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  چکیده

. در دهه های گیرندمیاربران خود قرار کمحیطی خود در ابعاد گوناگون همواره مورد قضاوت  هایکیفیت واسطهبهمحدوده تاریخی شهرها 
زندگی  هری به ماهیتشبحث تخصصی در جوامع شهری تبدیل شده است و توجه طراحان محیط شهری به یک  هایکیفیتاخیر موضوع 

رد، یژه تری دامحیط شهری اهمیت و هایکیفیتدر مبحث  آنچهو الگوهای رفتاری در مجموعه های ناکارآمد شهری معطوف شده است. 
ظ هش به لحااین پژو روش شناسی تحقیق در. ستهادراک و خوانش فضاها در ابعاد مختلف کالبد و عملکرد از سوی کاربران فضا 

خانه کتابو روش دبه  العاتجمع آوری اط ای میدانی است.به همراه کاوش ه "تحلیلی -توصیفی"و به لحاظ روش انجام "کاربردی"هدف
،  طراحی برداریعکسه، دون مشاهتکنیک هایی چمیدانی با استفاده از پیمایش  ای و مطالعه اسناد مربوط به حوزه علوم رفتاری و همجنین

صادفی از میان ساکنین تنفر به شکل  ۱۰۰جهت تکمیل پرسشنامه تعداد  .گرفته است پرسشنامه و تکنیک نقشه برداری رفتاری صورت
ملکردی عکالبدی،  اد مختلفات محیطی و خوانایی در ابعاز منظر کیفی موردمطالعهشهر نسبت به وضعیت فعلی محدوده محدوده تاریخی 

کیفیت  هایشاخص ن ازکاربرا وبا توجه به نتایج پرسشنامه مشخص گردید که میزان رضایت مندی شهروندان  .رد پرسش قرار گرفته اندمو
ساعد و وضعیت نام وده است که نشان ازبمتغیر در جریان  صورتبه "کم تا متوسط" هایپاسخمحدوده در بازه هایی از محیطی و خوانایی 

ونه تتیجه گمینی این خه و امام . از سوی دیگر از تحلیل الگوهای رفتاری کاربران در دو محور سپقزوین دارداریخی ت محدوده نامطلوب 
از  ویژهبهمحیطی  کیفی هایمؤلفه  حاظلیی به باال نسبتاً ضعف نقاط از عملکرد کالبد و  در ابعاد شدهارزیابی محور دو  که شود می گیری

 در انشهروند ار(هی نشده)ناهنجمعمول و غالبا ساماند  رفتاری الگوهای شامل غالب، رفتاری . الگوهایدهستن برخوردار  منظر خوانایی

 شاخص محدوده هایکاربرینه  در برخورد با متناسب با زمی شدهریزیبرنامه  رفتاری الگوهای کمتر و هست محور دو این  شهری فضاهای
عدم  ر عین حالدو عملکرد و  ر عدم خوانش فضاهای شهری محدوده تاریخی از منظر کالبدریشه آن را د توانمیبه چشم میخورد که 

محیطی  هایکیفیتح اصال باهدفن محیطی محدوده در ایجاد الگوهای رفتاری متناسب با محیط دانست. لذا در پایا هایکیفیتساماندهی 
مینی ارائه ر سپه و امام خدر دو محو ویژهبهملکردی محدوده ع -دیو افزایش خوانش فضاهای شهری پیشنهاداتی جهت افزایش تمایز کالب

 شدند.
 

 کیفیت محیط شهری، خوانایی، الگوهای رفتاری کلیدی: گانواژ
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  مقدمه -۱
ها معنی ن فضابه ای درحقیقتافتد و  اتفاق می هاآنهای متفاوت در  در چارچوب هافعالیتاهایی سروکار دارد که انواع ضا فشهرسازی ب      

وامـل شـند، از عوامل محیطی باع تأثیرعبارت بهتر الگوهای رفتاری بیش از آنکه تحت  انسانی یا به هایفعالیتدهند.  مفهوم می و
شهری  یطراحنظـر  نکار کـرد و ایـن نکتـه ازادر فضای شهری  هاآنعوامل محیطی را بر  تأثیر تواننمی، اما پذیرندمی تأثیرفرهنگی 

اد که ضمن دای شکل  نهگو های شهری را بهگذاشت و فضا تأثیر هافعالیتبر  توانمی طراحیهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا با استفاده از ا
 (.۴ :۱۳۹۲و فرخی،  د)آراموندادن رفتارهای نامطلوب از سوی شهروندان ش از انجامع ایجاد زمینة بروز الگوهای رفتاری مناسب، مان

و تمایز  ذا خواناییل ، دارند  بران راتعامل با کار  ها، احتمال بیشتری از در قیاس با سایر محیط فضاهای شهری تاریخی  نکهبا توجه به ای
و ضایی نظام کالبدی فا . اما گاهباشندمیی الزم و ضروری در چنین فضاهای هایکیفیتاز  ی تاریخی شهرهاهامحدودهعملکردی  -کالبدی
 وکافی  اناییخوکه از  هست کلیششهرهای تاریخی به  از کیفیت فضاهای برخی هایمؤلفهلکردی و به طور کلی ساختار عم هایویژگی

یفیت از کاشد که به گونه ای بایست بیک فضای شهری و محدوده می  محیطی هایکیفیتبنابر این موضوع،  . باشندمیالزم برخوردار ن
 و وانمند خودتهای  لیترغم قابب یاری از شهرهای تاریخی علیستاسفانه بم در حالی هست کهاین  باشند.باالیی برخوردار  خوانش و تمایز
بی را در خود ی نامتناسرفتار عملکردی، الگوهای دسترسی و ،کالبدی فضایی  ابعاد مختلفی چون ساختار متعدد در محیطی بنابر مشکالت

ن سائل عنواماز  یوین مثالاست. محدوده تاریخی شهر قزبه رو شده با افت چشمگیری رو و سطح پاسخدهی فضاهایشان دهندمیشکل 
ی بایست که م فرهنگی چنان -یخیبه گونه ای که با وجود بهره مندی از پتانسیل های بالقوه تار هستمحیطی  هایکیفیتشده پیرامون 

ر فضاها، محیطی نامساعد د هایکیفیتو  باشدمیملکردی در منظر بصری و ذهنی کاربران محیط برخوردار نع -از تمایز و تشخص کالبدی
ه تنها الگوهای ده نمی شود، بلکفرهنگی محدو -تناسب با زمینه تاریخیاختیاری و م -موجب شکل گیری الگوهای رفتاری اجتماعی  تنهانه

 :ستهزیر  تسؤاالدر این پژوهش، پژوهشگر به دنبال پاسخ گویی به  رفتاری ضروری و گاها متعارض با محیط شده است.

 بر کیفیت خوانش مکان کدام اند؟ تأثیرگذارمحیطی  هایمؤلفه -

 چگونه است؟ گرفتهشکلارتباط میان خوانش مکان و الگوهای رفتاری  -

 ود؟ا فراهم نمررفتاری پیش آمده  میان محیط و الگوهای ساختیهممحیطی امکان  هایمؤلفهچگونه می توان از طریق اصالح  -

شهر  افت تاریخیبر خوانایی ب أکیدتمحیطی با  هایکیفیتالگوهای رفتاری و  ساختیهمئه طرح و برنامه ایجاد پژوهش ارا اصلیهدف 
 عبارتند از : . در ادامه اهداف خرد پژوهشهستقزوین 

 تدوین راهبردهای افزایش خوانایی فضاهای شهری محدوده تاریخی قزوین -

 محیط و رفتار ساختیهم تدوین راهبردهای بهبود کیفیت الگوهای رفتاری و -

 نایی محیطیش خوابر افزا تأکیدو در نهایت ارائه طرح و برنامه ساماندهی فضاهای تاریخی محدوده تاریخی شهر با  -

 

 پیشینه تحقیق -۲
اند  ادهذهنی فضاهای شهری بر رفتار مردم توجه نشان د _نظران مطرحی که به بررسی تأثیرات روانی  در حوزه تجربیات جهانی، از صاحب

به کوین لینچ، اروین گافمن، راجر بارکر، اروین  توانمیاند،  رفتاری به ارائه نظریاتی پرداخته _ و همچنین در رابطه با تأثیرات محیطی
ر یل د(.  ث۶ :۱۳۹۳، سجاد زاده)لطیفی و و جان لنگ اشاره کرد چهلآلتمن، آموس راپاپورت، ویلیام وایت، هابرماس، هولویل و مور، یان 

در ژاپن و امریکا ارائه داد. روش ثیل که تاکنون  «اندازه گیری و شمارش فضا»انجام داد، روشی به نام  ۱۹۶۲مطالعاتی که در سال 
قرار  مورداستفادهجزءکامل ترین و پیچیده ترین روش ها محسوب میشود، برای ثبت و تحلیل ویژگی فضاهای عابران پیاده و سرعت کم 

قراردادی برای خصوصیات خاصی از فضا تعیین  الئمش تحلیلی بودن آن است. در این روش تعداد زیادی عروازاینتیمیگیرد، مهمترین ام
 الئمبه برداشت و تحلیل رفتار عابران پیاده در فضا پرداخته میشود. هدف اصلی وی از این مطالعات، یافتن ع هاآنشده و سپس براساس 

تمام خصوصیات فضا، مانند شلوغی یا خلوتی و سایر موارد را شناسایی کرده و نشان داد؛ به عبارت  اهآنقراردادی بود که بتوان با کمک 
منتشر کرد. در  «زندگی خیابان »ویلیام وایت پروژه ای با نام نیز،  ۱۹۷۱. در سالدیگر او به دنبال خلق یک زبان مشترک برای طراحان بود

)پاک نژاد و  بود هاآنعادی در خیابان و یافتن وجود یا عدم وجود نظم و روال خاصی در رفتار این مطالعات، هدف وایت بررسی رفتار مردم 
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تحلیل »به مطالعه ای تحت عنوان توانمیمهمی که در این راستا در کشور صورت گرفته است  داخلی از مطالعات (.۵۲: ۱۳۹۷لطیفی، 
اشاره کرد. این مطالعه در دانشگاه تهران توسط دکتر بحرینی طی سالهای  «نفضاهای شهری در رابطه با الگوهای رفتاری استفاده کنندگا

و  هافعالیتمتوالی از فضاهای شهری و ثبت  برداریعکسصورت گرفته است. در این پژوهش با استفاده از تکنیک  ۱۳۶۶تا  ۱۳۶۴
 کندمیو تحلیل قرار گرفته است و بیان  دبررسیمورالگوهای حرکتی بر روی نقشه تعدادی از میادین و فضاهای شهری مهم شهر تهران 

. شوندمیو سپس الگوهای رفتاری تعیین کننده و بیان کننده چگونگی استفاده مردم از فضاها  آوردمیکه فرهنگ، الگوهای رفتار را به وجود 
 (. ۵۳)همان، ه شده استهدایت کننده و حمایت کننده رفتارها در فضاهای شهری اشار عنوانبهسپس به عوامل محیطی نیز 

 یالگوها گیری شکل بر محیطی هایمؤلفه تأثیرات ارزیابی و تبیین(، در پژوهشی با عنوان ۱۳۹۷در پژوهش دیگری پاک نژاد و لطیفی)
ای هن بر الگوآررسی محیط و تاثیرات تحلیلی به ب -به روشی توصیفی (تجریش میدان مطالعه :عمل تا نظریه از)شهری فضاهای در رفتاری

 اصلی لفةمؤ سه تأثیر تحت ننشست و ایستادن رفتن، راه شامل مختلف رفتاری اثبات شد الگوهای هاآنرفتاری پرداختند. در پژوهش 
 ارایة و بوده هاکاربری أثیرت تحت شدت به رفتاری الگوهای. است گرفتهشکل اجتماعی-فرهنگی و کالبدی-محیطی فعالیتی،-عملکردی
 رد مهم معیارهای از بصری هایکیفیت. میشود مختلف رفتاری الگوهای بروز برای شهروندان تشویق موجب شهری فضاهای در تسهیالت

 ببس به اجتماعی تعامالت عیارم بررسی در انتخابی هایفعالیت شاخصه و بوده شهری فضای در غریبه افراد بین ارتباط برقراری جهت
 .شود می تضعیف یا تقویت محیطی شرایط

ن ز دیدگاه شهرونداهای خوانش منظر فضاهای شهری ا نجش اولویتس( در پژوهش خود با عنوان ۱۳۹۳و وحدت) سجاد زاده کریمی،
نشان  هانآ قیتحق جینتارداختند. پمحیطی موثر بر کیفیت خوانایی محیط  هایمؤلفهبه بررسی  (های شهری همدان مونه موردی : میدانن)

وشه در خ «یاردرختک و یاهیپوشش گ»مربوط به شاخص بیشهروندان به ترت دگاهیاز د یشهر نیدایمنظر م یتهایاولو نیشتریبداد 

در  یکالبد یاختباشنیدر خوشه ز« ناسبات فضاو ت اسیمق«و  یمکان - یتیدر خوشه هو «یو آرامگاه یادمانی یبناها» ،یکیزفی – یکالبد
 ،یکیزیو ف یوشه کالبددر خ« هاساختمان ینما»مربوط به شاخص تهایاولو نیباالتر ینیامام خم دانیدر م نی. همچنناستیس یبوعل دانیم
 هدگایاست. از د یالبدک- یباشناختیخوشه ز در« تقارن بدنه ها«و  یمکان - یتیدر خوشه هو« مکان یو فرهنگ یخیتار هایویژگی»

 ،یکیزفی – یکالبد در خوشه« ساختمان ینماها» مربوط به شاخص ارهاینسبت به مع یمنظر شهر یها تیاولو نیباالتر نیمتخصص

 است. یبدکال یباشناختیدر خوشه ز« نمادها و نشانه ها»و  یمکان –یتیدر خوشه هو «یو آرامگاه یادمانی یبناها»
 

 روش تحقیق -۳
ای هش به همراه کاو "حلیلیت -توصیفی"و به لحاظ روش انجام "کاربردی"روش شناسی تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف      

حوزه علوم  مربوط به ه اسنادکتابخانه ای و مطالعبه دو روش  العاتجمع آوری اط در گام نخست از روند پش برد پژوهش، میدانی است.
بران فتاری  کارر،  و بررسی الگوهای برداریعکستکنیک هایی چون مشاهده، استفاده از با  پژوهشگر میدانیپیمایش  رفتاری و همجنین

ربران فضاهای نظرات کا ت نقطه.  در گام دیگری به منظور جمع آوری داده ها، به طراحی پرسشنامه به منظور شناخفته استگر فضا صورت
نفر به شکل  ۱۰۰امه تعداد جهت تکمیل پرسشندر این پژوهش، کیفی محیطی و خوانایی پرداخته شده است.  هایمؤلفهشهر نسبت به 

ی و ات محیطفیمنظر کی از موردمطالعهنسبت به وضعیت فعلی محدوده  انتخاب شده  و شهرخی محدوده تاریتصادفی از میان ساکنین 
میدانی  هایپیمایشاز  آمدهدستبهمورد پرسش قرار گرفته اند. تحلیل داده های معنایی کالبدی، عملکردی و  خوانایی در ابعاد مختلف

ردی تطابق نقاط قوت و که یکی از ابزارهای راهب SWOTک تحلیل پرسش شونده ها بر مبنای تکنی هایپاسخپژوهشگر و همچنین 
وند جران ربر  یرگذارتأث یمحیط ضعف با فرصت ها و تهدیدهای بیرونی از صورت گرفته است تا بتوان با شناخت عوامل داخلی و خارجی

بر فضا  رفتاری حاکم هایجریانمیان محیط و  ساختیهماز منظر خوانایی، راهبردهایی جهت اصالح خوانایی محیط و  ویژهبههای رفتاری 
 .هستتاری اری رفایجاد نمود. بخش دیگری از تحلیل، تحلیل الگوهای رفتاری کاربران فضا با استناد به تکنیک نقشه برد

 

 

 

 مبانی نظری  -۴
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  تحقیقادبیات  -۱-۴

 کیفیت محیط شهری -۱-۱-۴
بخشی از مفهوم کلی کیفیت زندگی شناخته شد. این مفهوم  عنوانبهیت محیط محیطی، کیف هایبحرانبا پدیدارشدن  زمانهم      

 Van) احساس شخص از سالمتی، شامل همه عواملی است که در رضایت مندی انسان نقش دارند جانبههمهبازتاب  عنوانبه

poll,۱۹۹۷۱.)  جانبههمهتاثیرات  تواندمییت زندگی یکی از ابعاد مهم کیف عنوانبهکیفیت محیط شهری یک مفهوم چند بعدی است که 
سکونتی و  هایمحیطای در زندگی شهروندان داشته باشد و با مفاهیمی همچون کیفیت مکان، ادراک میزان رضایت و نارضایتی ساکنین از 

کیفیت محیط شهری را می   (.Van Kamp et al,۲۰۰۳معانی مشابه قلمداد میشود)  عنوانبهغیره اشتراکاتی داشته و در بسیاری از موارد 
فضایی محیط شهری که  -کیفیت محیط شهری عبارت است از شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی"توان این گونه تعریف کرد: 

 .)۲۷۴: ۱۳۸۴)شماعی و پوراحمد، "هستمیزان رضایت یا عدم رضایت شهروندان از محیط شهری  دهندهنشان
میداند. وی معتقد است که  هاآنا وابسته به بخش عمده ای از کیفیت زیرساختها و مدیریت مناسب کامروزمان کیفیت محیط شهری ر

 Kamrurzzaman etنهد) تأثیرمستقیم و غیر مستقیم بر محیط  تواندمیاقتصادی است و چنین چیزی  هایفعالیتکیفیت محیطی پیامد 

al,۲۰۰۷د حاصل از فرم/ یا عملکرد/ و یا معنای یک عینیت باشند که به ترتیب عبارتند از:(.  به نقل از پاکزاد کیفیتهای یک محیط میتوانن 

 کیفیتهای صوری یا ظاهری 

 کیفیتهای عملکردی 

 (.۱۰۸ :۱۳۸۵معنایی)پاکزاد،  هایکیفیت 

 

 خوانایی -۲-۱-۴
 از فضا کالبد قابلیت را خوانایی رجةد محیط، بصری هایکیفیت بر تکیه با. وی شد مطرح « لینچ کوین» توسط بار اولین مفهوم خوانایی

)لینچ، کند ایجاد ناظر ذهن در محیط از مستحکم بافتی با مشخص تصویری بتواند که دانست می نظمی و رنگ شکل، مانند صفاتی طریق
است  اکردهپیدآن به درک درستی از محیطی که در آن حضور  واسطهبهخوانایی در مفهوم خود کیفیتی است ضروری که انسان  (.۱۳۸۱
یکی از کیفیات . هستشهری  هاییمحیطبودن و آگاهی نسبت به فضا و شناخت صحیح از  درکقابل. به عبارتی منظور از آن یابدمیدست 

شدن  درکقابلکیفیتی است که موجبات . خوانایی هستکیفیت خوانایی  دهپاسخ هایمحیطدر درک فضاهای شهری و وصف  موردنیاز
خوانایی یک مبنای کلیدی  "۲در کتاب ساخت شهرهای خوانا ۱به نقل از آندره و مالنی کلی  .(۱۱۳ :۱۳۹۴)بنتلی،آوردیممحیط را فراهم 

شدن شهر شود با این مفهوم که چگونه خود را نشان  درکقابلموجب  تواندمیاعمال خوانایی  هاآنبرای موفقیت یک شهر است. از دیدگاه 
اهداف ابتکارات خوانایی در شهرها، پیوند دادن میان کاربران شهرها به مقصدشان در یک چرخه اطالعاتی و  دهد و ارتباط برقرار کند. از

 (. Kelley, ۲۰۰۳, ۲۶.) کندمی فهمقابلو  مورداستفادهاین خوانایی است که شهرها را در دسترس،  ترتیباینبهحرکتی کامل است. 
یک مکان عرضه  وسیلهبه ق انتخابی که: بخشی از درجات ح داندمیاد مکانی خوب برای مردم بنتلی نیز خوانایی را از عوامل مهم در ایج

( ۷ :۱۳۹۴تلی، ل شوند.)بنبه فهم یا درک آن مکان نائ توانندمی، یعنی مردم تا چه حد کندمیبه میزان خوانایی آن ارتباط پیدا  گرددمی
ل یکدیگر ، بلکه در تکمیتنهاییبهه نه ک، ابعادی از محیط هست بررسیقابل "کالبد" و"عملکرد  "،"معنا "خوانایی در محیط، از سه منظر 
 در خوانش محیط موثر هستند.

 خوانایی از منظر کالبد -
. داندمیعناصر  نیا نینظم حاکم ب یآن را تابع چگونگ تیفضا را مرتبط با عناصر محدودکننده و شخص کی ییشناسا تیقابل  ترگرم      
بوده و هر  یکالبد ی، ساختارهاکندمی لیتبد درکقابلو  ینیفضا و مکان را به نسبت ع یمعتقد است آنچه نسبت ذهن زین  کنید بادمون
بر از عوامل موثر  ایدسته(.۱۳۹۴،یدیشود)فالحت و شه درکقابلشود تا  لیتبد لمسقابلبه کالبد و موضوع  دیاب یفیو ک یذهن ةمقول

 تأثیر یکالبد یفضا ینحوه سامانده ی. به عبارتباشندمی یو کالبد یطیعناصر مح ط،یمح ییخوانا نهایتاًو  یزیادراک، نقش انگ سطح
 یو اقدامات و یکالبد یمردم از فضاها یدر رابطه با کشف تصورات ذهن نچیل هایپژوهش. بنابر ددار  طیمح ییبر سطح خوانا انکارناپذیری

مردم وجود  یبه تصورات ذهن دهیشکلدر  طیمح یکالبد هایجنبهاز  ایبرجستهعناصر  یبرخ مردم، یذهن هاینقشه میبر ترس یمبن

                                                 
1 Andrew & Mellanie Kelly 
2 Building legible cities ۲ 
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 هاییمحیطو معتقد است که خلق  کندمیعنوان  "، گره ، نشانه ، لبه ، حوزه  راه "را در قالب پنج عنصر  یعناصر کالبد نیا نچیداشتند که ل
و با استفاده از  نچیل یتئور یبر مبنا "یو هنر ساواک"(. ۱۳۸۱ نچ،ی) لباشدهمیه توجه نقط دیبا "یشهر اندازچشم ییخوانا ایوضوح  "با 

نمودند و  یرا نشانه، راه و گره معرف یمنظر شهر ییعوامل خوانا هاآن. ندپرداخت هافعالیتو  هامکان صیو تشخ ییبه جانما ینقشه شناخت
همسو با  یچون طراح یعوامل نیهمچن بالدزیت (Savage& Henry, ۱۹۹۶).عنصر نشانه داشتند یبر رو یشتریب تأکید بینازاین

 شیافزا یبرا ییراهکارها عنوانبهمناسب فضا در شب را  یوتوجه به نورپرداز طیمنحصر به فرد مح یعیبه عناصر طب تیاهم ،یتوپوگراف
 یم طیمح یو عملکرد ییمعنا هایجنبهمتر به است و ک طیمح یکالبد هایجنبهغالبا بر  زین بالدزیت تأکیدبرد.  ینام م ییخوانا

 (.۱۳۸۱ بالدز،یپردازد)ت

  خوانایی از منظر عملکرد -
 طیرک محدموثر بر  یاز عامل ها گرید یکیرا  طیعملکرد مح ییخوانا هایمؤلفهبه  یبا نقد نگاه صرفا کالبد ییخوانا یجنبه عملکرد      

ست که به منظور او معتقد  داندمیالزم  و یکالبد ضرور ییرا در کنار خوانا ییخوانا یعملکرد بعد ی. بنتلکندمیعنوان  ییخوانا نهایتاًو 
 نیپردازند. اب گریکدی لی( به تکمید)عملکر تیفعال یو الگوها یاز فرم کالبد یآگاه دیمکان با کیاز امکانات بالقوه  کامل گیریبهره

، ۱۳۹۴،ی)بنتلدنینائل آ ه درک مکانو به سرعت ب یدارند بدون مقدمات قبل ازین هانآمهم است چرا که  اریبس گانهیافراد ب یموضوع برا
با  یارد. ود ییخوانا یعملکرد هایهجنببر  ییبه سزا تأکید یکالبد هایجنبهاست که مقدم بر  یپردازان هینظر هدر زمر  کوبزی(.  ج۱۱۳

وع و اختالط تن ی. از نظر وکندمیاد انتق طیمح یکالبد هایجنبهاز حد بر  شیب تأکیداز   ستین یاثر هنر کیمطلب که شهر  نیاشاره به ا
نند هما یهد. وشکل مناسب د مختلف شهر ساخت و یخود به بخش ها یو سرزندگ یدگیچیبا پ تواندمیاست که  یتنها عامل یعملکرد

الزم  ریغ یقصات بصرود تناو وج یبر نظم عملکرد تأکیددر  یکاف یبصر یروهایامروز رافقدان ن یشهرها ییناخوانا یاصل لیدل یبنتل
کمک  یا برارنشانه ها  نموده و استفاده از تأکید ینظم عملکرد تیدر جهت تقو یبصر یروهاین کارگیریبهبر لزوم  زی. او نکندمی یمعرف
و  یمکان تیاجد موقعوکه  یشهر یاهان از مک یارینماندن بس ادیو در به  یمعتقد است علت فراموش ی. وکندمی هینظم توص نیا جادیبه ا

ت) اس یرزندگو س یبخشد کاربر اتیح هاآنتواند به  یکه م یزیاست و تنها چ یهستند ضعف عملکرد یکالبد یارزش ها
 یهمگان یزهاایبط با نمرت ریغ هایکاربریبا  ییکه ساختمانها داندیم نیاز ا یامروز را ناش یشهرها ییمشکل خوانا یبنتل (.۱۳۸۶ز،یکویج

و  یمگانه یتمان هاکه ساخ یالحمسلط شده اند در  هامکانبر  یاز لحاظ بصر یدار هیسرما یروهایغلبه ن لیبه دل یادار یمثل بناها
 تیت تقودر جه دیاب یبصر یروهایت که نمعتقد اس ی. وشوندمیساخته  هاآنبا  زیو بدون تما یخصوص یابه بناه هیمهم شب هایکاربری

 ،یاست)بنتل زموردنیام ه لیکمهمگام با هم و در ت یو عملکرد یدر بعد کالبد ییمهم به کار روند و توجه به خوانا یهایرکارب یالگو
۱۳۹۴). 

 خوانایی از منظر معنا -
از کدها تشکل مه محیط ِ یده میگیرد ککالبدی و عملکردی، این واقعیت را ناد هایجنبهصرف بر  تأکیدطرفداران ایـن رویکرد معتقدند که 

نایی و معطالعات ایامها و که هر یک بـرای شهروندان پ هستاجتماعی فراوان  عالئمشهری جزئی از یک ساختار اجتماعی و معنایی و 
 غیرکالبدی و معنایی های داده . ایندهندمیحسی گوناگونی را در بر دارند و همین پیامها هستند که ادرا ک فرد از محیط و رفتار او را شکل 

برای فرد به همراه  را محیط از ادرا کواالتر میکنند و سطحی  تأمینخوانایی کالبدی و عملکردی که خوانایی معنایی محیط را  فقطنه
های تحلیل و در فرایند ملکردی، خواناییعکالبدی و  هایجنبهمعنایی و توجه صرف به  هایجنبهت. بنابراین نادیده گرفتن این شخواهند دا
وی تصاویر ررچه ممکن است کسل کنندهای را به همراه خواهد داشت که اگ هایمحیطشهری، خطر بـه وجود آمدن  ایهمحیططراحی 

 (. Moser & Ramadier ,۱۹۹۸به نقل از  ۱۳۹۴)غفاری، معنا و فاقد ارزش خواهند بود ذهنی و ادرا ک افراد مؤثر باشند، ولی بی

 
 
 

 رفتار و بستر بروز آن ۴-۱-۳
و نیازهای فرد، قابلیت محیط، تصویر ذهنی فرد از دنیای خارج ناشی  هاانگیزهیک فعالیت را رفتار گویند. رفتار انسانی برآیندی از  نحوه انجام

میدهد  انجام زنده موجود که است عملی و فعالیت هر شامل (. رفتار نیز۱۳۹۰)لنگ،هستاز ادراک او و معنایی که این تصویر برای او دارد 
(.  برای تشریح فرایند رفتاری ناچار باید از ۳۵۱۸ : ۱۳۸۸ )سعیدیان،هست«  وضع یک به نسبت فرد بازتابهای مجموعه یا تابباز یک» و
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 هاآن. بخشی از آن را که متشکل از عناصری است که فرد نسبت به کندمیمحیط شروع کنیم، محیط چیزی است که انسان را احاطه 
 از را هاآن توانمی سختی به که شده اند تنیده هم در آن قدر رفتار و (. محیط۱۳۹۰ری گویند)لنگ، حساسیت نشان میدهد را محیط رفتا

 که است دلیل این به بلکه (،گذاردمی تأثیر رفتار بر محیط که) مرسوم گفته این مبنای بر فقطنه هاآن ناپذیری تفکیک تفکیک کرد. هم

 & Altmanکرد) تعریف محیطی بستر در باید رفتار را کهاین و کرد درک محیط با نآ درونی رابطه از مستقل را رفتار تواننمی

Wohlwill, ۲۰۱۲, .) توانمیکه  رفتارهایی  دهندمی نشان رفتارهای مختلفی محیط، با برخورد در فضا در مظروف عنوانبه هاانسان 

هستند: )  تأثیرگذار مهم، بسیار عامل دو رفتار نحوه انجام و نوع رد اساس، این بر کرد. بندیدسته مختلف اساس رویکردهای بر را هاآن
 و محیط هایویژگی ما، رفتار اساس و پایه ،در عمل خود(. هایویژگی تمام )با فرد (وایمآورده دست به آن از محیط، اطالعاتی که

 معنی نهایت در و ذهنی تصویر ادراک، محیط، ، قابلیتهاانگیزه نیازها، از برآیندی ما رفتار بنابراین است؛ توأم صورتفردی به خصوصیات

 (.۸ :۱۳۹۳و لطیفی،  سجاد زاده(،)۱)تصویر ایمخودساخته برای از محیط که است

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (.  ۹، ۱۳۹۳؛سجاد زاده)لطیفی،  محیط در فرد رفتار دهندهتشکیل عوامل  :۱شکل 

 
این  از هرکدام و است دىفر خصوصیات و جامعه بر حاکم قوانین زندگى، محیط عادات، ادات،اعتق ، فرهنگ از ناشى رفتارى الگوهاى
 هایمحیط رفتارى، متفاوت الگوهاى درهرحال .کندمی توجیه را افراد متفاوت رفتارهاى عوامل، سایر همراه به یا تنهاییبه هاشاخصه

 فضا رمردم د رفتار نحوه دهندهننشا رفتاری (. به بیانی دیگر الگوی۱۳۸۴، نزادگا دارند)عباس احتیاج کنترل یا بروز براى را خود خاص
 تأثیرگذار مهم، بسیار عامل ود رفتار نحوه انجام و نوع (. در۶۶ :۱۳۹۲)خطیبی، هست فضا با و یکدیگر با آنان شامل تعامالت است که

 و محیط هایویژگی ما، رفتار اساس و یهپا خود( در عمل هاییژگیو تمام فرد) با (وایمآورده دست به آن از )اطالعاتی که هستند: محیط
 معنی نهایت در و ذهنی تصویر ادراک، محیط، ، قابلیتهاانگیزه نیازها، از برآیندی ما رفتار بنابراین است؛ توأم صورتبهفردی  خصوصیات

 اشکال تواندمی)محیطی و فردی(  ملعوا این تأثیر تماتح هایفعالیتکه  است واضح روازاین. ایمخودساخته برای از محیط که است

  (.۲۲ :۱۳۹۱بگیرد ) پاکزاد،  خود به مختلفی
 در متفاوتی هایویژگی به یک هر که کرد بندیطبقه گروه سه در توانمی عمومی فضاهای در را مردم هایفعالیت چهل نظر با مطابق

 را متفاوت طیف سه هافعالیت کلی حالت در«. اجتماعی هایفعالیت و انتخابی هاییتفعال  ضروری، هایفعالیت »نیاز دارند: کالبدی محیط

 اتفاق شرایطی هر تحت و دارند اجباری کمابیش که حالتی شوندمی شامل را "ضروری هایفعالیت " نخست دسته :شوندمیشامل 

 هایفعالیت سایر و خرید ،سرکار یا مدرسه به رفتن مانند هاییتفعالیدارد.  اطراف محیط از را تأثیرپذیری کمترین هاآن و وقوع افتندمی

و  گزینشی هایفعالیت ”را شوندمی انجام شهری فضای در که هایفعالی از دوم . دستهگیرندمی جای دسته این در روزمره عمومی و
فراهم آورنده و  نیز مکان و زمان و باشد داشته دوجو هاآن انجام به که تمایل پذیرندمی صورت زمانی تنها که دهندمی تشکیل "انتخابی

 سوم دسته .گیرندمیقرار  دسته این در جذاب هایمکان در استراحت و ، نشستنرویپیادهچون  هاییفعالیتباشند.  مساعد زمینه

 ادراک

 معنی

انگیزه 

 ها

 قابلیت تصویر

 نیاز

 محیط)فضای عمومی فرد(
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 خاص شرایط .گیرندبرمی در افراد را متقابل روابط از ایگسترده طیف شهری فضای هایویژگیبه  بسته که هستند اجتماعی هایفعالیت

 از محیط کههنگامی .دهندمی قرار خود تأثیر تحت را هافعالیت این که هستند ... و کردن بازی نشستن، خوردن، ایستادن، برای فضاها

 انجام ضروری هایفعالیت تنهانه باال، کیفیت محیط دارای در اما ،پذیرندمی انجام ضروری هایفعالیت تنها برخوردار باشد، پایینی کیفیت

 ۱۳۹۳،سجاد زادهمیابد)لطیفی و  افزایش نیز هافعالیت برای این بیشتری زمان صرف برای تمایل بهتر شرایط وجود دلیل بلکه به شوندمی
 (.Gehl,۱۹۸۷, ۱۴به نقل از 

 

 ی مکانبر کیفیت خوانای تأکیدموثر بر الگوهای رفتاری با  محیطی هایمؤلفه ۴-۱-۴
ه دنبال آن وانایی و بمحیطی موثر بر کیفیت خ هایمؤلفهاز مبانی نظری پیرامون مفاهیم خوانایی و الگوهای رفتاری،  بندیمعجدر یک 

 :اندشدهبندیدستهالگوهای رفتاری 

 بر کیفیت خوانایی مکان تأکیدا محیطی موثر بر الگوهای رفتاری ب هایمؤلفه بندیجمع :۱جدول 

 بر کیفیت خوانایی مکان تأکیدی موثر بر الگوهای رفتاری با کیفیت محیط هایمؤلفه

 رهنگیف -و نمادین متناسب با زمینه تاریخی اینشانهعناصر 

 شاخص محدوده هایکاربریبر  تأکیدنیروهای بصری کالبدی در 

 مقیاس و تناسبات بصری

 سازگاری فرم و عملکرد بناها

 نفوذپذیری بصری در محیط

 آسان به محیط قابلیت دسترسی

 از عناصر طبیعی گیریبهره

 هاکاربریتنوع و اختالط 

 عمومی فعال و سرزنده هایعرصه

 (اینشانهمبلمان شهری)تابلوها و عالئم 

 

 پژوهش هاییافته -۵
موجود  بررسی وضع»  مجزای گامسهر میدانی پژوهشگر د هایپیمایشدر جریان  موردمطالعهمحدوده  کهازآنجاییدر این بخش از پژوهش، 

 مه بر مبنایطرح پرسشنا»  و« بررسی الگوهای رفتاری جاری در فضاهای شهری محدوده» ، « کیفیت محیطی هایمؤلفهمحیط از منظر 
 هایهحوزیک در  این پژوهش هر هاییافتهو ارزیابی قرار گرفته است، لذا  موردبررسی« خوانایی محیط هایشاخصمحیطی و  هایمؤلفه

 . اندشدهارائهبه تفکیک  شدهیابیارز
 
 
 

رفتاری در ابعاد  کیفیت محیطی موثر بر الگوهای هایمؤلفهپژوهش حاصل از شناخت و بررسی  هاییافته -۱-۵

 مختلف در قالب جدول سوات
ه محدوده تاریخی شهر در محدوده مشخص گردید ک برداریعکسمشاهده،  واسطهبهمیدانی پژوهشگر  هایپیمایشو  هابررسیبا توجه به 

رفتاری ناهنجار  هایجریاندر بروز  توانند خودمی نوبهبهدر ابعاد مختلف کالبد و عملکرد دچار نقاط ضعف عمده و محسوسی است که 
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محیطی محدوده تاریخی شهر قزوین در ابعاد کالبد و  تهدیدهاینقاط ضعف، قوت، فرصت و  بندیجمعجدول زیر به  .باشند. تأثیرگذار
 عملکرد پرداخته است.

 
  Swotمحیطی محدوده تاریخی در قالب جدول  هایکیفیت بندیجمع. ۲جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

بعد کالبدی 
 محیط

 منظر بصری متمایز به دنبال برخی  عناصر شاخص کالبدی و تاریخی - نقاط قوت

 مقیاس انسانی بدنه  -

نقاط 
 ضعف

 مصالح کاربردی در غالب قطعاتمنظر و سیمای عمومی مغشوش به دنبال کیفیت پایین  -
 پایین به دنبال بافت قدیمی و  نسبتاًنفوذپذیری  -

 قطعات ریزدانه بندیدانه -
 عرض کم معابر محلی -
 کیفیت پایین مصالح جداره و کف -

 عدم برخورداری از پوشش گیاهی مناسب و کافی -

 امکان ساماندهی کیفیت بدنه و کف و اصالح منظر بصری - فرصت

 فرهنگی -تاریخی هایکاربرینیروهای بصری در جهت ایجاد نقش انگیزی و خوانش  ریکارگیبهامکان  -

 از پوشش گیاهی متنوع در فضاهای عمومی و جداره محورها گیریبهرهامکان  -

 بدیکاربران ناآشنا در صورت عدم ایجاد خوانش کال یابیجهتعدم امکان آگاهی و  - تهدید

 هی کافیاز پوشش گیا گیریبهرهلیمی کاربران در صورت عدم از میان رفتن حس سرزندگی و آسایش اق -

 صریب -نفوذپذیری کالبدی اصالحعدماحساس سردرگمی در صورت  -

 ی و کیفیتاغتشاشات بصر اصالحعدماز بین رفتن احساس تمایل کاربران به حضور در فضاها در صورت  -
 بدنه

 
 

بعد عملکردی 
 محیط

 تاریخی شاخص هایکاربریمحدوده از  برخوردی - نقاط قوت
 مناسب نسبتاًاختالط کاربری  -

نقاط 
 ضعف

 شاخص فرهنگی متنوع هایکاربریعدم برخورداری از  -

 عمومی فعال کافی هایعرصهعدم برخورداری از  -
 در ساعات خلوتی ویژهبهامنیت پایین محدوده  -
 ازدحام و شلوغی باالی معابر پیاده و سواره -
 ماتی گردشگرانخد هایکاربریعدم برخورداری از  -

 

 
 فرصت

 تاریخی -فرهنگی -خدماتی هایکاربری بینیپیش واسطهبهامکان جذب گردشگران  -

 امکان ایجاد مراسم  -

 تأمینو  روزیشبانهفعال  هایکاربری بینیپیشاز میان رفتن احساس امنیت کاربران به دنبال عدم  - تهدید
 روشنایی

 هعی سرزندجم هایعرصهتماعی به دنبال ضعف برخورداری از از میان رفتن سطح سرزندگی و تعامالت اج -

 
 

 طی و خواناییکیفیت محی هایمؤلفهنسبت به  شوندگانپرسش هایپاسخپژوهش حاصل از  هاییافته ۵-۲
 دیرضایت من ه میزانمشخص گردید ک ،شهر قزوین تکمیل شد و تاریخی با توجه به نتایج پرسشنامه که در محدوده بافت مرکزی 

 هایاسخپهایی از  دوده در بازهمحعملکردی و معنایی  ،کالبدی"ابعاد  کیفیت محیطی و خوانایی در هایشاخص شهروندان و کاربران از
به  ر ادامهد وین دارد.مرکزی قزیخی تارمتغیر در جریان بوده است که نشان از وضعیت نامساعد و نامطلوب بافت  صورتبه "کم تا متوسط"

 :تاس شده اشاره شده پرسش هایشاخص به نسبت شوندگانپرسش هایبیشترین پاسخ
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 محیطی کیفیت خوانایی هایشاخصپرسشنامه  با استناد به بیشترین پاسخ ها به  هایپاسخ. ۳جدول 

 خیلی زیاد زیاد متوسط خیلی کم کم در پرسش ها تأکیدمورد  هایشاخصرضایتمندی از 

      همحدود شاخص هایکاربری بر تأکید در کالبدی بصری نیروهای
      کیفیت مصالح جداره و کف

      مقیاس و تناسبات بصری
      عملکرد-سازگاری کالبد

      نفوذذیری بصری
      دسترسی آسان به محیط

      برخورداری از عناصر  معنایی و تاریخی
      اینشانهبرخورداری از عناصر شاخص و 

      ش گیاهیفضای سبز و پوش
      و حیات اجتماعی حضور پذیری

      موردنیازمبلمان شهری 
      عمومی فعال و سرسبز هایعرصه

      تنوع و اختالط کاربری
      اریخیت -فرهنگی هایکاربریبرخورداری از 

 

 تاریخی شهر پژوهش حاصل از مشاهده الگوهای رفتاری جاری در فضاهای شهری محدوده هاییافته ۵-۳
حدوده وسعت م با توجه. هستبخش مهمی از روند شناخت محدوده، بررسی و ارزیابی رفتارهای جاری و غالب فضاهای مختلف 

اخصه و شلکردی از ی و عم، مشاهده  و نقشه برداری الگوهای رفتاری در سطوحی کو.چکتر از محدوده که به لحاظ کالبدموردمطالعه
تی و مهم ن های حیاز شریاودند صورت گرفت. دو محور سپه و امام خمینی در محدوده تاریخی شهر قزوین ااهمیت بیشتری برخوردار ب

. باشندمیوردار حدوده برخمایر محورهای که به لحاظ عملکردی و برخورداری از عناصر و ابنیه تاریخی از برتری نسبی نسبت به س باشندمی
 ین دو زون توسط پژوهشگر صورت گرفته است.لذا مشاهده و بررسی الگوهای رفتاری در ا

از طریق  ی پردازد ورفتاری در فضا م هایجریانو  هافعالیتی میدانی خود با استفاده از دوربین عکاسی به ثبت هابررسیپژوهشگر طی  
ر یک از دو های رفتاری الگوه برداشتعالئم قراردادی به ترسیم الگوهای رفتاری جاری در فضاها در دوره های زمانی مشخص می پردازد. 

 ( بررسی شده اند.۱۹-۱۷( و عصر)۱۶-۱۴(، ظهر)۱۲-۱۰محدوده در بازه های زمانی مشخص و یکسان از صبح)
 

 
 الگوهای رفتاری جاری در محور امام خمینی -۱-۳-۵

 ۱۲-۱۰بازه زمانی  -
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 ۱۲-۱۰. نقشه الگوهای رفتاری افراد در بازه زمانی ۲شکل

 .هستبازار  واری محور ر راستای تجضروری از قبل خرید کردن د هایفعالیتی بیشترین الگوی رفتاری افراد مربوط به در این بازه زمان
 دید ازز قبیل بازااختیاری  لگوی رفتاریبه میزان کمتر شاهد ا هستپایین  نسبتاًدر این بازه زمانی سطح آسایش اقلیمی فضاها  کهازآنجایی

 اجتماعی تعامالت و کردن صحبت نشستن، چون رفتاری . لذا الگوهایهستیممجموعه سلطنه  جملهنمفضاهای تاریخی محدوده 
 . هست کمتر اجتماعی اختیاری هایفعالیت عنوانبه کنندگانمراجعه

 
 ۱۶-۱۴بازه زمانی  -

 
 ۱۶-۱۴نقشه الگوهای رفتاری افراد در بازه زمانی  : ۳شکل

 در کهازآنجایی شود.می دیده رفتاری الگوهای و هافعالیتز سطح کمتری ا ،خود تجاری هایکاربری غالبدر این بازه زمانی به علت تعطیلی 
 نظیر رفتاری الگوهای شاهد زمانی هایبازه سایر به نسبت کمتری میزان به ،هست ترپایینفضاها  اقلیمی آسایش سطح زمانی بازه این

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 ۲ 

 عنوانبه هاکنندهمراجعهو تعامالت اجتماعی  نهای رفتاری نظیر نشستن صحبت کردگوال .هستیم کردن خرید و تاریخی فضاهای از بازدید
 .هستاختیاری اجتماعی کمتر  هایفعالیت

 
 ۱۹-۱۷بازه زمانی  -

 
  ۱۹-۱۷نقشه  الگوهای رفتاری افراد در بازه زمانی   :۴شکل 

ید کردن در راسته ز قبیل خراضروری  هایفعالیتبر  د عالوه ری افراالگوهای رفتا ،با توجه به سطح آسایش اقلیمی باالتر در این بازه زمانی
ستن در نیز و نش اریخی محدودهتفضاهای  دید ازاختیاری و اجتماعی دیگری از قبیل باز هایفعالیتو بازار شامل امام خمینی تجاری 

 هین بازربران در اعات بیشتر کاجه به سطح مراجبا تو هست فضاهای سبز عمومی مجموعه سعدالسلطنه نیز جملهمنفضاهای باز و جمعی 

 .می خورد حرکتی مکرر به چشم هایتداخلپیاده از محور سواره و به دنبال آن  عرضیازدحام عابران پیاده و تردد  ،زمانی
ضاها )الگوهای فبران کار ز سویی انتیجه آنکه ارزیابی الگوهای رفتاری محور امام خمینی به نوعی بیان کننده نقاط ضعف و مثبت رفتار

ال کیفیات و به دنب در محیط شدهاعمالبه دنبال سیاست ها و اقدامات طراحی نامناسب  هاآنرفتاری هنجار و ناهنجار( که بسیاری از 
یر محیط متغی خصوصیات طبق بر شهری فضای از کننده استفاده افراد رفتاری حاالت و نوع. به عبارتی هستمحیطی  هایمؤلفهنامناسب 

 بودند.  

 
 الگوهای رفتاری جاری در محور سپه ۵-۳-۲
 ۱۲-۱۰بازه زمانی  -

 شستن عابران و گاهاابران ، نع ادهیکردن در طول محور،  تردد پ دیخر رینظ ییمربوط به رفتارها یرفتار یغالب الگوها یبازه زمان نیدر ا
افراد  یت اجتماعردن و تعامالکاز محور،  نشستن، صحبت  دهایو کنترل نشده پ یعرض یحرکت ها روها،ادهیپ یسکوها یکسبه  بر رو

 یورود یضاف شیجمع افراد در پتکردن و  دیخر ،یعرصه عموم عنوانبهمسجد جامع   یورود یفضا شیدر پ یبوم انشهروند ویژهبه
 یانموعه باغ موزه شهرباز مج دیدباز رینظ یارترف یالگوها ی. برخباشندمی  د،یروها هنگام خر ادهیو انتظار افراد در پ ستادنیبازارچه سپه، ا

 زیصبح ن ییدر ساعات انتها ویژهبه لیاع. مراجعه به امام زاده اسمخوردیبه چشم م زیمحور ن نیشهروند در ا گاهاًاز جانب کاربران گردشگر و 
 .شودیم دهیمکررا د یبازه زمان نیدر ا
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 ۱۲-۱۰زه زمانی نقشه الگوهای رفتاری کاربران فضا در با :۵شکل

 ۱۶-۱۴بازه زمانی  -
ضروری،  فعالیت عنوانبه شهروندان کردن خرید نظیر  خرد تجاری ، الگوهای رفتاری هایکاربریدر این بازه زمانی به سبب تعطیلی اکثر 

عصر،  و صبح به بتنس کمتر اقلیمی ایشآس سبب به .خوردبه چشم می  کمتر  روهاتردد و نشستن عابران پیاده بر روی سکوهای پیاده

 دمسج ورودی فضای پیش در یبوم شهروندان ویژهبه کاربران اجتماعی تعامالت و کردن صحبت نشستن،  نظیر رفتاری الگوهای برخی

  .شود می دیده کمتر  شهربانی موزه باغ مجموعه از بازدید و عمومی عرصه عنوانبه جامع

 
 ۱۶-۱۴ازه زمانی نقشه الگوهای رفتاری کاربران فضا در ب :۶شکل

 ۱۹-۱۷بازه زمانی  -
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د در شستن و اجتماع افران اده،یپ د عابرترد رینظ یرفتار یباال،  الگوها نسبتاً یمیاقل شیاز آسا طیمح یبه علت برخوردار یبازه زمان نیدر ا
کردن در  دیخر یفتارر یو الگو پهستر مانند امام زاده، مسجد جامع و بازارچه  ژهیو هایکاربری یبرخ یورود یفضا شیروها و پ ادهیپ
 اریبس ادهیپ وسوار  یحرکت هایلتداخو به دنبال آن   یعرض یازدحام و  ترددهااجتماع افراد،  . همچنین،شود یم دهیسطح خود د نیشتریب

 .وردخ یچشم م هب شتریب   گرید ینسبت به دو باز یزمان یباز نیدر ا یو تعامالت اجتماع یعموم هایعرصه. استفاده از هستباال 

 

 
 ۱۹-۱۷نقشه الگوهای رفتاری کاربران فضا در بازه زمانی  :۷شکل 

 

 مقایسه کلی الگوهای رفتاری دو محور امام خمینی و سپه ۵-۳-۳
ا ورداراند که بتمایز برخشاخص و م هایکاربریهردو محور امام خمینی و سپه، واقع در محدوده تاریخی شهر به لحاظ عملکردی از برخی از 

 هایجریاناز  مجموعه ای شده است، تنها به طور کلی ثبت هاآنالگوهای رفتاری  هاینقشهوجود این برخورداری و تمایز، همانگونه که در 
ه دنبال عدم بدیده میشود و  هاآن، در باشندیمکه غالبا نه از نوع اختیاری بلکه از نوع ضروری  شدهریزیبرنامهرفتاری روزمره و عدم 

از بررسی الگوهای رفتاری  آنچها لذا، مطابق ب .، ازدحام و شلوغی را به همراه داشت استهاآنمیان محیط و رفتارهای میان  ساختیهم
ن در فضاهای ل شهرونداری معمومشابهی، الگوهای رفتاری کاربران شامل الگوهای رفتا نسبتاًکاربران هر دو محور برداشت شد، به طور 

که  خوردمیشاخص محدوده به چشم  هایربریکامتناسب با زمینه در برخورد با  شدهریزیبرنامهتر الگوهای رفتاری شهری می باشد و کم
ده در محیطی محدو هایکیفیتی ریشه آن در عدم خوانش فضاهای شهری از منظر کالبد و عملکرد و در عین حال عدم سامانده توانمی

جود تمایز کالبدی ونبال عدم دیخی به دانست. که این مسئله در زمینه ای با قابلیت های بالقوه تارایجاد الگوهای رفتاری متناسب با محیط 
رفتاری غالب و  ز الگوهایار برایندی می باشد. نقشه زیر بیان گ هاآنعملکردی و عدم خوانایی و نقش انگیزی کالبدی، معنایی و عملکردی 

جات مختلفی مانی با درر هر سه بازه زمی باشد که به طور میانگین د هاآندرون  هایربریکاجاری در فضاهای هر دو محدوده به اقتضای 
 .رخ می دهند

 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 ۲ 

 
 مقایسه الگوهای رفتاری هر دو محور سپه و امام خمینی: ۸شکل 

 گیرینتیجه -۶
آن به دنبال  در تکمیل ران محیط وربمحیطی و الگوهای رفتاری کا هایمؤلفهبه دنبال شناخت و ارزیابی محدوده تاریخی قزوین پیرامون 

ر می شود که دو محو گیرینتیجه گونهاین، نامهپرسش گونهاینمحیطی در پاسخ به  هایکیفیتتحلیل نظرات کاربران محیط نسبت به 
از منظر خوانایی  ویژهبهیطی کیفی مح هایفهمؤلبه لحاظ  باالیی نسبتاًسپه و امام خمینی در ابعاد کالبد و عملکرد از نقاط ضعف  شدهارزیابی

پایین)  ذیری بصریلکرد و نفوذپشاخص محدوده، عدم سازگاری کالبد و عم هایکاربریبه  تأکید(عدم برخورداری از نیروهای بصری در 
وشش گیاهی، پطبیعی و  و خیابان، کمبود عناصر هاساختماندر بدنه  کاررفتهبهبرخوردار هستند. نقاط ضعفی همچون کیفیت پایین مصالح 

 هایستسیادنبال  پایین که به نسبتاًاجتماعی  تعاملتو سطح  حضور پذیریعمومی فعال و سرزنده کافی،  هایعرصهعدم برخورداری از 
 به پیدایش سئله به دنبال خودماست و همین  آمدهپیشمجدد این دو فضا  بازطراحیقدیمی و عدم ساماندهی و  شدهاعمالنادرست 

 ویژهبها محیط ری همسو بلگوهای رفتااختیاری و اجتماعی و ا هایفعالیتاری نادرستی منجر شده است و زمینه را برای بروز الگوهای رفت
 .کندنمیمتناسب با زمینه تاریخی محدوده فراهم 
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و  ییخوانا)محیط شهری یهاکیفیتط حول مباحث میدانی و نقطه نظرات کاربران محی هایپیمایشاز  آمدهدستبهدر این پژوهش، نتایج 
 دهدمیاصلی پژوهش را برای پژوهشگر پاسخ  سؤاالت نوعیبه (الگوهای رفتاری

 بر کیفیت خوانش مکان کدام اند؟  تأثیرگذارمحیطی  هایمؤلفه -

 ایی وخوان محیطی در ایجاد کیفیت هایمؤلفهاز محیط و  آنچهمیدانی پژوهشگر،  هایپژوهش نظرازنقطه سؤالدر پاسخ به این 
به عناصر  توانمیکه  باشندمی بندیدستهدیده شدند، در ابعاد مختلف کالبد، عملکرد و معنا قابل  اثرگذارالگوهای رفتاری  درنتیجه

زگاری شاخص محدوده، سا هایکاربریبر  تأکیدرهنگی، نیروهای بصری کالبدی در ف -و نمادین متناسب با زمینه تاریخی اینشانه
 اشاره نمود هاریکارب اختالطناها، نفوذپذیری بصری در محیط، قابلیت دسترسی آسان به محیط، تنوع و فرم و عملکرد ب

 

 چگونه است؟  گرفتهشکلارتباط میان خوانش مکان و الگوهای رفتاری  -
حدوده ضاهای شهری مر فپاسخ داد که د گونهاین توانمیالگوهای رفتاری  هایبررسیمشاهدات میدانی،  برتکیهرا با  ذکرشده سؤال

 -اختیاری هایعالیتفدر بروز  ویژهبهو میزان مراجعات کاربران  هامحدودهتاریخی ارتباط تنگاتنگی میان خوانش و جذابیت بصری 

جود دشگری وفرهنگی و گر -تاریخی هایکاربریبصری شاخصی در ناکید بر  تائیداتدر محدوده  کهازآنجاییاجتماعی وجود داشت. 
 . خوردمیچنین عملکردهایی به چشم  کارگیریبهدر جهت  ایشدهریزیبرنامهلذا کمتر الگوهای رفتاری نداشت، 

 

 د؟ را فراهم نمو آمدهپیشرفتاری  میان محیط و الگوهای ساختیهممحیطی امکان  هایمؤلفه مصالحچگونه می توان از طریق  -
اشاره شد،  هاآنیی به اجرا مداخلتح راهبردهای پیشنهادی بازطراحی در سط نعنوابهاز پژوهش، هماهنگونه که  سؤالدر پاسخ به این 

جهت  زمالری، زمینه به خوانش فضاهای شه کنندهکمکبا اعمال هر یک از راهبردها در ابعاد کالبدی، عملکردی و معنایی  توانمی
 .بروز الگوهای رفتاری متناسب با زمینه را فراهم نمود

 

 و "عملکردی محدوده تاریخی -ایجاد خوانش کالبدی "هادی طراحی با دو هدف اساسیراهبردهای پیشن ۶-۱

  "محیط و رفتار ساختیهمبهبود کیفیت الگوهای رفتاری و  "
 کالبدی شاخص معرف فضاها در کمک به خوانش فضاها  هاینشانهو  عالئماز  گیریبهره -

 فرهنگی  -تاریخی هایکاربریوانش نیروهای بصری در جهت ایجاد نقش انگیزی و خ کارگیریبه -

 گردشگران  ویژهبهگذران فراغت کاربران  موردنیازفرهنگی و تفریحی  هایکاربریایجاد  -

  روهاپیادهفضاهای مکث و نشستن در طول مسیر  بینیپیش -

 عمومی سبز در محدوده  هایعرصه بینیپیش  -

 حرکتی سواره و پیاده  هایتداخلکاهش  باهدفایجاد مسیرهای عرضی ویژه عابران   -

 عمومی هایعرصهو  روهاپیادهکاربران در طول  موردنیازمبلمان شهری  بینیپیش  -

 افزایش سطح پویایی و امنیت شبانه کاربران محیط  باهدفشبانه  هایکاربری بینیپیش   -

 گردشگران  موردنیازخدماتی  هایکاربری بینیپیش  -

 ر فضاها از پوشش گیاهی پیوسته د گیریبهره  -

 ح منظر و نمای قطعات فرسودهالاص  -
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Abstract:  

The historical boundaries of cities are always judged by their users due to their environmental 

qualities in various dimensions. In recent decades, the issue of urban environmental quality 

has become a specialized issue in urban communities, and urban designers have turned their 

attention to the nature of life and behavioral patterns in dysfunctional urban complexes. What 

is more important in terms of the qualities of the urban environment is the perception and 

reading of spaces in different dimensions of the body and function by space users. The 

research methodology in this research is "applied" in terms of purpose and "descriptive-

analytical" in terms of method along with field research. Data collection was done in two 

library methods and study of documents related to the field of behavioral sciences as well as 

field survey using techniques such as observation, photography, questionnaire design and 

behavioral mapping techniques. In order to complete the questionnaire, ۱۰۰ people were 

randomly asked from among the residents of the historical area of the city to the current 

situation of the study area in terms of environmental quality and readability in various 

physical and functional dimensions. According to the results of the questionnaire, it was 

found that the level of citizens 'and users' satisfaction with the indicators of environmental 

quality and readability of the area has been variable in intervals of "low to medium" 

responses, which indicates the unfavorable and unfavorable situation of Qazvin historical 

area. On the other hand, the analysis of users' behavioral patterns in the two axes of Sepah and 

Imam Khomeini concludes that the two axes evaluated in terms of body dimensions and 

performance have relatively high weaknesses in terms of environmental quality components, 

especially in terms of readability. Dominant behavioral patterns include common and often 

unorganized behavioral patterns of citizens in urban spaces of these two axes, and less 

planned behavioral patterns appropriate to the context in dealing with land use indexes, which 

can be rooted in not reading the spaces. Urban considered the historical area in terms of body 

and function, and at the same time the lack of organization of environmental qualities of the 

area in creating behavioral patterns appropriate to the environment. Therefore, in the end, 

with the aim of improving the environmental qualities and increasing the reading of urban 

spaces, suggestions were made to increase the physical-functional differentiation of the area, 

especially in the two axes of Sepah and Imam Khomeini. 

Key words: Urban environment quality, legibility, behavioral patterns 

 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

