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چکیده

شهرها مانند ارگانیسمهای زنده پیوسته در حال تغییر و تحول میباشند .با توجه به روند افزایش جمعیت و توسعه
ی در کشورهای در حال توسعه سرعت این تغییر و تحوالت به طور چشمگیری در حال افزایش میباشد.
روزافزون تکنولوژ 
پر واضح است که این تغییرات طرحهای از پیش اندیشیدهای را طلب میکنند و دیگر اینکه لزوم دقت به خصوصیات
فضایی با توجه به رفتار شهروندان در این طرحها امری مهم و قابل توجه میباشد .پویایی رفتارهای شهری و ویژگیهای
خاص آن سبب شده است که متخصصان برای شبیهسازی آن در طرحهای شهری از روشهای خاص و نوین استفاده
کنند .هدف این نوشتار ،مقایسه بین وضع موجود و طرح جامع مصوب با رویکرد شناخت بیشتر بر رفتار شهروندان در
محله کبابیان شهر همدان میباشد .با توجه به پیشرفتهای اخیر در زمینه نرمافزار و هوشمصنوعی و ورود این مباحث
به صورت تحلیل اطالعات معنایی به رشتههای معماری و شهرسازی و بررسی نمونههای مشابه ،بهتر دانسته شد که از
این روشها که به روشهای نحو فضا ( )SpaceSyntaxشهرت دارند استفاده شود .در این پژوهش ابتدا چهار متغیر اتصال،
کنترل ،انتخاب و همپیوندی مورد معرفی قرار گرفت .سپس فضای محله مورد نظر با توجه به این متغیرها از نظر رفتاری
تحلیل شد .در این روش فضای محله در وضع موجود و طرح جامع به صورت محوربندی شده مورد تحلیل قرار گرفته
ح جامع مصوب برای
است .نتایج کسب شده از تحلیلهای صورت گرفته توسط این نرمافزار حاکی از موفق نبودن طر 
این محله به ویژه در مبحث رفتار شهروندان میباشد .الزم ب ه ذکر است نقاط ضعف موجود در طرح بیشتر و برجستهتر
از نقاط قوت آن میباشد.

واژگان کلیدی :چیدمان فضا ،محله کبابیان ،همپیوندی ،کنترل ،اتصال ،میانگین عمق.
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مقدمه

بیش از نیم قرن از تزریق طرحهای جامع به چهره و کالبد شهری ایرانی میگذرد .اساس شکلگیری این طرحها که
براساس پایههای جنبش مدرن بنا شده بود ،نظمدهی به عملکردهای چهارگانه مسکن ،کار ،آمدوشد و گذران اوقات
فراغت بود .در سالهای گذشته شاهد آن هستیم که عملیاتی و اجرایی شدن این طرحها به صورت تدریجی باعث فرو
ریختن ساختار سنتی شهر ایرانی شده است .ادامه این روند در طی این سالها موجب شده که طرحریزی و برنامهریزی
شهر بدون توجه به رفتارهای مردم در شهر صورت گیرد .بهطوریکه شاهد رفتارهایی از شهروندان در شهر امروز هستیم
که نشان دهنده عدم توجه طرحهای جامع به تصویر ذهنی است که مردم از شهر داشتهاند .پژوهش حاضر در نظر دارد
چگونگی تأثیر طرحهای جامع بر رفتار مردم را با بررسی نمونه موردی محله کبابیان همدان با استفاده از روش چیدمان
فضا مورد مطالعه قرار دهد.

 .1معرفی روش نحو فضا SpaceSyntax

در سال  1984هیلر 1و هانسون 2کتاب منطق اجتماعی فضا 3را به چاپ رساندند که خالصهای از تئوری سینتاکتیک 4برای
سازماندهی فضا در ساختمانها و شهرها بود .د ر این کتاب اینگونه بیان شده است که ساختمانها و شهرها ویژگیهای
خاص فضایی دارند که به نقشهای منطقی اجتماعی ترجمه میشوند و بر تأثیر هر فرد بر فرد دیگر داللت دارند .در این
چهارچوب تصور میشود که پیکربندی فضایی مجتمعهای زیستی یا اسکانها ،نقشه نسبتاً دقیقی از وضعیت اقتصادی،
اجتماعی و روابط ایدئولوژیک بین ساکنان آن ارائه میکند (.)Hanson, 1998, p.13
بهطورکلی واژه سینتکس یا نحو در ادبیات به معنای نظم کلمات در جمله است .قرابت ریشه لغوی واژه نحو به بعد
سینتاکتیک علم نشانهشناسی ،نشانگر نزدیکی موضوع به اصول ادبی ،زبانشناسی و نشانهشناسی دارد (Memarian,
.)2002

در طی  18سال گذشته نظریه و روش اسپیسسینتکس در مسیر توسعه روزافزون قرار گرفته است که از دالیل اصلی آن
میتوان به  3فاکتور عمده زیر اشاره کرد:
1 .1عملکرد اسپیسسینتکس که محدوده وسیعی از ساختمانها و مجتمعهای زیستی را شامل میشود.
2 .2توسعه مهارتهای نرمافزارهای کامپیوتری ،که به محققان اجازه میدهد به صورت عددی تفاوتهای میان
پیکربندیهای فضایی را به دست آورند.
3 .3سازماندهی تحقیقات مباحث اسپیسسینتکس درسطح جهانی (.)Penn, Hillier, Banister, Xu, 1998
نکته حائز اهمیت توجه به انتقادهای متفاوتی است که به اسپیسسینتکس میشود .عدهای بیان میدارند که
اسپیسسینتکس یک روش ابتدایی در معماری است .درهمین راستا طراحان این نرمافزار ،تالشهای فراوانی درجهت
ارتقاء کارآمدی آن انجام دادند تا ساختار فضایی هر اجتماع که توسط خود آن شکل میگیرد ،را بدون مشکل نشان دهد.
منتقدان همانند لیچ 5بیان میدارند که این نظریه فاقد پایههای اجتماعی است و مدلهای ریاضی رشدیافته بهوسیله
هیلر و همکارانش نمیتوانند پیچیدگی زندگی واقعی را پوشش دهند .در شکل 1نمودار روش کار در نحو فضا نشان داده
شده است.
شکل  :1نمودار روش کار در نحو فضا
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 -1-1پیشینه تحقیق

تحلیل و بررسی شهر به روش چیدمان فضا ،ویژگیهای خاصی از فضا را برجسته میکند .حاصل این روند کاربردهای
فراوانی است که در بیشتر شهرهای دنیا مورد استفاده قرار گرفته است .به طور مثال نقشه محوربندی شده (،)Axial Map
در یک شهر آشکار میسازد که معموالً شبکه خیابانهای شهری شامل تعداد اندکی از محورهای بلند و تعداد خیلی زیادی
از محورهای کوتاه میباشند ( .)Hillier & Vaughan, 2007همچنین پژوهشهای مشابه در شهرهای متفاوت بدین نتیجه
رسیدهاند که رابطه مستقیمی بین حرکت پیاده با همپیوندی چه در سطح محلی و چه در مقیاس کلیت شهر وجود دارد

(;Abubakar & Aina, 2006; Bafna, 2003; Hillier et al., 1993; Hillier & Vaughan, 2007; Penn & Turner, 2002
.)Toker, Baran, & Mull, 2005

نمونه دیگری که در کشور ترکیه صورت گرفت ،نشان داد که میتوان از این روش برای ارتقاء صنعت توریسم در شهر
استفاده کرد ( .)Deniz Erinsel Onder, Yıldırım Gigi, 2010در سالهای اخیر در شهرهای ایران نیز با روش چیدمان
فضا پژوهشهایی برای رفع مشکالت فضایی صورت گرفته که از آن جمله میتوان تعیین مشکالت دسترسی در بافت
تخریبی تهران را نام برد (.)Rismanchian, Bell & Mokhtarzadeh, 2012

 -1-2انواع سیستمهای SpaceSyntax

مطابق تعاریف موجود از روش نحو فضا ،این روش به  3صورت اصلی انجام میشود که انتخاب هرکدام ازاین  3روش
وابسته به شرایط و اهداف پژوهش و تحلیل میباشد .این روشها به قرار زیر میباشند:
• :Vistaدر این سیستم براساس اینکه هر خط چگونه با خطوط اطراف خود برخورد میکند ،یک گراف اتصال تعریف
میشود.
• :Convexحالتی است که در آن همه فضا پوشش داده میشود.
• :Iso Vistaای��ده اولی��ه ای��ن سیس��تم از میدانهای دیدی ب��ه وجود آمد ک��ه از نقطهای خاص قاب��ل رویت بودند.
در اس��اس ،ش��کلگیری ای��ن الگو برپایه بازتابش نور اس��ت ک��ه رفتار حرکتی م��ردم در محی��ط را تعیین میکند
(.)Benedikt & Burnhum,1981

 -1-3پارامترها

در روش نحو فضا با توجه به پایههای نظری آن پارامترهایی تعریف میشود که هرکدام به طور خاصی فضا را مورد تحلیل
و بررسی قرار میدهند .در پژوهش حاضر  4مورد از این پارامترها برای تحلیل و مقایسه فضای مورد نظر انتخاب شد که
خصوصیت کارکردی آنها به طور مختصر به شرح زیر میباشند:
•( Conectivityاتصال) :به عنوان تعداد نقاطی تعریف میشود که یک نقطه به طور مستقیم با نقاط دیگر ارتباط برقرار
میکند و به صورت معادله ( )1تعریف میشود:
()1

Ci=K

()2

Ctrl i :

•( Mean Depthمیانگین عمق) :مبنای شکلگیری عمق براساس تعداد قدمهایی است که برای گذر از یک نقطه به
نقاط دیگر باید طی شود .یک نقطه در صورتی عمیق خوانده میشود که قدمهای (مراحل) متعددی بین آن و دیگر
نقاط موجود باشد .عمق از پارامترهای اصلی در اسپیسسینتکس نیست ولی با این وجود متغیر مهمی برای محاسبه
همپیوندی 6یک نقطه به شمار میرود .اگر  Di,jکوتاهترین فاصله بین دو نقطه  i,jدر گراف  Gباشد ،عمق کلی نقطه
میباشد و براساس میانگین عمق به صورت معادله  3تعریف میشود:
 iجمع مسافت
()3

=MDi

که در آن  Nتعداد نقاط گراف است.
•( Integrationهمپیوندی) :همپیوندی یک نقطه نشانگر میزان ارتباط آن نقطه با ساختار کلی مجموعه یا
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که در آن  Kتعداد نقاطی است که به طور مستقیم به نقطه مورد نظر متصل میباشد.
•( Controlکنترل) :پارامتری است که درجه اختیار یک نقطه را از نقاطی که به آنها متصل شده است مشخص
میکند و به صورت معادله  2تعریف میشود:
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زیرمجموعههای 7آن میباشد .اگر رسیدن به یک فضا با پیمودن فضاهای کمتری امکانپذیر باشد ،آن فضا دارای
همپیوندی بیشتری است و بالعکس .مطالعات موردی رابطه مستقیم بین همپیوندی و میزان حضور افراد درفضا را
نشان میدهد (.)Christophe Claramuntz & Bjijrn Klarqvist, 2000

 .2معرفی سایت پژوهش

پژوهش حاضر درمورد محله کبابیان شهر همدان صورت گرفته است .این شهر از زمانهای دور مکان اسکان اقوام مختلف
بوده است .ساخت آن را به دیاکو پادشاه ماد نسبت میدهند .الگوی بافت شهر ترکیبی از دو الگوی شعاعی و رینگی است
که از زمان اولین طرح جامع آن در سال  1928شکل گرفته است .این بافت حلقوی متشکل از دوایر متحدالمرکزی است
که توسط شش خیابان اصلی منتهی به میدان مرکزی و دوایر کمربندی به یکدیگر متصل شده و بافت را به قطاعهایی
از دایره تقسیم نمودهاند.
شهر همدان متشکل از حدود پنجاه محله بزرگ و کوچک بوده که هریک از این محالت دارای حدود معینی بوده است.
اما این محدوده توسط حصار یا موانع فیزیکی و کالبدی مشخص نمیشده .بلکه گذرگاه ،تقاطع و یا مکانهای معینی،
محدوده هر محله را تعیین میکرده است .محله کبابیان یکی از این محالت است که میتوان از آن تحت عنوان میراثی
از گذشته یاد کرد.
این محله مربوط به دوره قاجاریه است و در محدوده بین خیابانهای شریعتی ،بوعلی و بلوار خواجهرشیدالدین واقع شده
است .این اثر در تاریخ  06/26/2005با شماره ثبت  ۱۱۹۵۱به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است .در
شکلهای  2و  3موقعیت سایت پروژه در نزدیکی مرکز شهر نشان داده شده است.
شکل :2موقعیت سایت پروژه در نزدیکی مرکز شهر

)(Google Earth, 2011
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فرم مرکز این محله به صورت میدانچهای است .این مرکز محله واجد ارزش اجتماعی است ،لذا احیاء و زندهسازی این
مجموعه از جمله موارد مهم و قابل تفحص است .در حاشیه آن کاربریهای موجود عبارتند از :بقالی ،نانوایی ،عطاری،
نجاری ،قصابی ،کفاشی ،دبستان و مسجد .به جزء بدنه مسجد و چند باب مغازه ،بدنه واجد ارزش معماری در این مرکز
دیده نمیشود .در شکل  4مرکزمحله کبابیان به تصویر کشیده شده است.
شکل  :4مرکزمحله کبابیان

 .3روند انجام پژوهش
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سایت مورد پژوهش از  2قسمت اصلی تشکیل شده است :محور کبابیان و محدوده محله .محورکبابیان که در لبه شرقی
محله قرار دارد به دلیل اتصال با قسمت مرکزی شهر دارای نقش فرامحلهای است .اگرچه این دسترسی یکی از قسمتهای
مهم محله به حساب میآید ،همچنین بهدلیل وجود کاربریهای خدماتی موجود در آن میتوان آن را مرکز دوم محله
نامید ،لذا در بخشی از این پژوهش به بررسی محورکبابیان به طور مجزا پرداخته شد و در بخش دیگر ،کل محله مورد
بررسی قرار گرفت.
در این نوشته براساس تعریفهای پایه هیلر و هانسون از پارامترهای نحو فضا در کتاب منطق اجتماعی فضا ،ابتدا فضای
محله مشخص شده است .فضای محله عبارت است از کل مجموعه ،منهای فضای احاطه شده توسط توده میباشد .باتوجه
به ویژگیهای این محله ،از شیوه آکسیال برای بررسی آن استفاده شده است .طبق تحقیقات هیلر و هانسون ،در شیوه
آکسیال باید محورها طوری در طول فضا ترسیم شوند که دارای کمترین تعداد و بیشترین طول ممکن برای پوشش کل
فضا باشند (.)Hong-Kyu, Kim Dong & Wook Sohn, 2000
8
پس از ترسیم محورها براساس مطالب ذکرشده ،هرکدام از گرافها به طور مجزا وارد نرمافزار  DepthMapشد .شایانذکر
است ،نرم افزارهای دیگری نیز مانند  A-Graphموجود میباشند که براساس روشهای نحو فضا کا ر میکنند .بعد از به
دستآوردن نتایج کمی پارامترها دراین نرمافزار و تحلیل دادهها ،به مقایسه وضع موجود و طرحجامع پرداخته میشود.
در شکلهای  5و  6به ترتیب نحوه محوربندی وضعموجود و طرحجامع بهتصویر کشیده شدهاست.
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شکل  :5نحوه محوربندی وضع موجود

ح جامع
شکل  :6نحوه محوربندی طر 
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 .4نتایج کسب شده و نمودارهای حاصل از روند پژوهش

نتایج کسب شده حاصل از تحلیل محله توسط نرمافزار درغالب جداول و نمودارهای زیر تنظیم شده است:
جدول  :1تحلیل پارامترهای مورد نظر در وضع موجود محله کبابیان

جدول  :2تحلیل پارامترهای مورد نظر در طرح جامع مصوب 2005

شکل  :7تحلیل پارامترهای مورد نظر در وضع موجود و طرح جامع مصوب  2005محور کبابیان

مطالعات و تحلیلهای کمی این محله توسط نرمافزار  SpaceSyntaxبیانگر ایناست که میانگین پارامترهای مورد بررسی
مرتبط با محورهای ارتباطی موجود در بافت محله ،تفاوت چشمگیری با محور مورد بحث (محورکبابیان) دارد .دلیل این
امر ،قرارگیری این خیابان در مناطق پُرتردد شهر همدان است .نیز این محور بین دو خیابان اصلی شهر ایجاد اتصال
میکند.
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 -5-1تحلیل محور کبابیان

این محور یکیاز مرزهای جدا کننده محله کبابیان از محالت مجاور است .امروزه کاربریهای تجاری و خدماتی موجود در
این محور ،نقش این خیابان را پررنگتر از مرکزیت کالبدی محله کرده است .هرچند از نظر موقعیت قرارگیری با مرکزیت
کالبدی محله فاصله دارد .این دسترسی عریضترین خیابان موجود در بافت است و تعداد زیادی راه چه در وضع موجود
و چه در طرح جامع از آن منشعب شده است.
میانگین پارامتر اتصال ( )Connectivityبرای کل محله در وضع موجود طبق تصویر شماره  8برابر  2میباشد .این
درحالی است که همین متغیر برای خیابان کبابیان برابر  13است .این اعداد بیانگر این مطلب هستند که این خیابان
استخوانبندی اصلی این محله را به لحاظ ارتباطی تشکیل میدهد .طبق نظریه ساختارگرایی در شهرسازی 9این خیابان
به عنوان ساختار اصلی این محل شناخته میشود .بنابراین در طراحیها نباید در این خیابان تغییر زیادی ایجاد شود.
خوشبختانه این نکته در طرح جامع مصوب برای این محله مدنظر طراحان بوده است .چرا که همچنان با وجود میانگین
اتصال  1/8برای کل محله مقدار این متغیر برای این خیابان عدد  6را در حالت طرح جامع نشان میدهد .البته این خیابان
ح جامع جهت
همانند سابق نمیتواند ساختار اصلی این محله را تشکیل دهد و این به دلیل مالحظات و استراتژی طر 
کاهش ترافیک در این منطقه که در حوالی مرکز شهر قرارگرفته میباشد.
شکل  :8ارقام مرتبط با پارامتر اتصال در محله

دیگر پارامتر مورد بررسی ،پارامتر کنترل ( )Controlاست که میانگین آن برای وضع موجود محله طبق تصویر شماره
9برابر  0/93است .ولی اینمقدار برای وضعموجود محور کبابیان برابر  6/4میباشد .اینامر بیانگر این است که شهروندان
در این خیابان مسیرهای انشعابی مور د نظر خود را به راحتی تشخیص میدهند .این مطلب با نظریه کوین لینچ 10که راه
(خیابان) را به عنوان مهمترین عنصر از  5عنصر شکل دهنده خوانایی معرفی میکند ،مطابق است .همچنین در وضعیت
موجود ،محور کبابیان حداقل میزان کنترل را دارا میباشد .در طرح جامع مصوب میزان کنترل این خیابان به 3/45
رسیده که نشاندهنده پایین آمدن میزان خوانایی خیابان میباشد.
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شکل  :9ارقام مرتبط با پارامتر کنترل در محله

میانگین عمق ( )Mean Depthبرای کل محله در وضعموجود طبق تصویر شماره ( )10برابر  4/71است ،ولی میانگین
عمق این خیابان برابر  2/54میباشد .طبق تعاریف ذکرشده در باال این امری بدیهی است و باتوجه به محوریت این

مشکلیابی طر حهای جامع از دیدگاه رفتاری و مقایسه آن با وضع موجود به روش چیدمان فضا
شماره صفحه مقاله285-295 :

293

دسترسی در بافت موجود ،میانگین پارامتر عمق در آن باید مینیمم باشد .اینعدد در طرح جامع برابر  3/13شده است و
این به خاطر انسداد بعضی از محورها به خیابان مورد نظر بنابر استراتژی سبکسازی ترافیک اطراف مرکز شهر در طرح
جامع جدید میباشد.
شکل  :10ارقام مرتبط با پارامتر میانگین عمق در محله

معیار دیگر برای بررسی این محله پارامتر همپیوندی ( )Integrationاست .میانگین مقدار همپیوندی در وضع موجود
برای این محله طبق تصویر شماره  11برابر  0/91است و این مقدار برای محور کبابیان برابر  1/79میباشد .این امر بیانگر
این است که محور کبابیان با کلیت محله و قسمتهای کوچکتر محله کبابیان دارای پیوستگی مطلوبی است .این مقدار
در طرح جامع برابر  1/44شده است و این یکی دیگر از نقاط ضعف طرح جامع برای محله کبابیان میباشد.
شکل  :11ارقام مرتبط با پارامتر همپیوندی در محله

طبق نتایج به دست آمده ،میانگین پارامتر اتصال ( )Connectivityدر محله در وضعموجود از  2به  1/81در طرح جامع
مصوب خواهد رسید و اینامر بیانگر تبدیل محله از حالت سلسله مراتبی با بافت نیمهارگانیک و نفوذپذیری نسبتاً پایین،
به حالت شطرنجی میباشد که باعث از بین رفتن اندک هویت به جا مانده از گذشته میشود .نیز به دلیل اینکه در طرح
جامع همه دسترسیها همارزش خواهند شد ،همچنین نفوذپذیری افزایش مییابد ،موجب کاهش محرمیت و تبدیل
ترافیک آن از حالت مقصدی به عبوری میشود.
بادقت در پارامتر کنترل ( )Controlو مقایسه میانگین عدد آن بین وضعموجود و طرحجامع مصوب ،مشاهده میشود
که میزان این پارامتر از  0/93در وضعموجود به  1/4در طرحجامع ارتقاء یافته و اینامر بیانگر این مطلب است که در
ت موجود ،مسیریابی برای
وضعیت موجود ،عابرین دارای گزینههای انتخاب کمتری هستند .به عبارت دیگر در وضعی 
عابران از سهولت کمتری برخوردار است .نکتهای که افزایش این پارامتر در پی دارد سهولت آدرسیابی برای افراد تازه وارد
به این محله است .نتیجه اینکه میزان خوانایی در طرح جامع نسبت به وضع موجود افزایش یافته است.
ق فضایی ( )Mean Depthاست .میزان این پارامتر در وضع موجود
دیگر پارامتر مورد بررسی در این پژوهش ،پارامتر عم 
ح جامع برابر  3/67میباشد .این مطلب یکی از نقاط مثبت طرح جامع مصوب برای این محله
محله برابر  4/71و در طر 
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میباشد .چرا که میزان فضاهای ایزوله و گوشههای پنهان در محله در این طرح کاهش یافته و این امر باعث افزایش امنیت
میشود .این نکته از این نظر حائز اهمیت است که فضاهای غیرقابلدفاع 11کاهش مییابد و در نهایت موجب باالرفتن
امنیت اجتماعی ساکنان میشود .در تصویر  12چگونگی تشخیص میزان عمق فضایی بهتصویر کشیده شده است.
شکل  :12چگونگی تشخیص میزان عمقفضایی

میانگین پارامتر همپیوندی ( )Integrationدر وضع موجود محله برابر  0/91میباشد .این در حالی است که پارامتر
ح جامع برابر  0/78خواهد شد .از آنجا که همپیوندی یک نقطه نشانگر میزان پیوستگی یا جدایی آن
همپیوندی در طر 
از سیستم کلی (محله) میباشد ،نتیجه اینکه ارتباط نقاط در وضعموجود از پیوند مستحکمتری نسبت به طرح جامع
مصوب برخوردار است .ب ه عبارت دیگر در طرح جامع برای رسیدن از یک نقطه به نقطه دیگر میبایست فضا و مسافت
بیشتری طی شود.

 .6جمعبندی
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ح جامع در محله کبابیان در دو بخش کلی مورد تحلیل و بررسی قرار
در پژوهش پیش رو ،مقایسه وضع موجود و طر 
گرفت .در بخش اول به بررسی محور کبابیان به طور مجزا و در بخش دوم به تحلیل کلیت محله پرداخته شد .در بررسی
پارامترها در محورکبابیان در پارامتر اتصال شاهد ضعف این محور در طرح جامع نسبت به وضع موجود به سبب کم رنگتر
شدن نقش آن در استخوانبندی محله هستیم که با ادامه این روند و ضعیف شدن این محور ،تنوع و سرزندگی محله که
اساسش در این محور شکل میگرفت ،از بین خواهد رفت .و نیز به سبب کاهش میزان پارامتر کنترل ،خوانایی این محور
تحت تاثیر قرار خواهد گرفت ،از بین رفتن خوانایی این محور فرآیند درگیری اجتماعی مردم با فضای محله را به شدت
کاهش میدهد که از نقاط ضعف این طرح میباشد .یکی از نقاط مثبت برای این طرح در این خیابان کاهش میزان عمق
در خیابان و افزایش کیفیت سرزندگی در آن است البته در مورد پارامتر همپیوندی باز هم این محور دچار ضعف میباشد
چرا که میزان پیوستگی آن با خیابانهای اطراف کمتر شدهاست.
ی شدن
در بخش دوم کلیت محله مورد بررسی قرار گرفت .در این بخش با پایینتر آمدن اتصال محله شاهد شطرنج 
ساختار و از بین رفتن سلسله مراتب در آن هستیم ،اثر این تغییر میتواند موجب از بین رفتن هویت شهری ایرانی که
یکی از اصول آن توجه به حریمهای فضایی و عمومی و خصوصی بودن فضاها با استفاده از ایجاد سلسله مراتب دسترسی
در راهها بود ،شود .با این وجود در بحث پارامتر کنترل ،افزایش خوانایی برای عابرین یکی از نقاط قوت این طرح در این
محله میباشد .کاهش عمق نیز برای کلیت محله ،سرزندهتر شدن را در طرحجامع نسبت به وضع موجود به ارمغان آورده
است .از دیگر نقاط ضعف موجود در طرح جامع ،کاهش میزان پارامتر همپیوندی است که به دلیل کاهش پیوستگی
بین خیابانهای محله به وجود آمده ،تغییر در این کیفیت باعث از بین رفتن یکپارچگی محله میشود و به تدریج سبب
تقسیم محله به جزایر متفاوتی شده که ساکنین در هرکدام خود را متعلق به آن میدانند و موجب ایجاد تضاد رفتاری در
آنها خواهد شد .درکل این طرح با همه نقاط مثبت خود دچار نقاط ضعفی است که رفتهرفته بر رفتار شهروندان تاثیر
میگذارد.
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