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 روش های ادراک نماهای شهری در سیمای شهر
 شهرستان گرگان  ادراک فیزیولوژیکی خیابان امام خمینی: مورد 

 3فر سپهریاصغر ، علی 2 حسین شیخ،  1ایمان تازیکه    

 گروه معماری، واحد گنبد کاووس، دانشگاه آزاد اسالمی، گنبد کاووس، ایران

 

 : چکیده

واع روشهای ادراک نماهای شهری در مقیاس سیمای خیابانی می پرردازد و انرواع روشرهای کیوری و کمری مرورد       این پژوهش به معرفی ان

آنالیز فراکتال و محاسبۀ ابعاد فراکتال امکاناتی را برای ویژگری شناسری   و با. واکاوی و تحلیل قرار می دهد دمطالعه شده تا به اکنون را مور

و به ارتباط محاسبه ابعاد  فراکتال با ویژگی . جاد ارزیابی ترکیبی از پیچیدگی آن مکان فراهم می آورد فیزکی و کمی از مکانها، از طریق ای

ودربارۀ استواده آنالیز فراکتال در مقایسه ویژگی های مکانی نقطه نظراتی  های فیزیکی که تشکیل دهنده یک خط افق می باشد، میپردازد

و با همین تکنیرک میرزان بری نظمری نمرای      برای محاسبه ابعاد فراکتال خط افق ارائه میگردد  یک تکنیک پژوهش در ادامه.ارایه میدهد 

مورد بررسی قرار می گیرد ونشان داده مری شرود کره هرر  قردر اخرتالی کردهای ارتورا ی          شهرستان گرگان شهری خیابان امام خمینی

برای شهروندان مشکل تر ده و ادراک آن نمای شهری وبیشتر بساختمانها در یک خط افق بیشتر باشد میزان بی نظمی آن خط افق شهری 
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ن مسئلهو بیامقدمه   -1  
رود و همانطور  های انسان ساخت بویژه در فضاهای شهری به شمار می های مهم و اساسی محیط امروزه آسایش بصری از مولوه

نیز باید زیبا و دارای کیویت ( شهر) بایستی از زیبایی برخوردار باشد محیط بیرونی( خانه)که محیط داخلی زندگی انسان 

های محیطی در ارتقاء و بهبود منظرشهری  ت بررسی موضوع آسایش بصری و نقش کیویتبصری مناسب باشد بنابراین اهمی

کالبدی شهر تعبیر  –نچه که آن را محیط فرهنگی تا ضمن ارایه تعریوی روشن برای آ این گوتار می کوشد .گردد آشکار می

ا ومولوه های پیچیدگی وفراکتال می فیزیکی مکانهکرده است، به تبیین ارتباط میان کیویت زندگی این محیط با ساختار 

صورت کامل درک خواهد شد که فضاهای شهر تا حدود زیادی  هزمانی ببا توجه به این مسئله که منظر شهری  . پردازد

پاسخده باشند و بتواند به اکثر نیازهای استواده کنندگان از محیط پاسخ گویند، سعی شده است که رابطه میان منظر شهری و 

مریکایی، خوانایی یا وضوح بصری به  قیده کوین لینچ شهر ساز آ (1331،2،کوپایی. )اده کنندگان از آن بررسی شوددرک استو

در قالبی به هم پیوسته به یکدیگر  را در ذهنسیمای شهری این است که به آسانی بتوان اجزای شهری را شناخت و بتوان آنها 

نیاز  که باشدمیو برنامه ریزی های شهری مربوط به ویژگی و مشخصات محلی  نقطه نظرات زیادی دربارۀ طراحی .ارتباط داد

بسیاری از محیط های روستائی و مناطق شهری بسیار مناسب معموال به صورت . برای طراحی با مشخصات محلی وجود دارد 

آن را با استواده از یک ( 1161 –گوردن کولن ) بسیار شگوت انگیز و قدیمی به نظر میرسند و دارای ویژگی هایی هستند که 

مشکالت مربوط به طراحان  بارت از  گونگی تکرار این بی نظمی ترکیبی . روش  شم انداز شهری به تعریف آن می پردازد 

می باشد بگونه ای که میزان مناسبی از گوناگونی در یک موضوع وجود داشته باشد بدون اینکه ایجاد مشکالت و ابهامات دیگر 

ک روش برای حل این مسئله  بارت از سعی در فهمیدن پیچیدگی مورد نظر و ویژگی های مکان هایی است که به ی. نماید 

 نوان الهام از آنها استواده می شود به گونه ای که کپی و رونویسی کردن سادۀ آنها نباشد بلکه منظور از آن استواده از 

یک روش ارزیابی بی نظمی ( 2222کوپر ) هی از بی نظمی باشد پیچیدگی آنها برای تولید طرحهای جدید با سطوح مشاب

این  .و محاسبه ابعاد فراکتال  می باشدبوسیله آگاهی ها و  لوم جدید پیچیدگی بویژه از طریق استواده از ژئومتری فراکتال 

را در یک ماده اندازه بگیریم توانیم مقدار بی نظمی به این صورت که ما میایجاد شد ( 1111ماندل برات در سال )  مل بوسیله 

این ابعاد فراکتال  وقتی که مورد . و یا در صورت و موردی که مربوط به محیط شهری می باشد ترکیبی از مواد را اندازه بگیریم 

 سنجش قرار گرفتند می توانند برای مقایسه رقمی ویژگی های مکانهای موجود بکار رفته و سرانجام برای تولید الگوهای جدید

متغیرهای کمی و کیوی تاثیر گذار بر روی محاسبه  این مقالۀ پژوهشی. قرار گیرندبا درجات مشابهی از پیچیدگی مورد استواده 

نشان میدهد که  گونه ابعاد فراکتال می تواند دربارۀ یک سری از  میزان بی نظمی نماهای شهری را مشخص نموده و همچنین

های مرکزی محاسبه شود و  گونه سنجش  ددی حاصل می تواند مربوط به وجود خطوط افقی شهری مربوط به ساختمان 

اختالفات بین انتخاب . ویژگی های مرفولوژیک یک ویژه ای باشد که در حالت ترکیبی در ویژگی یک مکان اثرگذار می باشد 

ز آن شناخت این مورد است که  گونه خیابان ها و مطالب با استواده از ابعاد فراکتال مورد بررسی قرار می گیرند و منظور ا

تغییرات در ویژگی فیزیکی می تواند ترکیب شود و می تواند با یک  دد مورد ثبت گردد که این  مل با ث مقایسه سریع بین 

 . مکانها می شود 

پیشینه تحقیق    - 2  
کیوی و های  توان به پژوهش می را این تحقیقات .ای صورت پذیرفته است قات گستردهشهری تحقیو سیمای در مورد منظر 

 :کمی دسته بندی نمود که از جمله تحقیقات کیوی میتوان به موارد زیر اشاره نمود

که منظر شهری را هنر  هکه به فارسی نیز ترجمه شده است اشاره کرد "گزیده منظر شهری"در کتاب ( 1313)گوردن کالن 

 .داند سازد می هایی است که محیط شهری را می نها، خیابانها و مکان گی بخشیدن بصری و ساختاری به مجمو ه ساختماریکپا

وی با تاکید بر اثرات حسی که منظر می تواند بر ساکنین و بازدیدکنندگان شهری داشته باشد، خواستار ایجاد لذت بصری در 

و نقش آن در مناسب  های آسایش بصری مولوه"ای تحت  نوان  در مقاله( 1331)ی اسما یل صالح .مقیاس شهر می شود

به  گونگی رابطه بصری میان انسان و محیط که از شرایطی است که در کنار سایر  وامل در ارزیابی کیویت  "سازی محیط
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منظر هر شهری : بیان داشته است "منظر شهری"سید امیر سعید محمودی در کتاب  . محیط حائز اهمیت است پرداخته است

ضعیت آب و هوایی، فاکتورهای ایمنی و به بیان دیگر مداخله های ماهرانه در  ار وب افزایش پاسخی به رفتارهای انسانی، و

کالن معتقد است برداشت هر شخصی از منظر شهری متاثر از حس بینایی، حس مکان و محتوای . توانایی های محیط می باشد

بیان  "شهر، آنچه کوین لینچ از آن می فهمید سیمای"جهانشاه پاکزاد در کتاب  .محیطی است که فرد در آن قرار می گیرد

براساس نظر . بسیاری از متخصصین، ماهیت منظر را  ینی و در ارتباط با فرآیند ادراک محیط  نوان نموده اند: کرده است

در . آنان، منظر شهری آن بخش از محیط یا فرم شهر است که بر روی کنش و واکنش شخص و نتایج ا مال وی موثر است

بدین ترتیب منظر شهری . ر شهری است که بخشی از اطال ات محیط بالقوه به کیویتی مستقیما محسوس تبدیل می شودمنظ

در میان سایر روش های ارزیابی زیبایی  .جنبه  ینی یا قابل ادراک محیط است که به نوبه خود دارای فرم،  ملکرد و معناست

هندسه فراکتال است، که می تواند منطقه شهری را کمی از  وش آنتروپی،در طراحی شهری،  الوه بر ر سیمای شهر ،شناختی

نیز کوپر و اسکور ی  (.1113وایت و انگلن )نماید پیش بینیرا  توسعه شهری آینده و  .لحاظ غنای بصری تجزیه و تحلیل کند

برای توصیف  ددی مکان با ارائه ارائه پتانسیل  و تجزیه و تحلیل سطح پر پیچ وخم و محاسبه بعد آن سطح به  2223در سال 

تئوریهای  زیر توسط اشخاص  نیز در طراحی شهری و برنامه ریزی شهری. پرداخته اند اندازه گیری مصنو ی از پیچیدگی محل

مدل ریاضی که در آن تئوری سیستم پیچیده ای است اجازه پیش بینی در مورد شهری  .ذکر شده مورد واکاوی قرار گرفته اند

ما را قادر می سازد برای مقابله با روش های که منطق فازی  (2222سیلویا و کالرک .)ای رشد شهری را میدهداز مدل ه

برای تجزیه و  یی کهفضاتئوری (.1111ویلی ;1111فام ;2222لی و ویل )شویم وارد مختلف ذهنی و  ینی در همان مدل

با کمک که و سیستم های کامپیوتری  (.2221کوبات ;1131ن هیلر و هانسو).استواده می نماید تحلیل و تحرک از مدل رابطه

کنند، میخلق را الگوریتم یادگرفتنی  ،شبکه های  صبی مصنو ی از نظر مکان شناسی با تقلید شبکه های  صبی از مغز انسان

خطوط افقی ( خشی ب) ارزیابی فراکتال اما  ,(1111باتی و ژای ;1116باتی )که در آن با مدل های سازمان فضایی همراه است

تعدادی از مؤلوان  . بوددر رابطه با مناظر دوردست خطوط افقی ساختمان های شهری انجام شده ( 1112 –اوکو ) قبال بوسیله 

در برنامه ریزی َ، معماری و طراحی شهری استواده کرده اند ( شکل هندسی بخشی ) به بررسی استواده از ژئومتری فراکتال 

دیده می ( کوپر ) و مطالبی نیز در نظریات ( 1112رابرتسون ) و ( 1116بوویل ( ) 1111باتی و زی )   (1112باتی ) مانند 

بکار گرفته شود مانند اینکه  امل پیچدار بودن در (  دم نظم و بی نظمی ) این نوع ارزیابی می تواند در انواع مختلوی از . شود 

در این جا ما تمرکز زیادی روی یک مورد از صحنه های شهری که .  طرحهای جاده ای و یا در نماها و خطوط ساختمانی

 .شهری می باشند معطوی میداریم خیابان درون  های بارت از خطوط افقی ساختمان

 گزاره های پژوهش  2-1

 ترا  شرهر  فضاهای که شد خواهد درک کامل صورت به زمانی شهری منظر که مسئله این به توجه با: اهداف پژوهش  2-1-1

 میران  رابطره  که است شده سعی گویند، پاسخ محیط از کنندگان استواده نیازهای اکثر به بتواند و پاسخده باشند زیادی حدود

روش های ادراک فیزیولوژیکی از نماهای  بررسی مقاله اینکلی  هدی .شود بررسی آن از کنندگان درک استواده و شهری منظر

مورفولروژی شرهری و تحلیرل ارزیرابی پیچیردگی       زئی این پژوهش شامل بررسری و اهدای ج .باشد میشهری در سیمای شهر 

در ایرن راسرتا انرواع روش     .خطوط از طریق محاسبات فراکتالی ساختمانهایی که مربوط به سطوح یک خیابان هستند میباشرد 

 .های ارزیابی فراکتالی نماهای شهری مورد مطالعه قرار خواهد گرفت

 :این اساس با توجه به مقدمه و طرح مساله گوته شده سواالت این پژوهش به شرح زیر است بر :سواالت تحقیق   2-1-2
 ؟روش های ادراک سیمای شهر  یست -1

 ؟ یست شهری سیمایکیوی کمی و های مولوه - 2

 آیا می توان مولوه های نماهای خیابانی را به صورت فیزیولوژیکی اندازه گیری نمود؟ -3

 ار بر میزان بی نظمی سیمای شهری کدامند؟متغیرهای تاثیر گذ -1
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با توجه به اینکه  ناصر تشکیل دهنده سیمای شهری  ناصری قابل ادراک می باشند پس می  :فرضیات تحقیق  -2-1-3

فرض ما در این پژوهش این . توان با ارائه فرمول های خاص محاسبه فراکتالی میزن بی نظمی را در سطوح شهری بررسی نمود

با مشخص نمودن طول و ارتواع ساختمانها در جداره های خیابانی میتوان با روشهای فیزیولوژیکی میزان بی نظمی را است که 

نیز مشخص نمود؛ به این ترتیب که هر  قدر اختالی ارتوا ی در یک خط افق شهری بیشتر باشد میزان بی نظمی نیز افزایش 

 ..مان سخت تر می شودمی یابد و به تناسب ادراک کمی و کیوی آن خط آس

 روش تحقیق -3

 اکتشافی تحلیل سپس و شهرسازی و معماری ادبیات محتوای بر مبنای تحلیل تحقیق روش: داده ها، ابزارها و روشها -3-1

کتابخانره   اطال رات،  جمرع آوری  روش اسرت؛  استوار در محیط کنندگان فعالیتهای استواده و شهری منظر ماهیت با ارتباط در

 به صرفاً پژوهش این در که است این روش های معمول با روش این تواوت .و فعالیتهای میدانی پژوهشگران می باشد  لمی-ای

با روشهای هندسی و ریاضی  نگارندگان و  ملی اجرایی سوابق به توجه با بلکه است، نشده اکتوا تخصصی متون از برداری فیش

 .خته ایمبه تحلیل فیزیکی ابعاد گوناگون ساختمانی پردا

برای مشخص نمودن متغیرهای این پژوهش باید تمامی جنبه های : غیرهای دخیل در مسالهبیان توصیف دقیق مت -3-2

کیوی و کمی ادراک انسان را بررسی نمود که این خود یک بحث گسترده می باشد که اخیرا تحت لوای  لم روانشنایی محریط  

میزان پوشش  -1:  واملی مانند زیادی بر ادراک انسان در نمای شهری می گذارد  مورد واکاوی قرار می گیرد ولی آنچه تاثیری

نسبت طول به ارتواع  -2طول آن و  -1ارتواع محل  -3میزان خطوط بامهای صای موجود در محل  -2سبزی موجود در محل 

قابل اندازه گیر ترین متتغیر می  دخط آسمان که یک متغیر کمی می باش به ارتواع سبت طولکه از این میان ن. آن می باشند 

ای محاسبه این متغیر توسط کوپر میزان بی نظمی خط آسمان خیابران امرام خمینری    روش هو در این پژوهش با مطالعه  باشد

  .مورد بررسی قرار می گیرد

 مبانی نظری پژوهش -4
وهوم ابعرادکیوی ادراک، ابعراد فیزیکری و    اولین بخش به تشریح مختصری از م. بخش مختلف تقسیم می گردد  3این مقاله به 

دومین بخش به بررسی متد و روش بکار رفته برای محاسبه ابعراد  . کمی فراکتال وهمچنین ادبیات موضوع پژوهش می پردازد 

ز و سومین بخش به آنرالی . فراکتال در مورد یک سری از معابر و خیابان هایی در محله آکسوورد بریتانیا توسط کوپر می پردازد 

بررسی این ابعاد فراکتال در رابطه با ویژگی های فیزیکی برای مقایسه خطوط افقی بره  نروان وسریله ای بررای ارتبراط ابعراد       

در خیابان امام خمینی شهرستان گرگران کره جامعره آمراری ایرن       کوپرفراکتال با ویژگی ایجاد شده وفرمول ارائه شده؛ توسط 

 . پژوهش می باشد؛ می پردازد 

 توجره  مرورد  مسرایل  و مباحث ترین مهم از 3 شهری منظر مقوله:  شهری منظر:  سیمای شهریابعاد کیفی ادراک  -4-1

 منظرر  .رود مری  شرمار  بره  محریط  روانشناسان و محیط طراحان منظر، معماران شهری، ریزان برنامه شهری، معماران،طراحان

 شهری ریزی برنامه و طراحی جهتگیری حاضر حال در و ودهب شهری طراحی و ریزی برنامه موضوع یک از فراتر  یزی شهری

 آن پایدار، منظرشهری ویژگی ترین مهم. است پایدار توسعه به رسیدن راستای در شهری منظر جمله از مختلف ههای حوز در

 رزاقری  و فیضری [ منظرر  شهرسرازی  ایده کلی  ار وب شود، می مطرح پایدار فضایی اجتما ی ساختار یک  نوان به که است

 و ذهنری  تصرورات  فعالیرت،  کالبرد،   نصرر؛   هار آن در که گرفت نظر در پایدار مکان پارادایم توان می را   36 : 1331]اصل،

 شرهری،  محریط  یرک  منظرر  .اسرت  سرهیم  شهری منظر به بخشیدن شکل و ساختن مشروط در هماهنگ طور به اکوسیستم

 و اقتصرادی  سیاسری،  سراختارهای  آن، لگیرری  شک در که است )عمصنو و طبیعی  وامل( محیطی کهای محر از ای مجمو ه

 : 1331]  تیمروری،  و فرهرودی [ میکنند ایوا را اساسی نقش جامعه آن در غالب هنجارهای و الگوها همراه به جامعه فرهنگی
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 خود شهری منظر ناسانهزیباش ابعاد .داد قرار بررسی مورد زیباشناسانه و هویتی  ملکردی، ابعاد از توان می را شهری منظر 13

 .26 : 1331سرروریان،  و مهرر  وفروزان 12 : 1331 مشاور، کریمی[ گیرد قرار توجه مورد ادراکی و کالبدی بعد دو در تواند می

 کره  اسرت  شرهر  سیال هویت از جدیدی نوع]  22 : 1331 شیبانی،[ اکولوژیکی و فرهنگی احساسی، بُعد سه با شهری منظر ]

 (1 تصویر(  دارد ابطهر ادراک با مستقیما

 

 

 

 

 

 

 ابعاد تاثیر گذار منظر شهری بر ادراک  مومی :  1تصویر 

از اوایل دهه شصت میالدی،موضوع ادراک محیطی به  نوان مبحثی میان رشته : محیط شناخت و ادراک متغیرهای  -4-2

اطال ات از محیط اطرای انسان و موضو ی ادراک فرآیند کسب . ای مورد توجه قرار گرفته واز جهات مختلف توسعه یافته است

و به پاسخ های مستقیمی باز می گردد که حرواس مرا بره سراختار یرا فرمهرا را نشران مری         ( 1336. لنگ)فعال وهدفمند است

نصرر  (. carmona et al 2223)ادراک شامل جمع آوری،سازمان دهری و فهرم اطال رات محیطری اسرت     (. nasr.2211.)دهد

نخستین آن نظریه سطح سازگاری است کره مبرین ایرن    .ظریه ادراک محیطی برای طراحی شهری استمعتقد است سه گونه ن

مطررح  ( 1113)ایرن نظریره از سروی ولویرل و کروهن     . نکته است که مردم خود را با سطح های محرک غالب سازگار می کنند

نراظر  .رک هرای معنرادار مری دانرد    به ادراک اسرت کره محریط را متشرکل از سراختار و محر       تئوری دوم،رویکرد اکولوژیک.شد

در این جا موهوم قابلیرا محریط نقرش    . فعال،ساختارهای محیط را تشخیص داده و مبنایی برای جستجوی خود فراهم می آورد

بنیران  . ما ماهیت و سطوح و مجمو ه ها و اشیاء را در ابتدا با بررسی تناسب آن ها برا خودمران ادراک مری کنریم    . مهمی دارد

نظریه سوم،  ملکردگرایی احتمرال گررا   .می باشند( 1111)نظریه که رویکردی پیشرو است،جیمز و الینور گیبسون گذاران این 

است که معتقد است ارزیابی انسانها از محیط دارای احتماالتی است که به ادراک مردم از سرنخ های فیزیکی بسرتگی دارد کره   

ایرن مردل کره توسرط     . ر ویژیگری هرای فیزیکری محریط قررار گرفتره انرد       آن نیز وابسته به احتماالتی است که همواره در کنا

پیشنهاد می دهد طراحان بر ویژگ های برجسته در ادراک،ارزیابی و مباحثه مرردم متمرکرز   .ابداع شده است( 1126)برونزویک

شرده اسرت؛ بررای مثرال،       الوه بر نظریاتی که در باب ادراک مطرح شد،ابعاد گوناگونی نیز برای ادراک تا کنون شناخته. شوند

 هار بعد گونراگون ادراک را شناسرایی کررده و معتقرد اسرت ایرن  هرار بعرد بره طرور همزمران  مرل مری              ( 1113)ایتلسون

 (carmona et al 2223.)کنند

در واقرع ایرن جنبره بره معنرادار شردن       . شامل فکر کردن در مورد محرک محیطی،سازمان دادن و ذخیره است :بعد شناختی

  .ی ما کمک می کندمحیط برا

شامل احساسات ما که بر درک محیطی ما اثر می گذارد و در مقابل آن درک از محیط نیز یرر احساسرات مرا     :بعد احساسی 

 .موثر است
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در بعد توسیر ی مرا بره خراطرات و اندوختره هرای      . شامل معانی و مواهیم است که از محیط به دست می آید :بعد تفسیری 

 .سه و توسیر محرک های جدید محیطی تکیه داریمذهنی خود برای مقای

تصویر ذهنی از محیط،نتیجره فرآینردی   .شامل ارزش ها و ترجیحاتی است که خوب ها و بدها را می سازند :بعد ارزش گذاری

است که طی آن تجربیات شخصی از محیط به همراه سیستم ارزشی هر شرخص،نقش  مردهای بره  نروان فیلترر بررای درک       

 .طی ایوا می کندمحرکات محی

مولوه هرای سره گانره محریط وفضرای شرهری در کرل شرامل فررم،  ملکررد و           : عوامل موثر در ادراک سیمای شهر 4-3

، سه دلیل را  امل شناخت بهتر بعضری سراختمان هرا    (1161)از نظر فرم و  ملکرد، دونالد اپل یارد(. 1311،16پاکزاد)معناست

محدوده مرئی ساختمان به نحوی که از محیط اطرای خود کامال قابرل تمیرز و واجرد    )رمویژگی های ف: می داند که  بارتند از 

، ویژگری هرای   (وحدت شکلی باشد،  وامل دیگر همچون پیچیدگی نماها، رنگ آمیزی و نورپردازی نماها اهمیت کمتری دارند

راه ها بهتر دیده و بره خراطر سرپرده مری     ساختمان های واقع در تقاطع ها ، مجاور فضاهای باز و یا حاشیه بزرگ)رویت پذیری 

( 121و1336،123لنرگ  ()استواده خاص موجب شناسایی بهتر ساختمان هرا مری شروند   )، ویژگی های استواده و اهمیت (شوند

بنابر این ساختمان های بلند به مثابه یک نشانه شهری به سبب منحصر به فرد بودن، تشخیص پذیر بودن در زمینه خود ، قابل .

 الوه بر این ، . بودن از نقاط مختلف شهر و همچنین میزان تضادی که با  ناصر پیرامون خود دارند، اهمیت خواهند یافترویت 

کارمونرا و همکراران   )داشتن فرم خاص و تضاد با زمینه و موقعیت خاص می تواند برای مشاهده گران اهمیت خاصی ایجاد کند

1333-112.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ک منظر سیمای شهر ای ادرامولوه ه:  2تصویر 

با این حال ، بناهای بلند شهری دارای ویژگی های معنایی و . فیزیکی جای دارند-موارد یاد شده  مدتا در حیطه خصایص کمی

ازنظر نشانه شناختی ، نشانه یک واحد معنادار است که به  نوان اشاره گر بر  یزی جزخودش توسیر . نمادگرایی نیز می باشند

در وجه نمادین ، نماد نشانه . که طبق تقسیمات سندرس پیرس، واجد ابعاد سه گانه نمایه ای ، شمایلی و نمادین استمی شود 

«  مردتا از طریرق شرباهت   »نشرانه شرمایلی   .ای است که ارتباط آن با موضوع در  هار وب قرارداد، توافق، یا قا ده می گنجد

کیویرت  ... یزی باشد که به  نوان نشانه ای از آن به کار می رود،شمایلی استهر گاه نشانه ، شبیه  . نشانگر موضوع خود است

در وجه نمایه ای . آنها حس مقایسه گری را به ذهن القا می کنند. با موضو ی است که نشانگر آن هستند« شباهت»شمایل ها 

پیوندی که می تواند مشاهده ویا اسرتنتا   . مستقیما به مدلول پیوند دارد( فیزیکی یا  لّی)دال اختیاری نیست، بلکه به طریقی 

 (.112-1311اسدپور)در واقع نو ی رابطه وجودی مستقیم با موضوع برقرار می شود. شود

 سیمای شهر شهروندان



7 
 

میزان اطال ات پیشین و تجارب فردی شهروندان تاثیر زیادی در ادراک نشانه شناختی خواهد داشت، فهم نشانه های شرمایلی  

 نین ماهیتی در جریان هرای  . دلول راحت تر از نشانه های نمادین و نمایه ای قابل درک اندبه سبب ارتباط  ینی تر دال با م

 الوه بر جنبه نشانه شناختی ، معنرای بناهرا نرزد شرهروندان مری توانرد از نروع        .معماری پست مدرن معماری نیز مشهود است

، (احساس دوست داشتن و دوست نداشرتن )های هیجانی مانند لذت  مولوه هایی  ون انواع واکنش. احساسی و اطوی نیز باشد

-1336لنرگ  )بخشی از ایرن مواردنرد  ( احساس آزادی  مل فردی)و سلطه گری (ویژگی های  القه برانگیز محیط)برانگیختگی

 .مدلی از مولوه های ادراک منظر بناهای بلند شهری در پژوهش حاضر را نشان می دهد 1نمودار (.121

 های مطبوع ویژگی از را پیچیدگی راپاپورت: از دیدگاه صاحب نظرانشهری رادایم های کیفی ادراک محیط پا -4-4

 یابد می افزایش آن موید اطال ات میزان تر باشد، پیچیده محیط هر ه که است معتقد و داند می های شهری محیط

 سرزندگی و  امل باشند، فضا درک در پیچیدگی و تضادهای بصری وجود زمینه تابلوها این اگر بنابراین( 1333بحرینی، (

 .آورند می فراهم را شهری فضای پویایی

 به منجر آشوتگی با یکنواختی سازی و یکسان مناسب میان حد توان به می  گونه که شود می مطرح این مسئله اینجا در

 کره  میردارد  بیران  و پنهان میدانرد  نظمی دارای را ها خیابان آشوته ظاهر 2 جیکوبز .یافت دست سردرگمی و بصری اغتشاش

 قسرمت  جزئیرات  و فعالیرت  گیج کننرده ای هسرتند،   اغتشاش د ار میگیرند، قرار ما درمقابل خیابانهایی که از بسیاری اگر ه

 نظرا  دیردن  وی .میدهرد  رخ گونراگونی  امور بسیار آن ترکیب اشکال در و است قوی زندگی که به وضوح ا الم میکنند جلویی

 را درک ایرن  بررای  نیراز  تاکتیکهای مورد فهم میداند و و درک به نیاز را آشوتگی و به مثابه نظم  ملکردی چیده نظممهای پی

 حرس  را آن و ایجراد  را نظرم  میبنیرد،  آنچه از به جای آشوتگی خود خاطر به تا میکنند کمک مردم به که نشانه هایی میداند

 .باشد را داشته پیامی انتقال توانایی که است شیئی هر نشانه باشند، میتوانند  ه  یزی نشانه ها حال(   1333جیکوبز،) کنند

 را پیام این اما(  1333بحرینی،) میباشد ارتباطی وسیله فیزیکی، سازۀ و به  نوان مرجع  ملکرد به  نوان پیام، بنا معماری، در

نطورکره   هما فضاها این در بلکه کرد بیان فیزیکی ازهباس فقط نمیتوان کاربرها از حضور انبوهی با توریحی  تجاری فضاهای در

 (Venturi,1111:32 )شوند می معماری از منظرهامهمتر» میکند بیان  ونتوری رابرت

 دیدگاه صاحب نظران نسبت به شاخصهای ادراک : 1جدول 
 کیویت دیدگاه محقق

 پویایی و سرزندگی درک جذابیت و هیجان فضا (1161)کالن 

 رنگ تعلق ادراک هویت و رنگ تعلق (1162)لینچ 

 پیچیدگی مطلوب ادراک میزان اطال ات موید (1131)راپاپورت 

نظم پنهان و معری جریان زندگی در  ادراک (1161)جیکوبز 

 خیابانها

 نظم در بی نظمی

 صراحت انتقال صریح پیام  ملکرد (1111)ونتوری 

 یتنوع و گوناگون ادراک تنوع در شهر (1333)بحرینی 

 معنا و هویت ادراک فرهنگی و کالبدی (2221)وینگار و گلک 

 

 ابعاد فراکتال  -5

موهوم ابعاد فراکتال با ث می شود که میزان  دم نظم یا بی نظمی در یک شکل یا یک ماده مورد بررسی و سنجش قرار گرفته 

کروپر در  . قرار مری گیررد    3و2و1عاد اقلیدسی بین اب( می باشد  Dکه به صورت ) و به صورت یک رقم و  دد در آید این  دد 

ابعاد فراکتال در یک خط نامنظم مانند خط ساحلی در جایی برین  مقاله ی ارزیابی فراکتالی نماهای خیابانی نشان می دهد که 

شرد  یک خط مستقیم نمی باشد و می تواند یک بعدی باشد و نیز به صورت یک صوحه کامل نمری با  که. قرار می گیرد  2و  1
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می تواند به  نوان ا داد کسری و یا ( فراکتال )ابعاد کسری . قرار گرفته است  2بلکه در جایی بین این . بعد باشد  2که دارای 

 بارت از مقیاس ( فراکتال )و لزوما ابعاد کسری . غیر خطی در نظر گرفته شوند در حالیکه ابعاد اقلیدسی ا داد صحیح هستند 

استواده از موهوم کسرهای  برای مثال با .  ه اندازه ای یک موجود یا مادۀ ویژه آن مکان را پر می کند  از این مورد است که تا

این خط بطور بری  . ریاضی تئوریک تصور یک خط بی نهایت بلند که در یک مکان محدود کشیده می شود امکان پیدا می کند 

طول آن می تواند نامحدود باشد زیرا بواسرطه  ردم نظرم    . باشد نهایت پیچیده شده و با مقیاس های بسیار کو ک نامنظم می 

نشان دهندۀ این موضروع در   1شکل . بودن افزایش می یابد به صورتیکه تراکم آن در فضای مشخص شده ای افزایش می یابد 

ربارۀ خط مری توانرد   خط افقی بوده و نشان میدهد که  گونه این مورد د 2رابطه با یک خط مستقیم ساده در مقایسه با تعداد 

 D=1بوده و بنابراین به صورت ( طول ) یک خط مستقیم با یک بعد منورد  (A)خط . نشان داده شود  (D)به صورت  ددی 

می باشد و نمری   2212/1باالتری از  dدارای یک درجۀ بیشتری از تقریبی بوده و دارای مقدار  (b)خط . می شود   نشان داده

می باشد  3/1در حدود  Dنشانگر مقدار بیشتری از  دم نظم بوده و دارای مقدار  (C)خط . م باشد تواند یک خط سادۀ مستقی

می تواند برای شناخت و سنجش مقدار  دم نظم در یک خط بکار  Dاین نمونه ها نشان میدهند که  گونه یک مقدار  ددی . 

 . گرفته شود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابطه با صای نبودن خطدر ر( فراکتال )بعد کسری  :  3تصویر

همچنین کوپر در مطالعات خویش به بیان شیوه محاسبه خط افق در خیابان های شهری می پردازد کره در ادامره بره صرورت     

 .خالصه تکنیک استواده این روش را ذکر می نماییم

ای خطروط افقری   در این بخش روش سنجش تراز برای ارزیابی ویژگی ه :توسط کوپرروش و متد محاسبۀ خط افق  -5-1

 Drاوال پرامترهای محاسباتی توضیح داده می شوند سپس میانگین مقدار . قابل مشاهده در یک سری از خیابان ها بکار میرود 

برای نمونه ها ارایه می شوند که همراه با یک توضیح اولیه برای مقادیر آنها از لحاظ ویژگی های با شکل طبیعی و ساخته شدۀ 

با استواده از مختصات و آنالیزهای پس رفت متعدد  3توضیحات اولیه در مراحل بعدی در بخش . می باشد  آن در هر خط افقی

سطوح واریانس ها در درون مجمو ه ای از ویژگی های نمونه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن . مورد آزمایش قرار می گیرد 

برای نشان دادن تغییرات در  Drایج آن برای موید بودن بکار برد مقادیر به  نوان  امل موید بودن مورد آزمایش واقع شده و نت

و وجرود   Drبرین مقرادیر    Lسرانجام نقطه نظراتی در رابطه با وجرود روابطری   . طول خیابان مورد نظر در نظر گرفته می شود 

 . ویژگی فیزیکی در خطوط افقی شهری ارایه می گردد 
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 1 تصویرخط افق خیابان  :  2تصویر              ا مقادیر باالیی از                        یک مجتمع مسکونی ب :  1تصویر

  دم یکپار گی ساختمانی می باشد         

یرک سرری از   . از  ردم یکپرار گی سراختمانی مری باشرد      نشان دهنردۀ یرک مجتمرع مسرکونی برا مقرادیر براالیی        1 تصویر 

ر هرر خیابران مرورد نظرر مرورد ثبرت قررار گرفتره و برا توجره بره ایرن مروارد خطروط               نقاط دور دست مشابه با ایرن مرورد د  

وضروع  بره بررسری ویژگری خرط افقری مری پرردازد کره آنهرا نشران دهنردۀ م            2تصرویر . افقی مورد بررسی قرار گرفتره اسرت   

نقرراط  و ایررن. بکررار گرفترره مرری شررود   y=dx+bمعادلررۀ  dبرررای رسرریدن برره مقرردار  . مرری باشررد مرری پررردازد   1تصررویر 

بروده   yیرک نقطره تقراطع خرط راسرت روی محرور        bمری باشرد کره در آن     xoyتشریحی خط مسرتقیم روی یرک الگروی    

بلنترررین و کمترررین ) برررای هررر جوررت از نقرراط d=(y2-y1)/(x2-x1)بنررابراین .  بررارت از گرادیرران خررط مرری باشررد  xو 

مربرروط برره بیشررترین و کمترررین  (x2,y1) , (x2,y2)برررای مثررال . مرری باشررد  (ارتورراع در بررازه مسررافتی انتخرراب شررده

از محرردوده مررورد مطالعرره برره طررول  مجمو رره از مختصررات  دو  dبرررای رسرریدن برره مقرردار . مرری باشررند  نقرراط ارتوررا ی

ه و گرادیران  رقمری را بردنبال داشرت    dانتخاب مری شروند و در برابرر معادلره ای قررار مری گیرنرد کره بررای           متر 32حداکثر 

مرری باشررد ، ایررن متررد و روش با ررث  D بررارت از ( فراکتررال)بررا توجرره برره اینکرره ابعرراد کسررری . زدخررط را معلرروم مرری سررا

و ایرن  مرل با رث شرناخت یرک مقیراس مسرتقیم از        . نوشرته مری شرود     Drبروده و بره صرورت     آنتروپی خط افقشناخت 

یم کره ایرن موضروع کره     مری شرود در واقرع مرا میردان      1بره ابعراد توپولروژی     d دم تنظیم مرادۀ کسرری از طریرق افرزودن     

و نیرز  . باشرد   1دربارۀ خط سراحلی و یرا خرط افقری مری باشرد یکنروع خرط میباشرد ، بنرابراین ابعراد پایره ای آن بایسرتی              

بنرابراین بررای نتیجرۀ بهترر بره افرزایش یرک        . باشرد  نیز می باشد زیررا یرک خرط صرای نمی     معلوم است که دارای  دم نظم

  .را به بعد پایۀ آن می افزاییم  dاقدام می کنیم و بنابراین  شاخص از  دم تنظیم به بعد پایه آن

 یافته های تحقیق -6
با توجه به معادله کوپر به محاسبه میزان بی نظمی سیمای خیابان امام خمینی شهرستان گرگان می پردازیم برای این کرار در  

ابل ارزیابی تقسیم نموده و هر کدام از این  هار قسمت قسمت ق 1ابتدا خیابان را با توجه به بزرگ بودن طول خیابان آن را به 

 1متر جدا نموده، و میزان آنتروپی مربوط به هر بازه را به دست آورده و در نهایت میرانگین   32را به بازه های مسافتی به طول 

 .قسمت را برای تحلیل میزان بی نظمی کل خیابان به کار می بریم

یابان از اصلی ترین خیابانهای شهرستان گرگان می باشد که دو هسرته اصرلی شرهر؛ فلکره     این خ :خیابان امام خمینی -6-1

متر طول یکی از خیابانهایی می باشرد   112این خیابان با طول (  1شکل . )شهرداری و  هارراه میدان را به هم وصل می نماید

و خط افق ایرن خیابران تقریبرا در یرک     . ه استکه هنوز بلند مرتبه سازی خیلی خط افق شهری این خیابان را دگرگون نساخت

 122برابرر   6ترا   2راستا می باشد و میزان بی نظمی آن طبق روش محاسبه خط افقی که توضیح داده شد و داده های جردول  

ل شرک )برای اندازه گیزی میزان بی نظمی این خیابان با توجه به طول زیاد خیابان آن را به  هار بخش تقسیم نموده. می باشد

جداگانره   d=(y2-y1)/(x2-x1)با توجره بره معادلره    داده های مربوط به هر بخش را خط آسمان آن را ترسیم نموده و  و( 1

 . را مشخص می نماییمو آنتروپی کل خیابان تحلیل نموده و در نهایت برای کل خیابان میانگین داده ها را اندازه گیری 
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 (نگارنده: منبع )امام خمینی و تقسیم بندی حوزه های خط آسمان  تصویر هوایی خیابان:  6 تصویر

 (منبع نگارنده: )تقسیم بندی خیابان امام خمینی به حوزه های قابل ادراک : 2جدول 

این بخش حد فاصل بین فلکه شهرداری تا آفتاب هوتم به طول :  Aبخش : تحلیل بخش های خیابان امام خمینی -6-1-1

متر  11در ضلع شمالی این خیابانمتر و بیشترین کد نمایی آن  3ر می باشد که کمترین ارتواع کد نما در خط افق آن مت 122

 .خیابان مشخص شده استدر این متر  32و بازه های جدا شده به مسافت خط آسمان  3و  1 تصویرکه در . می باشد

 

 

 

 
 (نگارنده: منبع ) خیابان امام خمینی  Aتصویر نمایی بخش :  1تصویر 

 (نگارنده: منبع ) و محل قرارگیری نقاط انتخابی   Aتصویر شماتیک بخش :  3تصویر 

 Aمتر در تصویر نمایی بخش  32بعد از مشخص نمودن نقاط با کمترین و بیشترین ارتواع در بازهای مسافتی حداکثر به طول 

جدول زیر دسته بندی نموده و طبق معادله کوپر مقدار آنتروپی بره   خیابان امام اطال ات محورهای طولی و ارتوا ی نقاط را در

برابرر  هر بازه محاسبه نموده و برای به دست آوردن در کل خیابان میانگین مقدار بی نظمری در کرل خیابران    دست آمده را در 

. افق ساحلی است اضافه نمراییم که مقدار ثابت خط  1شده که اگر این مقدار را طبق فرمول کوپر به بعد پایه  یعنی  دد  2111

 .می شود  D = 1111آنوقت 

 بیشترین ارتواع کمترین ارتواع مسافت حد فاصل حوزه

 متر 11 متر 3 متر 122 شهرداری تا آفتاب هوتم Aبخش 

 متر 12 متر 1 متر 262 نوزدهمآفتاب هوتم تا  Bبخش 

 متر 11 متر 6 متر 116 آفتاب نوزدهم تا بیست و هوتم Cبخش 

 متر 12 متر 1 متر 133 آفتاب بیست و هوتم تا  هارراه میدان Dبخش 

 Aبخش  Dبخش  Cبخش  Bبخش 
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 (منبع نگارنده: ) Aمحاسبه میزان بی نظمی در بازه های بخش :  3 جدول

 

 

 

 

 

 

 

متر می باشد، که کمتررین ارتوراع کرد نمرا در      262این بخش حد فاصل بین آفتاب هوتم تا آفتاب نوزدهم به طول :  Bبخش 

و بازه های جدا شده به مسافت  خط آسمان 1و  3 تصویردر  که. متر می باشد 12متر و بیشترین کد نمایی آن  1خط افق آن 

 .متر در این خیابان مشخص شده است 32

 

 

 

 

 
 

 (نگارنده: منبع ) خیابان امام خمینی  Bتصویر نمایی بخش :  3 تصویر

 (نگارنده: منبع ) و محل قرارگیری نقاط انتخابی   Bتصویر شماتیک بخش :  1تصویر 

 (منبع نگارنده: ) Bن بی نظمی در بازه های بخش محاسبه میزا:  4 جدول

متر می باشد، که کمترین ارتواع کد نما  116این بخش حد فاصل بین آفتاب نوزدهم تا آفتاب بیست وهوتم به طول :  Cبخش 

و بازه های جردا شرده بره    خط آسمان   11، 12تصویر  که در. تر می باشدم 11متر و بیشترین کد نمایی آن  6در خط افق آن 

 .متر در این خیابان مشخص شده است 32مسافت 

Dr=∆y ∕∆x ∆y ∆x بازه مسافتی کمترین ارتواع بیشترین ارتواع 

2123  3 m 32 m 11 m 3 m A-B 

2131  11 m 32 m 11 m 2 m B-C 

2113  212 m 32 m 1 m 1 m C-D 

213 2 m 32 m 1 m 2m D-E 

2 2 32 m 1 m 1 m E-F 
 میانگین کل خیابان ─ ─ ─ ─ 2111

Dr=∆y ∕∆x ∆y ∆x بازه مسافتی کمترین ارتواع بیشترین ارتواع 

2123  3 m 32 m 12 m 1 m A-B 

2112 3 m 32 m 12 m 1 m B-C 

2123 1 m 32 m 1 m 2 m C-D 

2133 12 m 32 m 12 m 2 m D-E 

2133 12 m 32 m 12 m 2 m E-F 
2113 1 m 32 m 1 m 2 m F-G 

2112 3 m 32 m 1 m 1 m G-H 
2132 1 m 22 m 1 m 2 m H-I 
 میانگین کل خیابان ─ ─ ─ ─ 2121
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 (نگارنده: منبع ) خیابان امام خمینی  Cتصویر نمایی بخش :  12 تصویر

 (نگارنده: منبع ) و محل قرارگیری نقاط انتخابی   cتصویر شماتیک بخش :  11 تصویر

 (منبع نگارنده: ) Cمحاسبه میزان بی نظمی در بازه های بخش :  5 ولجد

مترر مری باشرد، کره کمتررین       133تا  هارراه میدان به طول   این بخش حد فاصل بین آفتاب آفتاب بیست وهوتم:  Dبخش 

خط آسمان و برازه هرای    13، 12که در تصویر . متر می باشد 12متر و بیشترین کد نمایی آن  1ارتواع کد نما در خط افق آن 

 .متر در این خیابان مشخص شده است 32جدا شده به مسافت 

 

 

 

 

 
 

 (نگارنده: منبع ) خیابان امام خمینی  Dتصویر نمایی بخش :  12 تصویر

 (نگارنده: منبع ) و محل قرارگیری نقاط انتخابی   Dتصویر شماتیک بخش :  13 تصویر

 

Dr=∆y ∕∆x ∆y ∆x بازه مسافتی کمترین ارتواع بیشترین ارتواع 

2111  2 m 32 m 11 m 6 m A-B 

2132 1 m 32 m 1 m 2 m B-C 

2131 11 m 32 m 11 m 2 m C-D 
2121 2 m 32 m 11 m 1 m D-E 
2131 11 m 32 m 11 m 2 m E-F 
2113 1 m 32 m 12 m 6 m F-G 

 میانگین کل خیابان ─ ─ ─ ─ 2121
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 (منبع نگارنده: ) Dدر بازه های بخش  محاسبه میزان بی نظمی:  6 جدول

 :جمع بندی یافته های خیابان امام خمینی  6-1-2
با توجه به داده های یه دست آمده از تحلیل بخشهای مختلف نمای خیابان امام خمینی می تروان اینگونره نتیجره گرفرت کره      

از دیگر حوزه ها به مقدار نا یزی بیشتر ( وتمحد فاصل آفتاب نوزدهم تا بیست و ه)C  در بخش  میزان بی نظمی خط آسمان

و هرر  قردر نسربت    . میزان بی نظمی نسبت به سایر حوزه ها کمتر مری باشرد  ( شهرداری تا آفتاب هوتم ) Aبوده و در بخش 

فقرط   البته همانطور که قبال گوته شد در این تحلیرل . نیز افزلیش می یابد dارتواع به طول بیشتر یاشد به همان نسبت میزان 

 .متغیر ارتواع سنجیده شده است، قطعا متغیرهای دیگر نیز تاثیر گذار هستند که در این پژوهش سعی بر کنترل آنها شده است

 (منبع نگارنده: )مقدار بی نظمی بخش های مختلف خیابان امام خمینی :  7جدول 

 نتیجه گیری -7
برای یک خط افرق خیابران مری پرردازد و ایرن روش را در       dه به ایجاد یک متد و روشی برای محاسبه معیار سنجش این مقال

مربروط بره ویژگری هرای فیزیکری       Dارزیابی تعدادی از خطوط افقی شهرستان گرگان بکار میبرد و نشان میدهد کره مقرادیر   

یچیدگی و ویژگی یک خط افقی خیابران مری باشرد ، و ایرن نشران      یک معیار ترکیبی از پ dمقدار . دورنمای خیابانی می باشد 

مقدار خرط برامی    مقدار پوشش بندی ،: که اثرات ترکیبی  ند متغیر مستقل در این زمینه ماننداست دهنده ویژگی خط افقی 

موقعیرت   رابطره برا  که در آن  ررخش سراختمان هرا در    .را نشان میدهدو میدان  رخشی ساختمان ها  هستند قابل رؤیتکه 

  .استدر خط نمایی قابل رؤیت ساختمانها و نسبت پهنا به بلندی دورنما 

ر در نظر توسط نگارنده  dمحاسبه مقدار  ی در معادلهبا توجه به مطالعه فرمول محاسبه کوپر برای فراکتال؛ تمامی این متغیرها 

گرفت اثبات فرضیه ای برود کره محقرق در ابتردای     آنچه که در این پژوهش مورد واکاوی و تحلیل قرار به طور کلی  .گرفته شد

مقاله ذکر کرده بود،  لی ایها حال با بررسی خیابان اصلی شهرستان گرگان و  مع بندی یافته هرای پرژوهش مری تروان ایرن      

م از طریق نتیجه را گرفت که متغیر کمی ارتواع ساختمانها تاثیر معناداری با کاهش ادراک فیزیولوژکی انسانها دارد، که این مه

؛ امرا آنچره   تصدیق نمودهکامال را و فرضیه این رساله  خیابانها مشخص شدنشان دادن میزان بی نظمی در خط افق جداره های 

مسلم است این است که تنها ارتواع ساختمانها در ادراک سیمای شهری موثر نمی باشد و همانطور که در قسمت مبانی نظرری  

ی ادراک و همچنین مولوه های کمی دیگری مانند میزان پوشش گیاهی، مصالح بکار رفتره  پژوهش بررسی شد مولوه های کیو

 .در جداره ها و  مق جداره ها نیز بر شاخص ادراک تاثیر گذار بوده که بررسی هر یک از این متغیرها، خود مبحثی دیگر اسرت 

ازیکه که رهنمودهای بسیار راهگشایی را جهرت انجرام   از زحمات بی دریغ استاد گرانقدرم آقای دکتر تالزم میدانم که در پایان 

 .نمایم  ه اینجانب نمودند تشکر وقدردانیاین مقاله ب

 

Dr=∆y ∕∆x ∆y ∆x بازه مسافتی کمترین ارتواع بیشترین ارتواع 

2112 12 m 32 m 12 m 2 m A-B 

2113 1 m 32 m 1 m 2 m B-C 

2113 1 m 32 m 3 m 1 m C-D 
2121 2 m 32 m 3 m 3 m D-E 

2113 1 m 32 m 12 m 3 m E-F 
2112 12 m 32 m 12 m 2 m F-G 

 میانگین کل خیابان ─ ─ ─ ─ 2121

 dA dB dC dD حوزه

 1121 1121 1121 1111 مقدار
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