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چکیده

رشد جمعیت و تأثیر آن بر شهرنشینی و شهرسازی تغییر شکل بافتهای سنتی را سرعتی فزاینده و به دور از سیر رشد
طبیعی آنها بخشیده است .مراکز شهرها بهعنوان قطبهای اقتصادی ،اجتماعی شهرها ،بهصورت مداوم ،بهواسطه ساخت
و سازهای جدید ،دستخوش تغییر قرار میگیرد و سرعت آهنگ این تغییرات سبب میشود ساختار شهرها و سازمان
کالبدی آنها از نظم پاسخگو و هویتمندی تبعیت نکرده و میزان تصورپذیری شهر نزد مردم تا حد زیادی کاهش یابد.
عدم خوانایی و تصورپذیری شهر باعث ایجاد تصویر مبهم از این مراکز شده و راهیابی افراد به سمت عناصر مهم را با مشکل
مواجه مینماید .این در حالی است که با تقویت کیفیت خوانایی و تصورپذیری در محیطهای شهری ،مردم میتوانند
مظاهر احساسی شهر را بیآنکه خللی به تصویر نخستین و اصلی آنها از شهر وارد آید ،درک کرده و هر عامل تازه را
با عوامل قدیمی پیوند دهند .این مقاله ،با هدف شناسایی و ارزیابی مؤلفههای ادراکی و ارتقای خوانایی و تصورپذیری
و تدوین چارچوبی جهت سنجش این کیفیتها به استخراج شاخصهای کیفیت خوانایی و تصورپذیری در قالب سه
الیه ادراکی -بصری ،فضایی -کالبدی و عملکردی -فعالیتی براساس دیدگاه نظریهپردازان میپردازد و سپس با روشی
توصیفی -تحلیلی میزان خوانایی و تصورپذیری مرکز شهر قم را بهعنوان مورد مطالعاتی ،مورد ارزیابی قرار میدهد .شیوه
جمعآوری اطالعات میدانی بر پایه مشاهده ،مصاحبه ،اخذ نقشه شناختی بوده است .در بخش تحلیل نیز تکنیک نحوفضا،
تکنیک  ،SPSSتكنيكهاي ارزیابی نقشه ذهنی مورد استفاده قرار میگیرد .نتایج نشان داد میزان شکلگیری ساختار
محدوده در سطح جزء در ذهن افراد در وضعیت متوسط و در سطح کل در وضعیت مطلوبی قرار دارد .پیکربندی فضایی
محدوده بهلحاظ ارتباط کل و جزء دارای خوانایی مناسبی است؛ اما توزیع تقاطعها و فاصله آنها از ساختار اصلی در کل
مجموعه در جهت بهبود خوانایی عمل نمیکند.

واژگان کلیدی :خوانایی ،تصورپذیری ،تصویر ذهنی ،مسیریابی ،شهر قم.
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مقدمه

نزدیک به نیم قرن است که موضوع ادراک در ادبیات تخصصی طراحی شهری مطرح شده و سرآغاز آن را میتوان تغییر
نگاه به رابطه انسان و محیط شهری دانست که منجربه پیدایش رویکرد طراحی شهری ادراکی شد .تمایل به درک از
دنیای معنایافته ،انسان را یاری میکند که در جستجوی نظم در بینظمی با طیف وسیعی از شرایط متفاوت مقابله کرده
و آن را به تصرف خود درآورد .از این رو دستیابی به الگوهای ساختاری که در فرآیند ادراک ،ناظر را یاری رساند و موجب
وحدت عناصر در فضاهای شهری شود ،یکی از چالشهای اساسی طراحی شهری است.
از طرفی ،رشد جمعیت و تأثیر آن بر شهرسازی تغییر شکل بافتهای سنتی را سرعتی فزاینده و به دور از سیر رشد بطئی
آنها بخشیده است .بافت قدیمی و مرکزی شهرها که شالوده مدنی و تشکیالتی خود را تا شروع شهرسازی دوره معاصر
حفظ کرده بود ( .)Mashhadi zade dehaghani, 2007, p. 55متأسفانه ،در اثر روند تغییرات اخیر و ساختوسازهای
بیرویه ،مراکز شهری به تدریج ویژگیهای نامطلوب بافت جدید را در خود منعکس نموده و انسجام ساختاری خود را از
دست دادهاند .این امر ،درک کلیت ساختار شهر توسط کاربران را با مشکل مواجه ساخته و مانع شکلگیری تصویر ذهنی
خوانا در ذهن آنان میشود .بنابراین توجه به خوانایی و مناسبسازی تصویر ذهنی کاربران مراکز شهرها از چالشهای
پیش رو در کالنشهرهای امروز ماست .در این راستا ،هدف مقاله حاضر ،تدوین چارچوب ارزیابی مؤلفههای مؤثر بر کیفیت
خوانایی و تصورپذیری است .بهمنظور تبیین چارچوب و آشنایی با جنبههای کاربردی آن ،مرکز شهر قم که بهدلیل
تحوالت اخیر به لحاظ کیفیت ادراکی با مشکل مواجه شده است ،بهعنوان مورد مطالعاتی برای بررسی این دو کیفیت
انتخاب شده است.

 .1مبانی نظری
 -1-1ادراک و شناخت محیط

شکل  :1فرآیند روانشناختی انسان در تصویرسازی ذهنی
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در دو دهه اخیر بسیاری از متفکران بر این عقیده بودهاند که بخش قابل توجهی از فرآیند ادراک محیط طبق نظریه
کنش متقابل ادراک صورت میگیرد که در آن تداعی معانی در چارچوب ارزشهای تاریخی و فرهنگی نقش بهسزایی دارد
و فرد بر حسب تجربیات ،نیازهای خود را در شرایط پیش رو باز مییابد ( .)lang, 1987, pp. 101-102اپلیارد بهعنوان
یکی از طرفداران این نظریه ،که رابطهای پویا بین فرد و محیط را مبنای تحلیل قرار میدهد ،اطالعات ادراکی را به سه
دسته اطالعات عملیاتی ،پاسخگو و استنباطی تقسیمکرده است .در این تقسیمبندی ،مباحث مرتبط با تصویر ذهنی و
کیفیت خوانایی به رابطه استنباطی میان انسان -محیط اشاره دارد .اپلیارد ،اطالعات استنباطی را اساس نظامهای رمزی
کردن عناصر محیط معرفی مینماید ( .)Appleyard, 1976, pp. 204-207فرد در رویارویی با محیط به ساخت مدلی از
رویدادها میپردازد که به احتمال زیاد دارای مکانهای مهم هستند و به غربالگری آنهایی میپردازد که بیاهمیت هستند
( .)Downs & Stea, 2005چیزهایی که در مورد محیط مکررا ً رخ میدهند ،در سیستم مرجع ما در دسترستر خواهند
بود و دارای شانس بیشتری برای شناسایی هستند .در مقابل ،عواملی که بیشتر با امور ناآشنا یا غیرعادی سروکار دارند،
نیز مورد توجه قرار میگیرند ( .)Appleyard, 1979راپاپورت در روند تعامل محیط سه مرحله را تعریف میکند :ادراک،
شناخت و ارزیابی .فرآیند ارزشیابی ذهنی از درک تا عمل در شکل  1نمایش داده شده است (.)Rapaport, 1977, p. 33

()Eraydin, 2007
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درک محیط شهری فرآیندی ذهنی است که از طریق ارتباط انسان و فضای پیرامون او انجام میگیرد (.)Kara, 2012
تصویر شهر در تعامل شبکهای از مردم و مکانها معنی پیدا میکند .بنابراین ،به جای تجزیه و تحلیل از موجودیت کالبدی
شهر ،مطالعه بر روابط متقابل میان این موجودیت و مردم تمرکز میکند ( .)Sak, 2008نقشه شناختی نمود خارجی تصویر
ذهنی است که مردم روی کاغذ میآورند و از طریق تطبیق آن با عینیت محیط میتوان به میزان وضوح تصویر ذهنی
مردم پی برد (.)lynch, 1984
دو ویژگی اصلی مؤثر بر کسب شناخت فضایی وجود دارد )1 :ویژگیهای فضا؛  )2ویژگیهای کاربر .کاربران ،فضا را از
طریق فرآیندهای روانی -شناختی در ذهن درک کرده و میفهمند (.)Koseoglu & Erinsel Onder, 2011
براساس نتایج لینچ برای تصاویر ذهنی شهر ویژگیهای سهگانه هویت ،ساختار و معنا قابل تبییناند.
الف) هویت :لینچ دو کارکرد برای هویت قائل است؛  )1آنکه به انسان قدرت تشخیص میدهد که بتواند شهر را بخواند و
پیشبینی کند و به همین دلیل خوانایی از مهمترین کارکردهای هویت است؛  )2عملکرد عاطفی هویت محیط است که
حس ایمنی به فرد میدهد .عواملی مانند معنی اجتماعی یک قسمت از شهر ،نقش و وظیفه آن ،سابقه تاریخیاش و یا
حتی نام آن بر خوانایی شهر تأثیر میگذارد (.)Lynch, 1960, p. 46
ب) ساختار :ساختار شهر توسط فعالیت و مردم ساخته شده است .به گفته وی ،شهر دارای گره ،راه ،حوزهها ،لبهها و نشانه
است که ساختار آن را تعریف میکند (.)Sak, 2008
ج) معنی :کاررا 1به سه مفهوم معنا اشاره دارد که عبارتاند از :درک ،اهمیت و قصد .معنی بهعنوان درک برپایه شناخت
در مورد شهر است .هرچه دانش شخص در مورد یک شهر ،بیشتر میشود ،شهر برای او معنیدارتر میشود .معنی به
عنوان اهمیت میزان میزان خوشایندی 2شهر است است .این نوعی از معنی توسط جک نسر 3برای توضیح تصویر ارزیابانه
شهر ارائه شده است .معنی به مفهوم انگیزه و قصد بیشتر به معنی ایجادشده و یا تحمیلشده به شهر اشاره دارد و نتیجه
ساختوساز شهری توسط برنامهریزان و معماران است .این نوع از معنا نسبت به انواع دیگر در کالبد شهر صریحتر است،
چرا که نمیتوان آن را بهعنوان یک فرآیند فردی درونی در نظر گرفت .این معنی در ایجاد دو معنای قبلی (درک و
اهمیت) تأثیرگذار است ( .)Carrera, 1998, p. 9اپلیارد نیز سه روش اصلی در ساختاردهی ذهنی به شهر و برقراری پیوند
میان اجزای آن معرفی میکند که در جدول  1به معیارهای آنها پرداخته میشود (.)Appleyard, 1976, pp. 167-181
جدول  :1روشهای ساختاردهی ذهنی از دیدگاه نظریهپردازان
نظریهپرداز

چگونگی ساختاردهی ذهنی

اپلیارد

وجود سه روش اصلی
در ساختاردهی ذهنی
به شهر

لینچ

تصاویر ذهنی شهر
قابل تبیین در سه
زمینه

معیارها

شیوه تداعی گرایانه

تمایز ،ارتباط ،الگودهی عملکردی ،اجتماعی و
شخصیت فیزیکی شهر

شیوه موضع شناختی

تداوم ،پیوستگی میان عناصر و اجزای آن

شیوه ساختار موقعیتشناختی

تأکید بر مکان فضایی ،جهت و فاصله

هویت

معنی اجتماعی ،نقش ،سابقه تاریخی و نام شهر

ساختار

سازمان کالبدی و روابط آنها

معنا

انطباق محیط با تواناییهای احساسی و ذهنی و
ساختارهای فرهنگی
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لینچ ( )1991بهعنوان نخستین کسی که مفهوم خوانایی را در عرصه طراحی شهری مطرح کرد ،خوانایی را به این تعبیر
میکندکه بتوان به آسانی اجزای شهری را شناخت و آنها را در ذهن در قالبی بههمپیوسته به یکدیگر ارتباط داد (lynch,
 .)1960, p. 2کلیف ماتین خوانایی را یکی از سه جنبه اصلی تحلیل مکان میداند و خوانایی ساختار شهری را روش درک
و عکسالعمل نسبت به محیط معرفی میکند .از دیدگاه او خوانایی به آن دسته از کیفیتهای مکان مربوط میشود که به
آن هویت بالواسطه میبخشند؛ یعنی آن را به سرعت برای مخاطب قابل درک کرده و مکان را تحت کنترل او درمیآورند
( .)Moughtin, 2003از نظر بنتلی ،خوانایی کیفیتی است که موجبات قابل درک شدن یک مکان را فراهم میآورد .او
خوانایی را در دو سطح فرم کالبدی و الگوی فعالیت تعریف مینماید ( .)Bentley, 1985, p. 113کریستین نوربرگ شولتز
( )2005نظریاتی مشابه لینچ در باب ساختار شهری دارد .به اعتقاد او مکانها ،راهها و قلمروها چارچوبهای اساسی برای
جهتیابیاند ،چارچوبهایی که عناصر اصلی فضای وجودیاند .هرزوگ و لوریچ 4خوانایی را بهعنوان ویژگیهایی از یک
فضا معرفی میکند که درکی را از طریق ایجاد نقشههای شناختی و راهیابی فراهم میکند .میزان خوانایی به شکلگیری
نقشه شناختی در ذهن یابنده مسیر بستگی دارد .از دیدگاه بل و همکارانش ( ،)2005خوانایی میزان تمایزی است که

معماری و شهرسازی آرمانشهر

 -1-1-1مفهوم خوانایی و تصورپذیری از دیدگاه نظریهپردازان

304
بیننده را قادر میسازد تا به درک و یا دستهبندی مؤلفههای یک صحنه بپردازد .تیبالدز اعتقاد دارد که محیطهاي شهري
خوب خوانا هستند ،یعنی میتوان آنها را مانند یک کتاب خواند .این بدان معناست که افراد ،باید بتوانند خود را در شهر
جهتیابی کنند؛ از دیدگاه او در فرم شهری خواناتر عالئم کمتر مورد نیاز است (.)Tibbalds, 2001, p. 91
در این بخش ،به آنچه که موجب تمایز دو مفهوم خوانایی و تصورپذیری میشود ،پرداخته میشود .لینچ بین دو مفهوم
خوانایی و تصورپذیری تمایز روشن قائل نشده حتی آنها را مترادف هم بهکار میبرد .اما او بهطور ضمنی در خوانایی اشاره
به دسترسی ادراکی سریع تر دارد .درحالیکه تصورپذیری به کیفیت شخصی احساسی عمیقتری اشاره دارد .خوانایی
را میتوان وضوح و قابل درک بودن عناصر شهری بهعنوان یک کل در نظر گرفت .تصورپذیری ،تمایز یک مکان شهری
است که حس مکان ایجاد میکند ( .)Eraydin, 2007از لحاظ مفهومی ،مناظر شهری دارای عناصر محسوس و نامحسوس
هستند .عناصر ملموس با مورفولوژی شهری و حوادث روزمره مرتبط است .از آنجا که آنها عمدتاً در فرمها و الگوها بیان
میشوند ،این عناصر نزدیکتر به عناصر لینچی ( )1960در بیان مفهوم خوانایی هستند (مسیر ،گره ،حوزه ،لبه ،نشانه).
از سوی دیگر ،نمادگرایی منظر اپلیارد ( )1979و روح مدنظر شولتز ( )1980که شامل عناصر نامحسوس منظر شهری
است ،نیز مطرح میباشد .این عناصر نامحسوس تا حد زیادی انسانی و ذهنی هستند و اغلب ،توسط مردم از زمینههای
اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مختلف بهصورت متفاوت برداشت میشود .مفهوم خوانایی لینچ ( )1960عمدتاً به عناصر
ملموس مربوط میشود ،در حالی که مفهوم تصورپذیری عناصر نامحسوس و نمادین منظر شهری را دربرمیگیرد (Imania
 .)& Tabaeianb, 2011کیفیت یک شی که به شکل ،رنگ و آرایش آن بستگی دارد میزان خوانایی را تعیین میکند.
تصورپذیری مؤلفههای کالبدی و فرهنگی دارد؛ مؤلفه کالبدی دارای دو بخش است :مکان (مکان واقعی ،ارتباط فضایی،
اهمیت و دامنه) و ظاهر (شکل ،رنگ ،اندازه ،مصالح) ،مؤلفه فرهنگی نیز دارای دو بخش است :معنا (عوامل اقتصادی،
سیاسی ،اجتماعی ،تاریخی ،مذهبی ،عملکردی) و ارتباط (آشنایی ،حال و هوا ،نزدیکی) .یک محیط تصورپذیر ،هویت قوی
داشته و برای ساکنان قابل تشخیص خواهد بود (.)Southwell, 2012
با توجه به تعاریف مطرح شده ،کاربر در رویارویی با محیطی خوانا و تصورپذیر ،به آسانی به دستهبندی مکانهای مهم و
بیاهمیت ،امور آشنا و ناآشنا پرداخته و با سهولت بیشتری به درک ،ساختاردهی ذهنی شهر و شناسایی آن میپردازد.
وجود تمایز ،قابلیت تشخیص و تشخص (هویت) و نیز وضوح روابط میان عناصر به گفته اپلیارد ( )1980در محیط ارتباط
مخاطب و محیط شهری را تسهیل میکند.

 -2-1بررسی هنجار خوانایی و تصورپذیری در الیههای فرم شهر

در چارچوب مورد نظر با بهرهگیری از دستهبندی الیههای طراحی شهری از دیدگاه کرمونا کیفیت خوانایی و تصورپذیری
در قالب سه الیه ادراکی -بصری ،فضایی -کالبدی ،و عملکردی -فعالیتی مورد بررسی قرار گرفته است.
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 -1-2-1الیه ادراکی -بصری

این الیه در قالب دو بخش عناصر ذهنی و نمادین و عناصر عینی منظر شهری مورد بررسی قرار میگیرد.
الف) عناصر ذهنی و نمادین منظر :آن دسته از عواملی که به هویتمندی و معناداری محیط شهر کمک مینمایند .این
توجه و نحوه نگرش فرد به محیط بر مقاصد و تجربیات قبلی او نیز مبتنی میباشد ( .)Lang, 1987همچنین ،تصویری
که افراد از محیط در ذهن خود شکل میدهند ،در خاطرات و معانی غوطهور میباشد؛ در واقع اینها معانیای هستند که
با تجربه شهر در طول زمان به مکان ضمیمه شده است (.)Sak, 2008
ب) عناصر عینی منظر :لینچ به دنبال پیداکردن فرم شهر خوب ،کیفیت بصری در شهر را مد نظر قرار میدهد و خوانایی
محیط را بررسی میکند و برای دریافت آن ،به دنبال کشف تصاویر ذهنی شهروندان از شهر است؛ تصاویری که تنها به
شرح کیفیت کالبدی و بصری محیط خواهد پرداخت (.)Lynch, 1984
در تعاریف متعدد ،کیفیت خوانایی به قابل درک بودن عناصر شهری بهعنوان یک کل تعبیر شده است .این تعبیر با اهمیت
درک کل در مکتب گشتالت مرتبط است؛ چرا که این رویکرد ادراکی با استفاده از عناصر مشابه و داشتن رابطه روشن
و قابل تشخیص ،نظمی را ایجاد میکند که میتواند یک کل را تداعی نماید ( .)Eraydin, 2007مطالعات نشان میدهد
که قوانین سازماندهی بصری گشتالت ،ویژگیهای مهم یک شهر یا بنا را به خوبی پیشبینی میکنند .از جمله مهمترین
شاخصهای بصری مؤثر در ارتقای کیفیت خوانایی ،شاخصهای نظم ،تنوع ،سادگی فرم و سلسلهمراتب هستند که در
ادامه به آنها پرداخته میشود.
6
برلس )2006( 5نظم را با قوانین گشتالت در ادراک مرتبط میداند .از دیدگاه لوزانو ( ،)1990نظم وابسته به دو امر است:
الگو و تغییرات در الگو .الگوها ،ترکیبی از انواع مؤلفهها و روابط میان آنها خواهد بود که از عناصر تکراری و مشخص
تشکیل شدهاند .لوزانو بر تنوع (تغییرات در الگو) تأکید میکند ( .)Eraydin, 2007نظم به جهتیابی کمک میکند ،اما
تنوع نیز ضروری است ،چراکه اجازه میدهد بخشها از هم متمایز شوند ( .)Lynch, 1991, p. 138روانشناسان گشتالت

تدوین چارچوب طراحی شهری برای مرکز شهر قم
شامره صفحه مقاله301-317 :

305

(Kurt koffka,

سه مرحله مختلف برای فرآیند روانشناختی تعریف میکنند که عبارتاند از :احساس ،ارتباط و توجه
 .)1922, p. 4به گفته برلین ،چهار نوع ویژگی (مشخصه تحریک) در محیط وجود دارد که ناظر را وادار به توجه بیشتر
مینماید :تازگی ،عدم تجانس (عواملی خارج از فضای درک شده) ،پیچیدگی (تنوع) و شگفتی (عناصر پیشبینی نشده)
( .)Eraydin, 2007در این راستا ،برلس بر دو مفهوم آشفتگی و یکنواختی تأکید میکند .آشفتگی را میتوان انواع مختلفی
از مؤلفهها یا ویژگیهای محیطی دانست که ناظران را منحرف مینماید .در مقابل ،یکنواختی هم میتواند مخرب باشد
هنگامی که درجه تشابه افزایش مییابد .بنابراین ،یک مرز کوچک میان شباهت ،پیچیدگی و آشفتگی وجود دارد .باید
احساس مطلوب پیچیدگی در ایجاد محیطهای خوانا وجود داشته باشد.
در واقع ،مردم تمایل به تبدیل ساختارهای پیچیده به اشکال ساده دارند تا بتوانند آنها را قابل درک سازند .لذا ،شفافیت
و سادگی فرم بصری از نظر هندسی باید در محیط ساخته شده بهدست آید .در اینجا ،سادگی واژه مترادف با نظم استفاده
میشود (.)Lynch, 1960, p. 105
سازمانهای سلسلهمراتبی نیز بهعنوان یک عامل کلیدی در سازماندهی اطالعات است .لوزانو الیههای مختلف شهری را با
سلسلهمراتب بهعنوان اجزای قابل شناسایی یک کل متمایز مینماید ( .)Lozano, 1990سلسلهمراتب تودرتو عامل کلیدی
در شهر خواناست .آرنهایم سلسلهمراتب را بهعنوان نظم برخی از پیچیدگیها تعریف میکند (.)Arnheim, 1965, p. 132
شکل  :2نمایش دو متغیر کیفیت خوانایی

()Koseoglu & Erinsel Onder, 2011

 -2-2-1الیه فضایی -کالبدی
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دو متغیر برای اندازهگیری وابستگی کالبدی -فضایی خوانایی مطابق شکل  2تعیین شدهاند -1 :میزان پیچیدگی طرح
فضایی ()Koseoglu & Erinsel Onder, 2011؛  -2تشخیص و برجستگی نشانه .طرح فضایی به دانش دو بعدی فضا اشاره
داشته ،در حالی که نشانههای فضا به دانش سهبعدی فضا توجه میکند .این دو متغیر در راهیابی نیز مورد استفاده قرار
میگیرد (.)Koseoglu & Erinsel Onder, 2011
8
نظریههای نحو فضایی ،مفاهیم اتصال 7و همپیوندی فراگیر را برای توصیف کیفیت ترکیببندی یک طرح کلی که با نام
وضوح 9معرفی میشود ،به هم پیوند میدهد .چرا که زمانی که مردم در فضای شهری در سطح زمین حرکت میکنند،
نمیتوانند محیط را دیده و آن را بهعنوان یک کل تجربه کنند و آن را بهصورت تصویر قطعه قطعه درک میکنند .به
گفته هیلیر ممکن است بتوانیم به پیشبینی ساختار فضایی کلی بپردازیم در صورتی که وضوح باالی روابط فضایی در
بخشهای محلی نیز وجود داشته باشد .این تعریف شبیه به مفهوم خوانایی لینچ ( )1960میباشد که در باال به آن اشاره
شد .اگرچه مفهوم خوانایی لینچ نشانگر یک تصویر ذهنی که توسط بسیاری از افراد ایجاد میشود ،میباشد ،مفهوم هیلیر
از وضوح این جنبه فضایی را به شکل تحلیلی و کمی توصیف میکند ( .)Kim, 2001نحو فضا شبیهسازی سادهای از
بافت شهری در دو بعد است که بسیاری از ویژگیهای سه بعدی فضا را نادیده میگیرد؛ لذا در موضوع خوانایی عالوه بر
تکنیک نحو فضا الزم است که از روشهای مکمل مانند روش لینچ در تحلیل سیمای شهر جهت بررسی ویژگیهای سه
بعدی فضا استفاده شود.
پژوهش در زمینه شناخت فضایی نشان میدهد که حافظه انسانها دارای ساختار سلسلهمراتبی مرتبط با تصاویر فضایی
است ( .)Long et al., 2007اگر قوانین برای ایجاد یک ساختار سلسلهمراتبی منطقه در نقشه شناختی افراد متناسب با
ساختار سلسلهمراتبی واقعی پیکربندی (شاخص وضوح در نحوفضا) باشد ،منطقه بهصورت خوانایی توسط مردم درک
خواهد شد .شناخت فضایی افراد عمدتاً از طریق بازنماییهای نقشهشناختی و مفهوم خوانایی مورد مطالعه قرار میگیرد.
لذا باید برای بررسی این امر نخست به درک روابط میان بازنمودهای شناختی و پیکربندی فضایی و سپس به رابطه بین
وضوح و خوانایی مطابق شکل  3در محیط شهری پرداخته شود (.)Long et al., 2007
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شکل  :3رابطه بین شاخصهای نحو فضا و عناصر خوانایی

 -3-2-1الیه عملکردی -فعالیتی

()Long et al., 2007

جدول  :2چارچوب نظری پژوهش
الیه ادراکی -بصری
مؤلفه مورد بررسي

مناظر و دیدها
سطوح عینی
منظر

مقیاس میانی
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خوانایی در دو سطح فرم کالبدی و الگوهای فعالیت اهمیت پیدا میکند .برای بهرهگیری کامل از امکانات بالقوه یک
مکان ،باید آگاهی از فرم کالبدی و الگوهای فعالیت به تکمیل یکدیگر بپردازند و الگوهای فعالیت ممکن است به اندازه
فرم کالبدی یک مکان ،بر تصویر ذهنی تأثیرگذار باشند ( .)Bentley, 1985, p. 113از دیدگاه راپاپورت ،عامل کاربری در
کنار نقاط خاص و دسترسي عوامل سهگانه مؤثر بر جهتيابي هستند .كاربريها از آنجا كه ميتوانند تمركزي از فعاليتها
را فراهم آورند ،معموالً در جهتيابي افراد مؤثرند ( .)Ramati, 1981, p. 84پخش زونهای فعالیتی و پیکربندی مسیرها
میتوانند بر میزان جریان حرکت پیاده در فضاهای شهری تأثیرگذار باشند .مناطقی با حجم باالی حرکتی در ذهن
کاربران باقی میمانند .اماکن جمعی بزرگ یا مسیرهایی که با زونهای بزرگ فعالیتی در ارتباط هستند ،بهدلیل حضور
افراد و فعالیتها بیشتر به خاطر سپرده میشوند .بازبینی سیاستهای کاربری زمین به بازتعریف پخشایش حرکت پیاده
در بخشهای خاص کمک خواهد کرد و میتواند توسط طراح در نقشه تغییر پیدا کند ( .)Shokouhi, 2003معیارهای
مؤثر در کیفیت خوانایی و تصورپذیری در چارچوب نظری در جدول  2ارائه میشود.

مناظر گسترده
سیلوئت شهر

معیارهای سنجش

تکنیک

برخورداری نقشههای شناختی از پیچیدگی و دقت و صحت
باال ( ،)Shokuhi, 2010دارا بودن تمایز و شخصیت عملکردی،
اجتماعی ،تاریخی خاص در شهر ،استفاده از عناصر آشنا در
محیط ،استفاده از ویژگیهای بازتاب دهنده زمینه فرهنگی و
طبیعی مکان

نقشهبرداری شناختی،
مصاحبه ،پرسشنامه،
روش والش ،کراس
و رینر در تحلیل
نقشههای ذهنی

نظم سطح پایین
مناظر دروازهای تشخیص الگو از طریق ایجاد تداوم و پیوستگی در عناصر لینچی مشاهده ،عکسبرداری
مناظر خطی ( ،)Rapaport, 1977استفاده از عناصر تکرارشدنی و سلسله نحو فضا (ایزوویست)،
مراتب و ریتم در عناصر لینچی ،هماهنگی ارتباطات متضاد ،تکنيک پرسپکتيو
دید پیاپی
نوري ،تعريف هندسی
سادگی و شفافیت فرم ()Lynch, 1960
جداره -سیمای نظم سطح باال
عوامل و ارتباطات متضاد و متنوع ،شگفتی ،تازگی و عدم تجانس
افقی
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الیه فضایی -کالبدی
مؤلفه مورد بررسي

معیارهای سنجش

تکنیک

ساختار شبکه ارتباطی

مسیرهای سلسله مراتبی (شبکهای و درختی) ،ایجاد مکث و
حرکت در مسیر ،سیستمهای شبکهای

نحو فضا

بافت کالبدی

ساختار مورفولوژیک
ساختار کالبدی

دگردیسی
(الیهها)

ارتباط و هم پیوندی میان عناصر اصلی ساختاری شهر گذشته و
سازمان فضایی کنونی شهر

تیپولوژی بافت

ارتباط بین کل و جز در ساختار فضایی و باال بودن شاخص
وضوح (وجود رابطه آماری بین شاخص همپیوندی فراگیر
و محلی) ( ،)Long et al., 2007کم بودن متوسط تعداد
اتصاالت توپولوژیک در هر نقطه پالن ،ارتباط میان ساختار اصلی
فضایی و موقعیت عناصر برجسته ذهنی ()Shokouhi, 2003

اندازه
بلوک -دانهبندی

ریزدانگی بافت ،بلوکهای کوچک ،دانهبندی همسان

الگوریتم سادهسازی
خوانا از مدلهای
بافت شهری

قابلیت تشخیص شکل خوش در نقشه شکل و زمینه ،تبدیل نرم
و سیال ارتفاع و حجم ساختمانها ،تشخیص و برجستگی نشانه
به لحاظ کالبدی

نقشه شکل -زمینه

توده و
فضا -تراکم

نحو فضا

الیه عملکردی -فعالیتی
عناصر لینچی

قابل تشخیص ساختن حوزه ،گره و نشانه از طریق کاربري با فعالیت خاص عجین با ذهنیت شهروندان ،ارتباط مناسب
کاربریها با مسیرها از لحاظ موقعیت مکانی ،سطح اشغال و مقیاس ،تقویت کانونهای خاص رفتاری -فعالیتی ،ایجاد
محورهای مجهز فعالیتی برای تقویت جریان حرکت پیاده ،ارتباط میان زونهای فعالیتی و عناصر برجسته ذهنی
(.)Shokouhi, 2003

 .2روش تحقیق

در پژوهش حاضر ،میزان خوانایی مرکز شهر قم بهعنوان مورد مطالعاتی با روشی توصیفی -تحلیلی ،مورد ارزیابی قرار
میگیرد .شیوه جمعآوری اطالعات میدانی برپایه مشاهده ،مصاحبه و اخذ نقشه شناختی بوده است .بهمنظور سنجش
ادراک کاربران محدوده از تكنيك ارزیابی نقشه ذهنی با روش والش ،کراس و رینر استفاده شده که با بررسی چهار شاخص
( 13)APL) ،12(GO) ،11(GS) ،10(CPدر نقشههای ذهنی ،صورت گرفته است .هم چنین ارزیابی ساختار فضایی -کالبدی
با استفاده از تکنیک نحو فضا 14و بررسی شاخص وضوح در محدوده مطالعه صورت گرفته است.
ا

شکل  :4موقعیت مرکز شهر قم
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 .3یافتهها
 -1-3ارزیابی الیه ادراکی -بصری

بهمنظور بررسی مؤلفههای ادراک در سطح گروهی ،از تكنيكهاي لينچ در تهيه نقشههاي ذهني استفاده میشود؛ لذا در
بخش اول ،توسط ناظر آموزشدیده نقشههایی از این ناحیه با استفاده از تعریف عناصری که میتوانند برای خواناتر شدن
محیط مورد استفاده قرار گیرند ،تهیه میشود که در شکلهای  6 ،5و  7نمایش داده شده است.
شکل  :5نمایش گرافیکی عناصر نقطهای شاخص

شکل  :6نمایش گرافیکی عناصر خطی شاخص
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شکل  :7نمایش گرافیکی پهنههای شاخص

در بخش دوم ،جهت جمعبندی دیدگاه افراد غیرمتخصص (کاربران محدوده) از روش پرسشنامه و ترسيم نقشه استفاده
میشود .حجم نمونه از سه گروه استفادهکننده تشکیل شده است ( 35نفر شهروند  -آنهایی که تعامل روزانه با محلههای
مورد مطالعه ندارند اما مرتباً به دالیل مختلف از محدوده استفاده میکنند؛  25نفر ساکن محدوده مرکز شهر -آنهایی
که زندگی روزمرهشان مرتبط با فضاهای محدوده است؛  20نفر زائر یا گردشگر) که با از بین رفتن عامل آشنایی مشخص
میکنند کدام عناصر مهمتر هستند.
در پرسشنامهها از مردم خواسته شد که آنچه از محدوده مرکز شهر و حوالی حرم حضرت معصومه بهخاطر دارند ،به کمک
ترسیم نقشه و کروکی و گزارش شفاهی ارائه دهند .در انتخاب نمونه بیشتر از افراد با سن بین  20تا  40سال استفاده
شده است که حداکثر توانایی را در ترسیم دارا هستند .پرسشنامهها به تعداد مساوی بین زنان و مردان بهدلیل تفاوتهای
جنسیتی در تواناییهای نقشهسازی شناختی توزیع شده است .هیچ محدودیتی در زمان برای رسم نقشه وجود ندارد
و بهطور متوسط ،برای ترسیم هر نقشه  20-15دقیقه زمان الزم است ( .)Shokouhi, 2003برای ترسیم نقشه گروهی
حاصل از کلیه نقشههای ترسیمی ،در سه نمودار  2 ،1و  3میزان درصد پاسخگویی افراد به عناصر لینچی مشخص شده و
در نهایت از جمعبندی این نمودارها ،نقشه ذهنی جمعی در شکل  8ارائه شده است .عناصر اشاره شده باالی  40درصد،
ارزش نشانهای تثبیت شده در ذهن اکثریت را دارد .در این نمودارها مشاهده میشود که چهار گره و سه نشانه عناصر
تثبیت شده در ذهن اکثریت افراد نمونه هستند.
نمودار  :1درصد ظهور میادین و گرهها در نقشههای شناختی

نمودار  :2درصد ظهور نشانهها در نقشههای شناختی
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نمودار  :3درصد ظهور مسیرها در نقشههای شناختی

شکل  :8جمعبندی نقشه تصویر ذهنی ساکنان و شهروندان

ارزیابی نقشههای ذهنی براساس روش کراس ،والش و رینر ،انجام شده است .نقشهها براساس میزان پیچیدگی (کامل
بودن) و دقت و صحت به دو دسته تقسیمبندی شدند .ویژگیهای تعریف پیچیدگی نقشه عبارتاند از :میزان سطح و
جزییات معرفی شده ( )CPو ارزیابی شکل و ساختارکلی (.)GS) (shokuhi, 2010
شاخص ( )CPاشاره به مقدار اطالعات و جزییات ارائه شده درهریک از نقشهها دارد (بین  0-100درصد) .این جزییات
اطالعات نقشه را با شیوهای انتزاعی کامل میکند .میزان اطالعات منعکس شده در نقشهها نشان میدهد که در بیش
از نیمی از نقشهها افراد به کمتر از  50درصد واحدهای سطح مورد مطالعه در نقشه اشاره کرده بودند .شاخص GS
نشاندهنده سازماندهی کلی نقشه است.
نمره ساختار کلی از یک تا پنج متفاوت است .درکل ،نقشهها مطابق تعریف اپلیارد به دوگروه اصلی تقسیم شدند :پی
درپی و فضایی .نقشه پیدرپی یا متوالی ،سادهترین اشکال نقشه بودند و برای انواع آن به ترتیب برای نقشه گسسته نمره
 ،1نقشه زنجیرهای نمره  ،2نقشه شاخهای و حلقوی نمره  2در نظر گرفته شد .برای انواع نقشههای فضایی نیز برای نقشه
پراکنده نمره  ،1نقشه موزاییکی نمره  3و نقشه مرتبط و دارای الگو و ساختار نمره  4در نظر گرفته شد ()shokuhi, 2010
که نمونههایی از این نقشهها در شکل  9ارائه شده است.
شکل  :9نمونههایی از نقشههای شناختی افراد نمونه
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ویژگیهای دقت و صحت نقشه عبارتاند از :جهتیابی کلی ( )GOو تعداد نشانههایی که دقیق مکانیابی شدند ()APL
 .))Shokouhi, 2010جهتیابی کلی (شاخص  )GOنقشهها بین یک تا سه شمارهگذاری شدند :یک بهعنوان عدم
جهتیابی ،دو به عنوان متوسط و سه بهعنوان جهتیابی باال درنظر گرفته میشود .در شاخص ( ،)APLتعداد نشانههایی
که به دقت مکانیابی شدهاند ،براساس نظم درست نشانهها در منطقه و موقعیت صحیح پیکربندی مسیرها تعیین شد .با
توجه به نتایج حاصل از نقشههای شناختی ،بیش از  60درصد افراد موقعیت نشانهها ،گرهها و مسیرها را نسبت به هم
درست تشخیص دادهاند ،ولی حدود  20درصد از افراد درک درستی از قرارگیری موقعیت عناصر نسبت به هم نداشتند.

 -2-3ارزیابی الیه فضایی -کالبدی (با استفاده از تکنیک نحو فضا)

مطابق مباحث مطرح شده ،مؤثرترین شاخص در جهت افزایش خوانایی ،مفهوم وضوح است که با ارتباط آماری بین
همپیوندی فراگیر و اتصال تعریف میشود .لذا در این بخش نقشههای تحلیلی نحوفضا (شاخص همپیوندی فراگیر،
همپیوندی و اتصال در شکلهای 11 ،10و  12ارائه شده و در نهایت با نمایش نمودارهای همبستگی ،خوانایی محدوده
مورد ارزیابی قرار میگیرد .برای مشخص شدن ویژگیهای پیکربندی فضایی مسیرهای مهم از دیدگاه شهروندان ،در
جدول  3میزان ظهور مسیرها در نقشههای شناختی به همراه مقادیر همپیوندی آنها ارائه میشود.
شکل  :10نمایش شاخص اتصال با استفاده از تکنیک نحوفضا

شکل  :11نمایش شاخص همپیوندی محلی ( )R3با استفاده از تکنیک نحو فضا
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شکل  :12نمایش شاخص همپیوندی فراگیر با استفاده از تکنیک نحو فضا

جدول  :3مقایسه همپیوندی مسیرها نسبت به کلیه مسیرهای موجود در محدوده
خیابان ارم

خیابان صفائیه

خیابان چهارمردان

خیابان امام

پل آهنچی

پل بازار

بلوار عماریاسر

بازار

خیابان اراک

خیابان خاکفرج

خیابان ساحلی

خیابان آذر

خیابان باجک

بلوار بهار

پل حجتیه

خیابان معلم

خیابان دور شهر
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نام مسیرها

درصد پاسخگویی

83

66

66

60

56

42

40

40

40

37

32

30

30

30

26

25

25

ارزش همپیوندی

1.9

1.9

1.79

1.78

1.42

1.45

1.85

1.49

1.62

1.55

1.75

1.99

1.77

1.68

1.67

1.65

1.65

میزان اهمیت در
منطقه (در مقایسه با
همپیوندترین مسیر)

95

95

90

89

71

73

90-95

75

81

78

88

100

88

84

84

83

82

در ادامه ،جهت مقایسه نتایج حاصل از نقشههای شناختی و نقشههای تحلیلی نحو فضا ،نقشه همپیوندی در سطح فراگیر
و نقشه ذهنی جمعی در شکل 13بر هم منطبق شده است تا میزان تبعیت عناصر شناختی و چگونگی قرارگیری آنها از
ساختار اصلی طرح مورد ارزیابی قرار گیرد .همانطور که گفته شد یکی از جنبههای تأثیرگذار بر مسیرهای شهری تداوم
عناصر برجسته است .عناصر برجسته همان مسیرهای دارای همپیوندی باال و محورهایی با مکانهای مهم در کنار آنها و
گرهها یا نشانهها هستند .لذا در اینجا به بررسی تداوم مسیرهای دارای همپیوندی باال و ترتیب مسیرهای دارای همپیوندی
باال و مسیرهایی با عناصر مهم فضایی در کنار آنها و مجاورت گرهها و نشانهها در محدوده مرکز شهر قم مطابق شکلهای
 14و  15مورد بررسی قرار میگیرد.

تدوین چارچوب طراحی شهری برای مرکز شهر قم
شامره صفحه مقاله301-317 :
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شکل  :13انطباق نقشههای ذهنی گروهی و نقشه همپیوندی فراگیر

شکل  :14میزان ظهور محورها در نقشههای شناختی

شکل  :15دیاگرام نمایش تداوم عناصر برجسته
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محاسبه شاخص وضوح :همانطور که گفته شد ،برای محاسبه میزان وضوح الزم است همبستگی میان دو شاخص
همپیوندی محلی و همپیوندی فراگیر (همافزایی) و یا میان شاخص اتصال و همپیوندی فراگیر (وضوح) صورت گیرد .لذا
با استفاده از نرمافزار  SPSSجدول ضریب همبستگی خطی و نمودار همبستگی خطی میان این دو شاخص در نمودارهای
 4و  5ارائه شده است.
نمودار  :4نمودار همبستگی دو شاخص همپیوندی محلی و فراگیر (شاخص همافزایی)15

نمودار  :5نمودار همبستگی دو شاخص همپیوندی فراگیر و اتصال
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 -3-3ارزیابی الیه عملکردی -فعالیتی

همانطور که گفته شد ،جریان حرکت پیاده و وجود عناصر برجسته فعالیتی میتوانند بر تصویر ذهنی تأثیرگذار باشند.
از مقایسه نقشه ذهنی جمعی و عناصر برجسته فعالیتی که در شکل ،میتوان نقاطی که دارای پتانسیل باالیی به لحاظ
ویژگیهای عملکردی فعالیتی بوده است؛ اما دارای درصد ظهور پایینی در نقشههای ذهنی داشتهاند ،شناسایی و از جهت
ویژگیهای کالبدی -فضایی مورد تقویت قرار گیرند .از طرفی با تقویت حضورپذیری در نقاطی که دارای مشخصات
برجسته کالبدی -فضایی (وضوح باال) هستند ،میتوان بر خوانایی و تصورپذیری این نقاط افزود.

کردی -فعالیتی :همانطور که گفته

شکل :61عناصر برجسته فعالیتی عملکردی

ج جاوو صرابدددن ناادددته ف ا هتی

تدوین چارچوب طراحی شهری برای مرکز شهر قم
شامره صفحه مقاله301-317 :

ی تأثهنگذار اشددرج .از مقایادده نق ده

ا اته ف ا هتی که ور شکل ر میتوار

315

شکل  :16عناصر برجسته فعالیتی عملکردی

االیی ه حاظ جیژگیهای صملکنوی

ای ور بج ظهور دایهری ور نق ههای

ج از اهی جیژگیهای کا بجی-فضایی

ز طنفی ا تقویی تضدددوردذینی ور

ات نا اته کا بجی-ف ضایی (ج ضوح

وانایی ج تصوردذینی این نقاط افزجو.
شکل :61جمعبندی مهمترین معیارهای چارچوب نظری در سه الیه

 .4بحث و نتیجهگیری

در این بخش با توجه به چارچوب ارائه شده و جمعبندی صورت گرفته از مهمترین معیارهای استخراج شده از مبانی
نظری که در شکل زیر نمایش داده شده است ،به تحلیل این معیارها در مرکز شهر قم پرداخته و پیشنهادات در سه الیه
مطرح میشود.
شکل  :17جمعبندی مهمترین معیارهای چارچوب نظری در سه الیه

ارچوب ارائه شج ج امع رجی بورت

ی استخناجشج از مبانی نظنی که ور
اسیر ه تحلهل این م هارها ور منکز

وات ور سه الیه مطنح میشوو.

  شماره  .25زمستان 1397

معماری و شهرسازی آرمانشهر

شده جاز سوی افراد عناصر
افناوعناصر
بیشترین
اشارنشان
شناختی
تنینهای
بررسی نقشه
نتایج
هایالیه
نتایج نرسی نق ه در
اشارهخطی
صرابن
دهدسوی
شجمیاز
صرابن
وهج ه
بصری،می
ادراکی-ن ار
شراختی
خطی و متداوم و در واقع مسیرها بودهاند .ده مسیر با دارا بودن بیش از  40درصد ظهور در نقشههای شناختی حاکی از
استفاده وخطی
میزان صرابن
اهمهی
تاکییاز
ذهنی نقاست.ههای
ظهور ور
 04وربج
عناصرهش از
اهمیتوور
ا وو انج .و ماهن ا وارا
تکرار گرهها در نقشهها
دهد
شراختینشان م
همچنین نتایج
ساختاردهی
خطی در
بیشتر از نشانهها بوده است.
عناصر وو
تمرکز انهها
ذهنی وتن از ن
هایها ه
شدههادرورنقشنقه ه
تکنار گن
استفاو ج
مهزار
بودنوهج
پایین می
ی .همچرهن نتایج ن ار
اسی.در محدوده اطراف حرم،
اشاره شده
جزییات اشاره
سطح و
میزان
نمایانگر آن است که ذهنیت کاربران از محدوده مرکز شهر بهصورت حوزهای متمرکز حول نشانه حرم میباشد .مرز حوزه
مرکز شهر در ذهنیت شهروندان ،از سوی افراد مختلف متفاوت قلمداد شده و از سوی دیگر ،با توجه به اینکه این محدوده
برای بخشی از افراد نمونه (شهروندان محدودههای دیگر و زائران) ،حوزه محلی بهحساب نمیآید ،تعداد قابل مالحظهای
از نقشههای ذهنی از پیچیدگی مطلوب و میزان اطالعات باالیی برخوردار نیست .میتوان میزان شکلگیری ساختار در
سطح جزء در ذهن افراد را در وضعیت متوسط دانست .لذا الزم است عناصری که از دیدگاه ناظر تعلیم یافته میتوانند
در خوانایی مؤثر واقع شوند و دارای درصد پایین ظهور در نقشه شناختی هستند ،مورد تقویت قرار گیرند .اما در بررسی
ساختار کلی ،باتوجه به اینکه حدود  50درصد اعضای نمونه دارای نقشه شناختی از نوع فضایی و دارای رتبههای باالی
 3و  4بودند ،میتوان نتیجه گرفت شناسایی در این سطح از وضعیت نسبتاً خوبی از دیدگاه اعضای نمونه میباشد .شاخص
جهتیابی کلی در بیش از  60از درصد از نقشههای جمعآوری شده ،از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده است .این امر
میتواند به جهت تعدد و تداوم نشانهای موجود در محدوده مرکز شهر و تسلط نشانه استراتژیک حرم حضرت معصومه
بهعنوان قطب مهم فعالیتی عملکردی در دو خیابان حرمنما (خیابان امام و باجک) و همچنین لبه رودخانه و قرارگیری
نشانههای متعدد در مجاورت آن باشد.

316
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در الیه کالبدی -فضایی ،ارتباط میان ارزش همپیوندی مسیرها با درصد ظهور در نقشههای شناختی مورد ارزیابی قرار
گرفته و نتایج بررسی نشانگر آن است که میزان همبستگی میان این دو شاخص پایین بوده و ارتباط مشخصی بین آنها
وجود ندارد و تعدادی از مسیرها از جمله خیابان آذر و بلوار عماریاسر با دارا بودن بیشترین میزان همپیوندی دارای درصد
ظهور نسبتاً پایینی در نقشههای شناختی است و باید سعی شود در طرحهای پیشنهادی در این مسیرها به سبب دارابودن
ویژگی برتر ساختاری ،ارتقاء تصورپذیری و خوانایی آنها در اولویت قرار گیرد تا بدینوسیله موقعیت عناصر شناختی در
جهت پیروی از ساختار طرح قرار گیرد .با این حال ،بیشتر مسیرهای دارای ارزش همپیوندی باال در نقشه تصویر ذهنی
گروهی ظاهر شدند و تداوم عناصر برجسته در حوالی حرم حضرت معصومه بیشتر بهچشم میخورد و در بخشهای دیگر
باید تقویت و بهبود یابد.
با توجه به مباحث مطرح شده در خصوص ارتباط شاخص وضوح و کیفیت خوانایی ،زمانی که نقاط در یک طرح خطی و
فشرده با یک تراکم مشخص پراکنده شدهاند ،میتوان نتیجه گرفت که محدوده دارای درجهای قوی از همبستگی بوده و
بنابراین دارای وضوح بیشتر است .از سوی دیگر ،اگر مجموعه نقاط متراکم نبوده و طرح پراکنده خطی را شکل ندهند،
میتواند بهعنوان یک منطقه محلی ناخوانا در مقیاس فراگیر توصیف شود .با توجه به نمودار همبستگی (همبستگی میان
دو شاخص همپیوندی فراگیر و همپیوندی محلی) مشاهده میشود که محدوده دارای خوانایی نسبی بوده ولی برخی نقاط
که بهصورت پراکنده در نمودار دیده میشود ،نشاندهنده عدم وضوح در آن نقاط پراکنده است .هرچه شیب این نمودار
به  45درجه نزدیکتر باشد ،دریافت میشود که محدوده دارای خوانایی بیشتری است که در بررسیهای انجام شده شیب
نمودار در همبستگی میان همپیوندی فراگیر و همپیوندی محلی نزدیک  60درجه بوده و لذا محدوده به لحاظ ارتباط کل
و جزء دارای خوانایی مناسبی است و نشان میدهد که میزان اتصاالت در ساختار با همپیوندی در سطح کالن یا فراگیر
ارتباط نشان میدهد .هم چنین شیب نمودار همبستگی میان دو شاخص اتصال و همپیوندی فراگیر نشان میدهد که
توزیع تقاطعها و فاصله آنها از ساختار اصلی در کل مجموعه و در واقع عمق تقاطعها از ساختار اصلی در بهبود خوانایی
تأثیرگذار نبوده است .بهصورت کلی ،در الیه ادراکی بصری با توجه به نتایج نقشههای شناختی ،در محدوده حرم حضرت
معصومه به جهت وجود نشانه استراتژیک حرم ،شاخصهای تحلیل تصاویر ذهنی از مقادیر متوسط و مناسبی برخوردار
هستند .این در حالی است که با دور شدن از حوزه اطراف حرم از تداوم عناصر لینچی و وضوح تصاویر ذهنی کاسته
میشود و الزم است مورد تقویت قرار گیرد.
نتایج حاصل از بررسی الیه کالبدی -فضایی نیز حاکی از آن است که ساختار شبکه ارتباطی در بخش عمده ای از محدوده
و خصوصا بافت قدیم بهصورت سلسلهمراتبی بوده و در بخشهایی ،خیابانکشیهای صورت گرفته نظم موجود را برهم زده
است .بافت کالبدی محدوده دارای خوانایی نسبی میباشد؛ اما الزم است مسیرهای ساختاری بافت قدیم شهر که دارای
همپیوندی باال هستند ،به لحاظ شناختی مورد تأکید قرار گیرند تا ارتباط میان عناصر ساختاری شهر گذشته و سازمان
فضایی کنونی شهر حفظ شده و بدین وسیله خوانایی و تصورپذیری محدوده بهبود یابد.
بررسیها در الیه عملکردی -فعالیتی نیز نشان میدهد که با وجود تعدد مسیرها و کانونهای فعالیتی و جریانهای پیاده
در محدوده ،ارتباط مناسبی میان عناصر ذهنی و عمده این زونهای فعالیتی وجود نداشته است و تنها این ارتباط در
حوزه اطراف حرم حضرت معصومه بهچشم میخورد .در آخر ،نکته قابل توجه این است که این چارچوب با پرداختن به
دیگر حوزههای تأثیرگذار میتواند کاملتر و گستردهتر شود که در چارچوب زمانی و امکانات این پژوهش نبوده است.

پینوشت

1. Carrera
2. Likeability
3. Jack nassar
4. Herzog and Lorich
5. Berles
6. Lozano
7. Connectivity
8. Integration
9. Intelligibility
10. Cell Percentage
11. General Structure
12. General Orientation
13. Accurately – Placed Landmarks
14. Space Syntax
15. Synergy
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