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چکیده
انزوای فضایی در بافت های شهر زن جان همواره سایر انزواهای اجتماعی -اقتصادی را نیز ترغیب نموده است .تا کنون
راهکارهای ارائه شده بدون توجه به رفتار عابر پیاده در فضای شهری ،تنها متکی بر ادراکات ذهنی طراحان و معماران
بوده است که نتوانسته گره از مشکالت فضایی این شهر بگشاید .بنابراین به نظر میرسد که تاثیر نحوه ترکیب توده و
فضا در این گونه بافت ها بر جریان حرکت عابر پیاده یکی از عوامل مهم در تحلیل انزوای فضایی باشد .از اینرو این
مقاله با هدف تحلیل انزوای فضایی بافت های شهری زنجان اعم از فرسوده و غیرفرسوده در ساختار شهر ،براساس
رفتار عامل انسانی ،مبتنی بر ادراک بصری در چیدمان فضا انجام پذیرفت .روش تحقیق توصیفی -تحلیلی بوده که
اطالعات نظری آن از طریق مطالعات کتابخانهای جمعآوری گردید .تحلیل های انجام گرفته شامل دو بخش از
تحلیل های چیدمان فضاست که عبارتند از :الف) تحلیل پارامترهای ترکیبی ساختار ف ضایی شبکه معابر؛ که دادهها و
اطالعات مربوط به آن از طریق تحلیل نقشه خط محوری به کمک  Arcviewو  Arcmapبهدست آمد و سپس در
قالب جدول ،نمودار و نقشه استخراج شد تا از این طریق محالتی که دچار انزوا شده اند مشخص گردند ب) تحلیل
 ، Agentیکی از زیر مجموعه های تحلیل چیدمان فضاست که در آن ،انزوای فضایی براساس شبیهسازی الگوی رفتاری
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الف صورت پذیرفت .نتایج پژوهش نشان داد که اوالً؛ با مشخص کردن محالتی که دچار انزوای فضایی در بافتهای
جدید و قدیم شهر شده اند عوامل متفاوتی در بروز انزوا در آنها نقش داشته است ثانیاً؛ با استفاده از تحلیل ،Agent
بر پایه میزان ادراک بصری عابران پیاده ،این نتیجه حاصل شد که در بافت های قدیم شهر زنجان ،عامل جریان حرکت
عابر پیاده ،نقش مهمی در برو ز کور فضاها داشته است که در پایان بر این اساس راهکارهای مناسب ارائه گردید.
کلید واژهها :انزوای فضایی ،حرکت عابر پیاده ،تحلیل  ،Agentشهر زنجان.
مقدمه
امروزه انزوای فضایی در گونه های متفاوت در بافت های فرسوده و غیرفرسوده شهری نمود عینی داشته که وجه تفاوت
آن ریشه در عوامل خاص خود دارد .اما بافت های فرسوده بافت هایی هستند که نسبت به سایر بافت های شهری به
لحاظ ،کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی ناکارآمدتر هستند و این عوامل باعث جدا افتادگی این بافت ها از سایر بافتهای
شهری میشود .در این رابطه دنالد اپلیارد ارتباط ب ین جدا افتادگی کالبدی و اجتماعی را پررنگ کرده و میگوید
محالتی که از نظر کالبدی جدا میباشند؛ فعالیت های اجتماعی را نیز به انزوا ترغیب میکنند (Abbas Zadegan,

 .)2012: 164انزوای فضایی می تواند ناشی از عوامل مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی باشد که همه این
عوامل در ابتدا ناشی از انزوای کالبدی است .در این تحقیق هدف ما آن است که وجود انزوای فضایی در انواع بافته ا
و محالت شهری از منظر حرکت عابر پیاده مورد بررسی قرار گیرد .با توجه به اینکه تعاریف مختلفی برای حرکت
عابر پیاده در محیطزیست وجود دارد ،با ایجاد یک مدل از این رفتارها ،ما در پی درک بررسی ویژگیهای مربوط به
رفتار عابر پیاده هستیم .کمبود ابزارها برای مدلسازی و شبیهسازی در تعیین تغییرات میزان حرکت یکی از دشواریها
در تجزیهوتحلیل جریان حرکت عابر پیاده است.
با این مقدمه ،یکی از دالیل مهم جدا افتادگی کالبدی در بافت ها را می توان عدم نفوذپذیری در ادراک بصری عابر پیاده
دانست .طبق مطالعات انجام گرفته ،امروزه این مسئله تنها محدود به بافت های فرسوده نمیشود بلکه سایر بافتهای
جدید که براساس طرح های توسعه شکل یافته اند؛ دچار انزوای فضایی در گونه متفاوت و در شکل خاص خود
شده اند .از سوی دیگر نتایج مطالعات متعدد توسط محققان نیز نشان میدهد که نحوه ترتیب ساختار فضاهای یک
شهر عامل اصلی در تعیین نحوه استفاده از فضاها و الگویابی فضایی شهرهاست .بنابراین به نظر میرسد که یکی از
ریشه اصلی انزوای فضایی را باید در چگونگی پیکربندی و نحوه استفاده از فضا توسط شهروندان باید جست؛ که این
موضوع تاکنون از منظر ادراک بصری عابران پیاده در ارائه مداخالت شهرسازان چندان مورد توجه نبوده است.
با توجه به اینکه برای شناخت ساختار فضایی شهرها نیازمند شناختِ روابط میان انسان و فضا هستیم بهطوری که
بیکن اعتقاد دارد ،شهر را باید با یک سیستم حرکتی جهتدار از حرکت انسان در فضا شناخت و نه دید پرنده .(Hamidi,
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پیاده را مورد تحلیل قرار دهد روش چیدمان فضاست که می تواند در تحلیل چگونگی بروز انزوای فضایی نیز موثر
واقع شود .امروزه برخی از بافت های شهر زنجان نیز همانند سایر شهرهای ایران همواره از مشکالت کالبدی-فضایی
بسیاری برخوردار است .عناصر ساختاری بافت توسط مجموعهای از مسیرهای دسترسی ،با یکدیگر و با سایر عناصر
و مولفههای شهری در ارتباطاند .البته این ارتباط به دلیل ضعف دسترسی سبب تضعیف نقش اجتماعی و الگوی تردد
شده است که در نهایت استخوانبندی این گونه بافت ها نیز دچار ضعف انسجام و پیوستگی شده و مجموعه این عوامل
زمینه شکل گیری زون های بسته در ساخ تار فضایی آن را فراهم آورده است .بر این اساس در این تحقیق با استفاده از
روش چیدمان فضا ابتدا انزوای فضایی در شعاعهای  RNو  R3مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس با شبیهسازی و روانه
کردن  50عابر پیاده از هر ورودی شریانهای اصلی در محالت مختلف نمایش ملموس تری را از نحوه رفتار شهروندان
و ردپای های بجا مانده در انواع بافتهای فرسوده و غیرفرسوده مورد تحلیل قرار دادیم.
این پژوهش با هدف تحلیل انزوای فضایی بافت های شهر زنجان و تاثیر الگوی حرکت عابر پیاده بر میزان جدا افتادگ ی
محالت انجام پذیرفت .از اینرو در جهت پاسخگویی به سواالت پژوهش اینکه؛ " از منظر چیدمان فضا ،عامل اصلی
انزوای فضایی در بافت های فرسوده و غیرفرسوده چیست؟ و چگونه ارزش های ساختار فضایی بر الگوی حرکت عابر
پیاده و بروز انزوای فضایی در بافت های شهر زنجان تاثیرگذار است؟" ؛ در ابتدا پارامترهای ترکیبی ساختار فضایی را
مورد تحلیل قرار داده و سپس تاثیر این پارامترها بر الگوی رفتاری حرکت عابر پیاده به کمک تحلیل  Agentشبیهسازی
شد.
پیشینه پژوهش
با توجه به این که انزوای فضایی به عنوان یک معضل شهری در تمامی شهرهای ایران مطرح بوده است ،بر این اساس
تحقیقاتی هم در این زمینه صورت پذیرفته است .اما در این تحقیق سعی شده است که بررسی انزوای فضایی از
منظرحرکت عابر پیاده مورد نظر واقع شود .بنابراین در زیر نمونه تحقیقاتی که در ارتباط با تحقیق حاضر بوده آورده
شده است از جمله Sadalla & Montello (1989) :در تحقیقی با بررسی حافظه یادآ وری مسیر از زاویای مختلف در
تغییر جهت ها توسط حرکت ناظران در فضا؛ به این نتیجه رسیدند که " تغییر مسیر" به عنوان عنصر مهم مورد نیاز برای
شناخت فاصله روانی است .آنها استدالل کردند که مسیرهای طوالنی تر ،با بیش ترین عبور ،شناخته شده برای مردم
است Penn & Turner (2002) .با استفاده از تئوری ادراک اکولوژیکی گیبسون نشان دادند که به کمک یک معماری
بصری بینظیر ،می توان مدلهای رفتاری را ایجاد کرد که در آن قوانین حرکت از راه مقرون به صرفه بودن مدل گیبسون
استفاده شود .آنها تعدادی از عوامل برنامهریزی شده را با قوانین آن به یک مثال محیط ساخته شده اعمال نمودند و
نشان دادند که با تغییر پارامترهایی نظیر انتخاب مقصد ،میدان دید و همچنین مراحل بین نقاط تصمیمگیری ،می توان
مجموعهای از سطح حرکت را که بسیار مشابه با کسانی که در یک ساختمان واقعی واقع شده اند ،ایجاد نمایندBishop .
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با بررسی تاثیر عمق و فاصله در حوزه فضایی شهر ،به این نتیجه دست یافتند که میزان چرخش ها در مسیر تأثیرگذاری
بیش تری نسبت به فاصله بر روی درک ذهنی و رفتار عابران دارد Baran et al (2008) .در مقالهای با عنوان "چیدمان
فضا و پیادهروی در حومهها و شهرسازی جدید" طی مطالعاتی که بر روی دو محله با ویژگیهای نوشهرگرائی و محله
سنتی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که همپیوندی فراگیر باالتر و تعداد اتصال زیادتر فضاها به یکدیگر در هر معبر
تاثیر مثبت بر تعداد عابر پیاده دارد .این مطالعه نشان داد که همپیوندی باالی معابر با کل محله مورد مطالعه تاثیر بسیار
باالتری بر تعداد عابرین پیاده دارد تا ویژگیهای زیبا شناسانه Zampieir et al (2009) .تحقیقی را در رابطه با بهکارگیری
مدل ارزیابی حرکت عابر پیاده بر اساس چیدمان فضا ،اندازهگیری عملکرد و شبکههای عصبی مصنوعی انجام دادند
و به این نتیجه رسیدند که مدل مکانیابی فضایی به آنها این امکان را میدهد که تاثیر طرحهای شهری بر حرکت
طبیعی را درک کنند .در این مدل وجود همبستگی قوی بین همپیوندی فراگیر و اتصال نقش تعیین کننده در میزان نرخ
حرکت داشته و جاذب های فضایی نیز به عنوان تقویت کننده این حرکت عمل میکنندPerovic & Kurtovic (2012) .

تحقیقی را با هدف ایجاد یک معیار عینی برای طراحی فضاهای عمومی مطلوب شهر نایکزیک از مونته نگرو ،بر اساس
ارزیابی ذهنی فضا ،توسط شهروندان از طریق مشاهده دوازده عکس تهیه شده از فضاهای شهر ،با تاکید بر جنبههای
بصری و زیبایی شناختی انجام دادند .نتایج تحقیق نشان داد که فضاهای چند عملکردی ،پویا ،همگن ،فراگیر و فضاهای
معتبر با تعداد زیادی از عناصر طبیعی ،اثر بصری مورد نظر را بر روی کاربران بهدست میدهدKim & Jun (2013) .

تجزیهوتحلیل ارتباط ساختار فضایی خیابان با میزان تراکم استفاده از زمین را مورد بررسی قرار دادند در این پژوهش
با در نظر گرفتن میزان همبستگی تراکم استفاده از زمین با سه متغیر اندازه مساحت ،ظرفیت جاده و همپیوندی فراگیر
به این نتیجه دست یافتند که همپیوندی فراگیر همبستگی معنی داری با تمامی متغیرهای شناسایی شده دارد .با توجه
به بیان تحقیقات مذکور ،تعداد زیادی از مدلها برای ارائه تحلیل پدیدههای حرکت عابر پیاده ساخته شدهاند .طیف
گستردهای از نظریههایی که برای آن استفاده میشود ،مانند مدلهای صفبندی Hoogendoorn & Bovy (2004),
) ،lovaz (1994مدل ماتریس انتقال ) Helbing et al (2000), Kurose & Hagishima (1995و مدل تصادفی Ashford

) (1976و مدل انتخاب مسیر ) Hoogendoorn & Bovy (2004و غیره که همه آنها ،حداقل تا حدی ،مشابه یکدیگر
هستند و برای توصیف رفتار عابر پیاده در شرایط بحرانی مانند خروج آتش ،تخلیه اضطراری ،و غیره استفاده میشود .
با این وجود ،هیچ کدام از این مدلها تأثیرات سازماندهی گروههای عابر پیاده را در نظر نمی گیرند .با این توضیحات
حال ،تحقیقات داخلی صورت گرفته را در زمینه عنوان موضوع حاضر آورده شده است.
در مقالهای توسط ) Rismanchian & Bell (2011با عنوان "بررسی جدا افتادگی فضایی بافتهای فرسوده در ساختار
شهر تهران به روش چیدمان فضا" ،انجام گرفت .این تحقیق در جهت مشارکت در طرح و براساس تئوری حرکت
طبیعی ،خصوصیات فضایی بافتهای فرسوده را از طریق روش چیدمان فضا مورد بررسی قرار داده است .نتایج این
تحقیق ارائه مدارک مستدل درباره چگونگی جدا افتادگی فضایی بافتهای فرسوده از ساختار شهر تهران و رفع نقص
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بافتهای مختلف شهری پررنگ کرده و روشی کاربردی را در جهت شناخت این پیچیدگی ارائه میدهد .در مقالهای
که توسط ) Jafari bahman et al (2012با عنوان "مشکل یابی طرح های جامع از دیدگاه رفتاری و مقایسه آن با وضع
موجود در محله کبابیان همدان به روش چیدمان فضا" انجام پذیرفت .به این نتیجه رسیدند که طرح جامع مصوب در
این محله براساس رفتار شهروندان موفق نبوده است و نقاط ضعف این طرح بیش تر از نقاط قوت آن بوده است .در
تحقیق دیگری که توسط ) Lotfi et al (2013با عنوان "ساما ندهی نظام حرکتی در بافت محلههای شهر کاشمر از طریق
تحلیل اصل اتصالپذیری با بهره گیری از روش چیدمان فضا" انجام گرفت .این نتیجه بهدست آمده که اتصالپذیری
تنها یکی از فاکتورهای موثر بر کارایی شبکه برای پیاده و سواره ،حرکت روان و همچنین توسعه و ترویج پیادهرو ی
می باشد و فاکتورهای دیگر مرتبط با شبکه نیز بر این مهم تاثیرگذارند که می توان آنها را با معیارهای کمی ا تصالپذیری
ترکیب « سنت ،به موضوع حرکت در شهرها پرداخته است و بر اهمیت روابط مکانی انسان ها از راه دیدن ،شنیدن،
لمس کردن و نحوۀ ارتباطشان با یکدیگر ،تأکید میکند .وی معتقد است که سرعت حرکت در شهر با کاستن از تماس
شهروندان با بافت شهری رابطه ای مستقیم دارد .تماس نداشتن با محیط ،ناشی از چیرگی خودرو بر زندگی انسان
است .همچنین فضاهای شهری بر درک مردم از آنها تأثیر چشم گیری دارد .سنت می گوید« :فضاهای شهری که درو ن
مایه و جوهرشان را از حضور و برخوردهای انسانی گرفته به مکان هایی برای به هم خیره شدن به جای صحنههای
گفتگو و تعامل» تبدیل شده است ) .(Madani pour, 2000: 32اما تئوری حرکت طبیعی (Hillier et all, 1993: 30-

 )31این مفهوم را در قالب تاثیر پیکربندی فضایی بر شکل گیری الگوهای رفتاری مورد بررسی قرار داده است که
اساس تحقیق حاضر است .تاکنون مطالعات زیادی در زمینه انزوای فضایی انجام گرفته است؛ اما آنچه در این تحقیق
می تواند از جنبه های نوآوری آن محسوب شود؛ آن است که در تحقیق حاضر توجه به رفتار عامل انسانی و شبیهسازی
آن براساس تاثیرپذیری از نحوه ترتیب فضایی انجام پذیرفته است؛ تا بتوان تاثیر آن را در بروز انزوای فضایی مورد
بررسی قرار داد.
 تئوری حرکت طبیعیبیل هیلیر ،پژوهشگر انگلیسی ،در نظریه خود به نام" حرکت طبیعی" ،به تاثیر پیکربندی فضایی در شکل گیری الگوهای
رفتاری و اجتماعی ،مانند الگوی حرکت ،میپردازد .او بیان می کند که پیکربندی فضایی خود به تنهایی مهمترین عامل
هدایت حرکت عابر پیاده در سطح شهر می باشد و در این زمینه عوامل محلی و خرد مقیاس مانند جاذب های فضایی
و کاربری اراضی از اهمیت کم تری برخوردار میباشند ) . (Hillier et al, 1993: 30طبق (شکل  ، )1در ابتدا پیکربندی
فضایی ،الگوی حرکت را در سطح شهر هدایت میکند و سپس جاذب های فضایی و کاربری های برای بهرهوری از
این حرکت خود را در راستای آنها مکان یابی می کنند و به این صورت پیکربندی فضایی می تواند بر الگوی پخشایش
جاذب های فضایی نیز اثرگذارد ).(Hillier et al, 2007: 120
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Figure 1: How to influence the spatial composition on motion and spatial absorptio

 مفهوم پیکربندی فضایی در ادراک بصریپیکره بندی فضایی در مطالعات معماری و شهرسازی نیز فارغ از ارزیابی خصوصیات فضاها بهصورت انفرادی ،ارتباط
بین آنها را مورد مطالعه قرار میدهد .اما به زبانی حرفهای تر هیلیر در یک تصویر منظور از پیکرهبندی فضایی که در
آن ارتباط بین فضاها اهمیت پیدا می کند را به تصویر میکشد (شکل .)2

شکل  : 2مثالي در درک پیکربندي فضايي )(Hillier, 2007: 20
Figure 2: An example in understanding space configuration

در این تصویر سه خانه حیاط مرکزی نشان داده شده اند که فضاهای مختلف حول فضای مرکز خانه چیده شدهاند .این
سه خانه از نظر شکل ریز فضاها ،مواد و مصالح و کنار هم قرارگیری آنها در کل پالن شباهات زیادی با یکدیگر دارا
می باشند .تنها تفاوتی که در این سه بنا دیده می شود ،نحوه قرارگیری بازشوها و ارتباط بین فضاها میباشد؛ اما همین
تفاوت کافیست تا این سه خانه از نظر ترکیب فضاها و پیکرهبندی آنها تفاوت های اساسی باهم پیدا کنند .این تفاوت
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فضای هر خانه و نحوه ترکیب ریز فضاها در هر یک از آنها توسط یک گراف در مقابل آنها نشان داده شده است به
طوری که هر گره معرف یک فضا و هر یال از گراف معرف ارتباط بین دو فضا میباشد .این گراف ها در اصل نحوه
ارتباط بین فضاهای هر یک از این خانه ها را نشان می دهد و معرف الگویی است که مخاطب می تواند هر خانه را
تجربه کند .در این مثال ساده هیلیر نشان می دهد که قبل از هر خصیصه دیگر از فضا مانند فرم ،شکل ،رنگ ،بافت و
غیره که خصیصه های فردی هر فضا می باشند ،آنچه بر روی نحوه تجربه کردن هر یک از این خانه ها تاثیر میگذارد،
نحوه ارتباط بین فضاها با یکدیگر میباشد که از آن به عنوان پیکره بندی فضایی یاد میشود .در ادامه توضیح میدهد
که این نحوه نگرش به فضا شناخت رفتارهای اجتماعی را که معموالً بهصورت کیفی هستند ،بهصورت کمی امکانپذیر
می کند .او بیان میدارد که پیکره بندی فضاها را در یک بنا و یا یک شهر می توان بهصورت گراف مورد بررسی قرار
داد و از این طریق برای شناخت آن از تحلیل های گراف ریاضی استفاده کرده و به این ترتیب یک پدیده کیفی را به
صورت کمی مورد تحلیل های بیش تر قرار داد ).(Rismanchian & Bell, 2010: 51
حال با دقت در (شکل  ،)3گراف ها معموال در تخصیص مقادیری از نقطهها به مکان ،مورد استفاده قرار می گیرند و
همچنین برای بازیابی دادهها جهت ایجاد مخروط بصری برای یک عامل را فراهم میکنند .به عنوان مثال ،برای هر
مکان (هر گره در گراف) یک مجموعه از "مخازن" را ذخیره میکند ،که حاوی گرههای قابل مشاهده در جهتها ی
مختلف است .در این شکل احتمال انتخاب بیش تر یک مکان هدف ،با تعداد عامل های حرکت که دید و دسترسی
قابل توجهی در بین محیط پیرامون خود دارد را نمایش میدهد.

شکل : 3نمايش وجود ديد و دسترسي مختلف نسبت به يک مکان هدف )(Penn & Turner, 2002: 107
Figure 3: View the visibility and access to a target location

در (شکل  ،)4تعداد مراحل و زاویه دید ،پارامترهای فضایی را برای مدل تعیین میکنند .فضا یا به عبارت بهتر پیکربندی،
یک مکانیزم هدایت گر است که تصمیمات کاربران را بر پایه میزان دسترسی به مقصد را تعیین میکند به گونهای که
یک نقطه در درون سطحی از محیط که امکان حرکت را به سمت مقصدهای بعدی هدایت نموده و در مراحل دیگر
به همین ترتیب ادامه میدهد ).(Turner & Penn, 2002: 481
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Figure 4: Sequential views in destination selection

برای انجام تحلیل ،خطوط محوری از میان روشهای تحلیلی مقبولیت زیادی در مطالعات سیستم شهری دارا میباشند .
سیستمهای شهری و معماری بهوسیلهی استخراج از یک شبکهی خطوط محوری از میان همهی فضاهای محد ب
سیستم بهدست میآید .این نقشه به ما کمک خواهد ک رد تا فضاهای شهری را به فضاهای محدبی تقسیم کنیم که در
تمامی آنها دو اصل دیدن و دسترسی قابل لمس باشد .زیرا واحد کاری در روش چیدمان فضا ،فضاهای محدب
میباشند .)(Ali pour, 2007: 56در تحلیل خطی اصوال فضا به  2دسته مقعر و محدب تقسیم میشود (شکل  5و .)6
با دقت در (شکل  A ،)6فضای محدب و  Bفضای مقعر است و در شکل  ، Cفضای مقعر به فضای محدب تبدیل
شده است".فضای محدب" به فضایی گفته می شود که تمامی نقاط آن فضا از هر نقطه دیگر در آن فضا قابل رویت
باشد؛ در نقطه مقابل ،فضای مقعر فضایی است که می توان بین دو نقطه از فضا خطی کشید که این خط به خارج از
فضا نیز کشیده شده و غیرقابل رؤیتاند ) .(Hillier & Hanson, 1984: 90بر این اساس در ادامه با استفاده از روش
تحلیل خط محوری به تحلیل انزوای فضایی و چگونگی حرکت عابر پیاده خواهیم پرداخت.

شکل  :5فضاهاي خطي محدب )(Hillier, 2007: 117
Figure 5: Convex linear spaces

شکل  :6مفهوم فضاي محدب و مقعر )(Abbas zadeghan, 2002
Figure 6: Convex and concave space concept
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پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش کار ،توصیفی -تحلیلی است .بخشی از اطالعات نظری
از طریق مطالعات کتابخانهای جمعآوری گردیده است .اما در بخش یافته ها ،داده ها و اطالعات مربوط به شاخصهای
ساختار فضایی شبکه معابر با استفاده از روش چیدمان فضا و ابزار تحلیلی آن ،یعنی  Arcviewو  Arcmapبهدست
آمد .قاعده و روش تحلیل چیدمان فضا ،بر پایه آنالیز نقشه خط محوری که در آن طوالنی ترین دید و دسترسی خطوط
از مهم ترین ابزار تحلیل بهشمار میآید؛ استوار است ) .(Hillier, 2004: 46روش چیدمان فضا ارتباط کلیه فضاهای
شهری را با یکدیگر تجزیهوتحلیل میکند و نتایج را به صورت پارامترهای ریاضی و گرافیکی ارائه میدهد .بسیاری از
پژوهشگران که از این شیوه بهره جستهاند ،به این نتیجه رسیدهاند که روش چیدمان فضا روشی است که در پیشبینی
حرکت عابر پیاده و سواره و همچنین سطح استفاده از فضا بسیار موفق است ) .(Abbas Zadeghan, 2002: 66بر این
مبنا در این پژوهش ،همانطور که قبال نیز اشاره نمودیم تحلیلها در  2بخش انجام پذیرفت .در بخش اول ،در ابتدا
نقشه خط محوری شهر زنجان در  Arcviewتهیه و در فرمت  shpذخیره شد و سپس این نقشه در محیط Arcmap

فراخوانی شد و سپس الیه هایی از هر یک از پارامترهای چیدمان فضا با دستور  Export dataتهیه شد .در گام بعد،
الیه های اختصاصی مربوط به چهار محله در بافت فرسوده و غیر فرسوده از الیه مختص به کل شهر ،با دستور Export

 dataاستخراج شد .سپس داده های مربوط به میانگین ،انحراف معیار ،ماکزیمیم و مینیمم پارامترها برای هر الیه از
جدول توصیفی آن استخراج و در قالب جدول و نمودار تنظیم شد .همچنین با کالسه بندی نمودن هر کدام از الیهها
مربوط به هر کدام از پارامترها با اجرای مسیر  Layer Properties>Sembology>Quantitiesدر محیط  ،GISنقشههای
آن تولید شد .در پایان تحلیلهای توصیفی براساس داده های فوق انجام پذیرفت .الزم به ذکر است که در این مقاله
اوال به دلیل جلوگیری از ازدیاد حجم باالی مقاله و ثانیا غیرضروری بودن آنها  ،تنها نقشه همپیوندی فراگیر را آوردهایم
و لذا برای سهولت انجام تحلیل از جداول و نمودار و شکل های مورد نیاز بیش تر استفاده نمودیم .در بخش دوم جهت
شبیهسازی الگوی حرکت عابر پیاده ،ابتدا نقشه بلوکها در اتوکد تهیه شد و سپس نقشه  Isovistآن در محیط
 ، depthmapتهیه شد و بعد با دستور  ،Agentبا پیادهسازی نفرات به تعداد  50نفر از ورودی های اصلی به محالت
مورد مطالعه ،در دو حوزه یعنی حوزه نفوذ شهری برای شعاع  Rnو حوزه نفوذ محلی برای شعاع  R3تحلیل ها انجام
پذیرفت .خروجی تحلیل در قالب تصویر گرافیگی بر اساس میزان تردد و رد پای عابران پیاده از نرمافزار فوق بهدست
آمد.
محدوده مورد مطالعه
با توجه به این که محدوده مورد مطا لعه ما شهر زنجان بوده اطالعات مورد نیاز در این زمینه از طریق مطالعه کتابخانهای
جمع آوری گردید تا از این طریق بتوانیم شناخت بیش تری نسبت به بافت های شهر زنجان داشته باشیم.
موقعیت جغرافیایی شهر منطبق بر  48درجه و  29دقیقه طول شرقی و  36درجه و  40دقیقه عرض شمالی و در بین
مجموعه ای از ارتفاعات از طرف شمال ،شمالشرق ،جنوب و جنوب غرب قرار گرفته است (شکل  .)7شهر زنجان در

Downloaded from geographical-space.iau-ahar.ac.ir at 9:43 IRDT on Thursday April 25th 2019

مواد و روشها

فصلنامه علمی -پژوهشی فضای جغرافیایی ،سال هجدهم ،شماره  ،64زمستان 1397

108

از تجدید بنا ،در حد نهایی اراضی شهری در ج نوب ،در ساحل راست رودخانه زنجان رود قرار گرفته اس ت
) .(Armanshahr consultant engineers, 2007: 13این شهر در پیرامون یک هسته شهری با قدمت باال استقرار یافته
و بهتدریج گسترش پیدا کرده است .توسعه تدریجی شهر موجب شکل گیری پهنه هایی با خصوصیات متفاوت شده
است .با وجود تفاوت هایی که در قسمت های مختلف شهر از نظر وضعیت کالبدی وجود دارد ،می توان سیمای کالبدی
شهر را بهصورت بافتی کم تراکم تصور نمود که در سطح افق گسترده شده است .بافت شهر در قسمتهای مرکزی
از فشردگی باالی برخوردار است و بهتدریج با حرکت به سمت نواحی پی رامونی از شدت فشردگی آن کاسته شده و
ساختار منظم تری پیدا میکند .با گسترش ناپیوسته شهر در اراضی پیرامونی ،بهصورت پهنه هایی توسعه یافته در اراضی
باز و خالی معرفی نمود .وجود این اراضی خالی و باز محدوده شهر ،پیوستگی و انسجام بافت شهر در قسمتهای
پیرامونی منطقه مرکزی بافت شهر را بهویژه در توسعه های جدید پیرامونی کاهش داده است و بافت شهر را بهصورت
بافتی گسسته شکل داده است ) .(Tarmi, 2008: 132قسمت های مختلف شهر با توجه به مبدأ شکل گیری و نیازهای
روز جامعه دارای ویژگی های متفاوتی میباشند .بافت فرسوده شهر زنجان به وسعت  511/05هکتار را در برمی گیرد
که سهمی معادل  %8/28از کل مساحت شهر را به خود اختصاص داده است .محدوده ی مرکزی و فرسوده شهر که
دارای قدمت بیش تری است بیش تر از فرم ارگانیک تبعیت می کند .وجود کوچه های پرپیچ و خم و بنبست با بافتی
فشرده از جمله بارزترین خصوصیات این پهنه از شهر است ).(Jamshidi, 2006: 80

شکل : 7نقشه موقعیت شهر و بافت فرسوده
Figure 7: Map location of the city and texture worn out

توسعه های جدید شهر نیز بهویژه در قسمت های شرقی و خارج از لوپ مرکزی شهر براساس الگوی شطرنجی شکل
گرفتهاند و بافتی منظم را در این قسمت ها شکل داده اند .شبکه معابر در این مناطق نیز دارای فرم منظمی است .پهنههایی
نیز در قسمت های جنوبی شهر و در حاشیه خیابان شهید بهشتی شکل گرفته اند که با سایر نواحی شهر همخ وانی
ندارند .این پهنه ها نیز از گسترش هسته های روستایی بهصورت خودرو ایجاد شده اند و از نظر کالبد-فضایی در وضعیت
نامناسبی قرار دارند ).(Tarmi, 2008: 132
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در این بخش ،جهت انجام تحلیل های توصیفی ،نقشه خط محوری شهر زنجان در محیط  Arcviewو  Arcmapتهیه
و مورد آنالیز قرار گرفت ،سپس داده های توصیفی به همراه داده های گرافیکی ،برای هر کدام از الیه های مربوط به
پارامترها کل شهر و محالتی که مورد انزوای فضایی قرار گرفته اند ،استخراج شد و در نهایت بر اساس دادههای
توصیفی و گرافیکی جدول و نمودار و نقشههای به دست آمد و مورد تحلیل قرار گرفت.
 نگاه کلی به وضعیت ا نزوای فضایی در شهر زنجاندر مطالعات چیدمان فضا ،ارزش میانگین ،ارزشی کلیدی بهشمار میآید .چرا که تا حدود زیادی بیان کننده وضعیت
کلی پارامتر مورد نظر در نمونه موردی است .در تحلیل چیدمان فضا تفاضل باالترین و پایین ترین همپی وندی نیز به
عنوان یک شاخص میباشد .این تفاضل ،هر چه بیش تر باشد نشانگر آن است که مناطقی از شهر ایزوله هستند .از آنجا
که محدوده های ایزوله شده توسط نظارت اجتماعی محافظت نمیشود ،امکان بروز نابسامانی های اجتماعی وجود دارد.
به عالوه از آنجا که نواحی ایزوله شده در معرض تردد عامه مردم نیستند از مزایای اقتصاد حرکت بیبهرهاند و بنابراین
سطح اقتصاد خردهفروشی آنها نیز پایین تر است ) .(Abbas Zadeghan, 2009: 28از اینرو با توجه به توضیحات
داده شده در ابتدا جهت بررسی وضعیت موجود انزوای فضایی در شهر زنجان ،میزان همپیوندی و تفاضل همپی وندی
بافتهای فرسوده (قدیم) و غیرفرسوده (جدید) را نسبت به کل ساختار شهر مورد ارزیابی قرار داده تا در ابتدای کار،
شناخت کلی نسبت به موضوع بهدست آید.
جدول  -1میزان همپیوندي فراگیر ) (RNو تفاضل همپیوندي بافت هاي فرسوده و غیرفرسوده نسبت به کل شهر
Table 1- Total incidence (RN) and difference in the consistency of worn and non -objects tissues with the total city

سطح

میانگین هم پیوندی

باالترین هم پیوندی

پایینترین هم پیوندی

تفاضل هم پیوندی

شهر

1 /209

( 2 /173خ سعدی)

0 /559

1 /614

مجموعه محالت بافت فرسوده (قدیم)

1 /245

( 2 /173خ سعدی)

0 /586

1 /587

مجموعه محالت بافت غیرفرسوده (جدید)

1 /199

(2 /145خ سعدی)

0 /550

1 /595

با توجه به دادههای (جدول  )1تحلیل های زیر انجام گرفت:
 -1با توجه به (جدول  ،)1میانگین همپیوندی فراگیر ) (Rnدر مجموعه محالت بافت فرسوده و قدیم شهر ،بیش ترین
میزان ر ا نسبت به شهر و مجموعه بافت های غیرفرسوده دارد ،که این موضوع نشان دهنده آن است که محالت واقع
در بافت فرسوده توانسته اند پیوستگی بیش تری را نسبت به بافت های جدید با کلیت شهر برقرار نماید .اما میزان
همپیوندی فراگیر در بافت های غیرفرسوده نسبت به شهر و بافت فرسوده کم تر بوده ،این امر نشان دهنده آن است که
محورهای این بافت ها نتوانسته اند با ساختار کلی شهر ارتباط مناسبی برقرار نمایند.
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)Figure 8: A comprehensive map of Zanjan city (Blue indicates spatial isolation

با توجه به (جدول  )1و (شکل  ،)8باالترین هم پیوندی در سطح شهر مربوط به دو محور اصلی شهر یعنی محور
سعدی و امام (به رنگ قرمز) میباشد .این دو محور واقع در مرکز بافت فرسوده ،جزء استخوانبندی اصلی شهر است
که توانسته محالت مرکز شهر را به سایر نقاط شهر ارتباط دهد .این دو محور نقش بسزایی در افزایش میزان همپیوندی
و انسجام محالت مرکزی با کل ساختار شهر داشته است .به این ترتیب طبق تئوری حرکت طبیعی ،وقوع حرکت و
فعالیت در این دو محور و محالت نزدیکتر به آن نیز بیشتر بوده است .همانطور که در (شکل  )8دیده میشود رنگ
قرمز در محالت مرکزی شهر نشان دهنده برخورداری محورها از همپیوندی باالست .در صورتی که در شهرکهای
جدید شهرک گلشهر ،پونک ،الهیه ،کوی فرهنگ ،نانوایان ،شهرآرا و در بافت فرسوده مرکزی محالت یدی بروغ و
محله بازار ،محورهایشان به رنگ آبی دیده میشود که نشان دهنده وجود انزوای فضایی در آنهاست .محور محالت
با رنگ زرد نیز بیانگر وجود همپیوندی متوسط است که نقش واسط بین محالت با همپیوندی باال و پایین را دارد
بنابراین محالت به رنگ زرد به دلیل نزدیک ب ودن به لحاظ تعداد عمق به محورهای قرمز از مزایای همپیوندی آنها
برخوردار شده و از انزوا به دور ماندند .این محالت در ایجاد تعادل فضایی نقش بسزایی دارند.
 -2با توجه به شاخص بودن مقادیر تفاضل هم پیوندی در تعیین انزوای فضایی ،باید گفت که هم در شهر و هم در
بافت مرکزی انزوای فضایی وجود دارد .اما در مجموع با نگاه کلی به (جدول  )1و (شکل  ، )8نسبت این انزوا در
بافت های غیرفرسوده شهری بیش تر از مجموعه بافت فرسوده است؛ چرا که میزان تفاضل همپیوندی در سطح شهر
(با مقدار  )1/614نسبت به بافت فرسوده (با مقدار  )1/587بیشتر بوده است .بنابراین می توان گفت در شهر فضاهایی
به غیر از بافت فرسوده وجود دارند که فرآ یند انزوای فضایی را طی میکنند .از اینرو چنانچه انزوای کالبد-اجتماعی
نیز بر آن حاکم شود؛ این فضاها طی چند سال آینده به محدوده بافت فرسوده افزوده خواهند شد.
 بررسی انزو ای فضایی در محالت بافت های قدیم و جدیددر ادامه براساس (شکل  ، )8تعدادی از محالت بافت های قدیم و جدید را که دچار انزوای فضایی شدهاند ،بر طبق
شاخص های چیدمان فضا مورد بررسی قرار گرفته است؛ تا از این طریق فهم درستی از نحوه ترتیب فضایی این گونه
بافت ها و تاث یر آن بر رفتار عامل انسانی در ایجاد انزوای فضایی بهدست آید .از اینرو با دقت در (شکل  ،)8محلههای
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که دچار انزوای فضایی شدند ،انتخاب شدند و ساختار فضایی آنها نیز براساس پارامترهای ترکیبی چیدمان فضا مورد
بررسی قرار گرفت .در ابتدا نتایج داده های حاصل از تحلیل نقشه های پارامترهای چیدمان فضا در قالب (جدول  )2و
(شکل  )9تنظیم شد.
جدول  -2وضعیت پارامترهاي ترکیبي چیدمان فضا در محالت بافت قديم و جديد (فرسوده و غیرفرسوده) نسبت به شهر
Table 2- Condition of combined parameters of space layout in old and new texture neighborhoods (worn and non-obsolete) relative
to city

بافت فرسوده(قدیم)
پارامترها

همپیوندی فراگیر
RN

همپیوندی محلی
R3

اتصال

عمق

انتخاب مسیر

بافت غیر فرسوده (جدید)

یدی بروغ (قدیم)

محله بازار (قدیم)

شهرک گلشهر (جدید)

شهرک الهیه (جدید)

شهر

میانگین

1/199

1/205

1/052

1/063

1/209

ماکزیمم

1/789

1/583

2/111

2/102

2/173

مینیمم

0/662

0/662

0/422

0/697

0/559

تفاضل هم پیوندی

1/12

0/92

1/68

1/4

1/61

انحراف معیار

0/196

0/138

0/228

0/209

0/243

میانگین

1/313

1/416

1/628

1/422

1/722

ماکزیمم

4/84

3/938

3/529

3/803

4/756

م ینیمم

0/33

0/333

0/422

0/210

0/333

تفاضل هم پیوندی

4/51

3/605

3/107

3/593

4/4

انحراف معیار

0/711

0/702

0/690

0/628

0/716

میانگین

4/319

2/722

3/185

2/604

2/880

ماکزیمم

11

72

21

17

71

م ینیمم

1

1

1

1

1

انحراف معیار

2/504

4/129

2/471

2/273

3/123

میانگین

6/109

4/508

10/207

7/376

5/62

ماکزیمم

9

8

13

12

16

م ینیمم

2

1

5

3

0

انحراف معیار

1/704

1/616

1/954

1/812

2/419

میانگین

49/95

53/10

70/82

68/84

111/18
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3/185
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1/209
1/722
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1/416
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4/508

8

5/62

4/319
6/109

10
6
4
2
0

شهرک الهیه

شهرک گلشهر کاظمیه

عمق

اتصال

محله بازار

هم پیوندی محلی

یدی بروغ

شهر

هم پیوندی فراگیر

شکل  :9وضعیت پارامترهاي ترکیبي چیدمان فضا در محالت بافت قديم و جديد (فرسوده و غیرفرسوده نسبت به شهر)
Figure 9: Status of combined space layout parameters in old and new texture neighborhoods (worn out and non-obsolete relative to
)city

با توجه به (جدول  )2و (شکل  )9تحلیل های زیر حاصل شد:
 -1میزان هم پیوندی فراگیر هر چهار محله نسبت به میانگین کل شهر کم تر می باشد که بیانگر ضعف انسجام فضایی
آنهاست .با دقت در داده های جدول در محله گلشهر کاظمیه شاهد همپیوندی بسیار ضعیف هستیم که نشاندهنده آن
است که این شهرک نتوانسته با کلیت ساختار شهر ارتباط منسجمی را برقرار نماید .چنانچه با رجوع به (شکل  ،)8در
پیرامون این شهرک دو محور عمود برهم (محور دکتر شهریاری و بزرگراه  22بهمن) وجود دارد که از درجه همپیوندی
بیش تر به دلیل داشتن اتصال با هم پیوندترین محور شهر (خیابان سعدی) برخوردار است؛ اما عدم اتصال این شهرک
به محور دکتر شهریاری از سمت شرق و همچنین از سمت جنوب نیز با سه اتصال بهواسطه بلوار گلشهر به بزر گراه
 22بهمن و دکتر شهریاری متصل شده است که بیانگر وضعیت نامطلوب از نظر همپیوندی فراگیر است .با ت وجه به
جدول این شهرک با طی میانگین عمق زیاد یعنی  10/207گام با واسطه محورهای فوقالذکر توانسته به مرکز اتصال
ضعیفی داشته باشد بنابراین طبیعی است که با واقع شدن در دور افتادهترین نقطه شهر از میزان همپیوندی آن کاسته
شود .شهرک الهیه هم با هم ین شرایط ،البته نه به ضعیفی گلشهر ،در سمت غربی شهر در نوعی بی عدالتی ف ضایی بسر
می برد .اما دو محله یدی بروغ (معروف به هفت پیچ) و محله بازار نیز در داخل محدوده بافت فرسوده بهدلیل
برخورداری از بافت ارگانیک دارای عمق زیاد (پیچوخمهای زیاد) نسبت به محور سعد ی وسط و امام است که با
کاهش همپیوندی (نه بهشدت گلشهر و الهیه) روبروست بنابراین موارد ذکر شده فوق در این محالت نیز صدق میکند.
 -2انحراف معیار هم پیوندی فراگیر ،شاخصی است که بیانگر میزان پراکندگی و یا انسجام فضایی بافتهاست .بنابراین
هر چه میزان انحراف معیار کم تر باشد؛ میزان انسجام فضایی آن بیش تر خواهد بود و بالعکس انحراف معیار بیشتر
نشان دهنده وجود پراکندگی فضایی خواهد بود .از اینرو با دقت در (جدول  ، )2مقدار عددی انحراف معیار در محالت
به ترتیب در محله بازار ،یدی بروغ ،الهیه ،گلشهر رو به کاهش است که بیانگر افزایش شدت پراکندگی فضایی در
آنهاست.
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با بافت های ارگانیک خطوط یدی بروغ و محله بازار دارای عمق و اتصاالت درون محلی زیاد و متفاوت با یکدیگر
با دیدهای م توالی پی در پی و مخروط های بصری غیرهمسان هستند .بنابراین در این محالت خطوط با عمق زیاد و
قطع شدن اتصاالت در آخرین گام ،میزان همپیوندی محلی آن را کاهش داده است (شکل 10و .)11اما همپیوندی
محلی در شهرک گلشهر و سپس الهیه بیش ترین مقدار را نشان میدهد که دلیل آن اتصاالت و عمق های درون محلی
نسبتا برابر با یال های موازی با دیدهای مستقیم در شعاع ( R3شعاع سه تغییر جهت نسبت به همپیوندترین خط
محلی) در بافت شطرنجی آنهاست (شکل  .)12بنابراین طبیعی است که میزان همپیوندی محلی مطلوبی داشته باشد.

محله

يدي
بروغ

محله بازار
شکل  : 10نقشه میزان تراکم اتصاالت و ديدهاي متوالي با مخروطهاي بصري که تعداد يال ها در هر مخروط نشانگر تعداد ديد و دسترسيها از
يک مکان به ساير مکانها پیرامون خود است اين نقشه مربوط به بخش مرکزي و بافت فرسوده است.
Figure 10: Map of the density of connections and consecutive views with visual cones, the n umber of edges in each cone indicates the
number of views and accesses from one location to other locations. This map is related t o the central part and the texture of the
fossil.

شکل  : 11نمونه هايي از وجود عمق زياد و قطع اتصاالت در
آخرين گام با ديدهاي متوالي در محله يدي بروغ با بافت ارگا
نیک

Figure 11: Examples of existence of high depth an d
disconnection in the last steps with consecutive observations in
the neighborhood of the goat wi th the organic texture

شکل  : 12تعداد اتصاالت و عمقهاي نسبتا برابر با
يالهاي موازي و ديدهاي مستقیم در بافت جديد و
شطرنجي
Figure 12: The number of connections and depths
that are relative ly e qual to paralle l e dge s and
dire ct observations in new and checkered textures.
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طبق (جدول  ،)2میانگین همپیوندی محلی در هر چهار محله نسبت به کل شهر پایین تر بوده است .در بین محالت
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معکوسی با میزان همپیوندی دارد .با توجه به داده های میانگین ،مقدار عمق در محالت جدید نسبت به میانگین کل
شهر و محالت قدیم بیش تر بوده است .با توجه به (جدول  ، )2میانگین عمق برای شهرک گلشهر کاظمیه  10/207و
بر طبق (شکل  ، )8میزان عمق از هم پیوندترین خط در مرکز شهر تا آخرین خط در شهرک گلشهر به تعداد  13گام
میباشد که این شرایط در شهرک الهیه نیز صدق میکند .بنابراین چنین وضعیتی خود تاییدی بر توسعههای جدید در
عمق زیاد است که نشان دهنده طراحی آگاهانه برای ایزوله نمودن فضاهای شهری است .در محله یدیبروغ نیز با
تغییر جهت های زیاد بدلیل داشتن بافت ارگانیک و کوچه های پرپیچ و خم از عمق زیاد (نه ب ه شدت گلشهر و الهیه)
برخوردارند و اما محله بازار از وضعیت نسبتا بهتری در بین محالت فوق الذکر برخوردار است بنابراین طبیعی است
که میزان همپیوندی فراگیر آن نیز باالتر از سایر محالت باشد.
 -4با توجه به دادههای (جدول  ،)2مقدار انتخاب مسیر برای محالت جدید در مقایسه با مح الت قدیم بیش تر بوده
است که دالیل آن مربوط به نوع ترکیب بندی فضایی محورهاست که در تحلیل  Agentبه تشریح کامل آن خواهیم
پرداخت.
 -تحلیل Agent

این تحلیل برمبنای تحلیل عامل انسانی و الگوی رفتاری حرکت عابر پیاده براساس دید و دسترسی طراحی شده است.
بدین منظور ابتدا نقشه بلوکی شهر را در اتوکد تهیه نمودیم و سپس شبیهسازی را در نرم افزاز  depthmapانجام دادیم.
در این آنالیز از هر ورودی اصلی منتهی به محالت بافت های انتخابی (جدید و قدیم)  50نفر را برای تحلیل پیاده
نمودیم که این کار در دو نوبت یکبار برای شعاعهای حوزه نفوذ شهری  Rnو بار دیگر در حوزه نفوذ محلیR3 ،

انجام پذیرفت .بعد از اجرای دستور ،نفرات در داخل بافت ها و محالت شروع به حرکت نمودند؛ بعد از اتمام آنالیز،
ردِ پای نفرات در مسیرهای تردد از بیش ترین به کم ترین به ترتیب با تورنالیته رنگ قرمز ،زرد و آبی مشخص شد
(شکل  13و  .)14این تحلیل نشان می دهد که در جریان حرکت ،عابران پیاده در محالت یدی بروغ و محله بازار که
شبکه مقعر و ارگانیکی داشته با کاهش دید و دسترسی در مسیرهایی که هم عمق زیاد و هم در آخرین عمق ،اتصال
قطع شده دارد  ،عابران پیاده بدلیل نبودِ گزینه های دیگر انتخاب مسیر ،از ا دامه حرکت منصرف شده و راه برگشت را
طی می کنند .بنابراین با دقت در (شکل  ،)13نشان می دهد که رد پای نفرات در مسیرهای فوق الذکر بیرنگ است و
همین فضاها ،زون های بسته در محالت را تشکیل می دهند که منجر به بروز انزوای فضایی میشود .این تحلیل در
واقع میزان نفوذپ ذیری عابرین پیاده را نه بر اساس عرض معبر بلکه بر اساس میزان دید و دسترسیشان نسبت به
مسیرها ارزیابی میکند.
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بیش ترين ردپا در محور اصلي پیرامون آن
Figure 13: Simulation of pedestrian movement patterns in concave spaces in worn-out organic tissues with weak or zero trace s
within the neighborhoods and the largest trail in the main axis around it

با توجه به (شکل  ،)13در بافت شطرنجی ،سلسله مراتب نسبت به بافت قدیم ضعیف تر بوده و نفوذپذیری و دید و
دسترسی در آن ،تقریبا در تمامی مسیرها با توجه به رد پاها یکسان میباشد .دلیل این موضوع برخورداری محورهای
این گونه بافتها ،بهطور نسبی از اتصال ،عمق و همپیوندهای یکسان است .بنابراین با چنین شرایطی تکتک محورها
در این گونه الگوها به لحاظ باال بودن تعداد گزینه های انتخاب مسیر بهدلیل برخورداری از سلسله مراتب ضعیفتر از
عمق کمتری برخوردار است( .الزم به ذکر است که گاهی در فضای واقعی ،آدرس یابی به دلیل شباهت تمامی مسیرهای
موازی به لحاظ تعداد اتصاالت و عمق یکسان ،مشکل بوده است) .این تحلیل ها نشان میدهد که در ساختار فضایی،
مسیرهایی که در معرض دید و دسترسی و دارای همپیوندی باالتری هستند؛ از انسجام بیش تری برخوردار بوده و
بیش ترین انتخاب مسیر در آن صورت می گیرد.

شکل :14شبیه سازي الگوي حرکت عابر پیاده در فضاهاي محدب با الگوي شطرنجي در بافتهاي جديد با ردپاهاي نسبتا يکسان در درون محله و
بیش ترين ردپا در محور اصلي پیرامون آن
Figure 14: Simulation of pedestrian movement pattern in convex spaces with a pattern of chess in new textures with relatively similar
footprints within the neighborhood and the most traces in its main axis
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شکل  :13شبیه سازي الگوي حرکت عابر پیاده در فضاهاي مقعر در بافتهاي ارگانیک فرسوده با ردپاهاي ضعیف و يا صفر در درون محالت و
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دید و دسترسی) دارند؛ نحوه ترتیب فضایی بر میزان تردد عابرین و جاذب های فضایی تا ثیر گذاشته و بنابراین طبق
مشاهدات میدانی خرده فروشیها برای بهرهمندی از حضور عابرین پیاده ،در راستای` حرکت آنها مکان گزینی
میشوند .این تحلیل به ما نشان میدهد که در بافت مرکز ی ،خیابان سعدی و امام و زینبیه و سایر خطوط قرمز از
جمله مسیرهایی هستند که تردد در آنها بیش تر صورت می گیرد که بنا بر حضور عابر پیاده ،کاربری های متمرکز در
آن نیز تجاری میباشد( .شکل  15و  ، )16حرکت عابران پیاده در دو شعاع ( RNفراگیر) و ( R3محلی) در محالت
قدیمی و فرسوده یدی بروغ (شمال) و محله بازار (جنوب) را نشان میدهد که در آن عا بران پیاده در شعاع  ،Rnبیش تر
در محورهای اصلی و پیرامون این دو محله برنگ قرمز (مثال سعدی وسط و امام و زینبیه و دیگر خطوط قرمز) و
سپس در سایر شریان ها برنگ زرد ،به ترتیب تردد زیاد و متوسط جریان داشته و تمایلی به نفوذ به خطوط آبی در درون
محالت را ندارند .به همین دلیل با دقت به دو شکل زیر ،رنگ آبی در  Rnبیش تر از  R3است .اما در شعاع  R3محلی،
تعداد چرخش ها و یا تعداد تغییر جهت ها توسط عابران پیاده نسبت به خطوط قرمز درون محلی تا سه عمق (گام)
انجام پذیرفته است و با بیشتر شدن تعداد تغییر جهت ها از سه گام ،از تعدا د عابران پیاده کاسته شده و بنابراین یا
ردپای آن ها کم رنگ و یا از ادامه حرکت بازماندند .همانطور که اشاره شد در شعاع  Rnتعداد ردپاهای ضعیف (آبی
کمرنگ) و یا صفر (آبی پررنگ) ،بیش تر از تعداد آن در شعاع  R3می باشد؛ چرا که در شعاع محلی انتخاب مسیر در
شعاع کوچک تر از سطح فراگیر شهری انجام میپذیرد .بنابراین عمق ها در سطح  RNبیش تر از سطح شعاع  R3میباشد .

شکل  : 15ردپاي عابران پیاده در شعاع  Rnدر بافت فرسوده
Figure 15: Pedestrian footprints in the radius Rn in the worn
out texture

شکل  : 16ردپاي عابران پیاده در شعاع  R3در بافت فرسوده
Figure 16: Pedestrian footprints in the R3 radius in the worn
out textur

محدوده مشخص شده در شمال نقشه مربوط به محله يدي بروغ است و محدوده جنوب نقشه متعلق به محله بازار است.
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بصری عابران پیاده انجام میپذیرد .بنابراین یکی از عوامل مهم در شکل گیری زون های بسته در محالت بافتهای
فرسوده اوالً وجود عمق زیاد و ثانیاً اتصاالت قطع شده در آخرین گام است که نتوانسته ب ه خطوط قرمز و یا زرد محله
متصل شوند و از مزایای همپیوندی با آن ها بهره مند شوند .بنابراین درک عابران پیاده از فضا به گونهای انجام پذیرفت
که تمایلی به نفوذ در گام های بیش تر را از خود نشان ندادند و چنین رفتاری خود سبب بروز انزوای فضایی محالت
و همچنین زمینه ساز شکل گیری کور فضاها و متعاقب آن کاهش امنیت و افزایش میزان جرمخیزی در این گونه محالت
شده است.
نتیجهگیري
در پژوهش حاضر جهت دستیابی به اهداف و سواالت پژوهش ،بررسی و تحلیل انزوای فضایی در بافتهای شهر
زنجان در دو سطح بافت فرسوده (قدیم) و غیرفرسوده (جدی د) نسبت به سطح کلی شهر در دو بخش انجام پذیرفت.
در بخش اول ،در ابتدا محالتی که در بافت های جدید و قدیم دچار انزوای فضایی شده اند با شناخت و تحلیل ساختا ر
فضایی ،مشخص گردیدند .بدین ترتیب که با بررسی پارامترها این نتیجه حاصل شد که نحوه برقراری ارتباطات و
ترتیبات فضایی این گونه بافت ها در ساختار کلی شهر عامل اصلی در بروز انزوای فضایی است .چنانچه پارامترهای
مربوط به این روابط های فضایی نشان داد که انزوای فضایی در گونه های مختلف بافت های شهری (قدیم و جدید)
ریشه در عوامل خاص فضایی اعم از وجود ضعف در یک یا چند شاخص مثل همپیوندی ها ،اتصال ،عمق و یا انتخاب
داشته است .بدین ترتیب در دو محله قدیمی یدی بروغ و محله بازار به دلیل برخورداری از بافت ارگانیکی و فضاها ی
مقعر متعدد ،مشکل کالبد-فضایی آن ها ریشه در ضعف ساختار درونی شبکه معابر دارد که مربوط به  -1وجود عمق
زیاد  -2ا تصاالت قطع شده در آخرین گام  -3عدم اتصال به خطوط قرمز همپیوندی درون محلی بوده است؛ چرا که
این محالت با برخورداری از حداکثر میزان هم پیوندی فراگیر ،انسجام فضایی مطلوبی با کلیت شهر داشتهاند .در
محالت جدید االحداث شهرک گلشهر و الهیه که جزء بافت های غیرفرسود ه هستند؛ با فضاهای محدبی که دارند
وجود انزوای فضایی در آن ها مربوط به ضعف همپیوندی فراگیر بوده است چرا که خطوط درون محلی آن ها با الگوی
شطرنجی که دارند از میزان هم پیوندی و عمق تقریبا یکسانی برخوردارند .اما در کلیت این بافت ها تنها به واسطه  1یا
 2محور پی وند خود را با ساختار کالنِشهر حفظ نمودهاند.
بعد از تعیین محالت و شناخت چگونگی انزوای فضایی آن ها ،در بخش دوم ،نحوه تاثیر روابط و ترتیبات فضایی بر
رفتار شهروندان ،با شبیه سازی الگوی حرکت عابر پیاده در فضای شهری براساس ادراک بصری آن ها انجام پذیرفت و
از ا ین منظر نیز بروز انزوای فضایی در محالت شهر زنجان در دو سطح  Rnو  R3مورد ارزیابی قرار گرفت.
براساس تحلیل ردپای عابران پیاده ،در بافت های فرسوده نشان داد که با کاهش میزان ادراک بصری میزان قدرت
انتخاب مسیر به دلیل وجود فضاهای مقعر متعدد با دیدهای متوالی پی در پی ،کاهش یافته است و تعداد ردپای عابران
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کاهش یافته و یا صفر شده که از ادامه حرکت بازماندند .این خصوصیت فضایی بافت ،سبب بروز انزوای فضایی در
آن شده است و زمینه شکل گیری کور فضاها و متعاقب آن کاهش امنیت و افزایش جرمخیزی را فراهم نموده است.
اما در فضاهای محدب با الگوی شطرنجی با میزان هم پیوندی باال ،به دلیل عدم وجود نظام سلسله مراتبی و برخورداری
خطوط محلی آنها از همپیوندی نسبتا یکسان ،مسیرها در معرض دید های موازی و مستقیم عابر پیاده بوده و از این رو
قدرت انتخاب ،به دلیل افزایش تعداد گزینه های انتخاب مسیر ،بیش تر شده است .بنابراین این ویژگی زمینه نفوذ عابر
پیاده و جریان حرکت را فراهم نموده و در این گونه محالت میزان ردپای عابران نیز در تمامی مسیرها حالت نسبتا
یکسانی را تجربه می کند .الزم بذکر است که با برقراری  2شرط ،در محالتی که اوال ،دارای الگوی شطرنجی بوده و
ثانیاً ،عمق کم تری را نسبت به همپیوندترین محورهای اصلی شهر دارند ،بر میزان همپیوندی آن ها افزوده شده و
جاذب های فضایی اعم از کاربری های تجاری در راستای محورهای اصلی درون محالت مکان گزینی شده و در نهایت
مجموعه این عوامل خود عامل مهمی در جهت جلوگیری از بروز انزوای کالبدی در برخی از بافت های جدید شهر
زنجان شده است و در برخی از محالت دیگر مانند گلشهر و الهیه نیز با وجود داشتن الگوی شطرنجی ،بهدلیل برقرار
نیودن شرط دوم انزوای فضایی در آن پدیدار گشته است.
حال با این توضیحات به نظر می رسد که یکی از راهکارهای مناسب جهت کاهش انزوای فضایی در محله بازار و
یدی بروغ ،جریان سازی حرکت عابر پیاده به درون آن هاست .این اقدام مستلزم برقراری اتصاالت قطع شده در آخرین
گام به شبکه اصلی درون محلی با همپیوندی باالست که منجر به کاهش عمق درون محلی میشود .همچنین در
شهرک های جدید مانند گلشهر و الهیه که دچار انزوای فضایی شدهاند می توان با ایجاد رینگ ها و یا شبکه های واس ط
(بین محالت با همپیوندی باال و پایین) ،اتصال خطوط آن را به شریان های اصلی شهر در شعاع  ،RNتقویت نموده و
از این طریق از بروز انزوای کالبدی-فضایی آن نیز ،جلوگیری به عمل آورد.
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)تحلیل انزوای فضایی بافت های شهری و شبیه سازی الگوی حرکت عابر پیاده مبتنی بر ادراک بصری فضایی (شهر زنجان
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