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کاربرد تحلیلهای ایزوویست و خطوط دید در سنجش کیفیت بصری در
1
مجتمع های مسکونی
مطالعه موردی :شهر کرمانشاه
ا کرم اسفندیاری - 2کارشناسی ارشد معماری دانشکده معماری و هنر دانشگاه گیالن.
عباس ترکاشوند  -استادیار گروه معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران.
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تاریخ دریافت1397/05/18 :
تاریخ پذیرش1398/05/05 :

چکیده
مجتمعهای مسکونی همچون هر برساخت ه دیگری عالوه بر فضا و کالبد فیزیکی خود ،حاوی بار ادرا کی برای شهروندان
هستند .کیفیت بصری ،نقش مهمی در چگونگی شکلگیری این بار ادرا کــی دارد .بدینترتیب ،توجه به کارکرد ادرا کی
مجموعههای مسکونی به میزان زیادی وابسته به کیفیت بصری آن است که مقولهای کیفی به شمار آمده و از این رو ،تحلیل
آن پیچیدگیهای بسیاری به همراه دارد .در این راستا تحلیلهای ایزوویست و خطوط دید ابزاری مؤثر در جهت تحلیل و در
نتیجه سنجش کیفیت بصری ،از طریق روشهای کمی فراهم میآورند .بدینترتیب هدف این پژوهش ،ارائ ه روشی برای به
کارگیری ابزار ایزوویست و خطوط دید در فرآیند سنجش کیفیت بصری در مجتمعهای مسکونی است .این پژوهش ،به طور
موردی در شهر کرمانشاه انجام شده است .برای این منظور ،ابتدا مجتمعهای مسکونی واقع در شهر کرمانشاه با استفاده
ش کمی ،گونهشناسی و دستهبندی شدهاند .سپس به منظور جلوگیری از تأثیر فضای
از تحلیلهای فرمی ،مبتنی بر یک رو 
شهری ناهمخوان اطراف مجتمعها به عنوان عامل مداخلهگر ،شکل گونههای حاصله با روش«نرمالکردن» همگن شده
و کیفیت فضایی_کالبدی گونههای نرماالیز شد ه نیز با ابزار اسپیسمیت مورد سنجش قرار گرفته است .در مرحل ه بعد،
کیفیت بصری آنها با استفاده از ابزار ایزوویست ،با تکیه بر شاخصهای مساحت ،مقدار زاوی ه راندگی ،بیشترین خط شعاع
دید و انحصار مورد سنجش قرار گرفته و دادههای کمی استخراج شده است .در نهایت ،همبستگی میان دادههای حاصل
از سنجش کیفیت بصری ،با دادههای حاصل از سنجش کیفیت فضایی_کالبدی گونهها ،مورد آزمون قرار گرفته و تحلیل
شده است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که هر یک از گونههای مجتمعهای مسکونی ،شاخصهای کیفیت
بصری و خطوط دید معینی دارد که به طور کمی و کیفی با سایر گونهها قابل مقایسه است .همچنین نتایج این پژوهش
نشان میدهد شاخصهای ایزوویست که مبین کیفیت بصری گونهها هستند ،با شاخصهای اسپیسمیت ،دارای رابطه
همبستگی هستند .این امر به معنای اعتبار روش پیشنهادی در سنجش کیفیت بصری مجتمعهای مسکونی بوده و مبین
کاربرد نمودارهای اسپیسمیت در کیفیت بصری مجتمعهای مسکونی نیز هست .نتایج این تحقیق میتواند به صورت
بالقوه در طراحی سایت مجموعههای مسکونی مورد استفاده قرار گرفته و متعاقب آن بر کیفیت طر حهای مسکونی مؤثر
باشد.
واژ گان کلیدی :ایزوویست ،خطوط دید ،گونههای مجتمع مسکونی ،نرمال کردن.

 1این مقاله ،برگرفته از پایاننامهی کارشناسی ارشد خانم ا کرم اسفندیاری است که به راهنمایی آقای دکتر عباس ترکاشوند در دانشگاه گیالن انجام شده است
 2نویسنده مسئول مقالهTarkashvand@iust.ac.ir :

 .1مقدمه
محیط بصری مجموعههای مسکونی ،بخش مهمی از محیط
قابل درک به وسیله انسان بــوده و کیفیت آن تأثیر بسزایی بر
تجرب ه ادرا کی افراد از محیط دارد). (Lynch, 1960))Nasar, 1998
در همین حال افزایش کیفیت ادرا کــی فضاهای مسکونی _ که
خــود مشتمل بــر م ــوارد متعددی ،از جمله کیفیت بصری آنها
میشود_ ضرورتی رو به فزونی است که مورد انتظار بهرهبرداران
ب ــوده و طــراحــان (از جمله) مــعــمــاران و شــهــرســازان را بــه خود
مشغول ساخت ه است .در این شرایط فراهم آوردن ابــزاری برای
سنجش کیفیت بصری مجموعههای مسکونی ،ضــرورت یافته
و میتواند گام مؤثری در تکامل فهم طراحان از کیفیت ادرا ک
بصری بهرهبرداران از محیط باشد .در این میان نظریههایی از
جمله «مــدل اطالعاتی کــاپــان»« ،سیمای ارزیــابــانــه» و «نظریه
چشمانداز_پناهگاه» حا کی از آن است که تجرب ه انسان از محیط،
از جمله تجرب ه ادرا کی بصری او ،وابسته به ویژگیهای کالبدی و
فضایی محیط است .بنابراین روش مورد نظر باید بتواند کیفیت
بصری محیط را از طریق ویژگیهای کالبدی و فضایی آن مورد
ارزیابی قــرار دهــد .در این ارتباط نظری ه «چیدمان فضا» ابــزاری
تحلیلی در معماری و شهرسازی است که امکان تحلیل محیط
و درک آن را بر مبنای ویژگیهای کالبدی_فضایی فراهم میآورد.
همچنین تحلیل زمینههای بصری (یا ایزوویست) یکی از اجزای
اصلی در نظری ه چیدمان فضاست که در سنجش کیفیت بصری
محیط کــاربــرد م ـییــابــد .پــژوه ـشهــای مــتــعــددی ارتــبــاط بین
شــمــاره سیوپنج شاخصهای ایزوویست و تجرب ه ادرا کــی افراد از محیط را تبیین
تابستان  1399ک ــردهان ــد)Ostwald & )Meilinger, Franz, & Bülthoff, 2012
ف ــص ــل ــن ــام ـ
ـه ) .)Dawes, 2013هرچند در کموکیف ایــن ارتــبــاط و همچنین
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قابلیت تعمیم آن در تمام جوامع ،احتمال بروز خطاهای اندکی
محتمل اســت؛ ولــی ایــن امــر از ارزش ایــن ابــزار و قابلیت کاربرد
آن کم نکرده و تنها مبین ضــرورت انطباق این ابــزار با زمین ه به
کارگیری آن است .پژوهش حاضر با این هدف ،یعنی به کارگیری
و تدقیق ایزوویست به عنوان ابزاری برای سنجش کیفیت بصری
مجموعههای مسکونی در شهر کرمانشاه شکل گرفته است .برای
این منظور ابتدا به تبیین مدل ارتباطی میان کیفیت بصری و
تکنیکهای سنجش آن (ایزوویست و خطوط دید) پرداخته شده
است .سپس تکنیک پیشنهادی در نمون ه موردی (مجموعههای
مسکونی در کرمانشاه) به کار گرفته شده است .برای این منظور
ابتدا مجموعههای مسکونی این شهر گونهبندی شده و سپس
با استفاده از ایزوویست و خطوط دید تحلیل شدهاند .پس از آن
رابط ه همبستگی بین کیفیت بصری و ویژگیهای کالبدی_فضایی
مجموعههای مسکونی مــورد آزمــون قــرار گرفته اســت .بــرای این
منظور ابتدا ویژگیهای کالبدی_فضایی گونههای مجموعههای
مسکونی در نمون ه موردی با استفاده از نمودارهای اسپیسمیت
تحلیل شده و در نهایت آزمون همبستگی میان نتایج تحلیلهای
ایزوویست و تحلیل خطوط دید با نتایج حاصل از نمودارهای
اسپیسمیت انجام شده است.
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 .2چارچوب نظری
ادبیات حوز ه شهرسازی و معماری ،حا کی از تالشهای پیوسته و
مستمر در راستای دستیابی به روشهایی برای تحلیل محیط،
از طریق ویژگیهای کالبدی و فضایی آن است .جستوجو برای
پیشنهاد ابزاری تحلیلی در این حوزه ،در نظری ه «چیدمان فضا» به
نحو مؤثری به بار نشست .چیدمان فضا یک نظری ه و ابزاری تحلیلی
در معماری و شهرسازی است .زمینههای آغازین آن را میتوان در
نخستین کتاب بیل هیلیر به نام «منطق اجتماعی فضا» جستوجو
کــرد .در یک تعریف کلی ،چیدمان فضا نظریهای است که وجه
ساختاری فضا را در مرکز توجه قرار میدهد .نکت ه مهم آن است
که نظری ه چیدمان فضا و روش(های) آن ،تنها یک ابزار مدلسازی
ســاده نیست ،بلکه روشــی است بــرای درک پیچیدگیهای شهر،
منطق ریختشناسی و الگوی توسع ه آن وهمچنین درک الگوهای
رفتاری موجود در شهر Hillier, Penn, Hanson, Grajewski, & Xu,
) .)1993بر مبنای این نظریه ،روشهــای متعددی برای تحلیل
وجــوه گونا گون شهرها شک 
ل گرفتهاند .از جمله مــواردی که در
راستای تحلیل کیفیت بصری محیط ساخته شده ،ابداع شده و
توسعه یافته میتوان به ایزوویست و تحلیل خطوط دید اشاره کرد.

کاربرد تحلیلهای ایزوویست و خطوط دید در
سنجش کیفیت بصری در مجتمع های مسکونی

 .2.1ایزوویست
یکی از بخشهای مهم در نظری ه چیدمان فضا ،زمینههای بصری
ْ
است که عمدتا برای تحلیل فضاهاي معماری و محلههای شهری
به کــار مــیرود .به نظر میرسد که کلم ه ایزوویست (زمینههای
بصری) ابتدا بهوسیل ه تاندی ب ه وجود آمد .از نظر او ،ایزوویست
روش ــی ب ــرای «ثبت دائــمــی اطــاعــات سایت (مـعــمــاری یــا منظر)
است» ) .)Tandy, 1967سالهای بعد ،بندیکت به بسط و توسعه
مشخصات ایزوویست پرداخت تا بتواند محیط را با ابعاد ّکمی آن
توصیف کند .از نظر او ،زمینههای ایزوویست با توانایی اندازهگیری
ط همراه است؛ کیفیاتی
برخی کیفیتهای فضایی پایه در محی 
که دریافت آ گاهانه یا ناخودآ گاه آنها ،ادرا کی پایهایتر و توصیفی
کاملتر را از محیط ایجاد میکند .وی بر ایــن اســاس ،فضا را به
«مجموعهای از نقاط قابل رؤیت از یک نقطه در همان فضا» تعریف
کرد ).)M. L. Benedikt, 1979

تصویر شماره :1ایزوویست ))Dawes & Ostwald, 2014

ایزوویست متشکل از یک چند ضلعی و مجموعهای از مشخصات
شامل محیط پیرامون ،محدوده (یا منطقه) ایزوویست ،حداقل

 .2.2تحلیل خطوط دید ()sightlines
توجه به حریم بصری یکی از ارکــان اصلی کیفیت بصری محیط
محسوب میشود که با دید مشرف ارتباط مییابد .سطح رضایت
افــراد در خصوص میزان قــرار گرفتن آنها در معرض دید مشرف،
ام ــری ذهــنــی اســت و بــر اس ــاس ســن ،شخصیت ،زم ــان ،نگرش
فرد ،محل ،روابط با همسایگان و راههــای حفظ حریم خصوصی
متفاوت اســت ) .)Newell, 1995توجه به وجــود دیــد مشرف به
درون فضای مسکونی هنگام دید از بیرون به درون در بسیاری از
پژوهشها ،عامل مهمی در تعیین کیفیت فضای داخل یک واحد
مسکونی محسوب مــیش ــود).)Demirbas & Demirkan, 2000

جدول شماره :1شاخصهای ایزوویست در ارتباط با تجربه فضایی در تحلیلهای بصری
شاخص

تعریف

معادل

مساحت

تعداد نقاطی که از نقط ه ایستگاهی ناظر قابل مشاهده است.

)Isovist area (A

مقدارزاویه راندگی

فاصل ه نقط ه ناظر به مرکز جرم چندضلعی ایزوویست است.

بیشترین خط شعاعی

طول طوالنیترین خط شعاعی که از نقط ه ایستگاهی ناظر دیده میشود.

)Drift magnitude (DM
Maximum radial line

محصوریت

طول هم ه لبههای بسته است( .لبههایی که سطوح آنها ناشناخته و یا
تعریف نشده است).

))(RL(L
)Occlusivity (O

تجربه فضایی (بصری)
چشمانداز-پناه ،فضامندی
و گشودگی
قدرت کشش بصری
چشمانداز
رازآلودگی
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شماره سیوپنج
تابستان 1399

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

کاربرد تحلیلهای ایزوویست و خطوط دید در
سنجش کیفیت بصری در مجتمع های مسکونی

و حدا کثر شعاع دیــد ،زاوی ـ ه رانــدگــی ،بزرگی رانــدگــی و لبههاست
(تصویر شماره یک) ) .)Dawes & Ostwald, 2014ایزوویست یک
شبک ه هندسی منظم در ساختمان ایجاد میکند و چند ضلعی
ایزوویست از مرکز هر مربع شبکهای را تولید میکندChristenson,
ً
) )Turner, 2004) )2010که معموال در ارتفاع چشم ناظر واقع شده
اســت .خــواص ریاضی این چند ضلعی (مقادیر ّکمی مشخصات
پیشگفته) ثبت شده و میتواند در مقایسه با مقادیر به دست آمده
از ایزوویست مکانهای دیگر تجزیه و تحلیل شود .در این تحلیل
دید ،شکل و انداز ه ایزوویستها با توجه به هندس ه فضا و مکان
ناظر یکتاست (تصویر شماره  .)Dawes & Ostwald, 2014) )1پس از
بندیکت و دیویس ،پژوهشهای بعدی منجر به شکلگیری روشی
دقیق برای تولید چندضلعی ایزوویست ،اندازهگیریهای ریاضی
مشخص و بهبود ارائ ه گرافیکی دادهها شد و مفهوم دقیقتری از
ایزوویست ایجاد کرد ).)Davis & Benedikt, 1979
در راستای یافتن کاربرد ایزوویست در حوزههای ادرا کی ،بندیکت
و برنهام تأثیر اجزای ایزوویست را بر ادرا ک فضا نشان دادند و اثبات
کردند که ادرا ک «فضامندی» با پیچیدگی زمینههای بصری فضا
رابطه دارد ) .)M. Benedikt & Burnham, 1985در همین راستا،
طاهر و براون خانههای سنتی ام زامبیته را تحلیل کرده و نشان
دادند که زمینههای بصری خانهها (مشخصات ایزوویست آنها)
با نیاز خلوت سا کنان وابسته است ).)Taher & Brown, 2003
همچنین فرنز و واینر در جستوجوی ارتباط میان کیفیتهای
تجربی فضا و زمینههای بصری (ایزوویست) آنها برآمده و نشان
دادن ــد کــه بین خ ــواص مکانی و پــاســخ ادرا کـ ــی بــه فضا ارتــبــاط
مــعــنـیداری وجــود داردFranz, von der Heyde, & Bülthoff,
) .)2005ادام ه پژوهشها در خصوص کاربرد ایزوویست در حوزه
معماری ،ابزار تحلیلی قدرتمندی در اختیار پژوهشگران قرار داد.
در این راستا داوز و همکاران نظری ه چشمانداز_ پناهگاه را با استفاده
از ابزار ایزوویست در خانههای  textile-blockفرانک لوید رایت مورد
ن که هیلدبراند این خانهها
بررسی قرار داده و نشان دادند بهرغم آ 
را الگوی برجستهای از چشمانداز_ پناهگاه میداند ،اما هیچ مدرک
ّکمی که وجود این الگوی خاص را در آنها نشان دهد ،وجود ندارد
) .)Ostwald & Dawes, 2013در ادامه دزبیک نشان داد که پاسخ
ادرا کــی شرکتکنندگان در آزمایشهای مجازی با شاخصهای
مساحت ایزوویست ،دارای ارتباط و همبستگی معنیدار است.
وی همچنین در پژوهش دیگری نشان داد که مساحت ایزوویست
با درک فضامندی دارای همبستگی بوده و تعداد رئوس ایزوویست

با اجتماعپذیری ،همبستگی منفی دارد) .)Dzebic, 2013در همین
چارچوب وینر و همکاران سودمندی تجزیه و تحلیل ایزوویست را
تأیید کرده و نشان دادنــد که این روش ،ابــزاری نویدبخش برای
پیشبینی کیفیت تجربی معماری و حرکت بهرهبردار در فضاست
).)Wiener & Franz, 2004
در پژوهشهای داخلی ،علی الحسابی و همکاران با استفاده از
تحلیلهای ایزوویست ،ارتباط میان عملکرد فضاها در خانههای
بافت قدیم بوشهر را با قابلیت دید آنها مورد بررسی قرار دادند.
یــافــت ـههــای ای ــن پــژوهــش نــشــان م ـیدهــد کــه فــضــاهــای دارای
عملکردهای متفاوت در ارتباط با عملکرد خود ،دارای زمینههای
بصری (ایزوویست) متفاوت هستند (& Alalhesabi, Hosseini,
 .)Nassabi, 2012حسینی و همکاران در جستوجوی رابط ه میان
فرم کالبدی شهر و کیفیت بصری آن در شهر بوشهر با استفاده از ابزار
ایزوویست نشان دادند که مسیرهای دارای فرم کالبدی متفاوت،
از کیفیت بصری متفاوتی نیز برخوردارند& Hosseini, Alalhesabi,
).)Nassabi, 2011
جمعبندی نظریهها و پــژوه ـشهــای انــجــام شــده در خصوص
ایزوویست ،حا کی از اهمیت آن در تحلیل محیط ساخته شده
بر مبنای ادرا ک بصری مخاطبان اســت .در عین حــال ،به رغم
پژوهشهای متعدد در این حوزه جستوجوی نگارندگان برای
پــژوهــشــی کــه بــه کــاربــرد ایــزووی ـســت درسـنـجــش کیفیت بصری
مجموعههای مسکونی پرداخته باشد ،نتیجهای در بر نداشت که
مبین وجود خأل پژوهشی در این حوزه است .در جدول شماره1
ارتباط شاخصهای ایزوویست با تجرب ه فضایی ،براساس مطالعات
صــورت گرفته تبیین شــده اســت ))Ostwald & Dawes, 2013
).)Meilinger et al., 2012
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کاربرد تحلیلهای ایزوویست و خطوط دید در
سنجش کیفیت بصری در مجتمع های مسکونی

بیترمن و همکاران ،باز بودن بصری ،حفظ حریم خصوصی بصری
ت ادرا کی فضا
و صمیمیت فضایی را از جمله عوامل مؤثر بر کیفی 
م ـیدانــنــد) .)Bittermann & Ciftcioglu, 2006در همین راستا،
پراستا و همکاران از سه پارامتر مکانی ،مشتمل بر باز بودن بصری،
حفظ حریم خصوصی و در دسترس بودن ،برای مطالع ه کیفیت
فضایی استفاده ک ــردهان ــد).)Indraprastha & Shinozaki, 2012
همچنین فیشر_گویرتزمن و همکاران در پژوهش خود ،باز بودن
مکانی و قرار گرفتن در معرض دید بصری را به عنوان شاخصهای
مبین کیفیت فضای مسکونی ،در تحلیل سه نمونه از الگوهای
متفاوت مجتمعهای مسکونی مورد استفاده قرار دادهاندShach-
) .)Pinsly, Fisher-Gewirtzman, & Burt, 2011در همین ارتباط،
امینی و همکاران در بــررســی مــیــزان رضایتمندی سا کنان در
مجتمعهای مسکونی ،سه عامل دید از داخل واحدها به اطراف،
دیدهای خارج از واحدها و اشراف واحدها به هم را از عوامل مؤثر
بر رضایتمندی سا کنان بر میشمارند Djavaherpour, Hosseini,
) .)& Norouzian, 2013بدینترتیب حریم بصری به معنای دید
از بیرون واحدهای مسکونی به فضای داخلی که از آن به عنوان
دید مشرف (یا اشراف) نامبرده میشود ،از مهمترین موارد حافظ
حریم بصری و در نتیجه کیفیت فضای داخلی است .حریم بصری
در مقابل مفهوم دیگری به نام گشودگی میدان دید قرار میگیرد
که مبین وسعت دید از درون فضا به بیرون است .سنجش مفهوم
ن طور که پیش از این بدان اشاره شد ،از طریق ایزوویست
دوم هما 
صورت میگیرد .اما برای سنجش حریم بصری ،نیاز به ابزار و روش
دیگری است .برای این منظور در پژوهشهای حوز ه شهرسازی
و معماری ،از تکنیک تحلیل خطوط دید استفاده میشود .این
تکنیک به طــور کلی عبارت از بررسی خطوط دیــد ناظر از تمام
موقعیتهای احتمالی اســت .بنابراین ایــن شیوه قــادر اســت با
بررسی تمامی موقعیتهای احتمالی برای ناظر بیرونی ،شرایطی
که ممکن است به شکلگیری اشــراف (دیــد مشرف) به فضاهای
داخلی بینجامد را شناسایی کرده و از این طریق ،امکان سنجش
کیفیت حریم بصری را به طور ّکمی فراهم آورد(Shach-Pinsly et
).al., 2011
جمعبندی مباحث پیشگفته حا کی از آن است که کیفیت بصری
مجموعههای مسکونی از طریق تکنیکهایی که طی پژوهشهای
مستمر و متوالی ،بهینهسازی شدهاند(از جمله ایزوویست و تحلیل
ن که این
خطوط دید) قابل سنجش و ارزیابی ّکمی است .به رغم آ 
دو روش ،هر یک به طور جدا گانه در پژوهشهای مختلفی مورد
استفاده قرار گرفتهاند ،اما جستوجوی نگارندگان برای یافتن
پژوهش(هایی) که این دو شیوه را در ترکیب با یکدیگر در تحلیل
کیفیت بصری مجموعههای مسکونی به کار برده باشد ،نتیجهای
در بر نداشت .بدینترتیب روش این پژوهش در خصوص تحلیل
کیفیت بصری مجموعههای مسکونی ،مبتنی بر خأل پژوهشی در
این حوزه است .در ادامه الزم است روش پیشنهادی این پژوهش،
ابتدا در شهر منتخب (کرمانشاه) به کار برده شده و سپس روایی و
قابلیت اطمینان آن مورد آزمون قرار بگیرد .این امر مبین ضرورت
انجام پژوهش میدانی اســت .این پیمایشهای میدانی از یک

سو دادههای کمی الزم برای تحلیل کیفیت بصری مجموعههای
مسکونی در کرمانشاه را فراهم میآورند و از سوی دیگر ،امکان
تحقیق در خصوص روایــی روش بر پای ه یک آزمــون همبستگی را
ایجاد میکنند.
 .3روش پژوهش
در پیمایشهای میدانی ،ابتدا به مطالع ه مجموعههای مسکونی
کرمانشاه با هــدف گونهشناسی آنها و شناخت گونههای غالب
پرداخته میشود .سپس این گونهها بــرای کاهش نقش عوامل
مداخلهگر محیطی ،نرماالیز میشوند .پس از آن کیفیت بصری این
گونهها از طریق استخراج شاخصهای ایزوویست و خطوط دید
تحلیل میشود .در همین حال ،شاخصهای کیفیت این گونهها
از طریق نمودارهای تحلیلی اسپیسمیت استخراج خواهد شد.
در نهایت ،رابط ه همبستگی بین شاخصهای ایزوویست و تحلیل
خطوط دید (به عنوان متغیرهای مستقل) با شاخصهای نمودار
اسپیسمیت (به عنوان متغیر وابسته) مــورد آزمــون قــرار خواهد
گرفت .بدینترتیب پیمایشهای میدانی در مراحل زیــر انجام
میشود.
 .3.1روش گونهشناسی مجتمعهای مسکونی
با بررسی پژوهشها در حوز ه گونهشناسی مجموعههای مسکونی
دو محور اصلی در این خصوص قابل بازشناسی اســت )۱ :نحوه
ارتباط مجموع ّهای مسکونی (به عنوان بخشی از بافت شهری)
با بافت شهری پیرامون خود و  )۲نحو ه ارتباطات و سازماندهی
داخــلــی مجموع ه مسکونی .هــر دو مــحــور ،دارای اث ــرات مهمی
بــر شکلگیری گــونـههــای شکلگیری مجموعههای مسکونی
ْ
هستند .در هر دو حال ،گونههای سازماندهی ،عمدتا مبتنی بر
ل میگیرند .بر این اساس،
نحو ه ترکیب فضاهای باز و بسته شک 
بیدالف ،گونهشناسی خاصی از مجموعههای مسکونی را بر پایه
همنشینی فضاهای باز و بسته در آنها ارائــه کرده که شامل چهار
الگوی «محیطی» « ،خطی»« ،منفرد» و «ترکیبی» است (تصویر
شماره .)Biddulph, 2007))2اثر ترکیبهای متفاوت میان فضای
باز و بست ه در مجموعههای مسکونی ،عــاوه بر تهوی ه طبیعی و
تفاوت در تأمین نور و روشنایی فضاهای داخلی ،باعث تفاوت در
میزان اشراف و داشتن دید باز در واحدها به فضای باز مجتمع یا به
اطراف آن خواهد شد .در عین حال به منظور شناخت ترکیبهای
مــتــفــاوت در مجتمعهای مسکونی ،دو دسـتــه از تحلیلهای
ریختشناسی شهری که شامل تحلیلهای فرمی و کمی است،
کاربرد دارد .در تحلیلهای فرمی مجتمعهای مسکونی ،بیشتر
بر کلیت سازماندهی فرم مجتمع (نــوع اجــزای متشکله ،تعداد
اجزا و موقعیت نسبی آنها در مجتمع مسکونی) تأ کید شده است
)Whyte, )Carmona, de Magalhães, & Hammond, 2008
) .)1980بــر ایــن اس ــاس و بــا تــوجــه بــه مطالعات ص ــورت گرفته
میتوان شاخصهای مؤثر بر گونهشناسی مجتمعهای مسکونی را
بازشناسی کرد .اما به کارگیری همزمان تمامی شاخصها میتواند
ن که بر طبق اصــول پایه
باعث تعدد و تکثر گونهها شــود .حال آ 

گونهشناسی ،تعداد گونهها باید منطقی ،محدود و در حد الزم
باشند) .)Rapoport, 1990بنابراین شاخصها در دو دست ه اصلی
شاخصهای کالبدی (شکلی و فرمی) و شاخصهای کمی ،به
ی شــده و در ســه الیــه سطحبندی
شــرح زیــر دستهبند 
شدهاند

(جدول شماره .)2در سطح سوم این جدول با توجه به مطالعات
کمی مؤثر بر گونهشناسی به شاخصهای نمودار اسپیسمیت
که در سال 2002موضوع پژوهش متا پونت و پرهاوپت قرارگرفت،
پرداخته شده است (جدول شماره.)2
بــدیـنتــرتــیــب بــا ه ــدف دســتــیــابــی بــه گــون ـههــای پــایــه ،ابــتــدا در
یــک دستهبندي كلي و بــا اتکا بــه نتایج مطالعات قبلی ،انــواع
مجموعههای مسكوني ابتدا از جنب ه چگونگي ارتباط ساختمان با
فضاي باز ،به دو دسـت ه يكسويه و دوسويه طبقهبندي میشوند.
گون ه يكسويه ،مجموع ّههایی هستند كه تنها از يكسو (درون يا
بيرون بنا) با فضاي باز تركيب شده (یا بـا آن مرتبطاند) و سوي ديگر
آنها بسته است .گونههای دوسويه ،مواردی را شامل میشود كه
ساختمانهای مجموعه از دو سو ،از طريق پنجره ،روزن ،در و ساير
عناصر با فضاي باز در ارتباط باشند .در مرحل ه بعد ،براساس سایر
شاخصها به تدقیق گونهها پرداخته میشود.
 .3.2نرماالیز کردن گونهها
برخی م ــوارد ،از جمله فضاهای ناهمخوان بین بلوک شهری و
ساختمانهای اطراف آن ممکن است اثرات ناخواسته بر گونهها
داشته باشند .ایــن امــر به عنوان یک عامل مداخلهگر در نتایج
شبیهساز 
ی ممکن است کیفیت بصری واقعی آن گونه را منعکس

نکند .در مقابل ،نرماالیز کردن گونهها با حذف جزئیات ،موارد
نامرتبط با شکل گونه و فضاهای ناهمخوان باعث ایجاد یک
چارچوب همگن در تمامی گونهها میشود .بدینترتیب کیفیت
بصری تمامی گونهها بدون وجود عوامل مداخلهگر در یک چارچوب
همگن و قابل مقایسه قرار گرفته و بررسیآنها منجر به یافتههای
تعمیمپذیر میشود .از رایجترین روشها در نرماالیز کردن گون ّهها
میتوان به روش ابداعی زانگ و همکاران به نام «نرماالیز کردن
و جایگزین ک ــردن »1اش ــاره کــرد .ایــن شیوه در اغلب مطالعات
شبیهسازی محیط که با هدف بررسی عملکرد آن از یک جنبه
خاص و با تأ کید بر پیکربندی فرمی انجام میشود ،کاربرد دارد Ng,
)Zhang et al., )Ng, 2004) )Chan, Cheng, Wong, & Han, 2007
) .)2012بنابراین در پژوهش حاضر نیز از شیو ه پیشنهادی زانگ و
همکاران برای نرماالیز کردن گونهها استفاده شده است.
 .3.3کیفیت بصری گونهها
تبیین کیفیت بصری گونهها از طریق استخراج مقادیر کمی
شاخصهای ایزوویست و خطوط دید و سپس تحلیل آنها حاصل
میشود .از میان مجموعه شاخصهای ایزوویست با توجه به
هدف این پژوهش و همچنین نزدیک بودن و همپوشانی برخی از
این شاخصها و نیز جلوگیری از تکرار و در نهایت با توجه به نوع
تجرب ه فضایی مرتبط با هر شاخص ایــزوویــســت ،چهار شاخص
4
مشتمل بر  )۱مساحت )۲ ،2مقدار راندگی )۳ ،3حدا کثر شعاع دید
6
و  )۴محصوریت 5به طور مستقیم از نرمافزار محاسباتی دیپثمپ
استخراج میشود .به منظور اندازهگیری این چهار شاخص پس
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الگوی محیطی

الگوی خطی

تصویر شماره :2گونههای فرمی مجتمع مسکونی))Biddulph, 2007
جدول شماره :2شاخصهای مؤثر بر گونهشناسی مجموع ّههای مسکونی
شاخصهای کالبدی
سطح نخست
تعداد واحد

معیارها
سطوح
شکل کلی قطعه
سازنده فرم

قطعه

قطعه سازنده
فرم

نوع
نحو ه استقرار قطعه و
سازماندهی بلوک
ابزار

ابعاد واحد سازنده ساختمانی در

سطح دوم
نوع واحد
(یکسویه و
دوسویه)

ساختار قطعه
(خطی ،محیطی ،پرا کنده ،نقطهای و
ترکیبی)

مشاهد ه و ثبت از طریق کروکی ،نقشههای مبتنی بر گوگلارث

شاخصهای کمی
سطح سوم (معیارهای دقیقتر)

تعداد طبقات

ترا کم ساختمانی

در سه سطح کوتاه

(بیانگر نسبت زیربنا به سطح کل بلوک)

مرتبه (کمتر از چهار
طبقه) ،میانمرتبه

میزان فضای باز

( )6-5-4و بلند مرتبه

(بیانگر شدت فشار وارده بر فضاهای باز درون

 6تا  12طبقه
بلوک از سوی طبقات)
سطح اشغال
مشاهد ه و ثبت از طریق مشاهده و ثبت با کروکی ،نقشههای مبتنی بر
کروکی

گوگلارث ،اسپیسمیت

4 max radial

1 Normalization and Replication

5 Occlusivity

2 area

6 Depthmap

3 driftmagnatude

کاربرد تحلیلهای ایزوویست و خطوط دید در
سنجش کیفیت بصری در مجتمع های مسکونی

الگوی منفرد

الگوی ترکیبی

از شبکهبندی الگوی زمین ه ایزوویست به مربعهای با ابعاد چهار
متر در چهار متر ،در مرکز هر مربع از شبکه ،مقادیر ّکمی تمامی
شاخصها محاسبه و استخراج میشود .سپس دادهها برای آزمون
آماری به نرمافزار  spssانتقال مییابد .همچنین به منظور تحلیل
خطوط دید ( ، )SLفواصل دید در مرکز پنجر ه هر واحــد تا تمام
واحدهای در معرض دید آن واحــد به صــورت افقی در هر سطح
طبقه و همچنین بین سطوح مختلف و سایر طبقات (سه بعدی)
اندازهگیری میشود .تفاوت در فاصلهها و تعداد خطوط دید،
کیفیتهای متفاوتی از اشراف را ارائه میدهد Fisher-Gewirtzman
) .)& Wagner, 2003روش تحلیل در این ابزار به صورتی است که
فاصل ه بین دهان ه نما در دو بعد (یک سطح) در نقاط دید مختلف
در همان طبقه ( )2Dو در سه بعد  )3Dبین طبقههای مختلف
ساختمان انــدازهگــیــری میشود (تصویر شماره  .)3در پژوهش
حاضر ،تحلیل خطوط دید از پنجره به پنجره واحدهای دیگر در نظر
گرفته شده است .روند اقدامات منتهی به تولید دادههای کمی در
تصویر شماره  4نشان داده شده است.

برای تحلیل نتایج ،چهار دسته از رتبهبندی ،مورد نظر قرار میگیرد:
• X < 10 m, MaxSLنشانگر سطح باالیی از قرار گرفتن در معرض دید.
•  10 m < X < 25 m, MedSLنـ ــشـ ــان ـ ـگـ ــر
س ـ ــط ـ ــح م ـ ــت ـ ــوس ـ ــط قـ ـ ـ ـ ـ ــرار گ ـ ــرفـ ـ ـت ـ ــن در مـ ـ ــعـ ـ ــرض دی ـ ـ ــد.
ً
•  25 m < X < 50 m MedLSLنشانگر سطح نسبتا پایین از قرار
گرفتن در معرض دید.
•  X > 50 m, MinSLسطح نشانگر سطح پایین قــرار گرفتن در
معرض دید.
پس از اندازهگیری دادههــا ،تحلیلهای خطوط دید با توجه به
تعداد آن در هر رده و طول آنها صورت میپذیرد .در انتها میتوان
با توجه به انــدازههــای به دســت آمــده در ایــن روش ،میزان قرار
گرفتن در معرض دید را در انواع سازماندهیها (گونههای مجموعه
مسکونی) استخراج کــرده و بــرای مقایسه مــورد استفاده قــرار داد
).)Shach-Pinsly et al., 2011
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تصویر شماره  :3تحلیل خطوط دید به منظور ارزیابی میزان قرارگرفتن در معرض دید ())Shach-Pinsly et al., 2011

کاربرد تحلیلهای ایزوویست و خطوط دید در
سنجش کیفیت بصری در مجتمع های مسکونی

تصویر شماره  :4نمودار روند اندازهگیری قرار گرفتن در معرض بصری))Shach-Pinsly et al., 2011

 .3.4تبیین ویژ گیهای کالبدی_ فضایی گونهها
تبیین ویژگیهای کالبدی_فضایی گونهها از طریق دادههــای
کمی برای انجام آزمون همبستگی و همچنین ارزیابی روایی روش
پیشنهادی ایــن پــژوهــش در خصوص سنجش کیفیت بصری
مجموعههای مسکونی ،ضروری است .دانشگاه دلفت در هلند،
در ترویج و توسع ه روشهای ّکمی در مطالعات کالبدی شهریها
گــامهــای مفیدی برداشته و اب ــزاری نوین بــرای تحلیل کمی در
مورفولوژی شهری و گونهشناسی به نام نمودار «اسپیسمیت( »1یا
همتای فضایی) عرضه کرد ه است .این ابزار رابط ه میان ترا کم و فرم
شهر را روشن کرده و به بیانی سادهتر ،پلی میان کیفیت و کمیت
ایجاد میکند .نمودار اسپیسمیت با دخالت دادن شاخصهای
مختلف ترا کم ایــن امکان را با دقتی بــاال و قابل استناد فراهم
2
میکند .ایــن نمودار روابــط بین چهار شاخص  )۱سطح اشغال

 )۲،میزان فضای باز )۳،3تعداد طبقات 4و )۴ترا کم ساختمانی 5را
تحلیل میکند .این چهار شاخص از دادههــای مشابهی استفاده
میکنند؛ مساحت زیربنا ،سطح اشغال و مساحت زمین که از نظر
ریاضی نیز با هم مرتبطند (تصویر شماره)5
).)Haupt, Pont, & Moudon, 2005
ترکیب ایــن چهار متغیر بــرای هــر مــکــان« ،اثــر انگشت» منحصر
به فــردی ایجاد میکند که با یک نقطه بر نمودار اسپیسمیت
مشخص میشود .آرایهبندیهای مختلف فرمهای ساخته شده،
موقعیتهای مختلفی بر این نمودار به خود اختصاص خواهند
داد .در صورتی که ا گر هر کدام از این شاخصها بهتنهایی بهکار
میرفت ،ممکن بود نقاط نشانگر برخی از شکلهای نامشابه نیز در
این نمودار بر روی هم بیفتد.
)3 Open Space Ratio (OSR

1 Spacemate

)4 Layer (L

)2 Ground Space Index (GSI

)5 Floor Space Index (FSI

تصویر شماره :5مؤلفههاینمودار اسپیسمیت ))Haupt et al., 2005

در پژوهش حاضر ،از این ابــزار برای تحلیل ویژگیهای کالبدی_
فضایی گونههای استخراج شده استفاده میشود .به کمک مقادیر
کمی مستخرج از این ابزار میتوان همبستگی بین دادههای بیانگر
کیفیت بصری گونههای مجموع ه مسکونی و ویژگیهای کالبدی_
فضایی آنها را مورد ارزیابی قرار داد.

ع مسکونی در قالب گون ه ترکیبی شماره2
تصویر شماره :6نرماالیز کردن یک مجمت 
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کاربرد تحلیلهای ایزوویست و خطوط دید در
سنجش کیفیت بصری در مجتمع های مسکونی

 .4مطالعه موردی :مجتمعهای مسکونی شهر کرمانشاه
برای استخراج گونهها ،ابتدا اطالعات مجتمعهای مسکونی شهر
کرمانشاه جمعآوری شد .مجتمعهای مسکونی در این پژوهش،
به مجموعههایی اطالق میگردد که به وسیله یک تیم و به طور
یکپارچه طراحی شده ،دارای تعداد طبقات چهار و بیشتر بوده و
در زمینی با ابعاد بیشتر از شش هزار مترمربع (به منظور اطمینان
از داشتن یک ترکیب قابل مشاهده در فضای باز و بسته) ساخته
شده باشند .بدینترتیب تعدادی از مجتمعهای مسکونی به دلیل
ن که کمتر از شش هزار متر بوده و دارای ترکیب فضایی منسجم
ای 
نبودهاند ،مورد گزینش اولیه قرار نگرفتند .همچنین با هدف حفظ
ماهیت کاربردی پژوهش ،معیار در دست بهرهبرداری بودن Ghare
) )Bagloo & Khaleghi Moghaddam, 2015و با هدف تمییز دقیق
مجموعهها و پرهیز از عوامل مداخلهگر ناخواسته ،معیار منفک
بــودن محدوده مجتمع مسکونی از محیط شهری (داشتن مرز
مشخص) نیز مورد نظر قرار گرفت ).)Einifar & Ghazizadeh, 2010
در ادامــه بلوکهای مجتمع مسکونی با چهار نــوع سازماندهی
(خــطــی ،پــرا کــنــده ،محیطی و ترکیبی) بــا استفاده از نقشههای
هوایی ،نقشههای جیآیاس و تصاویر ماهوارهای استخراج شد که
در کل ،تعداد  54مجتمع مسکونی در مناطق هشت گان ه شهری
را شامل میشد .سپس تمامی مجتمعهای مسکونی منتخب
به وسیله پژوهشگران مورد بازدید میدانی قرار گرفت و مشخصات
دقیق هر مجتمع برداشت شد .در ادامه به منظور محدود کردن
دامن ه پژوهش بــراســاس شاخصهای پیشگفته و همچنین با
هدف قابل مقایسه بــودن گونهها از منظر ارتفاع ،مجتمعهایی
که دارای  5 ،4و  6طبقه (میانمرتبه) بودند ،انتخاب شده و سایر

مــوارد حذف شد .در این مرحله ،تعداد نمونهها به  26مجتمع
مسکونی کاهش یافت .پس از آن ،مجتمعهایی که ابعاد زمین آنها
کمتر از شش هزار مترمربع بود نیز نادیده گرفته شدند .در سطح
سوم ،شاخصهای کمی (شاخص فضای باز ،ترا کم ساختمانی و
سطح اشغال) این مجتمعها بر روی نمودار اسپیسمیت انتقال
یافته و مشخصات واحدهای سازنده نمونهها بررسی شده است.
سپس گونهها با توجه به چهار مجموعه معیار پیشگفته ،مشتمل
بر  )1معیارهای مربوط به گونهها )۲ ،معیارهای مربوط به ارتفاع و
تعداد طبقات )۳ ،معیارهای مربوط به شاخصهای کمی (شاخص
فضای باز ،ترا کم ساختمانی و سطح اشغال) و  )۴مشخصات واحد
سازنده ،مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت از میان نمونههای مورد
ًُ
مطالعه مجموعا نه گونه شناسایی شد (تصویر شماره  )7و (جدول
شماره.)3
به منظور نرمال کردن گونهها در مرحل ه نخست ،شکل نامنظم
مرز سایت به یک مربع به ابعاد  100متر در 100متر تبدیل شد .در
حالی که جهت گیری ،نسبت و فاصله بین ساختمانها و نسبت
ن آنها
فضاهای پر و خالی و طرح ساختمانها و روابط فضایی میا 
و همچنین رابطه با مرز سایت حفظ شدند .بدینترتیب مجتمع
ً
مسکونی هندسی معادل (نرماالیز شــده) ،تقریبا با مشخصات
هندسی و فضایی نمونه اصلی یکسان است .همچنین با توجه به
ن که همه گونهها دارای چهار طبقه بودند ،ارتفاع گونه نرمال
ای 
شده نیز چهار طبقه در نظر گرفته شده است .بنابراین شاخص
تــعــداد طبقات بــا توجه بــه ثابت بــودن آن در تمامی گونههای
ی در نظر گرفته نشد .در تصویر شماره ،6تصویر هوایی
مورد بررس 
یکی از مجتمعهای مسکونی (قبل از نرماالیزکردن) و در کنار آن،
دیا گرام این مجتمع ،پس از نرماالیز کردن دیده میشود .در تصویر
شــمــاره ،7تمامی گونههای نرمال شــد ه مستخرج از نمونههای
بررسی شده ،مشاهده میشوند .در تصویر شماره 8نیز ،با توجه
به شاخصهای نمودار اسپیسمیت ،جایگاه هر گونه بر روی این
نمودار مشخص شده است.

تصویر شماره :7گونههای نرمال شد ه مستخرج از مجتمعهای مسکونی
جدول شماره :3شاخصهای فرمی و عددی در گونههای مجتمع مسکونی براساس اسپیسمیت
سطح اول (نوع سازماندهی)
بلوک خطی )(L
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بلوک ترکیبی )(SU

الگوی نمونه

OSR

FSI

GSI

ابعاد قطعه
سازنده کلیت

ت ــع ــداد واح ـ ــد در
قطعه

نوع واحد

کاربرد تحلیلهای ایزوویست و خطوط دید در
سنجش کیفیت بصری در مجتمع های مسکونی

نمونه1

0.52

1.28

32.16

4*280

 4واحد

یک سویه

نمونه2

0.55

1.24

31.2

2*200

 2واحد

دوسویه

نمونه1

0.47

1.39

34.84

200

 2واحد

دوسویه

نمونه2

0.53

1.27

31.87

400

 4واحد

یک سویه

نمونه1

0.81

0.93

23.4

200

 2واحد

دوسویه

نمونه2

1.15

0.71

17.79

300

 4واحد

یک سویه

نمونه1

0.24

2.01

50.31

280

 4واحد

یک سویه

نمونه2

0.52

1.29

32.16

204

 2واحد

دوسویه

نمونه3

0.3

2.01

39

200

 2واحد

یک سویه و دو سویه

تصویر شماره :8جایگاه هرکدام از گونهها در نمودار اسپیسمیت

در ادامــه شاخصهای ایزوویست و تحلیل خطوط دید برای هر
ُ
کدام از این نه گون ه مجتمع مسکونی ،محاسبه و استخراج شده
ت هر گونه،
است .شاخصهای بررسی شده در تحلیل ایزوویس 
چهار شاخص است که مقادیر کمی آنها با استفاده از مدلسازی

گونههای نرمال شده در نرمافزار دیپثمپ به دست آمده است.
یک نمونه از این فرآیند در تصویرهای شماره  9و  10قابل مشاهده
است.

تعداد نقاط

ما کزیمم داده

مینیمم داده

مجموع دادهها

گونه ترکیبی1

281

19.2

5.4

3006.96

10.7

4.25

گونه خطی1

391

28.3

3.7

5479.96

14.01

6.38

گونه محیطی4723.89 3.38 23.44 398 1

11.86

4.54

گونه پرا کنده1

6.96 28.93 475

9222.07

19.41

6.08

گونه ترکیبی2

2.18 27.24 433

5569.39

12.86

6.69
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گونه خطی2

4.36 33.08 427

8134.79

19.05

8.05
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5.9

8819.28

20.27

8.98

گونه محیطی35.45 435 2
گونه پرا کنده535 2
گونه ترکیبی3

50.05

11.59 32.78 17540.78 8.06

15.95 385

3.83

2.04

3501.96

9.09

 .5.2مقدار زاوی ه راندگی
ایــن شاخص مبین فاصل ه نقط ه ناظر به مرکز جــرم چندضلعی
ایزوویست است که در حقیقت ،قدرت کشش بصری و جهتدهی
بصری در نقطهای که ناظر در آن فرض شده را نشان میدهد.
مطابق یافتهها ،گونههای پرا کند ه  2و خطی  2دارای بیشترین
میانگین عــددی در شاخص مقدار زاوی ـ ه رانــدگــی هستند .گونه
خطی ،1کمترین میانگین داده و کمترین انحراف معیار را دارد .این
امر نشاندهند هآن است که در این گونه ،ناظر در هر نقط ه درونی
و تعیین شد ه مجتمع در مجموع ،فاصل ه کمتری از مرکز جرم چند
ضلعی ایزوویست دارد و قدرت جهتدهی فضایی در هر نقطه از
این گونه ،نسبت به سایر گونهها بیشتر است .همچنین بیانگر آن
است که این مقدار ،کمترین تنوع و تغییر را نیز با جابهجای نقطه
ناظر از جایی به جای دیگر خواهد داشت؛ زیرا دادهها از انحراف
معیار کمی برخوردار بودهاند.
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ف ــص ــل ــن ــام ــه
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 .5.1مساحت
این شاخص میزان گشایش دید را در نقط ه قرارگیری ناظر بررسی
میکند و با تجرب ه فضایی «گشایش و فضامندی» مرتبط است.
یافتهها حا کی از آن است که گون ه پرا کند ه ( 2واحدهای یک سویه)
دارای بیشترین میانگین عددی شاخص مساحت ایزوویست در
 535نقط ه تحلیل شده است .همچنین انحراف معیار این گونه،
بیشترین مقدار در میان تمامی گونهها بوده است .این موضوع
نشان دهند ه آن است که دادههــای این گونه ،دارای بیشترین
میزان پرا کندگی هستند .الگوی ترکیبی ،3کمترین میانگین داده
و کمترین انحراف معیار را دارد .این موضوع نشان دهند ه آن است
که در این گونه ناظر در نقاط درونی فضا ،احساس گشایش فضایی
کمتری نسبت به سایر گونهها خواهد داشت .در این گونه ،ناظر
کمترین تنوع و تغییر شاخص مساحت ایزوویست را با جابهجایی
از جایی به جای دیگر داشته است؛ زیرا دادههــا از انحراف معیار
کمی برخوردار بودهاند .گون ه پرا کنده 2بیشترین ما کزیمم داده،
بیشترین پرا کندگی داد ه در بین چارکها و باالترین میانه را دارد
که نشان دهنده آن است که عالوه بر داشتن بیشترین گشایش
فضایی در نقاط اندازهگیری شده ،بیشترین تنوع از لحاظ تغییر
در گشایشهای فضایی را نیز داراســت .گون ه ترکیبی 3که ترکیبی
از گون ه خطی و گون ه محیطی است ،کمترین مقدار ما کزیمم داده،
کمترین فاصله بین چارکها و کمترین میانه را دارد .این موضوع
نشان دهند ه کم بودن احساس گشایش فضایی در نقاط تحلیلی،
در عین کم بودن تنوع گشایش فضایی از جایی به جای دیگر در
این گونه نسبت به سایر گونههاست .نتایج آماری این شاخص در
جدول شماره 4ارائه شده است.

گونه

میانگین داد ّهها

 .5یافتههای تحقیق
بــرای بــررســی رابــطـ ه همبستگی بین شاخصهای ایــزوویــســت و
شاخصهای نمودار اسپیس میت ،مقادیر کمی آنها در نرمافزارspss
وارد شده و آزمونهای الزم انجام شده است .در ادامه دادههای به
دست آمده از هر یک از شاخصهای ایزوویست ،تحلیل خطوط
دید در مقیاس واحد مسکونی (دید از پنجره به بیرون و درون) و
رابط ه همبستگی بین شاخصهای ایزوویست و اسپیسمیت در
هر گون ه نرماالیز شده ،ارائه خواهند شد.

جدول شماره :4نتایج آماری شاخص مساحت
انحراف معیار

تصویر شماره :9گراف شاخصهای ایزوویست در گونه ترکیبی2

تصویر شماره :10خطوط دید در گونه ترکیبی2

جدول شماره :5نتایج آماری شاخص مقدار زاوی ه راندگی

گونه

تعداد نقاط

ما کزیمم داده

مینیمم داده

مجموع دادهها

میانگین دادهها

انحراف معیار

گونه ترکیبی1

281

4.89

0.08

556.32

1.97

1.23

گونه خطی1

391

4.17

0.13

653.21

1.67

0.91

گونه محیطی398 1

3.88

0.05

631.11

1.58

0.84

گونه پرا کنده475 1

4.01

0.07

1065.71

2.24

1.07

گونه ترکیبی2

433

4.19

0.15

915.99

2.11

1.13

گونه خطی2

427

4.42

0.21

1157.82

2.17

1.05

گونه محیطی435 2

4.07

0.12

876.92

2.01

0.95

گونه پرا کنده535 2

4.64

0.04

1377.57

2.57

1.07

385

4.55

0.17

744.78

1.93

1.12

گونه ترکیبی3
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تعداد نقاط

ما کزیمم داده

مینیمم داده

مجموع دادهها

میانگین دادهها

انحراف معیار

گونه خطی1

391

10.07

2.71

2632.46

6.73

1.75

گونه محیطی1

398

10.01

2589.87 2.85

6.5

1.77

گونه پرا کنده1

475

10

5.06

3764.97

7.92

1.37

گونه ترکیبی2

433

10.11

1.85

30.69

7.08

2.02

گونه خطی2

427

10.19

5.33

3408.18

7.98

1.22

گونه محیطی435 2

10.29

2.73

3153.99

7.25

1.69

گونه پرا کنده2

535

12.64

5.19

4905.79

9.16

1.6

گونه ترکیبی3

385

10.1

2.01

2660.46

6.91

1.96

تعداد نقاط

گونه ترکیبی1

281

9.89

3.61

1832.69

6.52

1.81

ما کزیمم داده

گونه

مینیمم داده

جدول شماره :6نتایج آماری شاخص بیشترین خط شعاعی دید

مجموع دادهها
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گونه

میانگین دادهها
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 .5.3بیشترین خط شعاعی دید
این شاخص به مطالع ه بلندترین خط دید ممکن میپردازد و با
تجرب ه داشتن چشمانداز مرتبط است .گون ه پرا کنده( 2واحدهای
یک سویه) دارای بیشترین میانگین عددی این شاخص است.
الگوی محیطی ،1کمترین میانگین داده و انحراف معیار را دارد.
این امر نشان دهند هآن است که در این گونه ،بزرگترین شعاع دید
ناظر در هر نقط ه درونی و تعیین شد ه مجتمع ،در مجموع کمتر
از سایر گونههاست .بنابراین چشمانداز کمتری به محیط اطراف
خواهد داشت .گون ه پرا کند ه  2بیشترین ما کزیمم داده و بیشترین
میان ه دادهها را در بین گونهها دارد .این موضوع بیانگر آن است که
در این گونه ،ناظر در تعداد نقاط بیشتری ،شعاعهای دید بزرگ
را دارد.

 .5.4محصوریت
این شاخص معادل طول هم ه لبههای بسته است .لبههای بسته
یا مسدود ،لبههایی هستند که سطوح آنها در تجرب ه فضایی،
ناشناخته و یا تعریف نشده است .این شاخص با تجرب ه فضایی
رازآلودگی مرتبط است .گون ه پرا کنده( 2واحدهای یک سویه) دارای
بیشترین میانگین عددی این شاخص است .انحراف معیار این
گونه ،بیشترین انحراف معیار در بین گونههاست .الگوی ترکیبی،1
کمترین میانگین داده را دارد .این امر ،نشان دهند ه آن است که در
این گونه ،ناظر در هر نقط ه درونی و تعیین شده مجتمع در مجموع،
محصوریت ایزوویست کمتری نسبت به سایر گونهها دارد و به تبع
آن ،رازآلــودگــی فضایی کمتری احساس میکند .گون ه پرا کند ه 2
بیشترین ما کزیمم داده ،میانه دادهها و پرا کندگی دادهها را در بین
گونهها دارد .این موضوع نشاندهند ه آن است که در این گونه
ناظر در تعداد نقاط بیشتری ،طول لبههای بستهای که میبیند ،از
سایر گونهها بیشتر است.

گونه ترکیبی1

281

13.68

0.00

1668.09

5.93

3.57

گونه خطی1

391

2.82 31.34

3620.32

9.25

4.52

1.71

2974.95

7.47

3.25

گونه پرا کنده4.48 26.24 475 1

6665.85

14.03

4.58

گونه ترکیبی1.25 25.44 433 2

4921.46

11.36

5.96

2.65 33.88 427

5852.44

13.7

7.83

گونه محیطی435 2

21.58

1.9

3649.03

8.38

3.32

گونه پرا کنده535 2

60.09

5.93

15265.07

28.53

11.17

گونه ترکیبی385 3

20.00

1.95

2995.75

7.78

3.78

گونه محیطی27.33 398 1

گونه خطی2

 .5.5تحلیل خطوط دید
ل خطوط دید هر چقدر که این خطوط دارای فاصل ه کمتر
در تحلی 
و تعداد بیشتری باشند،در آن گونه میزان درمعرض دید قرار گرفتن،
بیشتر است .خطوط دید در این پژوهش از مرکز نمای هر واحد به
نمای واحدهای دیگری که دید به آنها وجود دارد ،ترسیم شده
است .تعداد و انــداز ه خطوط دید هر واحد ثبت شده و برای کل
واحدهای یک گونه ،تعداد و انــداز ه خطوط دید به دست آمده
است .در مرحل ه بعد ،خطوط دید به شرح زیر کدگذاری شدهاند:
.1

خطوط دید با طول کمتر از 10متر ،با کد 1

 .2خطوط دید با طول بین  10تا  25متر ،با کد 2
 .3خطوط دید با طول بین  25تا  50متر ،با کد 3
 .4خطوط دید با طول بیشتر از  50متر ،با کد 4

جدول شماره :8تعداد و انداز ه خطوط دید
x<10

10<x<25

25<x<50

x>50

گونه

(کد)1

(کد)2

(کد)3

(کد)4

گون ه ترکیبی1

8

280

267

112

667

گون ه خطی1

-

136

96

24

256

گون ه محیطی1

27

115

12

4

158

گون ه پرا کنده1

-

70

112

64

246

گون ه ترکیبی2

32

144

92

12

280

گون ه خطی2

-

168

104

144

416

گون ه محیطی2

2

18

90

72

182

گون ه پرا کنده2

-

80

100

124

304

گون ه ترکیبی3

28

188

112

36

364

تعدادکل خطوط
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تصویر شماره :11نمودار میلهای تحلیل خطوط دید

تصویر شماره :12نمودار تحلیل خطوط دید  ۴گون ه اصلی

یافتهها حا کی از آن است که گون ه ترکیبی  1بیشترین تعداد خطوط
دید را داشته اســت .تعداد  8خط آن ،انــدازهای کمتر از  10متر و
تعداد  280خط آن ،فاصلهای بین  10تا  25متر داشتهاند .با توجه
به نمودار میلهای تصویر شماره 11میتوان دریافت که به ترتیب
گون هترکیبی ،2ترکیبی 3و محیطی 1بیشترین خطوط با فاصله دید
کمتر از  10متر را داشتهاند و گونههای ترکیبی ،1ترکیبی  3و خطی 2
به ترتیب بیشترین تعداد خطوط دید بین  10تا  25متر را داشتهاند.
همچنین با توجه به تصویر شماره  12که تحلیل خطوط دید در
چهار گون ه اصلی را نشان میدهد ،میتوان دریافت که گونههای
ترکیبی و محیطی ،بیشترین تعداد خطوط دید کمتر از  10متر و
گونههای ترکیبی و خطی ،بیشترین تعداد خطوط دید بین  10تا 25
متر را داشتهاند.
همچنین یافتهها نشان میدهد که در زوایای گونهها (گوشههای L
و ،) Uکمترین فاصل ه خطوط دید و بیشترین میزان اشراف واحدها
ب ه هم وجود دارد .توجه به این موضوع در قرار دادن پنجره در این
زوایا ،میتواند به کنترل اشراف کمک کند .همچنین در گونههای
محیطی ،خطی و منفرد به ترتیب ،بیشترین میزان اشراف و دید
واحدها (تعداد خطوط بین کمتر از 10و 10تا  ) 25به هم وجود دارد.
در گونههای ترکیبی نیز بسته به نوع ترکیب که حاصل از ترکیب
کدام  3گون ه اصلی باشند ،میزان اشراف و دید واحدها به هم تغییر

میکند .به نحوی که ترکیب گون ه محیطی و خطی اشراف بیشتری
از ترکیب گون ه محیطی و منفرد دارد.

شماره سیوپنج
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 .5.6همبستگی شاخصهای ایزوویست و شاخصهای نمودار
اسپیسمیت
برای تشخیص ارتباط بین متغیرهای پژوهش با توجه به ماهیت
دادهه ــا ،آزمــون همبستگی پیرسن در سطح معناداری α =0.01
انجام شده اســت .ضریب همبستگی بین دو متغیر با  ρنمایش
داده میشود که هرچه مقدار آن به عدد  1نزدیکتر باشد ،میزان
همبستگی دو متغیر در جهت مستقیم بیشتر و هرچه مقدار  ρبه
عدد  -1نزدیکتر باشد ،میزان همبستگی در جهت معکوس بیشتر
اســت .همچنین زمانی که  ρ = 0باشد ،بین دو متغیر هیچگونه
رابطه همبستگی وجود ندارد.
یافتههای آزمون همبستگی پیرسون حا کی از آن است که در سطح
معناداری  0.01بین تمامی شاخصهای ایزوویست و شاخصهای
نمودار اسپیسمیت ،رابط ه همبستگی برقرار است .میزان فضای
بــاز کــه شاخص نــمــودار اسپیسمیت اســت بــا مساحت ،مقدار
زاویه راندگی ،بیشترین خط شعاعی دید و محصوریت ایزوویست
همبستگی مستقیم دارد .همچنین شاخص ترا کم ساختمانی
و سطح اشغال از مجموع شاخصهای نمودار اسپیسمیت با

جدول شماره :9میزان همبستگی شاخصهای ایزوویست و شاخصهای نمودار اسپیس میت
GSI
(سطح اشغال)
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FSI

OSR

(ترا کم)

(فضای باز)

محصوریت

بیشترین خط
شعاعی دید

مقدارزاویه راندگی

مساحت

**-0.586

-0.585

0.651

0.796

0.477

0.233

1

مساحت

**-0.175

**-0.166

**0.192

**0.187

**0.839

1

**0.233

مقدار زاویه راندگی

**-0.382

**-0.352

**0.412

**0.423

1

**0.839

**0.477

**-0.622

**-0.579

**0.702

1

**0.423

**0.187

**0.796

محصوریت

**-0.941

-0.916

1

0.702

0.412

0.192

0.651

(فضای باز)OSR

**0.944

1

**-0.916

**-0.579

**-0.352

**-0.166

**-0.585

(ترا کم)FSI

1

**0.944

**-0.941

**-0.622

**-0.382

**-0.175

**-0.586

(سطح اشغال)GSI

**

**

**

**

**

**

**
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شاخصهای مساحت ،مقدار زاویه راندگی ،بیشترین خط شعاعی
دیــد و محصوریت ایــزوویــســت رابـطـ ه همبستگی معکوس دارد
(جدول شماره.)9
شاخص مساحت ایزوویست در گون ه منفرد  2بیشترین میزان
را داراســت .در این گونه ،حجم فضای درک شده در هر نقطه از
فضای باز نسبت به سایر گونهها بیشتر اســت .این شاخص که
با تجرب ه بصری گشایش و فضامندی در ارتــبــاط اســت (جــدول
شماره ،)1با شاخص میزان فضای باز از نمودار اسپیسمیت دارای
همبستگی مستقیم و قوی بوده و با شاخصهای ترا کم و سطح
اشغال همبستگی معکوس دارد .بدینترتیب با افزایش ترا کم و
سطح اشغال در مجموعههای مسکونی ،گشایش و فضامندی
ی داشته و برعکس ،با کاهش این مــوارد و
آنها کاهش چشمگیر 
همچنین با افزایش فضای باز این کیفیات در مجموعهها افزایش
مییابد.
همچنین مقدار زاوی ه راندگی در مجموع ،در گونههای خطی و در
گونههای ترکیبی که حاصل از ترکیب گونههای خطی با هر گونه
دیگر (منفرد و یا محیطی) باشد ،میزان بیشتری را نشانمیدهد.
به عالوه انحراف معیار این شاخص در گون ه خطی  1کمترین مقدار
است که این امر نشان دهند ه عدم تنوع در میزان شاخص زاویه
ی و در نتیجه قدرت جهتدهی باال در این گونه است .این
راندگ 
ص فضای
شاخص که نشاندهند ه جهت در فضاست ،با شاخ 
بــاز در نــمــودار اسپیسمیت دارای همبستگی مستقیم بــوده و
با شاخصهای ترا کم و سطح اشــغــال ،همبستگی منفی نشان
میدهد .این امر به معنای آن است که با افزایش ترا کم و سطح
اشغال ،جهت و خوانایی مجموعهها کاهش مییابد؛ حال آنکه
با افزایش نسبت فضای باز در مجموعهها ،جهت و خوانایی در آنها
بهبود مییابد.
به عالوه بیشترین شعاعهای دید در ساختار پرا کند ه  2مشاهده
ن که انحراف معیار این شاخص به ترتیب
شده است .با توجه به ای 
در گونههای ترکیبی ،2ترکیبی 3و ترکیبی 1مقدار باالیی دارد،
میتوان دریافت که بیشترین چشمانداز و میزان تنوع در داشتن
خطوط دید گسترده در گونههای ترکیبی اتفاق افتاده است .این
ص فضای باز در نمودار اسپیسمیت دارای
شاخص نیز با شاخ 
همبستگی مستقیم بوده و با شاخصهای ترا کم و سطح اشغال،
همبستگی منفی نشان میدهد .این امر به معنای آن است که با

**

**

**

بیشترین خط شعاعی دید

افزایش ترا کم و سطح اشغال ،چشمانداز و میزان تنوع در داشتن
ن که
خطوط دید گسترده در مجموعهها کاهش مییابد؛ حال آ 
با افزایش نسبت فضای باز ،فرصت بیشتری برای تنوعبخشی به
منظر و گستردگی چشمانداز فراهم خواهد شد.
همچنین شاخص محصوریت با تجرب ه فضایی رازآلودگی فضا در
ارتباط است .میزان رازآلودگی در حقیقت وعد ه اطالعات بیشتر در
صورت عمیق شدن در محیط است .این شاخص در گون ه پرا کنده
 ،2پرا کند ه  1و خطی 2به ترتیب ،بیشترین مقدار را دارد .همچنین
با بررسی انحراف معیار این شاخص در گونهها میتوان دریافت
د ه  2دارای بیشترین
که تنوع در میزان این شاخص در گون ه پرا کن 
مقدار است .درنتیجه ناظر در هر نقطه از این گونه ،از نظر رازآلودگی،
تنوع بیشتری را تجربه میکند.
 .6بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش ،ابزارهای ایزوویست و خطوط دید برای دستیابی
بــه یــک بیان کمی از کیفیت بصری در مجتمعهای مسکونی
استفاده شــد .ایــن اب ــزار بــا نــمــودار اسپیسمیت مــورد ارزیــابــی و
تحلیل قرار گرفته و ضمن تأیید روایی این روش ،نشان داده شد
که با استفاده از تحلیل شاخصهای ایزوویست میتوان رویکردی
ت بصری ساختارهای فضایی معرفی کرد.
جدید در سنجش کیفی 
آزمون همبستگی حا کی از وجود رابط ه معنادار بین شاخصهای
ایزوویست و شاخصهای نمودار اسپیسمیت بود .این امر ،مبین
دو موضوع اصلی است .نخست آنکه نتایج حاصل از روش مورد
استفاده در سنجش کیفیت مجموعههای مسکونی شهر کرمانشاه
با نتایج یک روش معتبر همسو بوده و این امر میتواند گواهی بر
صحت روش به کار رفته ،هر چند به عنوان شرط الزم (و نه کافی)
باشد .بدیهی است که این اثبات ،مستلزم پژوهشهای مفصل
ن که به نظر میرسد نمودار اسپیسمیت،
دیگری اســت .دوم آ 
عالوه بر شاخصهای کمی مربوط به شکل مجموعهها میتواند
حاوی اطالعاتی در خصوص ویژگیهای بصری محیط نیز باشد.
این نمودار با ترکیب سه مشخص ه ترا کم ،سطح اشغال و فضای باز،
رابط ه ترا کم و فرم شهر را روشن میکند .یافتههای این پژوهش
ضمن تأیید این ارتباط ،این شاخصها را با کیفیت بصری محیط
نیز مرتبط دانسته و دامن ه کاربرد نمودار اسپیسمیت را توسعه
میبخشد .بدینترتیب با تغییر شاخصهای این نمودار میتوان
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تا حدود زیادی کیفیت بصری محیط را دستخوش تغییر کرده و
 این نکته از دستاوردهای اختصاصی این پژوهش.آن را ارتقا داد
)ایــدههــایOde, 2003)  در همین حــال اوود.محسوب میشود
 به عقید ه او با کم شدن.وجوه بصری را در تضاد با یکدیگر میداند
، قابلیت دسترسی بصری باالتر رفته و با افزایش تنوع،رمز و راز
 یافتههای این پژوهش نشان میدهد.انسجام آن پایینتر میآید
.که این امر در تمامی شرایط و همیشه صحیح نیست
تحلیل دادههای حاصل از آمار توصیفی و استنباطی نشان دهنده
.صحت باالی مقادیر کمی شاخصهای ایزوویست در گونههاست
ایــن تحلیلها نشاندهند ه نکاتی در مــورد میزان و نحو ه تغییر
شاخصها در گونههای مجتمع مسکونی است که میتواند نکات
مثبت و منفی هر گونه را نشان دهد؛ به نحوی که میتوان از این
 در تشخیص آلترناتیوهای مناسب در طراحی استفاده،شاخصها
 برتری مطلق یا،چ یک از گونهها
  این پژوهش نمیتواند به هی.نمود
نسبی از حیث کیفیت بصری بدهد؛ اما ویژگیهای بصری هر یک
را تحلیل کرده و از این طریق ابزاری در اختیار طراحان قرار میدهد
.که بتوانند کیفیات بصری مورد نظر خود را به طر حها ببخشند
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