
وهشی شماره 35  /  تابستان  1399  /  ص 47 تا 60نوع مقاله: علمی-پژ

کید کیفیتفضایشهریبراساسمعیارهایمکانسازیباتأ سنجش
کیفیتدسترسی1 بر

مطالعهموردی:میدانعتیقاصفهان

کارشناسی ارشد طراحی شهری، مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، اصفهان، ایران. پریسامهوری - 
گروه شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران. محمودقلعهنویی2 - دانشیار 

صفورامختارزاده - دکتری شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کیفي میدان امام علی اصفهان با رویکرد مکان سازي« با راهنمایی  کارشناسی ارشد پریسا مهوری با عنوان »راهنمای طراحی جهت ارتقاي  1 این مقاله برگرفته از رساله 
محمود قلعه نویی است.

m.ghalehnoee@aui.ac.ir :2 نویسنده مسئول مقاله

تاریخ دریافت: 1397/09/16
تاریخ پذیرش: 1398/05/05

چکیده
دسترسی مناسب یکی از مهم ترین خصوصیات یک فضای عمومی خوب به شمار می رود و بهبود دسترسی به فضاهای 
کیفیت آن، یکی از اهداف عمده  رویکرد مکان سازی محسوب می شود. مطابق آموزه های مکان  شهری به منظور بهبود 
کز و فضاهای شهری برای تمام اقشار جامعه به منظور افزایش قدرت انتخاب به فراخور نیاز  سازی، تنوع دسترسی به مرا
کیفیت دسترسی  و شرایط آنها، از اولویت های طراحان و برنامه ریزان شهری است. هدف از این پژوهش، ارزیابی سطح 
کیفیت دسترسی  کیفیت های مطرح در رویکرد مکان سازی است. در این مقاله برای سنجش  به عنوان یکی از مهم ترین 
در میدان امام علی اصفهان شش شاخص »دسترسی فیزیکی )اتصال(، پیوستگی، دسترس پذیری )عمق(، همه شمولی، 
دسترسی راحت به حمل ونقل عمومی و وضوح فضا« با استفاده از روش های میدانی و نرم افزارهای تحلیلی_توصیفی چون 
SPSS، سیستم اطالعات مکانی GIS و اسپیس سینتکس )Space Syntax( ارزیابی و تحلیل  شده اند. یافته های پژوهش 
که در این میدان از میان شش شاخص مطرح  شده، شاخص های وضوح و دسترسی راحت به حمل ونقل  نشان می دهد 

کمترین و بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده اند. عمومی 

گانکلیدی:مکان سازی، دسترسی، میدان امام علی )عتیق( اصفهان. واژ
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1.مقدمه
بـــرای  مختلف  ســطــوح  در  شــهــری  فــضــاهــای  تـــاریـــخ  طـــول   در 
کرده است. مردم یکدیگر  شهرنشینان به مثابه محل مالقات عمل 
را مالقات می کردند و شهر محل مالقات بوده است. درگذشته در 
بخش مرکزی شهرها، معابر پیاده محور و میادین از جایگاه خاصی 
گسترش شهر و همچنین ورود اتومبیل به درون  برخوردار بودند. با 
شهرها، این بافت ها با تحمیل شبکه دسترسی سواره آسیب های 
فضاهایی  ازجمله  نیز  اصفهان  علی  امــام  میدان  دیدند.  ــادی  زی
که در فرآیند تاریخی، به علت تغییرات ساختار فضایی شهر،  است 
ارزش اعتبار و اهمیت خود را از دست داد و باعث شد فضاهایی 
که روزگاری محدوده میدان محسوب می شدند، دچار تخریب و یا 
گرچه در طی سال های اخیر به خاطر اهمیت  ساخت وساز شوند. 
تاریخی میدان و وجود مجموعه ها و بناهای تاریخی و باارزش در 
گرفته  شده است. این پژوهش،  پیرامون آن، بازسازی هایی صورت 
کیفیت های مطرح   کیفیت دسترسی را به عنوان یکی از اصلی ترین 
امام علی اصفهان  رویکرد مکان ســازی، در بستر میدان  شده در 

مورد ارزیابی و سنجش قرار داده است.

2.چارچوبنظری
را به عنوان  کشور، مردم فضای شهری  امروزه در بیشتر شهرهای 
به  را  آنها  فضاها،  که  این  به  جای  و  می نگرند  گذر  بــرای  مسیری 
کنند، به فرار تشویق می کنند.  مکث و مراودات اجتماعی دعوت 
ــه عــنــوان ظــرفــی بــرای  کــه اصــــواًل فــضــاهــای شــهــری ب در حــالــی 
کیفیت آن  شکل گیری تعامالت اجتماعی بوده و توجه به ارتقای 
به  صورت یکی از مهم ترین اهداف دانش طراحی شهری در دوران 
انتشارات  مطابق   .)Madanipour, 1996(مــی شــود مطرح  معاصر 
فضای  یک  موفقیت  سبب  که  عمده  کیفیت  و  کلید  چهار   PPS
کیفیت  کیفیت دسترسی، 2 -  عمومی می شود، عبارت است از: 1- 
کارکرد و فعالیت، 3-کیفیت راحتی و هویت و درنهایت 4-کیفیت 
بنابراین نخستین پیش شرط طراحي یك فضاي  اجتماع پذیری. 
تیبالدز  عقیده  به  خوب در شهر، امکان دسترسي به آن اســت. 
گر بتوانیم قدرت انتخاب و تنوع را در دسترسی به  بسیار مهم است ا
گون برای تمام اقشار جامعه فراهم کنیم.  فعالیت و مکان های گونا
محیط های شهری باید برای همه بدون توجه به سن، توانایی، 
را در  گزینش  بتوانند قدرت  و  باشند  و درآمد در دسترس  سوابق 
 .)Tibalds, 1992(دسترسی به فعالیت ها برای همگان پدیدآورند
که یک فضای عمومی در  برتولینی و دجیست )2003( نیز معتقدند 
که نه تنها افراد مختلف زیادی می توانند  دسترس، فضایی است 
کارهای  که می توانند این افراد  به آن وارد شوند، بلکه جایی است 
متنوعی در این فضا انجام دهند)Bertolini & Dijst, 2003(. از دید 
وایت، در دسترس بودن یک فضای عمومی از طریق ارتباطات آن 
از بعد بصری _  از بعد فیزیکی و هم  فضا با محیط اطرافش _ هم 
کیفیت  درواقــع   .)Talen, 2000( گیر  قــرار  قضاوت  مــورد  می تواند 
دسترسی با نحوه سیرکوالسیون و ارتباطات فضایی و دسترسی با 
آن  از  تیبالدز  که  به فضا  و نحوه دستیابی  بودن فضا  رؤیت  قابل 
کالبدی و فیزیکی یاد می کند، در رابطه است  به عنوان دسترسی 

 )Daneshpour & که خود در امنیت و عملکرد مثبت فضا مؤثر است
)Charkhchian, 2007. مطابق مطالعات انجام  شده، دسترسی به 
کردن جنبه های اجتماعی آن،  فضاهای باز عمومی بدون لحاظ 
به تنهایی می تواند به عنوان یکی از شاخص های مؤثر و بازدارنده 
افزایش میزان مطلوبیت و تقویت تعامالت اجتماعی در یک فضای 
که  کیفیت بر این  عمومی باشد)Rafieian & Seifani, 2005(. این 
یک مکان تا چه اندازه به اطراف خود دسترسی فیزیکی و بصری 
و  آســان  دسترسی  با  عمومی  فضای  عمومًا  اســت.  متمرکز  دارد، 
پیوند قوی با محیط پیرامون سرانه پارکینگ باالیی دارد و سهولت 
دسترسی عموم به حمل ونقل عمومی در آن بسیار باالست. یک 
راحت  و  باشد  رؤیــت  قابل  که  است  موفق  زمانی  عمومی  فضای 
بتوان به آن رسید و پرسه زد )PPS, 2018(. بررسی رابطه اجتماع و 
که هر دو از ابعاد مهم تلقی می شوند و فضا  فضا در این حوزه از آنجا 
می شود،  محسوب  اجتماعی  فرایندهای  و  اجتماع  برای  بستری 
در  اخــیــر  دهــه هــای  در  کــه  نظریاتی  از  یکی  اســـت.  مهم  هــمــواره 
گرفته و رشد و  خصوص تحلیل و بررسی رابطه اجتماع و فضا شکل  
کرده، نظریه نحوه چیدمان فضاست. تئوری چیدمان  توسعه پیدا
فضا به وسیله بیل هیلیر و جولین هنسن در اواخر دهه 1970 م. 
گسترش یافت. این تئوری در  ابداع  شده و در سراسر اروپا و آسیا 
حمل ونقل  مطالعات  تا  کالن  برنامه ریزی های  از  وسیعی  حیطه 
نورمن  مانند  برجسته ای  ــراد  اف وسیله  به  کنون  تا و  رفته  کــار  به  
فاستر و ریچارد راجرز استفاده  شده است. از جمله فعال ترین افراد 
دالتون،  هیلیر،  از  می توان  نیز  فضا  چیدمان  نظریه  با  ارتباط  در 
توجهی  شایان  مطالعات  که  برد  نام  گــان  وا و  ترنر  هانا،  کانگریو، 
با  در این زمینه انجام داده انــد. در این نظریه به رابطه انسان ها 
محیط اطرافشان و رابطه انسان ها با یکدیگر پرداخته  شده است 
 .)Marcus, 2015(که دو رابطه  اساسی در این نظریه تلقی می شوند
به  صورت  تا  می سازد  قادر  را  شهر  طراحان  نظریه  این  همچنین 
ویژگی های  سایر  و  کاربری  و  حرکتی  ساختاری،  الگوی  منطقی، 
کنند. هدف این نظریه، تحلیل نحوه  موضوع طراحی را بازشناسی 
که از این طریق  ترتیب و چیدمان فضاهای موجود در شهر است 
کارکرد هر فضا، رفتار و فعالیت های اجتماعی شهروندانی  نقش و 
درنهایت  و  نماید  تحلیل  می کنند،  فعالیت  فضاها  ایــن  در  کــه 
نحوه  بر  مستقیم  تأثیری  یکدیگر  کنار  در  فضاها  قرارگیری  ترتیب 
 )Mollazadeh, Pesyan, & استفاده از فضاها به وسیله مردم دارد
که  )Khosrozadeh, 2012. درواقع روش چیدمان فضا مدعی است 
کشف ساختار منطقی فضا، قادر است ساختار اجتماعی  کمک  به 
خواهد  قــادر  روش  این  کاربست  با  طــراح  و  کند  بازشناسی  را  آن 
با  تطابق  در  که  دهد  سامان  گونه ای  به   را  پیشنهادی  طرح  بود 
کم باشد. نکته مهم این است که  کالبدی و اجتماعی حا ساختار 
روش چیدمان فضا تنها یک ابــزار مدل سازی ساده نیست بلکه 
روشی است برای درک پیچیدگی های شهر، منطق ریخت شناسی 
 )Hillier,و الگوی توسعه آن و درک الگوهای رفتاری موجود در آنها

.Penn, Hanson, Grajewski, & Xu, 1993(

3.روش
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 روش پژوهش حاضر، از نوع تحلیلی_ارزیابی است. در این تحقیق 
براساس  علی  امــام  میدان  ارزیــابــی  و  تحلیل  بــرای  شاخص  شش 
هر  درنهایت  و   )1 شماره  )تصویر  شــده  معرفی   دسترسی،  کیفیت 
این  در  گــردیــد.  امتیازدهی  و  ارزیــابــی  مناسب  روشــی  با  شاخص 
قسمت، شاخص های همه شمولی و دسترسی راحت به حمل ونقل 
موجود  وضــع  مقایسه  و  میدانی  برداشت های  روش  به  عمومی 
شاخص ها  برخی  ادامــه  در  و  شهرسازی  ضوابط  و  استانداردها  با 
همچون دسترسی فیزیکی )اتصال(، پیوستگی، دسترس پذیری و 
کسیال )محوری( برای  وضوح فضا به روش چیدمان فضا و از شیوه آ
بررسی آنها استفاده  شده است. طبق تحقیقات هیلر و هانسون، 
کسیال باید محورها طوری در طول فضا ترسیم شوند  آ در شیوه 
که دارای کمترین تعداد و بیشترین طول ممکن برای پوشش کل 
فضا باشند)Kim & Sohn, 2002(. در نتیجه، ابتدا براساس روش 
چیدمان فضا، نقشه محوری در محیط نرم افزارAutoCAD  ترسیم  
ترسیم  شده در محیط  بعد نقشه محوری  شده است. در مرحله 
  SPSSو GIS کمک نرم افزار نرم افزار DepthMap فراخوانی شده و با 
علی  امــام  میدان  ارزیــابــی  منظور  به  پارامترهای تحلیل فضایی  
از روش ها  به توضیح جامع هر یک  ادامــه  محاسبه و در  اصفهان 
کمک محاسبه میانگین بین امتیاز  پرداخته  شده است. در آخر به 
کیفیت دسترسی در میدان امام علی محاسبه  شاخص ها، برآیند 

گردید.

تصویرشماره1:مدلمفهومیپژوهش،شاخصهایکیفیتدسترسی

4.بحثویافتهها
4.1.دسترسیفیزیکی 

که راه ها استخوان بندی  کوین لینچ  گفته   می توان با استناد به این 
که به عنوان  اصلی شهر را تشکیل می دهند، به این نتیجه رسید 
موفقیت  در  مهمی  نقش  شــهــر،  شناختی  ریــخــت  اصــلــی  عنصر 
بنابراین  از طرف دیگر تسهیل آمدوشد دارنــد؛  فضاهای شهری و 
شهری  فــضــای  معابر  شبکه های  در  مناسب  راه هــــای  داشــتــن 
سلسله مراتب  شماره2  تصویر  اســت.  ضــروری  و  مهم  مسئله   یک 
را نشان می دهد.  دسترسی و موقعیت میدان امام علی اصفهان 
فضا،  چیدمان  نظریه  در  فضایی  تحلیل  مفاهیم  واضح ترین  از 
یعنی  اســت؛  ارتــبــاط فضایی  بــه معنی  کــه  اســت  اتــصــال1  مفهوم 
هرچه تعداد اتصال ها بیشتر باشد، ارتباطات با دیگر فضاها بیشتر 
کاربردی آن دسترسی و مقدار عددی اتصال،  خواهد بود. مفهوم 

1 connectivity

بیان کننده تعداد دسترسی های منتهی به فضای مورد نظر است 
نقاط  تعدادی  به عنوان  عبارتی  به    .)Mollazadeh et al., 2012(
که یک نقطه به طور مستقیم با نقاط دیگر ارتباط  تعریف می شود 
خطوط   .)Jiang, Claramnt, & Klarqvist, 2000(مــی کــنــد برقرار 
کمک نرم افزار Depthmap رسم و  محوری منطقه سه اصفهان به 
تحلیل  شده است. نتایج در طیف آبی تا قرمز قابل  نمایش هستند. 
رنگ قرمز نشان دهنده اتصال بسیار قوی و رنگ آبی گویای اتصال 
 SPSS در  توصیفی  تحلیل های  براساس  است. همچنین  ضعیف 
کثر تعداد شاخص اتصال در محدوده اطراف میدان  حداقل و حدا
کثر خطوط محوری شامل دو  امام علی به ترتیب 1 و 39 بوده و ا
کل اتصاالت در محدوده  که این مقدار از میانگین  اتصال بوده اند 
ــد خطوط  ــدود 50 درص ــت. ح کمتر اس ــام علی  اطـــراف مــیــدان ام
با  محوری  خطوط  و  داشته اند  دو  و  یک  با  برابر  اتصالی  محوری، 
کمتر، نزدیک به 95 درصد خطوط محوری را در  تعداد اتصال پنج و 
که با توجه به وجود تعداد زیاد کوچه  این محدوده تشکیل داده اند 
کثر خطوط  و بن بست قابل توجیه است. درواقع شاخص اتصال ا
اصفهان  شهر  محوری  خطوط  به  نسبت  سه  منطقه   در  محوری 
ضعیف بوده و تنها می توان به اتصال قوی یا به عبارتی ارتباط قوی 
خیابان های چهارباغ پایین و چهارباغ عباسی و اتصال متوسط در 
خیابان های شریف واقفی، آمادگاه و فلسطین و سپس مجلسی، 

کرد. هاتف، خواجو، ولیعصر، عبدالرزاق، احمدآباد و حافظ اشاره 
 مطابق تصویر شماره3 چهار خیابان منتهی به میدان امام علی از 
اتصال و ارتباطات قوی تری نسبت به ارتباطات موجود در محدوده 
ــد. طبق اطــالعــات جـــدول شــمــاره1 میانگین  ــوردارن ــرخ ب مــیــدان 
که این عدد بیانگر  شاخص اتصال در میدان امام علی هفت است 
میانگین تعداد دسترسی منتهی به این فضاست. بنا به مطالعات 
کردن  انجام  گرفته، دسترسی به فضاهای باز عمومی بدون لحاظ 
از  یکی  عــنــوان  بــه  می تواند  به تنهایی  آن،  اجتماعی  جنبه های 
تقویت  و  مطلوبیت  میزان  افزایش  بازدارنده  و  مؤثر  شاخص های 
 Rafieian & Seifani,( تعامالت اجتماعی در یک فضای عمومی باشد
که یک مکان تا چه اندازه به اطراف خود  کیفیت بر این  2005(. این 
دسترسی فیزیکی دارد، متمرکز است. دسترسی به فضای عمومی 
و عبور از آن باید روان و سهل باشد. پس هرچه میانگین اتصال در 
بیشتر  در منطقه 3  اتصال  میانگین  از  علی  امام  محدوده میدان 
باشد، مطلوب تر است. بدین ترتیب مقایسه میانگین اتصال معابر 
که هرچه به میدان امام  گویای این موضوع است  در این قسمت 
علی در منطقه  3 نزدیک می شویم، تعداد دسترسی های فیزیکی 
میدان به اطراف خود افزایش می یابد. درنهایت با توجه به مقایسه  
میانگین اتصاالت میدان امام علی )میانگین اتصال=7( نسبت به 
محدوده اطراف میدان با رنج امتیازدهی مربوطه در این بخش )در 
گرفتن مقدار حداقلی اتصال موجود در محدوده اطراف میدان  نظر 
کثری به عنوان امتیاز 10( به وسیله  به عنوان امتیاز یک و اتصال حدا
که شاخص اتصال در میدان  فرمول شماره1 به این نتیجه رسیدیم 
امام علی با امتیاز 2.42 نسبت به اتصاالت محدوده میدان امام 

گرفته است. علی قرار 
4.2.یکپارچگیوهمپیوندیارتباطات
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پارامتر  فضایی،  پیکربندی  تحلیل  در  مورداستفاده  پارامتر  دیگر 
هم پیوندی است. هم پیوندی1 مطابق با مفهوم یکپارچگی فضایی 
است. هر چه میزان هم پیوندی بیشتر باشد، به معنای آن است که 
یکپارچگی بیشتری بین فضای مورد بررسی و دیگر فضاها و تحت 
بیان   پارامتر  این  همچنین  دارد.  وجود  فضایی  کلیت  مجموعه، 
بیشترین  از  که  فضایی  یعنی  هست؛  نیز  دسترسی  میزان  کننده 
میزان هم پیوندی برخوردار است، نسبت به دیگر فضاها بیشترین 
به   .)Mollazadeh et al., 2012( ــت  داراس نیز  را  دسترسی  میزان 
عبارتی ارزش هم پیوندی هر خط، میانگین تعداد خطوط واسطی 
شاخص  این  رسید.  شهر  فضاهای  تمام  به  آن  از  بتوان  که  است 
مفهومی ارتباطی دارد نه مفهومی فاصله ای و متریک. همچنین 
ارزش  کندگی  پرا چگونگی  که  است  داده  نشان  متعدد  مطالعات 

1 integration

 )IRVIN, 2008;هم پیوندی با چگونگی حرکت عابران ارتباط دارد
)Y. O. Kim & Penn, 2004; Mokhtarzadeh, 2011. هرچه ارزش 
بیشتر  آن  در  رفت وآمد  میزان  باشد،  باالتر  هم پیوندی یک مسیر 
بوده و افراد در انتخاب مسیر خود، آن مسیر را ترجیح می دهند. به 
کلی برای نمایش ارزش هم پیوندی مطابق نقشه های قبل از   طور 
کمترین میزان هم پیوندی  طیف قرمز تا آبی به ترتیب بیشترین تا 
رنگ ها  طیف  در  رنگ  هر  به اختصار  توجه  با  می دهند.  نشان  را 
آنها  در  آبی  خطوط  تمرکز  که  محدوده هایی  محوری،  خط  هر  به 
بیشتر باشد، نسبت به مناطق دیگر هم پیوندی پایین تری دارند 
افتاده هستند.  ایزوله و جدا  کالن  به لحاظ فضایی در ساختار  و 
که دارای هم پیوندی باالتری هستند، دارای  همچنین خطوطی 
باالتری  نفوذپذیری  و  دسترسی  و  بــوده  بیشتری  حرکت  و  تــردد 
ویژگی،  ایــن  بــراســاس  و  دارنـــد  شهری  فضاهای  سایر  بــه  نسبت 
کاربری های مهمی برای بهره وری از این تردد  جاذب های فضایی و 
انحراف  ادامــه  در  این فضاها مکانیابی می شوند.  راستای  در  باال 
گیر و محلی در محدوده های مورد  معیار و میانگین هم پیوندی فرا
نظر بررسی  شده است. هرچه میزان انحراف معیار و اختالف مابین 
کثری و حداقلی ارزش هم پیوندی در ساختار کالن کمتر باشد،  حدا
شهر و منطقه دارای ساختاری هماهنگ تر و یکپارچه تری است. در 

ادامه به تعریف هر یک از هم پیوندی ها پرداخته  شده است.
گیر  4.2.1.همپیوندیفرا

تصویرشماره3:نقشهاتصالمعابرمنطقهسهاصفهانتصویرشماره2:نقشهسلسلهمراتبدسترسیمحدودهمیدانامامعلی

جدولشماره1:شاخصاتصالدرمحدودهاطرافمیدانامامعلیومیدانامامعلی

محدوده اطراف میدان امام علی میدان امام علی

میانگین 3.12 7

میانه 2 7

مد 2 -

انحرافمعیار 3.98 2.23

دامنهتغییرات 38 6

مینیمم 1 4

ماکسیمم 39 10

فرمول شماره1: امتیاز نهایی اتصاالت در میدان امام علی

A=مینیمم اعداد شاخص در محدوده اطراف میدان امام علی

B=کسیمم اعداد شاخص در محدوده اطراف میدان امام علی  ما

Y=10 امتیاز شاخص در بازه 1 تا 

X=میانگین شاخص در میدان امام علی
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از تمام خطوط  ارزش هم پیوندی یک فضا نشانگر عمق آن خط 
گیر می گویند. در واقع  که به آن هم پیوندی فرا دیگر در شهر است 
گیر یک فضای شهری، میزان عجین شدن آن را با  هم پیوندی فرا

کل شهر نشان می دهد.

4.2.2.همپیوندیمحلی
گرفته نشود  کل خطوط در نظر  گر برای تحلیل هر خط فاصله از  ا
از یک تعداد خط مشخص )عمق و شعاع مشخص( تعیین  بلکه 
برای  معمواًل  بــود.  نخواهد  گیر  فرا دیگر  هم پیوندی  ارزش  شــود، 
به  توجه  با  می نامند.  محلی  شعاع  را  سه  شعاع  بــزرگ  شهرهای 
کالن  نقشه های شماره 6 و 7 و اطالعات GIS میانگین هم پیوندی 
و هم پیوندی محلی )جــدول شماره 2 و تصاویر شماره 4 و 5( در 
منطقه به ترتیب 0.97 و 1.49، در محدوده میدان امام علی 0.98 و 
1.5 و در میدان امام علی 1.24 و 2.89 است. انحراف معیار محلی و 
کاهش و هم پیوندی ها  کالن در میدان امام علی نسبت به منطقه 
که اینها نشان از انسجام  در میدان امام علی افزایش  یافته است 

در ساختار، یکپارچگی بیشتر بین فضای میدان امام علی و دیگر 
فضاها در منطقه 3، افزایش حرکت عابران و ارتباط در فضاست. 
خــیــابــان هــای  یعنی  مــیــدان  ــه  ب متصل  مــحــور  چــهــار  همچنین 
عبدالرزاق، مجلسی، هاتف و ولیعصر دارای هم پیوندی نسبتًا قوی 
کمترین تغییر جهت  گیر و محلی هستند و مردم با  در مقیاس فرا
این فضاها دسترسی می یابند. دامنه  به  تمامی فضاهای شهر  از 
گیر به  مراتب از مقیاس محلی در  تغییرات هم پیوندی در مقیاس فرا
گیر دارای  محدوده میدان امام علی کمتر است؛ بنابراین مقیاس فرا
نفوذپذیری  همچنین  راحــت تــر،  و  بیشتر  دسترسی  و  یکپارچگی 
باالتری به میدان امام علی نسبت به مقیاس محلی است. براساس 
به  پارامترها در هم پیوندی محلی نسبت  تمامی  جدول ها مقدار 
و  باالترین  زیــاد  اختالف  اســت.  یافته  افزایش   گیر  فرا هم پیوندی 
پایین ترین میزان هم پیوندی محلی نشان دهنده آن است که شهر 
گیر است  دارای ویژگی ناهمگون بیشتری نسبت به هم پیوندی فرا
و این امر موجب پدید آمدن فضاهای ایزوله با عمق بیشتر و جدایی 
گزینی فضایی شده و فعالیت اجتماعی را نیز به انزوا ترغیب می کند 

.)Mokhtarzadeh, 2011(
درنهایت با توجه به مقایسه  میانگین هم پیوندی های میدان امام 

گیر همپیوندی فرا همپیوندی محلی
میانگین 0.98 1.50

میانه 0.95 1.38
مد 0.97 0.98

انحرافمعیار 0.15 0.73
دامنهتغییرات 0.79 4.22

مینیمم 0.66 0.33
ماکسیمم 1.45 4.56

جدول شماره2: آماره شاخص همپیوندی محدوده اطراف میدان امام علی

گیر تصویرشماره4:نمودارفراوانیوتوزیعنرمالهمپیوندیهایفرا

تصویرشماره5:نمودارفراوانیوتوزیعنرمالهمپیوندیهایمحلی

گیرمعابرمنطقهسهاصفهان تصویرشماره6:نقشههمپیوندیفرا

تصویرشماره7:نقشههمپیوندیمحلیمعابرمنطقهسهاصفهان
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کــالن=1.24 و هم پیوندی محلی 2.89( نسبت  علی )هم پیوندی 
به محدوده اطراف میدان با رنج امتیازدهی مربوطه در این بخش 
محدوده  در  موجود  هم پیوندی  حداقلی  مقدار  گرفتن  نظر  )در 
کثری به عنوان  اطراف میدان به عنوان امتیاز یک و هم پیوندی حدا
که درمجموع با میانگین دو امتیاز  امتیاز 10( به این نتیجه رسیدیم 
انسجام  و  پیوستگی   ،)6.44( محلی  و   )7.60( کالن  هم پیوندی 
ارتباطات در میدان امام علی طبق فرمول شماره4 با امتیاز 7.02 

گرفته است. نسبت به محدوده میدان امام علی قرار 

فرمولشماره2:امتیازهمپیوندیمحلی

گیر فرمولشماره3:امتیازهمپیوندیفرا

فرمولشماره4:امتیازنهاییهمپیوندیدرمیدانامامعلی

Y=10امتیازشاخصدربازه1تا
X=میانگینشاخصدرمیدانامامعلی

A=مینیمماعدادشاخصدرمحدودهاطرافمیدانامامعلی

B=کسیمماعدادشاخصدرمحدودهاطرافمیدانامامعلی ما

4.3.دسترسپذیری
که به معنی جدایی  از دیگر مفاهیم تحلیل فضایی، عمق1 است 
کلیت پیکربندی فضایی است  گزینی یک فضای شهری خاص از 
پیکربندی  از  را  خــود  هستند،  بیشتر  عمق  دارای  که  )فضاهایی 
فضایی جدا می نمایند(. مبنای شکل گیری عمق براساس تعداد 
گذر از یک نقطه به نقاط دیگر باید طی  که برای  فضاهایی است 
قدم های  که  می شود  خوانده  عمیق  صورتی  در  نقشه  یک  شود. 
گــر   ــقــاط مــوجــود بــاشــد. ا ــگــر ن مــتــعــددی بــیــن آن و دی
کلی نقطه  گراف G باشد، عمق  کوتاه ترین فاصله بین دونقطه ij در 
i جــمــع مــســافــت  
تعریف  به  صورت فرمول شماره5  براساس میانگین عمق  و  است 

گراف است. که در آن n تعداد نقاط  می شود 

MDi= فرمول  شماره5:                                          

که برای رسیدن  که به تعداد فضاهایی  گفت  به  طور ساده می توان 
به فضای مورد نظر طی کرده، عمق می گوییم. هرچه عمق یک فضا 
بیشتر باشد، دسترسی به آن فضا به سهولت انجام  نشده و باعث 
همچنین  شد.  خواهد  فضایی  کلیت  از  فضا  این  گزینی  جدایی 
نسبت  پایینی  بازدهی  و  راندمان  دارای  بیشتر  عمق  با  فضاهای 

1 depth

 .)Mollazadeh et al., 2012( هستند  کمتر  عمق  با  فضاهای  به 
اطــراف میدان   ، محدوده  کل منطقه 3  گیر در  فرا میانگین عمق 
و میدان امام علی به ترتیب برابر با 14.88 ، 14.78و 11.6 است. 
کل منطقه 3 ، محدوده اطراف  همچنین میانگین عمق محلی در 
 2.72 و   2.4  ،2.48 با  برابر  ترتیب  به  علی  امــام  میدان  و  میدان 
گیر شاهدافزایش سهولت  کاهش اندک عمق فرا است. با توجه به 
دسترسی به فضا در این محدوده هستیم. با مقایسه دو نقشه  عمق 
گیر عمق در محدوده  اطراف  کرد، در مقیاس فرا می توان استنباط 
میدان امام علی نسبت به عمق در مقیاس محلی در شهر اصفهان 
از مطلوبیت بیشتری برخوردار است و این به دلیل اتصال به معابر 
اصلی همچون عبدالرزاق، هاتف، مجلسی و ولیعصر قابل توجیه 
محلی  مقیاس  در  عمق  بودن  باال   .)11 و   10 شماره  )تصاویر  است 
گزینی فضاهای درون محله ای از سایر  با شعاع 3 نشان از جدایی 
که دسترسی به این فضاها  فضاهای دیگر دارد و بدین معناست 
فضاهای  از  عبور  با  محلی  مقیاس  در  علی  امــام  میدان  همچون 
ویژگی های  ازجمله  ویژگی  ایــن  و  می گیرد  صــورت  ــادی  زی واســط 
که حاصل شبکه درهم تنیده است  ایران است  بافت های سنتی 
کلیت  کاهش نفوذپذیری بصری بافت از به خوانش درآمدن  که با 
و  می کند  جلوگیری  نگاه  یــک  در  غریبه  افـــراد  وسیله  بــه  فضایی 
موجبات عدم ترغیب افراد غریبه می شود. مطابق جدول شماره3 
گیر در محدوده  تمامی پارامترها در عمق محلی نسبت به عمق فرا
کاهش  یافته است. همچنین با توجه به  اطراف میدان امام علی 
گیر و چولگی منفی  شکل توزیع شاهد چولگی مثبت برای عمق فرا
کثر خطوط  ا گیر  فرا برای عمق محلی هستیم. درنتیجه در عمق 
کمتر و دسترسی آسان تر و در عمق محلی نیز  محوری دارای عمق 
کثر خطوط محوری دارای عمق بیشتر و راندمان و بازدهی پایینی  ا
پارامترها در عمق محلی  هستند. مطابق جدول شماره3 تمامی 
کاهش   گیر در محدوده اطراف میدان امام علی  نسبت به عمق فرا
یافته است. همچنین با توجه به شکل توزیع شاهد چولگی مثبت 
گیر و چولگی منفی برای عمق محلی هستیم )تصاویر  برای عمق فرا
کثر خطوط محوری دارای  گیر ا شماره 8 و 9(. درنتیجه در عمق فرا
کثر خطوط  ا نیز  و در عمق محلی  آسان تر  کمتر و دسترسی  عمق 

محوری دارای عمق بیشتر و راندمان و بازدهی پایینی هستند.

جدولشماره3:آمارهشاخصعمقمحدودهاطرافمیدانامامعلی

گیر عمق فرا عمق محلی

میانگین 14.78 2.40

میانه 14.77 2.40

مد 13.06 2

انحرافمعیار 2.21 0.26

دامنهتغییرات 10.79 1.31

مینیمم 10.07 1.57

ماکسیمم 20.86 2.88

کاهش  که هر چه مقدار عددی عمق هر فضا  گفتنی است  درنهایت 

ی 
ها

یار
مع

س 
سا

بر ا
ی 

هر
ی ش

ضا
ت ف

فی
 کی

ش
نج

س
سی

ستر
ت د

فی
 کی

د بر
کی

ا تأ
ی ب

ساز
ان 

مک



53
1399 تابستان 
ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

سی وپنج شماره 

گرفت. امتیاز شاخص عمق در میدان  یابد، امتیاز باالتری خواهد 
درنهایت  و   2.09 محلی  مقیاس  در  و   8.72 گیر  فرا مقیاس  در 
از 10 است  و محلی 5.40  گیر  فرا در مقیاس  امتیاز عمق  میانگین 

)فرمول شماره 8(.

فرمول شماره6: امتیاز عمق محلی

فرمول شماره7: امتیاز عمق فراگیر

فرمول شماره8: امتیاز نهایی عمق در میدان امام علی

4.4.وضوحفضا

وضوح شهر، ارتباط مستقیمی با مفهوم راحتی در فرآیند مسیریابی 
و سهولت درک فضا به وسیله مخاطب دارد؛ بنابراین وضوح یک 
گیر فضای شهری است  فضا رابطه ای میان ویژگی های محلی و فرا
فضاها  این  تقاطع  تعداد  فضاها  محلی  ویژگی  عامل،  این  در  که 
گیر فضاها هم عبارت است از میزان هم پیوندی  )اتصال( و ویژگی فرا
دو  ایــن  عـــددی  اطــالعــات   .)Hillier & Hanson, 1989(فـــضـــاهـــا
محدوده  در  پیرسون،  روش  کمک  به   SPSS نرم افزار  در  شاخص 
به جدول  توجه  با  اســت.  تحلیل  شــده  امــام علی  ــراف میدان  اط
مثبت  علت  به  که  است   0.382 با  برابر  پیرسون  ضریب  شماره4 
با توجه به  و  این عدد، همبستگی مستقیم دیده می شود  بودن 
که برابر با صفر است، در سطح اطمینان  سطح معناداری دوسویه 
95درصد فرضیه صفر )عدم وجود همبستگی( رد می شود و فرضیه 
یک )وجود همبستگی( قبول می شود؛ بنابراین بین هم پیوندی و 
اتصاالت همبستگی وجود دارد. همچنین با توجه به مقدار ضریب 
از  که منبع 14.6 درصد  کرد  اینگونه تفسیر  تبیین 0.146 می توان 
واریانس هم پیوندی در محدوده اطراف میدان امام علی به خاطر 
واریانس اتصال آن است یا به عبارتی شاخص اتصال می تواند 14.6 
درصد به تبیین شاخص هم پیوندی در محدوده میدان امام علی 
کند. در قسمت بعد با همپوشانی دوالیه  یادشده اتصال و  کمک 

گیر تصویرشماره9:نمودارفراوانیوتوزیعنرمالعمقمحلیتصویرشماره8:نمودارفراوانیوتوزیعنرمالعمقفرا

گیرمعابرمنطقهسهاصفهان تصویرشماره11:نقشهعمقمحلیمعابرمنطقهسهاصفهانتصویرشماره10:نقشهعمقفرا

ی 
ها

یار
مع

س 
سا

بر ا
ی 

هر
 ش

ی
ضا

ت ف
فی

 کی
ش

نج
س

سی
ستر

ت د
فی

 کی
د بر

کی
ا تأ

ی ب
ساز

ان 
مک



54
1399 تابستان 
ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

سی وپنج شــمــاره 

گیر، نقشه وضوح فضا در محیط نرم افزار GIS ساخته   هم پیوندی فرا
که با توجه به اهمیت یکسان هردو در اینجا، هر یک  شده است 
ضریب 0.5 را به خود تخصیص دادند. میانگین وضوح در اطراف 
است؛  علی 4.12  امام  میدان  در  وضوح  و  علی 2.04  امام  میدان 
وضوح  میزان  از  که  علی  امام  میدان  همچون  فضاهایی  بنابراین 
باالتری نسبت به محدوده اطراف میدان برخوردارند، برای ایجاد و 
 Mollazadeh( کاربری های تجاری و اداری مناسب هستند استقرار 
اطالعات  میزان  نشانگر  وضوح  شاخصه   همچنین   .)et al., 2012
که می توان به صورت بصری از یک خط محوری به  فضایی است 

آن  سنتی  بافت  با  محدوده  این  در  وضوح  بودن  کم  آورد.  دست 
مدرن  بافت های  و  شهرها  داده  نشان  تجربه  است.  توجیه  قابل 
کم شهرهای سنتی بخشی  دارای وضوح باالتری هستند. وضوح 
به عمق  را  افــراد غریبه  ورود  که  به شمار می آید  آن  از ویژگی های 
بخش های مسکونی شهر کنترل می کند و در واقع کنترل اجتماعی 
به وجود می آورد. از طرف دیگر هرچه وضوح بیشتر شود، ساختار 
که چنین پدیده ای در  سلسله مراتبی قلمروها ضعیف تر می شود 

بافت های شطرنجی قابل مشاهده است. 
علی  امــام  میدان  وضــوح  میانگین  مقایسه   به  توجه  با  درنهایت 

)4.12( نسبت به محدوده اطراف میدان با رنج امتیازدهی مربوطه 
در  موجود  وضــوح  حداقلی  مقدار  گرفتن  نظر  )در  بخش  ایــن  در 
کثری  حدا وضــوح  و  یک  امتیاز  به عنوان  میدان  اطــراف  محدوده 
که وضوح فضا در میدان  به عنوان امتیاز 10( به این نتیجه رسیدیم 
قرار  امام علی  به محدوده میدان  امتیاز 1.93 نسبت  با  امام علی 

گرفته است )فرمول شماره 9(.

فرمول شماره9: امتیاز وضوح

Y 

4.5.دسترسیبهحملونقلعمومی

با  مستقیمی  رابطه  شهری،  فضای  هر  سرزندگی  و  پویایی  امــروزه 
راحت  دسترسی  و  جابه جایی  دارد.  آن  دسترسی  و  حرکت  نحوه 
اجتماعی  و  اقتصادی  فعالیت های  واســاس  پایه  حمل ونقل،  به 
سفرهای  اغلب   .)Grazi & van den Bergh, 2008(فــضــاســت هر 
پــیــاده، دوچــرخــه، حمل ونقل عمومی  بــه صـــورت  ــری  ــه درون ش
حمل ونقل  شبکه  وجـــود  مــی گــیــرد.  صـــورت  شخصی  اتومبیل  و 
به  ــان  آسـ کــنــار دســتــرســی  در  آن  بــه  و دســتــرس پــذیــری مطلوب 
موجب  پیاده  عابر  راه هــای  شبکه  طریق  از  اتوبوس  ایستگاه های 
اقبال به سمت حمل ونقل همگانی می گردد. دسترسی آسان به 
تأمین  و  مناسب  فواصل  در  ایستگاه  وجــود  عمومی،  حمل ونقل 
ج ازمسیر پیاده و  پارکینگ مناسب برای خودروهای شخصی در خار
گیرد.  که باید مورد بررسی قرار  در نزدیکی آن از جمله مواردی است 
در تصویر شماره14 خطوط حمل ونقل عمومی از جمله اتوبوس، 

تصویرشماره13:نقشهوضوحمعابرمنطقهسهاصفهان

جدولشماره4:آمارهشاخصوضوحمحدودهاطرافمیدانامامعلی

همپیوندی اتصال

همپیوندی
همبستگی پیرسون 1 0.382

معناداری - 0.000

اتصال
همبستگی پیرسون 0.382 1

معناداری 0.000 -

تصویرشماره12:نموداراسکاترهمبستگیاتصالوهمپیوندیدرمحدوده
میدانامامعلی
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بی آر تی، مترو و پایانه های داخلی و خارجی در منطقه مشخص  
شده است. براساس مشاهدات و مطالعات، در نزدیکی میدان امام 
علی، پایانه ایستگاه اتوبوس و خطوط حمل ونقل عمومی مختلف 
از جمله اتوبوس، مترو و بی آر تی وجود داشته یا در حال احداث 

است. 
برای بررسی این شاخص به تحلیل دو زیر شاخص دسترسی راحت 
پرداخته   پارکینگ ها  به  راحت  و دسترسی  به حمل ونقل عمومی 
شده است. در بخش حمل ونقل عمومی پوشش دهی خطوط بی 
آر تی، اتوبوس و مترو و همچنین شعاع دسترسی به ایستگاه ها و 
گرفته است.  پایانه ها در اطراف میدان امام علی مورد بررسی قرار 
با توجه به تصویر شماره14 در حال حاضر خط بی آر تی )BRT(1 از 
میدان امام علی به سمت شرق و غرب موجود است؛ اما از میدان 
آر تی  بی  به سمت شمال و جنوب شهر اصفهان خط  امــام علی 
وجود ندارد و تنها خطوط اتوبوس روگذر در اطراف میدان امام علی 
که البته در آینده خط مترو نیز در  این محدوده را پوشش می دهند 
این مسیر کشیده خواهد شد. نکته  حائز اهمیت دیگر وجود یا عدم 
وجود ایستگاه اتوبوس و پایانه ها نزدیک مبدأ و مقصد، به عنوان 
به  عمومی  حمل ونقل  سیستم  انتخاب  ــرای  ب مهم  کتور  فا یک 
وسیله یک فرد خواهد بود. وقتی ایستگاه در دسترس نباشد، سایر 
جنبه های سرویس حمل ونقل برای سفر یادشده مطرح نمی شود. 
ایستگاه سرویس حمل ونقل باید در یک فاصله پیاده روی معقول از 
مبدأ و مقصد باشد تا امکان انتخاب استفاده از سرویس برای افراد 
ایستگاه های  پوشش  سطح  دهد.  افزایش  را  منطقه  مجاورت  در 
در  مشخص  مسیر  یــک  وسیله  بــه  کــه  اســت  مساحتی  اتــوبــوس، 

  TCQSM2 فاصله پیاده روی ایستگاه پوشش داده  شده است. در
با شعاع  ــره ای  با دای ار تی  ایستگاه های بی  این فاصله در اطــراف 
تعریف  شده  ایستگاه های قطار شهری 800 متر  400 متر و نزدیک 
است)Group, 2013(؛ بنابراین با توجه به پوشش دهی حمل ونقل 
عمومی و نزدیکی ایستگاه ها و پایانه ها به میدان امام علی، امتیاز 
10 از 10 به این قسمت اختصاص می یابد. بخش دوم زیر شاخص 
دسترسی راحت به پارکینگ هاست. در این بخش توجه به شعاع 
اهمیت  حائز  شهری  میدان های  به  نسبت  پارکینگ ها  دسترسی 
پارکینگ ها  موقعیت  از  پــیــاده روی  مسیر  افــزایــش  کــه  چــرا اســت. 
پارکینگ های  از  استقبال  عــدم  موجبات  بررسی  مــورد  فضای  تا 
شهری را فراهم خواهد نمود. پس شعاع دسترسی به پارکینگ ها 
که  که افراد پس از توقف خودرو، مسافتی را  باید به گونه ای باشد 
برای دسترسی به فضای شهری مورد نظر پیاده طی می کنند، در 
.)Farahzad & Danesh, 2011( گردد حد توانایی افراد پیش بینی 
پارکینگ های عمومی 350 متر و  تا  کثر فاصله میدان شهری  حدا
حداقل آن 100 متر است )Pakzad, 2007(. مطابق تصویر شماره15 
شعاع دسترسی پارکینگ ها به میدان امام علی با شعاع 100 متری، 
86 درصد از سطح میدان امام علی را پوشش می دهد. همچنین 
کثر شعاع دسترسی  تمامی محدوده  میدان امام علی به وسیله حدا
از 10  امتیاز 9.3  بنابراین  پارکینگ ها پوشش داده  شده است؛  به 
)4.3 از 5 برای پوشش دهی حداقل شعاع دسترسی و 5 از 5 برای 
کثری( به این بخش تعلق می گیرد. در مجموع  شعاع دسترسی حدا

میانگین جمع امتیازها در این قسمت 9.6 است.
4.6.همهشمولی

)“Atlas of Isfahan Metropolis “, 2015(  تصویر شماره14: خطوط حمل ونقل عمومی اصفهان

1 Bus Rapid Transportation2 Transit Capacity and Quality of Service Manual
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فضای شهری باید تحرك و دسترسی را براى تمامی اقشار مختلف 
شهر به طور برابر، ایمن، راحت و مناسب فراهم آورد. اطمینان از 
افــراد  خصوص  به  همگان  بــرای  باید  شهری  محیط های  که  ایــن 
است.  مهم  بسیار  باشد،  قابل دستیابی  جسمی  معلولیت  دارای 
توجه به توانایی ها و نیازهاي افراد معلول در عین حال به معني 
کودکان، زنان باردار،  گروه هاي سني جامعه اعم از  رعایت حال دیگر 
سالمندان و بیماران نیز هست تا همه مردم بتوانند به سهولت از 
از جمله موانعی  کنند.  فضاهاي عمومي و ساخته  شده استفاده 
که باعث عدم حضور معلوالن در فضاهای شهری می شود، شامل 
موانع روحی، موانع فیزیکی در فضای مسکونی، موانع حرکتی در 
که از این میان توجه به دسته سوم یعنی  فضای باز شهری است 
موانع حرکتی چون اختالف سطح پیاده روها، وجود میله ها و عالئم 
و تابلوها در جای نامناسب حائز اهمیت است. طراحی فضای شهر 
از این قشر  بــزرگ، یعنی دعوت و استقبال  و  کوچک  بدون موانع 
مردم به آغوش جامعه. فضای شهری از قبیل پیاده روها و ورودی ها 
باید امکانات مناسب را داشته باشند)Ebadsichani, 2012(. طبق 
ضوابط و مقررات مناسب سازی معابر و میادین شهری برای افراد 
معلول جسمی حرکتی در ایران رعایت موارد زیر در فضاهای شهری 
 Rules and Regulations of Urban Planning and«(ــت ــ اس الزم 

Architecture for People with Physical Disabilities “, 1999(. در 
جدول شماره 5  میدان امام علی براساس استانداردهای میادین 

مورد سنجش واقع شده است.
کیفیت  در این پژوهش شش شاخص معرفی  شده برای سنجش 
مکان  رویکرد  در  مطرح  کیفیت  تأثیرگذارترین  به عنوان  دسترسی 
کی از مطلوب نبودن برخی  کل نتایج حا سازی سنجیده شد. در 
شاخص ها همچون وضوح و دسترسی فیزیکی )اتصال( در میدان 
شاخص های  شــمــاره6  جــدول  طبق  همچنین  اســت.  علی  امــام 
دسترسی راحت به حمل ونقل عمومی )امتیاز 9.6(، پیوستگی و 
انسجام )امتیاز 7.02(، همه شمولی )امتیاز 5.4(، دسترسی فیزیکی 
کمترین  )امتیاز 2.42( و وضوح )امتیاز 1.93( به ترتیب بیشترین و 
امتیاز را به خود تخصیص داده اند.  امتیاز نهایی کیفیت دسترسی، 
براساس محاسبه میانگین بین شاخص ها، امتیاز 5.41 از ده را به 
که این امتیاز با توجه به نزدیک بودن  خود تخصیص داده است 
نسبت به میانه و رنج امتیازدهی )8-10 خیلی خوب، 6-8 خوب، 
کیفیت  سطح  ضعیف(،  خیلی   2-1 ضعیف،   4-2 متوسط،   6-4
کرده است  دسترسی برای رسیدن به این میدان را متوسط ارزیابی 

)تصویر شماره 16(.

تصویرشماره15:دسترسیبهپارکینگهادرمحدودهمیدانامامعلی

کثرشعاعدسترسی فرمولشماره10:امتیازدسترسیبهپارکینگبراساسحدا

فرمولشماره11:امتیازدسترسیبهپارکینگبراساسحداقلشعاعدسترسی

فرمولشماره12:امتیازنهاییدسترسیبهپارکینگ

فرمولشماره13:امتیازنهاییدسترسیبهحملونقلعمومی

امتیازبخشنخست:دسترسیبهایستگاهوپایانه

امتیازبخشدوم:دسترسیبهپارکینگ

A=مساحتسطحپوششدهیپارکینگبراساسشعاعمدنظر

S=مساحتسطحمیدان
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جدولشماره5:بررسیرعایتاستانداردهایمیادینبرایاستفادهناتوانانومعلوالندرمیدانامامعلی←

تصاویروضعموجودمیدانوامتیازضوابطواستانداردها

هرگاه در مقطعی از پیاده رو برای جلوگیری از ورود وسایل نقلیه راه بند نصب می شود، 
که  باید راه بند مانع عبور صندلی چرخ دار نشود. نحوه محاسبه امتیاز: با توجه به این 
ورودی های داخل میدان برای جلوگیری وسایل نقلیه موتوری دارای مانع هستند. 
که دارای مانع هستند  برای سنجش این قسمت، نسبت تعداد ورودی های میدان 
کل تعداد ورودی های دارای مانع در  و برای عبور معلوالن مناسب سازی شده اند، به 

گرفته  شده است. وضع موجود در نظر 

فرمولشماره14:

 Y=برای عبور معلوالن امتیاز سنجش استاندارد بودن ورودی ها 
 X=که فاصله موانع آنها طبق ضوابط، حداقل 90 سانتی متر می باشد تعداد ورودی هایی 
 N=کل ورودی ها تعداد 

امتیاز)0(
با توجه به عدم رعایت اندازه های استاندارد موانع در تمامی ورودی ها به 

این قسمت امتیازی تعلق نمی گیرد.

مسیر حرکت پیاده رو باید به وسیله افراد نابینا با استفاده از عصای سفید قابل 
ارتفاع  باشد.  متر  سانتی  تا 40   20 بین  نابینایان  مسیر  عرض  باشد.  تشخیص 
برجستگی ها از 0.5 سانتی متر بیشتر نباشد. همچنین این مسیرها باید ممتد 
باشد. نحوه محاسبه امتیاز: با توجه به رعایت ابعاد و برجستگی موزاییک ها، 
گرفته  قرار  این قسمت مدنظر  امتیازدهی  و  برای سنجش  بودن مسیر   ممتد 

شده است.
فرمولشماره15:

Y=امتیاز سنجش مسیر نابینایان از نظر ممتد بودن 
A=مساحت مسیرهای تخریب  شده و یا منقطع در قسمت عبور نابینایان 
 S=مساحت مسیرهای تعبیه  شده برای عبور نابینایان         

امتیاز)0.89(

برای ایجاد تغییرات بیش از 1.3 سانتی متر )13 میلی متر( ارتفاعی در بین دو سطح باید از موانع برجسته و حفاظ 
استفاده نمود.

فرمولشماره16:

Y=امتیاز سنجش رعایت استاندارد سطح میدان از نظر اختالف ارتفاع 
A=کمتر از 1.3 میلی متر هستند و یا در صورت اختالف ارتفاع که دارای اختالف ارتفاعی   مساحت سطوحی از میدان 
بیش از این مقدار دارای موانع برجسته هستند.
 S=کل میدان مساحت 

کف در  کل میدان به خاطر همسطح بودن سطوح  رعایت این ضابطه در 
میدان و استفاده از مانع و برجستگی در اختالف ارتفاع های بیش از 13 

میلی متر فضاهای سبز میدان.
امتیاز)1(

گونه شبکه در سطح پیاده رو جلوگیری  هرگونه درپوش باید با پیاده رو همسطح باشد. حتی االمکان از نصب هر 
کمتر باشد. در صورت لزوم،  شود، در صورت لزوم شبکه باید عمود بر جهت حرکت و فضای باز آن از دو سانتی متر 
وجود اختالف سطح در پیاده رو تا2.5 سانتی متر مجاز است و بیش از آن مشمول رعایت ضوابط سطح شیب دار 

خواهد بود.
فرمولشماره17:

Y=امتیاز سنجش رعایت استاندارد درپوش ها   
X=که طبق ضوابط همسطح با میدان هستند  تعداد درپوش هایی 
N=کل در پوش ها تعداد 

با  کل میدان به خاطر همسطح بودن درپوش ها  رعایت این ضابطه در 
سطح کف میدان.

امتیاز)1(

باید دقت نمود در انتهای سطوح شیب دار آب جمع نشود.
فرمولشماره18:

Y=امتیاز سنجش استاندارد سطوح شیب دار برای عدم تجمع آب   
X=.که به علت شیب نامناسب  باعث تجمع آب در انتهای خود می شوند  تعداد سطوح شیب داری 
N= کل سطوح شیب دار موجود در میدان تعداد 

کل میدان. رعایت این ضابطه در 
امتیاز)1(
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←•ادامهجدولشماره5:بررسیرعایتاستانداردهایمیادینبرایاستفادهناتوانانومعلوالندرمیدانامامعلی

تصاویروضعموجودمیدانوامتیازضوابطواستانداردها

کف باید از مصالح سخت، ثابت و غیر لغزنده و صاف باشد. نحوه محاسبه  پوشش 
خ  داده، خرابی سطح کف میدان را موقتًا به بار آورده  امتیاز: با توجه به تعمیراتی که ر
است. در این قسمت بنا به وضع موجود، نحوه امتیازدهی را یک منهای نسبت 

گرفته  شده است. مساحت سطوح تخریب  شده به کل  مساحت میدان در نظر 

فرمولشماره19:

Y=کف میدان    امتیاز سنجش پوشش 
A=.که به علت تعمیرات و... تخریب  شده اند   مساحت سطح هایی از میدان 

  S=کل میدان مساحت 
امتیاز)0.91(

برای راحتی معلوالن و سالخوردگان باید سطح ایستگاه حمل ونقل عمومی همسطح 
کف پیاده رو  کف وسیله نقلیه باشد و برای رفع اختالف ارتفاع میان سطح ایستگاه و 
از سطح شیب دار استاندارد استفاده نمود. معیارهای سنجش: همسطح بودن سطح 

ایستگاه با کف اتوبوس. 

فرمولشماره20:

Y=کف اتوبوس    امتیاز رعایت استاندارد ایستگاه اتوبوس از نظر همسطح بودن با 
X=.کف اتوبوس هستند که همسطح با   تعداد ایستگاه های اتوبوس 
N=کل ایستگاه های اتوبوس  تعداد 

امتیاز)1(

در ایستگاه های اتوبوس پیش بینی سرپناه، حفاظ مناسب، نیمکت و صندلی با ارتفاع 45 سانتی متری و دستگیره 
انــدازه  با  حفاظ  داشتن   ، سرپناه  داشتن  سنجش:  معیارهای  اســت.  الزامی  کف  از  سانتی متری   70 ارتفاع  به 

، داشتن صندلی و نیمکت استاندارد

فرمولشماره21:

Y=امتیاز رعایت استاندارد ایستگاه اتوبوس از نظر تجهیزات استاندارد   
A=داشتن نیمکت و صندلی 
B=داشتن حفاظ 
C=داشتن سرپناه 

به علت وجود ایستگاه در زیرگذر، این مکان دارای سرپناه است اما به علت 
نداشتن نیمکت انتظار و حفاظ امتیاز این بخش 1 از سه یا 0.33 در نظر 

امتیاز)0.33( گرفته  شده است. 

کف باشد و بین 45 تا 50  آبخوری باید فضای آزاد زانو به ارتفاع 70 سانتی متر از 
سانتی متر عمق داشته باشد.

معیارهای سنجش: امکان استفاده از آبخوری برای همه و معلوالن 

فرمولشماره22:

Y=امتیاز رعایت استاندارد آبخوری   
X=تعداد آبخوری های قابل استفاده و استاندارد برای استفاده همگان 
N=کل آبخوری ها  تعداد 

با توجه به عدم استفاده از آبخوری در اینجا امتیازی تعلق نمی گیرد. 
امتیاز)0(

موزاییک های پولکی مقابل ورودی ها، پله ها، پل ها و دیگر موارد خطرآفرین 
کل محل خطرآفرین یا محل عبور هستند.  استفاده  شده  هم عرض 

فرمولشماره23:

Y=کارگیری موزاییک های پولکی در مقابل موارد خطرآفرین طبق ضوابط    امتیاز رعایت به 
X=.به  کارگیری تعداد سکانس های خطرآفرینی که طبق ضوابط به درستی از موزاییک های پولکی استفاده کرده  اند 
N=کل سکانس ها در مقابل ورودی ها و یا خطرآفرین  تعداد 

امتیاز)0(

6.13جمعامتیازهمهشمولی
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تصویرشماره16:نمودارامتیازشاخصهایدسترسیدرمیدانامامعلی

امتیازشاخص

ت
یوارتباطا

دسترس

9.6دسترسی راحت به حمل ونقل عمومی

7.02پیوستگی و انسجام

6.13همه شمولی

5.4دسترس پذیری

1.93وضوح

2.42دسترسی فیزیکی

جدولشماره6:امتیازووزندهیشاخصهایدسترسیدرمیدانامامعلی

5.نتیجهگیری
صورت  ســازی  مکان  رویکرد  زمینه   در  بسیاری  مطالعات  کنون  تا
گرفته و بیان کرده اند که بهبود کیفیت دسترسی به فضاهای شهری، 
یکی از اهداف عمده  رویکرد مکان سازی محسوب می شود؛ اما در 
کیفیت دسترسی در فضاهای شهری  تمامی این تحقیقات بررسی 
با شاخص های مطرح  شده در این تحقیق مورد بررسی قرار نگرفته 
کیفی دسترسی استوار  و بیشتر این مطالعات بر تحلیل توصیفی_ 
بوده است. ایـن پژوهش باهدف ارزیابی کیفیت دسترسی در میدان 
تـالش بوده  بر رویکرد مکان سازی در  کید  تأ با  امام علی اصفهان 
کیفیت دسترسی را شناسـایی و ارزیابی نماید.  تـا عوامـل مؤثـر بـر 
یافته های این پژوهش مبنی بر رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا، 
دسترس پذیری،  یکپارچگی،  فیزیکی،  دسترسی  شاخص  شش 
وضوح، دسترسی به حمل ونقل عمومی و همه شمولی را در ارتقای 
کید بر رویکرد مکان سازی مؤثر دانسته اند.  کیفیت دسترسی با تأ
امام  را در بستر میدان  کیفیت دسترسی  ایــن رو پژوهش حاضر  از 
علی اصفهان به واسطه  این شش شاخص مورد ارزیابی و سنجش 
شاخص ها  سنجش  و  مقایسه  از  آنچه  براساس  اســت.  داده  قــرار 
حمل ونقل  به  دسترسی  شاخص  آمــد،  دســت  به  میدان  ایــن  در 
کیفیت دسترسی داراست.  عمومی نخستین اولویت را در ارتقای 
پارکینگ ها  و  عمومی  حمل ونقل  خطوط  وجــود  دلیل  به  که  چرا
در نزدیکی این میدان، دسترسی مردم به میدان راحت تر شده و 
پس از آن شاخص پیوستگی و انسجام  و همه شمولی نسـبت بـه 
سـایر شاخص ها مطلوب ارزیابی  شده اند.  همچنین براساس نتایج 
که مشکل اساسی این  به دست آمده، این گونه استنباط می شود 
میدان از نظر کیفیت دسترسی، کم توجهی به شاخص های وضوح، 
اتصال و دسترس پذیری بوده است. در این ارتباط می توان بیان 
گرچه از  که با تخریب بافت قدیم به وجود آمده اند،  کرد فضاهایی 
نظر نقش هم پیوندی و اتصاالت نسبت به محدوده اطراف خود 
کاهش اهمیت فضاهای قدیمی  اما به دلیل  قوی تر ظاهر شدند 
می یابد.   تقلیل  محدوده  به  نسبت  فضا  عمق  و  وضــوح  اطـــراف، 
این  بــه  بسیار  توجه  بــه رغــم  کــه  آنست  از  کی  حا پــژوهــش  نتایج 
کیفیت دسترسی در این محدوده  میدان در سال های اخیر، هنوز 
مطلوب نبوده و در نتیجه انتظار می رود برای تبدیل  شدن میدان 
توجه  شده  بیان  شاخص های  به  شهری  مکان  یک  به  علی  امام 
بر مبنای سهم و جایگاه  بیشتری شود. در جایگاه نتیجه گیری و 

گونه نگرش، ترسیم  که پایه گذاری هر  کرد  این پژوهش، باید اشـاره 
بر  کید  تأ با  کیفیت دسترسی  ارزیابی  امکان سنجی و  چشم انداز و 
رویکرد مکان سازی در فضاهای شهری، به واسطه توجه همزمان 
به معیارهای شش گانه یاد شده، امکان پذیر خواهد بـود. در نهایت 
یا چند نمونه مطالعاتی  بر یک  هدفمند، مبتنی  انجام مطالعات 
شکل گیری  زمینه  در  که  اســت  دیگری  توجه  قابل  محور  خــاص، 
آتی و مطالعات بیشتر باهدف تــداوم، تکمیل و تدقیق  تحقیقات 
پیشنهاد  حاضر  پژوهش  تجربی  و  نظری  دستاوردهای  و  یافته ها 

می شود.
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