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چکیده
حضور، حرکت و توقف اختیاری مردم در فضاهای شهری، از مهم ترین شاخص  های سرزندگی این فضاهاست. بر این اساس، 
خیابان نوبهار، از جمله سرزنده ترین خیابان های شهر کرمانشاه است. به نظر  می رسد حضور مردم در این مکان متأثر از 
عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بوده و کالبد فعلی خیابان در این میان نقش کمرنگی داشته باشد. پژوهش حاضر 
بر آن است که از طریق ارزیابی خیابان بر مبنای خواست کاربران و رجوع به آراء آن ها، زمینه را برای استفاده از ظرفیت 
این عامل در سرزنده تر شدن این پاتوق شهری فراهم نماید. ارزیابی نقاط قوت و ضعف کالبد خیابان با توجه به معیارهای 
الزم برای ایجاد و تقویت سرزندگی فضا و تعدیل و اولویت بندی آن با نظر کاربران به منظور ارتقاء کیفیت  های محیطی 
منطبق با خواست کاربران این خیابان از اهداف پژوهش است. راهبرد پژوهش توصیفی- تحلیلی و شیوه  جمع آوری داده ها، 
ترکیبی از منابع مکتوب و پیمایش میدانی است؛ در بخش اول، کالبد خیابان نوبهار به محک معیارهای سرزندگی حاصل 
از منابع مکتوب ارزیابی شده و نتایج این ارزیابی با رجوع به آراء کاربران بر اساس مصاحبه عمیق و پرسشنامه آزموده 
 می شوند. در این راستا سؤاالتی در هفت محور از 38 کاربر تصادفی پرسیده شده است. فراوانی ذکر  یا تأیید معیارها، مالک 
آزمودن فرضیه و اولویت بندی ضعف ها و قوت  های کالبدی خیابان از دید کاربران است. مهم ترین قوت   کالبدی خیابان 
نوبهار، هندسه  آن در مقیاس کالن و ضعف هایش به طور عمده در مقیاس میانی و خرد رخ  می دهد. کاربران مهم ترین 
قوت  های کالبدی را بهره گیری از درختان، لبه  های نفوذپذیر و نرم و عرض مناسب و قابل نظارت عنوان کرده اند. همچنین 
ضعف  های کالبدی را به قابل تشخیص نبودن اجزا درونی آن، کمبود  یا نبود بازشو در طبقات باالتر و عدم هماهنگی در 
شکل نماها نسبت داده اند.  در نتیجه بهبود کیفیت این مکان بر مبنای نظر کاربران در گرو توجه به مقیاس میانی و خرد 

محقق  می شود.
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* E_mail: e.bakhtiari@razi.ac.ir 

ISSN: 2008-5079 / EISSN: 2538-2365
DOI: 10.22034/AAUD.2020.188610.1899



48

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع










14
00
ار
به
.3
4
اره

شم


1. مقدمه
بر  شده  وارد  انتقادات  واسطه  به  گذشته  دهه  چند  طی 
انسانی تر،  شهرسازی مدرن، تالش برای ساخت شهرهای 
شهری  پاتوق های  ایجاد  عملکردی،  چند  فضاهای  خلق 
سرزنده و تقویت پیاده مداری در شهرها قوت یافته است. 
نیاز چنین  کالبدی مورد  ویژگی های  این میان کشف  در 
فضاهایی در تناسب با نیازها و خواسته های کاربران فضا، 

می تواند بسیار مورد توجه باشد.

2. بیان مسأله 
فضای شهری سرزنده، فضایی است که تنوعی از افراد، در 
بازه  نسبتاً گسترد ه ای از زمان، به قصد انجام فعالیت  های 
اختیاری در آن حضور می یابند؛ حضوری با کم ترین سرعت 
فعالیت های  تحقق  امکان  تا  پیاده،  شکل  به  ترجیحاً  و 
 .)Gehl, 2016, p. 87( 1اجتماعی برای ایشان فراهم شود
در  و  شاخص ها  از  خود  یکی  که  سرزندگی  به  نیل  برای 
عین حال از نتایج کیفیت فضاهای شهری است، فضا باید 
امکان وقوع و استمرار رویدادهای زندگی را ایجاد کرده و 
به تعریف قرارگاه های رفتاری متعدد و متنوع کمک کند. 

واحدهای  اصلی ترین  خیابان ها  نوین،  شهرسازی  در 
تشکیل دهنده شهر هستند. هر چند این واحدها بیش از 
هر چیز برای تسهیل عبور و مرور اتومبیل ایجاد شده اند 
کارکردهای  موارد  بعضی  در   .)Habibi, 2003, p. 163(
اجتماعی  یافته و بدل به پاتوق های شهری شده اند. خیابان 
نوبهار کرمانشاه، از جمله این خیابان هاست که در سال های 
اخیر به مهم ترین پاتوق شهری کرمانشاه بدل شده است. 
رخ  می دهد.  فضا  این  در  اختیاری  فعالیت  های  از  تنوعی 
مراسم  و  ملی  وقوع جشن های  محل  مکان  این  عالوه  به 
بیش تر  از  نوبهار  خیابان  بنابراین  هست.  هم  عزاداری 
خرد  مقیاس  در  فضا  سرزندگی  به  مربوط  شاخص  های 

)Golkar, 2000, p. 40( بهره مند است. 
در  نظر  می رسد  به  نوبهار  خیابان  به  اجمالی  نگاهی  با 
میان سه عامل کالبد، فعالیت و معنا که در ارتقاء کیفیت 
 ،)Ibid, p. 32( فضاهای شهری و سرزندگی آن ها مؤثرند
نقش عوامل کالبدی چندان پررنگ نیست. به بیان روشن تر 
عدم وجود فضاهای شهری باکیفیت و زیست پذیر در شهر 
گونه  این  در  بودن  تجربه   کمبود  نتیجه  در  و  کرمانشاه 
است.  کرده  کمک  مکان  این  از  مردم  استقبال  به  فضاها 
با این وجود خاطرات مثبتی که به مرور زمان به واسطه  
ایجاد  کرمانشاهی ها  اذهان  در  مکان  این  در  افراد  حضور 
صورت  این  در  نیست.  چشم پوشی  قابل  راحتی  به  شده 
تالش برای ارتقاء کیفیت  های محیطی این مکان معقول به 
نظر  می رسد. شناخت نقاط ضعف و قوت این کالبد  می تواند 
زمینه را برای ایجاد تغییراتی در محیط و سرزنده تر شدن 

این فضا در آینده فراهم نماید. 
عمده  دسته   دو  به  را  می توان  زمینه  این  در  پژوهش ها 
وجود  ضرورت  طرح  به  که  پژوهش هایی  نمود؛  تقسیم 

ویژگی هایی در فضاهای شهری پرداخته و معیارهایی برای 
استناد  به  تحقق آن مطرح  می نمایند و پژوهش هایی که 
معیارهای مطرح شده، به ارزیابی میزان تحقق سرزندگی 
در چند نمونه فضای موجود  می پردازند. پژوهش  های دسته  
بو می تر سرزندگی  بر مطالعه و فهم معیارهای  را  دوم راه 
بر اساس نظر و  به معیارهای عام  به عبارتی وزن دهی   یا 
ادراک کاربران محلی  می گشاید در حالی که پژوهش  های 
بسیار کمی  به این مهم توجه نموده اند. با توجه به این که 
ارزیابی فضاهای  مالک های ذکر شده در منابع در جهت 
شهری، کلی هستند نیاز است از نظر کاربران در سنجش 
از  یک  کدام   که  است  این  سؤال  شود.  استفاده  مکان 
ضعف ها و قوت  های کالبدی خیابان نوبهار از نظر کاربران 
مهم تر بوده و تأثیر آن را بر حضورشان در این مکان ادراک 

کرده اند؟
فضا  کاربران  آراء  به  فوق،  پاسخ سؤاالت  در جهت  یافتن 
از ضعف ها  کدام  یک  اوالً؛  دانسته شود  تا  رجوع  می شود 
احصاء  خیابان  این  برای  نظری  به شکل  که  قوت هایی  و 
شده، توسط مخاطب به عنوان ویژگی  های مؤثر بر حضورش 
این  از  کدام  یکی  وجود  دوم؛  و  شده اند  ادراک  مکان  در 
ویژگی ها برای مکان توسط مخاطب تأیید  می شود. بداعت 
نه  و  کالبدی-  ویژگی  های  بر  تمرکز  در  حاضر  پژوهش 
همه  ویژگی  های مؤثر-  یک فضای شهری، با رجوع به آراء 

کاربران در جهت فهم اهمیت معیارها نزد آن ها دانست. 

3. پیشینه  تحقیق
جهت  در  الگویی  تغییر  میالدی،  هفتاد  دهه  اوایل  در 
رخ  عمو می  شهری  فضاهای  مرمت  و  بازسازی  اصالح، 
 Lang,( بود  از شهرسازی مدرن  انتقاد  داد که اساس آن 
p. 95 ,2012(؛ در میان این انتقادات،  یکی از مفاهیم اصلی، 
با فضاهای شهر بود که ذیل  ارتباط مردم  نیاز به تقویت 
از نظریه پردازان  مفهوم سرزندگی قرار  می گرفت. هر  یک 
به گونه ای سرزندگی را تعریف کرده و معیارهایی برای آن 
برشمرده اند؛ جین جیکوبز2 )2018(، ویژگی های فضاهای 
خودرو،  سلطه  از  اجتناب  پیاده مداری،  را  سرزنده  شهری 
اختالط کاربری، پرهیز از منطقه بندی کاربری ها، حمایت 
از  اجتناب  و  شهر  خود  به  رجوع  شهر،  پیچیدگی های  از 
سرزندگی  همچنین  او  نمود.  معرفی  انتزاعی  تصمیمات 
 یک خیابان را در گرو فراهم نمودن امکان تعامالت مفید 
 .)Choay, 2005( بین افراد و تماشا کردن دیگران  می داند
آن هایی  مردمی،  اجتماعی  مکان های  لنگ3،  جان  نظر  از 
هستند که فضاهای راحت نشستن، نور خوب و مالقات با 
افراد دیگر را امکان پذیر سازند )Lang, 2012(. کوین لینچ4 
هم سرزندگی را  یکی از ویژگی اصلی شهر دانسته و آن را 
به حمایت فرم مکان ها از نیاز انسان ها به خصوص نیازهای 
 Ali ghanbari & Nasr,( بیولوژیکی آن ها نسبت  می دهد
لنارد5،  p. 1; Lynch, 2002 ,2016(. در حالی که هانری 
گرد  امکان  آن ها،  شنیدن صدای  و  مردم  تماشای  امکان 
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هم آمدن غیر رسمی  مردم در عرصه  های عمو می  و فرصت 
اجتماعی شدن کودکان و نوجوانان در این عرصه ها را در 
 Timmer & Seymoat,( سرزنده شدن شهر مؤثر  می داند

.)2005
به تناسب طرح مفهوم سرزندگی، پژوهش  های گسترد ه ای 
درباره  تقویت پیوند مردم با شهر انجام شده است؛ ویلیام 
اچ وایت6 درباره این که چگونه برخی فضاها مردم را جذب 
می کنند، تحقیق کرده است )Gehl, 2016, p. 52(. توجه 
کوپر مارکوس7 بر ابعاد اجتماعی و روانی فضا در برهم کنش 
میان زندگی همگانی و فضاهای همگانی بود. او فقدان توجه 
را مورد  زنان، کودکان و کهنساالن در شهر  به گروه های 
از طریق مطالعات دونالد   .)Ibid, p. 54( قرار داد  بررسی 
بر  ترافیک  میزان  تأثیر  فضاهای شهری،  اپلیارد8 درباره ی 
کاهش جریان زندگی اجتماعی در فضاهای شهری آشکار 
شد )Gehl, 2016, p. 55; Appleyard, 2003(. تأثیر کالبد 
اقلیم بر زندگی  اقلیم و تأثیر خرد  فضای شهری بر خرد 
در فضاهای شهری توسط پیتر باسلمن9 مورد مطالعه قرار 
گرفت )Gehl, 2016, p. 57(. کریستوفر الکساندر10، درباره 
تأثیر لبه ساختمان ها بر عملکرد مطلوب فضاهای همگانی 
تحقیق کرده است. همچنین در میان 253 الگویی که او 
ارائه  می دهد برخی به عوامل کالبدی مؤثر بر بهبود کیفیت 
Alex- )فضاهای شهری میان ساختمان ها مربوط می شوند 

از  دیگر  یکی  جمله   از  گل11  یان    .)ander, 2008, p. 32
منتقدین به نادیده گرفتن وجه اجتماعی فضاهای شهری 
 Gehl, 2016,( و کاهش زندگی در میان ساختمان ها است
p. 61(. او شاخصه فضاهای شهری مطلوب را میزان حضور 
 .)Ibid, p. 106( می داند  محیط ها  این  در  مردم  توقف  و 
برخی  به  فضاها  این  نتیجه مطالعاتش روی  در  همچنین 
فضاهای  در  مردم  توقف  و  افزایش حضور  بر  مؤثر  عوامل 

شهری دست  یافته است. 
گلکار )2007( سرزندگی را در کنار شانزده مؤلفه  دیگر در 
ایجاد و ارتقاء کیفیت فضاهای شهری مؤثر می داند. او این 
مفهوم را قابل طرح در دو مقیاس خرد و کالن  می داند؛ در 
مقیاس خرد، تنوع فعالیت  های اختیاری در عرصه  همگانی 
که در بستر قرارگاه های رفتاری متنوع و متناسب محقق 
 می شود. در مقیاس کالن؛ تراکم افراد پیاده در محل، وجود 
 Golkar,( استفاده کنندگان  تنوع  موسمی  و  فعالیت  های 
سرزندگی   )Dadpur, 2012, p. 3( دادپور   )2007, p. 69
در معنای عامش عبارت اند از: »قابلیت مکان برای تأمین 
تنوع  هدف  با  استفاده کنندگان  و  فعالیت ها  از  تنوعی 
تجربیات و تعامالت اجتماعی به گونه ای که امنیت، برابری 
و راحتی را برای همه استفاده کنندگان فراهم آورد«. بعضی 
را  مفهوم  این  برای  معیارهای خاص  به  توجه  پژوهش ها، 
مهم دانسته و آن را تا حدی وابسته به ویژگی  های محلی- 
Allison, Georgop- )مکانی و ساکنین مکان برشمرده اند 
ulas, Gilchrist, Moore, Nadel, Simonsen, Vanders-

.)lice, & Williama, 2005

این  شدن  کاربردی تر  برای  دو می  دسته   پژوهش  های 
معیارها بر مبنای ارزیابی  چند نمونه فضای شهری انجام 
 Safar abadi &( شدند. به عنوان مثال صفرآبادی و میرزاده
استخراج  و  شهری  فضاهای  سالمت   ،)Mirzadeh, 2016
مورد  را  شیراز  شهر  خیابان  چند  در  آن  معیارهایی  زیر 
Sarra- دیگران  و  است. صرافی  داده  قرار  نقد  و  )مقایسه 

به  توجه  با   ،)fi, Razavian, Taliban, & Akbari, 2019
معیارهای زیست پذیری خیابان، به ارزیابی خیابان ولیعصر 
 Haghighi( تهران  می پردازند. حقیقی بروجنی و دیگران
کم  و  بازده  زود  طرح  های  از  استفاده   ،)borujeni, 2014
همچون  خیابان  کردن  معاشرت پذیرتر  جهت  در  هزینه 
را  اصفهان  چهارباغ  خیابان  در  باز  کافه  های  از  استفاده 
Ba- دیگران  و  بهشتی  باقری  داده اند.  قرار  )مورد مطالعه 

gheri Beheshti, 2014(، نسبت بین امنیت و سرزندگی 
به  و  داده  قرار  بررسی  مورد  تهران  زار  الله  در خیابان  را 
امنیت  افزایش  جهت  در  راهکارهایی  ارائه   به  نهایت  در 
پرداخته اند.  آن  شدن  سرزنده تر  طریق  از  خیابان  این 
 Habibi, Nastaran, & Mohammadi,( حبیبی و دیگران
2015(، به ارائه  معیارهای سرزندگی محیطی، اجتماعی و 
مورد  کیفیت  های  با  ارتباط  در  فضاهای شهری  اقتصادی 
اصفهان  نظر  خیابان  و  پرداخته  جوانان  زندگی  برای  نیاز 
را با این معیارها مورد ارزیابی قرار داده اند. جالل الدینی 
دو  مقایسه   به   )Jalaladdini & Oktay, 2012( اوکتای  و 
خیابان از نظر میزان بهره مندی از شاخص  های سرزندگی 
Sama- )اجتماعی، فضایی پرداخته اند. سماواتی و دیگران 

vati, Nikookhooy, & Izadi, 2013( تأثیر سرزندگی بر 
بلوارهای شهری را مورد مطالعه  تقویت پیاده مدار شدن 
 Khasto & Saeedy( قرار داده اند. خستو و سعیدی رضوانی
rezvani, 2010( رابطه  میان مرکز خرید پیاده و سرزندگی 
فضاهای شهری را در قالب  یک مصداق )خیابان( بررسی 
با تدقیق شاخص  های   )Dadpur, 2012( نموده اند. دادپور
سرزندگی و مقایسه  دو بخش از  یک خیابان از نظر میزان 
این شاخص ها به ارائه  معیارهای بو می تر سرزندگی در شهر 

تهران پرداخته است. 
به هر  اتکا  با  لزوم سرزنده شدن فضاهای شهر،  به  توجه 
دو دسته پژوهش  های مذکور در بیش تر کشورهای توسعه  
تجربه ای عملی  تحت عنوان »طرح جامع  به شکل  یافته 

عابر پیاده« نمود یافته است.  

4. روش انجام پژوهش
پارادایم پژوهش کیفی است. روش پژوهش از نظر هدف، 
و  نظری  مطالعات  از  ترکیبی  محتوا  لحاظ  به  و  کاربردی 
مطالعه  میدانی است که در قالب توصیفی- تحلیلی تبیین 
سرزندگی  شرایط  مکتوب  منابع  به  رجوع  با  شد.  خواهد 
در  که  کالبدی  عوامل  خاص  طور  به  و  شهری  فضاهای 
دسته بندی  می شود.  مؤثرند،  شرایط  این  تقویت  و  ایجاد 
در مرحله  بعدی با مقایسه  ویژگی های کالبدی خیابان با 
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معیارهای مطرح شده، به طریق نظری نتایجی از ضعف ها و 
قوت  های کالبدی این مکان به دست آورده  می شود که در 
حکم فرضیاتی هستند که الزم است از طریق رجوع به آراء 
کاربران آزموده شده و بر مبنای آراء کاربران اولویت بندی 
ویژگی  های  کدام  کاربران  نظر  از  شود  دانسته  تا  شوند 
کالبدی خیابان بیش از دیگران بر بودن و ماندن آن ها در 

این مکان مؤثر است. 
و  عمیق  مصاحبه   روش  از  کاربران  آراء  دریافت  برای 
این  به  است.  استفاده شده  ترکیبی  به صورت  پرسشنامه 
ترتیب که 38 نفر از کاربران خیابان نوبهار در تعداد برابر 
زن و مرد و از گروه های سنی نوجوان، جوان، میانسال و 
سالمند، به روش تصادفی برای انجام مصاحبه انتخاب شده 
اند. الزم به ذکر است کاربران این خیابان را بر اساس نوع 
فعالیت  می توان در پنج گروه در نظر گرفت؛ 1. ساکنین 
کوچه  های اطراف، مغازه داران، کارمندان و افرادی که محل 
کارشان در خیابان است، 2. افرادی که برای خرید و سایر 
امکانات خیابان به آنجا  می روند، 3. افرادی که صرفاً خیابان 
مجاور  خیابان های  از  به  یکی  دسترسی  و  تردد  برای  را 
فعالیت  هایی  انجام  برای  که  افرادی   .4 استفاده  می کنند، 
در  دیگران  تماشای  و  نشستن  دوستان،  با  معاشرت  مثل 

خود خیابان مستقر  می شوند  5. افرادی که برای تماشای 
خود خیابان، قدم زدن در آن و بازدید از رویدادهای شهری 
به این مکان  می آیند. در انجام مصاحبه، گروه های اول و 
افراد دیگر گروه ها که خود خیابان  از  سوم حذف شده و 

هدف آن هاست سؤال شد.
پرسشگر با هر  یک از افراد وارد گفتگو  می شود و از آن ها 
ماندن  و  بودن  برای  را  مکان  این  آنچه  درباره    می خواهد 
دلپذیر  می کند )نمی کند( صحبت کنند. بدیهی است اگر 
چنانچه حین این مکالمه به عوامل کالبدی ای اشاره شود، 
آن عوامل جزو مهم ترین عوامل نزد کاربران بوده اند. در این 
مرحله عوامل کالبدی ذکر شده توسط کاربران، به روش 
کیفی کدگذاری شده و با معیارهای اسخراج شده به طریق 
نظری قیاس  می شود تا در دسته ی خود جای گیرد.                 
نظری،  ارزیابی  مبنای  بر  ادامه سؤاالت مستقیمی  که  در 
از هر فرد جامعه  آماری  در هفت بخش طراحی شده اند، 
خیابان  بهره مندی  عدم  بهره مندی  یا  تا  پرسیده  می شود 
نوبهار از ضعف ها و قوت های ارزیابی اولیه آزموده شوند. در 
این مرحله هم فراوانی تأیید موارد توسط کاربران وجود آن 

را اثبات  می کند )شکل 1(.  

 شکل 1: روند انجام پژوهش 
پژوهشسؤال 

»؟استمؤثر کالبدي خیابان نوبهار کرمانشاه بر بودن و توقفشان در این مکان ویژگی هاي نظر کاربران چه از «
.باشدمثبت یا منفی تأثیر می تواند این 

روش پژوهش

مطالعه میدانی مطالعه منابع مکتوب

معیارها و ریز معیارهايدسته بندي استخراج و 
بر سرزندگی فضاهاي شهريمؤثر کالبدي 

انجام مصاحبه عمیق با کاربران درباره دالیل
حضور و توقف در مکان

مصاحبهکدگذاري ارزیابی اولیه خیابان نوبهار از 
طریق مقایسه با معیارهاي نظري

خوانایی-
امنیت-
ایمنی-
اقلیمیآسایش-
محیطیآلودگی هايازدوري-
راحتی-
لذت-

کالبدي خیابانقوت هاي ضعف ها و 
)  به روش نظري(
)فرضیات پژوهش(

مقایسه

عوامل نشان دهنده کدهاي پرتکرار 
دگی  بر سرزنتأثیرشان کالبدي که 

توسط مخاطب ادراك شده است

ه پرسش مستقیم از کاربران دربار
ویژگی هاي  وجود یا عدم وجود 

مذکور در خیابان نوبهار
فرضیاتآزمون

5. مبانی نظری
در متأخرترین دیدگاه های مبنایی طراحی فضاهای شهری 
پرداخته شده  به آن  به طور جدی  از سال 2000 م.  که 
ارزیابی  در  مهم  شاخصی  به عنوان  شهر  بودن  »انسانی 
 Whyte, 2013, p. 18; Gehl,( »کیفیت آن مطرح می شود
نوع  محدودترین  اتومبیل ها  که  آنجا  از   )2016, p. 14

روابط متقابل را که معموالً به صورت رقابت، پرخاشگری 
 Hall, 2014, p.( و تخریب ظاهر می شود، باعث می شوند
210(. در این دیدگاه انسان و اتومبیل در تعامل با هم و 
اولویت پیاده طراحی  انسان و  با محوریت قرار دادن  فضا 
خواهد شد Moeini, 2006, p. 18( 12(. شهر سرزنده نیاز به 
زندگی شهری متنوع و پیچیده دارد؛ جایی که فعالیت های 
و  عبور  برای  نیاز  مورد  فضای  با  اجتماعی13  و  فراغتی 
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ترکیب  زندگی شهری  در  مشارکت  فرصت  و  پیاده  مرور 
شود )Gehl, 2014, p. 63(. در این پژوهش از میان انواع 
دیدگاه هایی که تعریفی از سرزندگی ارائه داده و معیارهایی 
دلیل جامعیت،  به  تعریف  یان گل  برشمرده اند،  آن  برای 
مبنا قرار داده خواهد شد؛  یان گل فضای شهری سرزنده 
 یا با کیفیت را فضایی  می داند که مردم به بودن و ماندن 
در آن عالقه دارند )Ibid, p. 21(. به این ترتیب سه شرط 
مهم برای فضای سرزنده از نظر او  یعنی »محافظت کننده 
بودن«، »آسایش بخش بودن« و »لذت بخش بودن«، مبنای 
دسته بندی معیارهای کالبدی  که در دیدگاه های گوناگون 
مطرح شده قرار گرفته و در قالب جداولی برای پیگیری در 

بخش ارزیابی خیابان، ارائه خواهد شد. 

5-1- نقش کالبد در فراهم شدن شرایط الزم برای 
سرزندگی فضای شهری 

فراهم  مردم،  بین  مفید  تعامالت  امکان  شدن  فراهم 
برخورداری  بودن،  راحت  دیگران،  تماشای  امکان  شدن 
نور خوب، سازگاری میان محیط و فعالیت، جوابگویی  از 
آمدن  های  هم  گرد  امکان  انسان،  بیولوژیکی  نیازهای  به 
غیررسمی  مردم، قابلیت دسترسی، انعطاف پذیری و غیره 
)Dadpur, 2012(. مجموع این شرایط را می توان در قالب 
نظر  در   )Gehl, 2016( نموده  بیان  گل  که  یان  شرایطی 
بودن«  »آسایش بخش  بودن«،  »محافظت کننده  گرفت؛ 
کالبد  کاربران.  برای  شهری  فضای  بودن«  »لذت بخش  و 
مبلمانش  و  اندازه هایش  هندسه اش،  از طریق  و  تا حدی 
این نوشتار  باشد. در  این شرایط مؤثر   می تواند در تحقق 
در جهت دستیابی به ریزمعیارهای کالبدی برای سنجش 
مبنای  مذکور  سه شرط  نوبهار،  خیابان  سرزندگی  میزان 

دسته بندی قرار گرفته است )جداول 1، 2 و3(.  

5-2- محافظت کننده بودن محیط
افراد باید احساس کنند در فضای شهری در معرض خطر 
نیستند. عوامل کالبدی در سه دسته در نظر گرفته می شود؛ 
و  جرم  وقوع  زمینه   کاهش  با  که  کالبدی ای  عوامل  اول؛ 
جنایت، به تقویت »امنیت« کمک  می کنند که مهم ترین 
 Jacobes, 2018, pp.( ناظر« است  آن ها وجود »چشمان 
Timmr& Seymoat, 2005 ;97 ,34(. دوم؛ عوامل کالبدی 
که از طریق محافظت از جسم افراد در برابر حوادث، ایمنی 
کاربران را افزایش  می دهد )Gehl, 2014, p. 91(. مهم ترین 
کاهش  یا  و   فضا  به  اتومبیل  ورود  از  ممانعت  عوامل  این 
 Bahreini,( سرعت آن به واسطه  نحوه  طراحی کالبد است
با محدودیت  های  انطباق محیط  به عالوه   .)2014, p. 91
جسمی  انسان به خصوص در مورد اقشار آسیب پذیر  یعنی 
سالمندان، کودکان و معلولین در دستیابی به این ویژگی 
James sorensen, 2015; Alexan- دارد  اهمیت  )بسیار 

der, 2008, p. 437(. سوم؛ عوامل کالبدی که به خوانایی 
مهم ترین   .)Allison et al., 2005( محیط کمک  می کند 
این عوامل عبارت اند از: قابل تشخیص بودن راه، لبه، حوزه 
 Lynch,( و همچنین وجود نشانه و گره  های قوی در محیط

.)2002

5-3- آسایش بخش بودن محیط
در  یک مکان سرزنده، جسم افراد در محدوده های دمایی 
و رطوبتی متعادل قرار گرفته و از بودن در معرض شرایط 
  Gehl, 2014, pp. 68,172;( جوی نامساعد حفظ  می شود
همچنین   . )Carmona, Heath, Oc, & Tiesdell, 2006
 Golkar, 2007, p.( از آلودگی ها دور نگه داشته می شود
69(. در چنین مکانی نیازهای جسمی  انسان مثل نیاز به 
استراحت کردن، خوردن، نوشیدن و غیره پیش بینی شده 
دراز  یا حتی  و   نشستن  برای  مکان هایی  مثل  امکاناتی  و 
 Whyte, 2013,( کشیدن در جواب به آن تعبیه می شود
p. 39(. تعبیه محل های نشستن ثانویه مثل پایه ها، پله ها، 
سنگ ها، وجود سرویس های بهداشتی، مغازه های خوراکی 
اقداماتی  از جمله  غیره  و  آبخوری ها  فروشی،  نوشیدنی  و 
آسایش بخش تر  می کنند.  را  شهری  فضای  که  هستند 
انطباق اندزه های محیط با اندازه های جسم انسان هم در 
این میان مؤثر است )Allison et al., 2005(. به خصوص 
آسیب پذیر  افراد  محدودیت های  و  اندازه ها  به  که  زمانی 

.)Whyte, 2013, p. 51; Gehl, 2014, p. 142( مواجهیم

5-4- لذت بخش بودن محیط
چنانچه محیط بتواند »داده های خوشایندی برای حواس 
گوناگون انسان عرضه کند«، بر میزان لذت بخش بودن آن 
افزوده می شود )Gehl, 2014, p. 178(. این امر از طریق 
تناسبات زیبا و چشم نواز در محیط، وجود عناصر با هویت 
محیط  انعطاف پذیری  سبز،  کریدورهای  حفظ  محلی، 
 Carmona,( محقق  می شود  حدی  تا  آن  بودن  متنوع  و 
 Heath, Oc, & Tiesdell, 2006; Timmer & Seymoat,
 2005; Allison et al., 2005; Barton, Grant, & Guise,
در  بصری  و  کالبدی  نفوذپذیری  وجود  عالوه  به   .)2003
Carmo-( است مؤثر  شهری  فضاهای  از  افراد   لذت بردن 

رخدادها،  لذت بخش ترین  از  زیرا  یکی  na et al., 2006(؛ 
فراهم شدن امکان نظاره فعالیت دیگر افراد استفاده کننده 
 Jacobes, 2018, p.( از فضا مثاًل تماشای بازی بچه هاست
برای  امکان  وجود  همچنین   .)37; Gehl, 2014, p. 139
گروه های  که  انفرادی  و  جمعی  فعالیت های  بعضی  انجام 
می آورد  هم  گرد  محیط  در  را  مختلف  جنسیتی  سنی، 
Gehl, 2016, pp. 22-( فضای شهری را مطلوب تر می کند
 23; Madani pour, 2008, p .194; Alexander, 2008,

.)p. 437



52

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع










14
00
ار
به
.3
4
اره

شم


جدول 1: معیارها و ریزمعیارهای کالبدی مؤثر بر محافظت کننده بودن محیط 
شرایط الزم برای 

سرزنده شدن محیط
معیارهای کالبدی 
مؤثر بر سرزندگی

منبعریزمعیارها

محافظت کننده بودن 
محیط

قابل تشخیص بودن مکان به مثابه راه  یا حوزه- خوانا بودن کالبد
قابل تشخیص بودن لبه  های مکان- 
وجود گره  های قوی در ابتدا، انتها و درون مکان- 
وجود نشانه  های قوی در ابتدا، انتها و درون مکان- 

 )Lynch, 2002;
Allison et al., 2005(

محافظت کننده بودن 
محیط

با مکان که مردم مدت - امن بودن کالبد همجواری کاربری هایی 
کاربری  مثاًل  دارند  حضور  آن  در  طوالنی تری 

مسکونی، تجاری اعم از رستوران، کافه و غیره.

)Carmona et al., 2006(

 ,Timmer & Seymoat(عدم وجود گوشه  های دنج و غیر قابل نظارت- 
2005; Jacobes, 2018, p. 

35(
-Gehl, 2014, p. 79; Car(قراردادن لبه  های نرم و نفوذپذیر- 

mona et al., 2006; Barton, 
Grant, & Guise, 2003(

بزرگ، -  پنجره  های  شفاف،  نماهای  تعبیه  
برای  فعال  جلویی  جبهه   فراوان،  گشودگی  های 

بناها

)Gehl, 2014, p. 79; Car-
mona et al., 2006(

با -  آن  لبه  های  ارتفاع  و  فضا  عرض  هماهنگی 
محدودیت  های دیداری انسان، به گونه ای که از 

لبه ها، کل عرض مکان قابل نظارت باشد. 

)Gehl, 2014, p. 35(

-Gehl, 2014, p. 89; Jaco(منابع نور کافی در فواصل و ارتفاع مناسب- 
bes, 2018, p. 43(

)Alexander, 2008, p. 345(تفیک مسیر سواره، پیاده و دوچرخه- ایمن بودن کالبد

)Alexander, 2008, p. 361(باال بودن سطح پیاده رو نسبت به سواره رو- 

)Gehl, 2014, p. 89(منابع نور کافی در ارتفاع مناسب- 

-Gehl, 2014, p. 128; Car(اجتناب از اختالف سطح  های غیرضروری در کف- 
mona et al., 2006(

)James Sorensen, 2015(تعبیه  پله و رمپ  های استاندارد - 

)James Sorensen, 2015(غیر لغزنده بودن مصالح کف- 

)Gehl, 2016(عدم انعکاس نور توسط مصالح- 

جدول 2: معیارها و ریزمعیارهای کالبدی مؤثر بر آسایش بخش بودن محیط    
شرایط الزم برای 

سرزنده شدن محیط
معیارهای کالبدی 
مؤثر بر سرزندگی

منبعریزمعیارها

آسایش بخش بودن 
محیط

تأمین آسایش 
اقلیمی  توسط کالبد 

محیط

جهت گیری مکان در جهت پرهیز از آفتاب در - 
تابستان و سایه در زمستان

)Gehl, 2014(

تناسباتی که سبب پرهیز از آفتاب در تابستان و - 
سایه در زمستان  می شود 

)Gehl, 2014, p. 68(

بادهای -  از  اجتناب  در جهت  مکان  جهت گیری 
مزاحم و گشوده بودن به سوی بادهای مطلوب

)Gehl, 2014(

اجتناب از ایجاد تونل باد در کنار ساختمان های - 
بسیار بلند 

)Gehl, 2014, p. 172(
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شرایط الزم برای 
سرزنده شدن محیط

معیارهای کالبدی 
مؤثر بر سرزندگی

منبعریزمعیارها

آسایش بخش بودن 
محیط

تأمین آسایش 
اقلیمی  توسط کالبد 

محیط

تعدیل -  جهت  در  سبز  مسیرهای  از  بردن  بهره 
شرایط اقلیمی  مکان 

)Alexander, 2008, p. 
341; Barton, Grant, & 

Guise, 2003(
نشستن -  جاهای  روی  افقی  سایه بان های  تعبیه  

و ایستادن
)Gehl, 2014(

تقلیل آلودگی  های 
محیطی به واسطه  

کالبد 

آلودگی -  )کاهش  اتومبیل  ورود  کردن  محدود 
ناشی از سرب(

)Golkar, 2007, p. 69(

آسایش بخش بودن 
محیط

تقلیل آلودگی  های 
محیطی به واسطه  

کالبد

عبور -  مسیر  از  دور  توقف  مکان های  تعبیه  
اتومبیل ها

)Golkar, 2007, p. 69(

تعبیه  حائل هایی مثل درختان و غیره در فاصله  - 
مکان های توقف و مسیر اتومبیل ها

بهداشتی -  سرویس  زباله،  سطل  قرارگیری 
و  تابش  و  باد  جهت  گرفتن  نظر  در  با  غیره  و 
همچنین دیگر کاربری ها برای اجتناب از بوها و 

منظره  های نامطلوب
تأمین امکانات 

رفاهی توسط کالبد 
محیط

وجود سطل زباله، سرویس بهداشتی و غیره به - 
تعداد کافی و فواصل مناسب

 ;Gehl, 2016, p. 84(تعبیه  جاهایی برای نشستن- 
Whyte, 2013, p. 48(

 ;Gehl, 2014, p. 128(اجتناب از اختالف سطح  های غیرضروری در کف- 
Carmona et al., 2006(

انطباق کالبد محیط 
با اندازه  های جسمی 

 کاربران

)James Sorensen, 2015(تعبیه  پله و رمپ  های استاندارد در جاهای الزم- 

)Allison et al., 2005(رعایت مقیاس انسانی- 

جدول 3: معیارها و ریز معیارهای کالبدی مؤثر بر لذت بخش بودن محیط    
شرایط الزم برای 

سرزنده شدن محیط
معیارهای کالبدی 
مؤثر بر سرزندگی

منبعریز معیارها

لذت بخش بودن 
محیط

تأمین داده  های 
خوشایند برای 

حواس توسط کالبد 
محیط

 ;Carmona et al., 2006(هماهنگی بناهای مجاور با هم 
Allison et al., 2005(

 ,Timmer & Seymoat(خط آسمان پلکانی و متنوع
2005(

  .Alexander, 2008, p(بهره بردن از گیاهان 
342; Barton, Grant, & 

Guise, 2003(

)Carmona et al., 2006(نورپردازی متناسب و زیبا

)Carmona et al., 2006(رنگ های چشم نواز مصالح

در  کافی  جزییات  با  بافت  های  و  مصالح  از  استفاده 
در  دیواره ها  و  )مثاًل کف ها  کاربر  به  نزدیک  فواصل 

ارتفاع همکف( برای دیدن و لمس کردن 

)Gehl, 2014, p. 35; Sal-
ingaros, 2008(
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شرایط الزم برای 
سرزنده شدن محیط

معیارهای کالبدی 
مؤثر بر سرزندگی

منبعریز معیارها

انعطاف پذیر بودن 
کالبد و تنوع 

کالبدی

 ,Timmer & Seymoat(تقسیم شدن مکان به فضاهای کوچک تر
2005; Barton, Grant, & 
Guise, 2003; Allison et 

al., 2005(

طریق  از  کوچک تر  فضاهای  به  مکان  تقسیم شدن 
درختان و غیره

)Timmer & Seymoat, 
2005; Allison et al., 

2005(

هویت مند بودن 
کالبد

 ,Timmer & Seymoat(استفاده از موتیف  های بو می در نماها
2005(

لذت بخش بودن 
محیط

سلسله مراتب 
داشتن

)Salingaros, 2008(اجزاء در نسبت  های 2 به 7 

امکانات کالبدی 
برای نظاره  

رویدادهای مثبت

 ;Gehl, 2014, p. 79(قراردادن لبه  های نرم و نفوذپذیر14
Carmona et al., 2006; 

Barton, Grant, & Guise, 
2003(

تعبیه  کنج هایی برای نشستن و ایستادن در جداره ها 
و نظاره ی مکان 

)Gehl, 2016, p.84(

همجواری فضاهای سبز و جاهای نشستن  یا ایستادن 
مشرف به رویدادهای خوشایند

)Alexander, 2008, p. 
342(

امکانات کالبدی 
برای انجام 

فعالیت  های مثبت 
جمعی و فردی

همجواری فضاهای سبز با فضاهای مکث که امکان 
فعالیت در آن ها هست.

)Alexander, 2008, p. 
342(

6. معرفی مورد مطالعاتی
این  دارد.  قرار  کرمانشاه  شرق  شمال  در  نوبهار  خیابان 
خیابان در سال 1341 ه.ش بر اساس شهرسازی شطرنجی 
و در راستای شمال- جنوب ساخته شد. این خیابان، شامل 
چهار بخش است؛ دو پیاده رو به عرض 5 متر در دو طرف، 
برای  متر  به عرض 11  هر  یک  برگشت  و  رفت  معبر  دو 

و  وسط  در  متر   5 عرض  به  پیاده رو  یک  اتومبیل،   تردد 
دو نوار در حد فاصل پیاده رو  های کناری و معبر سواره رو، 
برای توقف اتومبیل ها. در طول مسیر در کناره ی پیاده رو ها، 
ردیف درختانی کاشته شده است. کوچه هایی به عرض 8 
متر در هر دو سمت خیابان بر آن عمود بوده و تحت  یک 

نظام شطرنجی آن را قطع می کنند )شکل 2 و 3(.

شکل 2: پالن خیابان نوبهار 
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شکل 3: برش عرضی از خیابان نوبهار 

نتایج ارزیابی اولیه  خیابان نوبهار را که حاصل مقایسه  آن با 
معیارهای نظری موجود است  می توان در قالب ضعف ها و 

قوت  های کالبدی این خیابان در نظر گرفت. 

شکل 4: دید از انتهای خیابان نوبهار به چهار راه نوبهار- دید به 
جنوب، 1398 

شکل 5: تقاطع  یکی از کوچه  های فرعی

شکل 6: دید از انتهای خیابان نوبهار به چهار سی متری- دید به شمال

 

شکل 7: خط آسمان و لبه  های خیابان نوبهار

 

شکل 9: جاهای نشستن در خیابان نوبهارشکل 8: وضعیت آفتاب/ سایه در  یک نقطه بحرانی از خیابان نوبهار 
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شکل 11: خرد فضاهای ایجاد شده به کمک درختانشکل 10: عدم هماهنگی در جداره  خیابان  

مورد  کالبد  درباره  کاربران  آراء  بررسی   .7
مطالعاتی

نتایج مطالعه در قالب هفت سؤال باز از 37  نفر از کاربران 
خیابان که همگی حضور در این مکان را به اختیار انتخاب 
عبارت اند  سؤاالت  این  موضوع  شد.  پرسیده  کرده اند 
از  دوری  اقلیمی،  آسایش  ایمنی،  امنیت،  خوانایی،  از: 
آلودگی ها، راحتی و لذت؛ مصاحبه کننده درباره  هر  یک از 

این موضوعات با کاربر گفتگو کرده و سعی  می نمود او را 
به سمت صحبت از ویژگی  های کالبدی این خیابان هدایت 
از درون  ثبت شده و کدهایی  نهایت مصاحبه ها  کند. در 
عدم  وجود  یا  مواردی  در  کدها  این  شد.  استخراج  آن ها 
وجود ضعف ها و قوت  های نتیجه شده از ارزیابی اولیه را از 
نظر کاربر روشن  می کنند و در موارد دیگر پرتکرار بودن 
آن ها اهمیت بعضی از ضعف ها و قوت  های کالبدی از نظر 

کاربران را مشخص  می کند )جدول 4 و 5(.  

جدول 4: قوت  های کالبدی خیابان نوبهار در مقایسه با معیارهای نظری و آراء کاربران مکان
شرایط الزم 

برای سرزنده 
شدن محیط

قوت  های کالبدی خیابان نوبهارارزیابی اولیه )بر اساس معیارهای نظری(
)از طریق رجوع به آراء کاربران(

قوت  های کالبدی خیابان نوبهار
)از طریق مقایسه با معیارهای نظری، ارائه 

شده در جداول 1،2،3(

تعداد و درصد علت ها
افرادی که وجود 

این ویژگی را 
تأیید کرده اند.

تعداد و درصد 
افرادی که تأثیر 
این ویژگی را 
ادراک کرده اند.

هار
نوب

ن 
یابا

 خ
بد

کال
ن 

ود
ه ب

ند
 کن

ت
فظ

حا
م

--2978تناسبات 1 به 10- - قابل تشخیص بودن مکان به مثابه راه خوانایی

--2167وجود دو چهارراه شاخص- - گره  های قوی در ابتدا و انتهای خیابان

وجود پارک نوبهار- - نشانه  قوی در چهار راه نوبهار
درختان کاج کهنسال- 

3081--

- نشانه  قوی در جهت فهم بهتر جهت در 
چهار راه سی متری

--1540باز بودن مسیر دید به کوه  های شمالی- 

-  هندسه  مستقیم و عاری از کنج  های غیر امنیت
قابل نظارت

قرارگیری در  یک خیابان مسستقیم به - 
طول 370 متر

2468--

3594--ورودی متعدد خانه ها و مغازه ها- - لبه  های نرم و نفوذپذیر

3594--مغازه ها با ویترین شیشه ای- لبه  های شفاف با گشودگی  های فراوان

به  خیابان  عرض  کل  بر  نظارت  امکان   -
دلیل تناسبات عرض و ارتفاع آن

--3081تناسبات 4 به 1- 

باز بودن مغازه ها تا پاسی از شب- - منابع نور کافی و در جای مناسب
تیرهای بلند چراغ برق در خیابان- 
تیرهای کوتاه برق در مسیر پیاده- 

1133--

ایجاد - - باال بودن کف پیاده رو نسبت به سواره روایمنی و  سواره  و  پیاده  مسیر  تفکیک 
اختالف در کف

--2575

تأمین دید رانندگان: تیرهای بلند برق - - منابع نور کافی و در جای مناسب
در خیابان

تأمین دید پیاده: تیرهای کوتاه برق در - 
مسیر پیاده

1133--
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شرایط الزم 
برای سرزنده 
شدن محیط

قوت  های کالبدی خیابان نوبهارارزیابی اولیه )بر اساس معیارهای نظری(
)از طریق رجوع به آراء کاربران(

قوت  های کالبدی خیابان نوبهار
)از طریق مقایسه با معیارهای نظری، ارائه 

شده در جداول 1،2،3(

تعداد و درصد علت ها
افرادی که وجود 

این ویژگی را 
تأیید کرده اند.

تعداد و درصد 
افرادی که تأثیر 
این ویژگی را 
ادراک کرده اند.

هار
نوب

ن 
یابا

 خ
بد

کال
ن 

ود
ش ب

بخ
ش 

سای
آسایش آ

اقلیمی
تأمین بهترین جهت تابش- - جهت گیری شمالی- جنوبی خیابان15 

جلوگیری از  یخ زدگی مسیر در زمستان- 
سایه سازی در صبح و عصر تابستان- 

--826

زمستانی - - جهت گیری شمالی- جنوبی خیابان  نامطلوب  باد  بر جهت  عمود 
و تابستانی

--826

جهت  در  سبز  مسیرهای  از  بهره بردن   -
تعدیل شرایط اقلیمی  مکان

1745--وجود درختان سبز با تناسبات انسانی- 

دوری از 
آلودگی

تعبیه  حائل هایی مثل درختان و غیره در 
فاصله  مکان های توقف و مسیر اتومبیل ها

تعبیه  حائل هایی مثل درختان و غیره - 
مسیر  و  توقف  مکان های  فاصله   در 

اتومبیل ها

--3090

- وجود سرویس بهداشتی، سطل زباله به راحتی
تعداد کافی 

نیمکت  های استاندارد با پشتی- 
مسیر -  از  نیمکت ها  نشستن  عقب تر 

پیاده

2062--

هار
نوب

ن 
یابا

 خ
بد

کال
ن 

ود
ش ب

بخ
ت 

نماهای - - بهره گیری از درختان لذتلذ به  دید  کردن  محدود 
ناهماهنگ ساختمان ها

ایجاد خردفضاهایی درون فضای اصلی- 

--2996

3594--وجود مغازه  های متعدد- - لبه  های نرم و نفوذپذیر

- امکان نشستن و نظاره کردن فعالیت  های 
خیابانی

--1338وجود نیمکت ها- 

--2055ایجاد مقیاس انسانی- - ارتفاع مناسب درختان

1338--لمس برگ ها- - نوع درختان

جدول 5: ضعف  های کالبدی خیابان نوبهار در مقایسه با معیارهای نظری و آراء کاربران مکان
شرایط الزم 

برای سرزنده 
شدن محیط

ضعف  های کالبدی خیابان نوبهارارزیابی اولیه )بر اساس معیارهای نظری(
)از طریق رجوع به آراء کاربران(

ضعف  های کالبدی خیابان نوبهار
)از طریق مقایسه با معیارهای نظری، ارائه شده 

در جداول 1،2،3(

تعداد و درصد علت ها
افرادی که وجود 

این ویژگی را 
تأیید کرده اند.

تعداد و درصد 
افرادی که تأثیر 
این ویژگی را 
ادراک کرده اند.

ن 
ود

ه ب
ند

ت کن
فظ

حا
م

لبه  های ضعیف و غیر قابل تشخیص در دو - خوانایی
سوی خیابان

--2674عدم وجود شاخص های معماری- 

در -  تشخیص  قابل  غیر  و  ضعیف  گره  های 
درون مکان 

در تقاطع خیابان با کوچه ها- 
--3491هندسه مشابه

--2978تابلوها، عالئم زیاد و نا هماهنگ- نشانه  های ضعیف در درون مکان - 

عدم یا کمبود پنجره در طبقات باالی - امنیت
همکف

3188--تأکید بر کاربری تجاری- 

تداخل چتر درختان با بعضی منابع نور و - 
کاهش روشنایی

----عدم توجه به محل قرارگیری درختان- 

در - عدم تفکیک مسیر سواره، پیاده- ایمنی پیاده  و  سواره  فراوان  تقاطع  های 
2064ابتدای کوچه ها

دوچرخه -  برای  مکان  بودن  ایمن  عدم 
سوارها

3294عدم تعریف مسیر دوچرخه سواری- 
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شرایط الزم 
برای سرزنده 
شدن محیط

ضعف  های کالبدی خیابان نوبهارارزیابی اولیه )بر اساس معیارهای نظری(
)از طریق رجوع به آراء کاربران(

ضعف  های کالبدی خیابان نوبهار
)از طریق مقایسه با معیارهای نظری، ارائه شده 

در جداول 1،2،3(

تعداد و درصد علت ها
افرادی که وجود 

این ویژگی را 
تأیید کرده اند

تعداد و درصد 
افرادی که تأثیر 
این ویژگی را 
ادراک کرده اند.

دن
 بو

ده
کنن

ت 
فظ

حا
برای - سرعت باالی حرکت اتومبیل ها در خیابان- ایمنیم مسیر  در  شکستگی  تعبیه  عدم 

----کاهش سرعت اتومبیل

نماهای مرتفع- افزایش احتمال سقوط مصالح نما- 
خط آسمان غیر پلکانی- 

----

تداخل چتر درختان با بعضی منابع نور و - 
کاهش روشنایی

----عدم توجه به محل قرارگیری درختان- 

و -  ولیچر  کالسکه،  مرور  و  عبور  دشواری 
معلوالن

----اختالف سطح  های غیرضروری در کف- 

----عدم توجه به نیاز  های افراد خاص- عدم تعبیه  پله و رمپ  های استاندارد- 

12.5--مصالح نامناسب با اقلیم- لغزنده بودن مصالح کف در بعضی نقاط- 

عدم استحکام مصالح در برابر وزن عابرین - 
و اتومبیل ها و غیره

مصالح نامناسب- 
12.5--زیرسازی نامناسب- 

دن
 بو

ش
بخ

ش 
سای

آ

آسایش 
اقلیمی

تقاطع  های زیاد خیابان با کوچه ها و امکان - 
نفوذ باد نامطلوب در زمستان در این نقاط

در -  کوچه ها  غربی  شرقی  قرارگیری 
راستای باد نامطلوب

----

ارتفاع -  با  نسبت  در  خیابان  بودن  عریض 
جداره ها، در معرض تابش نامطلوب بودن 

بخش زیادی از میانه  های مکان

--1250تناسبات 4 به 1- 

در جوار -  نامطلوب  و سایه  باد  تونل  ایجاد 
آن در زمستان 

----وجود  یک ساختمان 12 طبقه- 

دوری از 
آلودگی

و -  تابش  برابر  در  مردم  از  حفاظت  عدم 
بارش توسط کالبد فضا

--3191عدم وجود سایه بان های افقی- 

ابتدای - در معرض آلودگی قرار گرفتن مردم-  در  زباله  سطل  های  موقعیت 
کوچه ها 

2163--

--2884عدم تفکیک مسیر سواره و پیاده- آلودگی سرب ناشی از اتومبیل ها- 

عدم تفکیک مسیر سواره و  پیاده- آلودگی صوتی ناشی از اتومبیل ها- 
عدم استفاده از موانع انتشار آلودگی - 

صوتی
وجود ترافیک در منطقه- 

2884--

و - راحتی کالسکه  معلولین،  حرکت  دشواری 
سالمندان

موانع حرکتی زیاد و اختالف سطح  های - 
غیر ضروری در کف

2163--

عدم احساس راحتی در هنگام بارندگی و - 
تابش خورشید

--3191عدم وجود سایه بان های افقی- 

ازدحام درمسیر حرکت و ایستادن- 
مکان -  به عنوان  جداول  لبه  در  ازدحام 

نشستن

و -  استاندارد  نشستن  جاهای  کمبود 
ایستادن

وجود دست فروشان- 
و -  درختان  قرارگیری  محل  تداخل 

تیرهای چراغ  برق در پیاده روها
فضای -  و  حرکت  فضای  تفکیک  عدم 

مکث

2362--

26743188عدم هماهنگی نماها با هم- عدم امکان حض بصری مطلوب- 

بو می در - تعلق نداشتن کالبد به بستر-  شکل  های  از  بهره گیری  عدم 
نماها

----

----خط آسمان یکنواخت- یکنواختی در دید به آسمان- 
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شرایط الزم 
برای سرزنده 
شدن محیط

ضعف  های کالبدی خیابان نوبهارارزیابی اولیه )بر اساس معیارهای نظری(
)از طریق رجوع به آراء کاربران(

ضعف  های کالبدی خیابان نوبهار
)از طریق مقایسه با معیارهای نظری، ارائه شده 

در جداول 1،2،3(

تعداد و درصد علت ها
افرادی که وجود 

این ویژگی را 
تأیید کرده اند

تعداد و درصد 
افرادی که تأثیر 
این ویژگی را 
ادراک کرده اند.

دن
 بو

ش
بخ

ذت 
ل

در - لذت زیبایی شناسانه  عوامل  دخالت  عدم 
نورپردازی

و -  محدود  برق  چراغ  های  از  استفاده 
معمول

2987--

در -  متنوع  بافت  های  از  استفاده  عدم 
جداره ها

----

عدم رعایت سلسله مراتب در تقسیمات - 
نماها

دیدگاه -  در  نما  اهمیت  به  بی توجهی 
شهری

----

----کاربری  های متعدد تجاری- عدم تنوع در فعالیت  های موضوع تماشا- 

ارتفاع- - احساس رهاشدگی-  به  عرض   1 به   4 نسبت 
محصوریت کم

----

عدم استفاده از گیاهان معطر- درختان - عدم بهره گیری از بوی گیاهان- 
گل دار

----

عدم توجه به نقش گیاهان در هماهنگی - عدم کفایت فضای سبز- 
با کالبد بر کیفیت محیط

2672--

عدم تناسب تعداد کاربر و فضای - کمبود جاهای نشستن و ایستادن- 
نشستن

2362--

8. بحث 
فضا،  سرزندگی  معیارهای  با  نوبهار  خیابان  اولیه   مقایسه  
برخوردار  نسبی  خوانایی  از  مکان  این  که  نشان  می دهد 
است. نقطه  قوت خیابان در مقیاس کالن تناسبات کلی آن 
است؛ دو گره موجود در ابتدا و انتهای خیابان که به کمک 
نشانه هایی تقویت  می شوند. در حالی که در مقیاس میانی 
و خرد،  یعنی آنجا که تقسیمات داخلی خیابان، گره ها و 
در  جداره هایش  هماهنگی  و  مکان  این  درون  نشانه  های 
خوانایی  احتمال  پیدا  می کند،  موضوعیت  لبه،  تعریف 
تفکیک  در  کاربران   .)4 )جدول  می یابد  کاهش  خیابان 
اجزاء درونی به خصوص تمایز قائل شدن بین کوچه  های 
منشعب از خیابان مشکل دارند )ر.ک.ب جدول 5(. محور 
بصری رو به کوه های شمال در هنگام حرکت به مثابه  یک 
نشانه در ذهن اکثر افراد ادراک نشده است. کالبد خیابان 
نقش قابل توجهی در تأمین امنیت آن دارد؛ زیرا هندسه  
کلی آن فاقد شکستگی است، لبه ها در طبقه  همکف نرم، 
نفوذپذیر و با گشودگی  های فراوان اند، تناسبات کلی امکان 
نظارت از لبه ها را فراهم  می کند و منابع نور کافی است. 
عوامل مذکور این احساس را در کاربران ایجاد  می کند که 
اوالً در هنگام بروز خطر کسانی متوجه آن ها شده و ممکن 
است به کمک شان بیایند و دوماً، افراد مجرم در این مکان 
در معرض دید مغازه داران و افراد پیاده هستند. تعدادی 
از کاربران، به درستی، تقاطع کوچه ها با خیابان را به عنوان 
گوشه  های غیرقابل نظارت مستعد بروز جرم  می دانند. این 
نقاط حتی اگر جر می  هم در آن رخ ندهد احساس امنیت 

افراد را کاهش  می دهد. به عالوه بیش تر کاربران که  این 
آن  نور  کرده اند،  تجربه  شب  در  را  مکان  این  در  حضور 
روشنایی  مغازه ها، هم  این  تعطیلی  با  نمی دانند.  کافی  را 
کاهش پیدا  می کند و هم در این ساعت ها دیگر لبه  های 
در  مکان  این  دست  می دهند.  از  را  خود  کارکرد  شفاف 
آراء  عمل  می کند.  ضعیف  بسیار  کاربران  ایمنی  تأمین 
مصاحبه  اکثر  تأیید  می کند؛  را  موضوع  این  هم  کاربران 
شوندگان تنها اقدام انجام شده برای تفکیک سواره و پیاده 
 یعنی باالتر بودن کف پیاده رو از سواره رو را ادراک کرده 
و آن را در احساس ایمنی شان مؤثر  می دانند، اما در عین 
به خصوص  و  مسیر  دو  این  مؤثرتر  تفکیک  عدم  از  حال 
ابتدای کوچه ها  این دو در  وجود تقاطع  های فراوان میان 
احساس نارضایتی دارند. کاربران همچنین وضعیت موجود 
این مکان را مناسب عبور دوچرخه نمی دانند ورود آن ها به 
این مکان بر کاهش ایمنی  می افزاید. نامناسب بودن مصالح 
و عدم استحکام آن ها در کف و لبه  های مکان تنها مورد 
شاید  است.  گرفته  قرار  شوندگان  مصاحبه  از  یکی  توجه  
علت آن باشد که آن قدر عوامل کالبدی مؤثر در ضعیف 
شدن این مکان به لحاظ ایمنی زیاد است که حساسیت 
افراد همه  این عوامل را پوشش نمی دهد و بعضی از آن ها 
از نظر پنهان  می ماند. عواملی همچون اختالف سطح  های 
جاهای  در  رمپ  و  پله  وجود  عدم  غیرضروری،  و  زیاد 
افراد  آسایش  تأمین  وجه  از  غیره.  و  حرکتی  موانع  الزم، 
این  نقاط قوت  اصلی ترین  از  برابر شرایط جوی،  یکی  در 
کالبد، جهت گیری شمالی جنوبی آن است، که کاربران آن 
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با جهت  نکرده اند. هر چند جهت گیری خیابان  ادراک  را 
سویی  از  اما  دارد؛  انطباق  اقلیمی  شهرکرمانشاه  بهینه ی 
از سوی دیگر  و  مقیاس کالن  محصوریت کم خیابان در 
عدم وجود سایه بان های افقی در مقیاس خرد سبب  می شود 
افراد به خوبی در برابر تابش آفتاب حفاظت نشوند. در مورد 
تأثیر جهت گیری خیابان در محافظت از افراد در برابر باد 
هم وجود تقاطع  های فراوان خیابان با کوچه  های اطراف و 
همچنین وجود  یک ساختمان دوازده طبقه در نقطه ای از 
نیمی  تقریباً  کالبدند.  توفیق  عدم  اصلی  علل  مکان،  این 
ایجاد احساس   از مصاحبه شوندگان وجود درختان را در 
در  نوبهار  دانسته اند. خیابان  مؤثر  این محیط  در  آسایش 
خوبی  به  را  افراد  بتواند  که  مکانی  به عنوان  اولیه  بررسی 
در برابر آلودگی ها حفاظت کند، ارزیابی نمی شود. کاربران 
به طور عمده علت را وجود آلودگی  های سرب و آلودگی  های 
همجواری  و  مکان  این  از  اتومبیل  عبور  از  ناشی  صوتی 
مکان های مکث با مسیر سواره ذکر کرده اند. در عین حال 
بودن درختان در فاصله  مسیر سواره و مکان های نشستن 
را تا حدی کاهش دهنده  آلودگی و مثبت ارزیابی کرده اند. 
نمی دانند؛  »راحت«  را  مکان  این  عمده  به طور  کاربران 
ایستادن،  برای  مکث  فضاهای  و  نشستن  جاهای  کمبود 
اختالف سطح  های زیاد و غیر ضروری که باعث سختی در 
حرکت معلولین، کالسکه و سالمندان  می شود از اصلی ترین 
موارد ذکر شده توسط ایشان است. در عین حال بیش تر 
کاربران امکاناتی مثل سرویس بهداشتی و تعداد سطل  های 
نظر  به  اولیه  ارزیابی  در  کافی  می دانند.  را  زباله  کوچک 
رسید که کالبد خیابان نوبهار با وجود برخورداری از بعضی 
ویژگی ها  می تواند به طور نسبی زمینه  لذت بردن افراد از 
فضا را فراهم کرده و خود عامل نسبتاً مثبتی در جذب و 
توقف آن ها در این مکان باشد. اما رجوع به آراء کاربران 
تا آنجا که مشخص شد  این نتیجه گیری را تعدیل نمود. 
بیش تر کاربران به واسطه  عوامل غیرکالبدی در این مکان 
حاضر  می شوند. هر چند تعداد زیادی از مصاحبه شوندگان 
را  نفوذپذیر  و  نرم  لبه  های  از درختان و وجود  بهره گیری 
توقف شان  بر  را  آن  و  دانسته  لذت بخش  این خیابان  در 
این مکان را فاقد جاهای  در محیط مؤثر دیده اند اما اوالً 
کافی برای توقف دانسته و دوم آن را فاقد موضوعات کافی 
بردن ذکر کرده اند. همچنین کاربران  برای تماشا و لذت 
ترجیح  می دهند که نوع و ارتفاع درختان متنوع تر از وضع 
موجود باشد. به عالوه بیش تر آن ها ناهماهنگی در نماهای 
دو طرف خیابان را عامل مهمی  در عدم لذت بردن از کالبد 
خیابان  این  سبز  فضای  کاربران  نظر  از  محیط  می دانند. 
کافی نیست و عوامل زیبایی شناسانه در طراحی نورپردازی 

مکان به کار نرفته است.

9. نتیجه گیری
نتایج بخش نظری نشان  می دهد مهم ترین قوت  های کالبدی 
خیابان نوبهار که با سرزندگی آن نسبت دارند، مربوط به 

ویژگی هایی  است؛  کالن  مقیاس  در  مکان  این  هندسه  
همچون هندسه  کلی در سطح افق و جهت گیری. در حالی 
که عمده  ضعف ها در مقیاس میانی و خرد رخ داده است؛ 
از نظر  لبه ها  از: طراحی  این ضعف ها عبارت اند  مهم ترین 
در  این  اجزاء.  هماهنگی  و  مطلوب  ارتفاع  از  بردن  بهره 
حالی است که تالقی کوچه ها با خیابان در لبه  های آن از 
حساس ترین و آسیب پذیرترین نقاط لبه هاست. بررسی آراء 
تأیید می کند؛  را  نتایج  این  این مکان هم  کاربران درباره  
افراد ویژگی  های مثبت کالبدی مؤثر بر حضورشان را در 
از درختان،  بهره گیری  نظیر  به عواملی  ترتیب  به  خیابان 
لبه  های نرم با گشودگی  های فراوان و عرض مناسب و قابل 
نظارت معبر نسبت  می دهند. آن ها ویژگی  های منفی کالبد 
را به ترتیب عبارت از؛ قابل تشخیص نبودن اجزاء درونی 
خیابان، کمبود و نبود بازشو در طبقات باالی همکف و عدم 

هماهنگی نماها عنوان  می کنند. 
نشان  پژوهش  میدانی  و  نظری  بخش  نتایج  مقایسه  
بیش تر  کاربران  ادراک  انتظار  می رود  که  چنان   می دهد 
معطوف به اجزاء و روابط در مقیاس میانی و خرد است. 
از وجه  این مکان  بنابراین  می توان گفت سرزنده تر شدن 
به  پرداختن  به  وابسته  چیز  هر  از  بیش  کالبدش  تقویت 
مقیاس میانی و خرد است. سه راهکار اصلی در این جهت 
نه  و  پنج طبقه  لبه ها در حد  ارتفاع گرفتن  از:  عبارت اند 
بیش تر، هماهنگ شدن اجزاء لبه و در نهایت توجه ویژه به 
طراحی لبه در نقطه  تالقی کوچه ها با خیابان )جدول6(. از 
آنجا که تعداد به طور نسبی زیادی از ساختمان های لبه این 
خیابان کم ارتفاع بوده و پیش بینی می شود در سال های 
آینده بازسازی یا نوسازی شوند، به کارگیری ضوابطی برای 
تعیین حد ارتفاع و الگوهای طراحی نما فرصت خوبی برای 
در  می آورد.  فراهم  مکان  این  محیطی  کیفیت های  ارتقاء 
طراحی لبه ها هم می توان از راهکارهای گوناگونی از جمله 
استفاده از درختان خاص، تغییر در نوع یا چینش مصالح 
در جداره ها و کف، تعریف نوع کاربری ها، بن بست نمودن 

مسیر سواره رو از کوچه به خیابان و غیره استفاده نمود.
مقایسه  نتایج پژوهش حاضر با پژوهش  های مشابه که به 
ارزیابی  یک مکان از دید کاربران  می پردازند، نشان  می دهد 
در اغلب پژوهش  های قبلی  یا معیارهای کالبدی به مثابه 
»به طور  مؤلفه ها،  دیگر  کنار  در  مؤثر  مؤلفه  های  از   یکی 
کلی« مورد ارزیابی قرار گرفته و  یا اگر به ریز معیارهای آن 
پرداخته شده، اولویت بندی معیارها بر اساس نظر کاربران 
انجام  پژوهش  در  مثال  به عنوان  است.  نبوده  نظر  مورد 
شده توسط صرافی و دیگران، )Sarrafi et al., 2019(، که 
تهران  ولیعصر  خیابان  زیست پذیری  مؤلفه  های  وضعیت 
معیارهای  قرار  می دهد،  بررسی  مورد  کاربران  نظر  از  را 
کالبدی تحت عنوان مؤلفه  زیست محیطی به عنوان  یکی از 
شش مؤلفه مؤثر ذکر شده است. این مؤلفه از نظر کاربران 
نشده  مشخص  اما  است  مکان  این  قوت  نقطه   بیش ترین 
نظر  از  آن  معیارهای  ریز  میان  ای  اولویت بندی  چه  که 
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کاربران وجود دارد. همچنین در پژوهش حبیبی و دیگران 
)Habibi, Nastaran, & Mohammadi, 2015(، هم که به 
ارزیابی سرزندگی فضاهای عمو می  )نمونه  موردی خیابان 
نظر شرقی( از نظر جوانان پرداخته است، مؤلفه  محیطی 
 یکی از سه مؤلفه  مورد بررسی است که از نظر جوانان از 
دو مؤلفه  دیگر مؤثرتر دانسته شده است. در این پژوهش 

ریز معیارهای مؤلفه  محیطی تا حدی مرتبه بندی شده ولی 
مهم ترین معیارهای محیطی از دید کاربران مشخص نشده 
است. به این ترتیب نتایج پژوهش حاضر از حیث رجوع به 
اولویت بندی ضعف ها و  برای فهم  آراء کاربران  یک مکان 
قوت  های کالبدی مؤثر بر سرزندگی فضا از دید آن ها قابل 

توجه است. 

جدول 6: فرصت ها و تهدیدهای کالبد خیابان نوبهار در جهت ایجاد شرایط سرزندگی
تهدیدهافرصت ها

دن
 بو

ده
کنن

ت 
فظ

حا
م

و - خوانایی آسمان  با خط  طبقه  پنج  چهار،  تا  لبه ها  از  گرفتن  ارتفاع 
تقویت  و  محصوریت  افزایش  جهت  در  هماهنگ  نماهای 

لبه بودن؛
هماهنگ شدن تابلوها و عالئم در جهت ایجاد نشانه های قوی؛- 
جهت -  در  اتومبیل  حرکت  شدن  محدود  و  شدن  پیاده محور 

تقویت »راه بودن«؛
ارتفاع گرفتن ساختمان ها در کنج چهار راه نوبهار و سی متری - 

هماهنگ با هم در جهت افزایش محصوریت و تقویت لبه ها و 
گره های فرعی.

ارتفاع گرفتن بدون نظم جداره ها، افزایش - 
اغتشاش در جداره ها

بسته شدن محور دیداری به سمت کوه های - 
شمالی توسط ساختمان ها و تابلوها

بیش تر شدن تابلوها و عالئم غیرهماهنگ، - 
ایجاد نشانه های ضعیف، افزایش اغتشاش.

کاربری - امنیت تخصیص  و  طبقه  پنج  تا  جداره ها  گرفتن  ارتفاع 
مسکونی )حضور 24 ساعته( به طبقات فوقانی؛

-

پلکانی اجرا شدن نمای ساختمان هایی که بعد از این در لبه ها - ایمنی
ساخته می شوند در جهت کاهش احتمال سقوط مصالح؛

حذف اختالف سطح های غیرضروری و تعبیه رمپ استاندارد - 
در جاهای ضروری؛

پیاده محور شدن مسیر و حذف یا محدود کردن عبور ماشین؛- 
بن بست شدن معابر و حذف امکان ورود ماشین از کوچه به - 

خیابان؛
کردن -  مشخص  و  کف  در  به خصوص  مصالح  درست  اجرای 

مسیر حرکت نابینایان با تغییر مصالح کف؛

اصول -  رعایت  بدون  لبه ها  گرفتن  ارتفاع 
سازه ای و اجرایی، خطر در هنگام زلزله؛

فرسودگی مصالح نما و کف و عدم تعویض - 
به موقع آن ها.

دن
 بو

ش
بخ

ش 
سای

در - آ حداقل  بنا،  توسط  کوچه ها  بعضی  تقاطع  شدن  مسدود 
طبقات باالتر از همکف در جهت کنترل بادهای مزاحم و نور 

مزاحم؛
ارتفاع گرفتن لبه ها تا پنج طبقه در جهت افتادن سایه مطلوب - 

در تابستان بر خیابان؛
حذف اختالف سطح های غیرضروری و تعبیه رمپ در جاهای - 

الزم؛
تعبیه عقب رفتگی در لبه ها برای نشستن یا ایستادن؛- 
تعبیه جاهای نشستن ثانویه مثل لبه ها و سکوها؛- 
تعبیه سایه بان با عمق کافی در لبه ها و پیاده رو میانی؛- 
حذف موانع در مسیر حرکت؛- 
پیاده راه شدن بخش اعظم مسیر یا کل آن برای تسهیل در - 

تردد عابرین در جهت کاهش آلودگی صوتی و آلودگی هوا و
افزایش تعداد درختان سایه انداز.- 

حذف درختان- 
از پنج طبقه جداره ها -  ارتفاع گرفتن بیش 

در نتیجه در سایه قرار گرفتن کل خیابان.

دن
 بو

ش
بخ

ت 
تعریف فضاهای خرد مقیاس به کمک مبلمان و درختان؛- لذ

جهت -  در  طبقه  پنج  تا  لبه ها  در  ساختمان ها  گرفتن  ارتفاع 
ایجاد خط آسمان هماهنگ؛

کاشت گل در مسیر در جهت تقویت بویایی؛- 
امکان -  و  صدا  و  سر  کاهش  جهت  در  مسیر  شدن  پیاده راه 

امکان  افزایش  پرندگان و همچنین در جهت  شنیدن صدای 
فعالیت های انسانی و نظاره این فعالیت ها.

از بین رفتن درختان- 
در -  ناهماهنگی  افزایش  با  بصری  اغتشاش 

نماها، تابلوها و عالئم.
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تهدیدهافرصت ها

دن
 بو

ش
بخ

ت 
هماهنگ شدن نماها، تابلوها و غیره در جهت لذت بینایی؛- لذ

تعریف فضاها به کمک نورپردازی و زیبا نمودن مسیر به این - 
واسطه؛

و -  ایستادن  یا  نشستن  برای  جداره ها  در  رفتگی  عقب  تعبیه 
نظاره کردن؛

استفاده از شکل های بومی و متناسب در نماها و- 
رعایت نسبت های 2 به 7 در تقسیم بندی درونی نماها.- 

پی نوشت
1. حضور مردم در شهر حد مطلوبی دارد و نباید منجر به ازدحام شود. ازدحام عاملی فرهنگی است و باید به تناسب فرهنگ جامعه 
.)Pakzad & Bozorg, 2012, p. 255( حد آن تعیین شود. تا آنجا که مردم از بودن در فضا احساس خوش آیند داشته باشند
2. Jane Jacobs
3. Thon Lang
4. Kevin Lynch
5. Henry Leonard
6. William H Whyte
7. Clare Cooper marcus
8. Donald Appleyard
9. Peter Baselman
10. Christopher Alexander
11. Jan Gehl
12. تردد در فضای شهری به وسیله  اتومبیل به دو علت مطلوب نیست؛ اول آن که سرعت حرکت اتومبیل بسیار بیش تر از حرکت

به طریق پیاده است و همین امر با هدف افزایش زمان حضور افراد در محیط و ایجاد زمینه برای تجارب جدید و درنتیجه سرزنده 
شدن آن تناقض دارد. دوم آن که در صورت استفاده از اتومبیل فاصله فیزیکی افراد از هم 10 برابر بیش تر از زمانی می شود که 

.)Alexander, 2008, p. 106( افراد پیاده هستند
13. از دیدگاه  یان گل فعالیت ها در فضاهای شهری می توانند به سه دسته فعالیت های ضروری هدفمند، فعالیت های به طور

.)Gehl, 2014, p. 20( کامل اختیاری و فراغتی و فعالیت های اجتماعی تقسیم شوند
14. از آنجا که توجه انسان در محور افقی فعال تر از محور عمودی است )Gehl, 2016, p. 104(. جداره ها به خصوص در طبقه 
همکف و اول بیش ترین ارتباط را با افراد استفاده کننده از فضا دارند و مؤثرترین بخش لبه در جلب مخاطب اند. چنانچه این بخش 
از جداره ها به شکل »لبه  های نرم« طراحی شود،  یعنی بتوان تا حدی به آن ها وارد شد و  یا از درون آن ها باخبر شد تبادل حسی 

میان حوزه  درون و بیرون به شکل مناسب تری رخ می دهد )Gehl, 2014, p. 79( )جدول 3(.
15. تحلیل نمودارهای مربوطه )Kasmai, 2013, pp. 199-202( نشان می دهد، جهت گیری به سمت جنوب از 15 درجه چرخش

است  کرمانشاه  در شهر  انرژی خورشید  دریافت  برای  بهینه  جهت گیری  به سمت شرق  تا 45 درجه چرخش  به سمت غرب 
)جدول4(.
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ABSTRACT
People’s presence, moving, and voluntary stops in urban spaces are some of the most important indicators of the 
vitality of these environments. According to these indicators, Nobahar Street is one of the most vital streets in the 
city of Kermanshah. However, it seems that people’s presence in this environment, more than anything, is due to 
economic, social, and cultural factors, and the current architecture of the street has little importance in the matter. 
Therefore, the current study attempted to prepare the background for using the capacity of this factor to make this 
important urban hangout more vital by evaluating the architectural strengths and weaknesses of Nobahar Street 
based on the users’ demands and opinions. The current study aimed to evaluate the Nobahar Street’s physical 
strengths and weaknesses according to the required factors to create and strengthen the vitality of environment and 
to prioritize and balance this evaluation based on the users’ opinions in order to provide the context to improve 
the environmental qualities according to the users’ demands of this street. The study’s approach was descriptive-
analytical and the data collection method was a combination of written sources and field survey; in the first part, the 
architecture of Nobahar Street was evaluated using the vitality factors extracted from written sources. The results of 
this evaluation were examined according to the users’ opinions using the in-depth interview and a questionnaire. For 
this, questions in 7 different areas were asked of 38 randomly chosen users. The repetition or verification of factors 
was the criterion for testing the hypothesis and prioritizing the physical strengths and weaknesses of the street 
according to the users’ opinions. The results showed that the most important architectural strength of Nobahar Street 
was due to its geometry on macro-scale, whereas its weaknesses generally were in medium and micro scales. The 
users of this street considered the use of trees, soft and penetrable edges, and eventually its proper and observable 
width to be its most important architectural strengths while they recognized the architectural weaknesses to be 
associated with its unrecognizable inner parts, lack of awning windows above the ground floor, and eventually non-
uniformity among the facades. Thus, according to users’ opinion, improving the quality of architectural factors can 
be realized by considering medium and micro scales.

Keywords: Urban Spaces, Physical Factors, Vitality, Walkability, Nobahar Street of Kermanshah.    

* E_mail: e.bakhtiari@razi.ac.ir 
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1. INTRODUCTION
Over the past few decades, criticism of modern urban 
planning has led to efforts to build more humane cities, 
create multifunctional spaces and vital urban hangouts, 
and strengthen walkability in cities. In the meantime, 
the discovery of the physical characteristics required 
by such spaces based on the needs and desires of space 
users can be very significant.

2.PROBLEM STATEMENT 
A vital urban space is an environment, where a variety 
of people, in a relatively long interval, appears to do 
voluntary activities; the slowest presence possible 
and preferably on foot, so that social activities can 
be realized for them1 (Gehl, 2016, p. 87). To achieve 
vitality, which is one of the indicators, and at the same 
time, a result of the quality of urban spaces, the space 
must provide the possibility for life events to happen 
and continue, and help define numerous and various 
behavior settings. 
In modern urban planning, streets are the main 
forming units of the city. Although these units, more 
than anything, are used for easy transport on vehicles 
(Habibi, 2003, p. 163), in some cases, they have 
other social functions and become urban hangouts. 
Nobahar Street of Kermanshah is one of these streets 
that has become the most important urban hangout 
of Kermanshah in recent years. Various voluntary 
activities take place in this space. Moreover, this place 
is the location, where some seasonal activities, such 
as national celebrations and mourning the Imams take 
place. Therefore, Nobahar Street has most of the vitality 
factors on the micro-scale (Golkar, 2000, p. 40). 
By a brief review of Nobahar Street, it seems that 
among the three factors, architecture, activity, and 
meaning that are effective in improving the quality of 
the urban spaces and their vitality (Golkar, 2000, p. 
32), the role of architectural factor is not so important. 
In other words, the lack of high quality and habitable 
urban spaces in the city of Kermanshah, and as a result, 
the lack of experience of being in such spaces, has led 
to people welcoming this environment. Nevertheless, 
the positive memories of Nobahar Street in the minds 
of the people of Kermanshah, made through people’s 
presence in this environment over time cannot be 
easily ignored. In this case, trying to improve the 
environmental qualities of this place seems logical. 
Recognizing the weaknesses and strengths of this 
architecture can prepare the background for making 
changes in the environment and making it more vital 
in the future. 
The studies in this regard can be divided into two 
general categories: studies that state the necessity of 
this quality in urban spaces and mention some criteria 
for its realization and the studies that evaluate the level 
and method of realizing vitality in one or more case 
studies according to the mentioned criteria. The studies 

of  second category pave the ground for studying and 
understanding more local criteria of vitality, or in other 
words, giving weight to common criteria according to 
the local users’ opinions and understanding, whereas  
very few researches have been conducted on this 
matter. Since the criteria mentioned in resources for 
evaluating urban spaces are general, it is essential 
that users’ opinions be used in evaluating these 
environments. The question is that based on the users’ 
opinions, which one of the architectural strengths and 
weaknesses of Nobahar Street is more important, and 
they have understood its effect on their presence in that 
environment? 
To find the answers to the questions above, the 
environment’s users’ opinions were considered to 
understand, firstly, which one of the weaknesses or 
strengths that are theoretically allocated to this street 
is considered effective features by the user in their 
presence in that environment. Secondly, which one of 
these features is verified for the environment by the 
user. The current study’s contribution was its focus on 
architectural factors, and no other effective factors, of 
an urban space according to the users’ opinions to better 
understand the importance of the criteria for them.

3. RESEARCH BACKGROUND
At the beginning of the ’70s, there was a change in 
patterns for correcting, reconstructing, and restoring 
urban spaces, the basis of which was the criticism of 
modern urbanism (Lang, 2012, p. 95). Among these 
criticisms, one of the main concepts was the need to 
strengthen the connection between people and urban 
spaces, which was categorized under the concept of 
vitality. Each one of the theoreticians defined vitality in 
their way and considered some criteria for them: Jane 
Jacobs (2018) introduced walkability, avoiding vehicle 
domination, mixed land use, avoiding dividing the uses 
into different regions, supporting urban complexities, 
referring to the citizen and avoiding abstract decisions 
as features of vital urban spaces. She also believed that 
a street’s vitality depends on preparing the possibility of 
useful interactions between people and watching others 
(Choay, 2005). According to Lang, public social places 
are places that provide comfortable spaces for sitting, 
proper lighting, and the possibility to meet others. 
(Lang, 2012) Kevin Lynch also considers vitality as 
one of the main features of a city and associates it with 
the forms of places supporting human needs, especially 
biological needs. (Ali Ghanbari & Nasr, 2016, p. 1; 
Lynch, 2002). However, Henry Lennard considers the 
possibility to watch people and hear their voices, the 
possibility for unofficial gatherings of people in public 
spaces, and the possibility for kids and teenagers to 
socialize in these spaces to be effective in making cities 
vital (Timmer & Seymoat, 2005).
Based on the concept of vitality, vast studies have been 
conducted on strengthening the bond between people 
and the city. William H. Whyte has done research 
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about how some places attract people (Gehl, 2016, p. 
52). Clare Cooper Marcus’ focus was on the social and 
psychological aspects of the spaces on the interaction 
between public life and public spaces. She examined 
the lack of women and children and seniors’ presence 
in cities (Ibid, p. 54). Through Donald Appleyard’s 
studies about urban spaces, the impact of the amount of 
traffic on the reduction in the flow of social life in urban 
spaces was recognized (Gehl, 2016, p. 55; Appleyard, 
2003). The impact of the architecture of urban spaces 
on microclimate and the impact of microclimate on 
life in urban spaces were studied by Peter Bosselmann 
(Gehl, 2016, p. 57). Christopher Alexander has done 
research about the effect of the building edges on the 
favorable function of public spaces. Also, among the 
253 patterns that he presents, some are related to the 
effective physical factors on improving the quality 
of the urban spaces between buildings (Alexander, 
2008, p. 32). Jan Gehl is another one of the critics 
of ignoring the social aspect of urban spaces and 
reducing life between buildings (Gehl, 2016, p. 61). 
He considers the indicator of favorable urban spaces to 
be the amount of people’s presence and stops in these 
environments (Ibid, p. 106). Also, as a result of his 
studies on these spaces, he has achieved some effective 
factors on increasing the people’s presence and stops 
in urban spaces. 
Golkar (2007) concluded that vitality, along with 
16 other components, is effective in creating and 
improving the quality of urban spaces. He considers 
this concept to be raised in two micro and macro scales; 
in micro-scale , diverse voluntary activities in public 
spaces is realized in different and proper behavior 
settings and in macro scale, the population density of 
pedestrians in the environment, seasonal activities, and 
diverse users are effective in making the urban spaces 
more vital (Golkar, 2007, p. 69). By reviewing the 
definitions presented for vitality, Dadpur (2012, p. 3) 
concluded that vitality, in its common sense, includes 
“the possibility of the place to provide a diverse range 
of activities and users to create diverse experiences 
and social interactions in a way that security, equality, 
and comfort are provided for all users”. Some studies 
consider special factors of this concept important and, 
to an extent, dependent on local-environmental features 
and residents (Allison, Georgopulas, Gilchrist, Moore, 
Nadel, Simonsen, Vanderslice, & Williama, 2005).  
The second category of studies has also been 
conducted to make these criteria more practical based 
on evaluating some samples of the urban spaces. For 
example, Safar Abadi & Mirzadeh (2016) compared 
and criticized the health of the urban spaces and 
extracting its subcriteria in some of the streets in Shiraz. 
Sarrafi et al. (Sarrafi, Razavian, Taliban, & Akbari, 
2019) examined Vali-Asr Street in Tehran according to 
the livability criteria of the street.  Haghighi Borujeni et 
al. (2014) introduced the concept of using cost-efficient 
and early-efficiency designs to make the streets more 
sociable. For instance, they studied open cafes in 

Chahar Bagh Street in Isfahan. Bagheri Beheshti 
et al. (2014) examined the relationship between 
security and vitality in LaleZar Street in Tehran and 
eventually introduced approaches to increase security 
in this street by making it more vital. Habibi et al. 
(Habibi, Nastaran, & Mohammadi, 2015) introduced 
environmental, social, and economic vitality criteria of 
urban spaces concerning required qualities for youths’ 
lives, and they evaluated Nazar Street in Isfahan using 
these criteria. Jalaladdini and Oktay (2012) compared 
two streets in terms of utilizing social and spatial 
vitality indicators. Samavati, Nikookhooy, and Izadi 
(2012) studied the effect of vitality on improving the 
walkability of urban boulevards. Khasto and Saeedy 
Rezvani (2010) examined the relationship between a 
walking shopping center and the vitality of urban space 
as a sample (street). Dadpur (2012), by deliberating on 
vitality indicators and comparing two parts of a street 
in terms of these indicators, introduced more local 
criteria of vitality in the city of Tehran. 
The necessity to make urban spaces vital based on two 
categories of the above mentioned studies in the most 
developed countries has been manifested as a practical 
experience untitled “Pedestrian comprehensive plans”.

4. METHODOLOGY 
The paradigm of the study was qualitative. Aim-wise, 
the methodology was applied, and content-wise, it was 
a combination of theoretical studies and field surveys, 
which would be mentioned in a descriptive-analytical 
fashion. 
Urban vitality conditions, and especially physical 
factors that are effective in creating and strengthening 
these conditions, were classified according to the 
written sources. In the next step, referring to the 
physical features of Nobahar Street and comparing 
it with the mentioned criteria, some results about its 
physical strengths and weaknesses were theoretically 
achieved that were assumptions that must be tested 
according to the users’ opinions. Also, they must be 
prioritized according to the users’ opinions, so that it 
is known which of these physical features, according 
to the users, is more effective in their tendency to be 
present and stay in a place.
To get the users’ opinions, in-depth interviews and 
questionnaires were used in combination. 38 users 
of Nobahar Street, 19 men and 19 women, ranging 
from teenagers, youth, middle aged, and seniors, 
were randomly chosen for conducting the interview. 
It should be noted that the users of this street can be 
divided into 5 groups according to their activities in 
this street: 1. Residents of the surrounding alleys, 
shopkeepers, employees and people who work in this 
street, 2. People who visit the area for shopping and 
use the other facilities of the street, 3. People who only 
use this street as a means of transportation and reaching 
the neighboring streets, 4. People who visit the area 
for activities, like socializing with friends, sitting and 
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watching others, etc., 5. People who visit the area for 
watching the street itself, walking, and visiting urban 
events. For the interview, the groups 1 and 3 were 
removed, and members of the remaining groups, 
whose target was the street itself, were interviewed. 
The interviewer engaged in conversations with every 
single person from the statistical population and asked 
them to talk about anything that makes them want (or 
not want) to be and stay in this place. It is obvious that 
if in any case, during this conversation, any physical 
factors were mentioned, those factors would be the 
most important in the users' opinions. Physical factors 

mentioned by the users in this stage were qualitatively 
coded and compared with the criteria extracted through 
theoretical foundations to be put in their categories. 
In the following, some direct questions, which 
were designed in seven parts based on theoretical 
foundations, were asked of every single member of 
the statistical population to examine whether Nobahar 
Street benefits from the strengths or weaknesses 
mentioned in the primary evaluation. In this stage, 
too, the frequency of the approved factors by the users 
proved its existence. (Fig. 1)

      Fig. 1. The Research Process

5. THEORETICAL FOUNDATIONS
In the most recent fundamental perspectives in 
designing urban spaces, which started in 2000, 
“cities being more humane has been mentioned as an 
important index in evaluating their quality” (Whyte, 
2013, p. 18; Gehl, 2016, p.14). Since vehicles lead to 
the most limited type of interactions, which usually 
appear competitive, aggressive and destructive (Hall, 
2014, p. 210), in this perspective, humans and vehicles 
in interaction with each other and environments with 
humans at their center, and walkability as their priority 
will be designed2 (Moeini, 2006, p. 18). A vital city 

needs diverse and complex urban life; a place where 
leisure and social activities3 are combined with a place 
required for walking and the possibility to participate 
in urban life (Gehl, 2014, p. 63). Nevertheless, in this 
study, among all the theories that have presented a 
definition of vitality and some criteria for evaluating 
it, Jan Gehl’s definition will be the base of this research 
because of its inclusiveness. Jan Gehl considers a vital 
or high-quality urban space to be a space, where people 
like being and staying there (Ibid, p. 21). Therefore, 
according to him, three important conditions for a 
space to be vital are as follows: “being protective”, 
“being comforting”, and “being enjoyable”. These 
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three conditions have been chosen as the basis for 
classifying physical criteria that have been mentioned 
in different theories and will be provided in tables in 
the street evaluation chapter for further studies. 

5.1. The Role of Architecture in Preparing the 
Conditions Required for the Vitality of Urban 
Space 
Providing the possibility for useful interactions 
between people, the possibility to watch people, 
comfortability, having proper lighting, compatibility 
between the environment and activities, meeting 
humans’ biological needs, the possibility for unofficial 
gatherings, accessibility, flexibility, etc. (Dadpur, 
2012), all of which can be mentioned in the form 
of the conditions that Jan Gehl considered: “being 
protective”, “comfortability” and “enjoyment” for 
users in an urban space. Architecture can be effective 
in realizing these conditions to an extent through its 
geometry, sizes, and furniture. To achieve physical 
sub-criteria to evaluate the vitality level of Nobahar 
Street, three of the conditions mentioned above have 
been considered the principle of classification in the 
current research. (Tables 1, 2, & 3) 

5.2. Protective Environment
People must “feel” safe in an urban space. Physical 
factors are considered in three groups: 
First: physical factors that improve “security” by 
reducing the settings for criminal activities the most 
important of which is the “eyes on the street” (Jacobes, 
2018, pp. 34, 97; Timmer & Seymoat, 2005). Second: 
physical factors that increase the users’ safety by 
protecting their bodies in accidents (Gehl, 2014, p. 91). 
The most important factor of this kind is prohibiting 
vehicles from entering the space or reducing its 
speed through architectural design (Bahreini, 2014, 
p. 91). Moreover, the environment’s compatibility 
with human’s physical limitations, especially among 
vulnerable social groups, i.e. seniors, children, and 
disabled people, is of great importance (James Sorensen, 
2015; Alexander, 2008, p. 437). Third: physical factors 
that help the environment’s legibility (Allison et al., 
2005). The most important factors in this category are 

the paths, edges, and district’s distinguishability, and 
also the existence of landmark and strong nodes in the 
environment (Lynch, 2002). 

5.3. Comfortable Environment
In a vital environment, people’s bodies are in balanced 
temperature and humidity ranges and are protected 
from unfavorable weather conditions (Gehl, 2014, pp. 
68, 172; Carmona, Heath, Oc, & Tiesdell, 2006) as 
well as keeping them away from pollutions (Golkar, 
2007, p. 69). In this environment, physical human 
needs, such as resting, eating, drinking, etc. are taken 
into consideration, and some facilities such as places 
to sit or laying down are provided to fulfill these needs 
(Whyte, 2013, p. 39). In addition, providing secondary 
places to sit, like bases, stairs, stones, public restrooms, 
food and drink shops, water fountains, etc. are some 
of the measures that make an urban space more 
comforting. Compatibility between the environment’s 
proportions and human proportions is also effective 
in this matter (Allison et al., 2005), especially when 
facing the limits of the vulnerable groups (Whyte, 
2013, p. 51; Gehl, 2014, p. 142).

5.4. Enjoyable Environment
If the environment can “present joyful data for 
different human senses”, it will be more enjoyable 
(Gehl, 2014, p. 178). This is possible through the 
environment’s flexibility and diversity and by having 
aesthetic proportions in the environment, elements 
with a local identity, and preserving green corridors 
(Carmona, Heath, Oc, & Tiesdell, 2006; Timmer & 
Seymoat, 2005; Allison et al., 2005; Barton, Grant, & 
Guise, 2003). In addition, the existence of physical and 
visual permeability is effective on people enjoying the 
urban spaces (Carmona et al., 2006), because one of 
the most joyful events is the possibility to observe the 
activity of other users of space like watching children 
play (Jacobs, 2018, p. 37; Gehl, 2014, p. 139). Also, the 
possibility to carry out some collective and individual 
activities that gather groups of different ages and 
genders in the environment makes the urban space 
more favorable (Gehl, 2016, pp. 22-23; Madani pour, 
2008, p. 194; Alexander, 2008, p. 437).

Table 1: Physical Criteria and Sub-Criteria Effective on the Environment’s Protection
Required Conditions 

for Making the 
Environment Vital

Physical Factors 
Effective on Vitality

Sub-Criteria Sources

Protective Environment The Legibility of the 
Architecture

Distinguishable place as a path or district
Distinguishable edges of a place  
Strong nodes at the beginning, end, and inside of 
the environment
Strong landmarks at the beginning, end, and 
inside of the environment

(Lynch, 2002; 
Allison et al., 2005)

The Security of 
Architecture

Adjacent land uses to the environment, in which 
people spend more time, like residential land use, 
commercial land use, such as restaurants, cafes, 
etc.

(Carmona et al., 
2006)
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Required Conditions 
for Making the 

Environment Vital

Physical Factors 
Effective on Vitality

Sub-Criteria Sources

Protective Environment The lack of cozy and unobservable spots (Timmer & 
Seymoat, 2005; 

Jacobes, 2018, p. 35)
Implementing soft and permeable edges (Gehl, 2014, p. 79; 

Carmona et al., 
2006)

( Barton, Grant, & 
Guise, 2003)

Implementing transparent facades, big windows, 
abundant openings, active forefront for the 
buildings

(Gehl, 2014, p. 79)
(Carmona et al., 

2006)
Harmony between the width of the space 
and height of its edges and human’s visual 
limitations, so that the whole width of the places 
is observable from the edges.

(Gehl, 2014, p. 35)

Sufficient light sources in proper distances and 
height

(Gehl, 2014, p. 89) 
(Jacobs, 2018, p. 43)

The Safety of 
Architecture

Separating vehicle, pedestrian and bicycle  paths (Alexander, 2008, 
p. 345)

Higher level of sidewalks than vehicle paths (Alexander, 2008, 
p. 361)

Sufficient light sources in proper height (Gehl, 2014, p. 89)
Avoiding unnecessary surface-level differences 
in the flooring. 

(Gehl, 2014, p. 128; 
Carmona et al., 

2006)
Implementing standard stairs and ramps (James Sorensen, 

2015)
Non-slippery flooring materials (James Sorensen, 

2015)
Non-reflective materials (Gehl, 2016)

Table 2: Physical Criteria and Sub-Criteria Effective on the Environment’s Comfortability
Required Conditions 

for Making the 
Environment Vital

Physical Factors Effective 
on Vitality

Sub-criteria Sources 

Comfortability of the 
Environment

Providing Climatic Comfort 
through the Environment’s 

Architecture

Orienting the environment to avoid sunlight 
during the summer, and shadows during the 

winter

(Gehl, 2014)

Proportions that help avoid sunlight during 
the summer, and shadows during the winter 

(Gehl, 2014, p. 68)

Orienting the environment to avoid 
inconvenient winds, and provide openness 

to favorable winds

(Gehl, 2014)

Avoiding creating wind tunnels around tall 
buildings

(Gehl, 2014, p. 172)

Utilizing green corridors to balance the 
climatic conditions of the environment 

(Alexander, 2008, p.  
341; Barton, Grant, 

& Guise, 2003)
Implementing horizontal canopies over seats 

and standing spots
(Gehl, 2014)

Reducing Environmental 
Pollution through the 

Environment’s Architecture

Limiting vehicle access (reducing lead 
pollution)

(Golkar, 2007, p.  
69)

Implementing stop spots away from vehicle 
paths

(Golkar, 2007, p. 69)
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Required Conditions 
for Making the 

Environment Vital

Physical Factors Effective 
on Vitality

Sub-criteria Sources 

Comfortability of the 
Environment

Providing barriers such as trees etc. between 
the stop spots and vehicle paths. 

(Golkar, 2007, p. 69)

Locating the trashcans, restrooms, etc., 
considering the wind and radiation 

directions, and also other land uses  to avoid 
unfavorable smells and views

(Golkar, 2007, p. 69)

Providing Welfare Facilities 
Through the Environment’s 

Architecture

Sufficient trashcans, restrooms, etc. in 
proper distances

(Golkar, 2007, p. 69)

Providing places  for sitting (Gehl, 2016, p. 84; 
Whyte, 2013, p. 48)

Avoiding unnecessary surface-level 
differences in the flooring

(Gehl, 2014, p. 128; 
Carmona et al., 

2006)
Compatibility Between the 
Environment’s Architecture 
and the Human Proportions

Implementing standard stairs and ramps in 
necessary locations

(James Sorensen, 
2015)

Taking human scale into consideration (Allison et al., 2005)

Table 3: Physical Criteria and Sub-Criteria Effective on the Enjoyable Environment
Required Conditions for 
Making the Environment 

Vital

Physical Factors Effective 
on Vitality

Sub-criteria Sources 

Enjoyable Environment Providing Pleasant Data  
for Sense Through the 

Architecture of Environment

Harmony among neighboring 
buildings

(Carmona et al., 2006; 
Allison et al., 2005)

Stepped and diverse skyline (Timmer & Seymoat, 2005)
Utilizing plants (Alexander, 2008, p. 342; 

Barton, Grant, & Guise, 
2003)

Proper and beautiful lighting (Carmona et al., 2006)
Materials’ eye-catching colors (Carmona et al.,  2006)

Using materials and textures with 
enough details in close distance 
from the user (like flooring and 
walls at the ground level) to be 

seen and touched

(Gehl, 2014, p. 35; 
Salingaros, 2008)

Architectural Flexibility 
and Diversity

Dividing the place into  smaller 
spaces

(Timmer & Seymoat, 2005; 
Barton, Grant, & Guise, 

2003; Allison et al., 2005) 
Dividing the place in to smaller 

spaces, using trees, etc. 
(Timmer &  Seymoat, 2005; 

Allison et al., 2005)
Architecture with Identity Using local motifs in the facades (Timmer & Seymoat, 2005)

Hierarchy Components in 2:7 ratio (Salingaros, 2008)
Architectural Facilities for 
Observing Positive Events

Implementing soft and permeable 
edges4  

(Gehl, 2014, p. 79; 
Carmona et al., 2006; 

Barton, Grant, & Guise, 
2003)

Implementing corners for sitting 
and standing next to the walls and 

watching the environment 

(Gehl, 2016, p. 84)

Green spaces and places for 
sitting or standing adjacent to 
each other, and overlooking 

favorable events

(Alexander, 2008, p.  342)

Physical Facilities for 
Participating in Positive 

Individual and Collective 
Activities

Green spaces adjacent to 
pause spaces, where there is 

the possibility to participate in 
activities

(Alexander, 2008, p. 342)
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6. INTRODUCING NOBAHAR STREET 
IN KERMANSHAH
Nobahar Street is located in the northeast of 
Kermanshah. This street was built in 1962 from north 
to south based on the grid system.  
This street includes four parts: two 5-meter wide 

sidewalks on two sides, two 11-meter wide two-way 
roads for vehicles, a 5-meter wide sidewalk in the 
middle, and two lines on the borders of the sidewalks 
and the vehicle roads for stopping vehicles. Along the 
path on the sidewalks, a row of trees is planted. 8-meter 
wide alleys are perpendicular to the street from two 
sides and cross it due to a grid system. (Figs. 1 & 2). 

      Fig. 2. Nobahar Street’s Plan

Fig. 3. Cross Section of Nobahar Street

The results of the primary evaluation of Nobahar 
Street, which are achieved by comparing it with the 

existing theoretical criteria, can be considered as the 
physical strengths and weaknesses of this street.

Fig. 4. The View of Nobahar Crossroad from the End 
of Nobahar Street, View to the South, 2019

Fig. 5. The Intersection of One of the Secondary 
Roads 

Fig. 6. The View of 30-Meter Crossroad from the End of Nobahar Street, View to the North, 2019
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Fig. 7. Skyline and Nobahar Street’s Edges

Fig. 8. The Position of Sun and Shadow in a Critical 
Spot of Nobahar Street, source; authors, 2019

Fig. 9. Sitting Places in Nobahar Street 

Fig. 10. Lack of Harmony in the Walls of Street Fig. 11. Micro-spaces Created by Trees 

7. EXAMINING THE USERS’ OPINIONS 
ABOUT NOBAHAR STREET’S 
ARCHITECTURE
These results were asked as seven open questions of 37 
users of this place, who willingly chose to be present 
in this street. The topics of these questions were 
legibility, security, safety, climatic comfort, being away 
from pollutions, comfortability, and enjoyment. The 
interviewer engaged in a conversation with the user 

about every one of these topics and tried to guide the 
interviewee towards talking about the physical features 
of this street. Eventually, interviews were recorded and 
coded. In some cases, these codes showed the existence 
or lack of the strengths and weaknesses, which were 
the results of the primary evaluation according to the 
opinions of the users, and in other cases, the repetition 
of a code showed the importance of some of the 
physical strengths or weaknesses according to the 
users’ opinions. (Tables 4 & 5).

Table 4. Physical Strengths of Nobahar St. Compared with the Theoretical Criteria and the Users’ Opinions
Required Conditions for Making 

the Environment Vital
Primary Evaluation (Based on Theoretical Criteria) Physical Strengths of Nobahar St. 

(According to the Users’ Opinions)

Physical Strengths of Nobahar 
St. 

(Through Comparison with 
Theoretical Criteria Provided 

In Tables 1, 2, and 3)

Causes Number and 
Percentage of 

the People Who 
Verified These 

Features.

Number and 
Percentage of 

the People Who 
Perceived the 

Effect of These 
Features.

Protectiveness 
of Nobahar St.

Legibility Recognizable place as a path 1:10 ratios  29 78 - -
Strong nodes at the beginning 

and the end of the street
Existence of 

two important 
crossroads

21 67 - -
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Required Conditions for Making 
the Environment Vital

Primary Evaluation (Based on Theoretical Criteria) Physical Strengths of Nobahar St. 
(According to the Users’ Opinions)

Physical Strengths of Nobahar 
St. 

(Through Comparison with 
Theoretical Criteria Provided 

In Tables 1, 2, and 3)

Causes Number and 
Percentage of 

the People Who 
Verified These 

Features.

Number and 
Percentage of 

the People Who 
Perceived the 

Effect of These 
Features.

Strong landmarks in Nobahar 
crossroads

Existence of the 
Nobahar Park
Old Pine trees

30 81 - -

Strong landmarks for better 
understanding the direction in 

30-meter crossroads

The open view of 
the path toward 

northern mountains

15 40 - -

Security Direct geometry and lack of 
unobservable corners

Being located in 
a straight street 

with the length of 
370meter 

24 68 - -

Soft and permeable edges Numerous entries 
of houses and 

shops 

- - 35 94

Transparent edges with a lot of 
openings

Shops with glass 
display windows

- - 35 94

The possibility to observe the 
whole width of the street due 

to proportions between its 
width and height 

1:4 ratio 30 81 - -

Sufficient light source and 
proper placement

Shops being open 
until late night

Tall electric light 
poles in the street
Short electric light 
poles in sidewalks

11 33 - -

Safety Higher level of  sidewalk than 
vehicle path’s surface

Separating 
pedestrian and 

vehicle path, and 
creating surface 
level difference

- - 25 75

Sufficient light sources and 
proper placement

Providing drivers’ 
view: Tall electric 
light poles in the 
street Providing 

pedestrians’ view: 
Short electric light 
poles in sidewalks

11 33 - -

Nobahar 
Street’s 

Comfortability

Climatic 
comfort

The northern-southern 
orientation of the street5

Providing the 
best direction of 

radiation
Avoiding freezing 
of the paths during 

winter
Creating shadows 
in the mornings 

and evenings 
during summer

- - 8 26

The northern-southern 
orientation of the street 

Perpendicularity to 
unfavorable winter 
and summer winds

- - 8 26

Utilizing green paths to 
balance the climatic conditions 

of the environment

Existence of green 
trees with human 

proportions

- - 17 45
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Required Conditions for Making 
the Environment Vital

Primary Evaluation (Based on Theoretical Criteria) Physical Strengths of Nobahar St. 
(According to the Users’ Opinions)

Physical Strengths of Nobahar 
St. 

(Through Comparison with 
Theoretical Criteria Provided 

In Tables 1, 2, and 3)

Causes Number and 
Percentage of 

the People Who 
Verified These 

Features.

Number and 
Percentage of 

the People Who 
Perceived the 

Effect of These 
Features.

Being away 
from Pollutions

Implementing barriers using 
trees, etc. between stop spots 

and vehicle paths

Implementing 
barriers with trees, 
etc. between stop 
spots and vehicle 

paths

- - 30 90

Comfortability Enough restrooms, and 
trashcans

Standard benches 
with backrest

Setback benches 
in accordance with 

sidewalks

20 62 - -

Nobahar 
Street’s 

Enjoyment

Enjoyment Utilizing trees Limiting the view 
to discordant 

building facades
Creating micro 

spaces in the main 
space

- - 29 96

Soft and permeable edges Existence of 
numerous shops

- - 35 94

The possibility to sit and watch 
street activities 

Existence of 
benches

13 38 - -

Trees with proper height creating human 
scale

20 55 - -

Types of trees Touching the 
leaves

- - 13 38

Table 5. Physical Weaknesses of Nobahar St. Compared with the Theoretical Criteria and the Users’ Opinions
Required Conditions for Making 

the Environment Vital
Primary Evaluation (Based on Theoretical Criteria) Physical Strengths of Nobahar St. 

(According to the Users’ Opinions)

Physical Strengths of Nobahar 
St. 

(Through Comparison with 
Theoretical Criteria Provided In 

Tables 1, 2, and 3)

Causes Number and 
Percentage of 

the People Who 
Verified These 

Features.

Number and 
Percentage of 

the People Who 
Perceived the 

Effect of These 
Features.

Protectiveness 
of Nobahar St.

Legibility

Weak and undistinguishable 
edges on two sides of the street

The lack of 
prominent 

architectural 
indicators

26 74 - -

Weak and undistinguishable 
nodes in the environment 

At the intersection 
of the street and 
secondary roads

Similar geometry

34 91 - -

Weak landmarks in the 
environment 

Abundant and 
uncoordinated signs  

29 78 - -

Security Lack or absence of windows on 
the floors above the ground

Emphasis on the 
commercial land use

- - 31 88

Interference of trees’ leaves with 
some of the light sources and 

reducing the light

Disregarding trees’ 
location

- - - -
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Required Conditions for Making 
the Environment Vital

Primary Evaluation (Based on Theoretical Criteria) Physical Strengths of Nobahar St. 
(According to the Users’ Opinions)

Physical Strengths of Nobahar 
St. 

(Through Comparison with 
Theoretical Criteria Provided In 

Tables 1, 2, and 3)

Causes Number and 
Percentage of 

the People Who 
Verified These 

Features.

Number and 
Percentage of 

the People Who 
Perceived the 

Effect of These 
Features.

Safety Not separating the pedestrian 
and vehicle paths 

Too many 
intersections 

between sidewalks 
and vehicle paths at 
the secondary roads’ 

beginning

20 64

Unsafe environment for cyclists Not allocating any 
paths for cycling

32 94

Vehicles’ high speed on the roads Lack of bumps on 
the roads to lower 
the vehicles’ speed

- - - -

Increased chance of facade 
materials dropping

high facades
Unstopped skyline 

- - - -

Tree leaves interfering with light 
sources and reducing the lighting 

Disregarding trees’ 
location

- - - -

Difficult movement for strollers, 
wheelchairs, and people with 

disabilities 

Unnecessary 
differences at  

surface levels of the 
flooring

- - - -

Absence of standard stairs and 
ramps

Disregarding special 
people’s needs 

- - - -

Slippery surface materials in 
some areas

Using improper 
materials with 

climatic conditions

- - 1 2.5

Using materials that are weak 
against pedestrians’ weights, 

vehicles, etc.

Improper materials
Improper 

infrastructures

- - 1 2.5

Nobahar Street’s 
Comfortability

Climate 
Comfort

Too many intersections between 
roads and alleys, and the 

possibility of unfavorable winds 
in these areas during winter

The eastern-western 
orientation of 

alleys along with 
unfavorable winds 

directions

- - - -

Wide streets, compared to the 
walls’ heights

A large part of the middle of 
the environment is exposed to 

unfavorable radiations

1 : 4 ratios 12 50 - -

Creating wind tunnels, and 
unfavorable shadows during 

winter

The existence of a 
12-story building

- - - -

The architecture of the 
environment does not protect 
people against radiations and 

rain/snow

Absence of 
horizontal canopies 

31 91 - -

Being 
away from 
Pollutions

People are exposed to pollutions Trashcans are 
located at the 

entrance of the alleys

21 63 - -

Lead pollution caused by 
vehicles

Pedestrian and 
vehicle paths are not 

separated

28 84 - -
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Required Conditions for Making 
the Environment Vital

Primary Evaluation (Based on Theoretical Criteria) Physical Strengths of Nobahar St. 
(According to the Users’ Opinions)

Physical Strengths of Nobahar 
St. 

(Through Comparison with 
Theoretical Criteria Provided In 

Tables 1, 2, and 3)

Causes Number and 
Percentage of 

the People Who 
Verified These 

Features.

Number and 
Percentage of 

the People Who 
Perceived the 

Effect of These 
Features.

Noise pollution caused by 
vehicles

Pedestrian and 
vehicle paths are not 

separated
Not using sound-

obstructive measures
Traffic in the area

28 84 - -

Comfortability Difficult movement for strollers, 
seniors, and people with 

disabilities 

Too many obstacles 
and unnecessary 

differences at surface 
levels 

21 63 - -

Uncomfortable during rains/
snows and solar radiation

Absence of 
horizontal canopies

31 91 - -

Traffic on paths
Traffic on curbs as seats

Lack of standard 
seats and places to 

stand 
Presence of peddlers

Interference of 
the trees’ location 
with the electric 
light poles at the 

sidewalks
Lack of separating 
the movement and 

pause spaces 

23 62 - -

Nobahar Street’s 
Enjoyment

Enjoyment The lack of possibility for 
favorable visual enjoyment

Facades’ discordance 26 74 31 88

The architecture does not belong 
to the context

Not utilizing local 
shapes in the facades

- - - -

Monotonous view of the sky Uniform skyline - - - -
Not following aesthetic factors 

in lighting
Using limited and 
usual electric light 

poles 

29 87 - -

Not using diverse textures on 
the walls

- - - -

Not following the hierarchy in 
dividing the facades

Disregarding the 
importance of 

facades in the urban 
perspective

- - - -

Lack of diversity in 
observational activities

Numerous 
commercial land use

- - - -

Feeling of abandonment 4:1 Width to height 
ratio- low enclosure

- - - -

Not using the odor of plants Not using aromatic 
plants- fruit trees 

- - - -

Insufficient green spaces Disregarding the 
role of plants in 

coordination with 
the architecture on 
the quality of the 

environment

26 72 - -

Lack of seats and places to stand The lack of 
proportion between 
the number of users 

and seats 

23 62 - -
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8. DISCUSSION 
The primary evaluation of Nobahar St. based on the 
environment’s vitality criteria shows that this place is 
relatively, and on average, legible. This street’s strength 
on a macro-scale is its general proportions, i.e., the two 
nodes at its two ends, which are strengthened with 
the help of some landmarks. Whereas on the medium 
and micro scales, i.e. where inner divisions of the 
street, nodes, and symbols in this environment and 
the consistency among its walls in defining the edges 
become relevant, the chance of the street’s legibility 
reduces (Table 4). However, the users have difficulty 
in distinguishing the interior components, especially 
by-lanes from the main street (refer to Table 5). The 
visual axis towards the northern mountains, while 
moving is not perceived as a landmark in peoples’ 
minds. The architecture of the street plays a significant 
role in providing its security because its general 
geometry lacks fracture, the edges on the ground-
floor are soft, permeable and with a lot of openings, 
the general proportions provide the opportunity to 
observe the edges, and the light sources are enough. 
The abovementioned factors cause the feeling in users 
that first, when in danger, some people might notice 
them and help them, and secondly, the criminals are 
exposed by the shopkeepers and pedestrian. Some 
users consider the intersections between the alleys and 
streets the unobservable corners, and, as a result, they 
are prone for criminal activities. Even if no criminal 
activity takes place in these areas, it reduces people’s 
sense of safety and security. Moreover, most of the 
users, who have experienced being in this environment 
during nighttime, believe the lighting is not enough. 
When the shops are closed, the lighting reduces as well, 
and the lighting is reduced, and the transparent edges 
lose their functions during this time. Users’ opinions 
also verify this result. Most of the interviewees 
have understood the measures taken to separate the 
sidewalks and vehicle paths, i.e. higher surface of the 
sidewalks, and consider it effective on their safety. 
However, at the same time, they are unsatisfied by the 
lack of more efficient separation of these two paths, 
and especially the existence of too many intersections 
between these two at the beginning of the alleys. The 
users also believe the current conditions of this place 
are not suitable for cycling, and their entrance to this 
area reduces safety. The improper and weak materials 
on the surface and edges were noticed only by one 
interviewee. The reason may be that there are too 
many physical factors that are effective in reducing 
the safety of this environment, that people’s sensitivity 
does not cover all of them, and some of them remain 
unknown. Factors, such as too much and unnecessary 
differences in surface levels, lack of stairs and ramps 
where needed, obstacles, etc.  
One of the main physical strengths of this environment 
in protection against unfavorable climatic conditions 
is its northern-southern orientation, which was 

not perceived by the users. Although the street’s 
orientation is in line with Kermanshah’s optimal 
climatic orientation, but, on the one hand, the street’s 
low enclosure on a macro scale, and on the other 
hand, the lack of horizontal canopies on a micro-scale, 
leads to insufficient protection against sun radiation. 
Concerning the effect of the street’s orientation in 
protecting people against the winds, the existence 
of too many intersections between the street and the 
surrounding alleys, and the existence of a 12-story 
building in this place are the main reasons for its 
physical failure. Almost half of the interviewees 
considered the existence of trees effective in creating 
a comfortable atmosphere in this environment. In the 
primary evaluation, Nobahar Street is not considered 
to be able to protect people against pollutions. The 
users believe it is mostly caused by the lead and noise 
pollution caused by vehicles passing through this area, 
and also because stop spots are adjacent to vehicle 
paths. Nevertheless, the existence of trees in the gap 
between vehicle paths and sitting spots has been 
considered positive and effective in reducing pollution. 
The users, also, mostly do not consider this place to 
be “comfortable”; the lack of seats and standing spots, 
too much and unnecessary surface-level differences 
that cause difficulty for disabled people and seniors, 
and moving strollers are some of the main problems 
mentioned by the users. Nevertheless, most of the users 
believe facilities, such as restrooms and a few trashcans 
are sufficient. 
In the primary evaluation, it seemed that Nobahar 
Street’s architecture, utilizing some of the features, can 
relatively provide the requirements for people to enjoy 
this environment, and be a relatively positive factor 
itself in attracting and making people make stops in 
this place. However, referring to users’ opinions was 
modified this conclusion. It was concluded that most 
of the users go to this place because of non-physical 
factors. Although a large number of the interviewees 
considered the use of trees and soft and permeable 
edges in this street to be enjoyable and effective in 
making them want to make stops in this place, they 
believe this place lacks enough spots for stopping, and 
secondly, it lacks enough topics to watch and enjoy. 
Also, the users prefer if the trees were more diverse and 
taller than they currently are. Moreover, most of them 
consider the inconsistency among the facades on two 
sides of the street an important factor for not enjoying 
the architecture of the environment. According to the 
users, there is not enough green space on this street, 
and aesthetic factors are not taken into consideration in 
designing the lighting of this place. 

9. CONCLUSION
The results of the theoretical part showed that the most 
important physical strengths of Nobahar Street, which 
are related to its vitality, are related to the geometry 
of this place on a macro-scale; features like general 
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geometry on the horizon, and orientation. Whereas 
most of the weaknesses occurred on a medium and 
micro-scale; the most important weaknesses are in 
designing the edges, not benefitting from favorable 
heights and consistency among components. Whereas 
the intersections between the alleys and the street are 
some of the most sensitive and vulnerable spots in 
its edges. Study of the users’ opinions also verifies 
these results; people list the positive physical features 
effective in making them want to visit this street as 
follows: utilizing trees, soft and permeable edges with 
a lot of openness, and proper and observable width 
of the path. They also consider the features, such as 
undistinguishable interior components of the street, 
lack and absence of windows on the floors above the 
ground, and inconsistency among the facades, to be 
negative features of the architecture. 
The comparison of the theoretical results and 
field survey results shows that, as expected, users’ 
understanding is more associated with the components 
and relations on the medium and micro-scale. 
Therefore, it can be said that making this environment 
more vital, more than anything, relies on paying 
attention to the medium and micro scales. There are 
three main approaches for doing so that are as follows:  
increasing the edges’ height up to five stories and not 
higher, making the edges components consistent, and 
eventually, special consideration about the design 
of the edges at the intersection of the alleys and the 
street (Table 6). Since a relatively large number of 
buildings on the edges of this street are low-rise and 
are expected to be renovated or rebuilt in the following 
years, implementing standards to determine the height 
limit and façade design patterns, is a good opportunity 
for improving the environmental qualities of this place. 
Different methods, such as utilizing special trees, 

changing the type or the arrangement of materials on 
the walls and surface, defining new land uses, turning 
the vehicle paths from alleys to the street into dead-
ends, etc. can be used. 
The comparison of the results of the current study 
with similar studies, evaluating a place based on users’ 
opinions, shows that in most of the previous studies, 
either the physical factors were evaluated “generally” 
as effective components along with other components, 
or if the sub-criteria were taken into consideration, the 
criteria were not prioritized according to the users’ 
opinions. For example, in a study by Sarrafi et al. 
(2019), where the conditions of livability components 
of Vali-Asr Street in Tehran were evaluated according 
to the users’ opinions, physical criteria, under the name 
of livability component, were introduced as one of 
the six effective components. According to the users, 
this component was the strongest feature of this place. 
However, it was not clarified how the sub-criteria 
were prioritized according to the users’ opinions. 
Also, in a study by Habibi et al. (Habibi, Nastaran, 
& Mohammadi, 2015), where the vitality of public 
places (Eastern Nazar Street as the case study) was 
evaluated according to the youth, the environmental 
component is one of the three components that were 
evaluated, which according to the youth, was more 
effective than the other two components. In this study, 
the sub-criteria of the environmental components 
were classified to some extent, but the most important 
environmental criteria were not determined from users’ 
perspective. Therefore, the results of the current study 
are significant because of referring to the opinions of 
the users of a place, to understand the priority of the 
physical strengths and weaknesses effective on the 
environment’s vitality according to them. 

Table 6. Opportunities and Threats of Nobahar Street’s Architecture in Providing the Vitality Conditions
Threats Opportunities

Protectiveness Legibility Increasing the height of the edges up to 4 or 5 stories 
with consistent skyline and facades to strengthen the 
enclosure and edges.
Making signs consistent to create strong landmarks.
Being pedestrian- oriented and limiting vehicle traffic 
to strengthen “being a path”
Making the buildings around Nobahar and Thirty-
meter crossroads consistently taller to increase the 
enclosure, strengthen the edges, and secondary nodes.

Irregular increase in the walls’ 
height, and increasing the chaos in 
walls
Blocking the visual axis towards the 
northern mountains by buildings 
and signs
Increase in the number of 
inconsistent signs and symbols, 
creating weak landmarks, increase 
in disorder. 

Security Increasing the height of the walls to 5 stories, and 
allocating residential land use (24 hours) to the upper 
floors

Safety Building stepped facades for the buildings that will 
be built from now on to reduce the possibility of 
materials dropping
Removing the unnecessary surface-level difference, 
and implementing standard ramps wherever needed
Making pedestrian-oriented paths, and limiting or 
prohibiting vehicles from entering from the alleys to 
the street
Correctly implementing the materials, especially on 
the flooring
Determining a path for the blind by changing the 
surface materials

Increase in the edges’ height 
without following the structural and 
execution principles, danger during 
earthquakes 
Deterioration of The façade and 
surface materials, and not replacing 
them on time.  
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Threats Opportunities
Comfortability Blocking the intersections at some of the alleys by 

buildings, at least on the higher floors to control the 
unfavorable winds and light
Increasing the height of the edges to 5 stories to 
provide shadows over the street during summer
Removing the unnecessary surface-level difference, 
and implementing standard ramps wherever needed
Implementing setbacks to make space for sitting and 
standing
Implementing secondary seats, like edges and stands 
Implementing deep enough canopies in the edges and 
the middle sidewalk 
Removing obstacles in the way
Turning a large part of the path into a sidewalk to 
make walking easier to reduce noise and air pollution
Increasing the number of trees that provide shades 

Removing trees
Buildings becoming taller than 
5 stories, so the whole street is in 
shadow

Enjoyment Defining micro-scale spaces with furniture and trees
Increasing the height of the buildings on edges up to 
5 stories to create a consistent skyline
Planting flowers along the path to strengthen smelling
Turning the path into a sidewalk to reduce noise, 
and provide the possibility to listen to birds, and also 
to increase the chance of participating in humane 
activities and watching these activities
Making signs and symbols, etc. consistent to create 
visual aesthetics 
Defining spaces through lighting and therefore 
making the path beautiful 
Implementing setbacks in the walls to make place for 
sitting, standing and observing 
Utilizing local and suitable forms in the facades
Observing the 2:7 ratios in dividing the interior 
facades

Destruction of trees
Visual disorder due to increase 
in  inconsistency among facades, 
signs, and symbols

END NOTE
1. There is a favorable limit to people’s presence in the city, and it must not lead to traffic. Traffic is a cultural

factor and must be limited according to the society’s culture, so that people enjoy being in a space (Pakzad & 
Bozorg, 2012, p. 255).

2. There are two reasons that vehicle traffic in urban spaces is unfavorable: first, vehicle transportation speed
is much faster than the pedestrians’ speed, and it is in conflict with increasing the people’s presence in the 
environment and paving the ground for new experiences, and as a result, making the environment vital. 
Second, while using vehicles, the physical distance between people is ten times more than when walking 
(Alexander, 2008, p. 106). 

3. According to Jan Gehl, activities in urban spaces can be divided into three categories: purposeful activities, 
absolutely voluntary activities, and leisure and social activities (Gehl, 2014, p. 20). 

4. Since people’s attention is more focused on the horizontal axis than to the vertical axis (Gehl, 2016, p. 104) the
walls, especially on the ground and first floors, have the most relation with the users of the space and are the 
most effective part of the edge in attracting people. If this part of the walls is designed in the form of “soft 
edges”, i.e. to be able to enter them to some extent, or gather some information from within them, sensory 
exchange between the inner and outer areas occurs more properly (Gehl, 2014, p. 79) (Table 3).

5. The analysis of the related graphs (Kasmai, 2013, pp. 199-202) shows that orientation toward the south, 15
degrees toward the west rather than 45 degrees toward the east, is the optimal orientation for receiving solar 
energy in Kermanshah (Table 4). 
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