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چکیده
بررسی2و2تحلیل2رابطه2الگوهای2رفتاری2مردم2و2ساختار2شکل2دهنده2فضا2در2حوزه2شهرسازی2از2آنجا2که2هر2دو2از2ابعاد2
مهم2تلقی2می2شوند2نیازمند2یک2چارچوب2مفهومی-2تحلیلی2مشخص2است2تا2پژوهشگران2بتوانند2بر2اساس2آن2در2فضاهای2
شهری2مختلف2به2تبیین2تأثیرگذاری2سازمان2فضایی2بر2شکل2گیری2الگوهای2رفتاری2شهروندان2بپردازند.2این2پژوهش2از2نوع،2
توصیفی-2تحلیلی2است2که2ابتدا2با2مطالعه2و2بررسی2اسناد2کتابخانه2ای2)از2طریق2روش2هایی2نظیر2فیش2برداری2و2متن2خوانی(2
اطالعات2مورد2نظر2جمع2آوری2می2شود.2در2پژوهش2حاضر2ضمن2تبیین2چارچوب2در2جهت2تحلیل2سازمان2فضایی2در2راستای2
تعیین2و2تدقیق2رابطه2پیکره2بندی2فضا2با2الگوهای2رفتاری2از2تکنیک2تحلیل2شبکه2شهری2UNA21استفاده2می2شود2و2بافت2
متفاوت2دو2محله2زرگنده2و2دروس2با2استفاده2از2شاخص2هایی2که2امکان2ارزیابی2را2با2این2تکنیک2دارند2مورد2ارزیابی2قرار2
می2گیرد.2سؤال2اصلی2پژوهش2حاضر2نیز2به2این2ترتیب2می2باشد2که2تأثیر2تفاوت2ها2در2سازمان2فضایی2محالت2بر2الگوهای2
رفتاری2شهروندان2به2چه2ترتیبی2است؟2الزم2به2توضیح2است2که2این2پژوهش2فرضیه2محور2نمی2باشد.2نتایج2حاصل2از2این2
پژوهش2به2تأثیر2غیرقابل2انکار2محیط2کالبدی2و2ساختار2فیزیکی2محیط2بر2رفتار2فضایی2افراد2تأکید2داشته2و2بیان2می2کند2
که،2میزان2تأثیر2و2شکل2گیری2رفتار2فضایی2افراد،2به2ویژگی2های2درونی2و2شخصیتی2خاص2هر2فرد2به2عالوه2حواس2پنج2گانه2و2
تصاویر2ذهنی2از2ساختار2محیط2بستگی2دارد.2ساختار2کالبدی2موجب2پدید2آمدن2کیفیتی2در2فضا2می2شود2که2خود2بر2رفتار2

فضایی2افراد2در2آن2فضا2مؤثر2است.2در2واقع2در2هر2محیطی2شکل2گیری2رفتار2فضایی2افراد2متفاوت2است.

واژگان کلیدی: سازمان2فضایی،2الگوهای2رفتاری،UNA2،2روانشناسی2محیط.
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1. مقدمه
ساختار2 و2 مردم2 رفتاری2 الگوهای2 رابطه2 تحلیل2 و2 بررسی2
شکل2دهنده2فضا2در2حوزه2شهرسازی2از2آنجا2که2هر2دو2از2
ابعاد2مهم2تلقی2می2شوند2نیازمند2یک2چارچوب2مفهومی-2
تحلیلی2مشخص2است2تا2پژوهشگران2بتوانند2بر2اساس2آن2
در2فضاهای2شهری2مختلف2به2تبیین2تأثیرگذاری2سازمان2
فضایی2بر2شکل2گیری2الگوهای2رفتاری2شهروندان2بپردازند.2
خصوص2 در2 اخیر2 دهه2های2 این2 در2 که2 نظریاتی2 از2 یکی2
تحلیل2و2بررسی2رابطه2اجتماع2و2فضا2شکل2گرفته2و2رشد2و2
توسعه2پیدا2کرده،2نظریه2حرکت2طبیعی22است.2بیل2هیلیر2
نام2حرکت2طبیعی2 با2 نظریه2خود2 انگلیسی،2در2 پژوهشگر2
رفتاری2 الگوهای2 فضایی2در2شکل2گیری2 پیکره2بندی2 تأثیر2
و2اجتماعی2می2پردازد.2این2نظریه،2بر2این2عقیده2است2که2
در2پیچیدگی2شهر،2ارتباط2بین2اجزا2و2عوامل2سازنده2شهر،2
 Hillier(2نقش2مهم2تری2نسبت2به2تک2تک2اجزا2ایفا2می2کند
et al., 1993(.2در2واقع2هیلیر2نظریه2خود2مبنی2بر2»حرکت2
طبیعی«2را2مطرح2و2در2آن2به2تأثیر2پیکره2بندی2فضایی2بر2
حرکت2عابر2پیاده2در2سطح2شهر2می2پردازد.2او2بیان2می2دارد2
عامل2 مهم2ترین2 تنهایی2 به2 خود2 فضایی2 پیکره2بندی2 که2
 Rismanchian &(2حرکت2عابر2پیاده2در2سطح2شهر2است
Bell, 2010(.2یکی2از2راه2های2درک2و2فهم2فضای2جغرافیایی،2
راهکار2»چیدمان2فضا«2است2که2از2اهمیت2و2ارزش2زیادی2
شهری2 محیط2های2 در2 انسان2 فضایی2 رفتار2 پیش2بینی2 در2
برخوردار2می2باشد.2این2نظریه2در2دهه2های2اخیر2در2خصوص2
تحلیل2و2بررسی2رابطه2اجتماع2و2فضا2شکل2گرفته2و2رشد2و2
توسعه2پیدا2کرده2است.2هندسه2شناختی2که2این2نظریه2در2
تحلیل2فرم2فضایی2به2کار2می2گیرد2مربوط2به2رابطه2انسان2ها2
با2 انسان2ها2 رابطه2 با2 ارتباط2 در2 است؛2 اطرافشان2 محیط2 با2
اجتماعی2می2شود2 فرآیندهای2 تولید2 به2 منجر2 که2 یکدیگر2

2.)Ibid, p. 52(
سازمان2 مقایسه2 و2 تحلیل2 راستای2 در2 حاضر2 پژوهش2 در2
فضایی2محالت2با2بافت2های2متفاوت2و2تأثیر2آن2بر2الگوهای2
2)UNA(2رفتاری2شهروندان2از2تکنیک2تحلیل2شبکه2شهری
استفاده2شده2است.2هدف2اصلی2پژوهش،2چگونگی2تأثیر2و2
الگوهای2رفتاری2شهروندان2در2دو2محله2 مقایسه2تطبیقی2
ساختاری2 )با2 دروس2 و2 ارگانیک(2 ساختاری2 )با2 زرگنده2
پژوهش2 این2 که2 است2 توضیح2 به2 الزم2 می2باشد.2 منظم(2

فرضیه2محور2نمی2باشد.

2. روش شناسی تحقیق  
این2پژوهش2با2هدف2بررسی2و2تحلیل2الگوهای2رفتاری2در2
و2 کمی2 تحقیقات2 زمره2 در2 محله2ای،2 متفاوت2 ساختارهای2
»اسنادی-کتابخانه2ای«2 روش2 با2 نخست2 که2 است2 کیفی2

متن2خوانی(2 و2 فیش2برداری2 نظیر2 روش2هایی2 طریق2 )از2
اطالعات2مورد2نظر2جمع2آوری2می2شود.2سپس2نقشه2ها2دو2
محله2زرگنده2و2دروس2وارد2نرم2افزار2GIS2شده2و2در2نهایت2
خروجی2های2مختلف2برای2شاخص2های2دسترسی2،3کشش2،4
میانبود2،5نزدیکی26و2راستی27با2استفاده2از2ابزار2و2فرمول2های2
شهری2 شبکه2 تحلیل2 تکنیک2 در2 شاخصه2 هر2 به2 مربوط2
گرفته2می2شود.2از2آنجا2که2تفکر2بدون2مقایسه2قابل2تصور2
نیست2و2در2غیاب2مقایسه،2هیچ2اندیشه2و2پژوهش2علمی2
نیز2امکان2پذیر2نیست.2در2این2تحقیق2از2روش2تطبیقی،2که2
مبتنی2بر2مقایسه2برای2فهم2مشابهت2ها2و2تفاوت2ها2جهت2
درک2بهتر2تغییر2متغیرها2می2باشد2نیز2استفاده2می2شود.22

3. پیشینه تحقیق
گرایشات2 آغاز2 در21944 روان2شناختی2 اکولوژی2 مقاله2
و2 بیستم2 سده2 240 دهه2 به2 را2 روان2شناسی2 در2 اکولوژیک2
2.)Wicker, 1984, p. 3( می2دانند2 لوین2 کورت2 از2 متأثر2
رفتار2شخص،2عملکردی2 و2 احساسات2 لوین،2 نظر2 بر2طبق2
او2در2هر2 است2که2 بین2چیزهایی2در2محیط2 تنش22های2 از2
این2 لوین2 دارد.2 آگاهی2 آن2ها2 به2 نسبت2 زمان2 از2 لحظه2
تأثیرات2را2واقعیات2روان2شناختی2نامیده2است.2این2واقعیات2
روان2شناختی2با2یکدیگر2چیزی2را2می2سازند2که2لوین2آن2را2
فضای2زندگی2می2نامدMcandrew, 2013, p. 4(2(.2کانسپت2
فرد2 یک2 که2 است2 دنیایی2 معنای2 به2 او،2 زندگی2 فضای2
 Barker,(2مشخص2ادراک2می2کند2و2از2آن2تأثیر2می2پذیرد

.)1968, p. 1
وسیله2 به2 شهری2 طراحی2 در2 رفتاری2 تنظیم2 نظریه2
روانشناسی2اکولوژیک2راجر2بارکر2نیز2در2اواخر219602مطرح2
می2شود2و2به2رابطه2دو2سویه2محیط2و2رفتاری2می2پردازد2و2
این2نکته2را2بیان2می2کند2که2محیط2در2بعضی2موارد2با2رفتار2

.)Lang, 1998(2منطبق2می2باشد
اما2یان2گل2در2این2حوزه2تحقیقات2بسیاری2انجام2داده2و2از2
21987بر2این2موضوع2تأکید2داشته2استGehl, 2017(2(.2گل2
معتقد2است2از2طریق2طراحی2محیط2کالبدی2می2توان2وقایع2
و2تعداد2مردمی2که2از2فضاهای2عمومی2استفاده2می2کنند،2
مدت2زمانی2که2یک2فعالیت2طول2می2کشد2و2نیز2نوع2فعالیت2
تأثیر2گذاشت.2ویلیام2وایت2نیز2در219802با2معرفی2کتاب2
مطالعات2 شهری،2 کوچک2 فضاهای2 در2 اجتماعی2 زندگی2
بر2 خیابانی2 بررسی2 از2 بوده2 شده2 استخراج2 که2 را2 فراوانی2
این2 نمود،2 ارائه2 تحقیقاتی2سال219712 پردازه2های2 مبنای2
مطالعات2بر2اساس2پرسش2های2در2فضاهای2همگانی2کجاها2
ارتباط2 در2 ما2 این2که2 و2 می2کنیم2 انتخاب2 استفاده2 برای2 را2
با2دیگران2چگونه2جایابی2می2کنیم2فضاهای2همگانی2را2در2

طول2روز2بررسی2می2کرد.22
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جدول 1: جمع بندی نتایج تجربیات

نتیجه حاصل از تجربیاتپژوهشگر
میزان گرایش تجربیات به عوامل 

اصلی شکل دهنده به الگوهای رفتاری

تأثیرات محیطیتأثیرات اجتماعی

احساسات2و2رفتار2شخص2نتیجه2عملکردی2از2روابط2بین2عناصر2محیط2است.کورت2لوین

فرم2های2کالبدی2منجر2به2خلق2شهر2نمی2شود.جان2لنگ

تأثیرگذاری2کالبد2بر2رفتار2افراد2در2فضا2تحلیل2می2شود.آلن2ویکر

تأکید2بر2رابطه2دو2سویه2محیط2و2رفتار2دارد.راجر2بارکر

طراحی2کالبدی2می2تواند2رفتار2را2تحت2تأثیر2قرار2دهد.یان2گل

در2پژوهش2حاضر2سعی2شده2با2تحلیل2ساختارهای2کالبدی2
متفاوت2تجربه2جدیدی2نسبت2به2تأثیر2محیط2بر2الگوهای2
مقایسه2 نیز2 دیگر2 تفاوت2 همچنین2 شود،2 ارائه2 رفتاری2
برداشت2های2میدانی2الگوهای2رفتاری2با2خروجی2نقشه2های2

تحلیلی2تکنیک2تحلیل2شبکه2شهری2می2باشد.

4. مبانی نظری
است2که2شناسایی2 مفاهیمی2 ابتدایی2ترین2 از2 یکی2 محیط2
در2 کوآن2 رابرت2 است.2 الزم2 مقاله2 این2 در2 بحث2 برای2 آن2
را2 شهرسازی2 زبان2 در2 محیط2 خود2 شهرسازی2 فرهنگ2
مکان2 یک2 خصوصیات2 معنای2 به2 محلی،2 محیط2 به2عنوان2
طبیعی2 محیط2 بخش2 دو2 به2 را2 آن2 و2 است2 کرده2 تعریف2
2.)Cowan, 2005( می2کند2 تقسیم2بندی2 مصنوع2 محیط2 و2
انسان2 تالش2 و2 طبیعت2 در2 انسانی2 سکونتگاه2های2 حضور2
برای2بهره2مندی2از2مواهب2طبیعی2در2زیستگاه2های2خود،2به2
ارتباطی2پیچیده2بین2فرآیندهای2طبیعی2و2محیط2مصنوع2
می2شود.2به2همین2سبب،2منظور2از2محیط2در2این2اینجا2هر2
Dehkho- )آن2چیزی2است2که2انسان2را2احاطه2کرده2است2
da, 1947, p. 621(.2ارتباط2میان2انسان2با2محیط2اطراف2او2
تابعی2از2مجموعه2سیستم2حواس2چندگانه2اش2است.2اهمیت2
حواس2انسان2تا2آنجاست2که2»ادوارد2هال«2احساس2بشر2از2
فضا2را2در2ارتباطی2نزدیک2با2دریافت2و2درک2او2از2حواس2
خویش2می2داند،2که2آن2هم2در2عکس2العمل2نزدیک2با2محیط2
اطراف2او2می2باشدHall, 1966(2(.2انگیزش،2نیروی2هدایت2گر2
رفتار2است.2رفتارها2در2جهت2ارضای2نیازهای2انسانی2شکل2
دسته2بندی2های2 در2 می2توان2 را2 انسانی2 نیازهای2 می2گیرند.2
از2 سلسله2مراتبی2 مدل2 آن2ها2 از2 یکی2 داد،2 قرار2 متفاوتی2
دسته2بندی2 برای2 2)Maslow, 1943( مازلو2 که2 نیازهاست،2
آن2ها2ابداع2کرده2و2مورد2استفاده2رشته2های2طراحی2محیط2
نحوه2 به2عنوان2 را2 رفتار2 دیگر2 جایی2 در2 است.2 گرفته2 قرار2
انجام2یک2فعالیت2تعریف2کرده2اند2که2فعالیت2نیز2در2راستای2
 Pakzad, 2007,( می2گیرد2 صورت2 انسان2 نیازهای2 تأمین2

22.)pp. 41 & 48

4-1- تبیین تأثیر محیط بر رفتار 
در2دهه2195022دو2شاگرد2لوین،2راجر2بارکر2و2هربرت2رایت2

نخستین2پژوهش2های2متهورانه2را2که2هدف2اصلی2آن2مطالعه2
در2 بود،2 انسان2 رفتار2 بر2 واقعی2 محیط2های2 تأثیر2 چگونگی2
شهر2کوچک2اوسکالوسا2واقع2در2ایالت2کانزاس2که2آن2ها2آن2
را2میدِوست2می2نامیدند2بنیان2نهادند.2این2پژوهش2252ساله2
افراد2واقعی2در2 ارزشی2در2مورد2زندگی2 با2 بود2و2اطالعات2
موقعیت2های2واقعی2فراهم2آورد.2با2گذر2زمان2روش2های2نظام2
 Mcandrew,(2یافته2تر2و2کمی2تر2مشاهده2ای2رشد2می2یافت
p. 6 ,2013(.2به2وجود2آمدن2رشته22روان2شناسی2اکولوژیک2
توسط2بارکر2و2همکارانش2یکی2از2مهم2ترین2تحوالت2علوم2
رفتاری2است2که2در2حرفه2طراحی2آثار2زیادی2داشته2است.2
تحقیق2 سنتی2 رویکردهای2 در2 اکولوژیک2 روان2شناسی2
به2 رویکرد2 این2 کرد.2 ایجاد2 اساسی2 تغییراتی2 روان2شناسی2
جای2مطالعه2آزمایشگاهی2رفتار2فرد،2به2رفتار2فرا2فردی2در2
2.)Lang, 2009, p. 127(2محیط2زندگی2روزمره2توجه2دارد
بارکر2و2همکارانش2متوجه2رابطه2ای2دوسویه2میان2رفتار2و2
محیط2کالبدی2شدند2و2به2این2موضوع2پی2بردند2که2تأثیر2
رفتارش،2 بر2 می2گیرد2 قرار2 آن2ها2 در2 فرد2 که2 وضعیت2هایی2
بسیار2بیش2تر2از2تأثیری2ا2ست2که2ویژگی2های2شخصی2فرد2
بر2رفتارش2دارند؛2به2گونه2ای2که2افراد2مختلف2در2یک2محیط2
Gol- دارند2 رفتاری2 شباهت2های2 زیادی2 اندازه22 تا2 )مشابه2

.)rokh, 2012, p. 2
»روان2شناسی2محیطی«2نیز2سعی2در2ایجاد2هم2سویی2بین2
عوامل2محیط2و2فرهنگ2داشته2و2به2»مطالعه2روان2شناختی2
 Craik,(2رفتار2در2محیط2کالبدی2زندگی2روزمره«2می2پردازد
بیان2 فریدمن«2 »استفان2 آنچه2 اساس2 بر2 چه2 اگر2 2.)1970
کرده2است؛2مطالعات2سنتی2روان2شناسی2روی2پدیده2های2
در2 را2 رفتار2 و2 بوده2 متمرکز2 محیط2 روانی2 درون2 یا2 فردی2
تحلیل2 فرد2 درونی2 حاالت2 یا2 افراد2 بین2 رابطه2 زمینه2
لیکن2 2،)Friedman & Joseph B, 1974( است2 می2کرده2
امروزه2همان2طور2که2آلتمن2بیان2کرده2است،2»روان2شناسی2
محیطی«2بازتعریف2شده2و2به2مطالعه2رفتار2انسان2در2محیط2
محیط2 واقع2 در2 2.)Altman, 1975( می2پردازد2 زمینه2 و2
رفتاری2تصویرشناختی2محیط2عینی2است2که2اساس2رفتار2

2.)Koffka, 1935(2را2شکل2می2دهد
اثر2 رفتار2 بر2 می2تواند2 محیط2 کالبدی2 بخش2 به2عنوان2 فضا2
بگذارد2و2نسبت2به2رفتار2نقش2کنترل2کننده2داشته2باشد.2
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یعنی2رفتارهایی2را2تشویق2و2رفتارهایی2را2تضعیف2نماید:
که2 کرد2 القاء2 افراد2 به2 فضا2 کمک2 به2 می2توان2 رفتار:2 القاء2
فضای2 است2 کافی2 تنها2 نمایند.2 اتخاذ2 را2 رفتارها2 برخی2
مناسب2فراهم2آید2تا2مردم2خود2به2خود2به2سمت2آن2رفتار2

یا2رفتارهای2مشابه2آن2گرایش2یابند.
تا2 را2 رفتارها2 برخی2 می2توان2 فضا2 طریق2 از2 رفتار:2 حذف2
حدودی2حذف2نمود.2اگر2زمینه2فضایی2مناسب2در2اختیار2
افراد2قرار2نگیرد،2رغبت2آن2ها2به2انجام2رفتارهای2مذکور2کم2
فضای2شهری2حذف2 از2 رفتار2 این2 است2 و2ممکن2 می2شود2
شود.2در2اینجاست2که2نقش2مؤثر2فضا2در2ایجاد2حس2امنیت2

در2مردم2به2روشنی2خود2را2نمایان2می2سازد.
عناصر2 کرده2 اثبات2 خود2 اخیر2 پژوهش2های2 در2 آکی2 دی2
تشکیل2دهنده2ساختارهای2شهری2مانند:2خیابان،2بر2درک2
روانشناختی2ما2از2فضاها2و2رفتار2ما2تأثیر2می2گذارد2و2اشاره2
پیاده2روی2 برای2 را2 منحنی2 مسیرهای2 پیاده2 عابران2 دارد2
کاپالن2 نظریات2 با2 است2 مطابق2 این2 که2 می2دهند2 ترجیح2
و2 بل2 2،)1998( میلر2 2،)1989( کنت2 2،)1988،1987(
 D Acci,( 2)2009( هندی2 و2 اوینگ2 2،)2001( همکاران2

.)2019

  شکل 1: فرآیند سیر رویکردهای نظریه پردازان حوزه رفتارشناسی

 

2،)1 )شکل2 نظریه2پردازان2 نظریات2 سیر2 بررسی2 با2 مطابق2
نظریات2در2 برای2جمع2بندی2 دو2دسته2بندی2کلی2می2توان2
حوزه2رفتارشناسی2در2نظر2گرفت2و2آن2شامل2تأثیر2تعامالت2

اجتماعی2و2تأثیر2محیط2بر2رفتار2است2که2در2این2پژوهش2
به2بررسی2تأثیرات2محیط2)در2مقیاس2محلی(2بر2شکل2گیری2

رفتار2پرداخته2می2شود.2

 شکل 2: چارچوب مفهومی- نظری پژوهش

 

کاربری2 نظام2های2 از2 شهری2 محالت2 در2 فضایی2 سازمان2
استخوان2بندی2 کالبدی،2 فرم2 دسترسی،2 و2 حرکت2 زمین،2
که2 است2 شده2 تشکیل2 شهری2 منظر2 همگانی،2 فضاهای2
تکنیک2 قابلیت2های2 به2 توجه2 با2 پژوهش2 این2 در2 خاصه2
بررسی2 )به2 متغیرهای2 بررسی2 برای2 تحلیل2شبکه2شهری2

نظام2حرکت2و2دسترسی2پرداخته2می2شود2)شکل22(.22

شبکه  تحلیل  تکنیک  از  استفاده  با  تحلیل   -2-4
)UNA(  شهری

تحلیل2شبکه2شهری2به2عنوان2افزونه2ای2در2نرم2افزارGIS2 2ارائه2
شده2است2که2به2راحتی2می2تواند2تجزیه2و2تحلیل2شبکه2را2با2
سایر2انواع2داده2ها2و2سایر2روش2های2تحلیل2فضایی2ترکیب2
کاربری2 مطالعات2 مرکز2 تالش2های2 حاصل2 ابزار2 این2 کند.2
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اراضی2و2محیط2های2مصنوع2مارتین،2گروه2فضای2دانشگاه2
UCL،2آزمایشگاه2فضای2انسانی2و2دیگر2پژوهشگران2حوزه2
 Latora, Porta, & Crucitti,(2تحلیل2شبکه2فضایی2است
2005 (.2این2ابزار2جامع،2قادر2است2پنج2نوع2از2شاخص2های2

این2 را2در2یک2شبکه2فضایی2محاسبه2کند.2 تحلیل2شبکه2
میانبود،2 کشش،2 دسترسی،2 از:2 عبارت2اند2 شاخص2 پنج2
نزدیکی2و2راستی.2که2در2زیر2فرمول2و2تعریف2ریاضی2هر2

یک2از2شاخص2ها2در2قالب2یک2جدول2ارائه2می2شود.2

 شکل 3: تعریف ریاضی شاخص های تحلیل شبکه شهری

 
           (Sevtsuk, Ekmekci, & Kalvo, 2016)

5. معرفي محدوده مطالعاتي 
تهران2 شهر2 سه2 منطقه2 در2 زرگنده2 و2 دروس2 محله2های2
فرهنگی،2 ویژگی2های2 نظر2 از2 محله2 دو2 این2 شده22اند.2 واقع2
قرابت2 و2 نزدیکی2 بیش2ترین2 دارای2 و2جغرافیایی2 اقتصادی2
دو2 این2 انتخاب2 باعث2 که2 چیزی2 آن2 و2 هستند2 هم2 به2
و2 فضایی2 سازمان2 و2 مورفولوژیک2 ویژگی2های2 شده2 محله2
کالبدی2متفاوت2آن2ها2است.2محله2زرگنده2دارای2ساختاری2
ارگانیک-2طبیعی2و2در2مقابل2محله2دروس2دارای2ساختاری2
با2توجه2به2رویکرد2 منظم2و2تقریبأ2شطرنجی2می2باشد2که2
تحقیق2فوق،2انتخاب2این2دو2محله2زمینه2مناسبی2را2برای2
تحلیل،2سنجش2و2مقایسه2تأثیرات2سازمان2کالبدی-2فضایی2

بر2شکل2گیری2الگوهای2رفتاری2ایجاد2می2کند.2

6. تحلیل و بحث
با2توجه2به2تعاریف2فوق،2جهت2انجام2تحلیل2شبکه2فضایی،2
در2نرم2افزار2GIS2و2با2استفاده2از2ابزار2تحلیل2شبکه2شهری،2
به2عنوان2 دروس2 و2 زرگنده2 محله2 دو2 اصلی2 معابر2 شبکه2
داده2های2ورودی2در2نظر2گرفته2شده2اند.2در2ابتدا2الیه2شبکه2
معابر2جهت2تحلیل2به2مجموعه2داده2شبکه2تبدیل2شد2تا2
هر2 وزن2 تعیین2 همچنین2جهت2 شود.2 آماده2 تحلیل2 برای2
یک2از2محالت2زرگنده2و2دروس2وزن2دهی2نسبت2به2کاربری2
در2نظر2گرفته2شد2تا2تحلیل2شبکه2یک2بار2براساس2شاخص2
وزن2کاربری2صورت2گیرد2که2در2نهایت2تحلیلی2دقیق2تر2و2
بهتر2ارائه2شود.2همچنین2به2منظور2تعیین2شاخص2کشش2
برای2محله2های2مفروض،2جهت2کنترل2میزان2زوال2فاصله2
در2این2شاخص،2نمایه2β2معادل2صفر2در2نظر2گرفته2شد2تا2به2
دلیل2مقیاس2بزرگ2شبکه،2زوال2فاصله2ای2محسوب2نشود.

 شکل 4: کاربری اراضی محالت دروس )تصویر سمت راست( و زرگنده )تصویر سمت چپ( 
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6-1- شاخص دسترسی
شعاع2 در2 دسترسی2 قابل2 نقاط2 تعداد2 دسترسی،2 شاخص2
مفروض2را2در2شبکه2محاسبه2می2کند.2در2یک2گراف2شاخص2
دسترسی2برای2نقطه2مفروض،2بیانگر2تعداد2نقاطی2است2که2

در2شعاع2مورد2نظر2از2آن2نقطه2در2شبکه2قرار2دارند.2حال2
)مانند:2 مشخص2 وزن2 یک2 دارای2 شبکه2 در2 نقطه2 هر2 اگر2
جمعیت،2تعداد2شاغلین2و2غیره(2باشد،2شاخص2دسترسی2
برابر2است2با2حاصل2مجموع2نقاطی2که2در2فاصله2مفروض2از2

نقطه2مفروض2در2وزن2آن2ها2هستند.

 شکل 5: تحلیل شاخص دسترسی محالت دروس )تصویر سمت راست( و زرگنده )تصویر سمت چپ(

 
شعاع2تعریف2شده2برای2شاخص2دسترسی2معادل25002متر2
فاصله25002 استدالل2که2کاربری2هایی2که2در2 این2 با2 بوده2
متری2از2هم2واقع2شده2اند،2می2توانند2برای2حرکت2عابر2پیاده2
اثر2 همدیگر2 جذابیت2 افزایش2 بر2 و2 باشند2 داشته2 جذابیت2
گذارند.2و2بر2این2اساس2نقاط2دسترسی2در2شعاع2مفروض2در2
شبکه2مورد2محاسبه2و2ارزیابی2قرار2گرفته2است.2وزن2دهی2
انجام2شده2در2نقشه2ها2نیز2بر2اساس2ارزیابی2میزان2اهمیت2
کاربری2می2باشد.2با2استفاده2از2نقشه2های2ارائه2شده2می2توان2
نواحی2مستعد2از2لحاظ2دسترسی2را2به2وضوح2درک2کرد2و2با2
توجه2به2وزن2دهی2انجام2شده2می2توان2کاربری2های2مختلف2

در2آن2را2پیشنهاد2داد2یا2وجودشان2را2نقد2کرد.2
در2محله2زرگنده2بافت2مرکزی2آن2به2شدت2امکان2دسترسی2
بیش2تری2را2داشته2و2تمرکز2کاربری2های2مهم2محله2نیز2در2
بخش2 در2 هم2 دروس2 محله2 اما2 است؛2 بوده2 بخش2 همین2
اصلی2 هسته2 دو2 آن2 جنوبی2 بخش2 در2 هم2 و2 آن2 شمالی2

در2 دسترسی2 شاخص2 نظر2 از2 کاربری2ها2 و2 شده2 تشکیل2
تعادل2بیش2تری2هستند.

6-2- شاخص کشش
همان2گونه2که2شاخص2دسترسی2تعداد2نقاط2قابل2دسترسی2
شاخص2 می2دهد؛2 قرار2 بررسی2 مورد2 را2 مفروض2 شعاع2 در2
برای2 فضایی2 مقاومت2 الزامی2 عوامل2 آن،2 بر2 عالوه2 کشش2
حرکت2به2هر2نقطه2را2می2سنجد.2در2این2شاخص2فرض2بر2
این2است2که2قابلیت2دسترسی2به2نقطه2ای2مفروض،2متناسب2
است2با2کشش2)وزن(2نقاط2موجود2در2شعاع2مفروض2از2آن2
نقطه2و2در2تناسب2معکوس2با2فاصله2میان2نقطه2مفروض2تا2
معکوس2 تأثیر2 دارد.2 قرار2 مفروض،2 در2شعاع2 موجود2 نقاط2
فاصله2مفروض2در2شاخص2کشش،2کاهشی2تصاعدی2دارد.2
شکل2دقیق2زوال2فاصله2را2می2توان2از2طریق2نمایه2β2کنترل2

کرد.2که2این2نمایه2بر2اساس2نحوه2سفر2متغیر2است.

 شکل 6: تحلیل شاخص کشش در محالت دروس )تصویر سمت راست( و زرگنده )تصویر سمت چپ(
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مفروض2 شعاع2 در2 دسترسی2 کشش2 شاخص2 تحلیل2 در2
با2توجه2به2مقاومت2های2فضایی2برای2حرکت2به2هر2نقطه2
تحلیل2انجام2گرفته2است.2طبق2نقشه2ها2و2مشخصات2ارائه2
شده2در2آن2می2توان2مشاهده2نمود2که2چه2بلوک2هایی2جاذبه2

بیش2تری2برای2سفر2از2سایر2بلوک2ها2به2خود2دارد.
طبق2 که2 بلوکی2 هر2 که2 است2 مشخص2 26 شکل2 در2
سایر2 به2 نسبت2 کمتری2 فاصله2 نظر2 مورد2 دسترسی2های2
بلوک2ها2داشته2درجه2جاذبه2بیش2تری2دارند2و2کشش2آن2
باالتر2می2باشد.2با2توجه2به2فیلتر2اعمال2شده2در2این2شاخص2
بلوک2هایی2که2در2شاخص2دسترسی2از2دسترسی2بیش2تری2
برخوردار2بودند2در2این2شاخص2محدود2تر2شده2اند2اما2کلیت2
تمرکز2دسترسی2ها2در2هر2دو2محله2زرگنده2و2دروس2دچار2

تغییر2نشده2است2و2صرفأ2با2در2نظر2گرفتن2محدودیت2های2
فضایی2بلوک2های2کم2تری2از2دسترسی2برخوردار2می2باشد.

6-3- شاخص میانبود
فاصله2 از2کسر2کوتاه2ترین2 است2 عبارت2 نقطه2 میانبود2یک2
میان2هر2جفت2نقطه2موجود2در2شبکه2بر2مجموع2فاصله2های2
گذرکننده2از2نقطه2مفروض2در2شبکه2و2از2شاخص2آن2معموال2ً
نقاط2مفروض2در2 از2کنار2 بالقوه2عبور2 توان2 جهت2تخمین2
یک2 از2 بیش2 شبکه،2 یک2 در2 اگر2 می2شود.2 استفاده2 شبکه2
مسیر2کوتاه،2میان2هر2جفت2نقطه2وجود2داشته2باشد،2هر2
خواهند2 فواصل2 مجموع2 در2 برابر2 وزنی2 متساوی،2 مسیر2

داشت.2

 شکل 7: تحلیل شاخص میانبود در محالت دروس )تصویر سمت راست( و زرگنده )تصویر سمت چپ(

 
در2نقشه2تحلیل2شاخص2میانبود2بر2اساس2نقشه2و2مشخصات2
چه2 به2 که2 نمود2 مشاهده2 می2توان2 شده2 گرفته2 خروجی2
وجود2 بلوک2ها2 سایر2 از2 باالتری2 تردد2 احتمال2 بلوک2هایی2
دسترسی2های2 مکان2 که2 زرگنده2 محله2 ساختار2 در2 دارد.2
بین2بلوک22ها2به2علت2وجود2کوچه2های2بن2بست2متعدد2کم2تر2
امکان2دارد.2در2نقشه2خروجی2میانبود2نیز2بلوک2های2بسیار2
محدودی2امکان2دسترسی2به2نقاط2مختلف2را2دارند2اما2در2
به2هم2 با2ساختار2منظم2و2مرتبط2 مقابل2آن2محله2دروس2
توانسته2به2خصوص2در2مسیرهای2اصلی2و2استخوان2بندی2
واسطه2 به2 و2 باشد2 باال2 بسیار2 تردد2 امکان2 سواره2 حرکتی2
بلوک2های2 به2 بیش2تری2 دسترسی2 باز2 بن2 دسترسی2های2
محله2دروس2وجود2دارد2و2نفوذپذیری2بیش2تری2نسبت2به2

محله2زرگنده2وجود2دارد.22

6-4- شاخص نزدیکی
شاخص2نزدیکی2یک2نقطه2مفروض،2عبارت2است2از:2معکوس2
از2 به2نقطه2مفروض2 مجموع2فواصل2الزم2جهت2دسترسی2
سایر2نقاط2موجود2در2سیستم2قرار2گرفته2در2شعاع2دسترسی2
مفروض،2همراه2با2مسیرهای2کوتاه2تر.2در2حالی2که2شاخص2
میانبود،2حجم2عبوری2از2کنار2یک2نقطه2را2نمایش2می2دهد:2
سایر2 به2 نقطه2 یک2 بودن2 نزدیک2 میزان2 نزدیکی2 شاخص2
نقاط2موجود2در2محدوده2شعاع2دسترسی2مفروض2را2نمایش2
شعاع2 این2 نشود2 مفروض2 دسترسی،2 شعاع2 اگر2 و2 می2دهد2

برابر2با2کل2شبکه2خواهد2بود.

 شکل 8: تحلیل شاخص نزدیکی در محالت دروس )تصویر سمت راست( و زرگنده )تصویر سمت چپ(
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میزان2 محله2 دو2 برای2 نزدیکی2 نقشه2خروجی2شاخص2 در2
نزدیکی2بلوک2هایی2که2از2نزدیکی2بیش2تری2به2سایر2بلوک2ها2
برخوردار2هستند2و2چه2بلوک2هایی2با2نزدیکی2کم2تر2مشخص2

شده2است.2
در2هر2دو2محله2دروس2و2زرگنده2میزان2نزدیکی2بسیار2کم2
نزدیکی2 دارای2 بیش2تر،2 فاصله2های2 مجموع2 یا2 یعنی2 بوده2
کم2تری2هستند.2پس2بر2روی2خطوط2شبکه،2فاصله2متریک2
می2توان2 و2 هستند2 دارا2 بلوک2ها2 مابقی2 با2 را2 بیش2تری2
نزدیکی2بیش2تر2دید2 نزدیکی2بیش2تر2در2پالک2های2دارای2
که2با2کمک2گیری2از2دسترسی2های2اصلی2و2گره2های2بیش2تر2
را2 دسترسی2 شبکه2 روی2 بر2 خود2 متریک2 فاصله2 ارتباطی2

نسبت2به2سایر2بلوک2ها2کمتر2کرده2اند.2

6-5- شاخص راستی
شاخص2راستی،2حدی2را2نشان2می2دهد2که2در2آن2کوتاه2ترین2
فاصله2میان2نقطه2ای2مفروض2با2تمام2نقاط2موجود2در2شبکه2
بیان2دیگر،2 به2 اقلیدسی2تشبیه2می2شود.2 و2 راست2 به2خط2
این2شاخص،2انحرافات2قطعی2مسافت2ناشی2از2ناصافی2های2
هندسی2شبکه2معابر2را2در2قیاس2با2مسافت2خط2مستقیم2
واصل2میان2دو2نقطه2قرار2می2دهد.2بدیهی2است2هرچه2مسیر2
با2خط2 تفاوت2آن2 باشد،2 بیش2تر2 نقطه2در2شبکه2 میان2دو2
 Sevtsuk,( است2 کم2تر2 نقطه2 دو2 آن2 بین2 مستقیم2 واصل2

.)Ekmekci, & Kalvo, 2016

شکل 9: تحلیل شاخص راستی در محالت دروس )تصویر سمت راست( و زرگنده )تصویر سمت چپ(

 
مشاهده2 می2توان2 راستی2 شاخص2 تحلیل2 نقشه2 اساس2 بر2
نمود2که2در2چه2بلوک2هایی2نسبت2راه2های2مستقیم2منتهی2

به2آن،2به2کل2راه2های2منتهی2آن2بلوک2بیش2تر2است.
حجم2بلوک2هایی2که2در2محله2دروس2از2راستی2بیش2تر2راه2ها2
زرگنده2 محله2 در2 میزان2 این2 از2 بیش2تر2 هستند2 برخوردار2

می2باشد2و2تمرکز2شدت2در2این2شاخص2در2بخش2مرکزی2
بافت2محله2است.2در2محله2دروس2به2طور2خاص2در2دو2بخش2
و2 مستقیم2 مسیرهای2 وجود2 واسطه2 به2 شمالی،2 و2 جنوبی2
به2طور2کلی2بیش2تر2بافت2محله2از2شدت2بیش2تری2نسبت2به2

این2شاخص2برخوردار2هستند.22

شکل 10:  نقشه رفتاری در محالت دروس )تصویر سمت راست( و زرگنده )تصویر سمت چپ( 
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)با2 برداشتی2 رفتاری2 الگوهای2 2)10 )شکل2 فوق2 نقشه2 در2
استفاده2از2روش2های2پیمایشی(2در2قالب2نقشه2رفتاری2ارائه2
شده2است.2در2اینجا2با2مقایسه2پراکندگی2الگوهای2رفتاری2
ایستادن،2 شامل:2 اصلی2 رفتاری2 الگوی2 )سه2 آن2ها2 تنوع2 و2
نشستن2و2حرکت2کردن(2به2بررسی2و2مقایسه2متغیرهای2
شهری2 شبکه2 تحلیل2 روش2 از2 استفاده2 با2 شده2 تحلیل2
پرداخته2می2شود.2در2نقشه2رفتاری2تهیه2شده2محدوده2های2

اصلی2بروز2رفتار2در2محله2زرگنده2در2درون2بافت2گسترده2تر2
است2و2خیابان2های2دانشور2و2دلیری2دارای2کاربری2های2پر2
رفتاری2 الگوهای2 سبب2 همین2 به2 که2 هستند2 مراجعه2ای2
مختلف2و2متعدد2شکل2گرفته2اما2در2محله2دروس2به2صورت2
از2 بخش2هایی2 در2 تنها2 بافت2 داخل2 در2 مقطعی2 و2 محدود2
بروز2 راستوان2 خیابان2 و2 هدایت2 میدان2 و2 هدایت2 خیابان2

الگوهای2رفتاری2وجود2دارد.

شکل 11: تحلیل فضایی از خیابان هدایت )محله دروس( و خیابان سیما )محله زرگنده(

 
محله2 بافت2 از2 بخش2هایی2 در2 کشش2 متغیر2 بررسی2 در2
دروس2هم2چون2خیابان2هدایت2خروجی2تحلیل2با2وضعیت2
موجود2مورد2بررسی2در2نقشه2رفتاری2در2تطابق2است2اما2در2
بسیاری2از2بخش2های2دیگر2این2محله2تحلیل2درست2نبوده2
است.2اما2در2محله2زرگنده2بخش2زیادی2از2تحلیل2کشش2با2
نقشه2رفتاری2مطابق2می2باشد.2در2تحلیل2متغیر2میانبود2نیز2
بخش2هایی2از2محله2دروس2که2دارای2بیش2ترین2تردد2نسبت2

به2بلوک2ها2وجود2دارد2مشخص2شده2و2بخش2های2محدودی2
ذکر2 قابل2 رفتاری2 الگوهای2 دارای2 شده2 مشخص2 بافت2 از2
محدود2 ترددهای2 شاهد2 صرفا2ً آن2 عمده2 بخش2 و2 هستند2
می2باشد.2در2محله2زرگنده2تحلیل2دقیق2تر2بوده2و2می2توان2
گفت2رابطه2ای2دو2سویه2بین2تحلیل2متغیر2و2وضعیت2موجود2

برقرار2است.

جدول 2: بررسی میزان تطابق الگوهای رفتاری با متغیرهای مورد ارزیابی در تحلیل شبکه شهری
محله زرگندهمحله دروسمحله

دسترسیکششمیانبودنزدیکیراستیدسترسیکششمیانبودنزدیکیراستیشاخص و متغیر

میزان2تطابق2با2شکل2گیری2
الگوهای2رفتاری

رفتاری2وضعیت2 نقشه2 با2 این2متغیر2 و2مقایسه2 بررسی2 در2
و2 متغیر2 این2 بین2 ارتباط2 حداقل2 گفت2 می2توان2 موجود2
آن2که2 با2 توجه2 با2 ولی2 دارد2 وجود2 زرگنده2 محله2 وضعیت2
بسیار2 دروس2 محله2 در2 را2 نزدیکی2 میزان2 تفسیر2 این2
نیز2 گرفته2 رفتاری2شکل2 الگوهای2 و2 می2دهد2 نشان2 پایین2
بسیار2محدود2است.2خروجی2تحلیلی2متغیر2راستی2نشان2

می2دهد2که2در2بخش2های2مرکزی2بافت2محله2زرگنده2حجم2
بلوک2هایی2که2نسبت2راه2های2مستقیم2منتهی2به2آن2به2کل2
راه2های2منتهی2آن2بلوک2بیش2تر2است2بیش2تر2می2باشد2و2
اما2 است.2 مطابق2 رفتاری2 الگوهای2 وضعیت2 با2 مسئله2 این2
در2محله2دروس2بخش2وسیعی2از2بلوک2های2مشخص2شده2
قوی2 ارتباط2 مسئله2 این2 که2 است2 قوی2 راستی2 متغیر2 که2
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بررسی2 با2 است.2 نداشته2 رفتاری2 الگوهای2 شکل2گیری2 با2
فرم2و2شکل2مسیرهای2دسترسی2در2بافت2دو2محله2)شکل2
3(2می2توان2دریافت2که2حس2تعقیب2کنندگی2و2کنجکاوی2
در2مسیر2خود2عاملی2برای2شکل2گیری2الگوهای2رفتاری2و2

قرارگاه2های2رفتاری2مختلف2می2باشد. 

7. جمع بندی و نتیجه گیری
جهت2 شهری2 خیابان2های2 فضایی2 کیفیت2های2 چنانچه2
و2 عملکردی2 کالبدی،2 بعد2 سه2 در2 را2 پیاده2روی2 مطلوبیت2
معنایی2مدنظر2قرار2گیرند،2می2توان2عامل2مرکزیت2فعالیتی2
عملکردی2 شاخص2 مهم2ترین2 را،2 پیاده2 برای2 مسیر2 بودن2
دانست.2در2این2خصوص2نوع،2فاصله2و2دسترسی2کاربری2ها2
با2پارامترهای2مذکور2به2این2 حائز2اهمیت2بوده2و2می2توان2
کیفیت2رسید.2لذا2در2این2پژوهش2با2هدف2بررسی2کیفیت2
جاذب2بودن2عملکردی2مسیرها2در2نمونه2موردی2)محله2های2
دروس2و2زرگنده2واقع2در2منطقه2سه2شهرداری2تهران(2از2
2ARCGIS22در2نرم2افزار)UNA(2ابزار2تحلیل2شبکه2شهری
استفاده2شد.2نتایج2و2یافته2های2این2تحلیل2را2می2توان2در2
موارد2زیر2بیان2نمود:2در2نتیجه2بررسی2متغیرهای2دسترسی،2
با2 زیادی2 همپوشانی2 زرگنده2 محله2 در2 کشش2 و2 راستی2
دارد2 وجود2 رفتاری2 تحلیل2 نقشه2های2 در2 موجود2 وضعیت2
و2این2میزان2در2بررسی2متغیرهای2نزدیکی2و2میانبود2بسیار2
متغیرهای2 بررسی2 در2 اما2 نیست2 توجیه2 قابل2 و2 است2 کم2
متغیر2 دروس2صرفأ2 محله2 در2 تحلیل2شبکه2شهری2 روش2

نزدیکی2با2شرایط2الگوهای2رفتاری2موجود2منطبق2است2و2
دیگر2متغیرها2شامل2راستی،2میانبود،2کشش2و2دسترسی2

دارای2یک2رابطه2دو2سویه2با2شرایط2موجود2ندارد.
امکان2 این2 به2نظر2می2رسد2تحلیل2شبکه2شهری2می2تواند2
الگوهای2رفتاری2در2حوزه2 ارتقاء2 ارائه2پیشنهادات2 را2برای2
انتخاب2بهترین2محل2ها2از2نظر2دسترسی2و2پشتیبانی2شبکه2
معابر2برای2بروز2و2ظهور2این2الگوها2فراهم2آورد.2وجود2ارتباط2
دو2سویه2بین2وضعیت2موجود2و2آنچه2که2در2تحلیل2شبکه2
شهری2آمده2است2در2بخش2هایی2از2آن2قابل2مشاهده2است.2
مقایسه2متغیرهای2مختلف2قابل2بررسی2در2در2تحلیل2شبکه2
مختلف2 نتایج2 دسترسی2 و2 حرکت2 نظام2 حوزه2 در2 شهری2
در2پی2داشت2که2در2جدول232به2آن2اشاره2شده2است.2هر2
تغییری2در2تصور2محیط2در2ادراک2مردم،2از2عناصری2چون2
فروشگاه2ها،2پارک2ها2و2دیگر2امکانات2شهری2انعکاس2یافته،2
تأثیر2قرار2می2دهد.2ادراک2فواصل2مکان2ها،2 یا2آن2را2تحت2
تحت2تأثیر2عواملی2چون2هندسه2راه22ها2است.2مسیری2که2
منحنی2است2یا2تقاطع2زیاد2دارد2نسبت2به2مسیری2که2همان2
طول2را2دارد2ولی2مستقیم2است2طوالنی2تر2به2نظر2می2رسد.2
این2تفاوت2ادراک،2تا2حدودی2نشان2می2دهد2که2چرا2مردم2
در2 و2 منطقه2ای2 مراکز2خرید2 توقفگاه2های2 و2 فرودگاه2ها2 در2
آمادگی2 جاهایی2که2فواصل2دور،2در2معرض2دید2هستند،2
اگر2فواصل2 پیمودن2مسیرهای2طوالنی2تری2را2دارند2حتی2
نسبت2 پارک2ها،2 چون2 خوشایندی2 عناصر2 باشند،2 مساوی2
به2عناصر2ناخوشایندی2چون2بزرگراه2ها2به2نقاط2ایستگاهی2

نزدیک2تر2به2نظر2می2رسد.2

جدول 3: جمع بندی بررسی دیدگاه نظریه پردازان با نتایج تجربیات پژوهش
بررسی تطابقدیدگاه نظریه پردازاننظریه پردازان

ندارددارد

ارتباط2انسان2و2محیط2تابع2حواس2چندگانه2اوست.ادوارد2هال

فرهنگ2عامل2مهم2در2شکل2دهی2به2فعالیت2های2انسانی2است.آموس2راپاپورت

محیط2و2فرهنگ2دوعامل2اساسی2شکل2دهنده2به2رفتار2انسان2ها2می2باشد.جان2لنگ

تأثیر2وضعیت2هایی2که2فرد2در2آن2قرار2می2گیرد2بر2رفتارش2بیش2تر2از2تأثیر2ویژگی2های2شخصی2او2می2باشد.راجر2بارکر

از2دیگر2نتایج2تحقیق2حاضر2تأثیرات2فرم2و2استخوان2بندی2
دو2 آن2که2 به2 توجه2 با2 که2 است2 محله2 دو2 فضایی2 سازمان2
و2 »دروس«2 شطرنجی2 و2 منظم2 )یکی2 متفاوت2 ساختار2
محله2 در2 می2باشد2 »زرگنده«(2 طبیعی2 و2 نامنظم2 دیگری2
به2 آن2 گستردگی2 و2 فعالیت2 هسته2های2 پراکندگی2 دروس2
از2 نسبت2محله2زرگنده2بیش2تر2می2باشد2و2امکان2استفاده2
کاربری2ها2در2محله2دروس2در2شعاع2های2گسترده2تری2وجود2
است.2 بیش2تر2 دسترسی2 امکان2 کالن2 مقیاس2 در2 و2 دارد2
فعالیت2های2 ارتقای2 که2 است2 آنجا2 از2 موضوع2 این2 اهمیت2
روزانه2و2اجتماعی2در2شهرها2را2می2توان2در2مکانی2مشاهده2
در2 پیاده2 راه2های2 و2 شد2 و2 آمد2 دارای2 حوزه2های2 که2 کرد2
افزایش2این2مسئله2 ایجاد2می2کند.2 محالت2شهری2موجود2

فضای2 در2 بیش2تری2 رفتاری2 الگوهای2 بروز2 و2 ظهور2 باعث2
فعالیت2های2 همه2 در2 مشترک2 ویژگی2 می2شود.2 شهری2
انتخابی،2تفریحی2و2اجتماعی2این2است2که2تنها2در2زمانی2
اتفاق2می2افتند2که2شرایط2بیرونی2برای2توقف2و2پرسه2زدن2در2
اطراف2مناسب2باشد،2بیش2ترین2وضعیت2مساعد2و2کم2ترین2
وضعیت2نامساعد2از2نظر2فیزیکی،2روانی2و2اجتماعی2عرضه2
شود2و2از2هر2نظر2بودن2در2محیط2دلپذیر2باشد.2ابزار2تحلیل2
شهری2به2خوبی2تحلیل2دلپذیری2را2در2دو2محله2از2منظر2
دسترسی،2ویژگی2های2فضایی2و2کاربری2ها2نشان2داده2است.
نتایج2حاصل2از2این2پژوهش2به2تأثیر2غیرقابل2انکار2محیط2
افراد2 فضایی2 رفتار2 بر2 محیط2 فیزیکی2 ساختار2 و2 کالبدی2
تأکید2داشته2و2بیان2می2کند2که،2میزان2تأثیر2و2شکل2گیری2
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رفتار2فضایی2افراد2)به2خصوص2در2نظام2حرکت2و2دسترسی(،2
به2عالوه2 به2ویژگی2های2درونی2و2شخصیتی2خاص2هر2فرد2
حواس2پنج2گانه2و2تصاویر2ذهنی2از2ساختار2محیط2بستگی2
دارد.2ساختار2کالبدی2موجب2پدید2آمدن2کیفیتی2در2فضا2
مؤثر2 فضا2 آن2 در2 افراد2 فضایی2 رفتار2 بر2 خود2 که2 می2شود2
است.2در2واقع2در2هر2محیطی2شکل2گیری2رفتار2فضایی2افراد2

متفاوت2است.
شکل2گیری2 امکان2 پژوهش2 این2 دستاوردهای2 دیگر2 از2
الگوهای2 شکل2گیری2 برای2 باال2 قابلیت2 با2 راسته2های2

یا2 ارگانیک2 الگوی2 با2 ساختارهای2 در2 متفاوت2 رفتاری2
حاشیه2 در2 شطرنجی2 ساختارهای2 اما2 می2باشد2 نامنظم2
الگوهای2رفتاری2تأکید2دارند2 بافت2بیش2تر2بر2شکل2گیری2
و2یا2در2قالب2میدان2گاه2هایی2این2مکان2را2فراهم2می2کنند.2
حضور2پذیری2شهروندان2در2بافت2ارگانیک2به2سبب2تحریک2
نسبت2 فضا2 کشف2 و2 دنبال2کنندگی2 کنجکاوی،2 حس2
امکان2 نکات2 این2 که2 است،2 پررنگ2تر2 شطرنجی2 بافت2 به2
چیدمان2مناسب2کاربری2ها2را2با2توجه2به2اهداف2طراحان2و2

برنامه2ریزان2فراهم2می2کند.2

پی نوشت
1. Urban Network Analysis Toolbox for ArcGIS
2. Natural Movement
3. Reach
4. Gravity
5. Betweeenness
6. Closeness
7. Straightness
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