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 چکيده

 قرار موردتوجه بسیار اخیر هایدهه در که است اهدافی از سرزنده، یکی شهری فضاهای بازتولید و ایجاد

صورت  زمانهمطور توجه به هر دو جنبه به اگرموجود زنده دارای کالبد و روح است که  مثابهبهاست. شهر  گرفته

این پژوهش با بررسی و  .نگیرد، موجب نقصان و یا حذف هرکدام در سرزندگی سیستم شهر و خیابان خواهد شد

 هایخیابان، سعی در یافتن تأثیرگذارترین عامل در سرزندگی فضاییو  کالبدیپخشایش عوامل  یتبیین نحوه

 یشدهمطرح هایهیآزمون فرض زینو  یبه هدف اصل یابیدست یبرا اطراف میدان امام خمینی شهر همدان دارد.

 یمحدوده یدر بررس یانهیزم -یاز روش پژوهش مورداست،  یلیتحل -یفیتوص قینوع تحقاز  که پژوهش نیا

. جهت استمصاحبه و مشاهده ، نامهصورت پرسشاطالعات به یابزار گردآور است.شده  وردمطالعه استفادهم

شده تحلیل خارج  یارتباط با موضوع از محدودهمتغیرهای بی ،تحلیل عاملیتکنیک با استفاده از سنجش فرضیه 

را سنجیده و با استفاده از مدل موران میزان کالبدی های شاخص GISافزارو در گام بعدی، با استفاده از نرم

پیوندهای  درنهایتاست و  موردمطالعه موردسنجش قرار گرفته یرا در سطح منطقهکالبدی  پخشایش عوامل

شاخص گیرد. نتایج حاکی از آن است قرار می موردبررسیها با استفاده از روش چیدمان فضا فضایی میان خیابان

و اتصال  یوندپ ی، نحوهایمنی و امنیتهای ترین عامل تأثیرگذار و سپس شاخصعنوان مهمبه مراکز تجاری تعداد

و اتصال توده و فضا  یوندپ ی، نحوهو عملکردها هایو اتصال کاربر یوندپ ینحوه ،ونقلحمل یدسترس یشبکه

های اکباتان و شهدا و نیز میزان پیوند فضایی در خیابانهستند  هاخیابان سرزندگی کیفیت بر هامؤلفه مؤثرترین

های میزان سرزندگی خیابانراهبردها و راهکارها در راستای افزایش ای از مجموعه در آخر تر است.بیش باباطاهر و

 اطراف میدان امام خمینی شهر همدان پیشنهاد شده است.

 امام میدان اطراف هایهای شهری، خیابان، پیوند فضایی، سرزندگی، خیابانکالبدیعوامل  گان کليدی:واژ

 .همدان شهر خمینی
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 مقدمه -1

الزم برای ایجاد سرزندگی در اجتماع، مستلزم وجود  یهافرصتباً خلق قگویی به نیازهای اجتماعی انسان و متعااسخپ

این . آیدیمبرای پاسخ به این جنبه از حیات انسان به شمار  ظیمرارگاه کالبدی است و فضای عمومی، ظرفیتی عقفضا و 

مثابه ساختار هفضای شهری بدرواقع . کنندیمبرای تعامل انسانی، تفریح و لذت بردن از محیط فراهم  ییهافرصتفضاها 

: 1382 توالیی،است)پذیر محیطی برای تعامالت اجتماعی است که دسترسی به آن برای اعضای جامعه شهری امکان

مدرن به وجود  زندگی ضروری و مختلف هایتداخل جنبه اثر در که ایپدیده عنوانبه ولی امروزه فضاهای شهری ؛(110

 زندگی در اساسی هایاز چالش بسیاری دهندهشکل و بستر شده و اجتماعی پیچیده از روابط ایشبکه مظهر ،آیندیم

چارچوب و ساختار اصلی فرم شهرها، به  یدهندهیلتشکرکن اصلی  عنوانبه خیابان ،در این راستا .است نیز شهروندان

بوده و نگاه  روروبه هاییییچیدگپروابط اجتماعی با  یریگشکل ،روینازاافته است. مسیری ترافیکی سرشار از دود تنزل ی

)منصوری های شهری گشته استریزان شهری باعث کاهش سرزندگی در خیابانو برنامه سازانشهرو مدرنیستی  جزءنگر

 نیز و ارزشمند فضاهای عنوانبهشهری  هاییابانخبر سرزندگی  مؤثرعوامل  شناخت بنابراین؛ (52: 1395و فرزین، 

 رظن به انسانی ضروری منطقی و کاربردی، علمی، عی،قوا یهاحلراه حصول برای مستقل شهری موجودیت

 (.2: 1391، تمری و زادهعباس)رسدیم

اند. موازی به میدان مرکزی وصل شده طوربهاست که شش خیابان اصلی شهر  یاگونهبههمدان شهر طراحی 

این . شوندریعتی در این میدان به یکدیگر متصل میهای اکباتان، باباطاهر، شهدا، تختی، بوعلی، باباطاهر و شخیابان

عناصر ز محورهای شعاعی، بسیاری ا یواسطهبهدر مرکز شهر و وجود ارتباطات قوی با مناطق اطراف  یریقرارگمحدوده با 

شهر کانون اصلی و مرکز بافت همچنین (، 13: 1387کایی، )اذتاریخی و عملکردی را در خود جای داده است ارزشواجد 

 یبصری را ایجاد کرده که کلیه یانشانهخود  ارزشو معماری واجد  هاجدارهبا  همدان، در قامت میدان امام خمینی

 .اندشده یریگجهتبصری به سمت آن  کریدور صورتبهمحورها 

 هاییاکثر کاربر و ار اصلی شهر و قلب اقتصادی همدان قرار داردزبا در کنار امام خمینی توجه به اینکه میدان با

قرارگاه  عنوانبهتواند که می نمایدیمهمدان ایفا  نقشی اساسی در ساختار فضایی شهر، باشدیماطراف آن تجاری 

حضور مستمر و ماندگاری داشته  در آن از افراد به لحاظ سن و جنس در ساعات مختلف روز یتوجهقابلحضور اجتماعی 

های اطراف استخراج عوامل مؤثر در ایجاد سرزندگی خیابان حاضر، لذا هدف پژوهش (؛58: 1390)ابراهیم زارعی، شندبا

عوامل کالبدی و  پخشایش ینحوه تبیین و بررسی باایم سعی کردهاست. بدین منظور میدان امام خمینی شهر همدان 

 همدان شهر خمینی امام دانمی اطراف هایخیابان سرزندگی در عامل تأثیرگذارترین و نقاط ترینبیش، پیوندهای فضایی

 یهسته خمینی امام میدان اینکه به نظر با .ارائه دهیم های شهریخیابان فضای معاصر طراحی در راهبردهایی را یافته و

 :از اندعبارت خصوص این در مطرح سؤاالت است، همدان شهر فضایی ساختار گیریشکل اصلی

 بوده گونهچ همدان شهر خمینی امام میدان های اطرافخیابان و پیوندهای فضایی در کالبدیعوامل  پخشایش .1

 است؟

 اطراف هایخیابان در کالبدیعوامل  میان همبستگی به توجه با سرزندگی سطح ارتقاء و ایجاد بر عامل مؤثرترین .2

 چیست؟ همدان خمینی امام میدان

 ؟استهای اطراف میدان امام خمینی شهر همدان به چه صورت پیوند فضایی و میزان اتصاالت در خیابان .3

 پيشينه تحقيق -2

های سرزنده: تأثیر مشکالت کالبدی خیابان»ای با عنوان در مقاله 2014محمودی و همکاران در سال نتایج تحقیق 

های محیطی تحت تأثیر سرزندگی کیفیت های کواالالمپور با هدف بررسی ویژگیبر روی کیفیت سرزندگی خیابان
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و  پوشکفکه مشکالت کالبدی مانند  داد نشاناز مردم  و مصاحبه پرسشنامه با روش «خیابان کواالالمپور 14محیطی 

 شوند.گی میو نگهداری عالوه بر تراکم ترافیک باعث کاهش سرزند رو نامناسب، خدمات عمومی، تعمیرپیاده

ها در ایمنی با هدف شناسایی اثرات طراحی کالبدی خیابان»ای با عنوان در مقاله 2015هاروی و همکاران در سال 

ها به بررسی ارتباط آن«  GISافزار گیری مؤثر در نرمها با استفاده از اندازهی خیابانکالبدهای عوامل طراحی محدودیت

ها در خیابان ها به بلوککه درختان و نسبت ساختمان داد. نتایج نشان پرداختندراحتی دهی به ایمنی در بعد با نمره

 .استشده در امنیت کالبدی ترین عامل شناساییبیش

 هایسکونتگاه پذیریاجتماعنقش عوامل کالبدی در  »عنوان ای با در مقاله 1395تاجر و همکاران در سال علی

دو سکونتگاه غیررسمی شهر  یمقایسهبه  «(حصار امام خمینی و دیزج همدان ایهمحلهموردی:  یغیررسمی )نمونه

حصار از وضعیت  یکه محله دادنتایج نشان  پرداختند.حصار امام خمینی و دیزج به کنکاش  ییعنی محله ؛همدان

بودن  ترپذیراجتماعاین عامل یکی از دالیل  رسدمیدیزج برخوردار است که به نظر  ینسبت به محله تریمطلوبکالبدی 

 یدهندهآگاهیفاکتورهای کالبدی شامل: وجود عناصر مکث و توقف، تابلوهای  .تدیزج اس یاین محله نسبت به محله

فضا از نظر ادراکات ذهنی  پذیریاجتماعهنری، معماری و تبلیغاتی در بین سایر عوامل کالبدی بیشترین نقش را در 

 .ارندمردم د

نقش سرزندگی در ایجاد تصویر ذهنی »ای با عنوان در مقاله 1393بازوندی و شهبازی در سال نتایج پژوهش 

ررسی نقش با هدف ب تهران( ساالرسپه خیابان راههموردی: پیاد ی)مطالعه از فضای شهری گیریبهرهو میزان شهروندان 

 تحلیلی -توصیفیبه روش  «از فضای شهری گیریبهرهآن با میزان  یسرزندگی در ایجاد تصویر ذهنی شهروندان و رابطه

، نورپردازی مناسب، ایمنی نماآب و پوشش گیاهیفضای سبز، حضور  هایمؤلفهبر که عالوه  دادمیدانی نشان  صورتبه و

از وسایل نقلیه، وجود کاربری مختلف و قابلیت دسترسی فضا به وسایل نقلیه به ترتیب باالترین میانگین را دارند.  عابران

داری با فضای در پژوهش نیز همبستگی معنی شدهمطرحعوامل سرزندگی این موارد خود نشان از این موضوع دارد که 

این  ودار مثبتی وجود دارد معنیمطلوب شهروندان همبستگی شهری داراست و همچنین بین سرزندگی و تصویر ذهنی 

 باشد.میعامل نسبت به عوامل دیگر در ایجاد سرزندگی در فضا تأثیرگذارتر 

 ه بررسیب «عوامل مؤثر بر سرزندگی فضاهای شهری»ی با عنوان امقالهدر  1389خستو، سعیدی رضوانی در سال 

در کیفیت زندگی  یروادهیپنقش  نیزایمنی در تقابل با حضور اتومبیل و  اهمیت فعالیت خرید حرکت سواره که مخل

مدل کلی عوامـل  یمدل تحلیلی پژوهش که درواقع دربرگیرندهاز استفاده با . پرداختند، گرددیمو امنیت  شهروندان

اهای شهری وجود ندارد در فض سرزندگی کافی است، نتایج از این قرار است که اثرگـذار بـر سـرزندگی فـضاهای شـهری

 .است شده ارائه کالبدی ریغ ورزندگی خیابان در دو بخش کالبدی در راستای ارتقـای س هایییشنهادپدر انتها و 

 مباني نظری -3

 های شهریی خيابانکالبدعوامل  -1-3

 تبروز تعامال یشهری یا عرصه هایفعالیتکه مکان برقراری کند میمحیطی از شهر را مجسم  ،ضای شهریف

ست عنوان یک فضافضای شهری به .هویت فردی و اجتماعی باشد گیریشکلتوسعه و  ساززمینه تواندمیاجتماعی است و 

شکل فیزیکی شهرها یک مفهوم  گیرد.شکل می ی آنینهزم درو فرهنگ اجتماعی  دهدکه تعامل اجتماعی در آن رخ می

ای ها دارای اهمیت ویژهباشد. در میان انواع فضاهای شهری، خیابانآن میوتحلیل اجزای کلیدی برای درک و تجزیه

ساختار  یکنندهکننده و تقویتگرایان، خیابان فضایی ارتباطی است که جهت دهنده، تقسیماز دیدگاه عملکرد باشند.می

یعنی به تصور درآوردن  ؛فکر کردن به شهر» دیگوارتباط می این جیکوبز در نیج (.229: 1376لینچ، است)شهر 

توانند در حیات و سرزندگی های آن، با برقراری مناسب تبادالت و ارتباطات کالبدی، فضایی و اجتماعی شهر که میخیابان

 (.51: 1381زاده، و امین نژادداعی)«باشندترین تأثیر را داشته فضاهای شهری بیش
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ها در بزرگی از فعالیت یمجموعه ؛است از رسد عبارتبه ذهن میخیابان  یواژهاول در ارتباط با  یآنچه در مرحله

نظر از شکل فضاهای شهری، مشکالت اجتماعی وجوش است. در اکثر مطالعات فعلی، صرفجنب یوسیلهیک راه عبور به

 ترین مشکالت فضاهای شهری از مشکالتدهد که اجتماعیو فیزیکی که در شهر کشف شد، این مطالعات نشان می

عنوان یکی از های شهری همواره بهخیابان(. Hedman & Jazewski, 2006: 97)شوندفیزیکی شهرها استخراج می

اصلی  یو وظیفه بوده که محل نقل و انتقاالت و ایمنی و آسایش از خصوصیات آن استعناصر کلیدی فضاهای شهری 

ترین مسیر را برای دسترسی و حرکت ها راحتدر خیابانمردم  ،ویلیام وایتی گفته. با توجه به استآن ایجاد دسترسی 

ی موجود کالبد( عوامل 1های گوناگون گردیده است. در جدول )ها در دورهگیری خیابانکنند که باعث شکلانتخاب می

 جمع آوری شده است. 2012تا  1975در ادبیات نظری شهری در حدود چهل سال از 
 

 های شهری از دیدگاه اندیشمندانخیابانی موجود در : عوامل کالبد1جدول 

  های موجود در خیابانکالبدعوامل  محققین

Pushkarev & 
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، امکانات برای افراد معلول، هایمعماری، دسترس یهاتناسب فضایی، هارمونی بین سبک

 تعمیر نگهداری خیابان

Hedman & 

Jaszewski (1984) 

معماری،  یها، تناسب فضایی، هارمونی بین سبکفضای سبز و پوشش گیاهی، پوشکف

 هایدسترس

Gehl (1987) دسترسی، فضای پارکینگ، محلی برای نشستن، روشنایی، تناسب فضایی 
Nasution & Zahrah 

(2014) 
 امکانات برای افراد معلول ها،، مجسمه فوارهفضای سبز و پوشش گیاهیمحلی برای نشستن، 

Francis (1991) 
، ترافیک، های، دسترسفضای سبز و پوشش گیاهیها، ، پناهگاههایبانمحلی برای نشستن، سا

 تعمیر نگهداری خیابان

Cattell et al. (2008) 
ها، امکانات برای فواره ،، مجسمهفضای سبز و پوشش گیاهیمحلی برای نشستن، روشنایی، 

 افراد معلول، فضای پارکینگ، تعمیر نگهداری خیابان

Rubenstein (1992) 

فضای سبز و پوشش ، آلودگیها، روشنایی، ، پناهگاههایبان، محلی برای نشستن، ساپوشکف

 ، ترافیک،هایها، امکانات برای افراد معلول، فضای پارکینگ، دسترسفواره ی، مجسمهگیاهی

 معماری، یهاتعمیر نگهداری خیابان، هارمونی بین سبک

Marcus & Francis 

(1998) 

تعمیر نگهداری  ها، تناسب فضایی،فواره ،، مجسمهفضای سبز و پوشش گیاهی، پوشکف

 ها،فواره ،خیابان، دسترسی محلی برای نشستن، مجسمه

Duany, later- 

Zyberk, And Speck 

(2001) 

 ، فضای پارکینگ، ترافیک،پوشش گیاهیفضای سبز و 

 ها، دسترسیفواره ،محلی برای نشستن، مجسمه

Forsyth et al. (2008) تناسب فضایی، مدیریتفضای سبز و پوشش گیاهیها، روشنایی، ، پناهگاههایبانسا ، 

Shaftoe (2008) 

، مجسمه، گیاهیفضای سبز و پوشش ها، روشنایی، ، پناهگاههایبانمحلی برای نشستن، سا

، ترافیک، تعمیر نگهداری هایها، تناسب فضایی، امکانات برای افراد معلول، دسترسفواره

 خیابان،

Wagner & Caves 

(2012) 

ها، فواره ،، مجسمهفضای سبز و پوشش گیاهی، پوشکف، نگهداریو  یرتناسب فضایی، تعم

 ، ترافیکهایدسترس

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 20

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1268-fa.html


  78                                            ی..              شهر یهاابانيخ يسرزندگ ييفضا-یکالبد یهاشاخص يابيارز

 های فضاييپيوند-2-3

 یکپارچگی ینمونه بهترین نیز خاص طوربه. یکدیگرند با ارتباط در آن اجزای که است یکپارچه کلیتی شهر ،عام طوربه

دارند،  مختلفی ابعاد اتصال و پیوندیهم اصل است. معیارهای مشاهده قابل و ملموس ها،خیابان در آن ابعاد یهمه در

 هستند شهرسازی از ایگونه فضایی - کالبدی ابعاد یکنندهیانب اتصال، و پیوندهم اصل معیارهایزیر و معیارها اغلب اما

(. Hillier, 2007: 94)زد خواهد رقم را شهرها ساخت و بافت یکپارچگی کیفیت بهبود آن کارگیریبه ینتیجه که

 اتصال و پیوند ؛از اندعبارتاست  شده تریبیش تأکید نسبت به هاآن بر که اتصال و پیوند کیفیت اصلی معیارهای

 نیست معنابدین  اما تنوع، و تراکم پیوند، ایجاد فضایی، سازمان ونقل،حمل دسترسی و یشبکه عملکردها، و هاکاربری

 ,Speiregen)شود گرفته نادیده طراحی در محلی یجامعه مشارکت مانند مدیریتی و اجتماعی هایمؤلفه نقش که

 محلی یجامعه مشارکت چگونه که آیدمی پیش پرسش این مدیریتی و اجتماعی هایمؤلفه نقش مورد در .(37 :1965

 اجرای طرفی از زیرا؛ نیست ترکم نباشد، عوامل دیگر از تربیش راگ وردم نای تأثیر. شودمی یکپارچگی باعث طراحی در

 از یکی محلی یجامعه مشارکت دیگر، طرف از. است محلی یجامعه مشارکت گرو در کالبدی معیارهای آمیزموفقیت

 .(Ellin, 2006: 57ت)مهم ایجاد یکپارچگی اس عوامل از یکی نیز طبیعی رشد و طبیعی رشد عوامل
 

 و اتصال یوندیهم پبندی معیارهای : جمع2جدول 

 اصل معيار زير معيار

 روی و مسیرهای پیادهقابلیت پیاده یتوسعه

پیوند و اتصال شبکه 

دسترسی و 

 ونقلحمل

پيوند 
صال

و ات
 

 منظور تسهیل حرکتساختن اتصاالت به

 آمدومنظور افزایش رفتساختن اتصاالت به

 مسیرهای دسترسی تعمیر و نگهداریمحلی در  یمشارکت جامعه

یکپارچگی مسیرهای 

 رورو و سوارهپیاده

 کننده ترافیک در مسیرهای دسترسیاثرات آرام

-دوچرخهتوجه به مسیرهای ، هاآنخوانایی و  هایدسترسادغام  

 و کودکان ها، پیادهسواری

ترکیب و اتصال  اجتماعی پیوند و یکپارچگی

 عملکردها
پیوند و اتصال 

ها و کاربری

 عملکردها

 پتانسیل ترکیب عملکردها با یکدیگر

 یپایه بر استانداردهایی از استفاده با در خیابان هاکاربری تعیین

 جامعه اندازهایچشم و عمومی عملی اهداف
 یکپارچگی

و ایجاد اختالط  خاص کاربری یک ها بهکاربری ننمودن محدود

 کاربری و تنوع فضایی

خیابان  درون در حرکت نور، داخلی، باز فضای اجزا، اصلی، هایراه ها،ورودی هماهنگی و پیوستگی

 همسایگی واحدهای و
 فضا و توده پیوند

 عناصر فضاییپیوستگی 

 هاخیابان یجداره یکپارچگی و کلیت حفظ

 متنوع مسیرهای یوسیلهبه یکدیگر به متصل عمومی فضاهای شبکه ایجاد
پیوند و اتصال 

 سازمان فضایی
 عمومی فضاهای پیوندی رشد

 بندیاستخوان تشکیل و کریدورها و مراکز اتصال و پیوند بر تأکید
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 سرزندگي -3-3

سرزنده که  یدانست. فضا livability، liveliness، vitality، viabilityمانند  یمعادل واژگان توانمیرا  یسرزندگ

؛ ندینما یبه آنجا آمده و لحظات را در فضا سپر یا به اجبارخود و  اریاز روز، انواع افراد به اخت یعیوس یدر دامنه

و  )فروتنگیرددر فضا صورت  ییایو پو یسرزندگ و بمانندو  ندیایکه مردم ب شدبا ایگونهبه دیفضا با یعنی ؛دیگرعبارتبه

در فضا  کینامیو د ییایپو قیفضا باشد و از طر یسرزندگ ینشانه تواندمیدر فضا  تی(. تداوم فعال66: 1392 دیگران،

را مربع و  ایپو یشهر یفضا توانمیاگرچه  داندمی یخط عمدتاًرا  ایپو یشهر یفضا یکالسمک .ردیقرار گ یابیمورد ارز

 (.abdul latip et al., 2009: 149)دانست رهیدا ای

و معتقد است  دهدمیقرار  موردبررسیکالن  مقیاس دررا  یعمدتاً سرزندگشکل شهر  یتئور در کتاب نچیل نیکو

شکل  یعملکرد یو عدالت، محورها ییکارا ار،ینظارت و اخت ،یمعنا، تناسب، دسترس گریبه همراه پنج عامل د یسرزندگ

مقدار الزم آب،  تیبقا، کفا ؛از اندعبارتکه  کندمی میرا به چند بخش تقس ی. او سرزندگدهندمی لیخوب شهر را تشک

 زیستمحیط انیم یهماهنگ یو خطرات؛ سازگار محیطیزیستنبود سموم  ،یمنیو خدمات مواد زائد؛ ا یهوا، غذا، انرژ

 یچارلز الندر ی.کیولوژیثبات ب درنهایتانسان و  مورداستفادهموجودات زنده  یکیژنت تنوعو  یسالمت انسان؛ یازهایو ن

را مجزا  یریپذستیو ز یاو سرزندگ(. 23: 1390نژاد، )مهدوینموده است یمتفاوت بررس ایگونهبهرا  یمفهوم سرزندگ

شهر  ییشناسا یرا برا مؤثر اریمع 9پرداخته است. او  مسئلهبه  یعمده و به شکل موضوع کردیکرده و با چهار رو فیتعر

ارتباط و  ،خالقیت ز،یو تما تیهو ،امنیتو  یمنیا ،ی، دسترستنوعافراد،  دی: تراکم مفشماردبرمی ریپذستیو ز سرزنده

 یشهر را به شکل موضوع یسرزندگ تریجامع دیبا د گریو رقابت. او نسبت به افراد د یسازمان تیظرف ،مساعیتشریک

، داندمیدر شهر  یسرزندگ جادیا یچهار اصل را برا کوبزیج نیاست ج نمودهاشاره  هاآنکرده و به عوامل مؤثر بر  یبررس

مختلف ساخته  نیافراد مختلف و سن یبرا کوچک باشد، محدوده دیبا هابندیدسته ترشیب ت،یاز دو فعال شیب دربرداشتن

 میرا به چند بخش تقس یسرزندگ نچیل نی(. کو78: 1381 نچ،یباشد)ل هافعالیتو  یدر ساختار و کاربرتنوع  یشود، دارا

را  یکیو اکولوژ یکیولوژیب یارهایمع عمدتاًاو  بیولوژیکی.و ثبات  یسالمت ،یسازگار ،یمنیبقا، ا ؛از اندعبارتکه  کندمی

 (.1-5: 1389 ،یرضوان و )خستوگیردمی دهیرا ناد یو فرهنگ یمسائل اجتماع ریقرار داد و عوامل نظ مدنظر

 های شهریپيوند فضايي در سرزندگي خيابان -4-3
 فضاها، این در تعامل و توقف برای مردم جذب کمیت و کیفیت بر توانندمی عمومی فضاهای در موجود هایفعالیت

 فعال و جمعی تا فردی روزمره، هایفعالیت از وسیعی یدامنه بروز برای هاییزمینه های شهری،باشند. خیابان تأثیرگذار

 و فعال مشارکت و سایرین کردن تجربه و سپردن گوش کردن، نگاه مثل هاییفعالیت. آورندمی فراهم را غیرفعال و

 موانع بدون و خوانا و فیزیکی دسترسی همچنین (.Gehl, 1987: 341)گرددمی مکان سرزندگی سبب مکان، در غیرفعال

 در کامل صورتبه مردم با که دانست شهر از قسمتی توانمی را شهری هایخیابان .است بوده مهم امر این در خیابان در

 نیازهای رافع نوعیبه و هستند رؤیتقابل و باشدمی عینیت دارای که هستند خود امور انجام مشغول مردم و است ارتباط

توان بندی کلی و با حذف عوامل ذهنی فضاهای شهری میبرای این منظور در یک جمع .باشندمی افراد روحی و فیزیکی

بنابراین بندی نمود؛ ی را دستهسرزندگ ی، پیوندهای فضایی وکالبددر ایجاد چارچوب مفهومی معیارهای زیر و ابعاد 

 )خستوباشندیجاد سرزندگی مؤثر میها و پیوندهای فضایی در اهای کالبدی محیط با ایجاد معانی و تأمین فعالیتویژگی

 (.1-5: 1389 ،یرضوان و
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 پژوهش: چهارچوب مفهومی 1نمودار 

 موردمطالعهمحدوده  -4

ارتباطی شهرهای غرب به مرکز ایران از  هایراه تریناست. مهم تمدن ایران بودههمدان اولین پایتخت نخستین 

تقسیمات آن شعاعی از میدان امام  و مرکزگراست یشهر دارای نقشه. این استگرفته صورت میدیرباز از طریق این شهر 

، باباطاهر، تختی، است و در همدان، محل تقاطع خیابان شهدا پهلوی یمیدان امام مربوط به دوره باشد.خمینی می

ل فریش تهیه این میدان توسط مهندس معمار آلمانی کار یطرح و نقشهت. اس شده واقع شریعتی، بوعلی سینا، اکباتان

ها و بازار همدان حفظ یک قرن هنوز این میدان موقعیت ارتباطی خود را با خیابان تقریباًقدمت  باوجود. است شده اجراو 

به نحوی است که هر چه شهر  ها از این میدان دایره شکلانکشی یا انشعاب خیابطراحی و اصول خیاباناست.  کرده

 (.61: 1390زارعی، )ابراهیمزیر نفوذ همین میدان مرکزی شهر است غیرمستقیمشود، باز تر میگسترده

از این . است شده ساخته« باروک»تهران و به سبک  آبادحسنمیدان  هایساختمانبناهای اطراف میدان هم شبیه 

شهر امامسان بر این باورند که میدان کارشناشود. میدرجه منشعب  60 یمتری منظم با زاویهیابان سیمیدان شش خ

این  ،جایگاه میدان امام همدان شده داشتننگهترین دالیلی که باعث همدان، نماد شهرسازی مدرن است. یکی از مهم

های موجود . میدان امام همدان به علت داشتن کاربریشودهای اصلی شهر از این میدان آغاز میاست که سایر خیابان

ترین نقاط شهر همدان های عمومی نقاط مختلف شهر و یکی از سرزندهیآغازین دسترس یدر اطراف خود و نیز نقطه

 (.63: 1390زارعی، )ابراهیمگیردی سرزندگی مورد ارزیابی قرار میفضای-البدیک یموردی از جنبه یو برای مطالعه است
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شهر همدان ماتیتقس یمحدوده: 1 تصویر  

 شناسي تحقيقروش -5

های اطراف میدان امام یافتن نقاط سرزنده در خیابانو  یبررس یعنی ؛پژوهش نیا یبه هدف اصل یابیدست یبرا

در  یانهیزم -یبوده، سپس از روش پژوهش مورد یلیتحل -یفیتوص قیشده، نوع تحقمطرح هیآزمون فرض زیو ن همدان

پژوهش در  یشده از چارچوب نظراستخراج یارهایمع یابیو ارز یشده و به بررس موردمطالعه استفاده یمحدوده یبررس

 .شودیموردمطالعه پرداخته م یسطح محدوده

داده و تحلیل  یآورجمعدر نوع  پژوهشاین  .باشدیمصاحبه و مشاهده م، صورت پرسشنامهاطالعات به یابزار گردآور

جوانب  یتمامو  اندشدهکدیگر ادغام با ی گیرییجهنتمجزا تحلیل و سپس در  صورتبهنتایج از نوع موازی بوده و نتایج 

 هاداده یورآگرد یه. برای نیل به این منظور طریقگیردیمصورت  هاآن یهمسوسازو  هایافته یبندجمعاین موضوع با 

 .گرددیمبیان  هاشاخصاز  یکهر برای 
 

 شناسی تحقیقای از روش: خالصه3جدول 

 تحلیل روشبر اساس ابزار و  هادادهنوع  بندییمتقس

 هاشاخص
محل 

 نشستن

 امکانات

 رفاهی

مطلوبیت 

 پوشکف
 آلودگی روشنایی

فضای 

 سبز و

 پوشش

 گیاهی

 مجسمه
فواره و 

 نماآب

 یگردآورنوع 

 داده
 پرسشنامه، ثبت مشاهده

 متغیرها یسازمدل ،داغ و سرد یهالکهتحلیل عامل،  روش تحلیل
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 GIS,SPSS,MATLAB ابزار تحلیل

 هاشاخص

 امکانات

برای افراد 

 معلول

فضای 

 پارکینگ

مراکز 

 تجاری

ایمنی و 

 امنیت
 ایستگاه اتوبوس و تاکسی هانشانه

 یگردآورنوع 

 داده
 پرسشنامه، ثبت مشاهده

 متغیرها یسازمدل ،داغ و سرد یهالکهتحلیل عامل،  روش تحلیل

 GIS,SPSS,MATLAB ابزار تحلیل

 هاشاخص
ه دسترسی پیوند و اتصال شبک

 ونقلحمل
 هاتودهپیوند و اتصال 

و  هایکاربرپیوند و اتصال 

 عملکردها

 یگردآورنوع 

 داده
 استفاده از اسناد

 تکنیک نحو فضا روش تحلیل

 UCL DEPTHMAP,MATLAB ابزار تحلیل

 

 نیب در 1مورگانجدول  همدان تصمیم گرفته شد تا با استفاده از توجه به جمعیت موجود شهر در این پژوهش، با

گردد که برای هایی توزیع صورت تصادفی، پرسشنامهمیدان امام به اطراف هاینفر از افراد مختلف حاضر در خیابان 351

های آن سؤال تدوین گردید که از طیف لیکرت برای اعتباردهی برای هر سؤال بهره فاکتورها به تعداد شاخص هریک از

روایی پرسشنامه با  ( =0.72Cronbach's Alphaکرونباخ محاسبه شد ) یآلفا بیضر پرسشنامه با ییایپاگرفته شد. 

که بر سنجش همبستگی  تحلیل عاملیتکنیک با استفاده از سپس  .محاسبه گردید CVI=0.81استفاده از فرمول 

ارتباط با موضوع از کنند و متغیرهای بیها و متغیرها به تعداد کمی عامل کاهش پیدا میشاخص متغیرها استوار است،

های چند متغیره که هدف تحلیل عاملی نامی است عمومی برای برخی از روشدرواقع،  شوند.تحلیل خارج می یمحدوده

پردازد و درنهایت هاست. این روش به بررسی همبستگی درونی تعداد زیادی از متغیرها میاصلی آن خالصه کردن داده

عنوان تمام متغیرها به ،کند. در این تکنیکتبیین می و بندی کردهی محدودی دستههای عمومها را در قالب عاملآن

 های این روش تشریح خواهد شد.در ادامه ابتدا مفاهیم کلیدی و سپس گام .گیردمتغیر وابسته قرار می

 مراحل اجرای تحليل عاملي -1-5

 شود:در سه مرحله انجام می معموالًتحلیل عاملی 

 دهیم.ها را تشکیل میماتریسی از همبستگی ،غیرهابرای تمام مت .1

 کنیم.استخراج می ،از ماتریس همبستگی، اجزای اصلی را که همان فاکتورها هستند .2

ترین عمومیعضی از فاکتورها به حداکثر برسد. همبستگی بین متغیرها و ب یشوند تا رابطهها چرخانده میعامل .3

 است. 2یماکسروش در این مرحله روشی موسوم به وار

 پردازیم.یمها های زیر باید طی شود که در ادامه به آنبرای طی کردن این سه مرحله، گام

 ها برای تحلیل عاملی: اطمینان از مناسب بودن داده1گام 

 تولید ماتریس همبستگی برای متغیرهای نمونه آماری: 2گام 

 هاروش استخراج عامل :3گام 
                                                      

 Daryle w. Morganو Robert v. Krejcie ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است. درواقعجدول مورگان یکی از پرکاربردترین روش -1

 .اندبرآورد کردهدر این جدول نمونه را  یاندازه ا استفاده از فرمول کوکرانبجامعه  یهاه ازای مقادیر مختلف از اندازهب
2- varimax 
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 هاچرخش عامل :4گام 

را سنجیده و درنهایت با استفاده از مدل موران میزان پخشایش بعد کالبدی  GISافزاربا استفاده از نرم گام بعدی،در 

 موردمطالعه موردسنجش قرار گرفته است. یرا در سطح منطقهکالبدی  عوامل

ها برای سنجش میزان خودبسندگی فضایی در مطالعات روش نیترجیراو  نیترپراستفاده موران جهانی و محلی یکی از

ها را بر اساس مقایسه را آزمون کرده و نقاط اوج یا هات اسپات موردنظرموران محلی شاخصی است که مکان  شهری است.

 و بیان ریاضی آن به شرح زیر است: کندیمی سازمدلی مجاور هانمونهبا 

𝐼 =
𝑛 ∑ ∑ 𝑤𝑖,𝑗

𝑛
𝑗=1 𝑧𝑖

𝑛
𝑖=1 𝑧𝑗

𝑆𝑜 ∑ 𝑧𝑖
2𝑛

𝑖=1

1ی رابطه                                                                                                              

,𝑖 یوزن فضایی بین عارضه𝑤𝑖,𝑗. از میانگینش است 𝑖 یمیزان خطای یک ویژگی برای عارضه 𝑧𝑖که در آن 𝑗  و𝑛 

  :ی فضایی استهاوزن یتجمیع همه 𝑆𝑜و  هاعارضه مساوی با تعداد کل
𝑆𝑜 = ∑ ∑ 𝑤𝑖,𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 2ی رابطه                                                                                                               

 بیان ریاضی موران محلی نیز به شرح زیر است:

 ∑ 𝑤𝑖𝑗(𝑥𝑖𝑖=1 𝑗≠𝑖 − 𝑥)̅̅ 3ی رابطه                                                                                                             ̅  

 

𝐼𝑖 =
𝑥𝑖−�̅�

𝑠𝑖
2                                                                                     رابطهی 4                                                                                                                                

تعداد کل  𝑛و  jو  i یزن فضایی بین عارضهو 𝑤𝑖𝑗وطه و میانگین صفت مرب �̅�و  𝑖 یصفت عارضه 𝐼𝑖که در آن 

 ست.هاعارضه

 روش چيدمان فضا -2-5

های اطراف میدان امام خمینی شهر همدان از روش چیدمان فضا استفاده شد. جهت بررسی پیوندهای فضایی در خیابان

عملکردها  ،هایکاربر، پیوند و اتصال ونقلحملدسترسی و  یشبکهتوانیم پیوند و اتصال درواقع با استفاده از این روش می

 سنجید. موردمطالعه یتوده و فضا را در محدودهو اتصال  و پیوند

 از یعنی ؛آن ماهیمف تریناصلی از فضا چیدمان درروش در این پژوهش، مورداستفاده کاربردی مفاهیم معرفی برای

 استفاده شده است. یوندیپهمو  عمقاتصاالت، 

 عمق -1-2-5

 طی گراف در موجود هایگره از هریک به گره یک از رسیدن برای که شودمی گفته فضایی گام ترینکم به در اینجا عمق

شود. دیگر می یعنوان یکی از مراحل نشان داده شود که باعث عبور یک نقطه در نقطهباید به طورکلی عمق. بهشودمی

 شود که تعداد زیادی از مراحل بین دونقطه نهفته باشد.این نقطه زمانی در نظر گرفته می

 اتصال و ارتباط -2-2-5

 مستقیم ارتباط گره یک با که هاییگره تعداد ؛از است عبارت اتصال. باشدمی اتصال روش این از آمدهدستمقدار دیگر به

تعدادی نقطه در  ؛عبارت است ازروش  این از آمدهدستبه مقدار ترینمهم مقدار این بگوییم نباشد اگر اغراق شاید .دارند

 شود.طور مستقیم به فضاهای دیگر متصل میفضا که به

𝑐𝑖=𝐾 5ی رابطه                                                                                                                                       

 یاشاره به اتصال در نقطه 𝑐iو شودیمدیگر در نظر گرفته  یبه نقطه مستقیم طوربهکه  است ینقاطتعداد  kکه در آن 

i دارد. ام 
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 يوندیپهم -3-2-5 

 یدهد. فضا درجههای تابع را نشان میای از ارتباط یا جدایی بین یک نقطه با کل سیستم یا سیستمدرجه یوندیپهم

شود. این شاخص ارتباط مستقیم با ارتباط داشتن که با دیگر فضا جذب میهنگامی ؛دهدرا نشان می یوندیپهمباالیی از 

ه ب (.68 :1381زادگان، عباس)ودگیری شتواند توسط عدم تقارن نسبی یا تقارن نسبی اندازهمی یوندیپهمدارد. میزان 

 شرح ذیل:

 𝑅𝐴𝑖 =
2(MDi−1)

n−2
6ی رابطه                                                                                                                      

 

𝑅𝑅𝐴𝑖 =
RA

𝐷𝑛
7ی رابطه                                                                                                                              

 که در آن

D=2{𝑛(log2((𝑛 + 2)(3) − 1) + 1) }[(𝑛 − 1)(𝑛 − 8ی رابطه                                                       [(2  

 ام.i  یمیانگین عمق از نقطه MDو  nتعداد نقاط برابر با 

 

 
 ای از روش تحقیق: خالصه2نمودار 

 ی تحقيقهايافته -6

های ها، ماتریسی است که ستونها تشکیل شود. ماتریس دادهابتدا باید ماتریس داده ،انجام تحلیل عاملی منظوربه

نسبت  خیابان nشاخص را به  mای بنابراین اگر در منطقه؛ خواهد بود هاانخیابها و سطرهای آن شامل آن شامل شاخص

mداده باشیم، ماتریس  × n  17و مورد مطالعاتی از شش خیابان تشکیل شده  یمحدودهخواهد بود. با توجه به اینکه 

یوندهای های اطراف میدان امام خمینی شهر همدان در ابعاد کالبدی و پسنجش سرزندگی خیابانشاخص نیز برای 

 خواهیم داشت. زیر صورتبه 6×17بنابراین ماتریس  ؛شدهانتخاب فضایی
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 لیتحل یهاداده سیماتر: 4جدول 

بوعلي  شريعتي باباطاهر تختي شهدا

 سينا

   اکباتان

 به کل محدوده پوشدرصد مطلوبيت کف  51/28 48/10 86/8 10/21 66/12 39/18

 محدوده به کل تعداد محل نشستن 21 2 - 17 3 5

 به کل محدوده درصد امکانات رفاهي 61/24 84/11 87/8 03/21 31/15 34/18

 تعداد روشنايي 25 37 36 19 24 31

 به کل محدوده درصد ميزان آلودگي 20/11 52/23 24/22 38/9 54/16 12/17

 به کل محدوده درصد فضای سبز و پوشش گياهي 51/14 82/11 02/20 17/15 34/17 14/21

 تعداد مجسمه 5 - - 3 - -

 نماهاتعداد فواره و آب 1 - - - - -

 به کل محدوده درصد امکانات برای افراد معلول 81/41 - - 05/47 - 14/11

 تعداد فضای پارکينگ - 6 9 - 7 9

 تعداد مراکز تجاری 9 4 1 5 2 6

 به کل محدوده درصد ايمني و امنيت 31/29 17/16 21/9 63/20 63/14 05/10

 هاتعداد نشانه 5 2 2 3 3 2

 و تاکسي تعداد ايستگاه - 3 5 - 2 1

به  ونقلدرصد پيوند و اتصال شبکه دسترسي حمل 11/13 72/16 81/17 09/14 13/21 14/17

 کل محدوده

به کل  ها و عملکردهادرصد پيوند و اتصال کاربری 54/24 24/13 44/12 34/21 06/11 38/17

 محدوده

 به کل محدوده درصد پيوند و اتصال توده و فضا  38/19 34/16 39/13 81/18 52/14 56/17

 1396های مرکز آمار داده منبع: محاسبات نگارنده بر اساس

 

شود. و بارتلت استفاده می KMO هایها در تبیین پدیده از آزمونها و مناسب بودن آنبررسی کفایت داده منظوربه

 استفاده 4/0های با مقادیر ویژه زیر و حذف شاخص وخطاآزمونها را تأیید کنند از روش برای آنکه این دو آزمون شاخص

های باقیمانده انجام شد. حذف شد و تحلیل عاملی روی شاخص تعداد مجسمه ترتیب شاخصاینشده است. به

 جدول زیر نتیجه داد: صورتبهرتلت و با KMOترتیب آزمون اینبه
 

 بارتلت و KMO آزمون نمونه جینتا: 5 جدول

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
507/0 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 075/348 

df 78 

Sig. 000/0 
 

 

 ارائه شد:صورت جدول زیر مقادیر ویژه هر یک از متغیرها به
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 مشترک عوامل سیماتر: 6 جدول

 شاخص مقدار ویژه

 920/0 به کل محدوده پوشکفدرصد مطلوبیت  

 966/0 به کل محدوده تعداد محل نشستن

 899/0 به کل محدوده امکانات رفاهی درصد

 757/0 تعداد روشنایی

 625/0 به کل محدوده آلودگیدرصد میزان 

 897/0 به کل محدوده فضای سبز و پوشش گیاهی درصد

 825/0 نماهاآبفواره و  تعداد

 914/0 به کل محدوده امکانات برای افراد معلول درصد 

 843/0 فضای پارکینگ تعداد

 700/0 مراکز تجاری تعداد

 570/0 به کل محدوده ایمنی و امنیت درصد

 886/0 هانشانهتعداد 

 988/0 و تاکسی ایستگاهتعداد 

 987/0 به کل محدوده ونقلحملپیوند و اتصال شبکه دسترسی  درصد 

 920/0 به کل ها و عملکردهایکاربرپیوند و اتصال  درصد 

 966/0 به کل محدوده توده و فضاو اتصال  یوندپدرصد  

 

مرحله در این  ندارند. 4/0ها همبستگی زیر یک از شاخصهیچ ،شودطور که در جدول مقادیر مشترک دیده میهمان

توانند باعث پوشش هدف پژوهش گردند. بدین منظور در های انتخابی تا چه اندازه میشود که تعداد عاملتعیین می

ترند که دارای مقادیر هایی مناسبشده آن دسته از عاملها مشخصهر یک از شاخص یاول که مقادیر ویژه یمرحله

ها را پوشش % درصد تغییرات داده 10یی حداقل تنهابه% و هر یک  60 جمعاًحال یندرعتر از یک باشند و ی بیشژهیو

 دهند.
 عوامل تعداد نییتع :7 جدول

 مختلف هایعامل ویژه مقادیر و واریانس درصد

فه
مؤل

ها
 

 اولیه یویژه مقادیر

 که ییهاعامل شده تبیین واریانس

 یک عدد از تربزرگ هاآنی هژیو مقادیر

 باشد.

 یهاعامل مقادیر مجموعه

 چرخش از بعد شدهاستخراج

 کل
درصد 

 واریانس
 کل درصد تجمعی

درصد 

 واریانس
 کل درصد تجمعی

درصد 

 واریانس

درصد 

 تجمعی

1 927/3 204/30 204/30 927/3 204/30 204/30 326/3 583/25 583/25 

2 746/2 126/21 330/51 746/2 126/21 330/51 713/2 867/20 450/46 

3 950/1 000/15 330/66 950/1 000/15 330/66 897/1 590/14 041/61 

4 442/1 092/11 422/77 442/1 092/11 422/77 848/1 218/14 259/75 

5 087/1 363/8 758/85       

6 513/5-6e6 241/4e5- 000/100       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            13 / 20

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1268-fa.html


  87                                                      1397 بهار، سي و يکمتم، شماره شمطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره ه

 

، %25دهند. عامل اول ها را پوشش میداده %75.26دهد که مجموع چهار عامل اجرای تحلیل نشان می ینتیجه

عامل و انجام  4بنابراین با انتخاب ؛ دهدها را پوشش میداده %14، عامل سوم و چهارم نیز هرکدام حدود %20عامل دوم 

ها و عوامل که در زیر دول همبستگی بین شاخصآیند. در جها و عوامل به دست میچرخش واریماکس ارتباط شاخص

تری با آن عامل هایی که همبستگی بیشعامل ارائه شده است. برای هر عامل، شاخص 4ها با هر آمده، همبستگی شاخص

 شوند.انتخاب می ،دارند
 عوامل و هاشاخص نیب یهمبستگ جدول: 8جدول 
aRotated Component Matrix 

Component 
 

4 3 2 1 

 به کل محدوده پوشکفدرصد مطلوبیت  826/0   

 به کل محدوده تعداد محل نشستن    817/0

 به کل محدوده امکانات رفاهی درصد  872/0  

 تعداد روشنایی   773/0 

 به کل محدوده آلودگیدرصد میزان  -829/0   

 به کل محدوده فضای سبز و پوشش گیاهی درصد   861/0 

 نماهاآبفواره و  تعداد   810/0 

 به کل محدوده امکانات برای افراد معلول درصد   359/0 

 فضای پارکینگ تعداد    785/0

 مراکز تجاری تعداد 986/0   

 به کل محدوده ایمنی و امنیت درصد  964/0  

 هانشانهتعداد     445/0

 و تاکسی ایستگاهتعداد     903/0

 به کل محدوده ونقلحملپیوند و اتصال شبکه دسترسی  درصد  925/0  

 به کل ها و عملکردهایکاربرپیوند و اتصال  درصد   973/0 

 به کل محدوده توده و فضاو اتصال  یوندپدرصد     915/0
 

 

 صورت زیر است:ها با عوامل بهبر اساس جدول فوق، ارتباط شاخص

  ونقل حمل یدسترس یو اتصال شبکه یونددرصد پ به کل محدوده، امنیتایمنی و  درصد های، با شاخص1عامل

و اتصال توده و فضا به کل  یوندپ ، درصدو عملکردها به کل هایو اتصال کاربر یوندپ ، درصدبه کل محدوده

 ارتباط دارد. مراکز تجاری تعدادو  محدوده

  به کل محدوده،  فضای سبز و پوشش گیاهی به کل محدوده، درصد امکانات رفاهی های درصد، با شاخص2عامل

 و تاکسی ارتباط دارد. ایستگاهتعداد 

  تعداد روشنایی ،محل نشستن به کل محدوده ، تعدادبه کل محدوده پوشکف یتدرصد مطلوبتعداد ، با 3عامل 

 ارتباط دارد.فضای پارکینگ  و تعداد

  یدرصد امکانات براو نماها تعداد فواره و آببه کل محدوده،  آلودگیدرصد میزان ، هانشانهتعداد  ، با4عامل 

 ارتباط دارد. افراد معلول به کل محدوده

در ابعاد کالبدی و پیوندهای  های اطراف میدان امام خمینی شهر همدانخیابان سرزندگیسنجش متغیرهای  یمعادله

 (9ی )رابطه بر اساس مدل تحلیل عاملی عبارت است از: فضایی
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𝑆𝑃𝑗 =
∑ 𝜆𝑖𝐹𝑆𝑖

𝑘
𝑖=1

∑ 𝜆𝑖
𝑘
𝑖=1

                                                                                                                  9ی رابطه       

البدی و در ابعاد ک های اطراف میدان امام خمینی شهر همدانخیابان سرزندگیاگر بر اساس این معادله عدد سطح 

 شود.محاسبه کنیم جدول زیر حاصل می پیوندهای فضایی
 

 در ابعاد کالبدی و پیوندهای فضایی های اطراف میدان امام خمینی شهر همدانخیابان سرزندگی: مقدار عددی سطح 9 جدول

  خیابان مقدار عددی عوامل

 شهدا 209/0

شهری در ابعاد کالبدی و  یهاابانیخسرزندگی 

 پیوندهای فضایی

 تختی 068/0

 باباطاهر 732/0

 شریعتی -192/0

 بوعلی سینا -063/0

 اکباتان 635/1

 

 های باباطاهر، اکباتان و شهدا است.میزان سرزندگی در خیابان ترینشود که بیشبا توجه به جدول فوق مشاهده می

 های داغ و سردلکه، تحليل Gفضايي  یآماره -1-6

عمومی برای  Gهای اطراف میدان امام شهر همدان ضریب در خیابان یکالبدبه الگوی تمرکز عوامل  یابیدست جهت

است.  شده محاسبهاز روش صفر و یک و روش مرز مشترک  GISافزار از طریق نرمیی فضا ی و پیوندهایکالبدعوامل 

ای از نقاط داغ که پهنه آن استاست و شواهد حاکی از  شده محاسبهعمومی نیز  Gهمچنین مقدار مورد انتظار ضریب 

 وجود دارد. باباطاهر و اکباتان شهدا، هاییابانخدر 

. در روش اندشده متمرکزها در نزدیکی یکدیگر در این خیابانکالبدی  این امر به این معنا است که پخشایش عوامل

در  کالبدینقاط سرد وجود دارد و پخشایش عوامل  از ایسینا یک پهنه بوعلی یعتی،شر تختی، هایمرز مشترک خیابان

نقشه آن از روش تحلیل  یهای داغ و سرد و ارائهتر وجود دارد. برای تحلیل بهتر و شناسایی موقعیت لکهها کماین خیابان

 (10 )جدولامام شهر همدان استفاده شده است های اطراف میدانهای فضایی خیابانالیه برحسبهای داغ لکه

 بررسي پيوند فضايي با استفاده از روش چيدمان فضا -2-6
 یوندیهم پ ارزش از باباطاهر های اکباتان و شهدا وخیابان که هددمی ننشا یوندی و اتصاالتپهمارزش  متوسط اتتغییر

 یندر ا معابر یشبکهبه این معنا که ارتباطات باشند. می رداربرخو غربی و جنوبی تمحال به نسبت یباالترو اتصاالت 

 های مذکور دارایخیابان و دهبو مناسب هاخیابان ینا درون به و آنبه  سترسید که ستا ایگونهبه شهر کل در قسمت

 در جتماعیا و دیقتصاا هاییتفعال ءتقاار باعث دخو که باشندیم شهرکالن بندیاستخوان و رساختا در مناسبی هجایگا

 آورد و همچنینمی همافر را ی سرزندگیمحیطی و درنتیجهزیست و فاهیر ی،کالبد یتوسعه یطاشر و هشد هاخیابان ینا

 مناسبی ارتباط و آیندنمی حساببه های اطراف میدانخیابان در ایزوله فضاهای به دلیل وجود بازار و میراث فرهنگی، جزو

تری است. این سینا دارای مقادیر بیش بوعلی شریعتی، تختی، هایعمق خیابان ازنظر .اندکرده برقرار فضاها یبقیه با را

، پیوند و اتصال ونقلحملی دسترسی و پیوند و اتصال شبکه درواقعبه این معنا است که میزان اتصاالت و پیوند فضایی )

 (11 )جدول تر استها کمتوده و فضا در این خیابانو اتصال  ها و عملکردها و پیوندیکاربر
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 روش برحسب همدانشهر  های اطراف میدان امام خمینیدر خیابانکالبدی تراکم عوامل  سرد و داغ هایلکه : موقعیت10جدول 
Hot Spot Analysis 

 های اطراف میدان امام خمینی شهر همداندر خیابانکالبدی طیف رستری پخشایش عوامل 

 نقشه توضیحات

 هایبه دلیل قرارگیری بازار، مغازه عوامل کالبدی ازنظر

 هایتجاری و میراث فرهنگی در خیابان تجاری، مراکز

پخشایش  تر است.بیش باباطاهر و اکباتان و شهدا

ها، روشنایی، امکانات رفاهی، نشانه مناسب وسایل

های شهدا، خیابان فضای سبز و پوشش گیاهی در

به دلیل ساختار  گرفته است. قرار اکباتان و باباطاهر

 در شعاعی میدان، قرارگیری بازار و میراث فرهنگی

صورت متعادل به  های شهدا، اکباتان و باباطاهرخیابان

، پخشایش عوامل کالبدی درمجموع. گرفته است قرار

 رشد الگوی از های امام خمینی شهر همداندر خیابان

های شهدا، خیابان در داغ نقاط گیریشکل با ایخوشه

های تختی، خیابان در سرد نقاط و اکباتان و باباطاهر

 است. برخوردار شریعتی، بوعلی سینا
 

 

 های اطراف میدان امام خمینی شهر همدانخیابان در ییفضا دمانیچ به مربوط اطالعات سهیمقا: 11جدول 

میزان اتصال  

 در

های خیابان

شهدا، اکباتان 

 و باباطاهر

در میزان اتصال 

های خیابان

تختی، شریعتی، 

 بوعلی سینا

هم پیوندی در 

 هایخیابان

 و اکباتان شهدا،

 باباطاهر

هم پیوندی 

-در خیابان

 تختی، های

 شریعتی،

 سینا بوعلی

عمق کلی در 

های خیابان

شهدا، اکباتان 

 و باباطاهر

عمق کلی در 

های تختی، خیابان

شریعتی، بوعلی 

 سینا

 1913 117 417/2 894/3 2 7 ترین مقدارکم

 5080 223 443/10 433/50 1387 54 ترین مقداربیش

 2270 814/147 876/5 022/27 38/1043 27/29 میانگین

 

 های اطراف میدان امام خمینی همدان به روش چیدمان فضا: پیوند فضایی در خیابان12جدول 

 عمق یوندیهم پ ارتباطات
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 و پيوند فضايي کالبدیمتغيرهای فازی  سازی محاسباتمدل -3-6

فضاهای شهری که افراد با ساختار سنی و جنسی گوناگون همواره در آن حضور دارند  تریناصلی عنوانبه هاخیابان

. از اهمیت فراوانی برخوردارند ،آیندمی حساببهو تقویت روابط اجتماعی در شهرها  گیریشکلبستری برای عنوان بهو 

های اطراف میدان امام شهر ها بر سرزندگی در خیابانو پیوند فضایی و تأثیر آن یمتغیرهای کالبد سازیمدل لذا به

گردد بعدی ذخیره میماتریس سه شکل یک نمودار بهافزار یک شده است. در این نرم افزار متلب پرداختههمدان از نرم

در این قسمت  .شودای تعیین رنگ نقاط استفاده میعد اول و دوم آن برای تعیین مختصات نقاط و بعد سوم آن بربکه 

ت به بعدی برای تجسم اطالعاجهت نمایش توابع گرافیکی سه فضایی پیوند ی وکالبدطول و عرض مختصات متغیرهای 

 آمده است. به دستو درنهایت نمودار زیر  محیط متلب وارد کرده شده
 

 
 های اطراف میدان امام خمینی شهر همداندر خیابان کالبدی و پیوندهای فضاییی توزیع فراوانی ابعاد بعدسه ی: نقشه3 نمودار

 

و اتصال  یوندپبه کل محدوده،  ایمنی و امنیتاول ) هایبه عامل نسبت موردبررسی متغیرهای پراکنش نمودار این در

و اتصال توده و فضا به  یوندپ ،و عملکردها به کل هایو اتصال کاربر یوندپ، ونقل به کل محدودهحمل یدسترس یشبکه

به کل محدوده،  به کل محدوده، فضای سبز و پوشش گیاهی امکانات رفاهیدوم ) (،مراکز تجاری و تعداد کل محدوده

، تعداد روشنایی محل نشستن به کل محدوده تعداد، به کل محدوده پوشکف یتمطلوب) (، سومو تاکسی ایستگاهتعداد 

 یامکانات برا ونماها تعداد فواره و آببه کل محدوده،  آلودگیمیزان ها، تعداد نشانههارم )( و چفضای پارکینگ و تعداد

باباطاهر  و اکباتان شهدا، هایبندی در کریدور خیابانترین میزان خوشهشود. بیششاهده می( مافراد معلول به کل محدوده

 یقودهمف یسرزندگی امروزه حلقهبه دلیل قرارگیری بازار و پخشایش مراکز تجاری متعادل و میراث فرهنگی است. 

لذا ضرورت  ؛اندبرگرفته در رااز فضاهای ما  ایعمده. با توجه به اینکه فضاهای شهری بخش ستشهرها و فضاهای شهری

برخوردار است. به دلیل عدم وجود سرزندگی در  ایویژهندگی از اهمیت ارتقاء کیفی این فضاها از طریق ایجاد سرز

فضاهای شهری بسیاری از مشکالت روانی در افراد به وجود آمده است؛ بنابراین پاسخگویی به نیازهای اجتماعی افراد در 

 .استمناسب برای کسب این نیازها الزم و ضروری  هایفرصتفضاها و ایجاد  گونهاین

 سرزندگیبر روی متغیر وابسته یی فضا ی و پیوندهایکالبدمیزان همبستگی میزان متغیرهای مستقل  یهبا محاسب

ترین مهم عنوانبه مراکز تجاری تعداد شاخص گردد کهحاصل می ها این نتیجهو پیوند آن معابر اتصاالت ینحوه نیز و

و اتصال  یوندپنحوه  ،ونقلحمل یو اتصال شبکه دسترس یوندپ، نحوه ایمنی و امنیتهای و سپس شاخص یرگذارتأثعامل 

 هستند که هاخیابان سرزندگی کیفیت بر هامؤلفه مؤثرترین و اتصال توده و فضا یوندپ، نحوه و عملکردها هایکاربر

 و آسایش خیابان جهت تأمین سطح در عمومی و فضاهای مکث و فضای سبز هایونقلحمل از گیریبهره با توانمی
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 زیادی حد تا است مؤلفه این هنجارهای زیر از که خیابان به نفوذپذیری و پیاده عابران به بخشیاولویت پیاده، راحتی

 بخشید.می غنا را آن و بردمی باال را هاخیابان در سرزندگی کیفیت

 و پيشنهادها گيرینتيجه -7

 یساکنان و سازمان عملکرد اقتصادی -یساخت اجتماع ،کالبدی ،محیطی یمایس قیاز طری شهری هامنزلت مکان

از مکان  هاآن یمنف ایمثبت  یابی، به ارزبنددمینقش  مدر ذهن مرد هامکانکه منزلت  ی. تصورشودمی نییتع هاآن

، سرزندگیمؤثر بر  یتقاضا لیبر تما یشهر هامکاناز منزلت  کاربران فضاهای شهریمثبت  یابی. ارزانجامدمیشان ستیز

 نیو ا افزایدمی مختلف مردم هایتردد و پویایی فضایی گروهمساکن و تداوم  ینوساز ،یخدمات شهر گذاری،سرمایه

. در مقابل انجامدمی هاآندر  فضاهای شهری تیفیک اءو ارتق یشهر ینواح یدرون یبه توسعه مدتدر دراز سمیمکان

گردد ی میطیمشکالت مح باعث پدیداری سویکاز  توجهی به عوامل کالبدیبیدر اثر  نییپا سطح کیفیبا  هایخیابان

های شهروندان تا زمانی که فضادهند که به نیازهای مردم پاسخگو نیستند. میرا  هاییکانون لیتشک گرید یاز سو و

به همین منظور بایستی این  از آن استقبال نخواهند کرد. ،به توقعات و رفع نیازهایشان نباشد ییگوقادر به پاسخشهری 

ن را ، آهای شهریخیابانتقویت کرده و ضمن برآوردن نیازها و انتظارات فضایی شهروندان از محیطی  فضاها را به لحاظ

مکانی  نیزو تأمین مایحتاج زندگی و شهروندان  عبور و مروربرای  یمکان هاخیابان چراکه ؛تبدیل به یک فضای کارا نمود

 ییاز کارا گوناگون سنی یهاگروه فراخور به مناسب عملکرد از برخورداری صورت در همچنین است. شبرای امرارمعا

های شهری و ایجاد پویایی فضایی خیابان درافزایش حضور شهروندان  شرطشیپ نیمناسب برخوردار خواهد بود؛ بنابرا

ابعاد  دربایستی فضای الزم و امکانات کافی  شرطشیاست. برای تحقق این پ خیابانمتنوع در  یهاتیقابلیت اجرای فعال

مختلف قابلیت اجرا داشته و تحقق  یهاتیوجود داشته باشد تا فعالها و افزایش میزان پیوند میان خیابان مختلف محیطی

 بیابد.

ازنظر عوامل  هاخیابان نی. اباشندمی هاخیابان نیااز  شهر همدان نمونه بارز های منتهی به میدان امام درخیابان

 .یستن یبرخورداراز سطح مناسبی  ،باشدمی شامل ابعاد کالبدی و پیوندهای فضاییکه  در سرزندگیمطلوب محیطی 

 اثر مربوط به نیترشیبو پیوندهای فضایی  کالبدیسنجشگر  یارهایمع در میان از آن است که یپژوهش حاک نیا جینتا

 یدسترس یو اتصال شبکه یوندپ ی، نحوهایمنی و امنیتهای سپس شاخص وها و مراکز تجاری و بازار وجود مغازه

 کیفیت بر هامؤلفه مؤثرترین و اتصال توده و فضا یوندپ ی، نحوهو عملکردها هایو اتصال کاربر یوندپ ینحوه ،ونقلحمل

 .ندباش شهدا و باباطاهر و اکباتان هایسرزندگی حاضر در خیابان یکنندهد توجیهنتوانکه می هستند هاخیابان سرزندگی

 ارزش از باباطاهر های اکباتان و شهدا وخیابان که هددمی ننشاو اتصاالت  یوندیپهمارزش  متوسط اتتغییرهمچنین 

 معابر یشبکهبه این معنا که ارتباطات باشند. می رداربرخو غربی و جنوبی تمحال به نسبت یباالترو اتصاالت  یوندیپهم

های مذکور خیابان و دهبو مناسب هاخیابان ینا درون به و آنبه  سترسید که ستا یاگونهبه شهر کل در سمتق یندر ا

 جتماعیا و دیقتصاا هاییتفعال ءتقاار باعث دخو که باشندیم شهرکالن بندیاستخوان و رساختا در مناسبی هجایگا دارای

آورد؛ در می همافر را سرزندگی نهایت محیطی و درزیست و فاهیر ی،کالبد یتوسعه یطاشر و هشد هاخیابان ینا در

 نیهمچن .باشدمیو تقویت پیوندهای فضایی  کالبدی ابعادها بهبود بهترین راه برای ارتقای سرزندگی در خیاباننتیجه 

خرد  ینواح و در ردیقرار گ یشهر رانیو مد زانیربرنامه مدنظر بایستمی زین سرزندگی دیگریمحیطی  هایشاخص

و با کمک  هکرد فیسنجشگر توسعه تعر یارهایمع توانمی ،ریزیبرنامه تربزرگ هایمقیاسهمانند  زین یشهر اسیمق

بزرگ  هایمقیاس رغمبه یهدف نیبه چن دنیپرداخت. رس یو محالت شهر ینواح انیم یسهیو مقا یابیبه ارز هاآن

در پایان  و محیطی است. یاجتماع هایشاخصو بهبود  هامکان تیفیک شیافزا سویبهتنها مستلزم حرکت  ،ریزیبرنامه

 شود:شده پیشنهاد میبررسی های شهریخیابان یابی به سرزندگیموارد زیر برای دست

  ؛افرا پیادهدر نظر گرفتن تسهیالت رفاهی و تفریحی برای 

 ری؛مدار برای دسترسی به فضاهای تجاری شههای امن و پیادهایجاد محیط 
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