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چکیده
کثراینمهاجران، دردهههایاخیربهدالیلیمانندرشدجمعیت،افزایشمهاجرتوعدمامکانتهیهمسکنبهوسیلها
انبوهیازسرپناههایغیرقانونی،بدونرعایتاصولساختوسازوبهصورتدرهمتنیدهشکلگرفتهاست.ازاینسرپناهها
و زیرساختها تأمین عدم ازجمله بسیاری معضالت دچار که میکنند یاد غیررسمی عناوینیچونسکونتگاههای با
دسترسیبهخدماتهستند.ازموضوعاتقابلتوجهدرایننواحی،توجهبهفضاهایاجتماعیبهعنوانمداراصلی
کالبدی_فضاییبستراینسکونتگاهها،بانقشبیبدیلدرشکلدهی زندگیشهریمیباشد.دراینرابطهویژگیهای
کهباهدفتحلیلنقشپیکرهبندیفضاییمحالتغیررسمی بهفعالیتهایاجتماعی،محورپژوهشحاضرمیباشد
کاربردیاز کنکاشقراردادهاست.دراینپژوهش براجتماعپذیری،دوسکونتگاهحصارودیزجدرشهرهمدانرامورد
کمیودرراستاینظریهحرکتطبیعی،بااستفادهاز گرفتهشد.درمرحلهنخست،درروشی روشتحقیقترکیبیبهره
روشچیدمانفضاونرمافزارهایتخصصیArcgisوUcldepthmap،چیدمانفضاهاونقشآنهابررفتارهایاجتماعی
کالبدی_فضاییمؤثربراجتماعپذیریدرفضاهایشهریرامورد شهروندانتحلیلشدهاستتاازاینطریقبتوانعوامل
کمی کنکاشقرارداد.سپسدرراستایاعتبارپذیریوتصدیقپذیریبیشترنتایجپژوهش،یافتههایحاصلازروش
گرفت.یافتههایپژوهشنشان کیفینقشهشناختیموردبازبینیومقایسهتطبیقیقرار چیدمانفضا،ازطریقروش
کنترل،اتصال،همپیوندی،عمقفضاوشاخصترکیبیخواناییبهطور کهپیکرهبندیفضاییازطریقپنجشاخص داد
معنیداریبررونداجتماعپذیریسکونتگاههایغیررسمیاثرگذاراستوبهطورمعنیداریمنجربهافزایشمیزانحضور،
حرکت،تماسچهرهبهچهره،مکالمهافراددرفضا)بهعنوانپیششرطهایاولیهواصلیشکلگیریتعامالتاجتماعی(
کمی کهنقشههایروش گرفت ودرنهایتاجتماعپذیریسکونتگاههایغیررسمیمیشود.ازتحلیلهامیتواننتیجه
که کیفیشناختیدارندومقایسهتطبیقیهردوروشنشانمیدهد چیدمانفضا،همپوشانیمناسبیبانقشههای
پیکرهبندیفضاییدرختمانندوممتدمحلهدیزجموجباستقرارالگویحرکتیوبهالطبعایجادتعامالتاجتماعیدر
بخشهایمیانیاینمحلهشدهامادرمحلهحصارباساختاریبوتهمانندبسترهایجذبالگویحرکتیورفتارهای

گردیدهاست. اجتماعیافراددرسطحمحلهپخششدهومنجربهاثراتاجتماعی_فرهنگیمتفاوتی

گانکلیدی:اجتماعپذیری،چیدمانفضایی،پیکرهبندی،سکونتگاههایغیررسمی،همدان. واژ
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مینماید تسهیل را مردم بهصحبتهای کردن گوش و دیگران
کنشجمعیدرفضارافراهممیآورد گلمقدمات وبهزعمیان
گرفتناینمسائل،پژوهشحاضردر )Gehl,2011:10(.بادرنظر
کالبدی_فضایی بعد بر تمرکز با و محیط_رفتار نظری چارچوب
در "پیکرهبندی و طبیعی" "حرکت نظریه لنز از اجتماعپذیری،
معماری"وازطریقروشچیدمانفضابهمطالعهتأثیرپیکرهبندی
بر همدان دیــزج و حصار غیررسمی محله دو فضایی ساختار و
.)Dawson,2003(کنانآنهامبادرتمیورزد رفتارهایاجتماعیسا
دومحلهغیررسمیکهپیکرهبندیآنهاتحتتأثیرساختوسازهای
گرفتهاست.بانگاهی غیررسمیدهههایاخیرشهرهمدانشکل
موشکافانهتر،پژوهشحاضرسعیداردبهتحلیلنحوهترتیبو
چیدمانفضاهایموجوددراینسکونتگاههاوتأثیرپیکرهبندی
فضاییآنهابرچگالیحرکت،حضور،رفتاروفعالیتهایاجتماعی
زعم به که مشخصهای بپردازد؛ فضاها این در فعال شهروندان
انفرادی مشخصههای از بیش عرصه، ایــن مطرح پژوهشگران
درشکلدهیبهفعالیتهایاجتماعیدرمحیطتأثیرگذاراست
به پژوهش این در بنابراین .)Vaughan,2007()Dawson,2003(
کهنخستدرراستایروش دنبالپاسخبهاینسئواالتهستیم
کمیچیدمانفضا،پیکرهبندیفضاییازطریقچهشاخصهایی
سکونتگاههای در اجتماعپذیر محیطهای تأمین در میتواند
فضایی پیکرهبندی که این دوم  باشد؟ داشته نقش غیررسمی
محیط، مطلوبیت مفاهیم کــدام بر تأثیر با و چگونه نامناسب
میدهد؟ قــرار تحتالشعاع را کنان سا اجتماعی فعالیتهای
بستردومحلهحصار در پیکرهبندیفضایی سوم،شاخصهای
افراددر برنظامحرکتی تأثیری ودیزجچهمقداریداشتهوچه
کیفینقشهشناختی، بافتدارنــد؟چهارم،بابهرهگیریازروش
بخشهای کــدام در اجتماعپذیری و اجتماعی تعامالت تمرکز
محلههایحصارودیزجقابلمشاهدهاست؟پنجم،ارتباطبین
ریختشناسیفرمیدومحلهحصارودیزجبااجتماعپذیریآنها
کمیچیدمان بهچهصورتاست؟وششم،خروجیهایروش
کناندومحلهحصارودیزج بااجتماعپذیریسا ارتباط فضادر
کیفیمکملنقشههای تاچهمقداربادادههــایحاصلازروش
غیررسمی درسکونتگاههای اجتماعپذیری مطالعه در شناختی

نامبرده،تطابقدارد؟

2.چارچوبنظری
پیکرهبندی نقش سنجش بر مبنی تحقیق هــدف به توجه با
غیررسمی سکونتگاههای در اجتماعپذیری بر محیط فضایی
کیفی روش و فضا چیدمان روش یافتههای تطبیق طریق از
نقشهشناختی،پیشینهپژوهشدربخشهایزیرقابلبررسی
است:اجتماعپذیری،سکونتگاههایغیررسمی،نقشمحیطدر
شکلدهیبهاجتماعپذیریوتطبیقیافتههایروشچیدمان
پیشین پــژوهــشهــای در شــنــاخــتــی. نــقــشــههــای روش و فــضــا
اجتماعپذیری مورد در پژوهشی ادبیات حاضر، مقاله محققان
غیررسمی سکونتگاههای همچنین و معماری و شهری فضای
مرورشدهاست)Alitajeretal,2016,Nazarpooretal,2018(اما

1.مقدمه
بین اجتماعی ارتباط و تعامل برقراری با اجتماعپذیری فرآیند
حصول قابل معماری مشترک و عمومی محیط هر بهرهبرداران
کالبدی_فضایی انسانی، بعد از3 که )Forgas,2000:12(اســــت
)Salehinia & Me’marian,2009(مـــیپـــذیـــرد تأثیر عملکردی و
فضایی کیفیات بیانگر )Daneshpour&charkhchyan,2007(و
ــردی، ف مــوجــبرشــد و رادورهــمجمعمیکند ــراد افـ کــه اســت
رفــتــاری الــگــوهــای بهبود و ایــجــاد همبستگی، روحــیــه ــقــای ارت
در کــه )Mardomi & Ghamari,2011: ــردد)40 ــ ــیگـ ــ مـ مــنــاســب
موجودی انسان که زیــرا دارد؛ مثبتی تأثیرات انسانها زندگی
مقوله اوســـت. حیات الزمــه جمعی تعامالت و اســت اجتماعی
شهری غیررسمی و حاشیهنشین بافتهای در اجتماعپذیری
اســت؛ اهمیت حائز بافتها سایر از بیش امــا شــده ــده دی کمتر
فقر چهرههای بارزترین از یکی واقــع به نــامبــرده بافتهای زیــرا
کشورمامیباشدوارتقای شهریدربیشترشهرهایمهاجرپذیر
کهجزئیازبدنه اجتماعپذیریدراینسکونتگاههاىغیررسمی
و رفاهعمومی افزایش برای اهــدافاساسی از شهرهستند،یکی
آرامششهروندان،ازطریقتأمیننیازهایاجتماعیآناناست.
کسب زمــیــنــهســازی اجــتــمــاعپــذیــری، مقوله پــیــرامــون بحث در
امر ایــن بــرای بستری و مکان وجــود مستلزم اجتماعی، تجارب
است)Salehinia&Me’marian,2009(.محیطعمومیشهریو
کهدرپاسخگوییبه باظرفیتیعظیم پیکرهبندی1فضاهایآن
ازبسترهایاصلی نیازهایاجتماعیزندگیدارد،بهعنوانیکی
اجتماعپذیریموردبررسیقرارمیگیرد.فضاهایشهریدرارتباط
که بایکدیگرتشکیلیکسیستمفضاییرامیدهندوشیوهای
اینفضاهایانفرادیبرمبنایویژگیهایرابطهایباهمپیوند
ناشی محیط فضایی پیکرهبندی از یافتهاند، فرم و کــرده برقرار
پیکرهبندی و فضاهایشهری .)Didehbanetal,2014(مــیشــود
آنهادرطولزمانبراساسنیازها،رفتاروعملکردانسانهاشکل
گرفتهودررابطهایدوسویههمینفضاهاوارتباطاتفضاییآنها
برچگونگیانجامفعالیتهاوانواعرفتارهاوعملکردهایافرادی
کهشهرراتجربهمیکنند،تأثیرمیگذارد.ازاینرودراینپژوهش
از یکی عنوان به شهری غیررسمی سکونتگاههای پیکرهبندی
این کنان سا اجتماعی رفتارهای به شکلدهی در اصلی ــان ارک
گرفت.سکونتگاههایغیررسمیبه سکونتگاههاموردبررسیقرار
بامشکالتمعیشتیو کهدرگیری کمدرآمد اقشار عنوانسرپناه
دوریازجامعه،فرصتحضوردراجتماعشهریوبرقراریرابطه
کمی گرفته،ذاتًااجتماعپذیری بادیگرانراتامیزانزیادیازآنها
دارند.درنتیجهاینگونهمحیطهایبیروحوبدونتعامل،دارای
کهسرگردانیاجتماعیواقتصادی،عدممشارکت، کنانیاست سا
کامرواییمعوق احساستبعیض،پایینبودنتعلقشهروندی،
.)Naghdi,2007(و...ازویژگیهایعمدهشخصیتیآنهامیباشد
هیلیردرنظریهحرکتطبیعیبهتأثیرپیکرهبندیفضایشهریبر
کهارکان حرکتافرادمیپردازد)Hillier,2007(؛حرکتوحضوری
تعامالتجمعیشاملسالمدادن،صحبت،احوالپرسی،تماشای
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نتیجه در و اجتماعی امنیت مختلف، گروههای و افــراد جذب
گروههایمختلفدرفضا،ایجادفضایی ترغیببهافزایشتحمل
Marcus&Francis,(فعالوسرزندهوجامعهپذیریبیشتراست
رفــتــارهــای شکلگیری محفل عمومی فــضــاهــای .)1998: 14
عمومی محیطهای قــمــری)2011( و مردمی اســت. اجتماعپذیر
محیطهای و مکانها به بسترها میکنند:"این تعریف چنین را
کهبهعنوانمیدانیبرایرفتار زندگیاجتماعیاطالقمیشود
اجتماعی، تعامل ــرای ب خنثی و مشترک زمینهای نمایش، و
اجتماعی، معرفت برای مرحلهای عنوان به و ارتباط و اختالط
از منظور میکند". کمک اطــالعــات تبادل و شخصی پیشرفت
تعامالت بسترشکلگیری که است اجتماعپذیر،فضایی فضای
اجتماعپذیر فضایی سازماندهی در است. افراد بین اجتماعی
امکانتماسچهرهبهچهرهوجودداردوفاصلهفضاهایتعامل
اجتماعی_مشورتی فاصلههای حــد در نشستن یــا ارتــبــاطــی و
در .)Mardomi & Ghamari,2011: 33( میکند پــیــدا تقلیل
مهیا افـــراد رشــد مــوجــبــات اجــتــمــاعپــذیــر عمومی محیطهای
هستند مختلف گروههای استفاده مــورد فضاها این میشود.
به که روبسترهاییاند این از و کاربرانمیباشند ودردسترس
بادارابودن هویتجمعیتعلقدارند.اینمحیطهایعمومی
شدن اجتماعی بــرای مهمی مکمل اجتماعپذیری، خصیصه
با فــرگــاس2 .)Mardomi & Ghamari,2011: 32( هستند افــراد
استنادبهپیشینهتجربیموجوددرزمینهتعامالتاجتماعی،آن
ازسهمؤلفهویژگیهایمحیط)کالبدو...(،ویژگیهای رامتأثر
در گرفته عملکردشکل نوع و استفادهکنندگان اجتماعی_روانی
فضامیداند)Salehinia&Me’marian,2009:13(.وجودانسان
و )Habibi,2008(ــت ــ اســ مکان به معنادهنده عامل مهمترین
نقشمهمی فضا، استفادهکنندگان اجتماعی_روانی ویژگیهای
ساختار بــا مکانهایی بــه ایــزولــه و منفرد فضاهای تبدیل در
اجتماعیدارند)Alitajeretal,2016(.محیطرامیتوانمؤلفهای
هربرت نظر براساس دانست. دیگران با انسان تعامل در مهم
ارضای بــرای را فرصتها از وسیع دامنهای بالقوه، محیط گنز،
کهآنچه نیازهایشخصویااشخاصفراهممیآورد،بهطوری
درهرلحظهعایدشخصمیشود،هماناناشیازمحیطمعماری
بررفتار تأثیربسزایی است)Motalebi,2002:59(وهمینعامل
گرچهچارچوب کها ِگلمعتقداست اجتماعیانسانهادارد.یان
شدت و محتوا کیفیت، روی بر مستقیم تأثیری شهر فیزیکی
میتوانند برنامهریزان و معماران اما ندارد، اجتماعی ارتباطات
شنیدن و دیدن مالقات، امکان بر کالبدی خاص طرحهای با
آورند فراهم ارتباط اشکال دیگر برای آغازینی نقطه و بوده مؤثر
کماست )Gehl,1987:12(.نوعیارتباطمیانانسانومکانحا
کهرلفازآنبهعنوانروحمکانیادمیکندوشولتزآنراعاملی
کیاست میداندکهحالتروحیراسببمیشودونمودآنادرا
اوسر از که است رفتاری و کهانسانازمکانبهدستمــیآورد
انساندر رفتار در عواملتأثیرگذار یکیاز بهبیاندیگر میزند.

.)Habibi,2008:44(کاوازمکاناست کنعمومی،ادرا اما

2 Joseph p forgas. 

نقشههای کیفی روش و فضا چیدمان روش یافتههای تطبیق
کهدرتحقیقحاضربدانپرداخته شناختیبخشنوینیاست
همپوشانی به اندکی پژوهشهای ایران در متأسفانه میشود.
ــقــشــههــای(شــنــاخــتــیو گـــیهـــای)ن دادههــــــایحــاصــلازویـــژ
حــوزه در ــد. ــ ــدهان ــ ورزی مـــبـــادرت فــضــایــیمحیط پــیــکــرهبــنــدی
»روابط عنوان با مقالهای در )2014( دیدهبان داخلی تجربیات
محیط فضایی« »پیکرهبندی و شناختی« »ویــژگــیهــای بین
مصنوع،تجربهایدردزفول«برایتبیینوفهمویژگیهاوروابط
در مصنوع محیط فضایی پیکرهبندی و فضایی شناخت بین
نمودند. پژوهش به اقدام دزفول قدیمشهر بافت از محله سه
شناختفضاییمحیطبهوسیلهروشنقشهپردازیشناختیاز
کروکیپردازیومصاحبهتوأمباپرسشنامهوپیکرهبندی طریق
برایسنجشویژگیهای بهوسیلهروشچیدمانفضا فضایی
کهازطریقرویکردتحلیلی_توصیفی ترکیبیمحیطمطالعهشد
بین آمـــاری همبستگی مطالعات ــای روشهــ از اســتــفــاده بــا و
کمیپیکرهبندی کیفیشناختفضاییوپارامترهای پارامترهای
شناختی، دادههـــای استخراج اســت. رسیده انجام به فضایی
تبیین و دزفول مصنوع محیط فضایی کمی ویژگیهای تعیین
روابطبینآنهاازیافتههایمهماینپژوهشمحسوبمیشوند
)Didehbanetal,2014(.درپژوهشیمشابهشکوهی)2010(در
گذرتاریخیهفت مقالهایباعنوان«ارتقایعملکردی_کالبدی
فضا، از استفادهکنندگان ذهنی نقشههای از استفاده با منبر«
به و کامپیوتری آنالیز کارگیری به با و مــردم ذهنی درک میزان
کمکاستفادهازتکنیکهایچیدمانفضا،میزاندسترسیبه
گیرینمودهوسپستقویتبناهای حوزههایمختلفرااندازه
وجزء کل بین ارتباط تقویت و منبر گذرهفت تاریخی ارزش با
با ازشهری بتوان تا است داده پیشنهاد را کلشهر درساختار
فضاهایفعالتروپویاتربهرهجست)Shokouhi,2010(.درحوزه
پیکرهبندی تــوأمــان مطالعات زمینه در بــرونمــرزی تجربیات
پن که پژوهشهایی به میتوان شناختی نقشههای و فضایی
،)1999( کیم ،)2005( همکاران و لــی ،)2007( النــگ ،)2003(
،)2006( َبــَرن و النگ ،)2004( ِپن و کیم ،)2003( َبنفا و دالتون
وَچدریو عبدالباصر)2012( ،)2008( وجیانگ ِمر اُ ،)2007( ِترنر

کرد. همکاران)2012(بااهدافمختلفانجامدادند،اشاره

2.1.مفهوماجتماعپذیری1وفضاهایاجتماعپذیر
را افراد که کرد تعریف فضایی کیفیت رامیتوان اجتماعپذیری
دورهمجمعمیکندوفرصتیبرایرهاشدنازتنشهایزندگی
گردهماییافراد گذراناوقاتفراغت،تعامالتاجتماعی، روزمره،
گروههایمختلفوبستریبرایحضور،آزادیبیانوابرازآنها و
کهباعثحمایت )Sennette,1974:215(درفضافراهممیآورد
کمترشدهوموجب بیشتربهرهبردارانازیکدیگروازخودبیگانگی
میشودفضاهاعالوهبرعملکردگرایی،بستریبرایوقوعتعامالت
حیات .)Salehinia & Me’marian,2009: 4( باشند اجتماعی
اجتماعی، تعامالت ترویج گــرو در عمومی فضاهای در جمعی

1 Sociopetality
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گرفتهشد.بهمنظورسنجشقابلیتهایفضایی اجتماعیبهره
برمفاهیم پیکرهبندیفضاییمحیط بهعبارتینقش یا محیط
بیانشده،نیازبهروشهایمدلسازیوتحلیلساختارفضایی
پیچیدهشهرهااحساسمیشود.ازجملـهنظریههـاوروشهادر
مطالعهساختاروپیکرهبنـدیفضـایشهری،نظریهچیدمانفضا
روابــطاجتماعی کهمعتقداستفضاهایشهریمحصول بوده
دنبال را اجتماعی اهــداف شهری فضاهای بین ارتــبــاط و بــوده

.)Abbaszadeganetal,2012(میکند

غیررسمی سکونتگاه فــضــایــی پــیــکــرهبــنــدی شــنــاخــت .2.3
براساسنظریهحرکتطبیعی2وازطریقروشچیدمانفضا

»حرکت عنوان با خود نظریه در انگلیسی پژوهشگر هیلیر بیل
الگوهای شکلگیری در فضایی پیکرهبندی تأثیر به طبیعی«
شهر فضایی پیکرهبندی یعنی مــیپــردازد؛ اجتماعی و رفتاری
حرکت پیشبینی اصلی عامل عــنــوان بــه میتواند تنهایی بــه
که براینعقیدهاست تئوری گرفتهشود.این پیادهدرنظر عابر
شهر سازنده عوامل و اجــزا بین ارتباط شهر، پیچیدگی درك در
,Toker et،(میکند اجــزاایفا تكتك به نسبت را مهمتری نقش
که است معتقد نظریه این .)Hiliier et al.,1993 al.,2005:1
بین ارتباط و بــوده اجتماعی روابــط محصول شهری فضاهای
که فضاهایشهریاهدافاجتماعیرادنبالمیکند؛بهطوری
دركارتباطبینفضاهایشهریمیتواندبهدركالگوهایرفتاری
کند.بهطورمثال کمك کیفی_رفتاری کمیعوامل وتحلیلهای
بین ارتباط نحوه و فضایی پیکرهبندی که میگوید نظریه این
فضاهایشهری،الگویحرکتدرشهرراشکلمیدهدوباعث
رشدساختاریفضایشهرمیشود.بادركاینارتباطمیتوان
کرده شناسایی کمی صــورت به شهر درسطح را حرکت الگوی
بافتهای آزادســازی یا و بهمنظوردركساختارفضایی آن از و
نظریه این در .)Hillier,2007( کرد استفاده شهری جداافتاده
فضایی، پیکره از آمـــده وجـــود بــه حــرکــت اســـت، معتقد هیلیر
اجتماعی_ کیفیتهای به شکلدهی در باالیی پتانسیلهای
جدا بافتهای میتواند نهتنها آن به توجه و داشته اقتصادی
سازد همپیوند شهری مناطق دیگر با فضایی نظر از را افتاده
مختلف مناطق اجتماعی و اقتصادی توسعه در میتواند بلکه
Hillier &( بــاشــد مــؤثــر نیز کمترتوسعهیافته مناطق ویـــژه بــه
مطالعه بــه کــه روشهــایــی جمله از .)Vaughan, 2007: 223
ساختاروپیکرهبندیفضاییبافتهایشهریمیپردازد،روش
راستای در .)Lotfi& Bakhtiari,2014: فــضــاســت)5 چیدمان
و کمی منظور به فضا چیدمان روش فضا، نحو ابــزار و تئوری
و معماری محیطهای در فضایی پیکرهبندی نمودن ملموس
شهریمطرحمیشود.برایفهمنقشفرممحیطیازنقطهنظر
روابطتوپولوژیکدرمطالعهشناختمحیطیورفتارمسیریابی
Didehban(انسان،چیدمانفضاروششناسیمفیدیمیباشد

.)Haq,2001,etal,2014:41

2 Natural movement: or, configuration and attraction in urban 
pedestrian movement.

سکونتگاههای فضایی پیکرهبندی و ســاخــتــار نقش .2.2
کنان غیررسمیدراجتماعپذیریسا

اسکانغیررسمیازآثاروپیامدهاینامطلوبشهرنشینیشتابان
درجهانمعاصر)Zayyari&Nozary,2009(ویکیازچهرههای
کهدردرونیامجاورشهرها)بهویژهشهرهای بارزفقرشهریاست
بزرگ(بهشکلیخودرو،فاقدمجوزساختمان،باتجمعیازاقشار
کیفیتزندگیشکلمیگیردوبا کمیتو کمدرآمدوسطحنازلیاز
عناوینیهمچونسکونتگاههایغیررسمی،سکونتگاههاینیمه
میشود نامیده وحاشیهنشین آلونکی نابهنجار، خــودرو، دائــم،
اجتماعپذیری مسئله وجود این با .)Hadizadeh Bazaz,2005(
کهروابطبیناستفادهکنندگانش درمحیطهایعمومیمعماری
مانند اســت )انسانی( آنتروپوفیلیک1 تعبیری به یا غیرکارکردی
پژوهشهایی و دیدهشده و... درمانی آموزشی، فرهنگی، ابنیه
از نباید بین این اســت،ولیدر مــوردصــورتپذیرفته این نیزدر
داخل در گــاه و شهرها حاشیه در گرفته شکل سکونتگاههای
شهرهاباسطحزندگیپایینترازاستانداردهایموجودغافلبود
گون گونا افــرادآنهادرشهرسکونتدارنــدولیبهعلل کهمعمواًل
از و شــده آن اجتماعی و اقــتــصــادی نــظــام جــذب نتوانستهاند
گسترهاینسکونتگاههاتوجه کنند.در خدماتشهریاستفاده
روابــط از )مجموعهای شهری کالبدی_فضایی پیکرهبندی به
بحث مردمموضوع اجتماعی تعامالت بر آن تأثیر و فضاها( بین
روستایی اصالتی بیشتر حاشیهنشینان .)Dawson,2003(اســــت
دارندکهاغلبفاقدمهارتالزمزندگیشهریبودهوعمومًابهعلت
کمتربهدلیلعواملجاذبشهریزادگــاهخودرا عواملرانشو
کردهوبهشهرهارومیآورند)Zahedzahedani,1990:10(وبه ترک
ساختوسازهایغیراصولیواغلبفاقدمجوزدرسکونتگاههای
کهپیکرهبندیفضاییمناسبینیزندارند. جدیدخودمیپردازند
محیطهای غــیــررســمــی، سکونتگاههای ایـــن در کــه حــالــی در
حساب بــه مهم فــضــاهــای جمله از جمعی تعامل شکلگیری
میآید،چونمحفلتجمعقشرآسیبپذیرجامعهاست.قشری
کهشهرخانهآنها کههموارهایناحساسراباخودبههمراهدارند
نیست؛هرچندخانهآنهابهطورفیزیکیدرشهرواقعشدهولی
احساسبیگانگی،غریبگی،تازهواردبودن،دهاتیوشهرستانی
بودنهموارهباآنهاست.ازجملهنیازهایاساسیاینقشر،پاسخ
ازطریقتعاملدرفضاهایجمعی بهنیازهایفردیوفرافردی
روحیه شکلگیری در فراوانی نقش میتواند که تعامالتی است.
که باشد گاهیدهندهای آ بستر و داشته آنها بین در شهروندی
کند. جلوگیری اجتماعی آسیبهای دام به آنها شدن گرفتار از
مؤثر ویژگیهایفضایی با رابطه در پژوهشگران نظریات خالصه
کیفیتاجتماعپذیریدرفضاهایعمومی،شاملچهاربخش بر
است:1.دعوتکنندگی،2.امنیت،3.مطلوبیتو4.پاسخگویی
حاضر پژوهش در .)Daneshpour&charkhchyan,2007( فعالیت
فضایی، انسجام مانند مفاهیمی از پژوهش اهــداف به توجه با
گزینشیاانتخاب،خواناییوامنیتبهمنظورسنجش دسترسی،
دعوتکنندگی،مطلوبیتوپاسخگوییمحیطبهلحاظتعامالت

1 Anthropofilic.
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ومکالمهوارتباطبینافراد،مقدماتوجرقهابتداییشکلگیری
تعامالتاجتماعیدرفضاراشکلمیدهد)Dawson,2003(.هیلیر
رادر الگویحرکت ابتداپیکرهبندیفضایی، کهدر معتقداست
کاربریها سطحشهرهدایتمیکندوسپسجاذبهایفضاییو
برایبهرهوریازاینحرکتخودرادرراستایآنهامکانیابیمیکنند
وبهاینصورتپیکرهبندیفضاییمیتواندبرالگویپخشایش
ارتباط .)Hillier,2007:120(اثرگذارباشد نیز جاذبهایفضایی
تصویر در فضایی جاذبههای و فضایی،حرکت پیکرهبندی بین

شماره1نشاندادهشدهاست.
درجذب فضاها توانایی نیز اجتماعپذیری به مربوط فلسفه در
دارایفصل نظریه دو هر نتیجه در اســت. عابرانمطرح و افــراد
مفهوم بــه را فضا چیدمان شــاخــصهــای کــه هستند مشترکی
مرتبطمیسازند.درمدل زیر اجتماعپذیریطیمدلمفهومی
در فضا، چیدمان کمی روش تصدیقپذیری پژوهش، مفهومی
وسیله به اجتماعپذیری، بر فضایی پیکرهبندی نقش مطالعه
کیفینقشهشناختیموردبازبینیواقعشد)تصویرشماره2(. روش

دراینروش،الگویترکیبفضاهاونحوهارتباطبینآنهاازطریق
گرافهای گرافتحلیلمیشود.ازطریقتحلیل تبدیلآنبهیک
بهوجودآمده،یکسریمتغیرهایمعمولبهدستمیآید.این
متغیرهابهخودیخوددارایارزشخاصینیستندبلکهبهواسطه
کیفیتهایاجتماعیموجوددر برقراریارتباطبیناینمتغیرهاو
تبدیل و ارزشپیدامیکند اینتحلیل که مــوردنظراست بستر
 )Rismanchianمیشود فضایی ساختار شناخت در ابـــزاری به
مانند ازمتغیرهایی استفاده با اینروش در .&Bell,2010:52(
کنترلوخواناییبهتحلیلچیدمان همپیوندی،عمق،اتصال،
فضاییپرداختهشدهونقشاجتماعیفضاهاسنجیدهمیشود
راستا این در .)Jiang et al,2000,Klarqvist,1993,Lima,2001(
انــســجــامفضایی، امــنــیــت، فــضــایــیمــانــنــد ــژگــیهــای وی تحقق
در ــراد افـ طبیعی حــرکــت و حــضــور بــه منجر و... دعوتکنندگی

.)Hillieretal,1993:31(فضاهایشهریمیشود
مطلوب پیکرهبندی که نمود بیان مــیتــوان ملموستر طــور به
فضایشهریضمنافزایشحضور،حرکت،تماسچهرهبهچهره

(Hilleretal),1993:31)تصویرشماره1:ارتباطبینپیکرهبندیفضایی,حرکتوجاذبههایفضایی

تصویر2.چارچوبمفهومیپژوهش

می
رس

غیر
ی

ها
گاه

ونت
سک

ی
ذیر

عپ
ما

جت
درا

ی
ضای

یف
ند

رهب
یک

شپ
نق

)Creswell,2003:76)تصویرشماره3:مدلتحقیقترکیبی



62
1397 ــار  ــ ــ ــه ــ ــ ب

ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

بیست وششم شماره 

پارامتر نقشههاییدرمورد5 و تحلیلها،جدولها این خروجی
براساس و آنها از استفاده با ادامــه کهدر بود کمیچیدمانفضا
کناناقدام نظریهحرکتطبیعیبهتحلیلرفتارهایاجتماعیسا
شد.اماباوجودتوجهنحوفضابهتأثیرترتیبقرارگیریفضاهادر
)Mollazadehet ازفضاها استفادهمردم برچگونگی یکدیگر کنار
کهایننظریه )al,2010:82منتقدانهمانندلینچبیانمیدارند
)Jafarybahman&Khanian,2013:فاقدپایههایاجتماعیاست
)286.بههمینمنظورروشچیدمانفضابهتنهاییپاسخگوی
رویدادهایاجتماعیبشرنیستونیازمندروشهایمکملیاست
اعتمادترسازد. قابل و پایاتر را عرصه این پژوهشهای نتایج که
گرفتن کهبادرنظر یکیازاینروشها،نقشههایشناختیاست9
منظور همین به مــیشــود. تهیه آنها فضایی شناخت و کــاربــران
نقشههای تهیه با پژوهش، نتایج کیفی اعتبارپذیری جهت در
کنانهردومحلهبررسی شناختی،وضعیترفتارهایاجتماعیسا
شد.بدینترتیبکهدربازههایزمانیمختلفباحضوردربستردو
کنان محلهبهطورغیرمحسوسبهمشاهدهرفتارهایاجتماعیسا
محله دو نقشه روی بر لحظهای مشاهدات ایــن نتایج و اقــدام
پیشنویس نقشهها، این همپوشانی از ادامــه در شد. منعکس
لحاظ به شناختی( )نقشه گرهها و معبرها ردهبندی نقشههای
در شد. تهیه محله دو در اجتماعی تعامالت شکلگیری میزان
پیکرهبندی نقشههای تحلیل از حاصل یافتههای نیز نهایت

فضاییونقشههایشناختیبهصورتتطبیقیمقایسهشد.

4.موقعیتمحدودهموردمطالعه
توسعهشهرهمدانوگسترششهرنشینیدردهههایاخیربارشد
اینسکونتگاههاشبکه در اســت. بــوده همراه غیررسمی اسکان
شبکههای ابتدا اســت. بررسی قابل بخش دو در شهری معابر
دسترسیمحلهبهسایرمحالتوفضاهایشهرهمدانکهدرحال
حاضرازکیفیتنسبتًامطلوبیبرخوردارند،دومشبکههایداخلی
کهاینشبکههاعمومًانامنظموفاقدسلسلهمراتب محلههستند
میباشند)تصاویر مناسب پوشش بدون و کمعرض همچنین و
و رابطهدوسکونتگاهغیررسمیحصار تا6(.درهمین شماره4
دیزجبهعنواننمایندهاینبافتهایمسئلهداردرشهرهمدان،

موضوعبحثاست.

بامساحتیبیشاز166هکتارو محلهدیزج 4.1.محلهدیزج:
جمعیتیمعادل19هزارو720نفردرشمالغربیشهرهمدانودر
منطقه6شهریواقعشدهاست.اینمحلهدرمنتهیالیهشمال
غربشهرهمدان،ازطرفجنوب،محلهبهوسیلهمحورهمدان
محدود اراضــیکــشــاورزی وسیله جهاتبه سایر در و کرمانشاه
شدهاست.محلهدیزجنیزهمانندسایرمحالتفقیرنشینشهر
کمعرضو کمکالبدیزیادیبرخورداراست.معابر همدانازترا

»طرحوارههایجهتیافته« مترادف را شناختی نقشههای ِنیسر، 9
کهفعال،شناختی بیند رابهمثابۀساختاریمی کندوآن تعریفمی
کاوشجهت و بهعمل و میپذیرد را اطالعات است؛ اطالعاتطلب و

.)Neisser,1976:110(میدهد

3.روش
از و کــاربــردی پژوهشهای زمــره در هــدف بعد از پژوهشحاضر
از که دارد قــرار ترکیبی پژوهشهای زمــره در روش و ماهیت بعد
روش در اســت. گرفته شکل تحلیلی توصیفی_ رویکردی طریق
تحلیل به فضا چیدمان کمی روش از استفاده با ابتدا ترکیبی،
نقشپیکرهبندیفضاییدراجتماعپذیریمحلههایغیررسمی
کیفی و مکمل روش از بهرهگیری بــا ــه ادامـ در و شــد1 پــرداخــتــه
نقشهشناختیاعتباریافتههایحاصلازروشچیدمانفضامورد

گرفت)Creswell,2003:76()تصویرشماره3(. راستیآزماییقرار
نظری مبانی و موضوع ادبیات گــام، نخستین در راستا ایــن در
کتابخانهایوبامراجعهبهمنابعمعتبر پژوهشازطریقمطالعات
سکونتگاههای و اجتماعپذیری فضایی، پیکرهبندی زمینه در
گامدومنقشههایدومحله گردآوریوتدوینشد.در غیررسمی,
آنالیز یادشدهدرنرمافزارتخصصینحوفضا،شبیهسازیوتحت
گرفت.دربخشتحلیل فرمیوریختشناسانهبهشرحزیرقرار
دادههایپژوهشنیزدرراستاینظریهحرکتطبیعی،بهبررسی
نقشپیکرهبندیفضاییبرشکلگیریالگوهایرفتاریواجتماعی
)بهطورخاص،رفتاراجتماعپذیر(پرداختهشد.درمرحلهنخست،
کار بــه فضا چیدمان پــارامــتــرهــای محلهها، سنجش منظور بــه
ازمشخصشدنفضایمحلهها2 ایناساسپس بر گرفتهشد.
و "محوری" شامل فضا چیدمان روش شبیهسازی آنالیزهای از
که ترتیب بدین شــد3. استفاده توأمان نمایانی" گــراف "تحلیل
Arcنقشهمحوریمحلههایحصارودیزجدرمحیطنرمافزارهای
اتصال4، پارامترهای وسپس فراخوانی UCLDepthMapو gis
ازهردو نــرمافــزارUcldepthmapو ازطریق همپیوندی5وعمق6
گرفت.اما گرافنمایانیموردبررسیقرار تحلیلمحوریوتوجیه
کنترل8ازطریقنرمافزارArcgisتولیدشد. پارامترهایخوانایی7و

رجوعشودبهمقاله»شناختکاربردیروشچیدمانفضادردرك 1
)Rismanchian&Bell,2010(»پیکرهبندیفضاییشهرها

کلمجموعهمنهایفضایاحاطهشده فضایمحلهعبارتستاز 2
بهوسیلهتوده.

محورها باید کسیال آ شیوه در وهانسون، هیلیر تحقیقات طبق 3
طوریدرطولفضاترسیمشوندکهدارایکمترینتعدادوبیشترینطول
کلفضاباشند)Hong-Kyu,etal.,2000(.رویکرد ممکنبرایپوشش
گرافنمایانینیزبااستفادهازتحلیلنمایانی،شاخصهایاصلی تحلیل

روشچیدمانفضاراموردبررسیقرارمیدهد.
دسترسیهای تعداد افزایش بیانگر اتصال، عددی مقدار افزایش 4

.)Mousavi&Zargardaghigh,2010(منتهیبهفضایموردنظراست
کلشهر با را آن یکپارچگی میزان فضایشهری، یك همپیوندی 5
کندگی کهچگونگیپرا نشانمیدهد.مطالعاتمتعددنشاندادهاست
ارزشهمپیوندیدرسطحشهرباچگونگیحرکتعابران،مکثآنهادر
فضاودرنتیجهبرقراریتعاملاجتماعیبینآنهاهمبستگیقویدارد

.)Turner,2007:145(
مبنایشکلگیریعمقبراساستعدادقدمهاییاستکهبرایگذر 6

ازیکنقطهبهنقاطدیگربایدطیشود.
کل وضوح)خوانایی(شهرارتباطمستقیمیبامفهومشکلدادن 7

شهردرذهندارد.
کنترلپارامتریاستکهدرجهاختیاریکنقطهراازنقاطیکهبهآنها 8

متصلشده،مشخصمیکند.
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کنترل فاقد ساختوسازهای که است این دهنده نشان حصار
کشاورزی همچناندربخشهایمختلفمحلهبهویژهدراراضی
یادشدهدردرون اطرافصورتمیگیرد)تصویرشماره6(.محله
شبکهایازراههایارتباطیشهرهمدانبهخارجازشهرقرارگرفته
کهازجهاتغرب،جنوبشرق،شمالوشمالشرقامکانتوسعه
همدان_کرمانشاه محور عبور واسطه به جنوب جهت از و دارد
از بیش محله این جمعیت دارایمحدودیتتوسعهمیباشد.
درحدود250 اینمحله زیرساختوساز ومساحت نفر هزار 30
پایین بسیار معابر،سرانه نامناسبسطح هکتاراست.وضعیت
کاربریهایخدماتیوبهداشتی،درصدباالیمشاغلغیررسمی،
بیسرپرستیسرپرستانخانوارونیزفقدانسندرسمیمالکیت
برایاغلبمنازلازجملهمشخصههایاینمحلهاست)برگرفتهاز

.)TedbirShahrConsultingEngineers,2006مطالعات

5.یافتههایپژوهش
درتحقیقپیِشروعواملمؤثربرچیدمانفضاییشهردرچهار
اتصالمورد و کنترل،همپیوندی،عمقفضا بخشمجزاشامل
گرفت.بهعالوهشاخصترکیبیوضوحیاخوانایینیز بررسیقرار
بااعمالهمپوشانیبردومتغیراتصالوهمپیوندیحاصلآمد
کهمقادیربهدستآمدهازطریقهردورویکرد"محوری"و"گراف
نمایانی"برایهرمحلهدرجدول1ارائهشدهاست)جدولشماره1,
نمودارشماره1(.شاخصهاینامبردهدرنمودارشماره1درهردو

طویلوبافتنامنظم،نشاندهندهایناستکههیچگونهطرح
بههمین کمنبوده، یاددشدهحا پیشاندیشیدهایبرمحله از
دلیلگسترشکالبدیمحلهباساختوسازهایغالبًامسکونیدر
اطرافوبررویاراضیزراعیصورتپذیرفتهاست.هستهاولیهاین
سکونتگاه،روستایحصاردیزجاستکهبهمرورساختوسازهادر
اطرافاینهستهشکلگرفتهاست.وجوداراضیدراطرافروستا
وفقداننظارتهایالزمازجملهدالیلرشدبیبرنامهاینمحله
محسوبمیگردد.محلهدیزجبهلحاظساختار،تقریبًاشبیهمحله
حصاراست؛توسعهدراراضیکشاورزی،وجودهستهروستاییو
سهولتدرگسترشبافتازجملهخصایصمشابهمحلهدیزجو
کنونمحلهیادشدهدرتمامیجهاتبهاستثنای حصاراست.هما
بخشجنوبوجنوبغربیباهیچگونهمانعفیزیکیبرایتوسعه
روبهرونمیباشد.بنابراینتوسعهاصلیورشدبافتمحلهعمدتًا
مطالعات از اراضــیکــشــاورزیاطــرافصــورتمیگیرد)برگرفته در

TedbirShahrConsultingEngineers,2006()تصویرشماره5(.

4.2.محلهحصار:یکیدیگرازمحالتبااسکانغیررسمیدرشهر
همدانمحلهحصارمیباشد.اینمحلهازجملهبزرگترینمحالت
فقیرنشینشهرهمداناستکهبهنوعیدارایبیشترینمیزان
کالبدی گسترش مشاغلغیررسمیبودهوهستهروستاییدارد.
کــشــاورزیروســتــایحصارصورت اراضــی برروی یــادشــده محله
دارد.وضعیتموجودمحله ادامه اینرشدهمچنان و پذیرفته

)TedbirShahrConsultingEngineers,2006تصویرشماره5:(راست)موقعیتمحلهدیزجواراضیاطرافآن-)ماخذ:برگرفتهاز
)TedbirShahrConsultingEngineers,2006تصویرشماره6:(چپ)موقعیتمحلهحصاروتوسعهآن-)ماخذ:برگرفتهاز

تصویرشماره4:موقعیتمحدودهمطالعاتیدردههاخیر(مأخذ:طرحتفصیلی_شهرداری)همدان)
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5.1.تأثیرپارامترهایپیکرهبندیفضاییبررونداجتماعپذیری
افراددرسکونتگاههایغیررسمی

درایجادنقشههایچیدمانفضابراساسپارامترهاینامبردهازهر
گرافنمایانیاستفادهشد دوروششبیهسازیمحوریوتحلیل

)جدولشماره1(.

ارائه گرفتهاست.درنقشههای محلهموردمقایسهتطبیقیقرار
شــدهدرجــدولشــمــاره1)سمتچپجـــدول(،رنــگتیرهنشان
کاهشمقدارمتغیررا دهندهافزایشمقدارمتغیرورنگروشن،
نشانمیدهد.درهمینراستادرنمودارهایسمتراست،رنگ
سفیدبیشترینورنگسیاهکمترینمقداررادارد)جدولشماره1(.

گرافنمایانی))وشبیه نمودارشماره1،نمودارمقایسهمولفههایپیکرهبندیفضاییمحلههایحصارودیزجباتکیهبر(شبیهسازی((توجیه
Arcgisسازی((محوری))درروشچیدمانفضا(وهمچنیینشبیهسازیهایمحوریدرنرمافزار

گرافنمایانی)درروشچیدمانفضا(سمت جدولشماره1:نقشههایچیدمانفضاییمحلههایدیزجوحصارباتکیهبرشبیهسازی(توجیه
راست)،نقشههایچیدمانفضاییمحلههایدیزجوحصارباتکیهبرشبیهسازی((محوری))درروشچیدمانفضا(سمتچپ)،

کمترین میانگین بیشترین اتصال کمترین میانگین بیشترین

محلهدیزج 0 2.805 13
Connectivity

1.00 357.58 1955

محلهحصار 0 2.455 18 1.00 674.68 3255

یافته های 
شاخص
 اتصال

کمترین میانگین بیشترین همپیوندی کمترین میانگین بیشترین
محلهدیزج .624 .983 1.495

Integration
1.35 2.748 4.29

محلهحصار .464 .92 1.546 1.13 3.00 4.83

یافته های 
شاخص 

همپیوندی

کمترین میانگین بیشترین عمق کمترین میانگین بیشترین

محلهدیزج 4.904 7.07 10.36
Depth

3.79 5.54 9.89

محلهحصار 5.031 8.017 14.432 3.55 5.35 11.9

یافته های 
شاخص
می عمق
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هر عملکردی قلب که است این از کی محلهحا دو هر در عمق
کمعمقتریننقاطهستندو دومحلهومحورهایشریانیاصلی
هرچهازبخشهایهمپیونددرهردومحلهفاصلهبگیریم،عمق
فضاهابیشترمیشود.یعنیدسترسیبهاینبخشهابهسهولت
از نشان نوعی به که میشوند ایزوله فضاها این و نشده انجام
بیان میتوان کلی طور به دارد. بخشها این در پایین امنیت
ازجملهدردسترسترین نمودفضاهایهمپیوندتر)کمعمقتر(
جمله از پایین وهمپیوندی زیــاد عمق بــا فضاهای و فضاها
کاربریهایمزاحمو فضاهایایزولهوجداافتادهومحلاستقرار
کهخوددرعدمتوفیقدرجذبعابران باراندمانپایینهستند

بهاینفضاهامؤثراست)جدولشماره1(.

کنترلدرمحلهها،محورهایی کنترل:بابررسینقشه ت.پارامتر
ازوضعیتممتازیبرخوردارندتقریبًادر کنترل پارامتر ازنظر که
از بخشهایی حصار محله در شدهاند. توزیع محله دو سطح
محورهایاصلیمانندمحورطالقانی،مدنی،اسالمشهر،علیآباد
وهمچنینتعدادزیادیازاتصاالتفرعیدرونمحلهازموقعیت
لحاظ به نیز دیزج درمحله برخوردارند. عامل این در مناسبی
اتصال پارامترهای عملکردیمحلههمانند قلب کنترل، پارامتر
این در البته است. برخوردار مطلوبی وضعیت از همپیوندی و
و است برخوردار ازوضعیتمطلوب وسیعتری پارامترمحدوده
انتخابشدنآنهابهوسیلهشهروندانبهمنظورحرکت،فعالیت

و...احتمالبیشتریدارد)تصویرشماره7(.

حصار محله در خوانایی پارامتر تحلیل خوانایی: پارامتر ث.
بیانگروضعیتممتازتمامبخشهایمحورهایاصلیمیباشد.
به نسبت را وسیعتری محدوده پارامتر، این مطلوب وضعیت
کنانقابلفهماست. پارامترهایپیشینپوششدادهوبرایسا
انشعابات و گلستان مانند اصلی محورهای دیــزج، محله در
نکته اما برخوردارند بیشترینمیزانخوانایی از میدانمطهری
محور اصلیترین ابتدایی بخشهای کم خوانایی توجه قابل
دیزج)شروعازمیدانصداوسیما(میباشد.درتصدیقمطالب
بخشهای محله، دو هر خوانایی نقشه در شــده، بیان نظری
به و داشته بیشتری خوانایی مطلوب، وهمپیوندی اتصال با
تعبیریباهمپوشانیریاضیدونقشهاتصالوهمپیوندیایجاد
شدهاست.بااستنادبهنظریهحرکتطبیعی،شهرونداننیزدر
کهخواناییبیشتریدارد،تمایلبیشتری ازمحله بخشهایی
بهحضوروحرکتطبیعیازخودنشانمیدهند)جدولشماره

1,تصویرشماره8(.

تعامالت ردهبــنــدی مبنای بــر شناختی نــقــشــهپــردازی .5.2
اجتماعیدرسکونتگاههایغیررسمی

هر از سیستماتیک کتشافی ا پیمایش محصول نقشهها ایــن
کشفعرصههایشکلگیریتعامالت کهباهدف ناحیههستند
شده تهیه محققان توسط میدانی پیمایش طریق از اجتماعی

است)تصویر9(.

شیوه دو طریق از اتصال پارامتر تحلیل اتــصــال: پارامتر الــف.
است آن گویای درمحلهحصار نمایانی گراف توجیه و محوری
کهمحورمدنیازبیشترینمقداربرخورداراست.البتهدرمحل
مقدار سیدجمالالدیناسدآبادی بلوار با مدنی محور تقاطع
کمتراست. مؤلفهاتصالبیشترودربخشهایمیانیاینمحور
که بــرد پی میتوان اتصال محوری نقشه در بیشتر ریزبینی با
بخشهای و علیآباد طالقانی، محورهای مدنی، محور از پس
ابتداییمحوراسالمشهر)درتقاطعباخیابانمدنی(ازبیشترین
که ممتد تقریبًا محور دو همچنین بــرخــوردارنــد. اتصال مقدار
محورمدنیرابهمحورهایطالقانیوعلیآبادمتصلمیکند،در
در اتصال نقشههای تحلیل از دارد. اهمیتجا بعدی ردههای
کهمحوراصلیمحله)شروع گرفت نتیجه محلهدیزجمیتوان
ازمیدانصداوسیما(ومحورهایمنتهیبهمیدانمطهریاز
که برخوردارند.همچنینمحوری اتصال مؤلفه بیشترینمقدار
کردهوبهسمتبلوار گلستانومحوراصلیمحلهراقطع خیابان
بااهمیتاست. نیزجزومحورهای آیتاهللنجفیحرکتمیکند
رادر اتصال باالی نمایانیمقادیر گراف و هردوتحلیلمحوری
رامحیط ومحله نجفیشروعشده آیــتاهلل بلوار از که محوری
دقیقتر طــور به محوری تحلیل امــا ــد دادن تشخیص میکنند،
این از بخشهایی )در را مطهری میدان به منتهی محورهای
کهازمیدانفاصلهزیادیدارد(جزومحورهایبااهمیت محورها
در موضوع همین میدهد. تشخیص اتصال شاخص زمینه در
کهازمیدانصداوسیماشروعشده موردمحوراصلیمحلهدیزج
وبهسمتبخشهایعمیقترمحلهدرحرکتاستنیزصادق
اصلی محدودههای )یعنی محور این مرکزی بخشهای است؛
پارامتر زمینه در دیزج محله قسمت مهمترین محله( کارکردی
این گویای محله دو هر در اتصال پارامتر تحلیل اســت. اتصال
استخوانبندی ازمحورهای کهجزبخشهایمحدودی است
بسیار اتصال مقدار از فرعی و اصلی محورهای سایر محله، هر
کهبهنوعیدرجذبحرکتعابرانبه پایینیبرخوردارند؛اتصالی

فضامؤثراست)جدولشماره1(.

دو هر در همپیوندی پارامتر تحلیل از همپیوندی: پارامتر ب.
پارامتر اصلی، استخوانبندی بر کهعالوه نتیجهمیشود محله
در اســت. شده متمرکز محله میانی بخشهای در همپیوندی
دیزج، محله در و آن انشعابات و طالقانی محور حصار، محله
گلستانواصلیترینمحورمحله)شروع بخشهایمیانیمحور
ازمیدانصداوسیماواقعدربلوارارتش(وانشعاباتموجوددر
دارنــد. را همپیوندی میزان بیشترین محور دو این فاصل حد
کمتری دسترسی عبارتی به یا فضایی انسجام محورها سایر
دارندودرنتیجهدرجذبحرکتوفعالیتمردمناتوانهستند
کمتربهعنوانمحلمکثاستفادهمیشوند.بهعبارتدیگر و
کهقلبعملکردیمحلهها، درهردومحلهمیتوانبیاننمود
افتادهاند جــدا کمتر نوعی بــه یــا هستند نقاط همپیوندترین

)جدولشماره1()تصاویرشماره10و11(.
پارامتر ازتحلیل نتایجحاصل انتظار، مطابق پارامترعمق: پ.
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فضامیتواندباعثایجادجذابیتدرنظراستفادهکنندگانازفضاو
کهازمقدمات ترغیبآنهابهحرکتوحضوردرفضاشود؛حضوری
اصلیشکلگیریکنشاجتماعیمتقابلبینافرادواجتماعپذیری
نوعی به فضا در حضور و حرکت عامل نتیجه در میشود. فضا
مرتبط هم به را فضا در اجتماعپذیری و طبیعی حرکت نظریه
)ریختشناسی فضایی پیکرهبندی تأثیر خصوص به میسازد.
شهر(بررفتارهایاجتماعیفرافردیافراددربسترهایغیررسمی
وحاشیهنشینشهریبیشازسایرمحیطهاموردتوجهاست؛به
کنبااستنادبهادبیاتموضوع،مباحث کهدرایناما دلیلاین
اجتماعی_فرهنگیورفتارهایاجتماعیافرادبامشکالتفراوانی
کار روبهروست.شاهداینادعانیزبرخوردها،راهبردهاوتدابیربه

6.بحثوتفسیریافتهها:
پیکرهبندی که مــیدارد بیان طبیعی(( ))حرکت نظریه در هیلیر
پیاده عابر تنهاییمیتواندعاملهدایتحرکت به فضاییخود
درسطحشهرباشد)Hillieretal.,1993:30-31(.اینتئوریبر
کهحرکتاساسًایکمسئلهمرتبطباریختشناسی اینباوراست
بین ارتــبــاط نحوه و فضایی پیکرهبندی اصلِی محصول و بــوده
کهپیکرهبندیفضاییبهتنهایی عناصرشهریاست.بهطوری
در پیاده عابر حرکت پیشبینی اصلی عامل عنوان به میتواند
گرفتهشود)Toker,Baran,&Mull,2005,1(.ایننظریهبه نظر
نوعینشاندهندهتوانبالقوهیکفضادرجذبعابرانمیباشد.
ازطرفیدرنظریهاجتماعپذیریفضاها،شیوهطراحیوچیدمان

تصویرشماره9:نقشههایشناختیمحلههایحصارودیزج

Ax_womanوافزونهArcgisتصویرشماره8:(چپ)تحلیلپارامترخواناییفضاییمحلههایدیزجوحصاربااستفادهازنرمافزار
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تصویرشماره10:شناساییوردهبندیبسترهایتعامالتاجتماعیدرنقشههایشناختیمحققانازدومحلهحصارودیزج

کهبرایشاخصهمپیوندی عمقبهعنوانارزشیبرعکسآنچه
وجوددارد،درمنطقچیدمانفضاییبیانگرنوعیجداافتادگی
دربافتمحدودهنسبتبهسایرنقاطشهرمیباشد؛بهطوری
کاهش بافتسراسرشهر در را اینمحدوده فضایی انسجام که
پایین بالقوه توانایی از نشان همچنین کیفیت ایــن مــیدهــد.
دارد؛ محله این اجتماعپذیری تقویت و جذب در دیــزج محله
نقش دارای زیــاد عمق واجــد فضاهای تئوریک نظر از کــه چــرا
کمترهستند.برمبنای کمترودرنتیجهاجتماعپذیری اجتماعی
گزینشو کهقابلیت کنترلمیتواندریافت کیفیتهایمربوطبه
گرههایشهریدرهردومحلهدرسطحنسبتًا انتخابمسیرهادر
محله دو اصلی محورهای بر عالوه یعنی کندهشده پرا مطلوبی
کثرمحورهایفرعی کهوضعیتمطلوبیدراینشاخصدارند،ا
همنشستی از برخوردارند. مناسبی کنترل شاخص مقدار از نیز
اتصالوهمپیوندیدرروشچیدمانفضامیتوان دوشاخص
گرفت)تصویرشماره8(.نتایجاینبخش مفهومخواناییرانتیجه
کهدرمحلهحصارمحورهایبیشتریازمیزان کیازایناست حا
به اینمحورهایخوانا، بهعالوه برخوردارند. خواناییمطلوبی
کندهشدهاندامادرمحله نسبتتقریبًامناسبیدرسطحمحلهپرا
کثرًادرحیطهتمرکزعملکردیمحله دیزجاینبخشهایخواناترا
متمرکزشدهاندوبهجزچندمحورجزئیسایربخشهایمحله
فهم در کمرنگی نقش نتیجه در ــد؛ دارن پایینی خوانایی دیــزج
کاهشهمپیوندیدرمحلهدیزجنیزنشانی ازفضادارند. افراد
متفاوت جزایر به محله تقسیم و محله در یکپارچگی کمبود از

است)جدولشماره1وتصاویرشماره10و11(.

گرفتهبهوسیلهدولتهادربرخوردبااینسکونتگاههایغیررسمی
است.دردومحلهموردمطالعهاینپژوهشدرشهرهمدانیعنی
کنترل، محالتحصارودیــزج،پنجشاخصهمپیوندی،عمق،
ارتباط)اتصال(وخواناییباعنوانشاخصهایمطرحدرتحلیل
کنکاشدرادبیاتموضوعاستخراج چیدمانفضاهایشهریاز
شاخص مــیــزان حــصــار، محله در گرفتند. ــرار قـ تحلیل مـــورد و
اتصال)محورهایممتازدرشاخصاتصال(بیشتردربسترمحله
کهعابرانانتخابها کهبهنوعیبیانگرایناست مشاهدهمیشود
وراههایبیشتریدرتعیینمسیرخوددارند.اینمهمخودموجب
ارتقایسطحنفوذپذیریمعابرمیگرددواجتماعپذیریرابهنوعی
شاخص بودن باالتر میزان همچنین میدهد. قرار تحتالشعاع
گرههایبیشتربرایایجادفضاهایایستاست اتصالبیانگروجود
کهبهعنوانمحرکتعامالتاجتماعیشناختهمیشوند.بهنظر
طور به حصار، محله فضایی پیکرهبندی خــاص شکل میرسد
بالقوهایاجتماعپذیریراازطریقشاخصهایچگالتر)نسبت
این بیانگر مــیآورد.شاخصهمپیوندی فراهم دیــزج( بهمحله
کدامقسمتازپیکرهبندیفضایییکمحدودهبهطور که است
موردشاخصهمپیوندی، در بالقوهجاذبحرکتهامیباشند.
حصار محله که میدهد نشان محله دو هر بافتهای تحلیل
تواناییبالقوهبیشتریدرجذبحرکتهانسبتبهمحلهدیزج
سکونتی بافت یک در مزیت یک عنوان به ویژگی ایــن که دارد
غیررسمینشانازتواناییبرقراریروابطاجتماعیبالقوهدراین
بافتاست.بنابرمطالبیکهراجعبهشاخصهمپیوندیوکیفیت
کیفیتشاخص آندرهردومحلهموردمطالعهبیانشد،میزانو
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7.نتیجهگیری
گاممؤثریدرزمینهپرداختنبهنقشخصوصیات پژوهشحاضر
و محالت در اجتماعی تعامالت افزایش در فضایی پیکرهبندی
سکونتگاههایغیررسمی)درچارچوبنظریهحرکتطبیعی(تلقی
ازطریقپیکرهبندیفضاییو کمی میشود.یعنیدرچارچوبی
تکتک بررسی جای )به شهر سازنده عوامل و اجــزا بین ارتباط
سکونتگاههای در اجتماعپذیری کیفی متغیر تحلیل به ) اجــزا
از یافتشــده ــای اقــدامشــدهوصحتدادههـ غیررسمیشهری
کنکاشی کمی(در طریقشبیهسازیدرروشچیدمانفضا)روشی
کیفی)یعنیازطریقنقشههایشناختیمحققان(موردبازبینی
از آندسته پژوهش این در است. گرفته قرار تطبیقی مقایسه و
با نسبی مفهومی نزدیکی که فضا چیدمان روش شاخصهای
اجتماعپذیریفضاهایشهریدارند،انتخابودرمحدودههای
گرفتند.اینشاخصهاعبارتند موردنظرپژوهشموردتحلیلقرار
ازکنترل،اتصال،همپیوندی،عمقفضاوخوانایی.درمحلهحصار
کهمحورهایعلیآباد،مدنی،طالقانیواسالمشهر شاهدهستیم
کمترین و وخوانایی کنترل اتصال، میزانهمپیوندی، باالترین
رادارامیباشند.بهعبارتدیگرشریانهاینامبرده میزانعمق
مطابقبانظریهحرکتطبیعیبیشترینمیزانحرکتطبیعیرابه
کهامکانبرخورد،تماس خودجذبمیکنند)حرکتوحضوری
چهرهبهچهره،مشورتومکالمهدرفضاراافزایشمیدهد(؛به
نظرمیرسدجاذببیشترینمیزانالگوهایرفتاریواجتماعینیز
میباشند.بهعالوهنقشهخواناییدرمحلهحصارنیزاینمسئله
بخشهایی طبیعی، حرکت نظریه طبق یعنی میکند؛ تأیید را
تصویر درشکلگیری و بــوده فهمتر قابل کنان سا بــرای محله از
ذهنیومقبولیتآنهامؤثرتراست.درنتیجهبیشازسایرمناطق،
درسطحمحورهای و بــوده افــراد اجتماعی فعالیتهای پذیرای
کهبهعنوانشریانهای گستردهشدهاست.محورهایی نامبرده
کهنشانازپخش کلمحلهراتحتپوششقرارمیدهند اصلی،
نیز محله درسطح کنان سا تعاملی و اجتماعی رفتارهای بــودن
کهمیتواندلیلاینامررادرساختاربوتهایمحلهحصار دارند
دانست؛یعنیفضاهادریکامتدادکشیدهنشدهاندبلکهدرسطح
چندامتدادپخششدهاند.نقشههایشناختیمحلهحصارنیز
محله فضایی چیدمان نقشههای با باالیی بسیار همپوشانی
کهبخشهای داشتند.همچنیندرمحلهدیزجشاهدهستیم
میانیامتداداصلیوچندمحورموازیآنازوضعیتمطلوبتریبه
لحاظمؤلفههایاتصال،همپیوندی،کنترلوخواناییبرخوردارند
کهانتظارمیرود،مؤلفهعمقدراینمحورها،مقدار وهمانطور
برخوردارند. زیــادی ازعمق وسایرمحورهایمحله داشته کمی
کهبیانشد،بااستنادبهنظریهحرکتطبیعی یعنیهمانطور
کنان سا حرکتی الگوهای و محلهای درون سفرهای کثر ا مقصد
که نامبردهاست.محدوهای کمعمق بهمحدوه دیــزج،متمرکز
بستراصلیعملکردی_اجتماعیمحلهدیزجنیزهستوجذب
کنانمیباشد.علت کنندهاصلیرفتارهاوتعامالتاجتماعیسا
به یا دیــزج محله غیربوتهای ساختار در میتوان را مسئله ایــن
کرد. تعبیردیگر،پیکرهبندیدرختگونهمحلهدیزججستوجو

تعمیمپذیری و پایاییپژوهش،تصدیقپذیری افزایش بهمنظور
روش از حــاصــل نــقــشــههــای صــحــت پــژوهــش نــتــایــج در بیشتر
چیدمانفضاوشبیهسازیرایانهایاینروشدرموردپیشبینی
طریق از فضا در عابر اجتماعی تعامالت نتیجه در و عابر حرکت
بازنگری مورد محققان وسیله به شناختی( روششناختی)نقشه
در پژوهشگران که ترتیب ایــن به گرفت. قــرار تطبیقی مقایسه و
کنانایندو بازدیدهایمیدانیازمحیط،رفتارهایاجتماعیسا
گانهموردکنکاش،بازبینیوردهبندیقراردادند محلهرابهطورجدا
وحاصلچنینمشاهدهلحظهایتولیدنقشههایشناختیبود
کهدرتصاویرشماره9و10نشاندادهشدهاست.درایننقشهها،
اطالعات ترسیم،صحت توانایی تفاوت مانند بهدالیلی کنان سا
کنانبامقیاسواقعی تولیدی،تفاوتمقیاسنقشههایتولیدیسا
و...نقشفعالیدرتولیدنقشههانداشتند؛یعنیمحققانرفتارآنها
کناندرخواستترسیم کهازسا کردندنهاین رامشاهدهلحظهای
شــمــاره9و10(. باشند)تصاویر داشته را مجزا شناختی نقشههای
مقایسهنقشههایشناختیمحققانونقشههایحاصلازروش
چیدمانفضاخبرازتطابقوهمپوشانیتقریبًامناسبنقشههایهر
دوروشبرروییکدیگرمیدهد.بهبیاندیگرنقشههایشناختی
نیزنشانازتمرکزحضورافراد)ودرنتیجهتعامالتاجتماعیافراددر
فضا(دربخشهایمتمرکزعملکردیدرمحلهدیزج)تقسیممحله
بهجزایرمختلف(دارند.بهعالوهنقشههایشناختیدرمحلهحصار
نیزخبرازپخشبودنبسترهایتعامالتاجتماعیدرسطحمحله
کمترشاهدتقسیممحله میدهند.بهعبارتدیگردرمحلهحصار
کهازنظرمیزانتعامالتاجتماعیتفاوتبارزیبا بهجزایرمتفاوتی

یکدیگردارند،میباشیم)تصویرشماره11(.
گرفتهدرحوزهادبیاتپیکرهبندیفضایی، درپژوهشهایصورت
مواردیمانندروندشکلگیریپیکرهبندیوضعموجوددرطول
تاریخودرمواردیسنجشنقاطضعفوقوتپیکرهبندیفضایی
طرحجامعبافتهاومحلههایشهری،ارتباطساختارفضاییو
توسعهیافتگیمحالت،ساماندهینظامحرکتیدربافتمحلههای
شهریبامطالعهپیکرهبندیفضاییازطریقروشچیدمانفضاو
کناندیدهشده تأثیراتپیکرهبندیفضاییبروضعیترفتاریسا
است.درحوزهنقشههایشناختینیزپژوهشهاییمانندتحلیل
دانش نقش و شناختی نقشههای به اتکا با محالت مرزبندی
گرفتهاست.درسالهایاخیر شناختیافراددرمسیریابیشکل
نیزپژوهشهاییترکیبی،ارتباطنقشههایشناختیوپیکرهبندی
فضاییدرسنجشپیکرهمحیطمصنوعرامدنظرقراردادهانداما
یافتههایحاصل تطبیق به رامعطوف نگاهخود پژوهشی کمتر
به بانقشههایشناختی ازطریقمقایسه ازروشچیدمانفضا
هنگاممطالعهوسنجشرفتارهایاجتماعیشهرونداندریکیاز
غیررسمی یعنیسکونتگاههای بافتهایشهری مسئلهدارترین
است. پژوهشحاضر ــوآوری ن ازجنبههای کهخود است نموده
گامیروبهجلودرحوزهروانشناسیمحیط کاربردیو حــوزهای
بافت حــوزه در تصمیمگیران و برنامهریزان میتواند که شهری
ارتقایریختشناسیمحلههایشهری و رادرشناسایی شهری

اجتماعپذیرتریاریرساند.
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• Gehl, J (1987). Life between Buildings: Using 

نقشههایشناختیهردومحلهخبرازصحتنسبتًازیادنقشهها
پیکرهبندی نقش مطالعه در فضا چیدمان روش یافتههای و
فضاییمحلههابراجتماعپذیریمیدهند.نقشههایحاصلاز
روشچیدمانفضاونقشههایمکملشناختیدرمحلهدیزج،
کانوناصلیشکلگیریتعامالت که کیددارند هردوبرایننظرتأ
اجتماعیدربخشیازاینامتداداصلیمتمرکزشدهومقدارکمیاز
کثربخشهای محورهایموازیخودرانیزپوششمیدهد.یعنیا
کمرونقوجداافتادهاند. محلهازنظرالگوهایتعاملاجتماعی
بدینترتیبشاهدتأثیرپیکرهبندیفضاییبهعنوانمشخصهای
گردهماییوتجمعافرادمحلههایغیررسمیهستیم؛ کالبدیدر
بهعبارتدیگرپیکرهبندیفضاییازطریقفراهمآوردنبسترهای
شکلگیریحضور،حرکتطبیعی،برخورد،تماسومشورتافراد
اجتماعپذیری و اجتماعی تعامالت معنیداری طور به فضا، در
کنانمحلههاراتحتالشعاعقرارمیدهد.بهطورکلییافتههای سا
پژوهشداللتبرکاربردروشچیدمانفضابههنگاممطالعهنقش
غیررسمی سکونتگاههای اجتماعپذیری بر فضایی پیکرهبندی
داردوازطریقشاخصهایروشچیدمانفضا،مطلوبیتوپذیرا
بودنپیکرهبندیفضایمحلههابهلحاظاجتماعپذیری،قابلیت
چیدمان روش از حاصل نقشههای بدینترتیب دارد. سنجش
و افتاده جدا بافتهای و بسترها معرفی طریق از میتواند فضا
کمرونقمحلههابهلحاظجذبحرکتطبیعیافراد،مسئوالن،
برنامهریزانودستاندرکارانمحیطهایشهریرابیشازپیش
درتصمیمگیریواقدامنسبتبهرشدساختارفضاییمحلههاو
اینزمینه آتیدر یاریرساند.پژوهشهای شهرهاییاجتماعی
را افــراد اجتماعی تعامالت بر فضا چیدمان روش تأثیر میتواند
درمحیطهایمعماریوبسترهاومحلههایشهریبزرگتروبه
کهازمحور خصوصدرمحلههایاسکانرسمی،تاریخیوسنتی
کنکاشقراردهندتابتوان بحثاینپژوهشخارجاست،مورد
اجتماعی تعامالت بر فضا چیدمان روش تأثیر تعمیمپذیری به
کردوپسازحصول دربافتهایشهریاطمینانبیشتریپیدا
بهعنوانمبنای ازآن بتوان اینروش بیرونی اعتبار از اطمینان

شکلگیریطرحهایجامعوتفصیلیبهرهبرد.
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