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تاریخ پذیرش نهایی: 91/2/12

مشکل یابی طرح های جامع از دیدگاه رفتاری و مقایسه آن با وضع 
موجود به روش چیدمان فضا )Space Syntax(، نمونه موردی محله 

کبابیان شهر همدان 
محمدعلی جعفری بهمن*- مجتبی خانیان**

چکیده
توسعه  و  افزایش جمعیت  روند  به  توجه  با  تحول می باشند.  و  تغییر  در حال  پیوسته  زنده  ارگانیسم های  مانند  شهرها 
روزافزون تکنولوژی  در کشورهای در حال توسعه سرعت این تغییر و تحوالت به طور چشم گیری در حال افزایش می باشد. 
پر واضح است که این تغییرات طرح های از پیش اندیشیده ای را طلب می کنند و دیگر اینکه لزوم دقت به خصوصیات 
فضایی با توجه به رفتار شهروندان در این طرح ها امری مهم و قابل توجه می باشد. پویایی رفتارهای شهری و ویژگی های 
خاص آن سبب شده است که متخصصان برای شبیه سازی آن در طرح های شهری از روش های 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 می باشد. با توجه به پیشرفت های اخیر در زمینه نرم افزار و هوش مصنوعی و ورود این مباحث 
به صورت تحلیل اطالعات معنایی به رشته های معماری و شهرسازی و بررسی نمونه های مشابه، بهتر دانسته شد که از 
این روش ها که به روش های نحو فضا )SpaceSyntax( شهرت دارند استفاده شود. در این پژوهش ابتدا چهار متغیر اتصال، 
کنترل، انتخاب و هم پیوندی 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 
است. نتایج کسب شده از تحلیل های صورت گرفته توسط این نرم افزار حاکی از موفق نبودن طرح  جامع مصوب برای 
این محله به ویژه در مبحث رفتار شهروندان می باشد. الزم به  ذکر است نقاط ضعف موجود در طرح بیشتر و برجسته تر 

از نقاط قوت آن می باشد.
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مقدمه 
بیش از نیم قرن از تزریق طرح های جامع به چهره و کالبد شهری ایرانی می گذرد. اساس شکل گیری این طرح ها که 
اوقات  به عملکردهای چهارگانه مسکن، کار، آمدوشد و گذران  بود، نظم دهی  بنا شده  پایه های جنبش مدرن  براساس 
فراغت بود. در سال های گذشته شاهد آن هستیم که عملیاتی و اجرایی شدن این طرح ها به صورت تدریجی باعث فرو 
ریختن ساختار سنتی شهر ایرانی شده است. ادامه این روند در طی این سال ها موجب شده که طرح ریزی و برنامه ریزی 
شهر بدون توجه به رفتارهای مردم در شهر صورت گیرد. به طوری که شاهد رفتارهایی از شهروندان در شهر امروز هستیم 
که نشان دهنده عدم توجه طرح های جامع به تصویر ذهنی است که مردم از شهر داشته اند. پژوهش حاضر در نظر دارد 
چگونگی تأثیر طرح های جامع بر رفتار مردم را با بررسی نمونه موردی محله کبابیان همدان با استفاده از روش چیدمان 

فضا مورد مطالعه قرار دهد.

SpaceSyntax 1. معرفی روش نحو فضا
در سال 1984 هیلر1 و هانسون2 کتاب منطق اجتماعی فضا3 را به  چاپ رساندند که خالصه ای از تئوری سینتاکتیک4 برای 
سازماندهی فضا در ساختمان ها و شهرها بود. در  این کتاب این گونه بیان شده است که ساختمان ها و شهرها ویژگی های 
خاص فضایی دارند که به نقش های منطقی اجتماعی ترجمه می شوند و بر تأثیر هر فرد بر فرد دیگر داللت دارند. در این 
چهارچوب تصور می شود که پیکربندی فضایی مجتمع های زیستی یا اسکان ها، نقشه نسبتاً دقیقی از وضعیت اقتصادی، 

.)Hanson, 1998, p.13( اجتماعی و روابط ایدئولوژیک بین ساکنان آن ارائه می کند
بعد  به  واژه نحو  لغوی  به معنای نظم کلمات در جمله است. قرابت ریشه  ادبیات  یا نحو در  به طورکلی واژه سینتکس 
 Memarian,( دارد  نشانه شناسی  و  زبان شناسی  ادبی،  اصول  به  نزدیکی موضوع  نشانگر  نشانه شناسی،  علم  سینتاکتیک 

.)2002
در طی 18 سال گذشته نظریه و روش اسپیس سینتکس در مسیر توسعه روزافزون قرار گرفته است که از دالیل اصلی آن 

می توان به 3 فاکتور عمده زیر اشاره کرد:
عملکرد اسپیس سینتکس که محدوده وسیعی از ساختمان ها و مجتمع های زیستی را شامل می شود.. 1
میان . 2 تفاوت های  عددی  صورت  به  می دهد  اجازه  محققان  به  که  کامپیوتری،  نرم افزارهای  مهارت های  توسعه 

پیکربندی های فضایی را به دست آورند. 
3 ..)Penn, Hillier, Banister, Xu, 1998( سازماندهی تحقیقات مباحث اسپیس سینتکس درسطح جهانی

که  می دارند  بیان  عده ای  می شود.  اسپیس سینتکس  به  که  است  متفاوتی  انتقادهای  به  توجه  اهمیت  حائز  نکته 
اسپیس سینتکس یک روش ابتدایی در معماری است. درهمین راستا طراحان این نرم افزار، تالش های فراوانی درجهت 
ارتقاء کارآمدی آن انجام دادند تا ساختار فضایی هر اجتماع که توسط خود آن شکل می گیرد، را بدون مشکل نشان دهد. 
منتقدان همانند لیچ5 بیان می دارند که این  نظریه فاقد  پایه های اجتماعی است و مدل های ریاضی رشدیافته به وسیله 
هیلر و همکارانش نمی توانند پیچیدگی زندگی واقعی را پوشش دهند. در شکل1 نمودار روش کار در نحو فضا نشان داده 

شده است.

شکل 1: نمودار روش کار در نحو فضا

)Maver, 1970, p.35(
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1-1- پیشینه تحقیق
تحلیل و بررسی شهر به روش چیدمان فضا، ویژگی های خاصی از فضا را برجسته می کند. حاصل این روند کاربردهای 
 ،)Axial Map( فراوانی است که در بیشتر شهرهای دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. به طور مثال نقشه محوربندی شده
در یک شهر آشکار می سازد که معموالً شبکه خیابان های شهری شامل تعداد اندکی از محورهای بلند و تعداد خیلی زیادی 
از محورهای کوتاه می باشند )Hillier & Vaughan, 2007(. همچنین پژوهش های مشابه در شهرهای متفاوت بدین نتیجه 
رسیده اند که رابطه مستقیمی بین حرکت پیاده با هم پیوندی 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 می توان از این روش برای ارتقاء صنعت توریسم در شهر 
استفاده کرد )Deniz Erinsel Onder, Yıldırım Gigi, 2010(. در سال های اخیر در شهرهای ایران نیز با روش چیدمان 
فضا پژوهش هایی برای رفع مشکالت فضایی صورت گرفته که از آن جمله می توان تعیین مشکالت دسترسی در بافت 

.)Rismanchian, Bell & Mokhtarzadeh, 2012( تخریبی تهران را نام برد

 SpaceSyntax 2-1- انواع سیستم های
مطابق تعاریف موجود از روش نحو فضا، این روش به 3 صورت اصلی انجام می شود که انتخاب هرکدام ازاین 3 روش 

وابسته به شرایط و اهداف پژوهش و تحلیل می باشد. این روش ها به قرار زیر می باشند:  
• Vista: در این سیستم براساس این که هر خط چگونه با خطوط اطراف خود برخورد می کند، یک گراف اتصال تعریف 	

می شود.
• Convex: حالتی است که در آن همه فضا پوشش داده می شود.	
• Iso Vista: ای��ده اولی��ه ای��ن سیس��تم از میدان های دیدی ب��ه وجود آمد ک��ه از نقطه ای خاص قاب��ل رویت بودند. 	

 در اس��اس، ش��کل گیری ای��ن الگو برپایه بازتابش نور اس��ت ک��ه رفتار حرکتی م��ردم در محی��ط را تعیین می کند
.)Benedikt & Burnhum,1981(

3-1- پارامترها
در روش نحو فضا با توجه به پایه های نظری آن پارامترهایی تعریف می شود که هرکدام به طور خاصی فضا را مورد تحلیل 
و بررسی قرار می دهند. در پژوهش حاضر 4 مورد از این پارامترها برای تحلیل و مقایسه فضای مورد نظر انتخاب شد که 

خصوصیت کارکردی آن ها به طور مختصر به شرح زیر می باشند:
• Conectivity )اتصال(: به عنوان تعداد نقاطی تعریف می شود که یک نقطه به طور مستقیم با نقاط دیگر ارتباط برقرار 	

می کند و به صورت معادله )1( تعریف می شود:

)1(Ci=K
که در آن K تعداد نقاطی است که به طور مستقیم به نقطه مورد نظر متصل می باشد.

• Control )کنترل(: پارامتری است که درجه اختیار یک نقطه را از نقاطی که به  آن ها متصل شده  است مشخص 	
می کند و به صورت معادله 2 تعریف می شود:

)2(Ctrl i :
  

• Mean Depth )میانگین عمق(: مبنای شکل گیری عمق براساس تعداد قدم هایی است که برای گذر از یک نقطه به 	
نقاط دیگر باید طی شود. یک نقطه در صورتی عمیق خوانده می شود که قدم های )مراحل( متعددی بین آن و دیگر 
نقاط موجود باشد. عمق از پارامترهای اصلی در اسپیس سینتکس نیست ولی با این وجود متغیر مهمی برای محاسبه 
هم پیوندی6 یک نقطه به شمار می رود. اگر Di,j کوتاه ترین فاصله بین دو نقطه i,j در گراف G باشد، عمق کلی نقطه 

می باشد و براساس میانگین عمق به صورت معادله 3 تعریف می شود:
  

i جمع مسافت

)3(MDi=
 

که در آن N تعداد نقاط گراف است.
• یا 	 مجموعه  کلی  ساختار  با  نقطه  آن  ارتباط  میزان  نشانگر  نقطه  یک  هم پیوندی  )هم پیوندی(:   Integration
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زیرمجموعه های7 آن می باشد. اگر رسیدن به یک فضا با پیمودن فضاهای کمتری امکان پذیر باشد، آن فضا دارای 
هم پیوندی بیشتری است و بالعکس. مطالعات موردی رابطه مستقیم بین هم پیوندی و میزان حضور افراد درفضا را 

.)Christophe Claramuntz & Bjijrn Klarqvist, 2000( نشان می دهد

2. معرفی سایت پژوهش
پژوهش حاضر درمورد محله کبابیان شهر همدان صورت گرفته است. این شهر از زمان های دور مکان اسکان اقوام مختلف 
بوده است. ساخت آن را به دیاکو پادشاه ماد نسبت می دهند. الگوی بافت شهر ترکیبی از دو الگوی شعاعی و رینگی است 
که از زمان اولین طرح جامع آن در سال 1928 شکل 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 قطاع هایی 

از دایره تقسیم نموده اند.
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 نمی شده. بلکه گذرگاه، تقاطع و یا مکان های معینی، 
محدوده هر محله را تعیین می کرده است. محله کبابیان یکی از این محالت است که می توان از آن تحت عنوان میراثی 

از گذشته یاد کرد.
این محله مربوط به دوره قاجاریه است و در محدوده بین خیابان های شریعتی، بوعلی و بلوار خواجه رشیدالدین واقع شده 
است. این اثر در تاریخ 06/26/2005 با شماره ثبت 11951 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. در 

شکل های 2 و 3 موقعیت سایت پروژه در نزدیکی مرکز شهر نشان داده شده است.

شکل2: موقعیت سایت پروژه در نزدیکی مرکز شهر

)Google Earth, 2011(

شکل3: موقعیت سایت پروژه در نزدیکی مرکز شهر

)Google Earth, 2011(
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فرم مرکز این محله به صورت میدانچه ای است. این مرکز  محله واجد ارزش اجتماعی است، لذا احیاء و زنده سازی این 
مجموعه از جمله موارد مهم و قابل تفحص است. در حاشیه آن کاربری های 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 نمی شود. در شکل 4 مرکز  محله کبابیان به تصویر کشیده شده است.

شکل 4: مرکزمحله کبابیان

3. روند انجام پژوهش 
سایت مورد پژوهش از 2 قسمت 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 فرامحله ای است. اگرچه این دسترسی یکی از قسمت های 
مهم محله به حساب می آید، همچنین به دلیل وجود کاربری های خدماتی موجود در آن می توان 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 تعریف های 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، من های فضای احاطه شده توسط توده می باشد. باتوجه 
 به ویژگی های 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 کم ترین تعداد و بیشترین طول ممکن برای پوشش کل 

.)Hong-Kyu, Kim Dong & Wook Sohn, 2000( فضا باشند
پس از ترسیم محورها براساس مطالب ذکرشده، هرکدام از گراف ها به طور مجزا وارد نرم افزار 8DepthMap شد. شایان ذکر 
است، نرم افزارهای دیگری نیز مانند A-Graph موجود می باشند که براساس روش های نحو فضا کار  می کنند. بعد از به 
دست آوردن نتایج کمی پارامترها دراین نرم افزار و تحلیل داده ها، به مقایسه وضع موجود و طرح  جامع پرداخته می شود. 

در شکل های 5 و 6 به ترتیب نحوه محوربندی وضع موجود و طرح جامع به  تصویر کشیده شده  است.
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شکل 5: نحوه محوربندی وضع  موجود

شکل 6: نحوه محوربندی طرح  جامع
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4. نتایج کسب شده و نمودارهای حاصل از روند پژوهش
نتایج کسب شده حاصل از تحلیل محله توسط نرم افزار در  غالب جداول و نمودارهای زیر تنظیم شده است:

جدول 1: تحلیل پارامترهای مورد نظر در وضع موجود محله کبابیان

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

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

5. تحلیل نتایج کسب شده
مطالعات و تحلیل های کمی این محله توسط نرم افزار SpaceSyntax بیانگر این  است 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 

می کند.
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1-5- تحلیل محور کبابیان
این محور یکی  از مرزهای جدا کننده محله کبابیان از محالت مجاور است. امروزه کاربری های تجاری و خدماتی موجود در 
این محور، نقش این خیابان را پررنگ تر از مرکزیت کالبدی محله کرده است. هرچند از نظر موقعیت قرارگیری با مرکزیت 
کالبدی محله فاصله دارد. این دسترسی عریض ترین خیابان موجود در بافت است و تعداد زیادی راه چه در وضع موجود 

و چه در طرح جامع از آن منشعب شده است.
این  می باشد.   2 برابر   8 شماره  تصویر  طبق  وضع  موجود  در  محله  کل  برای   )Connectivity( اتصال  پارامتر  میانگین 
درحالی است که همین متغیر برای خیابان کبابیان برابر 13 است. این اعداد بیانگر این مطلب هستند که این خیابان 
استخوان بندی اصلی این محله را به لحاظ ارتباطی تشکیل می دهد. طبق نظریه ساختارگرایی در شهرسازی9 این خیابان 
به عنوان ساختار اصلی این محل شناخته می شود. بنابراین در طراحی ها 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 1/8 برای کل محله مقدار این متغیر برای این خیابان عدد 6 را در حالت طرح جامع نشان می دهد. البته این خیابان 
همانند سابق نمی تواند ساختار اصلی این محله را تشکیل دهد و این به  دلیل مالحظات و استراتژی طرح  جامع جهت 

کاهش ترافیک در این منطقه که در حوالی مرکز شهر قرارگرفته می باشد.

شکل 8: ارقام مرتبط با پارامتر اتصال در محله

دیگر پارامتر مورد بررسی، پارامتر کنترل )Control( است که میانگین آن برای وضع  موجود محله طبق تصویر شماره 
9برابر 0/93 است. ولی این  مقدار برای وضع  موجود محور کبابیان برابر 6/4 می باشد. این  امر بیانگر این است که شهروندان 
در این خیابان مسیرهای انشعابی مورد  نظر خود را به راحتی تشخیص می دهند. این مطلب با نظریه کوین لینچ10 که راه 
)خیابان( را به عنوان مهم ترین عنصر از 5 عنصر شکل دهنده خوانایی معرفی می کند، مطابق است. همچنین در وضعیت 
موجود، محور کبابیان حداقل میزان کنترل را دارا می باشد. در طرح  جامع مصوب میزان کنترل این خیابان به 3/45 

رسیده که نشان  دهنده پایین آمدن میزان خوانایی خیابان می باشد.

شکل 9: ارقام مرتبط با پارامتر کنترل در محله

میانگین عمق )Mean Depth( برای کل محله در وضع  موجود طبق تصویر شماره )10( برابر 4/71 است، ولی میانگین 
این  به محوریت  باتوجه  و  بدیهی است  امری  این  باال  تعاریف ذکرشده در  برابر 2/54 می باشد. طبق  این خیابان  عمق 
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دسترسی در بافت موجود، میانگین پارامتر عمق در آن باید مینیمم باشد. این عدد در طرح  جامع برابر 3/13 شده است و 
این به خاطر انسداد بعضی از محورها به خیابان مورد نظر بنابر استراتژی سبک سازی ترافیک اطراف مرکز شهر در طرح 

جامع جدید می باشد.

شکل 10: ارقام مرتبط با پارامتر میانگین عمق در محله

معیار دیگر برای بررسی این محله پارامتر هم پیوندی )Integration( است. میانگین مقدار هم پیوندی در وضع موجود 
برای این محله طبق تصویر شماره 11 برابر 0/91 است و این مقدار برای محور کبابیان برابر 1/79 می باشد. این امر بیانگر 
این است که محور کبابیان با کلیت محله و قسمت های کوچک تر محله کبابیان دارای پیوستگی مطلوبی است. این مقدار 

در طرح جامع برابر 1/44 شده است و این یکی دیگر از نقاط ضعف طرح جامع برای محله کبابیان می باشد.

شکل 11: ارقام مرتبط با پارامتر هم پیوندی در محله

2-5- تحلیل کلیت مجموعه
طبق نتایج به دست آمده، میانگین پارامتر اتصال )Connectivity( در محله در وضع  موجود از 2 به 1/81 در طرح جامع 
مصوب خواهد رسید و این  امر بیانگر تبدیل محله از حالت سلسله مراتبی با بافت نیمه  ارگانیک و نفوذپذیری نسبتاً پایین، 
به حالت شطرنجی می باشد که باعث از بین رفتن اندک هویت به جا مانده از گذشته می شود. نیز به دلیل این که در طرح 
تبدیل  افزایش می یابد، موجب کاهش محرمیت و  نفوذپذیری  جامع همه دسترسی ها هم ارزش خواهند شد، همچنین 

ترافیک آن از حالت مقصدی به عبوری می شود.
با  دقت در پارامتر کنترل )Control( و مقایسه میانگین عدد آن بین وضع موجود و طرح  جامع مصوب، مشاهده می شود 
که میزان این پارامتر از 0/93 در وضع موجود به 1/4 در طرح  جامع ارتقاء یافته و این  امر بیانگر این مطلب است که در 
برای  به  عبارت  دیگر در وضعیت  موجود، مسیریابی  انتخاب کمتری هستند.  وضعیت موجود، عابرین دارای گزینه های 
عابران از سهولت کمتری برخوردار است. نکته ای که افزایش این پارامتر در پی دارد سهولت آدرس یابی برای افراد تازه وارد 

به این محله است. نتیجه این که میزان خوانایی در طرح جامع نسبت به وضع موجود افزایش یافته است.
دیگر پارامتر مورد بررسی در این پژوهش، پارامتر عمق  فضایی )Mean Depth( است. میزان این پارامتر در وضع  موجود 
محله برابر 4/71 و در طرح  جامع برابر 3/67 می باشد. این  مطلب یکی از نقاط مثبت طرح  جامع مصوب برای این محله 
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می باشد. چرا که میزان فضاهای ایزوله و گوشه های پنهان در محله در این طرح کاهش یافته و این امر باعث افزایش امنیت 
می شود. این نکته از این نظر حائز  اهمیت است که فضاهای غیرقابل دفاع11 کاهش می یابد و در نهایت موجب باالرفتن 

امنیت  اجتماعی ساکنان می شود. در تصویر 12 چگونگی تشخیص میزان عمق  فضایی به  تصویر کشیده شده  است.

شکل 12: چگونگی تشخیص میزان عمق  فضایی

پارامتر  که  است  حالی  در  این  می باشد.   0/91 برابر  محله  وضع  موجود  در   )Integration( هم پیوندی  پارامتر  میانگین 
هم پیوندی در طرح  جامع برابر 0/78 خواهد شد. از آن جا که هم پیوندی یک نقطه نشانگر میزان پیوستگی یا جدایی آن 
از سیستم کلی )محله( می باشد، نتیجه این که ارتباط نقاط در وضع  موجود از پیوند مستحکم تری نسبت به طرح  جامع 
مصوب برخوردار است. به  عبارت دیگر در طرح  جامع برای رسیدن از یک نقطه به نقطه دیگر می بایست فضا و مسافت 

بیشتری طی شود. 

6. جمع بندی
در پژوهش پیش رو، مقایسه وضع موجود و طرح  جامع در محله کبابیان در دو بخش کلی مورد تحلیل و بررسی قرار 
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 رنگ تر 
شدن نقش آن در استخوان بندی محله هستیم که با ادامه این روند و ضعیف شدن این محور، تنوع و سرزندگی محله که 
اساسش در این محور شکل می گرفت، 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 می دهد که از نقاط ضعف این طرح می باشد. 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 هم پیوندی باز هم این محور دچار ضعف می باشد 

چرا که میزان پیوستگی آن با خیابان های اطراف کمتر شده  است.
در بخش دوم کلیت محله مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش با پایین تر آمدن اتصال محله شاهد شطرنجی  شدن 
ساختار و از بین رفتن سلسله مراتب در آن هستیم، اثر این تغییر می تواند موجب از بین رفتن هویت شهری ایرانی که 
یکی از اصول آن توجه به حریم های فضایی و عمومی و خصوصی بودن فضاها با استفاده از ایجاد سلسله مراتب دسترسی 
در راه ها بود، شود. با این وجود در بحث پارامتر کنترل، افزایش خوانایی برای عابرین یکی از نقاط قوت این طرح در این 
محله می باشد. کاهش عمق نیز برای کلیت محله، سرزنده تر شدن را در طرح  جامع نسبت به وضع موجود به ارمغان آورده 
است. از دیگر نقاط ضعف موجود در طرح جامع، کاهش میزان پارامتر هم پیوندی است که به دلیل کاهش پیوستگی 
بین خیابان های محله به وجود آمده، تغییر در این کیفیت باعث از بین رفتن یکپارچگی محله می شود و به تدریج سبب 
تقسیم محله به جزایر متفاوتی شده که ساکنین در هرکدام خود را متعلق به آن می دانند و موجب ایجاد تضاد رفتاری در 
آن ها خواهد شد. درکل این طرح با همه نقاط مثبت خود دچار نقاط ضعفی است که رفته رفته بر رفتار شهروندان تاثیر 

می گذارد.
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3. Social Logic Of Space
4. Syntactic
5. Leach
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7. Local Integration

این نرم افزار توسط دانشگاه UCL انگلستان و با توجه به کتاب Hillier and Hanson طراحی شده است.. 8
9. Edmund Bacon
10. Kevin Lynch

مطرح شده توسط اسکار نیومن. 11
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