
 

 

 

51-91،صفحات4911،پايیز41سالپنجم،شماره(،یاي)علمريومنطقهريزيتوسعهشهبرنامهفصلنامه

DOI: 10.22054/urdp.2021.61412.1340                                       نوعمقاله:پژوهشی

یهامجتمعیدرفضاهایابیریمسیساختارفرملیتحل

:مجتمعینحوفضا)مطالعهموردهیبراساسنظریمسکون

تهران(سیشهرپرد8مسکنمهرفاز

  یضرغام لیاسماع، یمنصور نیالد دتاجیس

 41/90/4199: رشیپذ خیتار   41/98/4199: افتیدر خیتار

 چکیده
های مسکونی، موضوع مهمی برای طراحی معماری  چگونگی مسیریابی در محوطه مجتمع

گونه فضاها است. مسیری که محور دید و خوانایی بیشتری را برای انسان ایجاد نماید،  ینا

تواند مسیری بهینه باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی ساختار فرمی مسیریابی در  می

های مسکونی بر اساس نظریه نحو فضا است. در این پژوهش، یک توصیف  فضای مجتمع

شود. همچنین با  انسان بر اساس مبانی نظری نحو فضا ارائه میساختاری از رفتار محیطی 

های مبتنی بر گراف، ادراک و  و با استخراج روش Depthmap X 0.50افزار  استفاده از نرم

های پژوهش نشان  گردد. یافته تفسیر مردم از مسیریابی در محوطه مجتمع مسکونی تبیین می

های  منحنی و خطی در طراحی محوطه مجتمع دهند که سه نوع گردش مبتنی بر شبکه، می

تواند یکی از  گیرد که انسان با توجه به اهداف و منافع فردی و جمعی، می مسکونی صورت می

این مسیرهای را برای عبور انتخاب نماید. همچنین بر اساس نتایج، مسیریابی در مسیر گردش 

ای به سبب  ریابی شبکهترین مورد در جهت ادراک فضا است. همچنین مسی خطی، آسان

باشد. مسیریابی منحنی نیز به سبب  خوانایی کمتر، دشوارترین مسیر جهت مسیریابی افراد می

ها  طورکلی یافته باشد. به باشد، دارای خوانایی مناسبی می تری می اینکه دارای عمق فضایی کوتاه

 اد رابطه معناداری دارد.در این پژوهش نشان دادند که مسیریابی با عمق فضا و محور بصری افر
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 مقدمه

گیری تصویر ذهنی واضح و مطلوب در  خوانایی فضا موجب تقویت ادراک بصری و شکل

جا و  تواند به فضا وحدت بخشد و به سبب تنوع به گردد. خوانایی می عرصه عمومی می

شناسایی کند. بر همین اساس خوانایی برجهت یابی  ایز و قابلشده، آن را متم حساب

یابی در فضا شامل یافتن  های جهت مناسب مسیر و مسیریابی افراد در فضا مؤثر است. مؤلفه

دیگر مؤلفه یافتن راه شامل تمام فرآیندهای شناختی برای  عبارت راه و حرکت است؛ به

است و مؤلفه حرکت شامل تمام فرآیندهای  بعدی ریزی رفتار مبتنی بر ادراک سه برنامه

–Darken & Peterson, 2002: 493حرکتی برای اجرای واقعی آن رفتار است ) -حسی 

518; Montello, 2005: 161–181 مسیریابی به توانایی شناسایی مکان فعلی فرد و .)

 :Golledge et al, 1995آمیز به یک مکان دیگر در محیط، اشاره دارد ) پیمایش موفقیت

پردازند، در مسیر خود با عناصر گوناگونی روبرو  (. وقتی افراد به مسیریابی می307–293

عنوان  توانند به ها که می شوند. برخی از این عناصر ثابت هستند؛ مانند عالئم و ساختمان می

ها،  های مفید عمل کنند. عناصر دیگری غیرثابت )متحرک( هستند؛ مانند انسان نشانه

. نحوه پیکربندی فضا در این ادراک و (Yang et al, 2018: 20-29ها ) ها، اتومبیل دوچرخه

درنتیجه مسیریابی درست توسط افراد، بسیار مؤثر است. بنا بر نظریه نحو فضا، چگونگی 

تواند ادراک فضا را تسهیل نماید. همچنین ارتباط بین  مسیریابی توسط افراد در فضا، می

مکان خود در فضا به تعریف پیکربندی فضایی ساختمان کمک مسیریابی و اطالع از 

های ادراک فضا و تفسیر معنایی )عینی و ذهنی( یک مسیر بر یادگیری  نماید. استنتاج می

گذارد. شدت این تأثیر هنگامی است که در طی حرکت  فضایی از طریق مسیریابی تأثیر می

ها یادگیری  گونه استنتاج ، نیاز به ایندر مسیر، تغییر جهت تا رسیدن به مقصد، صورت گیرد

دیگر در زمان جستجو و کشف یک محیط  عبارت کند. به و خوانایی فضایی را تسهیل می

های انتخاب مسیر حرکت شامل الگوهای منظم است که تا حدودی  گیری ناآشنا، تصمیم

گیری  مفضایی هر نقطه تصمی –ناشی از شکل و پیکربندی فضایی محیط و ویژگی دیداری 

که  (. ازآنجایی88-16: 4808باشد )کریمی مشاور و همکاران،  در طول مسیر حرکت می

گیری  یابی، دید موردنیاز افراد و خوانایی فضایی، تأثیر بسزایی در شکل مسیریابی، جهت

های اجتماعی افراد در  بینی فعالیت پیکربندی فضا دارد، با کمک نظریه نحو فضا امکان پیش

دیگر هدف این نظریه تحلیل نحوه چیدمان فضاهای  عبارت توان تبیین نمود. به فضا را می

های  های معماری و شهرسازی است تا از این طریق بتوان رفتار و فعالیت موجود در حوزه

تری از فضا را ارائه نمود  اجتماعی افراد را تحلیل نمود و از این منظر، طراحی مناسب
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(Dawson, 2003: 1-37بر اس .)ها، نحوه ارتباط و دسترسی  اس تحلیل ساختاری گراف

های  فضاها در تعریف مسیر و تعیین ساختار کالبدی و فرمی آن مؤثر است. در مجتمع

مسکونی نحوه این تعامل با توجه به فضاهای مسکونی آن از دیدگاه افقی )در فضای باز 

های  فضای مجتمع محوطه( و عمودی )در فضای مسکونی( موردبحث است. در مسیریابی

شود. بر اساس این دیدگاه محور دید  مسکونی، دیدگاه افقی این نظریه به کار گرفته می

طورکلی سه نوع  بهانسان و خوانایی فضا در تعیین مسیر توسط افراد بسیار مؤثر است. 

، 4اند از؛ خطی های مسکونی وجود دارد که عبارت ساختار فرم در مجتمع مسیریابی ازنظر

هایی هستند  . هرکدام از مسیرها از نظر خوانایی برای افراد دارای ویژگی8و منحنی 6ای شبکه

نماید. بررسی هر سه نوع مسیر در کنار هم  ها دشوار یا تسهیل می که مسیریابی را برای آن

تری ارائه نماید. در شهرستان پردیس فاز سه دارای هر سه نوع مسیر  تواند نتایج دقیق می

زمان ندارند، بنابراین تمرکز مطالعه  ست و فازهای دیگر هر سه نوع مسیر را همشده ا گفته

حاضر بر روی این منطقه قرار گرفت. در ضمن به دلیل تقاضای باال جهت سکونت در این 

تواند به  های اخیر این مسئله به اهمیت چنین پژوهشی اشاره دارد چراکه می منطقه طی ماه

تر بینجامد. در این راستا در پژوهش حاضر به دنبال  ای کاربردیتر و پیشنهاده نتایج دقیق

تواند مسیریابی را برای  یک از مسیرها )ازنظر فرمی( می پاسخ به این سؤال هستیم؛ که کدام

افراد ساکن در فاز سه مسکن مهر شهرستان پردیس تسهیل نمایند؟ همچنین فرضیه 

گونه بیان نمود؛ مسیری که  توان این باشند را می پژوهش که منتج از سؤال پژوهش می

محور دید و خوانایی بیشتری را برای افراد ساکن در منطقه موردبررسی ایجاد نماید، 

 ها در فضا مؤثرتر باشد. تواند در مسیریابی آن می

 پیشینه پژوهش

بندی کرد؛  طورکلی در چند گروه دسته توان به شده در زمینه مسیریابی را می مطالعات انجام

یابی فضایی  هایی هستند که مفهوم جهت ریشه اصلی مطالعات در زمینه مسیریابی، پژوهش

های شناختی،  یابی فضایی، بدون اشاره به نقشه را بررسی کردند. نخستین مراجع برای جهت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باشند. نقطه ابتدا و انتهای مسیر، در افق دید انسان و در یک راستا می. 4

کند و وسعت دید انسان نسبت به مسیر خطی ممکن  بار تغییر میبین نقاط ابتدا و انتهای مسیر، افق دید انسان چندین . 6

 تر باشد. است کوتاه

ای،  کند و وسعت دید انسان نسبت به مسیر خطی و شبکه بین نقاط ابتدا و انتهای مسیر، افق دید انسان چندین بار تغییر می. 8

 .تر است کوتاه
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 :Passini,2002)گرفت.  زمانی بیش از یک قرن پیش و توسط متخصصین علم اعصاب انجام

یابی فضایی با کشف مفاهیم نقشه  های مربوط به جهت از پژوهش ای دیگر دسته( 684-710

شناختی و تصویر ذهنی که ریشه در علم روانشناسی داشتند، ادامه یافت. تالمن 

(Tolman,1948) ای بود برای مطالعات روی  ازجمله افرادی بود که نتایج تحقیقاتش، مقدمه

( Lynch,1960)شده، نظریه کوین لینچ  های انجام رفتار انسان. در کنار مطالعات و پژوهش

های شناختی داشت. از  یابی فضایی و نقشه نقش مهمی در سیر تکامل مطالعات روی جهت

شناختی ادامه پیداکرده و از محصول به  اواخر دهه هفتاد مطالعات در زمینه مفهومی و روش

 Downs)و استیا کشی شناختی. داونز  فرایند تمرکز یافت یعنی از نقشه شناختی به نقشه

& Stea,1973)  و پاسینی(Passini,1977) یابی  بیش از دیگران نیاز به مطالعه فرایند جهت

های شناختی را احساس کردند. مسیریابی در مطالعات بعدی  گیری نقشه فضایی و شکل

عنوان یک مفهوم مکمل برای  عنوان حل مسئله فضایی، مطرح شد و به پاسینی به

 ,Faria, et alهمکارانش )موردمطالعه قرار گرفت. عالوه بر این فار و گیری فضایی  جهت

اند، گروه اول  های مسیریابی را در دو گروه موردبررسی قرار داده مدل (1-06 :2012

 Khameh etکمی )های  های ریاضی و اندازه های شناختی و گروه دوم مدل مطالعات و مدل

al, 2016: 67-82.) تاکنون، با توجه  6949های صورت گرفته از سال  در بسیاری از پژوهش

به ظهور و پیشرفت نظریه نحو فضا، مسیریابی بر اساس تحلیل پیکربندی فضا توسط سال، 

شده، با توجه به هدف از  ، مطالعات انجام4پورسو، جاکوب و اوتمار صورت گرفت. در جدول 

 اند. بندی گردیده انجام پژوهش دسته

 ورت گرفته در زمینه مسیریابیهای ص . پژوهش1جدول 

 ردیف
شده در  مطالعات انجام

 زمینه مسیریابی
 تعدادی از محققین مطرح در این حوزه

1 
تحلیل پیکربندی فضا بر 

 اساس مسیریابی راه

(، آمینه و دنیز 6949(، پورسو )6949(، فن. ت. سال )6990کالری )

(، 6942)(، کایوکو 6942و  6941(، آلیسیا )6948(، وییس )6944)

(، ین گینگ و ادوارد و مریل و ترنت و 6942پیوسته گر و همکاران )

(، جاکوب و 6940(، هنگشان و تیلر و کریستف و ویکتور )6943کیو )

 (6969(، اوتمار و مادلین و ایرینگ )6969وانسا و انگال )

2 
های کامپیوتری  ارائه مدل

 برای مسیریابی

(، جاون و دیگران 4031و  4034(، پاسینی )6998و  4003کوپرز )

 (6991و  4030و  4031(، هیلیر و دیگران )4004(، انیل )4001)

3 
عنوان فرآیند  مسیریابی به

 حل مسئله فضایی

(، خامه و 4031(، پاسینی )4002(، کاپالن )4008داونز و استیا )

 (6941همکاران )
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 ردیف
شده در  مطالعات انجام

 زمینه مسیریابی
 تعدادی از محققین مطرح در این حوزه

4 

های مفهومی و  زمینه

شناختی و فرآیند  روش

ای ه گیری نقشه شکل

 شناختی

 (4039(، ایوانز )4000(، مور )4000(، پاسینی )4008داونز و استیا )

1 

خوانایی فضایی و عناصر 

فیزیکی تأثیرگذار بر 

 گیری تصاویر ذهنی شکل

(، بک و 4008(، ارلینس )4002(، گالدچ )4009(، اپلیارد )4029لینچ )

 (4034(، ویزمن )4001(، کنتر )4002وود )

6 

نوان مفهومی ع مسیریابی به

وابسته به مفاهیم نقشه 

 شناختی و تصویر ذهنی

(، 4013(، تالمن )4013(، گریفین )4014(، لرد )4041تراوبریدج )

 (6943دهقان )

7 

عنوان حس  مسیریابی به

تشخیص جهت، آگاهی 

 داشتن از موقعیت یا جهت

 (4043(، هلمز )4099(، میر )4039فورستر )

 منبع: نویسندگان

پژوهش حاضر با مطالعات قبلی در چگونگی تفسیر ساختار فرمی مسیرها و وجه تمایز 

تعیین بهترین نوع مسیر ازنظر فرمی برای افزایش خوانایی افراد در محیط و ادراک فضا 

است. نقطه قوت اصلی این پژوهش، اجرای سیستماتیک بر اساس پیکربندی مسیر و 

 باشد. ا میبندی مسیرها بر اساس خوانایی و ادراک فض رتبه

 مبانی نظری پژوهش

مایه خویش تالشی است در برقرار ساختن یک رابطه علی، بین  نظریه نحو فضا، در بن

مثابه خصیصه ذاتی  جامعه انسانی و کالبد معماری. پایه اول نظریه که عبارت است از فضا به

روابط  گیری فضا و گیرد. درواقع جوهر شکل فعالیت انسانی، از این نگرش سرچشمه می

های حرکتی و بصری اوست. پایه دوم نظریه نحو فضا، مربوط به  انسانی، انسان و ویژگی

های فیزیکی فضا، نقش پررنگ و  های پیکربندی فضا است که در مقابل ویژگی ویژگی

گیری  های انسانی دارند. نهایتاً، هدف بنیادین شکل دهی به فعالیت تری در شکل پراهمیت

شده است. توصیفی  هایی برای توصیف فضای پیکربندی تجوی رهیافتنظریه نحو فضا، جس

های زیرین آن را کشف کند و مبنایی برای  که بتواند منطق اجتماعی نهان در الیه

 دهد. های ثانوی باشد که وقایع اجتماعی و فرهنگی را پوشش می نظریه
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هستند که بر  ها، فاکتورهای اصلی پیکربندی فضا و قابلیت دسترسی بصری بین مکان

در  . (Krukar et al, 2020: 1-17 )گذارند  سهولت یا سختی شناسایی مسیرها تأثیر می

توان مقصد نهایی راه را مشاهده نمود؛ این امر  طور مستقیم نمی ها، به بسیاری از موقعیت

یابد که عناصر پیکربندی فضای محیطی، جلوی دید را بگیرند  هنگامی شدت می

( Montello, 2016: 161–181)  تحلیل فضایی که پیکربندی فضایی و قابلیت دسترسی .

های  گیری بینی حرکت و نیز تصمیم کند تا حد زیادی با توانایی پیش بصری را بررسی می

 . (Krukar et al, 2020: 1-17 )یافتن راه مرتبط است 

(، مسیریابی شامل طیف وسیعی از 4031بر اساس دیدگاه کانتر لیندبرگ )

ازاینکه یک مقصد تعیین گردید،  های شناختی و رفتارها است. بر این اساس پس الیتفع

گردد.  فرآیند اصلی تعیین مسیر که ارتباط نزدیکی با ادراک و تفسیر فضا دارد، آغاز می

(Thinus-Blanc & Gaunet, 1997: 20-42.) های فضایی اساساً  که ادراک مکان ازآنجایی

 Pani)گیری مهم هستند.  مرجع برای توصیف موقعیت و جهتهای  نسبی هستند، سیستم

& Dupree, 1994: 929–946) اند؛  شده در این زمینه دو نوع سیستم مرجع شناخته

های  های مرجع محیط محور. در سیستم محور و سیستم های مرجع انسان سیستم

ی مرجع محیط ها ؛ در سیستم شوند ها با توجه به بدن فرد تعریف می محور، مکان انسان

شوند و در برخی موارد، مختصات  ها با توجه به اشیا خارجی تعریف می محور، مکان

بایست مقصد  گیرد. در هنگام مسیریابی از مبدأ مسیر، فرد می جغرافیایی مورد مبنا قرار می

یا نقطه عطف مسیر را تعیین نماید. بدین ترتیب هنگام حرکت در مسیر، فرد با تفسیر 

محور یا محیط محور یا هردوی  های مرجع انسان دراک فضا بر اساس سیستماطالعات ا

ها  . اگرچه انسان(Philbeck & Sargent, 2013: 99-115)یابد  ها، مسیر خود را می آن

توان گفت که محور  کارگیرند، ولی می توانند هر دو روش را در مسیریابی به طور نسبی می به

 (Ohtsu, 2016: 51-59)دقت مسیریابی را افزایش دهند.  توانند دید )عمق فضا( بیشتر می

از عوامل مؤثر دیگر بر ادراک و تفسیر فضا در مسیریابی، خوانایی ذهنی و عینی فضا 

است. خواندن فضا به معنای درک، تحلیل یا ارزیابی ساختار یک فضا است. خوانایی به 

ر و منسجم است و درجه تصو دهی یک محیط در یک الگوی قابل معنای امکان سازمان

های رفتاری فرد بستگی  خوانایی یک فضا همواره به چیدمان فضایی عناصر محیط و ویژگی

شده بیشتر متمرکز بر ساختار  دارد. معیارهایی که در مطالعات مرتبط با خوانایی ارائه

ائه های ساختاری است که در تعریف تصویر ذهنی از محیط ار کالبدی فضا و مبتنی بر مؤلفه

تر  سازد یا به عبارت صحیح شود. شناخت آنچه ناظر از تصویر محیط در ذهن خود می می
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تر مفهوم خوانایی باشد )نظیف و  تواند راهی در مطالعه جامع تصور ذهنی ناظر از محیط می

 (.09: 4803مطلبی، 

 یابی شود که از جهت آشنایی افراد با محیط و درنتیجه افزایش خوانایی آن باعث می

توان گفت  می (Li et al, 2019: 1-9))جغرافیایی( برای رسیدن به هدف، استفاده نمایند. 

کند و این فرآیند  شناختی در ذهن درک می –که فرد، فضا را از طریق فرآیندهای روانی 

 :Koseoglu & Erinsel Onder, 2011)باشد  های شخصی فرد می تأثیر ویژگی  تحت

یابد. خوانایی و دانش  نش فضایی فرد در محیط افزایش میصورت دا بدین (.1191-1195

( و درجه پیچیدگی 4031، هانت، 4004، اونیل، 4003فضایی، به چیدمان فضایی )ابوعبید، 

 ,Abu-Obeidبعدی( ) آن )دانش دوبعدی( و میزان برجستگی عناصر فضایی )دانش سه

 امر تبیین گردیده است. ، این4( بستگی دارد. در مدل موجود در شکل 159-173 :1998

 
 (Koseoglu & Erinsel Onder, 2011: 1194: مأخذ)های مفهوم خوانایی  . مؤلفه1شکل 

شود، در تعیین بهترین روش برای بهبود  یابی چگونه انجام می که مراحل جهت فهم این

ل شده توسط ژول و فورناز در سا (. مدل ارائه34-01: 4800عملکرد آن مفید است )دهقان، 

یابی و در مسیری که فرد از قبل  مدلی کامل است که حرکت را در فرآیند جهت 4000

 (.6کند )شکل  تجربه نکرده است، تلفیق می
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 (Schlender et al, 2000: 430: خذأم)شده توسط ژول فورناز  یابی ارائه مدل جهت .2شکل 

ی، به چگونگی روابط هندسی یاب ها در جهت کند که فرم مسیر و توانایی انسان ورنر بیان می

(. فرم مسیر در Werner et al, 2004: 480های مختلف فضا بستگی دارد ) میان بخش

ای و یا ترکیبی از  صورت خطی، منحنی و شبکه تواند به های مسکونی می فضای باز مجتمع

راف های معماری به گ ها باشد. با پیدایش نظریه نحو فضا در معماری، امکان تبدیل پالن آن

ها جهت تحلیل  ترین روش عنوان یکی از اصلی به وجود آمد و به دنبال آن تئوری گراف به

ای  یابی فضایی مسیرها مطرح شد. گراف منتج از روابط فضایی پالن، شبکه چیدمان و جهت

ها معرف ارتباط بین فضاها هستند. به  باشند و یال ها معرف فضاها می است که در آن گره

ها  ها )فضاها( را نشان داد و آن کارگیری معیارهایی ناهمگونی گره توان با به میاین معنا که 

های نظریه  بندی کرد. بر طبق ویژگی شان یا مرکزیت رتبه را بر اساس اهمیت ساختاری

ها( است. در این پژوهش با توجه به  ها )تعداد یال گراف، معیار، مرکزیت و ارتباط گره

شده، اساس کار در اینجا بر  های گفته بندی ی مسکونی در دستهها اختالف در تعداد بلوک

عنوان عنصری مهم  اساس معیار مرکزیت نهاده شده است. معیار مرکزیت در نظریه گراف به
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(. Nourian, 2016: 76)گیرد  شناسی معماری مورداستفاده قرار می در مسائل ریخت

الن تشکیل یک گراف دادند، آن درنتیجه زمانی که ارتباطات موجود بین فضاهای یک پ

فضایی در نظر گرفته شود )رحمتی گواری و  –عنوان یک شبکه اجتماعی  تواند به گراف می

تواند به افراد  عنوان یک شاخص خوانایی فضا می (. مرکزیت به410-408: 4803همکاران، 

ایی با که مسیریابی را در فضاه طوری در یافتن و ادراک مسیر کمک شایانی نماید، به

 تر نماید. تعریف، آسان مرکزیت روشن و قابل

جواری  بر اساس مبانی نظری نحو فضا، نمودارهای هم پیوندی تأثیر همسایگی و هم

اند،  دارد که فضاها چقدر باهم مأنوس دهد و بیان می فضاها را در یک بررسی به ما نشان می

آید.  مودارهای گراف به دست میها و در ترسیم و تحلیل ن همان مطلبی که در نظریه گراف

( اشاره به اهمیت فضا با توجه به نوع RRAتفسیر اجتماعی نمره استاندارد هم پیوندی )

در (، Hillier & Hanson al., 1989; Zako, 2005: 65-70)کننده از فضا دارد  استفاده

 شده است. مدل تحلیلی پژوهش ارائه 8شکل 
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 مدل تحلیلی پژوهش .3شکل 
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 ها و روشمواد 

 منطقه موردمطالعه

 3210/14درجه شمالی 0840/81با موقعیت جغرافیایی  شهرستان پردیسپردیس مرکز 

در تابعیت  جاجرودهای بومهن و  متشکل از بخش 4804است که در آذرماه  درجه شرقی

هکتار،  64999کیلومتری شرق آن ایجاد شد. مساحت حوزه  61و در فاصله  تهراناستان 

متر از سطح دریا و اقلیم آن سرد و خشک و در موقعیت و شکل  6499تا  4099ارتفاع آن 

درصد  49شده جاجرود واقع است. شیب متوسط آن  زمین کوهستانی در محدوده حفاظت

فاز است که فازهای یک، دو، سه، چهار، پنج، هشت و  49باشد. شهر پردیس دارای  می

صورت  8هر واقع در فاز یازده کاربری مسکونی دارند. مطالعه حاضر در سایت مسکن م

موقعیت جغرافیایی منطقه  1گرفته است )شرکت عمران شهر جدید پردیس(. شکل 

 دهد. موردمطالعه را نشان می

 
 موقعیت جغرافیایی منطقه موردمطالعه )مسکن مهر فاز سه شهر پردیس(. 4شکل 

 روش پژوهش

ها  ش کاربردی است که یافتهشده از انجام آن، از نوع پژوه این پژوهش با توجه به هدف بیان

های مسکونی کاربرد داشته باشد. دامنه  تواند در طراحی فضاهای باز مجتمع و نتایج آن می

شناسی و روانشناسی  حوزه موردپژوهش شامل معماری، شهرسازی و علوم رفتاری )جامعه

 باشد. اطالعات مورداستفاده در این پژوهش در دو بخش گردآوری شد. بخش محیط( می

های موجود در اداره راه و شهرسازی شهر  های کمی با استفاده از تصاویر و داده اول داده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=fa&pagename=%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3_(%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86)&params=35.7319_N_51.8647_E_
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=fa&pagename=%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3_(%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86)&params=35.7319_N_51.8647_E_
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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پردیس به دست آمد و بخش دوم مربوط به اطالعات کیفی با دستیابی به اسناد معتبر 

آوری شد. بر  های معتبر داخلی و خارجی جمع ها و مراجعه به سایت نامه ای و پایان کتابخانه

سازی و تحلیل  های مسکونی، کار شبیه ی مسیرها در فضای باز مجتمعبند اساس دسته

صورت گرفته است. در مطالعات مربوط  Depthmap X 0.50افزار  متغیرهای پژوهش در نرم

وتحلیل  به درک و تحلیل فضای معماری، برای ارزیابی پیچیدگی فضایی از تجزیه

نمودارهای محوری و تراکم اتصال  ایزوویستی، نمایش خطی پیکربندی فضایی، محور دید و

و همچنین هم پیوندی فضا استفاده نمود که در این پژوهش از نمودارهای محوری، 

وتحلیل نحوه انتخاب مسیر توسط افراد در فضا،  یابی، دید محوری و خوانایی در تجزیه جهت

شان داد. با صورت ماتریس ن صورت دیاگرام یا به توان به شود. نمودارها را می استفاده می

افزار صورت  آمده در این نرم دست های ریاضی که بر روی ماتریس به استفاده از عملیات

های پیکربندی فضایی مقایسه  های رفتار محیطی انسان را با جنبه توان جنبه گیرد، می می

توان گفت که هر عنصر و شاخص  بینی آینده طرح ارائه کرد. می نمود و نتایجی جهت پیش

نماید؛ بنابراین و بر اساس  عماری که مانع دید گردد، مسیریابی را مختل میفضای م

نماییم. زیرابه ما امکان  ( را برای نحو فضا استفاده میVGAمطالعات مقدماتی، نمودار دید )

(، VGAدهد، هندسه دقیق طرح را در نظر بگیریم. همچنین نمودار دید ) می

دهد  گیری را ارائه می ها و جهت احد، محیط، نسبتهای هندسی مانند مساحت و گیری اندازه

 که این امر در مسیریابی فضا بسیار مؤثر است.

 ها یافته

اند که  شده نمایش داده 1پردیس در شکل  8های مسکن مهر فاز  فرم مسیرها در مجتمع

شده است.  ای نشان داده این کار توسط نمودارهای مرزی مسیرهای خطی، منحنی و شبکه

های مسکونی بارنگ مشکی، مسیریابی  ای بین مجتمع شکل مرز مسیریابی شبکه در این

شده است. الزم به ذکر است که  منحنی بارنگ سبز و مسیریابی خطی بارنگ آبی مشخص

توان یافت اما در  ها را می شده در فضای مجتمع های بیان ترکیب دو یا سه نوع از مسیریابی

ای، منحنی و خطی( است،  وط به این مسیرها )شبکهای که مرب اینجا بیشترین محدوده

 اند. شده نمایش داده
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های  ای را در فضای باز مجتمع نمودارهای مرزی مسیرهای خطی، منحنی و شبکه .1شکل 

 پردیس 3مسکن مهر فاز 

صورت گراف )نحوه  به 6های نظریه گراف و معیار مرکزیت که در جدول  بر طبق ویژگی

شده است، مسئله اساسی در گردش ساختمان،  مسیریابی( نمایش دادهاتصال )ارتباط( 

کنند،  مسیری خاص است که افراد در هنگام حرکت از یک فضای به فضای دیگر طی می

 بنابراین توالی اتصال واحدها مهم است.
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 ،یا شبکه یابیریمس یها در حوزه یمسکون یها گراف نحوه اتصال )ارتباط( مجتمع .2جدول 

 یو خط یمنحن

ف
را

گ
 

 خطی منحنی ای شبکه

 

 

 

و  2های ترسیمی در شکل  با توجه به آنچه در مورد نظریه گراف بیان گردید و تحلیل گراف

توان گفت که در مسیریابی منحنی، نسبت به دیگر مسیرها، مرکزیت به سبب  ، می6جدول 

تر از سایر  گردش آسان تر است درنتیجه مسیریابی در این نوع درک فرم مرکزگرای آن، قابل

ای و خطی نیز مرکزیت در مسیر را  توان در مسیرهای شبکه مسیرها است. هرچند می

توان  تعریف نمود اما این امر در مسیر منحنی شدت بیشتری دارد. برای بررسی بیشتر می

 (.2از نمودارهای هم پیوندی کمک گرفت )شکل  Depthmapافزار  در نرم
ی

یاب
یر

س
م

 

 های اطراف سایت بدون خیابان های اطراف سایت یابانبه همراه خ

  

 سیپرد 3مسکن مهر فاز  تیدر سا  یوندینمودار هم پ لیوتحل هیتجز .6شکل 
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(، فضاهای مربوط به 4تا  1/9دهد با توجه به ارزش یکپارچگی )بین  این شاخص نشان می

گونه که در  ه را دارد. همانای در میان دیگر فضاهای مسیریابی بهترین رتب مسیریابی شبکه

ای با دارا  شود، در میان فضاهای مسیریابی، عرصه مسیریابی شبکه مشاهده می 6جدول 

تری نسبت به  (، فضاهای یکپارچه10/9بودن کمترین نمره استاندارد هم پیوندی )

 های دیگر دارد. عرصه

دید محوری و یابی،  های محوری، جهت وتحلیل ها از تجزیه منظور بررسی داده به

شده است. نتایج  ای، منحنی و خطی بهره گرفته صورت شبکه خوانایی در مسیریابی به

های نارنجی و قرمز برای  بارنگ Depthmapافزار  آمده از نمودارهای حاصل از نرم دست به

که رنگ آبی روشن و آبی تیره،  شده است، درحالی نشان دادن باالترین ارزش هر مؤلفه ارائه

های اطراف در  دهند. همچنین تأثیر وجود خیابان ترین ارزش هر مؤلفه را نشان می پایین

آمده اثری نداشت اما ازنظر مقدار  دست ها، هرچند بر نتیجه به تحلیل موردنظر و نبود آن

 ه گردیده است.یارا 6توجه و تأمل هستند. این امر را در جدول  کمی این اعداد قابل

RRA) ضایی )نمره استاندارد هم پیوندیمیانگین ارزش ف .3جدول 
 میانگین عمق(، 1

(MD
I) یکپارچگی(، 2

 ای، منحنی و خطی مسیریابی شبکه( 3

 مسیریابی

MD RRA I 

همراه با 

های  خیابان

 اطراف

بدون 

های  خیابان

 اطراف

همراه با 

های  خیابان

 اطراف

بدون 

های  خیابان

 اطراف

همراه با 

های  خیابان

 اطراف

بدون 

های  خیابان

 اطراف

 62/4 93/4 03/9 20/9 96/6 01/4 ای شبکه

 00/4 12/4 03/9 03/9 32/6 11/6 منحنی

 31/4 01/4 61/4 42/4 91/8 00/6 خطی

 4ها در رویکرد محوری وتحلیل و بحث یافته تجزیه

های  وتحلیل بر اساس امکان راه یافتن مستقیم در تمام خطوط فضای بین بلوک این تجزیه

( با 0یابی به تحلیل نمودار مربوط به رویکرد محوری )شکل  باشد. برای دست مسکونی می

 شده است. ارائه 1توجه به روش پژوهش، مقدار عددی آن در جدول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Real Relative Asymmetry 

2. Intergeration 

3. Integration 

4. Axial 
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 وتحلیل محوری های حاصل از تجزیه داده .4جدول 

 بیشترین میانگین کمترین مسیریابی

 083 02/419 1 ای شبکه

 203 12/00 8 منحنی

 300 12/430 2 خطی

 

 
ی

یاب
یر

س
م

 

 خطی منحنی ای شبکه

   

 نمودار محوری مسیریابی .7شکل 

باشد. یکپارچگی بیشتر در هر  دهنده ویژگی دسترسی می وتحلیل تمام خطوط، نشان تجزیه

تمامی  شده است که کمترین میزان تغییر جهت نسبت به محور به رنگ قرمز نشان داده

ترین یکپارچگی مربوط به رنگ آبی است. بر همین  پایین دهد و محورهای دیگر را نشان می

 ها، دارای ارزش و رتبه باالتری است. اساس مسیریابی خطی نسبت به سایر مسیریابی

 1وتحلیل دید محوری تجزیه

رؤیت را به حافظه و تصاویر ذهنی دریافت شده از محیط وابسته  ( حوزه قابل4020تندی )

ای خاص  ، دید محوری به مجموعه نقاطی از فضا که از نقطه(Tandy, 1979: 9-10داند ) می

(. هدف دید محوری، Benedikt, 1979: 47-65شود ) مشاهده است، گفته می قابل

باشد. شکل و اندازه دید  وتحلیل سطح قابلیت دید و چگونگی دیدن و دیده شدن می تجزیه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Axial vision 
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دار عددی این تحلیل در کند. مق های معماری تغییر می محوری در هنگام حرکت در محیط

 شده است. ، بیان1جدول 

ای، منحنی و  وتحلیل دید محوری در مسیرهای شبکه های حاصل از تجزیه داده .1جدول 

 خطی

 بیشترین میانگین کمترین مسیریابی

 839/8 600/6 191/4 ای شبکه

 08/1 81/8 02/4 منحنی

 93/3 613/1 394/6 خطی

 

 خطی منحنی ای شبکه 

یاب
یر

س
م

  ی

 
 

 
 ای، منحنی و خطی وتحلیل نمودار دید محوری مسیرهای شبکه تجزیه .8شکل 

وتحلیل دید محوری، گشایش فضای و افزایش شفافیت و درنتیجه افزایش دید  در تجزیه

دهنده افزایش دید  ( رنگ قرمز نشان3گیرد. در این نمودار )شکل  افراد مورد تحلیل قرار می

شود. بر  باشد و کمترین درجه دید به رنگ آبی نمایش داده می افراد در آن فضاها می

اهمیت اساس مسیریابی خطی به سبب گسترده دید بیشتر بر اساس ساختار فرمی خاص 

 خود، دارای ارزش و رتبه باالتری است.

 1یابی )نقطه عمق( وتحلیل قابلیت جهت تجزیه

فضای مورد تحلیل را به همه وتحلیل نقطه عمق درجه تغییر جهت از هر نقطه در  تجزیه

دهد  های مختلف را افزایش می دهد. موانع، عمق توپولوژیک بین سلول نقاط دیگر نشان می

(Turner, 2007: 43-51.) شود. با توجه به  یابی می نقطه عمق کمتر نیز سبب افزایش جهت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Orientation (depth point/map) 
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 2یابی )نقطه عمق( در جدول  های حاصل از ترسیم نمودار جهت روش پژوهش، داده

 شده است. ارائه

یابی )عمق نقطه( در مسیرهای  وتحلیل قابلیت جهت های حاصل از تجزیه داده. 6جدول 

 ای، منحنی و خطی شبکه

 بیشترین میانگین کمترین مسیریابی

 388/1 289/8 660/6 ای شبکه

 094/3 422/2 63/1 منحنی

 609/0 830/1 613/8 خطی

 

ی
یاب

یر
س

م
 

 خطی منحنی ای شبکه

 

  
ای،  یابی )نقطه عمق( مسیرهای شبکه وتحلیل نمودار قابلیت جهت تجزیه. 9شکل 

 منحنی و خطی

طور که  یابی بر اساس اندازه دید عمق در فضا، نسبت معکوس دارند. همان افزایش جهت

شود و برعکس. در  یابی بیشتر می بیان شد، اندازه دید عمق کمتر، سبب افزایش جهت

، مسیریابی منحنی به سبب عمق کمتر در 0و شکل  2به جدول  همین راستا و با توجه

گیری در فضای خود، دارای ارزش باالتری نسبت به سایر مسیرها است. این امر  تغییر جهت

 گیرد. تر انجام می های است که نسبت به سایر مسیرها سریع به سبب تغییر جهت

 1خوانایی

های شناختی را تحت تأثیر  و دقت نقشه خوانایی، کیفیتی از محیط مصنوع است که توسعه

 :Lynch, 1960)قرار داده و بر مسیریابی و رفتار فضایی متعاقب آن تأثیر خواهد گذاشت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Legibility 
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( در نظریه X( و هم پیوندی )محور Yنشینی دو شاخص اتصال )محور  از هم (.1-103

دارهای خوانایی توان مفهوم خوانایی را نتیجه گرفت. در تحلیل ساختار نمو چیدمان فضا می

توان گفت هر چه مقدار شاخص اتصال بیشتر گردد، به همان تناسب مقدار هم پیوندی  می

توان بیشتری  یابد. در نقاط تالقی این دو محور با بیشترین مقدار، می فضا نیز افزایش می

 خوانایی فضا را در مسیریابی تبیین نمود.

ای، منحنی و  ر خوانایی در مسیرهای شبکهوتحلیل مقدا های حاصل از تجزیه داده. 7جدول 

 خطی

 نمودار خوانایی فضایی خوانایی مسیریابی

 ای شبکه

R
2
 =

 0
.6

1
3

8
1

2
 

Y
=

2
0

.8
0
2

5
, 

X
=

1
7

.3
9

7
3

 

 

 منحنی

R
2
 =

0
.4

2
4

7
9

9
 

Y
=

5
7

.2
6
7

6
, 

X
=

7
6

.9
0

1
9
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 نمودار خوانایی فضایی خوانایی مسیریابی

 خطی

R
2
=

 0
.6

6
0

5
2

1
 

Y
=

1
0

9
.2

5
2

, 
X

=
2
8

9
.4

8
1

 

 

آمده  0خوانایی مسیرها که در جدول با توجه به نتایج حاصل از تحلیل نمودار پراکنش 

ها، میزان خوانایی مسیریابی خطی، نسبت به سایر مسیرها  است و همچنین ارزش عددی آن

ها، دارای ارزش باالتری  چنین هم پیوندی آن به سبب شاخص اتصال فضاهای آن و هم

 باشد. می

 گیری نتیجه

افزار نحو  ای با استفاده از نرم در این پژوهش ساختار فرمی مسیرهای خطی، منحنی و شبکه

های بصری و فیزیکی از ابزار  فضا موردبررسی قرار گرفت. همچنین در بررسی شاخص

ایزوویست و عمق متریک بهره گرفته شد. در این راستا میزان مساحت فضایی که بر اساس 

حو کاربرده شد. تکنیک ن ترین مسیر به شده جهت تعیین بهینه محدوده دید افراد مشخص

کند که در مطالعات هیلیر و  فضا میزان وضوح یا خوانایی مسیرها را در فضا مشخص می

 ( نیز بکار گرفته شد.4802( و حیدری و همکاران )6991و  4030و  4031همکاران )

های پژوهش حاضر و سایر محققین مذکور این موضوع مورد تأیید قرار  بر اساس یافته

و شناخت فضا در طول مسیر، ادراک افراد را از فضا  گرفت که افزایش میزان خوانایی

گر و  نماید. در همین راستا پیوسته تر می دهد و انتخاب مسیر مناسب را آسان افزایش می

های مسیریابی  ( در مطالعه خود بر این امر تأکید داشتند که وجود مؤلفه4801همکاران )

انجامد که این امر سبب ارتقای  یانسان در محیط م "دهی رفتار سازمان"طورکلی به  به

گردد. دیدگاه لینچ نیز بیانگر افزایش خوانایی فضا به کمک  ادراک افراد از محیط می

 های محیطی است. نشانه
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( 4801( و دهقان )6969(، جاکوب و وانسا و انگال )6969اوتمار و مادلین و ایرینگ )

ترین عامل در تعیین آن  را مهمدر تعیین راهکارهای مسیریابی، پیکربندی فضایی مسیر 

اند. الزم به ذکر است که پیکربندی فضایی دریافتن مسیر بنا بر تحلیل نمودارها  بیان نموده

نماید. بر  ای را در تعیین راهکارهای مسیریابی بیان می و با توجه به شاخص مرکزیت، نتیجه

توان در ساختار  روشن میطور  ارائه گردیده است، به 6این اساس و بر طبق آنچه در جدول 

ای و خطی(  مسیریابی منحنی، مرکزیت را به شکلی مشخص نسبت به سایر مسیرها )شبکه

ای  توان به مسیریابی خطی و درنهایت مسیریابی شبکه ازآن می ادارک و تعریف نمود، پس

 اشاره کرد.

به آمده است، مسیریابی خطی  3و  0و همچنین شکل  1و  8طور که در جدول  همان

سبب امکان راه یافتن مستقیم در تمام خطوط فضای مسیر، دارای بیشترین تأثیر دریافتن 

که اساس آن بر نمودار دید  3و شکل  1مسیرهای محوری است. همچنین در جدول 

محوری استوار است، بازهم مسیریابی خطی بهترین نوع مسیریابی دریافتن راه است. از 

یابی )نقطه عمق(، مسیریابی منحنی نسبت به سایر  ت جهتدیدگاه تحلیل نمودارهای قابلی

باشد. ازنظر خوانایی مسیر، مسیریابی خطی مؤثرترین  مسیرها، مؤثرتر و با بازدهی بهتر می

باشد، به دلیل آنکه درجه اتصال و هم پیوندی فضا در این مسیر با توجه  نوع مسیریابی می

گر به سبب درجه بیشتری که اتصال و هم دی عبارت به تحلیل نمودارها بیشتر است. به

پیوندی در این نوع مسیریابی نسبت به سایر مسیرها دارد، دارای خوانایی فضایی بیشتری 

بر شده است؛  طورکلی بیان پیکربندی فضایی مسیریابی به ،0و جدول  2شکل باشد. در  می

ایی مسیر کمک های اطراف سایت در افزایش خوان وجود خیابان ها لیتحل جیاساس نتا

نماید. این امر جذابیت بصری بیشتری را به همراه دارد. یکی از دالیل این امر  شایانی می

ممکن است تفاوت در ترجیحات بصری فردی یا گروهی افراد در انتخاب مسیر باشد. الزم به 

تواند پیچیدگی فضایی مورد انتظار و دشواری  هایی فقط می ذکر است که چنین تحلیل

 شده را فراهم کند. بینی ابی پیشمسیری

باشد.  ترین نوع مسیر می درنهایت اینکه مسیریابی خطی ازنظر پیچیدگی فضایی، ساده
گرفته است. حرکت  مسیریابی خطی بر اساس یک محور مستقیم ساده و کامالً واضح شکل

ر همین دهد و ب ای به نقطه دیگر رخ می های مسکونی از نقطه در این طرح در امتداد بلوک
رساند. این نتیجه منطبق بر  اش را به حداقل می اساس آرایش فضایی آن، پیچیدگی فضایی

ترین خط دید  عنوان طوالنی باشد که در آن آرایش فضایی خطی به مبانی نظری نحو فضا می
شود که احساس راحتی افراد را دریافتن و خوانایی مسیر به دنبال دارد. پاسخ  محسوب می
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توان دشوارترین مسیر ازنظر دید محوری و  یک از انواع مسیریابی را می ل که کدامبه این سؤا
وتحلیل نتایج حاصل از نمودارهای محوری،  خوانایی فضا تعیین نمود، با توجه به تجزیه

ای به سبب خوانایی کمتر  توان گفت مسیریابی شبکه یابی، دید محوری و خوانایی، می جهت
ابلیت دید و عمق کمتری دارد و به همین سبب دشوارترین مسیر نسبت به سایر مسیرها، ق

ها  باشد. هرچند مسیریابی منحنی نیز در برخی از تحلیل جهت مسیریابی افراد در فضا می

ای است، اما با توجه به خوانایی بیشتر آن نسبت به  دارای رتبه کمتری از مسیریابی شبکه
دیگر، طرح  بیان گیرد. به سیرها قرار میبندی م مسیریابی منحنی در رتبه دوم دسته

مراتبی است که  مسیریابی مبتنی بر شبکه به سبب داشتن ساختاری شبیه درخت، سلسله
تواند حرکت در مسیر را به خاطر مکث و کاهش سرعت، دشوار نماید، پس  ازنظر تئوری می

ت و این های زیادی اس گیری توان گفت که این مسیریابی دارای تغییرات و جهت می
تواند منبعی از خطاهای یافتن راه باشد. مسیریابی منحنی به سبب اینکه چرخش مداوم  می

باشد،  ای می تر نسبت به مسیریابی شبکه مراتب فضایی ساده کند و دارای سلسله ایجاد می
تواند باعث افزایش خوانایی مسیر گردد که این امر دریافتن مسیر به افراد کمک مؤثری  می
ای،  تر مسیریابی منحنی نسبت به مسیریابی شبکه دیگر سازمان ساده بیان اید. بهنم می
نماید. در بسیاری از  تر کمک می راحتی قابل ارزیابی است و این به پیدا کردن راه آسان به

نمایند، عدم  ویژه فضاهای مسکونی که بیشتر افراد از آن استفاده می فضاهای عمومی به
ه به وسعت دید افراد، همواره مشکل بوده است. این امر وقتی شدیدتر خوانایی مسیر با توج

یابی،  گیرند. مسیریابی، جهت گردد که در یک فرد در یک محیط ناآشنا قرار می می

ها بوده،  دسترسی، دید موردنیاز افراد و خوانایی محیط که متأثر از پیکربندی این مکان
 دهد. ی را به دست میای، منحنی و خط صورت شبکه ساختارهایی به

پیشنهاد تی های آ پژوهشیر جهت های ز دی پژوهش، زمینهبرربا توجه به ماهیت کا
 شود: می

ای و منحنی در فضاهای عمومی مانند  بررسی و تحلیل مسیریابی خطی، شبکه -
 ها و ... ها، کتابخانه ها، موزه بیمارستان

تخاب مسیر مناسب در های عاطفی افراد در ان مدنظر قراردادن عناصر و شاخص -

 فضاهای عمومی معماری و شهری.

های زیبایی در تعیین  کارگیری ساختار مسیریابی از نظر تنوع، دلپذیری و شاخص به -
 های مسکونی. مسیر بهینه در مجتمع

 های نحو فضا و راندمان عملکردی مسیرها. تبیین ارتباط میان شاخص -
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