فصلنامه پژوهشی -تخصصی شهرسازی و معماری
هویت محیط

فصلنامه پژوهشی -تخصصی شهرسازی و معماری هویت محیط
دوره ،1شماره ،4پاییز 1399
شاپا الکترونیکی2716 -9782:
http://www.ei-journal.ir
صص59-72.

تسهیل مشارکت عمومی در طرح های توسعه شهری با استفاده از ابزار واقعیت
مجازی مطالعه موردی؛ بافت مرکزی شهر تهران (خیابان جمهوری اسالمی)
سید یوسف موسوی  ،1علی خالقی نیا
کارشناس ارشد برنامهریزی شهری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر ،تهران
)(Yoosof.moosavi@yahoo.com
کارشناس ارشد برنامهریزی شهری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران
)(ali.khaleghy1987@gmail.com

تاریخ دریافت1399/8/02 :

تاریخ پذیرش1399/10/01:

چکیده:
فرآینددد مشددارکت بدده نن د ان ی دك فرهنددع نم د می در اندیشدده و نم د شددهروندان ،از جایگدداه مناس د ی برخ د ردار نیسددت ی دا
کمرنددع اسددت بددا ت جدده بدده اهمی دت مشددارکت شددهروندان در ددر ¬هددای ت سددعه شددهری  ،پددهوه
افزای

هددای زی دادی در زمیندده

مشارکت انجام شددده اسددت هدف ایدن تحقیدق نیدز تسددهی نمد دن مشددارکت شددهروندان در ددر هددای ت سددعه شددهری

است امددا آن دده ایدن تحقیدق را از سددایر پددهوه

هددا متمددایز مدی سددازد ،اسددتداده از ابزارهددای جدیدد و تکن لد ی هددای بدده روز

هم ن واقعیت مجازی مدی باشددد در همدین راسددتا محدیط شد یه سددازی شددده محدددوده مد رد مرالعدده را در ف ددای آزمایشددگاه
تخصص دی واقعی دت مجددازی اجددرا نم د ده و افددرادی بدده نن د ان نم ندده م د رد آزامددای

قددرار داده شدددند ندددم آشددنایی افددراد بددا

محیط مجازی بانث شد افددراد بدده سددختی بت اننددد خد د را نزدیدك بدده محدیط واقعدی حددا امددا جد ابیت هددای محدیط مجددازی
بانددث شددد افددراد بددا نحقدده در محدیط آزمایشدی حرکددت کننددد در نهایدت نیدز مشددخگ دردیدد کدده نم ندده هددای مد رد آزمددای
احسدداس ر ددایت دارنددد و بدده سد اوط مرب دده بدده خد بی پاسددد دادن کدده نشددان از اشددتیاق بدده مشددارکت در ددر مد رد ن ددر
ب د در نهایت ادر برخی از مهمتددرین نقدداض ددعق واقعیدت مجددازی مرتدددگ دددردد ،مد ح ادددر حددا
یا واقعیت مجددازی رابددا واقعیدت افددزوده اد ددام کندیم ایدن امددر بانددث افددزای
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-1مقدمه
مشارکت شهروندان ابزاری برای تق یت مدیریت شهری در ج امگ پیشرفته امروزی و از شاخگ های زنددی ج امگ
مختلق محس ب می ش د تن ع و پی یددی مسائ شهری در کنار مع های اجرایی و مدیریتی ،مشارکت شهروندان را
در مسائ شهری روری نشان می دهد یکی از مسائ اصلی ندم مشارکت شهروندان ،افزای هزینه ها و هم نین
بازدهی پایین ر های شهری می باشد ،چه بسا ر هایی که ت سط متخصصین و مسئ لین به ر کام تهییه و
تایید می ش ند ،اما در هنگام یا پا از اجرا با مقاومت و مخالدت شدید استداده کننددان از آن ر یعنی شهروندان
نادی قرار میگیرد(ن دالمرلب )44 :1392،مسئله دیگری این است که بسیاری از ر ها تا زمان پیاده شدن نهایی آن
ها روی زمین ،ویهدی ها ،ایراداط ،و خص صیاط اصلیشان مشخگ نمی ش د ،در محیط ش یه سازی شده در نینك های
واقعیت مجازی میت ان امکاناط و شرایط مختلدی را در ر انمال کرد و با قرار دادن افراد مختلق انم از متخصصین و
شهروندان درمحیط ش یه سازی شده ر  ،میت ان به برداشت ها و شناخت های مختلدی دست یافت که برای اجرای
ر بسیار س دمند می باشد در نهایت نیز می ت ان با ارزش د اری بر روی تغیراط انمال شده ت سط کاربران ،یك
دزینه بهینه را برای م ارد ددته شده انتخاب کرد ،این م ع بانث می ش د پا از اجرایی شدن ر  ،شهروندان از
پیشنهاداط و ویهدی های ر ر ایت داشته و هم نین این ر ایت بانث افزای حا تعلق افراد به محیط به دلی
مشارکت داشتن در راحی و ساخت آن و درنتیجه بانث مراق ت و م اظ ت از آن ر ت سط شهروندان می ش د(
قائدی)193 :1391،
در این پهوه  ،سعی بر آن است که با ساخت و راحی ف اها ،نرم افزار و امکاناط مناسب برای دو دروه شهروندان
ومس ون شهری امکان مشارکت ل ط بخ برای شهروندان و هم نین امکان بررسی ق از اجرای ر برای مس ون و
ح ر و تعام در ف ای مجازی ایجاد ش د
 -2چهارچوب نظری پژوهش
مشارکت امروز از م ناط بسیار پر اهمیت در ت سعه شهر می باشد بیان رورط ها سیاستها و روش های فراهم
نم دن م ج اط مشارکت مردم در تغییراط ج امگ راهگشای بسیار اساسی و م ثر جهت کلیه صاحب ن ران و دست-
اندرکاران و برنامه ریزان و مجریان در ایدای وظایدشان خ اهد ب د آن ه امروز م ع مشارکت را در تئ ریهای ت سعه با
اهمیت ساخته  ،نزدیك شدن تئ ریها ت سعه به سمت اهداف انسانی و اجتمانی و فرهنگی می باشد در ن ام مشارکتی
رابره بین اداره کننده و اداره ش نده رابره ای دو جان ه پ یا است زیرا مشارکت یعنی شرکت دادن و شرکت داشتن این
رابره دو جان ه همه دستاوردهای تمدن و تجربه های انسانی از تعهد و احساس مسئ لیت در برابر انمال خ ی تا
محترم شمردن حق ق دیگران و انتقاد به برابری انسان ها را در خ د دارد به ن ارط دیگر مشارکت یك نم اجتمانی
است و بر اساس یك رابره متقاب است ار است و نم اجتمانی نیز به نملی ددته می ش د که نام با ت جه به انت اراط
افراد دیگران کاری را انجام می دهد ل ا برای شناخت کام کن اجتمانی می بایست:اوأل ن ام و فاکت رهای اقتصادی
اجتمانی و فرهنگی بیرونی که بر کن افراد تاثیر دارند را شناخت ،ثانیة ن املی را که مرب ض به فرد ب ده و از ن ر فردی
مهم هستند م رد ت جه قرار داد و نهایتا نح ه تاثیر د اری این ن ام را در ساختار مدیریت شهری م رد بررسی و ارزیابی
قرار داد (ح ی ی )1۸: 13۸4 ،با دسترش شهرها و پی یددی زنددی شهری ،برنامه ریزی برای شهر مهم تر ازق شده و
در ن ام برنامه ریزی امروز ،مشارکت یکی از ارکان پراهمیت به شمارمی آید) )Stauskis, G, 2014:2ح ر شهروندان در
نرصه تصمیم دیری و نزدیکی و هماهنگی آنان با مسئ ون و  ،و دستیابی هر چه سریعتر به خ استه ها و نیازهای شان
مرابق با شرایط زنددی و ویهدیهای اجتمانی و اقتصادی ،از ریق فرایند شهر سازی مشارکتی و مردمی میسر می ش د
()Berger, M, 2014:6
60
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بررسی و اهمیت روز افزون نق مردم در اداره ج امگ رشد ن امهای مردم ساور س ب ت جه به ایده مشارکت مردم شده
است) (Armstein,1969:216امروزه مشارکت نم می یك بخ جدا ناشدنی فرایند برنامه ریزی را در ا لب کش رهای
دم کراتیك تشکی می دهد و نیاز به مشارکت نم می معم و در ق انین برنامه ریزی به نن ان یك رورط قان نی مرر
شده است).(Oosthuizon,1989:296دراوای جنع جهانی دوم ،ابزارهای مکانیسم بازار جایگزین روش های برنامه ریزی
سنتی شد و برنامه ریزی از جن ه های مختلق ،هدف حمحط شدید قرار درفت) )Klostelnan,1983:6پا از جنع
جهانی دوم ،کار ر ریزی و تهیه ر ها در کش رهای پیشرفته صنعتی رواج یافت هدف برنامه ریزی در این زمان
تخصیگ زمین برای احداث سک نتگاه ها ،فعالیت و خر ض ارت ا ی ب د این امر از ریق منرقه بندی کاربری ارا ی و
اجرای ابط خاص ص رط درفت (شک ئی )143-14۸ :1376 ،برنامه ریزی نقحیی با هدف کنترل رشد مت ازن و
ت زیگ بهینه منابگ در اواخر دهه پنجاه  ،شک درفت ) )Ennis,1997:195هم نین در دهه شصت میحدی با بروز کاستی
های روش برنامه ریزی فیزیکی و نقحیی در نم  ،ن ریه برنامه ریزی سیستمی با تأکید بر جمگ آوری ا حناط جامگ،
مدل سازی و بهره دیری از ابزارهای کمی شک درفت ) ) Bucek,2000:3-16در دهه شصت و هدتاد میحدی ،برنامه
ریزی مشارکتی به دلی مداخله مستقیم مردم در فرایند تصمیم دیری ها در مرکز تح وط دنیا قرار درفت این ن ریه
حاص کشمک های فراوان بین ن ریه های کحسیك مانند :برنامه ریزی فیزیکی ،برنامه ریزی نقحیی و برنامه ریزی
سیستمی ب د( )Klosterman,1983:216ش ند باید نرصه برنامه ریزی را هر چه بیشتر به س ی مردم ،رأی دهنددان و
شهروندان س ق داد (شریدیان ثانی )42-55 :1376 ،برنامه ریزی مشارکتی می ت اند در فهم جن ه های کارکردی شهر و
ت صیه به نم مناسب برای سازماندهی و عیت شهری کارساز باشد از دیدداه برنامه ریزی رئالیستی ،مناس تر آن است
که اینگ نه برنامه ریزی ،در سرح واحد همسایگی انجام ش د (مزینی)137۸:1914 ،
 -1-2بهره گیری از تکنولوژی به منظور تسهیل مشارکت شهری
با ت جه به امکاناط روزافزون و تسهیحط فراهم آمده ت سط پیشرفت تکن ل ی و هم نین ن ریه های جدید شهری مانند
شهره شمند که در آنها ردپای استداده از اپلیکشن ها و تکن ل ی های جدید دیده می ش د ،میت ان از امکاناط و ل ازم
جدیدی به من ر افزای مشارکت شهری نیز استداده کرد ،مانند اپلیکیشن های م بای  ،سرویا های د د  ،ابزار های
واقعیت مجازی و  ،همانر ر که پی تر ددته شده است ،نینك های واقعیت مجازی میت انند تاثیر بسیار زیادی را در
زمینه مشارکت شهری بگ ارند ،این نینك ها به بیان ساده به شهروندان این امکان را می دهند که آینده راحی شده
شهر خ د را ب یند و در م رد آن ن ر بدهد یا ادر میخ اهد آن را به می خ د تغیر دهد ،این م ع س ب مشارکت،
افزای نحقه و ج ابیت برای شهروندان و هم نین بانث حا تعلق شهروندان میش د ،زیرا به ن نی قسمتی از راحی و
برنامه ریزی شهر ،از این ریق به آن ها واد ار شده است()Schubler, 1996:25

شک ( )1سرویا ) )street viewاز د د

شک ( )2اسکنر های د د
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 -2-2چگونگی استفاده از ابزار واقعیت مجازی در تسهیل مشارکت شهروندان
ن ع استداده از ابزار واقعیت مجازی در تسهی مشارکت میت اند بسیار دسترده و متن ع باشد ،در ابتدا به معرفی ان اع
استداده های این ابزار در تسهی مشارکت پرداخته میش د و سپا راهکار این پهوه

در استداده از این ابزار معرفی

میش د ابزار واقعیت مجازی خ د شام واقعیت افزوده و واقعیت مجازی ،واقعیت تلدیق شده و ه ل درام ها و هم نین
نکا ها و فیلم های  360و 3بعدی میش د که در این تحقیق تمرکز اصلی روی خ د ابزار واقعیت مجازی می باشد،
تداوط بین واقعیت مجازی ،واقعیت افزوده و واقعیت تلدیقی در ادامه ددته شده است

))WhitticK,1979:850

 -3-2استفاده از واقعیت افزوده در تسهیل مشارکت شهری
با استداده از این ن ع تکن ل ی میت ان ابعاد جدیدی به مشارکت شهری افزود و آن را فرآیندی بسیار هیجان انگیزتر و
ج اب تر کرد ،به

ر م ال میت ان برای هر ایده یا تغیراتی که در محدوده ای قرار است اتداق بی فتد یك کد تعریق کرد

و آن را به دی ار و جایی که در آن محدوده قاب مشاهده برای همه افراد باشد چس اند ،سپا شهروندان با اسکن کردن
آن کد با د شی خ د میت انند از ریق دوربین د شی تمامی تغیراط حادث شده در ر را رویت کنند و حتی ن ر خ د
را به

ر م ال از ریق جابهجایی م لمان م ج د در ر در صدحه د شی خ د و یا د اشتن کامنت ابراز کنند ،که از

این ریق برنامه ریز میت اند برایند ن راط را مشاهده و تغیراط وزم را انمال کند

()Falksm, 2000:35

شک ( )3استداده از واقعیت افزوده در ر های شهری
این م

ع که درواقگ ابزار استداده شده در این آزمای

نیز است در استداده از واقعیت مجازی شهروندان میت انند به

ر کام در محیط

راحی شده قرار بگیرند و هم نین تا حد زیادی با آن تعام داشته باشند ،بدین من ر میت ان کی سك هایی را تهیه و سپا مدل محیط

راحی شده را به ر کام اماده کرد ،سپا کاربر با قراردادن نینك ها وارد آن محیط میش د و میت اند ن راط خ د را نیز در آن
تا حدی که برنامه ریز دست

را باز بگ ارد ،انمال کند من این که دو م رد دیگر یعنی واقعیت تلدیقی و نکا و فیلم

های  360درجه به نلت آن که با م
()Howard and Gaborit,2016:2

62

ع م رد بحث تداوط زیادی دارند به

ر جدادانه تعریق و بازد نشده اند
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شک ( )4استداده از واقعیت مجازی در تسهی مشارکت شهری
در بحث تسهی مشارکت نم می با استداده از ابزار واقعیت مجازی ص رط درفته است که اهم مرالعاط و پهوه های ص رط
درفته در این خص ص به تدکیك تجارب داخلی و خارجی آورده شده است:
 -4-2سابقة پژوهش در حوزة واقعیت مجازی
از جمله مهمترین منابعی که به نلم واقعیت مجازی پرداخته و در این زمینه مرجعی قاب استناد را فراهم نم ده است،
می ت ان به کتاب ارزشمند "درک واقعیت مجازی ،اص ها ،کاربرد و راحی" ن شته آرشرمن و کریع ( )2003اشاره
نم د این کتاب من معرفی کام واقعیت مجازی ،به بحث پیرام ن سیستم های های واصلی که امکان برقراری تعام
با دنیای مجازی را برای کابران فراهم می سازند ،می پردازد در این زمینه ابزارهای ن ین قاب استداده در واقعیت مجازی
معرفی دردیده و امکاناط ،قابلیت ها و نیز محدودیت های هر یك نیز م رد بحث قرار درفته است هم نین این کتاب،
اجزاء کلیدی تجربه نم دن یك محیط مجازی را در چهار دستة کلی آفرین
(جسمی و ذهنی) بازخ رد حسی و متعام ب دن

شرایط یك دنیای مجازی،

ه وری

قه بندی نم ده و به معرفی و بررسی این نناصر میپردازد

(R

)Sherman and B. Craig, 2003,14

هم نین از جمله پهوه

ها در رابره با استداده نلمی از واقعیت مجازی در ح زه ام ر شهری می باید به مقاله بتی و

همکاران ( )199۸با نن ان "مدل سازی محیط های شهری مجازی" اشاره نم د وی در این مقاله فعالیت های کلیدی
واقعیت مجازی را در سه قالب کلی نمای  ،مدل سازی و ارت اض

قه بندی می کند هم نین او قدرط حقیقی برای

تعام در محیط های مجازی را ناشی از یق دسترده ای از اقداماتی می داند که می ت اند ت سط کاربران انمال دردند و
در این رایره به چهار ن ع نملگر کلیدی می پردازد :نملگرهای حرکتی ،نملگرهای تصمیم دیری ،نملگرهای تحلیلی و
نملگرهای انمال تغیراط(.(Batty et al, 1998: 10از دیگر منابگ مهم در رابره با واقعیت مجازی می ت ان به مقاله
الکدمنی ( )2002تحت نن ان "ابزارها و روش های تجسم بخشی در برنامه ریزی شهری ،از اسکیا های دست آزاد تا
واقعیت مجازی" اشاره نم د وی در این مقاله به این مرلب می پردازد که ابزارهای تجسم بخشی مرس م در شهرسازی،
می ت انند از بسیار ساده تا بسیار پی یده تغییر نمایند :در این میان وی از مدل سازی های سه بعدی دیجیتال ،ش یه
سازی های شهری  2و واقعیت مجازی به نن ان د نة ارتقاء یافتة ماکت های سادة حجمی یاد می کند هم نین معتقد
است دو د نه رسانة ارت ا ی ،یعنی اَبر رسانه ها (رسانه های ترکی ی)  3و اینترنت نیز کلیة ابزارهای پیشرفتة اخیر (از
جمله واقعیت مجازی) را با ظاهری ن ین در بر درفته اند و آن ها را در سرح باوتری نر ه نم ده اند و بدین ترتیب
ت انسته اند تن نی از ابزارهای منحصر به فرد را پدیدار سازند

()Al‐Kodmany, 2002: 190
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هم نین افراد و صاح ن ران دیگری چ ن تامس ن و همکاران ( )2006العربی ( )2002و جی پارک و همکاران ()200۸
نیز در پهوه

های خ د ،من بحث پیرام ن استدادة کاربردی از تکنیك واقعیت مجازی در مرالعاط شهری و پهوه

های راحی شهری ،به تحلی و بررسی مزایا ،امکاناط و پتانسی ها و معایب و عق های مترتب بر این تکنیك در
زمینه های م ک ر پرداخته اند با استداده از یافته های مرالعاط ف ق ،در پهوه

حا ر این امکان مهیا می دردد تا

من بهره مندی از حداک ر پتانسی های این تکنیك تا حد امکان نتایج تحقیق را از آسیب های ناشی از معایب و عق
های این رویکرد دور نم د
 -۳روششناسی پژوهش
 -1-3روش های گردآوری داده
با ت جه به م

ع و محدودیت های این تحقیق به من ر دردآوری داده و ا حناط م رد نیاز برای نتیجه دیری و پاسد

به س اوط تحقیق و بات جه به ماهیت این س ال ها که نم ما کیدی ب ده اند ،برای این من ر آزمای

ها و س اوتی تهیه

شده است که نم ما ج اب د ی س اوط تحقیق می باشند و به شکلی کیدی م رد ارزیابی قرار خ اهند درفت به

ر

کلی با ت جه به ارزیابی و سعی در شناخت و تهیه فرایندی به من ر استداده از ابزار واقعیت مجازی در مشارکت شهری
پا از درداوری و پرس

از افراد م رد آزمای

قرار درفته به س اوط تحقیق پاسد داده میش د و فرایند م رد ن ر تهیه

خ اهد شد
 -2-3ابزار مورد استفاده پژوهش

به

ر کلی ابزار های م رد استداده درون این پهوه

ش ند ،به
پهوه

به دو دسته ابزار های سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم می

ر کلی سخت افزار ها شام سیستم های کامپی تری ،لپتاپ ها و هم نین نینك های استداده شده در این

را شام میش ند و نرم افزار ها نیز شام نرم افزار های بازی سازی ،مدل سازی و رندردیری میش د که در ادامه

به تدصی به بررسی هریك پرداخته شده است
 -3-3سخت افزار های مورد استفاده در پژوهش

این سخت افزارها خ د به

ر کلی میت اند شام دو دروه ش د :سخت افزارهای کامپی تری که قرعاط و سیستم های

درافیکی و می باشند و دروه دوم نیز شام نینك های واقعیت مجازی می باشد
 -4-3عینک های واقعیت مجازی

با ت جه به تن ع بسیار زیاد این نینك ها در حال حا ر و هم نین محدودیت های بازار ایران ،از یکی از بهترین نینك
های واقعیت مجازی در این این پهوه

استداده شد

 -4-3-1هدست واقعیت مجازی OSVR

هدست  OSVRدر حال حا ر یکی از ارزان قیمت ترین هدست های م ج د در میان نناوین ددته شده می اشد ،این
ندست تمامی امکاناط هدست های ق لی را داراست و تنها تداوط آن را میت ان در کنترلر این هدست دانست که یك
دسته بازی می اشد و کاربر با آن قادر به حرکت و تعام با محیط خ اهد ب د ،در حال حا ر با ت جه به م ج د ب دن این
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هدست در آزمایشگاه واقعیت مجازی و نداشتن دزینه دیگر ،این هدست برای پهوه
استداده میش

م رد ن ر انتخاب شده و از آن

د).(EnniS,1997:155

شک شماره ( )5نینك واقعیت مجازی
 -4-3-2سخت افزارهای مورد استفاده کامپیوتری

یکی از مهم ترین قسمت های سخت افزاری کارط درافیك می باشد که تاثیر زیادی در روان ب دن پردازش و نمای
ف ای مجازی به کاربر دارد ،درنتیجه وج د یك سیستم قدرتمند کامپی تری برای این فرایند امری روری ب ده که بدین
من ر در این تحقیق از کیا م ج د درون آزمایشگاه استداده شده است که قادر است نیازمندی های تحقیق را برآورده
سازد به

ر کلی همانر ر که ددته شد یکی از مهم ترین م لده های م رد ن ر در سیستم کامپی تر درافیك آن می اشد

که در این ن ع از پهوه

ها که استداده از نینك های مجازی م رد نیاز است ،درافیك های با سیستم باوی  4دیع

حاف ه و  GDDR5می باشد

(.(Falksm, 2000:45

 -4-3-3نرم افزارهای واقعیت مجازی

نرم افزار های استداده شده در این بخ

به

ر کلی به دو دسته نرم افزار های مدلسازی و نرم افزار های رندردیری یا

آماده سازی مدل تقسیم میش ند که در ادامه به بررسی هریك و نرم افزار منتخب برای این تحقیق پرداخته خ اهد شد
-4-3-4ویرایشگر تصاویر دوبعدی و ساخت متریالها

نم ما جهت ویرای

تصاویر از نرم افزار فت شاپ استداده می ش د که ت سط شرکت ادوبی ت سعه یافته است همه

کسانی که با درافیك کامپی تری سروکار دارند ،به ن نی محتاج این نرم افزار هستند فت شاپ ،امروز مح ب ترین نرم
افزار در میان کاربران است که ویه ها ،فیلترها ،متن ،اشیاء سه بعدی ،فیلم ها و را پشتی انی می کند
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 -4-3-5مدل سازی سه بعدی

مدل سازی یعنی ت لید مدل سه بعدی از اشیاء یك مدل سه بعدی در واقگ نمای

ریا ی یك شی است مدل سازی را

می ت ان با مجسمه سازی مقایسه کرد ،هم ن مجسمه ساز ،مدل ساز سه بعدی نیز باید با در ن ر درفتن تمامی اجزاء و
ترکیب بندی ها و زاویه بندی های شی ،دست به ساخت مدل سه بعدی آن بزند مدل های سه بعدی ن ارط اند از اجزا
و نناصر ک چك تری (رئ س ،یال ها ،رویه ها و چند لعیها) که می ت ان آنها را به ص رط های د ناد ن و به ص رط
اختصاصی تغییر و م رد استداده قرار داد مشه رترین نرم افزارهای مدلینع سه بعدی،Sketch up ،AutoCAD ،
 3Ds Max Maya Blenderﻭ  Zbrushﻭ cityengineمی باشند وزم به ذکر است که تمامی این نرم افزار ها
قابلیت های تقری ا یکسانی دارند و میت ان از آن ها در این پهوه

اسداده کرد ،ادرچه با ت جه به ماهیت این پهوه

که

احتیاج به مدل سازی شهری دارد ،برای تحقق این امر از دو نرم افزار  sketchupﻭ  cityenginدر ترکیب با یکدیگر
استداده شده است(.(Falksm, 2000:47

 -5-3تکنیک مورد استفاده پژوهش

در این تحقیق بات جه به اهداف آن از تکنیك های مدل سازی و انجام آزم ن استداده شده است ،به

ر کلی این مدل

سازی ها و آزم ن ها شام یك مدل شماتیك تهیه شده از محدوده محله فردوسی ب ده و که افراد م رد آزم ن در آن
محیط قرار میگیرند و به تعام در محیط میپردازند ،به ن نی میت ان یك پرو ه فر ی را درون مدل قرار داد تا افراد در
م رد آن اظهار ن ر کرده و حتی در ص رط تمای آنرا تغیر دهند ،وزم به ذکر است که در حال حا ر با ت جه به
محدودیت هایی که وج د دارد ،تغیر نناصر ف ای راحی شده ت سط افراد م رد آزم ن در محیط مجازی امکان پ یر
ن ده زیرا این امر به نینك  htc viveکه دارای کنترلر می باشد احتیاج دارد و در حال حا ر با ت جه به این امر فرد م رد
ازم ن تنها میت اند درون محیط حرکت کند و از مناظر د ناد ن پرو ه راحی شده را ب یند و در نهایت ن راط و حتی
تغیراط م رد ن ر خ د را در پرس

های پرسیده شده بعد از آزم ن پاسد بدهد

 -4منطقه مورد مطالعه
در این قسمت به معرفی و شناخت محله فردوسی پرداخته شده است ،با ت جه به م ارد م رد ت جه در این تحقیق
شناخت نیز بیشتر از جن ه های مدیریتی و اجتمانی آورده شده و جن ه های دیگر که م رد نیاز تحقیق ن دند ذکر نشده
است
 -1-4معرفی و تعیین حدود پهنه محدوده مطالعاتی

محلهای که امروزه تحت نن ان باغ ملی و بع ا به نام فردوسی شناخته و در منرقه  12واقگ شده است که از شمال به
خیابان انقحب ،از جن ب به خیابان امام خمینی ،از شرق به خیابان سعدی و از رب به خیابان وحدط اسحمی محدود
می¬ش د این محله از مححط قدیمی تهران محس ب شده و قسمتی از محله دولت ب ده است
این قسمت از محدوده م رد مداخله دارای بیشترین ساختمانهای مرب ض به سدارتخانه و کافههای معروف است که شاید
نلت آن به تارید شک دیری خیابان وله زار برمی¬دردد به زمانی که ناصرالدین شاه در رویای خ ی
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شانزلیزه دیگری (بعد از اولین سدرش به پاریا) در ایران ب د هم نین محله م رد ن ر دارای دو مح ر اصلی به نامهای
فردوسی و وله زار است که اولی ب رس صرافی و دومی ب رس ل ازم الکتریکی است
این دو مح ر بسیار پرترددند و کاربری الب ل ه این دو مح ر تجاری و اداری میباشد که سرح نملکردی آنها بیشتر در
ح زه کحن و فراتر از منرقه و محله است پارس های پشتی این دو مح ر ،مخل ی از مسک نی – تجاری و کارداهی
است و هرچه از مح ر اصلی فاصله میدیریم و به بافت درونی نزدیكتر می¬ش یم ل ه مسک نی بیشتر است الب
فعاون در این مح رها (افرادی که در این حدود مشغ ل به فعالیت هستند) ساکن نقا ی خارج از منرقه  12میباشند از
این رو ،روزانه به این دو مح ر رج ع میکنند معابر این محدوده از راحی هندسی مرل بی برخ ردارند اما ظرفیت آنها
پاسخگ ی حجم وسای نقلیهای که از این محدوده ن ر میکنند ندارد
بایستی ت جه داشت که این محدوده نه مانند بازار تهران است که تماماً به م احث اقتصادی با هر ن ع و شی های بپردازد و
نه مانند بهارستان که محیری اداری است و نه مانند شمال دروازه شمیران که بافتی مسک نی دارد بلکه منرقهای
مخل ض از م ارد ذکر شده است که هرکدام جاذب جمعیتی خاص خ د هستند که نیازها ،انت اراط و نح ه زنددی متداوط
و بع اً مت ادی دارند این امر (وج د قشرهای مختلق اجتمانی و فرهنگی) این نکته را نیز در پی دارد که از یکدست
شدن بافت زنددانی و به وج د آمدن دت های خاص جل دیری مینماید شاهد این امر آن است که ما در این محدوده،
رفت و آمد بان ان را بی

از مکانهایی که صرفاً به کارهای تجاری کحن مشغ ل میباشند میبینیم نکته مهم دیگر در

خص ص این محدوده تداوط ساکنان روز و شب میباشد بدین معنا که به نلت م قعیت اداری و تجاری منرقه  12در
سرح تهران ،این محدوده نیز در روز پ یرای کارمندان و کاردران فراوانی از دیگر نقاض شهر و حتی افرادی از شهرهای
ا راف میباشد که به هنگام تعریلی کارداهها و مغازهها ،محدوده را ترک میکنند نکته مهم دیگر ،جریان داشتن فعالیت
در این محدوده در اک ریت ساناط ش انه روز میباشد به جراط می ت ان ادنا کرد که این محدوده دارای  1۸سانت (از 6
ص ح تا  12شب) فعالیت م ثر میباشد ددتنی است وج د افراد مختلق از قشرهای مختلق اجتمانی در سرح روز که با
یکدیگر تعام دارند بانث به وج د آمدن برخ ردهای اجتمانی بسیار متداوتی میش د

شک شماره( )6محدوده جغرافیایی محله فردوسی
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 -5تحلیل دادهها  ،آزمونها و یافتههای تحقیق
با ت جه به محدودیت ها م ج د در این پهوه  ،در آزمای
مشکحتی که شرکت کننده درون آزمای

های انجام شده بیشتر سعی بر آن است تا تجربیاط و

با آن روبهرو ب ده بررسی ش د و سعی ش د برای آن ها پاسد یا راه حلی تهیه

کرد ،درنتیجه نحوه بر چند س ال که در ادامه آمده اند ،تمرکز اصلی بیشتر روی درک تجربه شخگ م رد ن ر و م انگ و
ن راط او پیرام ن آزمای

انجام شده یا همان ح ر در ف ای مجازی به من ر مشارکت می باشد به ن ارتی محقق

سعی کرده است تا با مشاهده فرد م رد آزم ن و مصاح ه با او بت اند به نتایج آزمای

برسد ،درنتیجه س اوط کامح کیدی

ب ده و بیشتر جن ه مصاح ه ای دارند س اوط مرروحه به قرار زیر است:
-

ن ر خ د را درم رد ر اجرا شده در خیابان جمه ری اسحمی بیان کنید

-

تجربه خ د را از ح ر در محیط مجازی راحی شده از جمه ری اسحمی تیر بیان کرده و نکاط م ت و مندی آن
را برشمارید

-

به ن ر شما برای ارتقای مشارکت شهری با استداده از ابزار واقعیت مجازی میت ان چه تغیراتی را انمال کرده و چه
کارهایی را انجام داد وزم به ذکر است که این س اوط به

ر کلی ب ده و ممکن است به نس ت تجربه های متداوتی

که شخگ م رد آزم ن داشته است تغیر کنند ،در نهایت هدف از انجام این آزمایشاط درک تجربه افراد شرکت
کننده و پیدا کردن مشکحط م ج د در اجرایی شدن ایده پهوه

می باشد

 -1-5آزمون اول

فرد اول پا از ت یحاط اولیه به من ر آشنایی با محیط و استداده از نینك های واقعیت مجازی وارد محیط مجازی
شده و حدود  20دقیقه را در این محیط سپری کرد که نتایج حاصله از این آزمای
•

یکی از مهمترین نتیجه های ازمای

به شر زیر می اشد:

اول ایجاد حا سردیجه و سردرد در فرد م رد آزم ن ب ده که نم ما به نلت

صرف کردن زمان زیادی در محیط مجازی یعنی زمان  20دقیقه می اشد ،هم نین نلت دیگر آن میت اند خص صیاط
فردی اشخاص م رد آزم ن و هم نین ن ع نینك م رد استداده باشد
•

نتیجه دیگری که از این آزمای

به دست می آید این است که نلی ر م ج اب ب دن محیط مجازی برای فرد م رد

آزم ن ،این شخگ در چند دقیقه ابتدایی به سختی با محیط و حرکت کردن در آن ارت اض برقرار کرده و این امر نشان
دهنده این است که تا چه اندازه افراد ممکن است با ح ر در هم نین محیط هایی در ف ای مجازی به من ر مشارکت
در ر های شهری ناآشنا باشند و به همین دلی نت انند آنر ر که باید و شاید در آن حرکت و یا تعام کنند

•

هم نین از نکاط دیگری که شخگ م رد ن ر پا از اتمام آزم ن به آن اشاره داشت کم ب دن امکاناط تعام با

محیط می باشد که همانر ر که ق ح هم ددته شده ب د امکان تعام با محیط بانث افزای
درک بهتر محیط ت سط فرد م رد آزمای
•

حا

ه وری و درنتیجه

می باشد

م رد دیگری که فرد م رد آزم ن به آن اشاره کرد امکان حرکت های مختلق به شک پیاده مانند افراد نادی و حتی

پرواز در محیط مجازی ب ده که این امکان را به فرد میدهد تا ر یا مسئله م رد ن ر را از جن ه های متداوط بررسی
کرده و درنتیجه آنرا بهتر درک کند
6۸
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•

ازم ارد دیگی که فرد م رد آزم ن به آن اشاره کرده است راحت ب دن محیط آزم ن از ن ر اجرای آزم ن در یك

ف ای بسته یا ه ای مناسب می اشد ،نکته جالت ت جه در این اظهار ن ر ت جه به شرایط آب و ه ایی محیط انتخاب شده
برای استداده از ابزار واقعیت مجازی به من ر مشارکت افراد می باشد زیرا با ت جه به استداده از نینك های واقعیت
مجازی که ممکن است بانث خستگی و تعرق افراد ش د ه ای مناسب و راحتی جز نکاط کلیدی جهت ج ب افراد به این
ن ع از مشارکت می باشد

شک شماره ( )7فرد م رد آزم ن

 -2-5آزمون دوم

فرد دوم نیز پا از ت یحاط اولیه به من ر آشنایی با محیط و استداده از نینك های واقعیت مجازی وارد محیط
مجازی شده و حدود  15دقیقه را در این محیط سپری کرد نتایج:
•

یکی از مشکحتی که فرد دوم نیز به آن برخ رد ندم راحتی در برقراری ات اض و هم نین حرکت در محیط مجازی

ب د ،ادرچه این امر با د شتن چند دقیقه ح ر در این محیط تا حدی رفگ شد اما با ت جه به تکرار این مشک میت ان
برداشت کرد که افراد نم ما آشنایی زیادی با محیط های مجازی و نینك های آن نداشته که این خ د یکی از عق ها و
ن اقصی می باشد که در ص رط بر رف نشدن میت اند یکی از م انگ اصلی در دستیابی به مشارکت نم می با استداده از
ابزار واقعیت مجازی بش د
•

از ن راط دیگر فرد م رد آزم ن ج ابیت و زی ایی بصری محیط مجازی ب ده که خ د بانث حرکت فرد در

خیابان و ا راف ر ش د که از نکاط م ت این آزمای

ل

می باشد هم نین وزم به ذکر است که این فرد نیز پا از

آزم ن اندکی حا سردیجه و سردرد پیدا کرده که پا از دقایقی رفگ شدند
•

م رد دیگری که فرد م رد آزم ن به آن اشاره کرد ندم امکان تعام و تغیر دادن نناصر واقگ در محیط مجازی ب ده

که برای بار دوم نیز به آن اشاره میش د ،درنتیجه میت ان این برداشت را داشت که تعام فرد در محیط مجازی جز نکاط
کلیدی دستیابی به مشارکت نم می ب ده و باید به ان اع مختلدی پاسد داده ش د هم نین فرد م رد آزم ن در همین
راستا اشاره به تغیر دادن جنا سنگدرش محدوده یا تغیر جا یا ن ع م لمان مرب ه داشته است که بازهم به دلی
محدودیت های این پرو ه و ن د امکاناط م رد نیاز امکان پ یر ن ده و بانث کاه

تعام فرد با محیط شده است
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شک شماره ( )۸فرد م رد آزم ن
 -3-5آزمون سوم

فرد س م نیز پا از ت یحاط اولیه به من ر آشنایی با محیط و استداده از نینك های واقعیت مجازی وارد محیط
مجازی شده و حدود  10دقیقه را در این محیط سپری کرد که نتایج حاصله از این آزمای
•

فرد س م با ت جه به پیشینه و آشنایی که از ق

به شر زیر می اشد:

با محیط مجازی داشته چندان مشکلی با ارت اض برقرار کردن یا راه

رفتن در این محیط نداشته و ت انست آزادانه در محیط حرکت کند
•

حا

از م احث دیگر مرر شده ت سط این ر ندم واقگ درایانه ب دن محیط مجازی و درنتیجه کاه

ه

وری درون این محیط ب ده
•

م رد دیگر اشاره شده ،ندم مدل سازی محیط های پیرام نی ر ایجاد شده به

ر کام میباشد ،که بانث

میش د درک فرد ح ر پیدا کرده در محیط تا حدی از ر ایجاد شده پایین بیاید ،وزم به ذکر است که محیط های
پیرام نی م رد ن ر فرد م رد آزمای
•
آزمای
•

محیط های پشتی خیابان جمه ری اسحمی و بیرون از این خیابان ب دند

م رد دیگر اشاره شده ندم امکان تعام بامحیط و تغیر یا شخصی سازی ر م رد ن ر ت سط کاربر یا فرد م رد
ب ده که این م رد نیز برای بار چندم ت سط افراد م رد آزمای
از نکاط جالب ت جه این آزمای

تکرار شده است

ندم حا سردرد یا سردیجه به فرد پا از اتمام آزم ن ب ده است که میت ان نلت

اصلی آنرا به دلی داشتن تجربه ق لی در استداده از ابزار واقعیت مجازی دانست
•

نکته بسیار مهم دیگری که فرد پا از آزم ن به آن اشاره کرد اجرای این آزمای

در محیط ر  ،در خیابان

جمه ری اسحمی ب ده است که درواقگ این امر بانث میش د تا فرد درک مناسب تری از محیط مجازی که در آن ح ر
دارد داشته و بت اند ن ردهی و مشارکت بهتری را با مسئ ون ر ایجاد شده داشته باشد
 -6جمع بندی و نتیجه گیری
با بررسی نتایج آزم ن های انجام شده می ت ان ددت بسیاری از س اوط این پهوه
نتایج آزم ن ها نس تا نیاز پهوه

به خ بی پاسد داده شده اند و

را برآورده می سازد ،ادرچه ادر تعداد آزم ن ها هرچه باوتر برود نتایج آزم ن نیز معت ر

تر و دقیق تر ب ده اما به نلت محدودیت های م ج د در ر این تحقیق به همین تعداد از آزمای

ها اکتدا شده

است به ن ر میرسد با فراهم کردن محیری متن ع و م رد ا مینان کاربران ،اشتیاق آنها را برای شرکت کردن در
70
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ن رسنجی ها افزای

داد محدوده ش یه سازی شده به واقعیت نزدیك ب د اما بنا بر اظهار کاربران برای برقراری ارت اض

کام و نزدیك به واقعیت با مشک م اجهه ب دند به ن ر می رسد این نام به دلی کم د م لده هایی هم ن

ه

وری در محیط مدلسازی شده ،مناسب ب دن شرایط محیط آزم ن و ت یحاط مناسب راجگ به رز استداده از دستگاه و
نینك های واقعیت مجازی ق

از وارد شدن فرد به محیط مجازی از نکاط پراهمیت این آزم ن ها ب ده اند،که به دلی

ناآشنا ب دن کاربران با ف ای مجازی این حا القا شده است که با چندبار استداده این مشکحط بر رف خ اهند شد این
پهوه

در واقگ زمینه ای می باشد برای پهوه

های دیگر در زمینه کاربرد واقعیت مجازی در مدیریت شهری به ن ر

می¬رسد با استداده از ترکیب دو ابزار واقعیت مجازی و واقعیت افزوده بت ان به نتایج بسیار خ بی در ح مسای شهری
رسید هم نین از این پلتدرمی که تهیه شده است نیز می ت ان برای استداده مدیران شهری نیز در ن ر درفته ش د تا
ر ها را ق

از اجرا یك بار بت انند ب ینند و به نقاض عق و ق ط آنها پی ب رند
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