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چکیده
امروزه باورهایی در میزان تاثیرات ساختمان ها و مجموعه محیط ساخته شده بر افراد، در مباحث معماري و شهرسازي 
بر تصویر ذهنی  قابل توجهی  تاثیر  به دلیل فرم نشانه ای خود،  بلندمرتبه  این میان ساختمان های  رایج شده است. در 
شهروندان از محیط شهری خود دارد. این پژوهش سعی بر آن دارد که با تجزیه و تحلیل پیکره بندی فضایی منطقه 22 
شهر تهران و بررسی موقعیت ساختمان های بلندمرتبه در آن، مشخص نماید تغییرات فرم کالبدی آن بناها در شریان های 
اصلی شهری، چگونه بر ذهنیت و ادراک محیطی شهروندان تاثیر می گذارد. پژوهش پیش رو، پژوهشی کاربردی است که 
با توجه به هدف آن از ترکیب روش های کمی و کیفی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل پیکره بندی فضا و روابط 
توپولوژیکی مسیرها از روش چیدمان فضا1 بهره گرفته شده و با استفاده از نرم افزار دپس مپ2 سه دسته نقشه شاخص های 
با ساختمان های  از ترسیم نقشه عوامل چیدمان فضایی مرتبط  قابلیت فهم تهیه گردید. پس  همپیوندي، پیوستگی و 
انجام  تفسیرهای فضایی روی آن ها  و  تحلیل ها  و  استخراج  نهایی عوامل  نقشۀ  و  تعیین  نوع هم پیوندی آن  بلندمرتبه، 
شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بناهای بلندمرتبه در فضاها و مسیرهایی دارای قابلیت ادراک باالتری 
می باشد که: 1( در طول آن ها نشانه های با مقیاس مناسب وجود دارد. 2( در اطراف آن ها شبکه پیوسته تری از مسیرها 
قرار گرفته. 3( تغییرات مناسب در طول و عرض فضاها وجود دارد. 4( در اطراف مسیرها ساختمان هایی با ارتفاع متوسط 
قرار دارند. هم چنین ساختمان های بلندمرتبه، عناصری منفرد نیستند بلکه روابط بین فضاها و نحوه قرارگیری نسبی آن ها 

به یکدیگر است که بر ذهنیت و ادراک محیطی شهروندان تاثیر می گذارد.
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۱. مقدمه و طرح مسئله
تحلیل  و  تجزیه  با  که  دارد  آن  بر  سعی  پژوهش  این 
پیکره بندی فضایی منطقه 22 شهر تهران به عنوان نمونه 
در  بلند مرتبه  ساختمان های  موقعیت  بررسی  و  موردی 
ساختمان های  کالبدی  فرم  تغییرات  نماید  مشخص  آن، 
بلند مرتبه در شریان های اصلی شهری، چگونه بر ذهنیت 
به  بنابراین،  تاثیر می گذارد.  ادراک محیطی شهروندان  و 
در  پژوهش  این  مطالعات،  نظام  نمودن  هدفمند  جهت 
رابطه  آیا  این سوال تحقیق است که  به  پاسخ  یافتن  پی 
شریان های  در  بلند مرتبه  ساختمان های  بین  معنی داری 
یک  از  آن ها  بصری  و  فرمی  ویژگی های  و  شهری  اصلی 
سو و ادراک محیطی شهروندان وجود دارد؟ در این راستا 
به روش جامعی  نیاز  اهداف تحقیق  به  به جهت رسیدن 
و  شهر  کالبدی  بافت  میان  ارتباط  دقیقاً  بتواند  که  است 
از  پژوهش  این  در  لذا  نماید،  بررسی  را  شهروندان  رفتار 
در  مفید  روش های  از  یکی  که  فضا3«  »چیدمان  تئوری 
این زمینه برای درک پیچیدگی فضایی و دگرگونی آن بر 
اثر مداخالت شهری است بهره گرفته شده است. امروزه 
از این روش در جهت تجزیه و تحلیل بافت های شهری و 
هم چنین ساختمان ها و بناهای عظیم به کار گرفته می شود 
 Hillier & Vaughan,( است  توسعه  در حال  به شدت  و 
ابزار جهت مدل سازي ساده  یک  این روش صرفاً   .)2007
شهری،  پیچیدگي هاي  درک  براي  روشي  بلکه  نیست، 
منطق ریخت شناسي و درک الگوهاي رفتاري موجود در 
آن ها می باشد )Hillier et al., 1993( در صورتی که ما این 
روش را بپذیریم، آن گاه میزان ادراک ما از شهرها تغییر 
پیدا می کند و این تئوري به ما می گوید که شهرها را باید 
Hill-(  بر اساس روشی جدید طراحي و برنامه ریزی نمائیم

 .)ier & Stonor, 2010
مرور سابقه موضوع و بررسی منابع مرتبط در ایران و جهان 
و دیدگاه های گوناگون نشان دهنده ی توجه پژوهشگران 
بلند مرتبه  ساختمان های  از  شهروندان  ادراک  موضوع  به 
است. برای مثال فیضی و اسدپور )1392( در مقاله خود 
که به بررسی میزان ادراک شهروندان از منظر هتل چمران 
بنا  این  ارتفاع در  شیراز پرداختند، نشان دادند که عامل 
نقش مهمی در توجه و احساس خوشایند ساکنین داشته 
است و بیش تر به بعد حسی ادراک مربوط بوده و بعد از 
مدتی اثر آن کم رنگ می شود. مدنی و همکاران )1396( در 
مقاله ای، خود بیان می دارد که تراکم، شیوه ادراک محیط 
را تحت تاثیر قرار می دهد. پشم فروش و همکاران )1395( 
ساختمان های  تأثیرات  بررسی  عنوان  تحت  مقاله ای  در 
بیان  بر خوانایی چنین  تأکید  با  بر منظر شهر  بلند مرتبه 
می کنند که در حال حاضر در اکثر شهرهای بزرگ ساخت 
اصلی  عوامل  از  یکی  و  است  گسترش  به  رو  بناها  این 
تاثیر بر سیما و منظر شهری است. از میان پژوهش های 
غیر ایرانی، ونر و همکاران )2015( در مقاله ای با عنوان 
بلند مرتبه  پایداری ساختمان های  روان شناسی محیطی و 

سکونت  اثر  در  ساکنین  روان شناسی  تاثیرات  بررسی  به 
در بناهای بلند مرتبه پرداخته اند و بیان می دارند که این 
بناها از لحاظ روانشناختي آثار سوء و مخربي در کاربران 
به وسیله  ارتقاي سالمت کاربران  و  نماید  ایجاد  می تواند 
کیفیت  ارتقاء  و  بیشتر  طبیعي  محیط هاي  نمودن  فراهم 
 )1396( باشالر  می گردد.  امکان پذیر  داخلي،  فضاهاي 
نیز در کتاب خود در این رابطه بیان می دارد که بناهای 
از محاسن و ارزش عمودیت، در محیطی  بلند مرتبه جدا 
طبیعی قرار ندارند و رابطه آن ها و فضا رابطه ای مصنوعی 
معنی  هندسی  با شکل  را  خود  ارزش  که  بناهایی  است. 
می کند، نسبت به موضوع ساده ی تطبیق با جوهر واقعی 
خویش بی تفاوت است. ویکونا )2012( در مقاله ای با عنوان 
فرم های تراکم مسکونی در شهرهای معاصر بیان می دارد 
و  دارد  کیفی  کمی-  ماهیتی  سازی  بلند مرتبه  مقوله  که 
متغیرهایی هم چون شدت، تنوع و گوناگونی عوامل تعیین 
 )2002( سون  و  کیم  هستند.  ارتباط  این  در  کننده ای 
کاربری  تراکم  میان  که  دادند  نشان  خود  تحقیق  در 
هم بستگی  خیابان های شهری  پیکره بندی  و  ساختمان ها 
با  پژوهشی  در   )2005( همکاران  و  جنک  دارد.  وجود 
عنوان زبان و معنای تراکم، فرم های آینده بیان می دارند 
به  می باشد  اندازه گیری  قابل  که  تراکم  ابعاد  از  یکی  که 
آن ها  ذهنی  برداشت های  هم چنین  و  مردم  درک  میزان 
مربوط می شود و از آن به عنوان تراکم ادراک شده تعبیر 
از  نمود،  عنوان  در یک جمع بندی می توان  لذا  می گردد. 
آن جایی که ساختمان های بلند مرتبه دارای ابعاد گوناگون 
تحقیقات  بیش تر  است،  معنایی  و  کارکردی  فیزیکی، 
و  فیزیکی  ابعاد  به  معطوف  شهرسازی،  و  معماری  حوزه 
کارکردی ساختمان های بلند مرتبه بوده است. آنچه خالء 
آن احساس می شود توجه به سطح معنایی مجموعه ای از 
ساختمان های بلند مرتبه در فضای شهری و ارتباط آن با 
این در حالی  است.  ادراک محیطی شهروندان  و  ذهینت 
محیطشان  درباره  انسان ها  نگرش  و  تفکر  فهم  که  است 
مکان ها،  بهتر  در طراحی  می تواند  و  است  امری ضروری 

مفید واقع شود.

2. ادبیات پژوهش 
2-۱- تعریف و مفهوم ساختمان بلند مرتبه

ساخت بناهای بلند مرتبه از بدو پیدایش تمدن های بشری 
تا به امروز همواره مورد توجه انسان ها بوده است و اکثر 
بهتر  بهره گیری  منظور  به  ابتدا  در  دنیا  بلند  عمارت های 
از زمین های مراکز شهری در شهرهای بزرگ کشورهای 
توسعه یافته مورد استفاده قرار گرفتند و پس از چند دهه 
از  تقلید  به  نیز  رشد  در حال  بزرگ کشورهای  شهرهای 
آن ها و نیز بر حسب ضرورت از ساختمان های بلند مرتبه 
تعریف  در   .)14  ،1396 )عظیمی،  می کردند  استفاده 
ساختمان های بلند مرتبه، می بایست عنوان نمود که امری 
به صورت  دقیق  و  واحد  تعریفی  نمی توان  و  است  نسبی 
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مراجع  همه ی  بین  اجماعی  آن،  در  که  داد  ارائه  رسمی 
رسمی ملی و جهانی وجود داشته باشد )گالبچی، 1392(. 
در واقع این مقوله ماهیتی کمی- کیفی دارد و متغیرهایی 
هم چون شدت، تنوع و گوناگونی عوامل تعیین کننده ای 

در این ارتباط هستند )Vicuna, 2012(. در ادامه، تعریف 
میان  در  مختلف  دیدگاه های  از  بلند مرتبه  ساختمان های 
 1 جدول  در  پژوهش  این  در  شده  مطالعه  متون  انواع 

گردآوری گردیده است.

جدول ۱: تعریف ساختمان بلند مرتبه از دیدگاه های مختلف

تعریف ساختمان بلنددیدگاه های مختلف

دیدگاه هندسی

در صورتی که نسبت ارتفاع به قطر برج π 1.5 باشد، ساختمان بسیار بلند نامیده می شود./ در 
صورتی که نسبت ارتفاع به قطر برج برابر π باشد، ساختمان بلند نامیده می شود./ در صورتی که 
نسبت ارتفاع به قطر برج نصف π باشد، ساختمان متوسط نامیده می شود./ در صورتی که نسبت 

ارتفاع به قطر برج برابر یک سوم π باشد، ساختمان کوتاه نامیده می شود.

مهندسی سازه ارتفاع آن باعث شود نیروهای جانبی ناشی از زلزله و باد بر طراحی آن تأثیر قابل توجهی بگذارد.دیدگاه 
دیدگاه محافظت دربرابر 

ساختمان هایی که ارتفاع آن از 23 متر بیش تر باشد.حریق

شهری منظر  ساختمان هایی که به دلیل بلندیشان تاثیر عمده درخط آسمان دارند.دیدگاه 
و  برنامه ریزی  دیدگاه 

شهری ساختمان هایی که باالی 12 طبقه باشند.طراحی 

عالی  شورای  دیدگاه 
معماری  و  شهرسازی 

1377 ایران، 
ساختمان هایی که باالی 6 طبقه باشند.

دیدگاه سند اصلی طرح 
جامع تهران، 1386

ارتفاع بیش تر از 12 طبقه، که به صورت نقطه ی عطف شهری قابل بررسی باشد./ دارای تأثیرگذاری 
مشهود بر خط آسمان شهر، کریدورهای دید یا معنای محیط اطراف به دلیل ارتفاع شاخص باشد.

عالي  شوراي  دیدگاه 
معماري  و  شهرسازي 
ایران مصوبه ضوابط عام 
بلندمرتبه سازي، 1398

ساختمان هایي با ارتفاع 27 متر و بیش تر یا ساختماني که تعداد طبقات آن با احتساب همکف، 8 
طبقه و بیش تر باشد یا ارتفاع باالترین کف طبقه قابل بهره برداري آن بیش از 23 متر از تراز متوسط 

زمین باشد.

دیدگاه انجمن ساختمان های 
بلند و زیستگاه های شهری4 

)CTBUH(

ساختمان هایی را که 14 طبقه یا 50 متر و بیش تر ارتفاع دارند، بلندمرتبه می باشند./ ساختمان هایی 
را که ارتفاع 300 متر یا 600 متر و بلندتر دارند، به ترتیب جزو ساختمان های بسیار بلند و 

ساختمان های ابرلند می باشند. 

ساختمان های 12 طبقه یا ارتفاع 35 متر و بلندتر و ساختمان های چند طبقه با ارتفاع بیش از 100 دیدگاه استاندارد امپوریس5
متر، به ترتیب به عنوان ساختمان های بلندمرتبه و آسمان خراش طبقه بندی می شوند.

2-2- معیارهای موثر در تجزیه و تحلیل بناهای 
بلند مرتبه 

شهری  فضای  و  محیط  سه گانه  مؤلفه های  کلی  طور  به 
 ،1394 بزرگ،  و  )پاکزاد  است  معنا  و  عملکرد  فرم،  شامل 
این  بودن  شاخص  علت  به  بلند  ساختمان های  فرم   .)96
ساختمان ها نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین بیننده و بنا 
ایفا می کند. هرچند فرم ها انواع گوناگونی دارند و می توانند 
ساختمان های  در  اما  باشند،  آزاردهنده  حتی  یا  مطلوب 
بلند به لحاظ ارتفاع زیاد که جز ذاتی این گونه ساختمان ها 

است، اهمیت این امر دوچندان می گردد )گالبچی، 1392، 
شرایط  با  مستقیمی  ارتباط  آن ها  فرم  هم چنین   .)241
و  اقتصادی  اجتماعی،  فرهنگی،  ویژگی های  اقلیمی، 
اقلیمی،  محتوای  نشانگر  و  دارد  ملت ها  روان شناسی 
 Sonne,( فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ای است
2017(. فرم می تواند در ارتفاع تغییر کند، این مغایرت در 
فرم باید از برنامه داخلی ساختمان و با ویژگی های مکان 
خارجی که سازگار با ویژگی های محیطی است الهام بگیرد 

 .)Wood, 2011(
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ارزیابی های  مختلف  افراد  شباهت ها،  همه  وجود  با   
از  افراد  دارند.  واحد  موضوع  یک  از  گوناگونی  و  مختلف 
نظر میزان آگاهی، فرهنگ و تجربه های زندگی با هم دیگر 
ارتباط  در  خصوصیات،  این  همه ی  که  هستند  متفاوت 
ارزیابی  و  مصنوع  محیط  کالبدی  ویژگی های  با  متقابل 
میزان   .)Steg, 2017, P. 45( قرار می گیرد  آن ها  از  افراد 
زیادی  تأثیر  فردی شهروندان  تجارب  و  پیشین  اطالعات 
نشانه های  فهم  داشت؛  خواهد  نشانه شناختی  ادراک  در 
شمایلی به سبب ارتباط عینی تر دال با مدلول راحت تر از 
نشانه های نمادین و نمایه ای قابل درک اند. عالوه بر جنبۀ 
نشانه شناختی، معنای بناها نزد شهروندان می تواند از نوع 
احساسی و عاطفی نیز باشد )فیضی و اسدپور، 1392، 112(.

2-۳- تعریف و مفهوم چیدمان فضا 
چیدمان فضا روشي است براي درک بهتر پیکره بندي فضا 
به گونه ای که منطق عوامل اجتماعي به وجود آورنده آن ها 
نیز قابل تشخیص باشد )Hillier & Vaughan, 2007(. به 
مجموعه  یک  از  است  عبارت  فضا  چیدمان  دیگر  عبارت 
تکنیک هاي رایانه اي براي مدل سازي ساختمان ها و شهرها 
به طوریکه مدل به وجود آمده از سیستمي شامل عناصر 
به یک دیگر تشکیل شده است و تحلیل  هندسي مرتبط 
این سیستم براي درک چگونگي ارتباط عناصر سازنده آن 
صورت مي گیرد )Hillier, 2007(. این روش کمک مي کند 
تا پیامد تغییرات فرم کالبدي شهرها، خصوصاً شبکه راه ها 
رفتار شهروندان شناخته شود  بر  نتیجه  در  و  بر ذهنیت 

)عباس زادگان و همکاران، 1391(. 
از طوالني ترین  به یک سیستم  ابتدا شهر  این نظریه،  در 
کانال هاي حرکتي- بصري تقسیم مي شود که مخاطبان 
مي کنند.  درک  را  شهر  ساختار  و  کرده  حرکت  آن  در 
سپس هرکدام از این کانال ها براي تحلیل هاي پیشرفته تر 
با یک خط نشان داده مي شوند و در مرحله بعد بر اساس 
تحلیل هاي ریاضي و گراف، تقاطع این خطوط با یکدیگر 
مورد بررسي قرار مي گیرند )ریسمانچیان و بل، 1390، 74(. 

2-4- نظریه های اصلی روش چیدمان فضا
روش چیدمان فضا بر دو ایده بنا شده است. اول اینکه ما 
نباید به فضا فقط به عنوان پس زمینه فعالیت هاي بشر نگاه 
از تمام کارهایي  را وجهي بي واسطه  باید آن  بلکه  کنیم، 
که نوع بشر انجام مي دهد دانست. دومین ایده این است 
که فضاي انساني فقط مساله ویژگي هاي فضاهاي منفرد 
نیست، بلکه در مورد ارتباط متقابل میان فضاهاي بسیاري 
است که ساختار فضایي یک ساختمان یا شهر را مي سازند 
روش  گفت  مي توان  لذا   .)Hillier & Vaughan, 2007(
چیدمان فضا بر اساس دو نظریه اساسي زیر عمل می نماید:

است  اعتقاد  این  بر  هیلیر  فضا6:  پیکره بندی  نظریه  الف( 
که فرم هاي فضایي و اجتماعي از چنان رابطه تنگاتنگي 
تبعیت مي کنند که پیکره بندی فضایي به تنهایي می تواند 

پخشایش  الگوي  مانند  اجتماعي  الگوهاي  از  بسیاري 
مکان یابي  شهري،  وجرائم  جرم  حرکت،  اراضي،  کاربري 
مهاجرین و امثالهم را تعریف کند. به این ترتیب در تحلیل 
فضا و رفتار مخاطبین در آن، نکته مهم، در نظر گرفتن 
که  می باشد  کالن تر  سیستم  یک  در  فضاها  بین  ارتباط 
Hill-(  در این جا از آن به عنوان پیکره بندی یاد می شود

و  معماري  مطالعات  در  فضایي  پیکره بندی   .)ier, 2007
شهرسازي نیز فارغ از ارزیابي خصوصیات فضاها به صورت 

انفرادي، ارتباط بین آن ها را مورد مطالعه قرار می دهد. 
مبنی  خود  نظریه  هیلیر  طبیعی:  حرکت  نظریه  ب( 
تاثیر  به  آن  در  که  می کند  مطرح  را  طبیعی  حرکت  بر 
شهر  سطح  در  پیاده  عابر  حرکت  بر  فضایی  پیکره بندی 
خود  فضایی  پیکره بندی  که  می دارد  بیان  او  می پردازد. 
در  پیاده  عابر  حرکت  هدایت  عامل  مهم ترین  تنهایی  به 
خرد  و  محلی  عوامل  زمینه  این  در  و  است  شهر  سطح 
مقیاس مانند جاذب های فضایی و کاربری اراضی از اهمیت 

.)Toker et al., 2005( کم تری برخوردار است

۳. روش تحقیق
شخصی  مفروضات  تابع  خاص،  تحقیق  طرح  هر  انتخاب 
آن هاست  درک  چگونگی  و  واقعیت ها  ماهیت  از  محقق 
پژوهشی  رو،  پیش  پژوهش   .)21  ،1394 وانگ،  و  )گروت 
کاربردی است که با توّجه به هدف آن از ترکیب روش های 
در  که  گونه  بدین  است.  شده  استفاده  کیفی  و  کّمی 
در  و  توصیفی  روش  از  پژوهش  نظری  چارچوب  بخش 
منظور  به  موردی  تحلیل  روش  از  موردی  نمونه  بررسی 
برای  راستا  این  در  است.  استفاده شده  یافته ها  استخراج 
تجزیه و تحلیل ساختار و درک پیچیدگی فضایی منطقه 
ساختمان های  موقعیت  بررسی  و  تهران  کالن شهر   22
گرفته  بهره  فضا  چیدمان  تئوری  از  آن،  در  بلند مرتبه 
تصاویر  شامل  موجود  اسناد  از  استفاده  با  ابتدا  که  شده 
اتوکد  افزار  نرم  در  محدوده  محوری  نقشۀ  نقشه ها،  و 
ترسیم گردید، سپس با استفاده از نرم افزار "دپس مپ" 
که بر اساس تئوری چیدمان فضا است، براي تهیه نقشه 
شاخص های هم پیوندي، پیوستگی و قابلیت فهم استفاده 
گردید. پس از ترسیم نقشۀ عوامل چیدمان فضایی مرتبط 
تعیین  آن  هم پیوندی  نوع  بلند مرتبه،  ساختمان های  با 
و  تحلیل ها  و  استخراج  عامل ها  نهایی  نقشۀ  پایان  در  و 

تفسیرهای فضایی روی آن ها انجام شده است.

۳-۱- محدوده مورد بررسی
در این تحقیق منطقه 22 کالنشهر تهران به علت روند رو 
انبوه سازي،  به  بلند مرتبه سازی، گرایش عمومي  به رشد 
متفاوت  اشکال  وجود  و  مقیاس کالن  سازهاي  و  ساخت 
بلند مرتبه  ساختمان های  چیدمان  و  پراکنش  متنوع  و 
منطقه  این  است.  شده  انتخاب  موردی  نمونه  به  عنوان 
همان گونه که در شکل 1 نشان داده شده، در غرب شهر 
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تهران قرار گرفته است که شمال آن به کوه پایه های البرز، 
جنوب به آزاد راه تهران کرج، شرق به مسیل کن و غرب 
می گردد.  محدود  البرز  استان  استحفاظی  حوزه  به  آن 
نفر و  برابر 176000  تا سال 1395  جمعیت منطقه 22 
در  نفر   30 جمعیتی  تراکم  و  هکتار   5800 آن  مساحت 
حجم  این که  دلیل  به   .)10  ،1396 )ساالری،  است  هکتار 
و  تعاونی ها  وسیله  به  منطقه  در  ساخت  و  ساز  اصلی 

و  مسکونی  مجتمع های  قالب  در  و  مختلف  نهادهای 
منطقه  در  ساز  و  ساخت  قوانین  است،  انجام  در  تجاری 
بیش تر از قوانین مربوط به مجتمع سازی تبعیت می کند 
انبوه سازی )به  و در حالت کلی، نوع گونه مسکونی غالباً 
بلند مرتبه(  برج های  و  مسکونی  مجتمع  رایج تر  شیوه  دو 
است )مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، 1396، 121(. 

شکل ۱: موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

ساختمان های  فیزیکی  رشد  نحوه  مالحظه،  قابل  نکته 
بلند مرتبه در امتداد معابر اصلی و مهم بزرگراه های همت و 
رسالت است و تاثیرپذیري اصلي ساختار از محورهاي مهم 
بزرگراهي در آن کامال مشهود است. به دلیل رویت پذیری 
می تواند  شریان ها،  این  از  بلند مرتبه  ساختمان های  بهتر 
به پرسش تحقیق، قسمت سنجش ویژگی های  پاسخ  در 
موثر  اصلی  شریان های  در  بلند مرتبه ها  بصری  و  فرمی 
سایر  از  انبوه سازی  پهنه  تفکیک  هم چنین  شود.  واقع 
پهنه های مسکونی در منطقه، این امکان را می دهد که در 
برداشت های میدانی، در جهت ارزیابی آثار مدنظر بناهای 
بلند مرتبه، نسبت به سایر پهنه ها مورد توجه و مقایسه قرار 
گیرد. از طرفی نیز با توجه به تجارب بلند مرتبه سازی در 
برای سایر  نمونه مناسبی  به عنوان  این منطقه، می تواند 

مناطق شهر تهران نیز در نظر گرفته شود.

4. بحث و تحلیل و یافته های پژوهش
به منظور تحلیل موضوع که به پیکره بندی فضا و روابط 
فضا  اصلی  استخوان بندی  ویژه  به  و  مسیرها  توپولوژیکی 
فرمی  ویژگی های  میان  بررسی  به  نیاز  می شود،  مربوط 
توپولوژیک  ساختار  و  بلند مرتبه  ساختمان های  بصری  و 

مسیرهای محدوده است که از روش چیدمان فضا استفاده 
شده است. روش تجزیه و تحلیل به طور کلی از دو بخش 
تشکیل شده است: درابتدا نقشه محوری محدوده ترسیم 
موجود  ساختار  وضعیت  از  نقشه ها  آن  از  بعد  و  گردید 
محدوده ای  ابتدا  راستا  این  در  گرفت.  قرار  تحلیل  مورد 
به شعاع تقریبی سه کیلومتر از مرکز محدوده منطقه 22 
انتخاب  است  پژوهش  این  موردی  نمونه  که  تهران  شهر 
گردید. این محدوده که در شکل 2 نشان داده شده شامل 
کالبدی-  ساختار  مجموع  کلی  عبارت  به  و  راه ها  بناها، 
فضایی منطقه را پوشش می دهد. سپس جهت تهیه نقشه 
محوری، با استفاده از نرم افزار اتوکد خطوط محوری کلیه 
معابر منطقه در آن ترسیم گردید صورتی که کلیه خطوط 

به صورت یکپارچه با هم در تماس باشند.
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 شکل 2: نقشه محوری با فرمت دی- ایکس- اف از محدوده منطقه 22 شهر تهران

آنالیز  افزار دپس مپ سه دسته  نرم  از  استفاده  با  سپس 
شامل  تحلیل ها  این  است.  شده  انجام  محدوده  این  از 
مقیاس  دو  در  هم پیوندی7  شاخص های  بررسی های 
فرا محلی8 و محلی9، شاخص پیوستگی10 و شاخص قابلیت 

فهم11 است که در ادامه به بررسی هر کدام می پردازیم:

4-۱- بررسی شاخص هم پیوندی در دو مقیاس 
و محلی فرامحلی

خوانایی  که  مسیرها،  هم پیوندی  میزان  بررسی  به جهت 
دو  از  قرار می دهد،  تاثیر  زیادی تحت  تا حد  را  محدوده 
مقیاس محلی و فرا محلی استفاده شده است. ارزش میزان 
فضاهاي  یا  خطوط  تعداد  میانگین  خط،  هر  هم پیوندي 
واسطي است که بتوان از آن به تمام فضاهاي شهر رسید. 

هر چقدر که ارزش هم پیوندی یک خط باالتر باشد، به آن 
معنی است که دسترسی آن در سیستم باالتر است. در این 
بیانگر درجه هم پیوندی  با رنگ های گرم  تحلیل، خطوط 
باالتر و در نتیجه دسترسی آن در سیستم باالتر و رنگ های 
سرد درجه هم پیوندی پایین و میزان دسترسی پایین تری 
مشخص   3 شکل  در  که  همان گونه  می دهد.  نشان  را 
گردیده است، یکپارچه ترین مسیرها و یا به عبارت دیگر 
در دسترس ترین مسیرها برای راه یابی عبارتند از: آزادراه 
خیابان های  هاشم زاده،  کاج،  گلها،  بلوارهای  آزادگان، 
)ضلع  جوزانی  و  چیتگر(  دریاچه  شرقی  )ضلع  هوانیروز 
که  گفت  می توان  کلی  طور  به  چیتگر(.  دریاچه  شمالی 

هم پیوندی مسیرها در مقیاس فرا محلی، کم است.

شکل ۳: بررسی میزان هم پیوندی مسیرها در مقیاس فرامحلی
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بررسی صورت گرفته در مقیاس فرا محلی بیانگر آن است 
که شاخص هم پیوندی و در دسترس بودن در مسیرهای 
شمالی جنوبی بلوارهای کاج، هاشم زاده، گلها و هم چنین 
مسیرهای شرقی غربی هوانیروز، امیرکبیر، اقاقیا، خیابان 
به کل  المپیک، نسبت  بلوار دهکده  و  نهم  و  قائم هشتم 
این محدوده ها  ارتفاع ساختمان ها در  است.  باال  محدوده 
متوسط و ساختمان های با ارتفاع زیادتر به صورت عناصر 
نشانه ای در نقاط خاص و تقاطع مسیرهای مهم به چشم 

می خورد. 
فرا  مقیاس  در  هم پیوندی  آنالیز  با  محلی  آنالیز  مقایسه 
محلی نشان می دهد که مسیرها بلوار هوانیروز و امیرکبیر، 

باالیی  هم پیوندی  دارای  مقیاس  دو  هر  در  گلها  و  کاج 
می شوند.  محسوب  مسیرها  دسترس ترین  در  و  هستند 
عالوه بر آن با توجه به آنالیز مقیاس محلی، به طور کلی 
قسمت  و  محدوده  شرقی  قسمت  مسیرهای  هم پیوندی 
غربی محدوده، نسبت به قسمت مرکزی محدوده پایین تر 
محلی  و  مسکونی  کاربری های  برای  مسیرها  این  و  بوده 
بودن  دسترس  در  میزان  بیش ترین  می باشند.  مناسب تر 
گلستان شرقی  محدوده  به  مربوط  مسیرها  هم پیوندی  و 
برای  بیش تر  محدوده ها  این  مسیرهای  بنابراین  و  است 
کاربری های تجاری و اداری مناسب هستند )شکل 4 و 5(. 

 R=3شکل 4: بررسی میزان هم پیوندی مسیرها در مقیاس محلی

R=3 شکل 5: بررسی میزان هم پیوندی مسیرها در مقیاس محلی
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جدول ۱ : بررسی مسیرهای محدوده از نظر شاخص هم پیوندی

هم پیوندی محلیهم پیوندی فرامحلیمسیرها

0.210.21حداقل

0.751.52متوسط

3.493.73حداکثر

4-2- بررسی شاخص پیوستگی
تعداد  معنای  به  اتصال،  دیگر  عبارت  به  یا  پیوستگی 
پیوندهایی است میان هر فضا با فضایی دیگر بطور مستقیم 
برقرار می شود )Young  et al., 2015(. لذا هر چقدر میزان 
اتصال هر فضا به فضاهای مجاور بیش تر باشد، می توان آن 
فضا را عمومی تر و هر چه این مقدار کم تر باشد، آن فضا 
را خصوصی تر نامید. با توجه به بررسی های انجام شده در 
پیوستگی، معیاری محلی پژوهش می توان گفت که  این 

 است، زیرا تنها رابطه بین فضا و همسایه های بالفصلش 
را مورد بررسی قرار می دهد. لذا با وجود اینکه پیوستگی 
کلی محدوده باال نیست، اما شاخص پیوستگی در برخی از 
مسیرهای محدوده به شکل قابل توجهی باال است )شکل 
بلوار  و  نیروز  هوا  خیابان  هاشم زاده،  بلوار  کاج،  بلوار   .)6
امیرکبیر، دارای بیش ترین پیوستگی هستند. پس از آن ها 
گلها  بلوار  و  نهم  قائم  سروستان،  خیابان های  از  می توان 

نام برد.

شکل 6: بررسی میزان پیوستگی مسیرها

4-۳- بررسی شاخص قابلیت فهم
باعث  محلی  و  محلی  فرا  اطالعات  میان  قوی  ارتباط12 
می شود تا افراد به آسانی پیکره بندی کلی فضا را در ذهن 
شهر  وضوح  یا  فهم  قابلیت  مفهوم  نمایند.  مجسم  خود 
ارتباط مستقیمي با مفهوم ادراک محیطی در ذهن دارد. 
هم چنین وقتی که ما داده های دو شاخص هم پیوندی و 
میزان  نمائیم،  مقایسه  و  بررسی  هم دیگر  با  را  پیوستگی 
درک مسیرها توسط ساکنین مشخص می شود. هم چنین 
هم پیوندی  و  پیوستگی  شاخصه  دو  اطالعات  که  زمانی 
توسط  مسیرها  درک  قابلیت  شود،  بررسی  هم  به  نسبت 
ساکنین مشخص خواهد شد. هر چقدر میزان این شاخص 
که  است  آن  معنای  به  باشد  باالتر  مسیر  یک  مورد  در 

ساکنین ساختار کلی آن محدوده را بهتر درک می کنند 
و  شد  نخواهند  مشکل  دچار  مسیر  آن  در  راهیابی  در  و 
در این مسیرها افراد به آسانی پیکره بندی کلی فضایی را 

می توانند در ذهن خود مجسم نمایند. 
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شکل 7: بررسی میزان قابلیت فهم مسیرها

ارتباط  از تعریف  با توجه به نمودار شکل 7 این شاخص 
آمده  دست  به  پیوستگی  و  یکپارچگی  شاخص  دو  بین 
است. عدد R2 برابر 0.11 است. هر چه این عدد به عدد 
دارد.  باالتری  درک  قابلیت  محدوده  باشد،  نزدیک تر   1
نشان دهنده  نمودار  پایین  قسمت های  در  نقاط  فشردگی 
تکثر مسیرهای با قابلیت درک کم و پراکندگی مسیرها در 
نقاط باالیی نمودار نشان دهنده معدود مسیرهای با قابلیت 
درک باال است. هم چنین دور بودن نمودار از حالت خطی 
و پراکنده بودن آن نشان دهنده این است که به طور کلی 

قابلیت درک مسیرها در این محدوده باال نیست. بنابراین 
دارای  که  به شکل 8 می توان گفت، مسیرهایی  توجه  با 
قابلیت فهم باالیی می باشند و ساکنین در آن ها راحت تر 
پیکره بندی فضا را در ذهن خود تصور می کنند عبارتند از: 
مسیرهای شمالی جنوبی بلوارهای گلها، کاج و هاشم زاده، 
مسیرهای شرقی غربی خیابان هوانیروز، قائم هشتم و نهم 
و مسیرهای قسمت شرق محدوده بلوار دهکده المپیک و 

مسیر شهرک چشمه.

شکل 8: بررسی میزان قابلیت فهم مسیرها- مسیرهای با قابلیت درک باالتر

محلی  فرا  یکپارچگی  شاخص  دو  میان  رابطه  هم چنین 
حالت  این  در   R2 عدد  که  است  شده  محاسبه  محلی  و 
نسبتاً  تا حد  نمودار  که  می توان گفت  و  است  برابر0.52 
با توجه  خوبی منسجم و نزدیک به حالت خطی است و 
به این موضوع می توان گفت که ارتباط کلی بین این دو 

مناسب است )همانطور که قبال هم اشاره  شاخص نسبتاً 
محلی  فرا  مقیاس  آنالیز  در  که  مسیر هایی  بیش تر  شد، 
آنالیز مقیاس محلی  دارای یکپارچگی باالیی هستند، در 

نیز مسیرهای یکپارچه ای محسوب می شوند(.
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شکل 9: بررسی رابطه بین یکپارچگی فرامحلی و محلی

جدول 2: بررسی درجه ارتباط بین شاخص ها

R2مقیاس

0.52ارتباط بین یکپارچگی محلی و فرامحلی

0.11ارتباط بین پیوستگی و یکپارچگی فرامحلی )قابلیت درک(

شکل 9 مسیرهای شاخص محدوده را که دارای بیش ترین 
خوانایی است و مسیریابی در آن ها برای ساکنین راحت تر 
می باشد را نشان داده و با توجه به آن می توان مسیرهای 
دسته  سه  قالب  در  را  مطالعاتی  محدوده  در  موجود 

تیپ بندی نمود: 
- مشخصات اصلی مسیرهای تیپ ۱

عناصر  با  همجواری  نظر  از  مناسب  موقعیت  بودن  دارا 
پوشش  بزرگراهی،  مسیرهای  مانند  استخوان بندی  اصلی 
ارتفاع  با  ساختمان های  و  شهری  نشانه های  و  گیاهی 
متوسط و هم چنین دارای میزان نسبتاً باالی هم پیوندی و 
رویت پذیری از لحاظ هندسی و چیدمان فضا، که می توان 
به مسیرهایی مانند بلوار کاج، هاشم زاده، گلها و هم چنین 
مسیرهای شرقی غربی بلوار هوانیروز، امیرکبیر، اقاقیا، قائم 

هشتم و نهم و بلوار دهکده المپیک اشاره نمود. 
- مشخصات اصلی مسیرهای تیپ 2

و  محلی  مقیاس  در  شاخص  نشانه های  بودن  دارا 
شدن  ظاهر  هم چنین  و  متوسط  ارتفاع  با  ساختمان های 
که  محلی،  مقیاس  در  مسیرها  پیوندترین  هم  عنوان  به 
می توان به مسیرهایی مانند بلوار هوانیروز و امیرکبیر، کاج 

و گل ها و خیابان شهرک چشمه اشاره نمود. 
- مشخصات اصلی مسیرهای تیپ ۳ 

در  پایین  نسبت  به  هم پیوندی  ارزش  مقدار  بودن  دارا 
مانند  به مسیرهایی  با سایر مسیرها که می توان  مقایسه 

دریاچه  شمال  )در  موج  قزوینی،  محمد  عالمه  بلوار 
چیتگر(، خیابان های گلستان، جهاد و خیابان چشمه )در 

قسمت شرقی محدوده( اشاره نمود. 

5. نتیجه گیری
روش چیدمان فضا کمک می کند تا پیامدهای تغییرات فرم 
کالبدي شهرها، بر ذهنیت و در نتیجه بر رفتار شهروندان 
شناخته شود. در پاسخ به سوال تحقیق که ارتباط میان 
بلند مرتبه در شریان های اصلی  بناهای  ویژگی های فرمی 
شهر و ادراک محیطی شهروندان مد نظر بود، در محدوده 
مورد مطالعه مشخص گردید که ساختمان های بلند مرتبه 
در فضاها و مسیرهایی دارای قابلیت درک باالتری هستند 
که: 1( در طول آن ها نشانه های با مقیاس مناسب وجود 
دارد. 2( در اطراف آن ها شبکه پیوسته تری از مسیرها قرار 
گرفته باشد. 3( تغییرات مناسب در طول و عرض فضاها 
وجود داشته باشد. 4( در اطراف مسیرها ساختمان هایی با 
ارتفاع متوسط قرار دارند. هم چنین این پژوهش نشان داد 
که ساختمان های بلند مرتبه در فضاهای شهری، عناصری 
قرارگیری  نحوه  و  فضاها  بین  روابط  بلکه  نیستند  منفرد 
ادراک  و  ذهنیت  بر  که  است  یک دیگر  به  آن ها  نسبی 

محیطی شهروندان تاثیر می گذارد.
و  بلند مرتبه  ساختمان های  موقعیت  بررسی  به  توجه  با 
که  عواملی  و  مسیرها  نشانه ها،  مهم ترین  شدن  مشخص 
در ادراک محیطی محدوده موثر می باشند می توان نتایج 
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حاصل شده در محدوده مورد مطالعه را نیز به شرح زیر 
بیان نمود:

ارتفاع 1.  کلی  طور  به  محدوده  مرکزی  قسمت  در 
ساختمان ها متوسط است و این محدوده بیش ترین میزان 
از  البته برخی  یکپارچگی را در مقیاس محلی دارا است. 
نیز  محلی  فرا  مقیاس  در  محدوده  این  اصلی  مسیرهای 

وضعیت بهتری دارند. 
غربی 2.  قسمت  در  بلند مرتبه  ساختمان های  بیش ترین 

چیتگر(  دریاچه  شمالی  )ناحیه  مطالعه  مورد  محدوده 
واقع شده اند که در این ناحیه شاخص یکپارچگی چه در 
مقیاس فرا محلی و چه در مقیاس محلی پایین تر از سایر 
نواحی محدوده است. هم چنین شاخص پیوستگی نیز در 

این نواحی پایین است. 
اطراف 3.  برج های  حد  تا  ساختمان ها  ارتفاع  افزایش 

دریاچه چیتگر، خوانایی کلی مسیرها را با مشکل مواجه 

مرکزی  قسمت  در  که  تراکم  و  ارتفاع  از  حدی  می کند. 
محدوده رعایت شده است مطلوب تر به نظر می رسد.

عنوان 4.  به  بلند مرتبه  ساختمان های  از  موردی  استفاده 
نشانه، مانند تقاطع مسیر بلوار کاج با خیابان های هوانیروز 
و  هانا  برج های  مال،  تهران  ساختمان های  امیرکبیرکه  و 
از  قسمت  این  است  شده  باعث  دارند  قرار  آن  در  غیره 
مسیرها دارای خوانایی بهتری باشند و قابلیت درک آن ها 

برای ساکنین افزایش یابد. 
به 5.  نسبت  که  نهم  و  هشتم  قائم  خیابان های  مسیر 

کلیت مجموعه نقش خیابان های محلی را ایفا می کند، در 
مقیاس محلی دارای درجه یکپارچگی نسبتا باالیی است، 
میدان  و  صنوبر  بوستان  و  ولیعصر  مسجد  به  مسیر  این 
پوشش  وجود  می رسد  نظر  به  می شود.  منتهی  اتریش 
گیاهی و ساختمان مذهبی به صورت عنصر نشانه ای در 

افزایش خوانایی این مسیر موثر بوده است. 

پی نوشت

1. Space Syntax
2. Depthmap

 تئوری Space Syntax در متون مطالعه شده به "نحو فضا" و یا "چیدمان فضا" ترجمه شده است. واژه "نحو" هر چند از لحاظ مفهومي .3
ترجمه اي نزدیک تر به نظر می رسد ولي با توجه به عربي بودن خود نیازمند ترجمه است، لذا در این پژوهش از واژه چیدمان فضا استفاده شده 

است. 
4..CTBUH ،گونل و همکاران، 1396(، شورای ساختمان های بلند و زیست گاه های شهری واقع در ایاالت متحده آمریکا، ایلینوی، شیکاگو( 

5.The Emporis standards, A Global Building Information Company, Frankfurt, Germany
6.Spatial Configuration
7.Integration
8.Global integration
9.Local integration
10.Connectivity
11.Intelligibility
12.Synergy
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