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کد مقاله11221 :

چکیده
مقیاس انسانی بخش مهمی از طراحی یک فضای شهری را شامل میشود که وجود این ویژگی در فضاهای شهری ،فضا
را انسانیتر کرده و ادراک آن را آسانتر مینماید .هدف این پژوهش یافتن معیارهای تأثیرگذار بر مقیاس انسانی در
گذرهای شهر ،تعمیم دادن این معیارها به شهر ارومیه و یافتن ارتباط بین آنها در گذرهای شهر است .در این پژوهش
بهصورت تصادفی گذرهایی در شهر ارومیه انتخابشده و به برداشت اطالعات متناسب با معیارهای مذکور اقدام گردید
سپس با فرض رابطه بین برخی از این معیارها در راستای ایجاد مقیاس انسانی ،ازجمله عرضگذر و خط آسمان ،عرضگذر
و میزان جزئیات ،ارتفاع گذر و جزئیات ،عرضگذر و نورگیری ،خط آسمان و نورگیری ،پوشش گیاهی و عرضگذر به
تحلیل اطالعات در نرمافزار  spssپرداخته و فرضیهها در برخی موارد تأیید و رد شدند .با تحلیل یافتهها و مطالعه ادبیات
موضوع نتیجه بر آن شد که توجه به مقیاس انسانی بیشتر با عرضگذر در ارتباط بوده ،در عرضهایکم توجه به جزئیات
باالست و در عرضهای زیاد برای ایجاد این مقیاس از پوشش گیاهی زیاد استفاده میشود .همچنین منظم یا نامنظم
بودن خط آسمان در ایجاد این مقیاس دخیل بوده و خط آسمان منظم نورگیری بیشتر و درنتیجه فضای انسانی را به همراه
دارد.

واژگان کلیدی :مقیاس انسانی ،خط آسمان ،عرضگذر ،پوشش گیاهی ،نورگیری ،ارومیه.
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 -1مقدمه
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افزایش کیفیت زندگی شهروندان و حیات اجتماعی در فضای شهری یکی از چالشهای حرفه طراحی شهری بوده و نظریات
بسیاری برمبنای شرایط و تجربیات مختلف مطرحشده است .بیتوجهی به ارتقای کیفیتهای فضای شهری و در نظر نگرفتن
ادراک مردم از پاسخگویی و انعطافپذیری محیطهای شهری کاسته است (راست بین  .)1331مقیاس نوعی ادراک از موضوع است
که به سایر موضوعات اطراف و نحوه درک ما از آنها ارتباط مییابد (کرمونا .)1311،انسان فضا را بهاندازه توانایی ادراک جسمی و
ذهنی خود درک و فهم میکند در بین کیفیتهای مطرحشده در طراحی شهری ،کیفیت مقیاس انسانی یکی از مهمترین
کیفیتهایی است که فضای شهری را تحت تأثیر خود قرار داده است .مقیاس انسانی بهاندازه ،بافت ،مطابقت عناصر فیزیکی با
اندازه و نسبت انسانی و به همان اندازه سرعت حرکت انسان بستگی دارد ). (wood Johnson foundation 2005,6&25
ساختمان برای بهرهبرداری انسان تأکید دارد( .آدراالن و همکاران )1313 ،عدم وجود مقیاس انسانی در فضاهای شهری میزان
توانایی ادراک حسی و ذهنی فرد را کاهش داده و احساس نامطلوبی در وی ایجاد میکند .درواقع فضاهای فاقد مقیاس انسانی،
بابی توجهی به نیازهای جسمی و روحی فرد سبب تضعیف حضور و تعامالت شهروندان شده است (عباس زاده و همکاران 1331 ،و
رفیع پور )1311،در اایجاد این کیفیت ،عوامل بسیاری مؤثر است؛ که تاکنون این عوامل در دیدگاههای متخصصین و نظریهپردازان
مختلف بهصورت موردی بیانشده و تاکنون در کنار هم قرار نگرفته و شاخصهایی برای سنجش و طراحی موضوع ،در نظر گرفته
نشده است .عدم تعریف یکپارچه و نگاهی جامع و دقیق به موضوع و پراکندگی شاخصهایی در سنجش و طراحی آن ،در نظرات
مختلف سبب بیتوجهی به کیفیت شده است) .(mackecy,2012یکراه رسیدن به توسعه پایدار این است که در مورد جوامع
انسانی از دید انسانی در یک مقیاس انسانی فکر کنیم .طراحی در مقیاس انسانی به وجود آمدن فضاهای پیاده مدار و دارای کنش
متقابل انسانی منجر میشود .حرکت پیاده اولین و اساسیترین شکل جابهجایی انسان است .تنها انسان پیاده است که میتواند درک
درستی از محیط اطراف خود داشته باشد و در این نوع حرکت است که فرد مجال کافی برای برقراری ارتباط با محیط پیرامون خود
پیدا میکند .امروزه حرکت پیاده به حلقه گمشده زندگی شهرنشینی تبدیلشده است ،ازاینرو نیاز به بازنگری در شکل و ساختار
خیابانهای امروزی ،ضرورتی است که ذهن تمامی متخصصان طراحی شهری و همچنین مخاطبان و کاربران فضاهای شهری را
به خود مشغول کرده است .کلمنت و دیگران مقیاس انسانی را طراحی محیط برمبنای پیکر انسان میدانند بهنحویکه افراد پیاده آن را درک
کنند) . (Clemente et al, 2005مقیاس انسانی در معماری بر تناسبات هندسی و مناسب بودن ابعاد و اجزای موضوع استفاده از
تناسبات از ابتدای خلقت بشر و آگاهی او نسبت به مسائل و محیط اطرافش مطرح بوده و از دیرباز تاکنون موردپژوهش و بررسی
هنرمندان و دانشمندان گوناگون قرارگرفته است .منظور تمامی تئوریهای تناسبات ،ایجاد احساس نظم بین اجزاء یک ترکیب
بصری است .همانطور که طبق نظریه اقلیدس « ،نسبت به مقایسه کمی دو چیز مشابه اطالق میشود ،حالآنکه تناسب بهتساوی
نسبتها اطالق میشود ».بدین ترتیب ،سیستم تنظیم تناسب مجموعهای از نسبتهای ثابت بصری را بین اجزاء یک بنا و نیز بین
اجزاء و کل به وجود میآورد .بااینکه این نسبتها در نظر اول ممکن است به چشم بینندهای که تصادفاً با آن برخورد میکند نیاید،
ولی نظم بصری که ایجاد میکند طی یکرشته تجربیات مکرر میتواند احساس ،پذیرفته یا حتی تشخیص داده شود .سیستمهای
تنظیم تناسب ،از صورت تعیینکنندههای عملکردی و تکنیکی فرم و فضای معماری فراتر رفته و استداللهای زیبایی شناسانهای را
در مورد خود ارائه میدهند .آنها با اعطای تناسباتی مشابه به یک طرح معماری ،ازنظر بصری میتواند به چندگانگی اجزا در آن
طرح وحدت بخشند .در این پژوهش بعد از بررسی عوامل تأثیرگذار بر مقیاس انسانی ،این عوامل را درگذر های مختلف شهر ارومیه
برای ایجاد تناسبات انسانی و با معیارهایی مانند عرضگذر ،ارتفاع بناها ،پوشش گیاهی ،خط آسمان ،نورگیری و غیره موردبررسی
قرار خواهیم داد .سوالی که در این راستا مطرح میشود به شرح زیر است:
آیا بین معیارهای ایجاد مقیاس انسانی مانند عرضگذر و خط آسمان ،عرضگذر و میزان جزئیات ،ارتفاع گذر و جزئیات،
عرضگذر و نورگیری ،خط آسمان و نورگیری ،پوشش گیاهی و عرضگذر رابطهای وجود دارد؟
به نظر میرسد بین هر کدام از این معیارهای ایجاد مقیاس انسانی دو به دو ،رابطهای معناداری وجود دارد.
هدف این پژوهش یافتن معیارهای تأثیرگذار بر مقیاس انسانی در گذرهای شهر ،تعمیم دادن این معیارها به شهر ارومیه و
یافتن ارتباط بین آنها و گذرهای مختلف در شهر است .انجام این پژوهش و نتیجه بهدستآمده به معماران و شهرسازان کمک
خواهد کرد که با دانستن این معیارها ،شهرهای امروزی را به محلی بهتر برای زندگی انسانها تبدیل کنند.

 -2روش تحقیق
در این بررسی بهتناسب شرایط و زمینههای مختلف روشهای گوناگونی در فرایند تحقیق انتخاب و اتخاذ میگردد .شیوه
جمعآوری اطالعات در بخش نظری بهصورت کتابخانهای و در بخش بررسی نمونه موردی با مشاهده و تصویربرداری بوده است.
در این تحقیق در مرحله نخست اطالعات مرتبط با بخش نظری پژوهش ،ازجمله مقیاس انسانی و مؤلفههای آن در گذر از طریق
بهرهگیری از منابع معتبر کتابخانهای ،مقاالت علمی معتبر ،وبگاههای مرجع ،پایاننامهها و رسالههای معماری و کتب تخصصی،
جمعآوری و تحلیل اطالعات اسنادی صورت میگیرد .در مرحله دو ،برای توصیف و تبیین محدوده موردمطالعه از روش توصیفی
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استفاده خواهد گردید و سپس بهمنظور بررسی وضعیت موجود خیابانها و کوچههایی در شهر ارومیه انتخاب و از روش ارزیابی به
تحلیل وضع موجود پرداخته و سپس با استفاده از تکنیکهای موجود همچون  spssبه بررسی و تحلیل خواهیم پرداخت.

 -3پیشینه تحقیق
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هدمن و همکارانش( )1310در کتاب مبانی طراحی شهری بیشتر به دید ،ارتفاع ساختمان ،نحوه چینش ساختمان ،نظام
ارتفاعی ،کریدور ها و محورها اشارهکرده و راهکارهایی جهت انسانی کردن فضا ارائه داده است .ویستون ویال ( )2512در فصل
پنجم پژوهش خود با عنوان طراحی شهری و مقیاس انسانی ،به تعریف و ارائه معیارهایی ازجمله پیوستگی جدارهها و خیابان،
کریدور ها ،توجه به میراث طبیعی ،پراکنش مسکن و ...در ایجاد فضای شهری کرده است .وود جانسون ( )2550در گزارش
پژوهشی خود تحت عنوان اندازهگیری کیفیتهای طراحی شهری مرتبط با پیاده محوری مقیاس انسانی بهاندازه ،بافت و مطابقت
عناصر فیزیکی با اندازه ،نسبت انسانی به همان اندازه سرعت حرکت انسان اشاره دارد .جزئیات ساختمانی ،بافت ،کفسازیها،
پوشش گیاهی ،مبلمان و تمام عناصر فیزیکی موجود در خیابان را در ایجاد مقیاس انسانی مؤثر دانسته و عقیده دارد که مقیاس
انسانی را بهوسیله خطوط دید ،نسبت پنجره در طبقه اول ،ارتفاع ساختمان ،کاشت گیاهان در مقیاس کوچک و...میتوان ایجاد کرد
.هاشمی و قانع پور ( )1330در مقاله خود تحت عنوان«ساماندهی و طراحی فضای شهری با رویکرد مقیاس انسانی» به سنجش
مؤلفههای اصلی پیادهسازی مقیاس انسانی و اجرای آن در فضاهای شهری باهدف ارتقای کیفیتهای محیطی پرداخته است.
اصالنی و طهماسبی( )1330در مقاله نقدی بر مقیاس و تناسبات انسانی به مفهوم مقیاس و تناسبات انسانی پرداخته است .شهابی
نژاد و همکارانش (  )1333در مقاله مقیاس انسانی در میدان نقشجهان اصفهان به بررسی عواملی که باعث شده میدان نقشجهان باوجود
وسعت بسیار ،به فضایی غیرانسانی تبدیل نشود و جذابیت و زیباییاش حفظ گردد پرداخته است و دراینارتباط به جزییات طراحی
در میدان و وجود تناسب بین ارتفاع عناصر معماری و زاویه دید عمودی رؤیت آنها و همچنین تناسب بین مقیاس تزئینات و
فاصله رؤیت آنها و..اشارهکرده است .غفاری ( )1311در مقاله "مبانی طراحی فضاهای متوالی در معماری شهر" رابطه معناداری
میان فاصله و میزان برداشت فرد را بیان کرده و برای آن میزان کمی در نظر گرفته است .پارک و اسکوفر ( )2556در پژوهشی با
عنوان " توصیف محیطهای عابر پیاده محله" مهمترین عوامل مؤثر در پیادهسازی محالت را شامل میانگین طول بلوک ،نوع
تقاطع ،تراکم بلوکها ،تدارک پیادهرو و عقبنشینی ساختمانها معرفی میکند .موسوی( )1332در پژوهشی با عنوان بررسی میزان
تعامل فضای پیاده شهری با شهروندان با نگاهی به محله فهادان یزد میپردازد .نتیجه این پژوهش نشان داد که عدم رعایت
مقیاس انسانی در طراحی ساختمانها موجب گریز شهروندان از قرار گرفتن در فضای پیاده میگردد .هونگ و همکارانش ( )2515با
موضوع پیمایش پیاده مداری در هنگکنگ ،بهعنوان یک مطالعه جامع در راستای کمک به برنامه ریزان جهت آگاه شدن از شرایط
پیادهروی در شهر و شناساندن کموکاستیهای مربوط به پیادهروها قابلذکر است .در این پژوهش از معیارهای جهانی پیاده مداری
) (GWIو بانک توسعه آسیا _هوای پاک برای شهرهای آسیایی )(CAI_ASIAپس از بومی سازی آنها با شرایط هنگکنگ
استفادهشده است .این مطالعه نشان داد که تنها  05درصد مردم از وضعیت فعلی راضی بودند و افراد ناراضی ،بهبود روشنایی
خیابانها ،ایجاد سایهبان و عریض سازی پیادهروها کاهش ترافیک و سرعت در خیابانها ،حذف موانع بر سر راه عابران و افزایش
نشانهها در تقاطعها را ضروری دانستهاند (سلطانی ،پیروزی .)1331 ،استمپس ( )1331در یک پژوهش علمی بهوسیله مطالعات
بصری به ارزیابی میزان ادراک تودههای معماری پرداخت و مهمترین متغیر اثرگذار ،سطح مقطع از ساختمانها است دوم میزان
بازشوها بوده و .سوم مفصلبندی نما و پارتیشن بندی بوده است .اوینگ و همکارانش ( )2515در مقالهای با عنوان « اندازهگیری
غیر اندازهگیری :کیفیت طراحی شهری مرتبط به قابلیت پیاده » کیفیتهایی ازجمله ارتفاع ساختمان ،محصوریت ،سرعت و ارتباط
آن با مقیاس انسانی را مطرح میکند .با توجه به آنچه مطرح گردید ،پژوهش ها در رابطه با مقیاس انسانی فراوان است اما تاکنون
هیچ تحقیقی در رابطه با این مقیاس در گذر های شهر ارومیه و تعمیم معیار های مقیاس انسانی در این گذر ها مورد بررسی قرار
نگرفته است  .در این مقاله به بررسی برخی از این معیار ها و رابطه بین آنها در ایجاد چنین مقیاسی در گذر های شهر ارومیه
خواهیم پرداخت.

 -4چارچوب مفهومی و مبانی نظری
 -1-4تبیین مفهوم مقیاس انسانی:
در این بخش از مقاله مفهوم و کیفیت مقیاس انسانی تبیین میشود تا ابزار و معیارهای الزم برای تحلیل این کیفیتها
درگذرهای شهر ارومیه به دست آید.
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جدول  -1نظریههایی در رابطه با مقیاس انسانی
ویژگی فضای واجد مقیاس انسانی
ساختمانهای بلند یا خیابانهای گستردهای بر پیاده تسلط یافته و یک سایهبان از برگ و شاخهها میتواند این فضای
حجیم را کوچکتر و قابلدرکتر کند و تجربههای حسی ایجاد کند .او فرض میکند که باید درختان برای ایجاد
مقیاس انسانی در فاصله  1213سانتیمتری هم قرار بگیرند.
درختان در خیابانها میتوانند مقیاس ساختمانهای بلند و خیابانهای گستردهای را تعدیل کرده و به مقیاس انسانی
تبدیل کنند.
برای کاهش تأثیر ساختمانها و خیابانها با مقیاس غیرانسانی توصیه به استفاده از دیگر عناصر در مقیاس کوچک
مانند برج ساعت دارد .طراحی نقش عمده را در ایجاد فضای شهری پایدار و پیاده محور ایفا میکند .در مقیاس
خیابانهای شهری ،منظرسازی ،توجه به جداره سازی ها مکانهایی جذاب به منور پشتیبانی از زندگی محلی ایجاد
میکند .در مقیاس ،ساختمانها حفاظت ساکنین در برابر گرما و باران و کاهش مصرف انرژی به دلیل وجود ایوان،
برآمدگی و دیگر ویژگیهای معماری را به همراه دارد .طراحی خوب ادراک مردم را تحت تأثیر قرار میدهد .خیابانها
وظیفهای بیش از جابجایی و حملونقل داشته وزندگی اجتماعی مردم را نیز تحت تأثیر خود قرار میدهند .فضای
شهری باید بهوسیله طراحی نیازهای جسمی و روحی ،فردی و اجتماعی ،اقتصادی و رفاهی انسان را برطرف ساخته و از
طرفی مقیاس انسانی سبب میشود فضا بهتر از سوی افراد درک شود.
فضایی که بدنههای کشیده و رفیع آن توسط فرورفتگی ،پیشآمدگی ،سایهروشن ،عناصر ریتمیک ،بازشوها و دیگر
تکنیکها و جزئیات معماری خورد نشده باشند بهصورت صلب و خشن درآمده و از مقیاس انسانی خارج میشوند.
مقیاس انسانی را طراحی محیطی بر مبنای پیکر انسان میدانند بهنحویکه افراد پیاده آن را درک کنند.
بعد دیگر مقیاس انسانی در فضاها ،ناشی از جزئیات طرح معماری اجزای تشکیلدهنده فضای شهری است .فضای
شهری همواره از فاصله دور ادراک نمیشوند ،بنابراین جزئیات بدنه تشکیلدهنده فضاها و نیز طرح محوطه آنها باید
برای فردی که از فاصله نزدیک و از کنار آنها میگذرد جذابیت کافی داشته باشد .مقیاس انسانی اشاره بهاندازه ،بافت،
نحوه بیان عناصر فیزیکی دارد که با اندازه و تناسبات انسانی و همچنین سرعت راه رفتن انسان هماهنگ باشد .جزئیات
ساختمانها ،بافت ،پیادهرو ،درختان و مبلمان شهری همگی اجزای فیزیکی مؤثر بر مقیاس انسانی هستند.

 -2-4مقیاس انسانی در طراحی شهری:
مقیاس انسانی بهاندازه ،بافت و مطابقت عناصر فیزیکی با اندازه و نسبت انسانی و به همان اندازه سرعت حرکت انسان اشاره
دارد .جزئیات ساختمان ،بافت کف سازی ها ،پوشش گیاهی ،مبلمان و تمام عناصر فیزیکی موجود در خیابان در ایجاد مقیاس
انسانی مؤثر هستند .مقیاس انسانی را بهوسیله خطوط دید ،نسبت پنجره در طبقه اول ،تناسب میان فعالیتهای استفادهکنندگان،
ارتفاع ساختمانها ،کاشت گیاهان در مقیاس کوچک و...میتوان سنجید (.)Wood Johnson Foundation,2005,6&25

 -3-4استخراج برخی معیارهای ارزیابی مقیاس انسانی
با توجه به مطالعاتی که درزمینه طراحی شهری و شهرسازی صورت گرفته است برخی از مهمترین معیارهای سنجش فضای
شهری بر اساس کیفیت مقیاس انسانی در زیر آورده شده است.

 -1-3-4طول و ارتفاع ساختمان
هانس بلو منفید ( )1303ساختمانهای سهطبقه و کمتر را مقیاس انسانی میداند .الکساندر و همکاران ( )1311هر ساختمانی
که بیش از  0طبقه باشد خارج از مقیاس انسانی است .لنارد و همکاران ( )1311این حد را بیش از  6طبقه میداند .همانطورکه
مشاهده میکنید هر چه به لحاظ تاریخی پیش میرویم میزان طبقات توسط فرد قابلدرکتر است زیرا تطبیق فرد با ساختمانهای
بلندمرتبه بیشتر شده و جمعیت در حال افزایش بوده است ولی این تا حدی است که فرد احساس حقارت و خفقان نداشته باشد در
این زمینه راجر ترانسیک ( )1316دو فضا را ازنظر مقیاس موردبررسی قرار میدهد یکی از آنها دارای مقیاس انسانی و دارای
فعالیتهای دوستداشتنی در یک فضای همگانی است(صمیمی) و دومی دارای مقیاس بزرگتری است که حس یادمانی و شکوه
را برای بیننده به همراه دارد و برای مراکز دولتی اداری و رسمی به کار میرود .ازنظر او فضای انسانی باید اولین معنای فضا بر
اساس کاربرد و هدف آن فضا در ارتباط با نیازهای اجتماعی و روانشناختی افراد داشته و ثانیاً رابطهای که میان یک فضای خاص
یا گروهی از فضاها و ویژگیهای محلی آن وجود دارد شامل تاریخ و سنتهای محلی حفظ گردد .در غیر این صورت (نادیده
گرفتن مقیاس انسانی) در طراحی باعث شکلگیری فضای گمشده و بالتکلیف خواهد شد .او تأکید دارد باید طبقات فوقانی فروتر از
طبقات اول باشد تا مقیاس انسانی گردد و از سویی عقب رفتگی نباید زیاد باشد که به محصوریت خیابان لطمه بزند (پاکزاد:1313 ،
 .)030 026تناسبات میان عرض و ارتفاع ساختمان در تعریف مقیاس انسانی تأثیر دارد .)Ewing,2010,76(.افراط در ارتفاع رفتن
31

ازنظر فرانک لوید رایت از دیدگاه اخالقی مجاز نبوده و آن را تباهی کالنشهرها و ملتها دانسته و آن را سبب زیر پا گذاشتن
حقوق مدنی همسایگان و خالف انسانیت میداند (شوای.)350 :1311 ،

 -2-3-4نسبت ارتفاع بدنه گذر به عرض آن
نسبت مطلوب ارتفاع بدنه خیابان به عرض آن نخستین گام اساسی در تعریف فضای خیابان است .نسبت  1به 2محصوریت
فضایی کافی برای خلق یک فضای کامالً سهبعدی را به وجود میآورد .زمانی که نسبت بدنه خیابان به عرض آن به  3به 2
افزایش مییابد ،بدون تغییر زاویه سر نمیتوان قسمت انتهای بدنه ساختمان در باال را دید و هر چه این نسبت افزایش یابد تغییر
بیشتری برای مشاهده نیاز است .لذا برای تعریف مؤثر ارتفاع خیابان ،الزم است از فشار های عمودی ساختمانهای مرتفع
جلوگیری نمود و نمای ساختمان را در ارتفاع مناسب برای ایجاد یک فضای باشکوه تمام نمود (هدمن و یازسکی.)62 11 ،1310،
شارل فوریه برخالف هدمن عقیده دارد که ارتفاع ساختمانها نباید از عرض خیابان بیشتر باشد ،حفظ نقاط دید  00درجه برای نقاط
گریز در نما ضروری است (شوای.)31 :1311،

 -3-3-4میزان جزئیات در بدنههای دو سمت
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وقتی از مقیاس جزئیات ساختمان سخت گفتهشده ،ریتمهای کالبدی ،تناسبات مفصلها ،و مصالح بهکاربرده بر مقیاس انسانی
ساختمانها تأثیر گذاشته است ( .)tang,2013مهمترین متغیر تأثیرگذار در میزان ادراک تودههای معماری سطح مقطع از
ساختمانهاست ،دوم مقدار بازشوها بوده و سوم میزان مفصل نما و پارتیشنبندی بود ( .)Ewing,2010,76پیشآمدگی و
برآمدگی جلو بام در ساختمانها میتواند به تعریف خیابان و مقیاس آن کمک کند (همان.)16،
مفصلبندی نما :تناسبات بصری و مفصلبندی آن بر مقیاس ساختمان تأثیر گذاشته و اندازههای قابلتغییر مفصلها باتجربه
بصری غنی در ساختمان بهکاررفته است .هنگامیکه افراد به ساختمانها نزدیک میشوند ،نگرانی آنها در مورد اندازه و جزئیات
برخی بخشها همچون درب ،پنجره ،راهپلهها و غیره شروع میشود .برایان الوسون عقیده دارد ،مقیاس با اندازه متفاوت است .آن
کامالً امکان داشتن ساختمانهای کوچک در مقیاس کالن در عوض داشتن ساختمانهای بزرگ در مقیاس خرد هستند .این تجربه
بصری میتواند با مفصلبندی و تناسبات جداره ممکن شود که این امر با ریتمها و ایجاد هماهنگی عناصر امکانپذیر است
( .)tang,2013یان گل اعتقاد دارد کیفیت طبقه اول بر تجربه حسی افراد تأثیر داشته و در ایجاد مقیاس انسانی بسیار مؤثر است.
برای ایجاد مقیاس انسانی طبقه اول باید این موارد رعایت شوند :ایجاد واحدهای کوچک ،افزایش تعداد در ها ( 10 25در هر 155
متر) ،تنوع بسیار در ساختار ،فضای صلب ،خنثی و منفی نباشد ،استفاده از ویژگیهای کالبدی و تزیینات در نما ،مفصلبندی عمودی
نماها ،جزئیات و مصالح مناسب

 -1-3-3-4رابطه جزئیات با فاصله از بنا(فاصله و زاویه دید انسانی):
گل( )131این فواصل را بهعنوان فاصله خودمانی :از  00 5سانتیمتر ،فاصله شخصی :از  131 00سانتیمتر ،فاصله اجتماعی
 360 131سانتیمتر و فاصله عمومی بیش از  360سانتیمتر دستهبندی میکند .تی هال چهار نوع فاصله تعریف کرده و برای
هرکدام حالت دور و نزدیک در نظر گرفته و تفاوتهای فرهنگی را سبب تغییر فاصله دانسته است .فاصله صمیمی نزدیک که افراد
کامالً در کنار هم بوده و حس بویایی و حس حرارتی در بیشترین حالت خود بوده و جزئیات چهره بهصورت کامل مشخص است.
فاصله صمیمی دور از  00 10سانتیمتر است .فاصله شخصی حالت نزدیک از  16 00سانتیمتر بوده و حالت دور  122 16سانتیمتر
است که فرد این فاصله را مانند حباب حفاظتی دور خود احساس میکند .فاصله اجتماعی نزدیک از  213 122بوده و حالت دور آن
 360 213بوده است خط مرزی بین فاصله شخصی در حالت دور و نزدیک در فاصله اجتماعی حد تسلط را مشخص کرده و
جزئیات بهدشواری قابلدرک است .فاصله عمومی کامل خارج از برخورد اشخاص رخداده و حالت نزدیک از  162 360و حالت دور
از  162به باال میباشد (تی هال  .)133 105 :1311به گفته الکساندر و همکاران محدودیتهای مقیاس انسانی برای تعامل
اجتماعی وجود دارد ازجمله :چهره یک فرد ر فقط در  2133سانتیمتر قابلتشخیص است .در جزئیات مانند پرتره تا حدود 1063
سانتیمتر است .علی غفاری ( )1311میگوید ،انسان در  12متری چهره و حاالت افراد را تشخیص داده و در  20متری افراد ناآشنا
را تشخیص داده ،حد توان بصری برای رؤیت اشیاء متحرک  105متری و حد توان بصری برای رؤیت اشخاص دیگر بهعنوان یک
انسان را 1255متری دانسته است .بنابر آنچه بیان شد میتوان گفت در محیط شهری نیز در کوچهها که فاصله انسان از بدنهی
ساختمانها کم است پرداختن به جزئیات نما معقولتر است و در خیابانهایی با عرض زیاد که پرداختن به جزئیات نماها تاثیر
چندانی روی بیننده نخواهد گذاشت این مسئله را میتوان بهگونهای دیگر نیز بیان کرد تحت عنوان تحرک انسان.
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 -2-3-3-4پرداختن به جزئیات متناسب با تحرک انسانی:
مقیاس انسانی میتواند با سرعت انسان تعریف شود .جین هولتز کی ( )1331استدالل میکند که امروز معابر بر اساس سرعت
 65مایل در ساعت طراحی میشوند درصورتیکه در حال پیادهروی احساس انسان با محیط درگیر بوده و در ادراک نشانهها دچار
سردرگمی میشود .لذا در سرعتباال نشانههای بزرگ با حروف بزرگ طراحیشده و برای معابر پیاده محور حروف کوچک و
نشانههای کوچک بسیار راحتتر درک میشوند .فاصله تعامل شخصی و ادراک نقش مهمی در طراحی برای مقیاس انسانی بازی
میکند .تا قبل از انقالب صنعتی ،اندازه و تناسبات عناصر شکلدهنده شهر ،بر مبنای مقیاس انسانی و الگوی جابهجایی شهری نیز
بر مبنای حرکت پیاده بوده است .همچنین مقیاس انسانی و حرکت پیاده ساختار سکونتگاههای شهری را شکل داده است .اما با
شکلگیری انقالب صنعتی و به دنبال آن تفکر مدرنیسم و بهویژه مطرحشدن نظریه شهر متناسب با اتومبیل شخصی از نقش و
اهمیت فضاهای پیاده کاسته شد و بهمرور شهروند پیاده ،جایگاه و اولویت خود را در فضای شهری از دست داد (قربانی و جام
کسری .)06:1313،با اختراع اتومبیل و تولید روزافزون آن ،چهره شهرها و نوع زندگی مردم دچارتغیراتی شد .فضاهای شهری که تا
آن زمانبر مبنای مقیاس انسانی و با توجه به حرکت عابر پیاده و ادراک او از محیط تعریف میشدند ،پسازآن متناسب با مقیاس
خودرو طراحی شدند .بهمرور ،انسان بهعنوان کاربر اصلی فضاهای شهری فراموش شد و نیازهای او به آرامش و امنیت در شهر
نادیده گرفته شد( .رنجبر و رئیس اسماعیلی.)10:1313 ،
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 -4-3-4پوشش گیاهی
درختکاری یکی از بهترین سرمایهگذاریهایی است که یک شهر میتواند درزمینه طراحی شهری انجام دهد .مردم به درخت
عالقه داشته و نوع و فاصله قرارگیری درختان هم از اهمیت زیادی برخوردار است .در خیابانهای فرعی که باید ترافیک عبوری
کاهش یابد ،درختکاریها نامنظم و در خیابانهای اصلی پایدار و منظم میباشد و در فواصلی این نظم کم شده تا سبب کاهش
سرعت ترافیک عبوری شود .از شکل و ارتفاع درختان میتوان در شاخص سازی و هویت دهی به خیابانها بهره برد (هدمن و
یازسکی .)1310:110 ،انسان رابطه عمیقی با طبیعت و محیطزیست دارد .لذا باید برنامههایی کالن برای درختکاری در نظر گرفته
شود .درختان درختکاری در خیابان پیاده و سواره را از هم جدا کرده و سالمت و آسودگی برای عابران ایجاد کرده است .فاصله
درختان نباید بیشتر از  05فوت باشد و از سویی نزدیکی بیشازحد درختان ناامنی ایجاد کرده و نظارت سواره بر پیاده و پیاده بر
سواره را از بین میبرد.)watsonvilla,2012( .

 -1-4-3-4ایجاد کریدور های دید ارزشمند با پوشش گیاهی:
این کریدور ها میتواند در خیابانهایی که جدارههای فرسوده یا سالخورده داشته و یا در خیابانهایی که ساختمانها مقیاس
انسانی ندارند ،بهمنظور انسانی کردن مقیاس صورت گیرند .در این خیابانها با ایجاد کاربریهای مختلط تجاری و سرگرمی و غیره،
کاشت درختان در وسط و اطراف خیابان ،تجهیز مقطع خیابان ،مقیاس ارتفاع غیرانسانی را انسانی و یا خیابانهای پیاده محور پدید
آورد (.)Watsonvilla,2012

 -5-3-4خط آسمان
خط آسمان مرز جدایی باالی جداره و آسمان ازنظر ناظر است .خط آسمان از مهمترین عناصر سیمای شهری به شمار میرود
و دربرگیرنده هویت سیما و منظر در هر محل است .خط فرضی است که در حد انتهای ارتفاع کلیه ساختمانها رسم شده و از کنار
هم قرارگیری مجموعههای ساختهشده و فضاهای مابین ایجاد میشود .مهمترین تأکیدی که خط آسمان بر ادراک فضا ایجاد
میکند ،از طریق ایجاد محصوریت توسط ارتفاع است .بهطورکلی محصوریت فضا با معیارهایی چون شکل ،اندازه ،ارتفاع و تداوم،
کف و معماری فضا ارتباط مستقیم دارد .البته حد محصور بودن متفاوت است .با توجه به بررسیهای انجامشده در بافت قدیم ایران
درصورتیکه نسبت ارتفاع بدنه به عرض یک باشد ( a=45زاویه بین خط افق و دید یا لبه باالی بدن) ،احساس کامل محصور
بودن فضا به ناظر دست میدهد و اگر این زاویه  11درجه باشد ،حداقل احساس محصور بودن پدید میآید و اگر به  1/0تقلیل پیدا
کند ،فضا محصور نخواهد بود (عینی فر  .)1316دو نوع خط اسمان داریم :خط اسمان منظم و خط آسمان نامنظم پیوسته و
ناپیوسته (بحرینی)6131،
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جدول  -2مقایسه میان خط آسمان شهری پیش از مدرن و مدرن (ماخذ :نامداریان)1931 ،

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)31 :پاییز  ،3011جلد دو

جدول  -9بنیانهای شکلگیری شهرها و تأثیرشان بر خط آسمان شهری (ماخذ :نامداریان)1931 ،
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با توجه به آنچه در جداول باال بدان اشاره شد ،تأثیر هر یک از این بنیانها بر روی خط آسمان شهری آشکار است و منظم یا
نامنظم بودن خط آسمان شهر را به دنبال دارد که برای جلوگیری از اغتشاش بصری و درنهایت ،ایجاد فضای انسانی توجه به آنها
نقش بسزایی ایفا میکند.

 -6-3-4نورگیری درگذر های شهری

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)31 :پاییز  ،3011جلد دو

از مقوالت مربوط به بلندمرتبهسازی در جوامع امروزی میتوان به آثار اقلیمی و زیستمحیطی آن اشاره کرد ازجمله :آلودگی
هوا و محیطزیست ،وضعیت نور و آفتاب (نشریه خبری مسکن ،1311،ش .)23نور در ساعات متفاوت روز جلوههای گوناگون به
فضای شهری میدهد .درگذشته عنصر نور برای ایجاد تنوع در فضای شهری کاربرد فراوان داشت (اسد پوریان .)1332 ،امروزه
امنیت از شاخصههای کیفی زندگی در شهرها است و آسیبهای اجتماعی از مهمترین پیامدهای امنیت به شمار میروند.
بهعنوانمثال خیابانها و مکانهای تاریک و کمنور محل مناسبی برای بزهکاری به شمار میروند (پورفرهادی .)1332 ،فضاهای با
نورپردازی مناسب در کاهش ترس از وقوع جرم بسیار حائز اهمیت میباشند زیرا باعث پویایی فضا و در بسیاری از موارد ادامه
فعالیتهای مجاز پس از تاریک شدن هوا میگردند ،هرچند نورپردازی موجب کمک به مجرمان نیز میگردد .مطالعات متعدد نشان
داده است که افزایش شدت روشنایی کاهش شدید جرائم شبانه را به همراه دارد.این مطالعات تأکید کننده این است که سطح
روشنایی باالتر به ساکنان احساس امنیت بیشتری القا نموده موجب کیفیت زندگی بهتر و مناسبتری میشود .روشنایی کم در
افزایش جرم و جنایت و تصادفات مؤثر است افزایش بیشازحد حجم نور نیز میتواند کاهش امنیت را به دنبال داشته باشد (همان).
مهمترین عوامل تأثیرگذار بر احساس آسایش افراد شامل :دمای هوا ،جریان هوا ،دمای متوسط تشعشعی ،میزان فعالیت ،رطوبت
هوا و نوع پوشش میباشد .عوامل خاصی ازجمله سن ،جنس ،رنگ فضا و شرایط اقلیمی بر احساس آسایش تأثیر میگذارد .درواقع
منطقه آسایش عبارت است از ترکیب مطلوبی از دمای هوا ،مقدار رطوبت نسبی ،حرکت هوا و دمای تشعشعی که اکثریت افراد در
آن محدوده احساس آسایش بنمایند .توجه به این نکته حائز اهمیت است که محدوده تعیینشده کامالً ثابت نبوده و تحت تأثیر
متغیرهای ازجمله مقدار پوشاک .نوع فعالیت است (قیابکلو)11 13 ،1312 ،؛ بنابراین بهرهگیری از نور خورشید یکی از عوامل
تأثیرگذار در ایجاد آسایش محیطی نیز به شمار میرود که خود باعث ایجاد انسانیتر کردن فضا میشود .عقبنشینی در ساخت و
عامل شیب درگذر های با ارتفاع زیاد باعث افزایش نورگیری درگذر شده و امنیت به دنبال آن برقرار میشود .قرار گرفتن گذر ها در
سایههای ساختمانی باعث ایجاد یخزدگی در جادهها در اقلیمهای سرد شده و برطرف کردن این مشکل به دنبال هزینههای زیاد
امکانپذیر میشود.

 -5مطالعات و بررسی ها
 -1-5انتخاب جامعه آماری و تعداد نمونه
برای مطالعات میدانی بر روی گذر های شهری در شهر ارومیه ،این گذر ها بهصورت تصادفی از میانگذر های های کمعرض
و گذر هایی با عرض متوسط و زیاد انتخاب شدند .این بررسیها ،بر روی  05نمونه گذر در این شهر انجامشده و فرضیات
مطرحشده در پژوهش در این گذر ها موردسنجش واقع شدند.

 -2-5روش اجرای آزمون( :تحلیل دادهها)
طی بررسیهای انجامشده درگذر ها ،ابتدا با رجوع به مکانهای انتخابی تصاویری از گذر ها با ایستادن در آکس گذر
بهگونهای که بدنهی دو سمت گذر قابلرؤیت باشد ،گرفته شدند .بر روی هرکدام از این تصاویر معیارهای مطرحشده برای مقیاس
انسانی آزمون شدند .شکل  1تا  3نمونههایی از تصاویر گذر ها در شهر ارومیه هستند.

شکل -1گذر  8متری

21

شکل -2گذر  6متری

شکل -9گذر  22متری

در هر نمونه خط آسمان بر اساس منظم یا نامنظم بودن به ترتیب  1و  ،2پوشش گیاهی بر اساس طیف لیکرت ،به ترتیب
پوشش گیاهی خیلی کم ،1:پوشش گیاهی کم ،2:پوشش گیاهی متوسط ،3 :پوشش گیاهی زیاد ،0:پوشش گیاهی خیلی زیاد،0:
جزئیات نیز بر اساس داشتن هر یک از موارد زیر:
در ودیوار ،1:درو دیوار و پنجره ،2:در و دیوارو پنجره تقسیمات افقی ساختمان ،3:درو دیوار پنجره و تقسیمات افقی و
برآمدگیها جهت سایهاندازی ،0:عوامل ذکرشده +نماهای پرداختهشده 0 :شمارهگذاری شدند .همچنین نورگیری درگذر ها نیز
بهعنوان یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر مقیاس انسانی بر اساس نورگیری خیلی کم ،1:نورگیری کم ،2:نورگیری متوسط،3:
نورگیری زیاد ،0:نورگیری خیلی زیاد 0:شمارهگذاری و در جدول اکسل مرتب شدند .در این میان عقبنشینی در ساخت و شیب گذر
بهعنوان عامل تأثیرگذار برافزایش نورگیری و تغییر در خط آسمان جداگانه موردبررسی قرار گرفتند .در هر یک از تصاویر عرضگذر
و ارتفاع سمت راست و چپ گذر و نسبت عرض به ارتفاع دو سمت گذر بهصورت جداگانه نوشته شدند و وارد جدول اکسل برای
شروع تحلیل گردیدند .در ابتدای شروع تحلیل دادههای آماری ،با آزمون همبستگی ( )correlation testمیزان همبستگی بین
دادهها سنجیده شد.
جدول  -1آزمون همبستگی ()correlation test

 -3-5یافتههای استنباطی (آزمون فرضیات)
جدول)One-Sample Statistics( T_Test -5

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)31 :پاییز  ،3011جلد دو

با توجه به جدول شماره  0مشخص شد که دو متغیر نورگیری و عرضگذر دارای همبستگی مثبتاند ( )5812چون عدد حاصل
بزرگتر از  580است و مثبت بودن ازاینجهت که با افزایش عرضگذر نورگیری افزایش مییابد .همچنین متوجه میشویم
عرضگذر و خط آسمان داری همبستگی منفیاند ( )5861منفی بودن به این معنا که با افزایش عرضگذر خط آسمان منظمتر
میشود و چون عدد  586بزرگتر از  580است این دو متغیر همبستهاند .در این میان متغیر نسبت عرض به ارتفاع دو سمت گذر با
متغیر نورگیری نیز دارای همبستگی مثبتاند ( )5811و بهطورکلی با افزایش این نسبت میزان نورگیری افزایش مییابد.

جدول)One-Sample Test( T_Test-6

ازآنجاییکه خط آسمان گروهبندیشده است و دو نوع خط آسمان داریم که یا منظم است یا نامنظم از جنس تی تست مستقل
است .در جدول ،6سطح معناداری ( ) sigدر هر دو خط اسمان منظم و نامنظم ،برابر صفر است و کمتر از 5850است لذا؛ تفاوت
معناداری بین عرضگذر در خط اسمان مرتب و نامرتب وجود دارد .در مطالعات انجامشده  20نمونه داشتیم که خط آسمان آن
منظم و  20نمونه که خط اسمان آن نامنظم بود بهطور میانگین وقتی خط آسمان منظم است میانگین عرضگذر  16801و وقتی
خط اسمان نامنظم است میانگین عرضگذر  1800است .در کوچههایی که عرض کمتر از  1متر است خط اسمان خیلی نامنظمی
داریم این تفاوت میانگین بین خط آسمان منظم و نامنظم به لحاظ آماری معنادار است .گذر های جدید عرض بیشتری دارند و چون
تازهساخت هستند خط آسمان آنها هم منظمتر است کوچههای زیر  1-1متر بهاحتمالزیاد قدیمیترند و خط آسمان نامنظمی
دارند.
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جدول )One-Sample Statistics( T_test -7

بین خط آسمان و نورگیری هم رابطه معناداری وجود دارد به این معنا که با توجه به جدول شماره  ،1وقتی خط اسمان منظم
است میزان نورگیری  3861و وقتی نامنظم است میزان نورگیری  2851است بدین منظور که خط آسمان منظم میزان نور بیشتری را
وارد میکند؛ بنابراین منظم یا نامنظم بودن خط آسمان میزان نورگیری را تحت تأثیر قرار میدهد.
جدول ANOVA - 8

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)31 :پاییز  ،3011جلد دو
نمودار  -1رابطه عرضگذر با پوشش گیاهی

بر اساس آزمون آنالیز واریانسها (یکطرفه) در جدول  ،1با توجه به سطح معناداری ) 58511 (sigکه کمتر از  5850است
مشاهده میشود بین عرضگذر و پوشش گیاهی رابطه وجود دارد با توجه به نمودار 1هرچقدر عرضگذر بیشتر میشود ،پوشش
گیاهی نیز بیشتر میشود .بهطورکلی بین پوشش گیاهی و عرضگذر رابطه مستقیم وجود دارد .همچنین با مراجعه به جدول  ،1با
توجه به سطح معناداری ) (sigبین ارتفاع سمت راست گذر و پوشش گیاهی که برابر  58350است و عددی بزرگتر از  5850است
و بین ارتفاع سمت چپ گذر و پوشش گیاهی که برابر 58536است ،مشخص میشود که بین ارتفاع و پوشش گیاهی رابطهای وجود
ندارد چه ارتفاع سمت راست و چه ارتفاع سمت چپ گذر؛ بنابراین فرض اولیه در این مورد رد میشود .در نمودارهای 2و  3زیر نیز
این عدم وجود رابطه را میتوان مشاهده کرد.

نمودار  -2رابطه ارتفاع سمت راست گذر با پوشش
گیاهی
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نمودار  -9رابطه ارتفاع سمت چپ گذر با پوشش گیاهی

جدول ANOVA –3

جدول )One-Sample Statistics( T_Test-12

همچنین با توجه به جدول شماره " 15تست آزمون  tمستقل" وقتی جزئیات باالی  0است عرض گذر کمتر و وقتی جزئیات
پایین  0است عرض گذر بیشتر است .می توان نتیجه گرفت که وقتی عرض گذر کم است با میانگین حدود  180متر مردم ذوق آن
را دارند تا جزئیات بیشتری جهت دیده شدن بکار ببرند ؛ اما وقتی عرض گذر زیاد است یعنی میانگین آن حدود  13811متر است ،
عالقه ای به بکاربردن جزئیات وجود ندارد .پس رابطه بین عرض گذر و جزئیات معکوس است .با آنالیز واریانس ها )(ANOVA
مشاهده کردیم که بین عرض گذر و جزئیات رابطه معناداری وجود دارد .نمودار این تحلیل را می توان با مراجعه به نمودار شماره 0
مشاهده کرد.

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)31 :پاییز  ،3011جلد دو

با توجه به جدول شماره  ،3آزمون آنالیز واریانسها ( (ANOVAکه سطح معناداری ) (sigبین عرضگذر و جزئیات  58536و
کمتر از 5850است مشاهده میشود بین عرضگذر و جزئیات رابطه وجود دارد .فرضیه دیگر این بود که بین ارتفاع و جزئیات رابطه
معناداری وجود دارد با توجه به سطح معناداری )( sigآنها در جدول شماره 3مشاهده میشود که فرض ما غلط است زیرا این
عدد در ارتفاع سمت راست گذر برابر  58361و در سمت چپ گذر برابر  58331است یعنی عددی باالی 5850و لذا بین ارتفاع و
جزئیات رابطهای وجود ندارد.

نمودار  -1بررسی رابطه عرضگذر و جزئیات

فرضیه دیگر که در این مقاله به آن پرداختهشده رابطه عرضگذر و نورگیری است بدین منظور که بین عرضگذر و نورگیری
رابطه معناداری وجود دارد که در آزمون آنالیز واریانسها ( )ANOVAدر جدول  11این معناداری بهخوبی قابلمشاهده است بدین
گونه که  sigبرابر  5855است و این رابطه کامالً معنادار است .با  fبسیار باال ( )358216و دارای سیر صعودی در نمودار شماره 0
است؛ یعنی هرچقدر عرضگذر بیشتر میشود نورگیری نیز بیشتر میشود (رابطه مستقیم).
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جدول 11

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)31 :پاییز  ،3011جلد دو
20

نمودار -5رابطه عرضگذر با نورگیری

نتیجهگیری
مقیاس انسانی یکی از کیفیتهای طراحی شهری در ایجاد فضای شهری بوده ،که بر حضور پذیری و سرزندگی و سایر
کیفیتها تأثیر گذاشته و از آنها تأثیر گرفته است .برای طراحی فضای شهری بر اساس مقیاس انسانی ،باید معیارها و شاخصهایی
را در نظر گرفت که از این معیارها و شاخصها میتوان به معیار طول و ارتفاع ساختمانها ،نسبت ارتفاع به عرضگذر ،توجه به
جزئیات ،توجه به تراکم پوشش گیاهی ،منظم بودن خط آسمان ،نورگیری مناسب گذر ها اشاره نمود .بررسی معیارها و شاخصهای
کیفیت مقیاس انسانی درگذر های شهر ارومیه نشان از روابط بین این معیارها در به وجود آوردن چنین مقیاسی بود .چنانچه طبق
بررسیهای انجامشده عرضگذر شاخص اصلی و مهم در ایجاد مقیاس انسانی به شمار رفته و گذر های جدید معموالً دارای عرض
بیشتری هستند و بالطبع نورگیری در این گذر ها مناسب است .طبق بررسیهای انجامشده متوجه شدیم درگذر هایی با عرض زیاد
میزان توجه به جزئیات کمتر است و مردم عالقهای برای آن نشان نمیدهند در این گذر ها سرعت حرکت نیز در پرداختن به
جزئیات تأثیرگذار بوده است و گذر هایی با عرض زیاد بیشتر اتومبیلرو بوده و سرعت در آن زیاد است و به دنبال آن توجه به
جدارهها کم و میزان پرداخت به جزئیات اندک است؛ بنابراین رابطهای معکوس بین عرضگذر و جزئیات وجود دارد؛ اما گذر های به
نسبت قدیمیتر عرضشان کمتر بوده و میزان نورگیری در آنها کمتر است و احتمال وقوع جرم در این گذر ها (با توجه مبانی
نظری تحقیق) بیشتر است .در برخی از این گذر های کمعرض مشاهده کردیم گذر هایی که داری شیب و عقبنشینی در ساخت
هستند میزان نورگیری بیشتر دارند؛ بنابراین ،این دو عامل در افزایش نورگیری تأثیر داشتهاند .گذر هایی که دارای عرض بیشتری
هستند برای ایجاد مقیاس انسانی نیاز به پوشش گیاهی متراکمتری دارند بنابراین پوشش گیاهی در آنها بیشتر از گذر های
کمعرض هست .درگذر های کمعرض پوشش گیاهی اندک و بهصورت پراکندهتر و بدون نظم برای کم کردن سرعت حرکت
وسایل نقلیه کاشته میشوند .در مورد خط آسمان نیز عوامل زیادی در ایجاد خط آسمان شهری مؤثرند ازجمله بنیانهای اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،اجتماعی فرهنگی ،سکوالر ،فناوری و غیره اما بررسیهای انجامشده درگذر های کنونی در شهر ارومیه این را
نشان داد که خط آسمان درگذر های با عرض کم نامنظمتر بوده و کوچههای زیر  1 1متر قدیمیتر و داری خط آسمان
نامنظمتری هستند .از دوره پستمدرن تاکنون با کاال شدی خط آسمان و از دست دادن مقیاس انسانی با خط آسمان نامنظم در
شهرها مواجهیم که بنیانهای اقتصادی ،سکوالر ،اداری ،فناوری و بنیانهای اجتماعی ازجمله عوامل تأثیرگذار در این دوران
بودهاند .همچنین مشاهده کردیم درگذر هایی که خط آسمان منظمتر است نورگیری بیشتر است .آنچه در مورد ارتفاع ساختمانها
نیز عیان است ،بلندمرتبهسازی در عصر کنونی است که خود کاهش رسیدن نور به کوچههای کمعرض را به دنبال دارد؛ و در آخر
نسبت عرض به ارتفاع درگذر است که این نسبت درگذر های جدید با توجه به آنچه گفته شد بیشتر است و برای انسانیتر کردن
آن به مواردی اشاره شد.
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