاني  وروديچرخش افراد در محيط 

تن مغازه داران سمحل نش

مسير حركت افرد 

عبوري كه هنگام 

عبور به مسجد سيد 

 .نگاه مي كنند

www.shahrsazionline.com


