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ضر پژوهش چکیده: سان الگوهای رفتاری بر های خیابانی راجداره فرم تأثیر میزان حا ضاهای در ان   شهری فیزیکی ف

ست، داده قرارد ارزیابی مورد ضیه ا ست آن مدعی پژوهش یفر سب و فمندهد طراحی با که ا   خیابانی هایجداره منا

ضاهای در ورانبهره کُنش و رفتار توانمی  ریرفتا الگوی و نمود کنترل یا و طراحی حدودی تا نیز را شهری فیزیکی ف

سان ست خیابانی هایجداره فرم کیفیت هایمولفه ینتیجه شهری هایخیابان در ان  لحاظ خیابان آن طراحی در که ا

ست شده ضر نظری یگزاره. ا صرولی خیابان از سکانس دو در حا ست شده واقع آزمون مورد تهران( عج)ع   سطح در. ا

تارنگاری و رف تحقیق روش از گیریبهره با که است پیمایشی تجربی، سطح در و تحلیلی -توصیفی تحقیق روش نظری

سش ست گرفته انجام اینامهابزار پر شان تحقیق نتایج. ا شترین دهد،می ن  بر ی،های خیابانجداره تأثیرگذاری میزان بی

  یمونهن در سپردن گوش رفتاری الگوی به مربوط آن تأثیرگذاری میزان ترینکم مقابل در بوده و مکث رفتاری الگوی

  تایجن هستند؛ انسانی هایواکنش بر مستقیم تأثیری دارای محیطی فاکتورهای از برخی همچنین. هستند مطالعه مورد

 مورد در مشررکل دچار ی مورد مطالعهمحدوده دارند این از نشرران حاضررر پژوهش در خیابانی هایجداره به مربوط

 میدان) شررمال سررمت به( آهنراه میدان) خیابان ینقطه ترینجنوبی از چه هر هسررتند و خیابانی جذاب هایجداره

 یابد.می ها افزایشاین جداره میزان کنیممی حرکت(( عج)ولیعصر

 های خیابانی، فرم معماری، الگوهای رفتاری، فضاهای شهری.جدارهواژگان کلیدی: 

 
  h.rasoulpour@iau-boukan.ac.ir مسئول مکاتبات:*

 مقدمه -1

 بیان مسئله -1-1

 به که بشر زندگی جدید هایشکل و نیازها

 در اندآمده پدید صنعتی و مدرن دنیای یواسطه

 دهبرآور سنتی شکل به شهریفضاهای طراحی هایگونه

 ی،صنعت و بزرگ شهرهای در زندگی شرایط و شوند،نمی

 و شهری فضاهای طراحی در کلی نظری تجدید

 در شهروندان رفتار مرجع و مبدأ که انسانی، هایمحیط

 طریق از تنها امر این لیکن. طلبدمی را است فضا آن

 لکهب شود،نمی میسر انسانی هایمحیط بر نظر تجدید

 هایالگوریتم و عملکردی و سازنده عناصر باید

 وردم فیزیکی فضاهای و انسانی هایمحیط یمتشکله
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 به هاهرش تاریخ به نگاهی با. گیرند قرار آنالیز و تحلیل

 و شهری هایساختار شودمی مشخص روشنی

 شهرها، عملکرد روش و انسان هایرفتار بر ریزیبرنامه

 اب روم امپراطوری مستعمراتی شهرهای. است تأثیرگذار

 و عمودی هایساختمان ها،گاهمیدان ها،خیابان

 نقش که فرمولی. اندشده ثابت و مشخص هاسربازخانه

 نقرو شهرهای یفشرده ساختار. کردمی تقویت را ارتش

 مراکز و ها،میدان روی،پیاده کوتاه فواصل با وسطی

 صنعتی و تجاری مراکز عنوان به را خود کارکرد خرید

 در ریزیبرنامه با آنچه(. 4931 گل،) کردمی پشتیبانی

 کمرنگ افتاد، اتفاق ازدحامپر شهرهای در بیستم قرن

 شهرها اصلی هایشارع و هاخیابان در انسان نقش کردن

 شهری نقل و حمل هایمسیر به هاخیابان. است بوده

 سپرده فراموشی به آن در انسان نقش و شده تبدیل

 و سازیممی را شهرها ما: »نویسدمی گل یان است، شده

 در انسان نقش وجود این با. «سازندمی را ما شهرها

 محدود کاغذ روی و طراحی دفاتر به تنها شهرها ساخت

 شهر خصوص در  راجرز ریچارد که حالی در است، شده

 گریکدی مردم که هستند هاییمکان هاشهر: »  نویسدمی

 نندک تجارت کنند، گووگفت هم با تا کنندمی مالقات را

 لمروق. ببرند لذت زندگی از و شند با آرامش در صرفاً یا و

 رخداد محل هاپارک و میادین ها،خیابان -شهر عمومی

 راجرز،) «هستند هافعالیت این یدهنده شتاب و

 با فرد توجهات و هاتالش تمام راجرز دیدگاه از(. 0242

 زمان از معین ایلحظه در پیرامونش جهان از او ادراک

 ادراکی قالب این تغییر و تشکیل چگونگی و دارد ارتباط

 که است آن دیدگاه این فرضپیش. است توجه مورد

 یکنندهتعیین خودش و پیرامونش جهان از فرد ادراک

 حداقل از روان و گذشته عوامل و است رفتار اصلی

 اطراف فضای درک چگونگی. است برخوردار ممکن

 محیط دارد؛ بستگی لحظه در او روان و حواس به انسان،

 ردارک و رفتار انسان، روان بر تأثیر طریق از شده ساخته

 بطور. نمایدمی طراحی معین چوب چهار یک در نیز را او

 طمحی از فرد هایدیدگاه و هابرداشت از منتج رفتار کلی

 (.4930 آلتمن،) است مصنوع و اجتماعی

های خیابانی جداره فرم روپیش تحقیق در رواین از

 هریش فیزیکی فضاهای از بخشی یدهندهتشکیل که

 ذاشتهتأثیر گ انسانی هایبر کنش اینکه فرض با هستند،

 از یکی عنوان به هستند فضا در ادراک منشأ و

 نسانا الگوهای رفتاری بر تأثیرگذار و وابسته متغیرهای

 .گیردمی قرار بررسی مورد شهری طراحی در

 اهداف تحقیق -2-1

 جهانی علوم تمامی برای هدف عنوان به آنچه

 انسان آدمیت و بشر به خدمت است شده مطرح

 نیازهای به توجه شهری طراحی در اصل باشد،می

 معماری علم نقش نمایدمی مهم آنچه و است انسانی

 معماری رسالت تعیین و واال هدف این به رسیدن برای

 علوم سایر مانندهم معماری. است علوم سایر بین در

 فعر جهت در گامی و شتافته معاصر انسان کمک به باید

 وارد که دارد ضرورت لذا بردارد، مدرن دنیای مشکالت

 که شود اطراف جهان از مشکالتی یحیطه

 و شهریطراحان شناسان،جامعه شناسان،روان

. نندکمی نرم پنجه و دست هاآن با انسانی شناسانرفتار

 طمحی با رابطه در انسان، رفتار یروانشناسانه شناخت

. گرددمی مطرح محیط روانشناسی یحیطه در کالبدی

 متقابل یرابطه بررسی را محیط روانشناسی جیفورد

 کندمی تعریف وی فیزیکی قرارگاه و فرد بین

(Gifford, 1997 .)را محیط فرد متقابل تأثیر این در 

 به وی تجارب و رفتار زمانهم و کند،می دگرگون

 اهقرارگ وی تعریف در. شودمی دگرگون محیط یوسیله

 و کاربردی هایهدف به فیزیکی فضای به فیزیکی

 یپروشانسک. شودمی گفته آن در شده تعریف سازمانی

 با که است ایرشته محیط روانشناسی است معتقد

 رب بنا. دارد سروکار شانمحیط و مردم روابط و تعامالت

 به نیز اجتماعی محیط فیزیکی محیط وی یعقیده

 محیط از جنبه دو این  جداسازی گاهی و آیدمی شمار

 را حاضر پژوهش هدف توانمی رو این از. نیست ممکن

جداره  هایفرم طراحی باز طریق از انسان رفتار طراحی



 

 سانان یرفتار یبر الگوها یابانیخ یهافرم جداره ریتأث یبررس .و همکاران پورهژیر رسول

 

 هب کمک برای شهری فیزیکی فضاهای در های خیابانی

 الگوهای از برخی کنترل و اجتماعی تعامالت ارتقاء

 بیان شهری جمعی فضاهای در پذیرکنترل رفتاری

 .نمود

 معرفی کلی مقاله: 3-1

 با و "رفتاری نگرش" محور حول حاضر پژوهش

 الگوهای بر های خیابانیجداره فرم تأثیر بر تأکید

 با نآ ارتباط و محیطی عناصر بررسی به انسان رفتاری

 کورت دیدگاه از .پردازدمی شهروندان رفتار طراحی

 مورد نگرش نوع 1 با توانمى را شهرى محیط یک کافکا

 :داد قرار تحلیل و بررسى

 دیدگاه از محیط یک به نگرش: کالبدى نگرش 

 .آن محیطى عناصر و جغرافیایى عوامل

 دیدگاه از محیط یک به نگرش: اجتماعى نگرررش 

 آن از کننده استفاده هاىگروه و افراد نهادها،

 .محیط

 از محیط یک به نگرش: شناختىنروا نگرش 

 .محیط آن از حاصل ذهنى تصاویر دیدگاه

 اهدیرردگ از محیط یک به نگرش: رفتارى نگرررش 

 آن به نسبت فرد که محیطى عوامل مجموعه

 .دهدمى نشان واکنش

 چهارگانه تقسیمات این از توانمى که چهآن

 یا حقیقى جهان بین کافکا کورت که است این دریافت

 ائلق تفاوت شناختى پدیدار جهان با انسان اطراف عینى

 بر ناخررودآگاه یا خودآگاه که محیطى. است شده

 تاثیر مردم روحى هاىواکنش و رفتارى الگوهاى

 هرىش محیط یک باید مفاهیم این به توجه با. گذاردمى

 فرهنگى و اجتماعى نظام چه در که کرد بررسى را

 اجتماعى هاىنظام درًً  مطمئنا. است گرفته شررکل

 احترامات و هاحریم فاصله، از مشخصى تعاریف مختلف

 در که گفت توانمى واقع در. دارد وجود انسانى

 انسانى، روابط که است اجتماعى و فرهنگى هنجارهاى

 .یابندمى دست خود مشخص الگوى به

 تحقیق اهداف -4-1

 طریق از انسان رفتاری الگوهای طراحی 

 .معماری های خیابانیجداره فرم بازطراحی

 یریگبهره با رفتار شهروندان کنترل به کمک 

 الگوی بر های خیابانیجداره فرم تأثیرات از

 .رفتن راه

 هافرضیه -5-1

 شهری هایخیابان در انسان رفتاری الگوی 

های فرم جداره کیفیت هایمولفه ینتیجه

 لحاظ خیابان آن طراحی در که خیابانی است

 .است شده

های جداره مناسب و مندهدف طراحی با 

 در ورانبهره کُنش و رفتار توانخیابانی می

 حدودی تا نیز را شهری فیزیکی فضاهای

 .نمود کنترل یا و طراحی

 پیشینه تحقیق -2

 هپنجگان عناصر معرفی و شهر سیمای موضوع طرح

 وسطت( حوزه و مسیر نشانه، لبه، گره،) آن دهندهتشکیل

 نیم گذشت از پس همچنان 4392 دهه در  لینچ کوین

 حوزه در شده ارائه هاینظریه اثرگذارترین جمله از قرن

 ادراک مباحث طرح با لینچ. باشدمی شهری مسائل

 یذهن منظر یا و تجسم شهر، استنباط محیط، از عمومی

 مسائل دیگر پژوهشگران برای را جدیدی اندازهایچشم

 هب شهر، هر متحرک عوامل لینچ، باور به. گشود شهری

 یآنجای از و مؤثرند شهر هر تصویر ایجاد در هاانسان ویژه

 این کنند،می احساس حرکت ضمن در را شهر مردم، که

 هب تواندمی آنها از استفاده و بوده اساسی هاکیفیت

 کمک ناظر به هاکیفیت این کند؛ کمک بافت هویت

 ضمن در و دارد معلوم را خود مسافت و  جهت تا کندمی

 (.439 :4932 لینچ،) آورد او احساس به را فرم حرکت،

 پردازاننظریه ترینبرجسته از راپاپورت آموس

 ادهد نشان توجه شهری مسائل به که است رفتاری علوم

 هب محیط و انسان متقابل کنش موضوع طرح با او. است

 و هپرداخت شهری فضای در انسان انفعالی موقعیت نفی

 و محیط شناخت عامل ترینمهم را محیط در حرکت
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 توجه مورد دیگر نکته همچنین،. داندمی ذهنی طرح

 او، باور به. است شهری محیط در یابی جهت راپاپورت

 رب مؤثر گانهسه عوامل کاربری و دسترسی خاص، نقاط

 از خود یابیجهت در پیاده عابرین. هستند یابیجهت

 استفاده خاص گیریتصمیم نقاط از ایمجموعه

 و هاورودی گیرد، قرار طراحان مدنظر باید که کنندمی

 مطرح دسترسی بحث در ویژه مسیرهای و هاخروجی

 تمرکزی توانند می که جاآن از نیز هاکاربری و هستند

 افراد یابیجهت در معموالً ،آورند فراهم را هافعالیت از

 نظر از (.31: 4930راپاپورت، ) اندمطالعه قابل و مؤثر

 آدمی مسیر تشخیص به منحصر تنها یابیجهت پاسینی

 و معماری طراحی عناصر طریق از مصنوع محیط در

 باطیارت عناصر و عالئم کلیه بلکه نبوده شهری مبلمان

 تمانیساخ فضایی عناصر با مرتبط هاینشانه گرافیکی،

 اری،شنید وارتباطی عالئم ،منطقی فضایی ریزیبرنامه

 نیازهای برای که مواردی تمامی و لمس قابل عناصر

 گرددمی شامل نیز را گردندمی فراهم کاربران ویژه

(http://en.wikipedia.org .) 

 بررسی نیز  لنگ جان هایپژوهش اصلی کانون

 اثر در او. باشدمی محیط طراحی در رفتاری علوم نقش

 به معماری هاینظریه آفرینش عنوان تحت خود

 محیطی عوامل و فضا از آدمی دریافت چگونگی

 طمحی از مردم تصورات و پرداخته امر این بر تأثیرگذار

 و رفتارها به که داندمی ذهنی وارهطرح نوعی واقع در را

 بخشدمی شکل شهر عمومی یعرصه در او هایفعالیت

 تحلیل کتاب در بحرینی حسین (.4933 جو، کاشانی)

 تاریرف الگوهای کیفی و کمی ارزیابی به شهری فضاهای

 نصرع ترینمهم او نظر از که خیابان از کنندگاناستفاده

 ،- است شهری طراحی ابزار ترینمهم و شهر فرم اصلی

 خیابان چند تحلیل با که برآمده درصدد و پرداخته

 اهآن در پیاده عابران رفتار ویژهبه و تهران شهر اصلی

 وا باور به نماید ارائه طراحی جهت در را مناسبی ضوابط

 و هریش عمدتاً هاپیاده توسط خصوصبه فضا از استفاده

 نقش تنها( وفضا فرم) محیط و دارد فرهنگی منشأ

 وجههیچ به و باشد داشته بازدارنده یا و کمکی

 .باشدنمی رفتارها یکنندهتعیین

 بررسی منظور به هاییپژوهش های اخیردر سال

 با مرتبط مباحث قالب در شهروندان هایفعالیت

 صورت جامعه افراد سالمت بر آن تأثیر و مداریپیاده

 :Arvidson, 2011 Owen et al, 2007) است گرفته

hayley et al ,2011.) سوابق و ادبیات مرور یخالصه 
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Pomona 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2011  

فی های مختلهای معماری از جمله استراتژیترکیب رفتار و تأثیر گذاری بر ویژگی

است که پیش از این مورد استفاده قرار گرفته است. تغییرات شخصی از جمله 

تغییر رفتار معماران و طراحان و نیز تغییر رفتار برای دانش آموزان طراحی در 

 رفتار اجتماعی محیط موثر است.

ی مطبوع و نکات محیطی بر رفتار های تهویهطراحی از طریق رعایت استاندارد

 مندان از ان فضا تأثیر گذار است.بهره

2 
VENETIN 

AGHOSTIN-

SANGAR 

HUMAN 
BEHAVIOUR IN 

PUBLIC SPACES 

Master thesis at the 
University of New 

South Wales, 2007  

با این تصور که رفتار انسان، تجارب و تعامالت اجتماعی در فضاهای جمعی شهری 

 های این فضاها کنترل می شود.تحت تأثیر فرآیند ذهنیی است که توسط ویژگی

 گی و یا حسی باشند. ها ممکن است فیزیکی، اجتماعی، فرهناین ویژگی

ی انسان برای تجربه و رفتار طبق آن ها مشترک است توانایی بلقوهآنچه در آن

 تجارب در فضای عمومی است.

     



 

 انسان یرفتار یبر الگوها یابانیخ یهافرم جداره ریتأث یبررس .و همکاران پورهژیر رسول
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Supervisor: 

 Prof. 
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Kalay, Chair 

Simulating the 
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Human Behavior in 
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DOCTORAL 

THESIS in 

Department of 

Architecture of the 
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California, Berkeley 

2011 

باشد که الگوی رفتاری توسط یک آمار حاصله از پؤوهش یک ساله می

دهد در سطح فردی رفتار مبتنی بر قوانین ارجاع شده به محیط نشان می

 باشند. می

هدف تحقیق این است که معماران و کارشناسان رفتار محیطی چگونه با 

 شوند؟  های ساخته شده رو برو میارزیابی طراحی و محیط

 مقاالت

4 

 گانهیمنصررور 

محمدرضررا 

 انیبمان

 فرینیع رضررایعل

 یانصار یمجتبرر

 ییرابطه رفتار قلمروپا نییتب

و  ارهایشررهروندان با مع

 زانیم

ساختمان و  یوستگیپ ادراک

 شهر یعموم یشهر در فضاها

 ابانی: خیمطالعه مورد

 تهران (عج) عصریول

هویت شهر/ /یپژوهش یعلم

 نوزدهم/ شماره سال هشتم

4939 

 

دهد، بین میزان رفتار قلمروپایی و میزان ادراک پیوستگی نتایج تحقیق نشان می

ی ساختمان و شهر در فضاهای تغییری وجوددارد، ولی معیارهای پیوسررتگهم

عمومی شررهری در فضاهای مختلف بر حسب میزان و نوع رفتار قلمروپایی 

 .شهروندان متفاوت است

5 
 نیدحسیس

 ینیبحر

 یمیآرش آقا کر

تدوین ضوابط طراحی شهری 

بر مبنای شناخت و مقایسه 

الگوهای رفتاری با تأکید بر 

نقش اقلیم در فضاهای 

سرد و شهری در دو اقلیم 

کوهستانی و گرم و مرطوب 

نمونه موردی )جنوبی

 )شهرکرد و بوشهر

 محیطعلمی پژوهشی/ 

چهل و دوم/ دورة  /شناسی

  یکم شمارة 

4931 

ایی کاربردی و قابل اجرا در فضای هپیشتنهاد هپژوهش، ب ننتایج حاصل از ای

پژوهش هرچند برخی از موارد و پیشنهادات  ن. در ای تاس هشهری ختم شد

ها نضرورت آ نرر بیایند، لیکظن هو پیش پا افتاد ب تاست کم اهمی نکمم

برای مسائل رایج موجود در فضای شهری،  ه های سادحل ه. را تغیرقابل انکار اس

تغییترات بسیار قابل توجهی در زندگی اجتماعی و سرزندگی فضاهای  همنجر ب

 شود.شهری می

25 
Ben 

Hamilton-

Baillie 

Urban design: Why 

don't we do it in the 

road? Modifying 

traffic behavior 

through legible urban 

design 

Journal of Urban 

Technology 

London 

2014 

به  یدر قلمرو عموم هینقل لیدر حال ظهور که با هدف ادغام وسا یهاکیتکن

مهندسان و  یبرا یطراح یهاحلاز راه یاگسترده اریخورد، پالت بسیچشم م

و  یابانیمبلمان خ ،یابانیخطوط خ ،ینورپرداز ،یطراحان است. مواد سطح

استاندارد وجود  یمهندس یهاکه در کتابچه یاوهیتوانند به شیها مدروازه

 یاهدانمارک، سوئد و هلند در سالطبق نتایج پزوهش  اند، مستقر شوند.نداشته

 یکه در برخ ییهااند. دادهداشته ادهیدر تلفات عابران پ یکاهش قابل توجه ریاخ

ممکن است به  یمنیدهد که ایاند، نشان مآمده تحقیقذکر شده در  یهااز طرح

 یاریسبردن ب نی( با از بمیمستق ریباشد )به طور غ افتهیبهبود  یطور قابل توجه

تار پیاده و سواره ئر ی و بهبود رفمنیبه ا یابیدست یمورد استفاده برا داماتاز اق

 از اواسط قرن گذشته. گذرگاه ها،

 مبانی نظری -3

 اساس بر توانمی را خیابانی نماهای و جداره

 فضا در جداره آن به ورانبهره واکنش و هاآن کردعمل

 هایجداره و  خیابانی جذاب هایجداره یدسته دو به را

 فرم بخواهیم اگر .نمود تقسیم  خیابانی جذابغیر

 ارتأثیرگذ معماری فرم یک عنوان به را خیابانی بناهای

 نکته نای به باید کنیم بررسی انسان رفتاری الگوهای بر

 تیصور به هاانسان ما پایین و باال دید که کنیم توجه

 که ،پایین به نگاه در. است گرفته شکل متفاوت کامالً 

 تا 02 دارد، اهمیت گذاریممی پا آن بر آنچه دیدن برای

 .است تتشخیص قابل افق خط از ترپایین درجه 32

 هک دشمنانی تعداد تکامل تاریخ یاولیه مرحل در چون

 یهزاوی است، بوده کم اندکردهمی تهدید را انسان باال از

 افق  خط باالی درجه 12 تا 11 به باال سمت به دید

 حین انسان سر اینکه ضمن ،(4شکل) شودمی محدود

 در چون دارد، تمایل پایین سمت به درجه 42 رفتن راه

 ابییمسیر برای را خود موقعیت تواندمی بهتر حالت این

 است دشوارتر باال سمت به سر چرخش کند، ارزیابی

 تحقیقاتی یدایره وجود این با(. 14-12: 4931 گل،)

 ابانخی در رفتاری الگوهای بر بنا فرم تأثیر خصوص در

 هاورودی فرم و همکف یطبقه در خیابانی هایجداره به

 گرفته انجام تحقیقات اساس همین بر. شودمی محدود

 و خیابانی هایجداره ارزیابی بر مربوط خصوص این در

 از بخش این. است متمرکز همکف یطبقه در فعالیت



 
 1333، بهار و تابستان 4، شمارۀ 3، دورۀ شهرسازی ایران

 

 هایجداره ارزیابی هاینقشه یتهیه از پس تحقیق

 غیرجذاب و جذاب هایجداره نمودن مشخص و خیابانی

 تعیین معیارهای اساس بر هاآن جذابیت میزان نیز و

 هایجداره فرم ارتباط تأثیر میزان "گل" توسط شده

 زیکیفی فضاهای در انسان رفتاری الگوهای بر را خیابانی

 بین ارتباط وجود است، داده قرارد ارزیابی مورد شهری

 دیمنکیفیت و فضاها انسجام در خیابانی هایجداره فرم

 فضاها ارتباط ادراک. آیدمی حساب به اساسی شرط آن

 توسط هاآن کیفیت گذاریارزش معیارهای تعیین و

 ایفا نآنا رفتاری الگوهای در مهمی نقش شهروندان

 میزان که است آن مدعی پژوهش یفرضیه. کندمی

 خیابانی هایجداره فرم ارتباط معیارهای و ادراک

 یزن رفتاری الگوهای بر آن تأثیر میزان و است متفاوت

 متفاوت فضا از ورانبهره فرهنگ و مکان با متناسب

 زا انتخابی سکانس دو در حاضر نظری گزاره. بود خواهد

 است؛ شده واقع آزمون مورد تهران( عج)عصرولی خیابان

 ولی میدان از: اول سکانس) شامل، هاسکانس این که

 از: دوم سکانس و( عج)عصر ولی چهارراه تا( عج)عصر

 .باشندمی( مولوی چهارراه تا آهن راه میدان

 روش تحقیق -4

 یفیک نوع که بوده کیفی- کمی نوع از تحقیق این

 مطالعات و تحلیلی-توصیفی روش از استفاده با آن

 بررسی مورد فاکتورهای و پذیردمی انجام ایکتابخانه

 رفتاری الگوهای و های خیابانیجداره فرم: شامل آن

 .باشندمی شهری فیزیکی فضای در انسان

 هاداده تحلیل روش -1-4

 رو، پیش پژوهش در هاداده تحلیل و تجزیه ابزار

 .است بوده شهری اطالعات تحلیل و گردآوری ابزارهای

 در هاآن تحلیل مکانیزم و هاداده آوریجمع ابزار

 :است زیر قرار به حاظر تحقیق

 اررفت روش از گیریبهره با محیطی؛ برداری نقشه 

 ار رفتارنگاری گونه دو توانمی کلی طور به. نگاری

( ب و ایستگاهی رفتارنگاری( الف. بازشناخت هم از

-04: 0249 همکاران، و گل) حرکتی رفتارنگاری

99.) 

 .نامهرسشپ 

ی محیط، تهیه رفتاری الگوهای ثبت و مشاهده 

 های خیابانی.های ارزیابی جدارهنقشه

 مشاهدات توصیف و تبیین جهت SPSS افزارنرم 

 .باشد می مصاحبه و پرسشنامه عینی،

 گیرینمونه روش و نمونه حجم آماری، جامعه 

 آماری جامعه -2-4

 پژوهش برای منتخب آماری یجامعه

 مامیت و ساکنین کسبه، پیاده، شهروندان یحاضرکلیه

 به که باشد،می تهران( عج)ولیعصر خیابان از مندانبهره

 اهمیت اجتماعی، ترافیک گره ارتباطی، موقعیت جهت

 شده انتخاب آن در فرهنگی تنوع و قدمت موقعیت،

 عینی یمشاهده از جوییبهره با گیرینمونه روش. است

 و عکس تحلیل ؛(شهروندان) مکان از بردارانبهره رفتار

 جهت. باشدمی هدفمند یمصاحبه و نامهشپرس فیلم،

 یول خیابان بودن طوالنی علت به و حاضر پژوهش انجام

 این بهتر، نتایج به دسترسی جهت تهران،( عج) عصر

 به وجهت با که شده بندیتقسیم هاییسکانس به خیابان

 صرعنا میزان و پیاده ترافیک کاربری، فرهنگی،: تنوع

 تطبیقی صورت به که سکانس دو آن در موجود معماری

 انتخاب پردازدمی تحقیق پژوهشی کارهایراه به

 :باشندمی زیر شرح به منتخب هایسکانس. اندشده

 چهارراه تا( عج) عصر ولی میدان :اول سکانس 

 (عج) عصر ولی

 گمرک چهارراه  تا  آهنراه میدان :دوم سکانس 

 (مولوی)

 پژوهش، این در اطالعات گردآوری ابزار

 و مطالب از استفاده با رفتارنگاری، روش و نامهپرسش

 ارزیابی ینقشه یو تهیه شده گردآوری اطالعات

 مشکالت برآورد سیستم به توجه با خابانی هایجداره

 مورد متغیرهای است، بوده "گل" توسط شده مطرح

 از یک هر سنجش برای سپس و شده مشخص بررسی

 اینامهپرسش صورت به سواالت تعدادی متغیرها،



 

 سانان یرفتار یبر الگوها یابانیخ یهافرم جداره ریتأث یبررس .و همکاران پورهژیر رسول

 

 را نامهپرسش ساختار سواالت، این که شد مطرح

 شتال نامه،پرسش سواالت تدوین در. دهندمی تشکیل

 در آمده دست به هایشاخص راستای در سواالت شدکه

 فرم تأثیر ارزیابی عنوان به پژوهش مفهومی چارچوب

 الگوهای بر( وابسته متغیرهای) های خیابانیجداره

 دشو طراحی شهری فیزیکی فضاهای در انسان رفتاری

 مدنظر هایزیرشاخص و هاشاخص طریق این از و

 از ابهام، بدون و ملموس سواالت قالب در پژوهش

 پسس و شود پرسیده خیابان فضای از کنندگاناستفاده

 .گیرد قرار تحلیل مورد

 ساختاری و فیزیکی کالبدی، عوامل مبحث در

 زیرشاخص با رابطه در هاییپرسش طرح به اقدام

 که گردید، خیابان در های موجودفرم جداره و هافعالیت

 متغیر عنوان به) ورانبهره هر یک از فعالیت ارتباط

های خیابانی جداره فرم با خیابان، فضای در( وابسته

 و پرسش مورد جداگانه صورت به را آن در موجود

های فرم جداره ارتباط شاخص است؛ داده قرار تحلیل

 توقف، راه رفتن، هایفعالیت از یک هر با خیابانی

 مورد نگاه کردن و نشستن مکالمه، مکث، استراحت،

 نای در پرسشنامه تعداد. گرفت قرار بررسی و پرسش

 022( کوکران فرمول و نمونه حجم اساس بر) پژوهش

 در که بوده انتخابی هایسکانس مجموع برای عدد

 4930 ماه شهریور 43 تا 40 شنبه، دو تا شنبه روزهای

 بین 04 تا 40 و 49 تا 42 هایساعت در و روز سه طی

 در( عابران و کسبه ساکنین،) خیابان از ورانبهره

 زیعتو تهران (عج) ولیعصر خیابان انتخابی هایسکانس

 یمراجعه سواالت، به پاسخگویی ینحوه. است شده

 یمصاحبه یشیوه به و پاسخگویان به گرانپرسش

 استخراج از پس هانامهپرسش نتایج. است بوده رودررو

 بخش در نموداری صورت به SPSS افزارنرم از استفاده با

 .اندشده توصیف و تحلیل بعد

 یافته های پژوهش -5

 فعالیت و خیابانی هایلبه ارزیابی -1-5

 همکف یطبقه

روها عامل بسیار های کنار پیادهکیفیت ساختمان

شهری محسوب  یمهمی برای کیفیت یک ناحیه

شود. نماهای خوب همکف با جزئیات مناسب، باعث می

قدم زدن و  هایی چون:انجام فعلیت جذب عابران برای

ها ها و تماشا و لمس کردن آنایستادن در کنار آن

هایی که های داخل ساختمان و فعالیتفعالیتشود. می

دهد، یکدیگر را خ میبیرون از ساختمان و در خیابان رُ 

 ی، نور خوشایندی از شیشههاغروببخشند. غنا می

های تابد که همراه با دیگر فعالیتها به بیرون میمغازه

موجود در خیابان، حس امنیت همراه با ایمنی را به 

همکف  یند. نماهای جالب طبقهکعابران القاء می

دلیل خوبی برای قدم زدن در شهر  هاغروبهمچنین 

ی ها اوقات خوشهستند تا بتوان با تماشای ویترین مغازه

هودگی را سپری کرد. در مقابل، دیوارهای ساده بر بی

 .کنندهای اداری تأکید میتماشای شهر خارج از ساعت

های خیابانی مربوط به واحدهایی مانند: جداره

های تجاری و ها، مجتمعها، ویترین مغازهفروشگاه

های خیابانی تریاها موجب پدیدار شدن جدارهکافه

اند که این موضوع در مقایسه شفاف، سرزنده و باز شده

هایی بازاری که تنها نقش بازار و قلب اقتصادی با جداره

وند تأثیر بارزتری بر جذابیت شبازار محسوب می

 های خیابانی دارد.جداره

های دیگری در طول به غیر از این موضوع، جداره

های ها را جدارهد که شاید بتوان آنارنخیابان وجود د

ها معموالً طوالنی و منقطع و یا مزاحم نامید. این جداره

با دارا بودن کاربری نامناسب با کاربری خیابان موجب 

های مرتبط با آن روها و فعالیتتصال پیادهقطع ا

شوند، بناهایی مانند: ادرای، انتظامی و بهداشتی از می

 اند.این دسته

تر واحدهای با عرض کم، تأثیر خوبی بر جذاب

ها دارند، زیرا این واحدها، تعداد زیادی در کردن خیابان

رو و اجزای مورد استفاده دارند که حتی در یک پیاده

گیرند. این واحدهای ، مورد تماشا قرار میکوتاه

گردند عرض، باعث ایجاد ساختار نمای عمودی میکم
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ها ثیر بصری مهمی در احساس کوتاه شدن فاصلهأکه ت

تر شدن قدم زدن در شهر تر و راحتدارد و باعث جذاب

دهند که (. مشاهدات نشان می99: 4933)گل،  شودمی

نشستن یا  1ان برای معاشرتترین مکمحبوب ها غالباًلبه

ایستادن یا تماشا کردن زندگی جمعی هستند. یک 

تواند از طریق نماهای سرزنده به وجود سرزنده می یلبه

ا، هها و طاقچهکاری شده، پلههای کندهآید که با ستون

کند تا از کنار آن محیط جذابی را برای مردم ایجاد می

. خیابان ولیعصر)عج( ای مکث کنندا لحظهیعبور کرده 

های خیابانی تهران مشکالت فراوانی در رابطه با جداره

ی همکف دارد. برای سنجش این مشکالت در طبقه

فضاهای عمومی و زندگی "سیستمی برگرفته از کتاب 

یان گل بکار گرفته شده است که این سیستم  "جمعی

طور ه(. ب0شود )جدولرا شامل می E- تا  A+درجه از  0

های خیابانی بخشی اساسی از فضاهای ی جدارهکل

ها و شوند که فعالیتفیزیکی شهری را شامل می

هند، دهای انسانی در آن فضا را تحت تأثیر قرار میکنش

ها برای ایجاد شهری سرزنده و مردمی، باید، این جداره

باز، شفاف و خوشایند باشند تا حس ایمنی و زیبایی را 

کث و ایستادن در شهر ایجاد برای حرکت و گردش، م

 کنند.

 

 (33: 1331 گل،: منبع) "گل"همکف   فعالیت و خیابانی هایلبه مشکالت برآورد : سیستم2جدول

 توضیحات کیفیت درجه

A+  هیجان

 انگیز

 ترولی جذاب A مانند هم

A وجود نداشتن  ؛متر(؛ کارکردهای گوناگون 422واحد در هر  02تا  41واحدهای کوچک با درهای زیاد ) جذاب

 .جذابی نماها؛ مواد با کیفیت و جزئیات فرهیخته ؛واحدهای بسته یا غیر فعال

B تعداد اندکی واحدهای  ؛متر(؛ عملکردهای نسبتا گوناگون 422واحد در هر  41تا42کوچک ) واحدهای نسبتاً خوشایند

 .خوب جذابیت نسبی نماها؛ جزئیات نسبتاً ؛بسته یا غیر فعال

C گوناگون؛ تنها چند واحد  کارکرد نسبتاً ؛متر( 422واحد در هر  42تا 9ترکیبی از واحدهای بزرگ و کوچک ) متوسط

 ضعیف. های بسته یا غیر فعال؛ طرح غیر جذاب نماها؛ جزئیات نسبتاًمغازه

D ه خست

 کننده

 یواحدهای بسته ؛کارکردهایی با تنوع کم ؛متر( 422واحد در هر  1تا0کم ) واحدهای بزرگ با درهای نسبتاً

 .هازیاد؛ نماهای غیر جذاب زیاد؛ جزئیات کم یا نبود آن

E ؛نماهای غیر فعال یا بسته ،عدم وجود تنوع مشهود در کارکردها ؛واحدهای بزرگ با تعداد در کم یا بدون در غیر جذاب 

 نبود جزئیات؛ چیز جذابی برای تماشا وجود ندارد. ؛نماهای خسته کننده

ها هفت روز هفته بازند، ولی مردم در آنجا پیاده روی گرچه مغازهکه  شوددیده می یاین حالت در خیابان)

 .(کنندنمی

E- مانند هم ضعیفE تر.ولی بسیار غیر جذاب 
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 نماهای) خیابانی جذاب هایجداره-2-5

 (خوب

 هایورودی با داشتنی دوست ایمنظره نماها این

 فضای میان که آورندمی وجود به شفاف نماهای و زیاد

 انخیاب در .کنندمی برقرار خوبی ارتباط بیرون و درون

 خیابانی، جذاب هایجدارهو  نماها تهران( عج)ولیصر

( عج)عصر ولی میدان دور و خیابان طول در بیشتر

 از یمناسب ترکیب معموالً ناحیه این در. هستند متمرکز

 کوچک چنداننه و بزرگ چنداننه هایمغازه و واحدها

 دانشجو، پارک: مانند بزرگ واحدهایی همراه به

 نایب و منیریه پارک و اول سکانس در هنر فرهنگستانِ

. دارد وجود دوم سکانس در تهران 1 یناحیه شهرداری

 وانعن به خیابان یمنظره که زمانی: »"یان گل" قول به

 واحد دو یا یک شود، احساس دوستانه و جذاب مکانی

 این شاید ،«ببرد بین از را احساس این تواندنمی بد

 نیز تهران( عج)ولیعصر خیابان خصوص در موضووع

 آن اصالت و هویت قدمت، تاریخ، به گویا که باشد صادق

 برای جذابی و خوشایند احساسی که گرددمی بر

 .کندمی ایجاد خود ورانبهره

 خیابانی جذابغیر هایجداره -3-5

 (ضعیف نماهای)

 مورد در مشکل دچار عمومی طور به ما شهرهای

 (عج)ولیعصر خیابان هستند، خیابانی جذاب هایجداره

. نیست مستثنا آن از خود خاص یشهره آن با نیز تهران

 غیر همکف، یطبقه نماهای از بسیاری خیابان این در

 خصوص در شرایط این که اندفعال غیر یا بسته جذاب،

( مولوی چهارراه تا آهنراه میدان) دوم سکانس

 تا( عج)ولیعصر میدان) اول  سکانس از تربرجسته

 آنالیز و بررسی جهت. باشدمی (عج)ولیعصر چهارراه

 از منتخب هایسکانس به رجوع با خیابانی هایجداره

 ینقشه یتهیه به اقدام تهران،( عج) ولیعصر خیابان

 برآورد سیستم به توجه با خابانی هایجداره ارزیابی

 مشاهدات نتایج شد؛ "گل" توسط شده مطرح مشکالت

 هایجداره و هاکاربری بصری ارتباط که دهندمی نشان

 کاهش دارای جنوب به شمال محور در خیابانی

 رد پیاده ارتباط ارتقای منظور به که بوده چشمگیری

 و شناسایی باید نواحی این در اتصاالت مهمترین شهر،

 و خیابانی جذاب هایباجداره هایناحیه .شوند تقویت

 تهران( عج) ولیعصر خیابان طول در خوب نمای

 از چه هر که دهندمی نشان مشاهدات و محدودند،

 سمت به( آهن راه میدان) خیابان ینقطه ترینجنوبی

 نای میزان کنیممی حرکت(( عج)ولیعصر میدان) شمال

 فهمک یطبقه در نماها بهترین و یافته افزایش هاجداره

 ،(عج) ولیعصر میدان حوالی به مربوط اول، سکانس در

 تا طالقانی چهارراه حدفاصل و خیابان شرقی یجبهه

 رکپا و رشت خیابان تقاطع حوالی ،(عج) ولیعصر میدان

+( A) نماد با انگیز هیجان هایلبه که باشدمی دانشجو

 طالقانی تقاطع حواشی تریاهایکافه به مربوط تنها

 تنها( A) نماد با نماها بهترین دوم، سکانس در و است؛

 :غربی یجبه در یعنی خیابان از نقطه سه به مربوط

 در و مولودی یکوچه و مختاری خیابان حدفاصل

 کوچه و مختاری خیابان حدفاصل: شرقی یجبهه

 0 مهدوی و کرمانی هایکوچه حدفاصل و ضرایی

 غیر هایلبه شاهد ما که است حالی در این. باشدمی

 هک هستیم، بیشتری فراوانی با( E و -E) نماد با جذاب

 النیطو پارچه، یک پیوسته، هایبدنه به مربوط نماد این

 یبدنه: شامل و هستند خیابان این در بصری منقطع و

 یهجبه در هنر فرهنگستان بنای و طبقاتی پارکینگ

 با هپیوست هایبدنه دیگر و اول سکانس در خیابان غربی

 ویمول تقاطع بنزین پمپ: مانند نامتعارف های کاربری

 .هستند دوم سکانس در پارسا بیمارستان یبدنه و

 دو در خیابانی هایجداره ارزیابی هاینقشه ینمونه
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 .است آمده( 0 و 4) شکل در منتخب سکانس

 سکانس در خیابانی هایجداره : ارزیابی1شکل

 (گاننگارند: منبع) اول

 

 

 سکانس در خیابانی هایجداره : ارزیابی2شکل

 (گاننگارند: منبع) دوم

 چگونگی آزمودن مطالعه از بخش این هدف

شهری به عنوان جداره های  فضاهای در لبه از استفاده

 رفت خصوص در اطالعاتی آزمون این. است خیابانی

 هب را کردن مکث و ایستادن نشستن؛ پیاده؛ عابر وآمد

 .دهدمی دست به روزمره های فعالیت از بخشی عنوان

 اتتصمیم برای اساسی بتواند شاید بخش این نتایج

 استفاده شدن زیبا و بودن خوشایند خصوص در آینده

 رایب که فهمید توانمی که یاگونه به باشد؛ خیابان از

 را خیابان در هافعالیت از یک کدام هدف این به نیل

 دامک و بخشید؟ ارتقا باید را یک کدام کرد؟ حفظ باید

 نمود؟ حذف باید را یک

 با پژوهش از بخش این در هاداده آوریجمع

 پیمایش و پیاده، عابران آمد و رفت شمارش از استفاده

 اریرفت ینقشه یتهیه و ایستگاهی هایفعالیت مورد در

 شامل اطالعات این آوری جمع رووش .است بوده

 خیایان از منتخب سکانس دو در پیاده افراد شمارش

 44ساعات بین دقیقه، 41 مدت به تهران (عج) ولیعصر

 یک در( ظهر بعداز نوبت) 04 تا 43و( صبح نوبت) 49 تا

 4930 شهریورماه سوم شنبه روز در تابستانی آفتابی روز

 دهش برآورد ساعت یک برای شمارش نتایج و است بوده

 .است

 مفاهیم توصیف تحلیل  -4-5

 و 4)نمودار تصاویر تجربی هایداده از که همانطور

 هب مربوط عابرین تعداد بیشترین است، مشخص( 0

 سکانس در ساعت، در نفر 1213 با 04 تا 02 ساعت

 نشان اول سکانس در( 4) نمودار هایداده باشد، می اول

 صبح نوبت اواخر در پیاده عابران آمد و رفت که دهدمی

 ازخود بعد و پیش هایداده از بیشتر ظهر 40تا 49 یعنی

 مربوط که بوده، 43 تا 43 و 40 تا 44 ساعات در یعنی

 زمان این در ادارات به رجوع و مدارس تعطیلی به

 رد وآمدرفت بیشترین که است حالی در این. باشدمی

 مربوط نیز ساعت، در نفر 4902 حدود با دوم سکانس

 .است زمان همین به

 تعداد دهند،می نشان آماری هایداده برون

: انندم خیابانی هایلبه با مرتبط هایفعالیت که عابرینی

 از ار کردن صحبت یا و نشستن کردن، مکث ایستادن،

 .است بوده اندک بسیار اندداده نشان خود

 هایفعالیت تعداد بیشترین ،(4) نمودار طبق

 هب مربوط اول سکانس در خیابانی، هایلبه با مرتبط

 112 نفر 9012 از که باشدمی ظهر 49 تا 40 ساعت

 از مرتبط هایفعالیت افراد درصد 49 حدود یعنی نفر

 یبازه به مربوط میزان کمترین و. اندداده نشان خود

 433 نفر 0440 از که باشدمی 43 تا 43 ساعت زمانی

 هایفعالیت دارای افراد درصد 9/3 حدود یعنی نفر

 .اندبوده مرتبط

 با مرتبط هایفعالیت و عابران آمدو: رفت1نمودار 



 

 سانان یرفتار یبر الگوها یابانیخ یهافرم جداره ریتأث یبررس .و همکاران پورهژیر رسول

 

 ولا سکان در تابستنانی روز یک در خیابانی هایلبه

 (گاننگارند: منبع)

 تعداد بیشترین که دهدمی نشان ،(0) نمودار

 ومد سکانس در خیابانی، هایلبه با مرتبط هایفعالیت

 نفر 4492 از نفر 030 با 04 تا 02 ساعت به مربوط

 میزان کمترین و است؛ درصدافراد 01 حدود یعنی

 یبازه به مربوط سکانس این در مرتبط هایفعالیت

 یعنی نفر 4203 جمع از نفر 32 با 02 تا 43 زمانی

 . باشدمی درصد 0/3 حدود

 با مرتبط هایفعالیت و عابران آمدو: رفت2نمودار 

 ومد سکان در تابستنانی روز یک در خیابانی هایلبه

 (گاننگارند: منبع)

 بیشترین که دهدمی نشان سکانس دو یمقایسه

 نیزما یبازه در اول سکانس به مربوط پیاده افراد تعداد

 تعداد کمترین و است نفر 1213 با 04 تا 02 ساعت

 در نفر 300 با 43 تا 43 ساعت به مربوط وآمدرفت

 (.9 نمودار) باشدمی دوم سکانس

ی تعداد عابرین در مجموع مقایسه :3نمودار 

 (گانهای اول و دوم )منبع: نگارندسکانس

 دو آماری هایداده برون یمقایسه همچنین

 بیشترین که، دهندمی نشان منتخب سکانس

 ومد سکانس در خیابانی هایلبه با مرتبط هایفعالیت

 4492 از نفر 030 با 04 تا 02 ساعت به مربوط و بوده

 است حالی در این است درصدافراد 01 حدود یعنی نفر

 اول سکانس در مرتبط هایفعالیت تعداد بیشترین که

 9012 از که باشدمی ظهر 49 تا 40 ساعت به مربوط

 همچنین. است افراد درصد 49 حدود یعنی نفر 112 نفر

 ترینکم که، دهندمی نشان ایمقایسه دادهای برون

 و دوم سکانس به مربوط مرتبط هایفعالیت میزان

 نفر 4203 جمع از نفر 32 با 02 تا 43 زمانی یبازه

 (.1 نمودار)باشدمی درصد 0/3 حدود یعنی

 با مرتبط هایفعالیت میزان یمقایسه :4نمودار 

 دوم و اول هایسکانس مجموع در خیابانی هایلبه

 (گاننگارند: منبع)

 رب خیابانی هایجداره فرم تأثیر میزان -5-5

 انسان رفتاری الگوهای

 تحلیل از حاصل آماری هایدادهبرون توصیف
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 هایجداره فرم تأثیر میزان به مربوط هاینامهپرسش

 اریرفت الگوهای بر شهری فیزیکی فضاهای در خیابانی

به شرح زیر ( 1نمودار) تصویر مطابق فضا آن از ورانبهره

 :باشدمی

 الگوهای بر خیابانی هایجداره فرم تأثیر میزان:5نمودار 

 (گاننگارند: منبع) هاسکانس مجموع در رفتاری

 بیشتر که دهندمی نشان آماری دادهای :رفتن راه 

 تأثیرگذار صورت به را خیابانی هایجداره فرم افراد

 حدود و کنند،می درک رفتن راه رفتاری الگوی بر

 به مربوط نمودار این در آمار کل از درصد 13

 .است "کامل ارتباط" سمت

 اب "بینابین" یزیرمجموعه گذاره این در :توقف 

 میزان بیشترین آمار کل از درصد 12/43 حدود

 که افرادی تعداد و داده اختصاص خود به را هاداده

 دریافت تأثیرپذیر صورت به را توقف فعالیت

 نمودار آمار کل از درصد 12/13 داشتن با کنندمی

 أثیرتبدون را آن که هستند افرادی تعداد از بیشتر

 .دانندمی تأثیرکم یا

 با "مرتبطوبیشکم" یزیرمجموعه :استراحت 

 میزان بیشترین آمار کل از درصد 12/02 داشتن

 به ار استراحت فعالیت افراد بیشتر و داشته را آمار

 درک خیابانی هایجداره فرم از تأثیرپذیر صورت

 آمار کل از دصد 12/19 حدود دارای و کنندمی

 .هستند

 مربوط گذاره این در آماری درصد بیشترین :مکث 

 12/02 حدود با "مرتبط بیشتر" یزیرمجموعه به

 به مربوط آن درصد کمترین و آمار کل از درصد

 کل از درصد 12/1 با "ارتباط عدم" یزیرمجموعه

 فعالیت افراد بیشتر که دهدمی نشان و است، آمار

 هایجداره فرم از تأثیرپذیر صورت به را مکث

 .دانندمی خیابانی

 که دهدمی نشان حاضر یگذاره نمودار :مکالمه 

 درصد 3 معادل اختالفی نمودار سمت دو بین

 را مکالمه فعالیت که افرادی تعداد و دارد وجود

 درصد 10 حدود با بینندمی هاجداره فرم از متأثر

 را آن که است افرادی از بیشتر افراد کل از

 .دانندنمی تأثیرپذیر

 اب حاضر نمودار از "کامل ارتباط" سمت :نشستن 

 بیشترین آمار کل از درصد 12 حدود بودن دارا

 درصد 12/91 و داده اختصاص خود به را آن میزان

 نشان که دارند قرار "ارتباط عدم" سمت در افراد،

 بر خیابانی هایجداره فرم فراوان تأثیر میزان از

 .دارد هاسکانس این در نشستن فعالیت

 که دهندمی نشان آماری هایداده :کردن نگاه 

 را خیابانی هایجداره فرم افراد از درصد 19 حدود

 کدر کردن نگاه فعالیت بر تأثیرگذار صورت به

 را آن آنان از درصد 99 حدود مقابل در و کنندمی

 .دانندمی تأثیر بدون یا و تأثیرگذار کمتر صورت به

 کمتر" یزیرمجموعه گذاره این در :سپردن گوش 

 میزان بیشترین آمار کل از درصد 02 با "مرتبط

 تسم به افراد بیشتر و داده اختصاص خود به را آن

 12/13 حدود و اندداده نشان تمایل "ارتباط عدم"

 .دارند را آمار درصد

 تأثیر میزان نمودار از حاصل آماری هایدادهبرون

 در انسان رفتاری الگوهای بر خیابانی هایجداره فرم

( عج) ولیعصر خیابان از انتخابی دوم و اول هایسکانس

 تأثیرگذاری میزان بیشترین که دهندمی نشان تهران

 کل از درصد 11 حدود با مکث رفتاری الگوی بر آن،

 آن تأثیرگذاری میزان ترینکم مقابل در و است، آمار

 12/91 با سپردن گوش رفتاری الگوی به مربوط نیز،

 "بینابین" هایمجموعه زیر و است، آمار کل از درصد

 یگذاره در "مرتبط وبیشکم" و رفتن راه یگذاره در

 کل هایداده بیشترین آمار درصد 04 داشتن با مکالمه

 یگذاره به مربوط "ارتباط عدم" یزیرمجموعه و نمودار

 دادهای ترینکم آمار کل از درصد 4 داشتن با استراحت

 اند.داده اختصاص خود به را نمودار کل

 گیری و پیشنهادنتیجه -6
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  پژوهش در خیابانی هایجداره به مربوط نتایج

  عمومی طور به ما شهرهای که دارند این از نشان حاضر

بانی جذاب هایجداره مورد در مشرررکل دچار   خیا

ستند، صر خیابان ه ستثن آن از نیز تهران( عج) ولیع  ام

  یطبقه نماهای از بسرریاری خیابان این در. نیسررت

  طشرای این که اندفعال غیر یا بسته جذاب، غیر همکف،

  چهارراه تا آهنراه میدان) دوم سررکانس خصرروص در

  ولیعصررر میدان) اول  سررکانس از تربرجسررته( مولوی

تایج. باشررردمی(( عج) ولیعصرررر چهارراه تا( عج)   ن

شاهدات سی بخش در م شان شهری هایجداره برر  ن

 هایجداره و هاکاربری بصرررری ارتباط که دهندمی

بانی یا مال محور در خ   کاهش دارای جنوب به شررر

شم  رد پیاده ارتباط ارتقای منظور به که بوده گیریچ

  و شناسایی باید نواحی این در اتصاالت ترینمهم شهر،

  و خیابانی جذاب هایباجداره هایناحیه .شوند تقویت

  تهران( عج)ولیعصرررر خیرابران طول در خوب نمرای

 از چه هر که دهندمی نشرران مشرراهدات و محدودند،

 سرمت به( آهنراه میدان) خیابان ینقطه ترینجنوبی

  میزان کنیممی حرکت(( عج) ولیعصررر میدان) شررمال

  یطبقه در نماها بهترین و یافته افزایش هاجداره این

 ولیعصر میدان حوالی به مربوط اول، سکانس در همکف

  چهارراه حدفاصرررل و خیابان شررررقی یجبهه ،(عج)

  خیابان تقاطع حوالی ،(عج) ولیعصرر میدان تا طالقانی

 هیجان هایلبه که باشرردمی دانشررجو پارک و رشررت

شی تریاهایکافه به مربوط تنها( +A) نماد با انگیز   حوا

ست؛ طالقانی تقاطع   هانما بهترین دوم، سکانس در و ا

 رد یعنی خیابان از نقطه سه به مربوط تنها( A) نماد با

 یکوچه و مختاری خیابان حدفاصرررل: غربی یجبه

 مختاری خیابان حدفاصل: شرقی یجبهه در و مولودی

  مهدوی و کرمانی هایکوچه حدفاصل و ضرایی کوچه و

 غیر هایلبه شاهد ما که است حالی در این. باشدمی 0

 هک هستیم، بیشتری فراوانی با( E و -E) نماد با جذاب

 پارچه، یک پیوسرررته، هایبدنه به مربوط نماد این

:  ملشا و هستند خیابان این در بصری منقطع و طوالنی

 در رهن فرهنگسررتان بنای و طبقاتی پارکینگ یبدنه

  هایبدنه دیگر و اول سکانس در خیابان غربی یجبهه

 بنزین پمپ: مانند نامتعارف های کاربری با پیوسررته

ستان یبدنه و مولوی تقاطع سا بیمار   سکانس در پار

 .هستند دوم

صل آماری هایدادهبرون   تأثیر میزان نمودار از حا

 در انسرران رفتاری الگوهای بر خیابانی هایجداره فرم

(  عج) ولیعصر خیابان از انتخابی دوم و اول هایسکانس

 تأثیرگذاری میزان بیشررترین دهندکهمی نشرران تهران

صد 11 حدود با مکث رفتاری الگوی بر آن،  کل از در

 آن تأثیرگذاری میزان ترینکم مقابل در و اسررت آمار

  12/91 با سررپردن گوش رفتاری الگوی به مربوط نیز،

صد ست، آمار کل از در   "بینابین" هایمجموعه زیر و ا

 یگذاره در "مرتبط وبیشکم" و رفتن راه یگذاره در

  کل هایداده بیشترین آمار درصد 04 داشتن با مکالمه

 برره مربوط "ارتبرراط عرردم" یزیرمجموعرره و نمودار

 آمار کل از درصررد 4 داشررتن با اسررتراحت یگذاره

های ترینکم  اختصررراص خود به را نمودار کل داد

 اند.داده
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