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Abstract 
If we classify place identity under the categories of "place as a material 
environment", "place as a social space", and "place as an experiential and 
psychological difference of people from space", the present article has tried to 
explain place identity of street space from a positivist and phenomenological 
perspective toward its first component, “space as a material environment”, which 
is in turn the creator of social interaction and spatial cognition, as referred to by 
Jane Jacobs and Kevin Lynch. In line with this goal, the present research is an 
attempt to identify the direct and indirect effects of various physical and mental 
components of place identity on the context of Tabriz Abresan Street space. For 
this purpose, using the theories of Jane Jacobs and Kevin Lynch, two prominent 
urban thinkers, first the effect of spatial form on the characteristics of large-scale 
land uses, diverse and mixed land uses, the characteristics of the urban fabric of 
the region (population density and Net Residential Density (NRD)), number of 
building floors, graining of building parcels, possibility of permeability between 
buildings, ease of access to public space, and proximity was studied according to 
the characteristics of adjacent uses in street space from the point of view of Jane 
Jacobs. In addition, the map of people's mental image was drawn according to the 
point of view of Kevin Lynch and based on the interview conducted with ten 
informed users of the street space of Abresan Area. To analyze these components 
in the street space of the Abresan Area of Tabriz, models of Euclidean distance 
function, neural networks, and spatial statistics in ArcGIS Software environment 
were used. To draw a mental image map, ten non-specialist users aware of the 
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space were interviewed.  The results showed that considering physical and 
mental dimensions from the perspective of positivist and phenomenological 
geography provides the basic basis for a broader qualitative analysis of the causes 
of attractiveness, high social value in people's minds and the overall identity of 
street spaces. Basically, to draw the scientific boundaries of geography, 
knowledge of these matters will provide a strong theoretical basis for the next 
steps of representing the place identity in public spaces of cities, implying that 
quantitative geography along with qualitative geography give a more 
comprehensive analysis of place identity. 

 

 

Extended Abstract 
1. Introduction 
Streets connect theory and  experience. 
They are the link between other public 
spaces and the urban form of the city. 
Hence, in the discussion of public spaces, 
no element is more important or even 
more difficult than the street. The streets 
make  the city surface, which is the world 
of pedestrians and motorists. It is clear 
that the quality of the city surface creates 
a unique sense of place and a strong place 
identity for public socialization, and this 
shows that its design must be well. In 
accordance with this goal, in the present 
research on the case of Tabriz Abresan 
Street space, to analyze the physical 
structure and mental image of its place 
identity, by identifying these components, 
measures can be taken to solve problems 
and disorders and increase Abresan Street 
place identity as a historical and cultural 
heritage of Tabriz. Therefore, the present 
study seeks to answer the following 
questions: 1) How are the components of 
place identity in the modern spaces of 
Abresan Street of Tabriz City formed from 
physical and mental dimensions? 2) How 
does knowing the physical and mental 
dimensions of the materiality of space 
affect the formation of Abresan Street 
place identity? 

2. Research Methodology 
Using the theories of Jane Jacobs and 
Kevin Lynch, first, the effect of spatial 
form on the characteristics of large-scale 
land uses, diverse and mixed land uses, the 
characteristics of the urban fabric of the 
region (population density and Net 
Residential Density (NRD)), the number of 
building floors, graining of building 
parcels, the possibility of permeability 
between buildings, ease of access to public 
space was studied from the point of view 
of Jane Jacobs. In addition, a map of the 
mental image of people was drawn 
according to the point of view of Kevin 
Lynch and through interviewing ten users 
informed about the street space of 
Abresan Area. To analyze these 
components in the street space of Abresan 
Area, models of Euclidean distance 
function, neural networks, and spatial 
statistics in ArcGIS Software environment 
were used, and to map the mental image, 
ten non-specialist users aware of the 
space were interviewed.  

3. Research Findings 
Investigating the effect of spatial 
configuration on the formation of 
behavioral and social patterns in place 
identity is one of the fields of interest in 
the literature of geography and urban 
planning since findingthe relationship 
between the components and 
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constituents of the city plays a more 
important role in identifying its 
complexities. The combination of spatial 
configuration and urban space is the main 
factor in the pattern of distribution of 
socio-economic activities (such as 
commercial uses, population distribution, 
and mobility in city). By understanding this 
relationship, the movement pattern in 
Abresan Area can be identified 
quantitatively and a map can be used to 
understand the spatial structure and the 
reason for increasing the spatial 
attractiveness of this place for people. 

3-1- Existence of large-scale uses: 
According to the data, the most important 
land uses in Abresan Area are allocated to 
residential zone (more than 32%), nature 
(26%), services (24%) and activity (12%). 
However, the lowest area of land uses are 
allocated to militaries (0.23%) and other 
uses (3.81%). According to the map, the 
main street uses are allocated to service 
and activity uses, i.e., most of the uses in 
Imam Khomeini Street are commercial 
and other uses such as official, cultural, 
educational and residential uses are really 
more limited that commercial uses, and 
this can be due to the high price of land 
along the study area and due to the 
competition over the edge of the street to 
access its economic market.  

3-2- Diverse and mixed land uses: 
Diverse and mixed land uses in Abresan 
are categorized based on focal statistics as 
follows: 1) In this map, the increase of 
diverse and mixed land uses is directly 
dependent on the population and the 
functional level of the irrigation space. 
This means that the larger the populations 
of complexes and the higher the functional 
administrative, political and economic 
roles in the system of residential 
hierarchies, the more diverse the land uses 
will be for different purposes. 2) The 

distribution of land uses follows the 
economic value of the land, and the most 
expensive lands in Abresan Area belong to 
commercial-service land uses and in 
general to profitable land uses. This is 
while non-profitable and cheap lands are 
used for educational purposes, green 
space, and sometimes official purposes. 3) 
Uses with urban functions have been 
mainly in the center of Abresan Area, 
especially the studied area; 4) The main 
uses are mainly located on the main 
streets of Abresan Area; 5) There is a direct 
relationship between the establishment of 
official, commercial and service uses and 
social stratification of Abresan Area 
neighbourhoods.  

3-3- Population density and Net 
Residential Density (NRD): In the 
population density map of Abresan Area, 
the region and the number of population 
show different distribution and spatial 
patterns. According to what is shown in 
the NRD map of Abresan, the net 
residential density in this area is low, 
which is due to the lack of uniformity in 
the area, the presence of Tabriz University 
with its large area and open space. 
However, in the studied area, the net 
residential density and commercial uses 
are generally relatively high and the price 
of land has its highest value in the area and 
city of Tabriz. Moreover, citizens’ access 
to transportation and services in different 
parts of Abresan Area, family 
characteristics, social harmony, cultural 
homogeneity, residence history, ethnicity 
and kinship of its residents have also 
affected its residential density.   

3-4-Granulation of construction 
parcels (fine and coarse): According to the 
map of building parts, we see that the 
phenomenon of fine-graining in the 
eastern part of the studied area from 
Abresan Intersection to 13 Aban Street is 
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increasing, and the shape of passages and 
alleys is irregular and narrow, and 
buildings have almost very concentrated 
texture. As we move to the east of the area, 
the shape of the passages and alleys and 
building blocks takes a clear geometric 
order and the length of the building blocks 
takes a large shape and is made of a 
gridiron network. 

3-5- Possibility of permeability 
between buildings: Using neural networks, 
the intersection of the axes in Abresan 
Area was analyzed, indicating that the 
farther our axes are from each other, the 
more they are separated from each other, 
and vice versa. Finally, from these points, 
the density map shows the amount of 
permeability in Abresan (with 1408). 

3-6- Ease of access to public space: 
According to the map of the possibility of 
access to public space, in the study area, 
the central point of Abresan is located in 
an accessible axial position relative to its 
peripheral points and by spending the 
least kinetic energy, the people can reach 
the public open spaces. In Abresan Area, 
distance and access are shown with the 
number 154935.  

3-7- Existence of important buildings 
and elements in the space and users' 
mental image of the street space: To 
achieve the connections between the 
elements of Kevin Lynch's mental image of 
the city, the authors performed the 
following activities among 10 interviewees 
in the study area in Abresan: 1) The 
individuals were interviewed ad asked 
questions, 2) while being presented with 
the photos of different parts of the street, 
the interviewees were asked to arrange 
the photos in the order they thought was 
correct and logical; 3) Interviewees were 
asked to place selected photos on a city 
and street map; 4) Their mental images 

were compared to the maps and objective 
images, etc., which was an unsuccessful 
act in practice and it was found that the 
best way was to compare one mental 
image to another mental image. An 
examination of the number of cycles of 
different elements mentioned in the 
mental images of individuals showed that 
Lynch elements were identified as strong, 
medium and weak. 

4. Conclusion 
To identify and explain the effect of 
physical structure and mental image on 
the formation of place identity in Abresan 
Street in the modern context of Tabriz, 
factors affecting the success and 
involvement of physical and mental 
interfering variables have been found. 
Accordingly, in the theoretical studies 
section of the article, the main factors 
forming place identity, including the 
physical (urban planning comonents and 
patterns) and non-physical ones 
(perceptual and sensory components) 
were evaluated to identify the most 
important factors aaffecting the 
successful performance of space in 
Abresan. It was shown that quantitative 
geography, despite the objections raised 
about throughout the intellectual history 
of geography, had a considerable 
explanatory power along with qualitative 
geography in explaining the analyses done 
on place identity. 
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 چکیده
  ، «اجتماعی  فضامندی  مثابه  به   مکان»  ،«مادی  محیط  مثابه  به  مکان»  ضلع   سه  از  ترکیبی  مکان  هویت

  در   که   است  کوشیده  رو  پیش  نوشتار  است،  «فضا  از  افراد  روانی  و  تجربی  تفاوت  مثابه  به  مکان»  و
  یعنی   آن  نخست  مولفه  بر  پدیدارشناختی  و  پوزیتیویستی   منظر  از  خیابانی  فضای  مکان  هویت  تبیین
  جین   منظر  از  را  است  فضایی  شناخت  و  اجتماعی  تعامل  آفریننده  خود  که  مادی  محیط  مثابه  به  فضا

.  دهد   قرار  تحلیل  و  واکاوی  مورد  را  مهم  این  شهری  برجسته  متفکران  از  تن   دو  لینچ   کوین  و  جیکوبز
 های مولفه  غیرمستقیم  و  مستقیم  تاثیرات  میزان  شناخت  پی  در  حاضر  پژوهش  هدف،  این  راستای  در

.  گرفت  قرار  مطالعه  مورد  تبریز  آبرسان   خیابانی  فضای  متن  در  مکان  هویت  ذهنی  و  فیزیکی  مختلف
  اختالط  و  تنوع  مقیاس،  بزرگ  هایکاربری  ویژگی  طریق   از  فضایی  فرم   تاثیر  به   ابتدا  در   منظور،  بدین

 طبقات  تعداد  ،(جمعیتی  و  مسکونی  تراکم  میزان)منطقه  شهری  بافت  هایویژگی   ها،کاربری
  دسترسی   امکان  ها،ساختمان  بین  در  نفوذپذیری  امکان  ساختمانی،  قطعات  بندیدانه  ها،ساختمان

 ها، مولفه   این  تحلیل  برای.  گرفت  قرار  تحلیل  مورد  آبرسان،  خیابانی  فضای  از  عمومی  فضای  به  آسان
  عصبی،   هایشبکه  اقلیدسی،  فاصله  تابع  هایمدل  مبنای  بر  و  همبستگی  و  تحلیلی  ـ  توصیفی  روش  از
 كالبدي  هايمولفه  تأثير  ميزان  بررسي  براي  همچنين.  گردید  استفاده  ArcGIS  محیط   در  فضایی  آمار  و

  مدل   از  استفاده  با  سپس  و  گردآوري  پرسشنامه  طريق  از  ميداني  هايداده  مكان،   هويت  بر  خيابان
 هانقشه  تحليل  و  تجزيه  و  بررسي  نتايج.  گرفت  قرار  تحليل  و  تجزيه  مورد  خطي  چندمتغيره   رگرسيون

  كه   است  قبول  قابل  و  باكيفيت  كالبدي  ويژگيهاي  داراي  تبريز  آبرسان  خيابان  كه  دهدمي  نشان
  که  معنا  بدین  گيرد؛  قرار  عميق  توجه  مورد  شهری  مدیریت  و  ریزیبرنامه  تحقیقات  در  بايستمي

 عوامل   عنوان  به  توانندمي  تبريز  آبرسان   خيابان  فضايي  و  كالبدي  هايويژگي  كه  دادند  نشان   هانقشه
  همچنین  کنند؛می  بازنمایی خود  در  فضایی تحلیل در  معناداری نسبت  مكان هویت توسعه و ايجاد

  نقش  درصد،   7۸  تعيين   ضريب  با  كالبدي  هايمؤلفه  كه  داد  نشان  چندگانه  رگرسيون  مدل  نتيجه
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گیری هویت مکان فضای خیابانی  تحلیل ساختار فیزیکی و تصویر ذهنی موثر در شکل . اشلقی مهدی مشکینی، ابوالفضل  روشتی، احدنژاد محسن
 تبریز آبرسان شهر 

  شهر آبرسان، خیابان، عمومی،
 تبریز

  و  ذهنی  تصویر  متغير  بين،  اين  از.  كندمي  ايفا  تبريز  آبرسان  خيابان  مكان  هويت  توسعه   در  زيادي
 . دارد مكان هويت گيريشكل در را مثبت تأثير بيشترين درصد، 45 بتاي  ضريب با  خوانایی

 

 

 مقدمه 1
است؛   تجربه  با  نظریه  پیوندزدن  محل  خیابان 

بحث ازاین در  عنصری    رو،  هیچ  عمومی،  فضاهای 
امر، مهم این  نیست؛  خیابان  از  دشوارتر  حتی  و  تر 

زمانی به مطالعهویژه  در  خیابان  که  میدانی،  ی 
حس   شود،  تدقیق  جغرافیایی  مفروضات  برمبنای 
و   پیچیدگی،  دچار  را  آن  مکان  هویت  و  مکان 

آن دست  به  می یابی  دشوار  را  شرایط،  ها  این  کند. 
های موجود در آن، مدام  که پدیده بدان علت است  

اصلی   نقش  وجود  با  هستند.  سیال  و  شناور 
جابهراهبزرگ  در  نقلیه ها  وسایل  موتوری،  جایی  ی 

عملکر خیابان »کماکان  ها  و  دارند  گوناگونی  دهای 
مکان  مهمبودن ویژگی  آن شان  ویژگی  ها« ترین 

ی و یک واحد بنیادین فضا در تجربه     ( 1،2011)ایوانز 
خیابان (Mehta.2013)است    شهر نیروی  .  ها، 

ارگانیسم   اسکلتی  و ساختار  قدرتمند حیات شهری 
ها با عبور از میان مناطق،  سازند. خیابان شهر را برمی 

می ساختمان متصل  هم  به  را  و  ها  میادین  و  کنند 
اند، ها تالقی پیدا کرده ها در نقاطی که خیابان پارک 

می  عمل  بافت  تنفسی  اعضای  کنند همچون 
ها خصلت  ترتیب، خیابان (، بدین 2،2012اونسن )تیس

شهری   فرم  و  دیگر  عمومی  فضاهای  پیونددهندگی 
به   که  زمینی  کل  معموالً  هستند.  دارا  را  شهرها 

با هزینه ها اختصاص می خیابان های  یابد، مستقیماً 
بلوک تعداد  است.  مرتبط  آن  ها،  زیرساختی 

واحد منطقه    های هر ها، نقاط دسترسی، گرهتقاطع 
گذارد بر انتخاب مسیر و حرکت آسان در آن تأثیر می 

(Southworth & Ben-Joseph  2003)   البته و 
رو، بخش ترکیبی طراحی خیابان نیز  های پیاده شبکه

ی نوسنتی و جنبش  که در توسعهایگونههستند؛ به 
با   چه  و  پیاده  چه  افراد  دسترسی  به  نوشهرگرایی 

 
1 Evans   

ایجاد یک شبکه  در  از طریق کوشش  راه   دوچرخه 
برای مقاصدی مانند پارک، مدارس، امکانات شهری،  

فعال مغازه برای  و خدمات  اجتماعی  ها  تعامل  کردن 
استداللی،   چنین  با  است.  شده  فراوانی  توجهات 

ی متراکم  ضاهای باز در هستهترین فها، مهم خیابان
که   در سرتاسر جهان هستند. روشن است  شهری 

هم کیفیت  مکانی  های  حس  شهر،  سطح 
برای  منحصربه  را  نیرومندی  مکانی  هویت  و  فرد 

کند و این امر نشان  پذیری عمومی ایجاد میاجتماع
آن می طراحی  که  بهدهد  باید  گیرد  ها  انجام  خوبی 

(Lang & Marshall. 2017).   بر این اساس، با توجه
ی آن در  جانبه به نقش حیاتی خیابان و حضور همه 

هایی از منظر ها، این مقاله بر کیفیت ی عرصه همه
پدیدارشناختی   و  پوزیتیویستی  جغرافیای  ترکیب 

زمینه که  بود  خواهد  مکان  متمرکز  هویت  ایجاد  ی 
دعوت  پیاده خیابان  بهپذیر،  را  و جذاب  نسبت  مدار 

کند. مطابق با این استدالل، ها فراهم می ان سایر خیاب
مکان   یک  »تشخیص  مونتگمری  جان  نظر  از 

ی یک مکان خوب نسبتاً  باکیفیت و موفق و تجربه 
راحت است؛ اما تشخیص اینکه چرا یک مکان موفق  

توان این موفقیت را ایجاد کرد و  است و چگونه می 
  های شبیه آن در جاهای درک این موضوع که آیا مکان 

نیز می  باشند یا خیر؟ دیگر  توانند موفق و مناسب 
است«   دشوارتر  از  (Montgomery.1998بسیار   .)

ی دید است که در جستجوی علل و عوامل  این زاویه 
زمان ماندگاری فضاهای عمومی، از منظر ما توجه هم 

به ابعاد عینی ـ فیزیکی و ادراک ذهنی ـ روانی افراد  
آن هم سهم شهر    بسیار حائز اهمیت است که در 

شود و هم  ها پرداخته می درستی در تحلیلفیزیکی به 
انسان  که  شهر  است  طریق  این  از  درواقع،  ها. 

سمت شناسایی نقاط قوت  تواند به های ما می تحلیل
و ضعف پیش رود و برای حل مسائل شهری در متن  

2 Thiis-Evensen 
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برنامه یاری  به  بیاید.  فضا  شهری  مدیران  و  ریزان 
ی  در پژوهش حاضر با مطالعهمطابق با این هدف،  

تحلیل   برای  تبریز  آبرسان  خیابانی  فضای  موردی 
ساختار فیزیکی و تصویر ذهنی هویت مکان آن مد  

سال  است.  گرفته  قرار  فضای  نظر  که  است  ها 
برای   جذاب  خیابانی  به  تبدیل  آبرسان  خیابانی 

در  پیاده  اساساً  که  است  حالی  در  این  شده،  روی 
ای برای این فضا  تبریز چنین برنامههای شهری  طرح 

ریزان، طراحان شهری و مراجع شهری  توسط برنامه
استفاده  طریق  از  فضا،  این  بلکه  نبود؛  نظر  ی مد 

مدام کاربران شهر تبریز و تغییرات فیزیکی در متن  
صورت و  است  شده  تولید  بر  آن  مجددی  بندی 

فضامندی خود به دست داده و تبدیل به مکان شده  
غیربومی  طوری به   است؛ دانشجویان  از  بسیاری  که 

می  تحصیل  تبریز  در  و  که  آبرسان  چهارراه  کنند، 
ی نزدیکی به دانشگاه  واسطهفضای خیابانی آن را به 

به می تبریز  خاص  خوبی  انواع  از  حسی  و  شناسند 
بهنوستالوژی  خاطرات  و  دوران  ها  از  یادماندنی 

ی  اسانه دانشجویی دارند. ازسوی دیگر، حس زیباشن
ناشی از درختان تنومند اطراف آبرسان و جوی آبی  

های رنگارنگ  که همیشه جریان دارد، در کنار مغازه 
های شیک و مدرن،  ها و رستورانشاپو نورانی، کافی 

به آن بخشیدهحال  این مکان   وهوای خاصی  است. 
های  ها است جزو نمادها و سمبل برجسته که سال 

می  حساب  به  مدرن  استقرار  آتبریز  محل  ید، 
قیمت، و  روز و مراکز خرید گران واحدهای تجاری به 

ها و ساکنین  زدن عصرگاهی تبریزیمحلی برای قدم 
خاطر باشد که  همیناین شهر شده است. شاید به

تنها  چهارراه آبرسان تبریز برای بسیاری از ایرانیان نه 
در داخل، بلکه در خارج از کشور نیز شناخته شده  

از مقاله  است؛  در  منظر،  کوششی  این  حاضر  ی 
جهت شناسایی ساختار فیزیکی و شناخت فضایی  
آبرسان صورت گرفته است   از فضای خیابانی  افراد 

مؤلفه این  شناسایی  با  می که  اقداماتی  ها  توان 
ها و افزایش هویت  درجهت حل مسائل، نابسامانی 

عنوان میراث تاریخی و فرهنگی شهر  مکان آبرسان به 
به   تبریز حاضر  پژوهش  بنابراین،  داد.  دنبال  انجام 

سؤال  این  به  است:  پاسخ  مؤلفه 1ها  هویت  (  های 

مکان در فضاهای مدرن خیابانی آبرسان شهر تبریز  
( از  2گیرد؟  از ابعاد فیزیکی و ذهنی چگونه شکل می 

دیدگاه جغرافیایی، شناخت ابعاد فیزیکی و ذهنی از  
شکل در  چگونه  فضا  هو مادیت  مکان  گیری  یت 

گام  در  پژوهش آبرسان  بعدی  تأثیر های  کیفی  های 
 گذارد؟  می

ی و پیشینه مبانی نظری 2
  تحقیق

یک   طی  که  است  فضایی  مکان  که  بپذیریم  اگر 
زمانی   روند  در  و  گروهی  و  فردی  فرهنگی،  فرایند 

می  معنادار  تعامل،  ازطریق  این  خاص  آنگاه  شود، 
برای فرد،  توان چنین تفسیر کرد که  استدالل را می

لحاظ  هر مکان دارای معنایی است و از هر مکان به 
فعالیت و  فیزیکی  آن،  فرم  در  جاری  رفتارهای  و  ها 

می  خاصی  انتظارات«  و  که  »توقعات  داشت  توان 
 دهد.  ای را به آن می هویت مکان یگانه 

دهد که  مرور سیر تحول نظریات مکان نشان می 
پژوهش  سه  در  به  اغلب  اولیه،  ی  مؤلفه های 

ی هویت مکان اشاره شده است: معنا، کالبد  سازنده
( فعالیت  یا  Canter.1977. Punter. 1999و   )

(. اما در  Agnew  .1987موقعیت، محل و حس مکان )
و   درک  تسهیل  برای  محققان  متأخر،  تحقیقات 

مؤلفه  مکان،  تشکیلبررسی  هویت  دهنده های  ی 
دانسته مؤلفه  سه  از  بیش  را  بیمکان  شتر  اند. 

مؤلفهنظریه پنج  متأخر،  آن  های  برای  را  اصلی  ی 
  - 2تصویر مکان،    - 1اند از:  اند که عبارتمعرفی کرده 

)ساختمان  میدان کالبد  راهها،  غیره(،  ها،  و    - 3ها 
  - 4ها، قوانین، مقررات، کدها و غیره(،  نهادها )سازمان

مردم    -5ارتباطات )قدرت، طبقه، جنسیت و غیره( و  
شان )زندگی روزمره، عادات، رسوم و غیره(  و رفتارهای 

(Kavaratzis & Hatch,2013. Kalandides.2011  .)
در این میان، در پژوهش پیش رو، نگارندگان افکار  

برجسته نظریه جین  پردازان  یعنی  حوزه،  این  ی 
به را  لینچ  کوین  و  خاص  جیکوبز  وسعت  دلیل 

کرده تحلیلی  انتخاب  ساختار  شان  تحلیل  و  اند 
کی و تصویر ذهنی هویت مکان را در چارچوب  فیزی
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ی  اها پی خواهند گرفت تا از این طریق، پایه نظری آن 
مشاهده  چگونگی  واکاوی  برای  روابط  بنیادین  ی 

عمومی   فضای  در  روزانه  فضایی  ـ  اجتماعی 
های موفق، جذاب و سرزنده در زندگی شهری  خیابان

 قرار گیرد.  

 

 ی جین جیکوبز نظریه  2.1
دیدگاه   فضاهای  از  باید  خیابان  هر  جیکوبز،  جین 

ها متمایز  خاص خود را داشته باشد تا از دیگر خیابان 
شود و علتی باشد تا مردم برای آن چیزهای خاص به  

نکته و  جزئیات  با  جیکوبز  بروند.  های  سنجی آنجا 
های زندگی روزانه در خیابان هادسون در  خود، آهنگ 

کند و بر این  گرینویچ ویلیج نیویورک را توصیف می 
خیابان  که  است  در  استدالل  محوری  نقش  ها 

می  بازی  شهری  جمعی  زندگی  از  استقرار  کنند. 
مکان،   هویت  آوردن  دست  به  برای  او،  دیدگاه 

ترین نکته این است که اساساً خیابان، عملکرد  مهم
ای را ایفا کند؛ نه اینکه صرفاً قلمروی محدود  چندگانه

ب تجارت  یا  عبورومرور  اشاره  برای  جیکوبز  اشد. 
خیابان می در  انسان  فعالیت  که  خاصیت  کند  ها، 

مهماستقالل  همه  از  و  سازی،  عمومی  نظارت  تر، 
اعتمادسازی در یک اجتماع محلی و کمک به تربیت  

را تسهیل می  تأکید  و پرورش کودکان سالم  او  کند. 
مکان  که  رفت دارد  محل  موفق،  مردم  وهای  آمد 

حضور   و  مکان  هستند  به  زیادی  جذابیت  مردم، 
مکان می سرزندگی  آن،  ازطریق  و  به  بخشد  رو  ها 

های ذیل  گذارد. از دیدگاه جیکوبز، مؤلفه افزایش می 
شرایط فضایی ضروری را برای ایجاد تنوع در خیابان  

می  اجزای  1سازد:  فراهم  بیشتر  درواقع  منطقه،   )
ه و  داخلی باید تا حد امکان بیشتر از یک کارکرد اولی

دهد.   انجام  را  کارکرد  دو  از  بیشتر  اکثر  2ترجیحاً   )
ها باید کوتاه باشند؛ زیرا در این صورت است  بلوک 

خیابان  فرصت که  و  کنج ها  در  که  قرار  هایی  ها 
( منطقه باید ترکیبی  3کنند.  گیرند، تناوب پیدا می می

تا  از ساختمان  با سّن و شرایط متفاوت باشد  هایی 
 

1 Density, Land Use and Layout of Urban Activities and 

Streets 

های قدیمی را شامل شود؛  تمان نسبت خوبی از ساخ
ی  در این حالت است که حاصل اقتصادی تولیدشده

این ترکیب باید به آن بود؛  خوبی  ها متفاوت خواهد 
( باید یک تمرکز متراکم کافی  4به هم پیوسته باشد.  

جمعیت برای هر هدف احتمالی وجود داشته باشد  
(Jacobs.1961) . 

سطور،   این  نگارندگان  نظر  به  چهار  البته  این 
می گونه معیار  به  فضایی  تواند  کیفیت  سه  در  ای 

و   زمین  کاربری  تراکم،  شود:  توصیف  کلیدی 
فعالیت طرح  خیابانریزی  و  شهری ها  یا  1های   ،

نوسنت آنچنان  و  نوشهرگرایان  گاهی  در   2گرایانکه 
به تراکم،    3Dsتغییردادن سه بعد محیط مصنوع یا  

می  اشاره  طراحی  و  از تنوع  جیکوبز  زمانی   کنند.  که 
معرفی کرد،   1961نخستین بار این شرایط را در سال  

نظریه  باب  در  زیادی  تجربی  انجام  تحقیقات  اش 
متوجه   آن  به  مربوط  ادبیات  مرور  با  است.  گرفته 

مهممی مؤلفه،  سه  این  میان  در  و  شویم  ترین 
روی و حیات  های فضایی برای پیاده ترین مؤلفه اصلی 

های مختلط است که با تولید  فعال، کاربری خیابانی  
آن رسید  تر میسفرهای کوتاه  به  پیاده  پای  با  توان 

(Dovey& Pafka.2017)  جین میان،  این  در  اما   .
پیش  را  تراکم  کاربری  جیکوبز  برای  اساسی  شرط 

و تجربه تنوع، سرزندگی  ی غنی در شهرها  مختلط، 
فاصله(Jacobs.1961)داند  می تراکم،  میا.  ن  ی 

مکان انسان  و  کاهش    هاها  ما  دسترسی  برای  را 
می می ایجاد  را  آسایش  و  فشردگی  و  کند.  دهد 

تراکم می درعین  ازدحام، فقدان  حال،  به  تواند منجر 
شود   نیز  باز  فضای  و   & Dovey)حریم خصوصی 

Pafka.2017)  ،البته باید اشاره کرد که جین جیکوبز .
حد مسکونی  وا  250پیشنهاد تراکم ضروری حداقل  

در هکتار را داد؛ اما وی به این امر عنایت داشت که  
شیوهتراکم  پیش ها،  در  ضعیفی  سرزندگی  ی  بینی 

فی  تراکم  به  جیکوبز  است.  خیابان  نفسه  حیات 
آستانهعالقه پی  در  بلکه  نبود؛  برای  مند  ی ضروری 

بود   بانشاط  و  سرزنده  خیابانی  فعالیت  ایجاد 

2 New Urbanists, Neotraditionalists  
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(Jacobs.1961)با توجه به های فضایی  اینکه نظم   . 
متفاوت، منجر به تراکم جمعیتی یا مسکونی مشابه  

پر هاوپت،  می و  پونت  برهاوزر  از دیدگاه متا  شود، 
، نسبت مساحت زیربنا  1شاخص فضای ساختمانی 

به زمین، ابزار فضایی بهتری برای ارزیابی مشخصات  
می  نشان  را   & Berghauser)دهد  محله 

Haupt.2010) به مش.  مطالعهطرز  در  سه  ابهی  ی 
ی ملبورن، اِلک پافکا نیز متوجه شد که واحد  ناحیه

مسکونی در هکتار، شاخص تراکم مردم در خیابان  
نیست؛ در عوض، پافکا پیشنهاد کرد که تراکم شغل،  

شبکه دیدارکنندگان،  دانهتعداد  خرد،  های  بندی 
خوشه پیش معرف  خالق،  و بینی های  کننده 

یت خیابان هستند. او نتیجه  های بهتر فعالشاخص
تنهایی چندان اعتباری  گیرد که تراکم مسکونی، بهمی

شود،  ندارد و تا آنجا که به فعالیت خیابان مربوط می 
گمراه  است  مستعد  بنابراین،  (Pafka.2013)سازی   .

بانشاط،   و  سرزنده  خیابان  فعالیت  با  ارتباط  در 
آستانهحال درعین  امری  که  تراکم  است،  ی  ضروری 

ی خوبی برای فعالیت  کنندهبینی تراکم محض، پیش 
نوع   ارتفاع،  چون  عواملی  بلکه  نیست؛  خیابان 

اندازه  و  یک  ساختمان  شخصیت  بر  نیز  بلوک  ی 
هستند   تأثیرگذار  آن  تراکم  درک  و  محدوده 

(. ازسوی دیگر، باید در تحلیل فضاهای  2،2011)ایوانز 
به شاخص  از طرح خیابان  که  کاربری  رهایی  و  یزی 

گویند، توجه بنیادینی داشت. از  کارکردی سخن می 
کاربری  اختالط  میزان  به  توجه  منظر،  در  این  ها 

منطقه بسیار حائز اهمیت است. عموماً در کاربری  
کاربری انواع  به  زمین  منطقه، مختلط  همان  در  ها 

توسعه چارچوب  یا  )آمریکا(  جامع  طرح  ی  براساس 
نات مسکونی و تجاری و دیگر  محلی )انگلستان(، امکا 

نباشد،  کاربری  مسکونی  کاربری  با  تضاد  در  که  ها 
می اجازه داده  ترکیب  بحث  ی  دو  اینجا  در  شود. 

کاربری اختالط  مزایای  از:  کلیدی  است  عبارت  (  1ها 
دسترسی از طریق مجاورت و    اینکه اختالط، قابلیت 
افزایش می  را  به حمل نزدیکی  نیاز  و  را  دهد  نقل  و 

می کا کیفیت  هش  فکری،  چرخش  این  در  دهد. 
های  یابد، همچنین وقتی فعالیت محیطی افزایش می 

روی صورت گیرد، وابستگی  بیشتری در فواصل پیاده 
( در این ارتباط، بحث و  2یابد. به ماشین کاهش می 

زمانی  است  این  دوم  به  استدالل  بتوانند  مردم  که 
پیاده هایفعالیت برسندشان در فواصل  آن روی  ها ، 

خیابان  می به  حیات  ها  تنوع  و  در سرزندگی  و  آیند 
می  سهیم  تفکری  خیابان  مختلط،  کاربری  شوند. 

تراکم  که  فعالیتاست  و  باال  با  های  گسترده،  های 
سازی و باالبردن و تسهیل آمدورفت جزر و مدی  تنوع

فعالیت در  مشارکت  منطقه،  یک  در  های  مردم 
 .  (Talen.2005)سازد  سراسر روز را فراهم می 
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 های فضایی شهر سنتی و مدرنیستی و تأثیر آن بر فعالیت خیابان برمبنای دیدگاه جین جیکوبز  ویژگی  1  جدول 

های اصلی  مؤلفه
 فضایی

 شهر مدرنیستی  شهر سنتی 

تر از شهرهای پیش از جنگ جهانی باال یا کم )عموماً پایین باال  تراکم
 دوم(

 بندی کاربری منفردمنطقه کاربری مختلط  کاربری زمین 
بندی ریز  ها و دانهنفوذپذیری باالی خیابان چیدمان 

 ها ساختمان
ها  بندی درشت ساختمانها و دانهنفوذپذیری پایین خیابان

 بر مبنای مالحظات اتومبیل 

تأثیر بر فعالیت  
 خیابان 

  

ونقل، دسترسی به چندکارکردی: حمل  نقش خیابان 
 ها و فضای عمومی ساختمان

 کارکردهای دیگر، معموالً  با سرعت باال ارتباط و پیوستگی یا 

چگونگی ایجاد  
 دسترسی 

 جایی )سرعت باال( از طریق جابه از طریق مجاورت و نزدیکی 

تأثیر بر حیات  
 خیابان 

حمایت و پشتیبانی از حیات خیابانی سرزنده و  
 بانشاط

 خطرناک برای عابرین پیاده 

 

تبیین با  نسبتاً  حال  ارائههای  این  مفصل  در  شده 
می  نظریه بخش  این  برای  توان  را  جیکوبز  جین  ی 

ها برای  آهنگ زندگی خیابانی و علت جذابیت خیابان 
کاربری نقشه  فعالیتنگاری  سایر  و  بهها  منظور  ها 

تفسیر هویت مکان خیابان بازنمایی کرد. اما در مقام  
یادآور شد،  داوری از منظر نگارندگان، در ابتدا باید  

ترین  که بررسی ترکیب کارکردی، یکی از مهمدرحالی 
ها برای تبیین هویت مکان در فضاهای عمومی  مؤلفه

به بهشهر  و خیابان  عام  است،  صورت  شکل خاص 
اذعان کرد که چنین دیدگاهی نقش ماندگاری   باید 
در   و  داشته  کنون  تا  گذشته  شهری  مطالعات  در 

ماندن وجود، باقی بااین آینده نیز خواهد داشت؛ اما  
عنوان یک شاخص، ما را  در چنین سطح تحلیلی به

االطراف هویت مکان فضاهای  از تبیین و تحلیل جامع 
 دلیل، در بخش همیندارد؛ بهعمومی شهرها باز می 

ویژه  و  خاص  توجه  نظریه بعدی  به  تصویر  ای  های 
از   بخشی  تا  است  لینچ شده  کوین  شهر  از  ذهنی 

 جود در باب هویت مکان پر شود. شکاف نظری مو

   ی کوین لینچ نظریه  2.2
به  و  یادگیری  موقعیت قابلیت  های  خاطرسپردن 

های دیگر برای رفتار  ها با محرکفضایی، و تداعی آن 
ای  ها دارای شبکه سازگار امری بنیادین است. انسان 

حافظه  و  یادگیری  از  متشکل  مغزی  مناطق  ی  از 
م پشتی و ... در  فضایی شامل هیپوکامپ، استریاتو

نقشه  که  هستند  مغز  نمایش  قشر  را  شناختی  ی 
فرایندهای    (Moser et al.2015)دهد  می همین  و 

نوروفیزیولوژیکی برمبنای شخصیت روانی و فرهنگ،  
آنتصویر  محیطی  شناختی  می های  تولید  را  کند  ها 

(Knox& Marston.2015)  کار استداللی  چنین  با   ،
تی شهرها توسط یک  های شناخگیر در نقشه چشم
ریز و طراح شهری آمریکایی به نام کوین لینچ  برنامه

»تصویر   نام  به  او  کتاب  است.  گرفته  صورت 
ی نگریستن به شهر  که شیوه    (Lynch.1960)شهر«

حرفه  تفکر  محور  است،  کرده  معرفی  درمورد  را  ای 
لینچ  سازمان فضایی حوزه  کوین  است.  های شهری 

»عناصر   است  به معتقد  شهر،  خصوص  متحرک 
های جاری آن، به همان اندازه  ساکنان آن یا فعالیت 

اهمیت دارند که کالبد ثابت آن؛ چون ما فقط ناظران  
این نمایش نیستیم؛ بلکه خود بر روی صحنه با دیگر  
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یابی در شهر و  بازیگران مشارکت داریم. بحث جهت 
کرد«   نهادینه  و  معرفی  او  را  شهر  خوانایی 

به  1،2005ممقد)جابری دارد  اشاره  خوانایی   .)
جنبه  راحت  سازمانشناسایی  شهری،  یافتگی  های 

ها  شکل یک طرح و یادآوری آسان آن. انسان فضا به 
محیط  می اغلب  ترجیح  را  به هایی  که  راحتی  دهند 
سرعت درک شوند، علت این امر مربوط  خوانده و به

محیط این  باالی  حیاتی  ارزش  تاریخ  به  طی  در  ها 
املی است. لینچ از سردمداران متفکرینی شهری  تک

ی کار  است که توجه به »معنا« در شهر را سرلوحه
مالحظه  داد.  قرار  به خود  شهری  محیط  عنوان  ی 

های  موجودیتی سرشار از معنی از خصوصیات نظریه
هم  را  شهر  جدید،  درک  این  است.  بوده  زمان وی 

کوین لینچ  داند، در اینجا  متشکل از کالبد و انسان می 
عوامل متحرک شهر را از عوامل ثابت جسم شهر جدا  

انسان نمی  که  است  باور  این  بر  و  نه کند  تنها ها، 
اند؛ بلکه خود جزئی  اندازهای شهریگران چشم نظاره

ارتباطات   شهروند  هر  بنابراین،  هستند؛  نیز  آن  از 
طوالنی با بخشی از شهرش دارد و تصویر ذهنی آن  

های آن رسوخ و رسوب کرده است  در خاطرات و معنا
(Lynch.1960) می مردم  از  لینچ  تا  .  خواست 

ی محیط خود را  صورت کالمی یا تصویری، نقشه به
ای اساساً  های آنها نسخه توصیف کنند. البته نقشه 

می  تولید  مکان  آن  از  تفاوت متفاوت  و  های  کرد 

فاصله  نظم،  در  نشانه عظیمی  شهری،  ها،  های 
معناه و  تصویرهای  رفتارها  محتوای  لینچ  داشت.  ا 

ذهنی از شهر را با ارجاع به فرم فیزیکی فضا توصیف  
بررسی  می و  کشف  پی  در  خود  پژوهش  در  و  کند 

شکل عوامل  و  شهر  ادراکی  تصویر  دهنده شکل  ی 
ی مراکز سه شهر ذهنی از شهر است. او در مطالعه

آنجلس(، در  سیتی و لوس )بوستون، جرزی  آمریکایی 
پنج مؤلفهطبقه انداز یعنی  ی چشم بندی اطالعات، 

ی  گره، نشانه، لبه، راه و منطقه را از عوامل سازنده 
می  معرفی  شهر  از  مردم  ذهنی  راه تصویر  ها  کند. 

خیابان پیاده شامل  کانال ها،  راه روها،  که  ها،  آهن 
به هستند،  حرکت  مؤلفهشریان  غالب  عنوان  های 

ها، . اساساً راهتصویر ذهنی مردم از شکل شهر است
ی مبدأ و مقصد را به هم  مسیری است که دو نقطه 

می مؤلفهمتصل  که  بود  باور  این  بر  او  و  کند.  ها 
اند یا در قالب  ها وابستهعناصر دیگر شهر یا به راه

سازمان می آن  لبهدهی  ساحلشوند.  نظیر  ها،  ها 
ساخت لبه محیط  ی  مرزهای   ... و  دیوارها  وسازها، 

قه، بخشی از شهر است که در ذهن با  هستند. منط
یابد. گره، مرکز توجه  داشتن نوعی ویژگی سازمان می 

در الگوی گسترده است؛ مانند تقاطع، میدان یا نبش  
ها، تابلوها،  های شهری نیز ساختمانخیابان. نشانه 

 گیرد.  نماها و... را در بر میها، آب کوه 

 

 
1 Jaberi Moghadam 

ی شناختی شهر بوستون  و نقشه   (Lynch.1960)ی تصویر ذهنی مردم از شهر  عوامل سازنده  1  شکل 
 &Knox)ای کوین لینچ ترسیم از پل ناکس و سالی مارستون  های نمونه آمریکا برمبنای مصاحبه 

Marston.2015) 
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م خلق  که  رسید  نتیجه  این  به  با  حیط لینچ  هایی 
خوانایی آشکار منظر شهری باید مورد عنایت و توجه  

آن  که در  بنابراین، شهرهایی  قرار گیرد؛  ها  بیشتری 
داشتند،  آشکار  خوانایی  عنصر،  پنج  این 

امنیت  دهنده نمایش  بیشتر،  بصری  حظ  ی 
تجربه تراکم  و  بودند  احساسی،  انسانی  ی 

نسبی و غنای این  رو، قدرت  (؛ ازاین 1،2005پور )مدنی 
به   ممتازی  صفات  و  هماهنگی  فضایی،  عنصر  پنج 

گیری افراد،  بخشد و ضمن خلق راحت جهت شهر می 
موجبات تصویر ذهنی باالیی از شهر و به موازات آن  

کند.  کیفیت زندگی و نشاط انسانی باال را فراهم می 
های جین جیکوبز و کوین لینچ  اکنون مطابق با نظریه

ه از منظر جغرافیایی، ادبیات نظری  توان گفت کمی
ساختار فیزیکی و شناخت فضایی، از عناصر بنیادین  
عمومی   فضاهای  مکان  هویت  تحلیل  و  مشاهده 

طور خاص است که  شکل عام و خیابان بهشهری به 
با   بیناذهنیتی  حداقل  یا  ذهنی  و  عینی  خوانایی 

می  فیزیکی  تحلیلساختار  ابعاد  تواند  از  را  ما  های 
یای پوزیتیویستی و پدیدارشناختی غنا و ژرفا  جغراف

های بعدی بازنمایی این امر در  بخشد که در بخش 
بهمطالعه موردی  این  ی  به  را  ما  ملموس  شکل 

 واقعیت رهنمون خواهد ساخت.

 روش تحقیق 3
این مقاله،  به دلیل ماهیت موضوع موردمطالعه در 

ی هویت  درباره  تحقيق یمسأله  به گوييپاسخ  براي
 آبرسان شهر تبریز،  یان در فضای خیابانی ناحیهمک
زیر مدل  از شد:    های  فاصله 1استفاده  »تابع  ی  ( 

ترین  که در آن کوتاه   ArcGIS« در محیط  2اقلیدسی
ی  فاصله بین نقاط با فضاهای عمومی باز در ناحیه

( از طریق  2آبرسان به روی نقشه آورده شده است. 

تقاطع محورها در    گذاریهای عصبی، به نقطهشبکه
روش  منطقه این  با  مطابق  شد،  اقدام  آبرسان  ی 

فاصله   همدیگر  از  ما  محورهای  چقدر  هر  تحلیلی، 
کنند  ها از هم فاصله پیدا می داشته باشند، این نقطه 

ی تراکمی  ها نقشه و برعکس. درنهایت، از این نقطه
دست می به  نفوذپذیری  از  3آید.  میزان  استفاده   )

 یجنبه ها، در آمار فضایی معموالً داده 3فضایی آمار 
داده  مکاني تغییرات  دارند.  دارای  بررسی  مورد  های 

اشکال   معموالً  و  هستند  مکان  به  وابسته  منظم 
ها قابل مشاهده  ای در بررسی تغییرات داده خوشه

است. معیارهای مکانی متفاوتی برای بررسی تصویر  
خیاب مکان  هویت  به  نیل  جهت  وجود  ان بصری  ها 

های بزرگ مقیاس، تراکم جمعیتی  دارد. وجود کاربری 
ها، تنوع  و خالص مسکونی، تعداد طبقات ساختمان 

کاربری  اختالط  دانهو  ساختمانی  ها،  قطعات  بندی 
درشت  و  بین  )ریزدانگی  در  نفوذپذیری  دانگی(، 

عمومی،  ساختمان فضای  به  آسان  دسترسی  ها، 
ازجویژگی  معابر  به  مربوط  شاخص های  هایی  مله 

است که در بسیاری از منابع، جهت بررسی ارتباط  
یابی مکان در  های فضایی شهرها و هویت بین ویژگی 

است.   شده  استفاده  بررسی  برای  پژوهش  این 
همچنین، در این مقاله جهت بررسی ترکیب فضایی  

آمارهکاربری  روش  از  کانونی ها،  از    4ی  یکی  که 
مآماره در  فضایی  تحلیل  است،    GISحیط  های 

الیه  ابتدا  روش،  این  در  است.  شده  ی  استفاده 
الیه  به  باید  اراضی  شود،  کاربری  تبدیل  رستری  ی 

به   نسبت  سلول  یا  پیکسل  هر  تنوع  همچنین 
قرار  سلول  سنجش  مورد  مجاور  آمارههای  ی  گیرد. 

برای الیه  را  های رستری کانونی عملگرهای متفاوتی 
می  عملگر محاسبه  از  یکی  ترکیب  کند.  که  هایی 

کند، تنوع  ی کانونی محاسبه می ها را در آماره کاربری 
 است.  
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 3× 3ی کانونی در یک همسایگی  عملگر تنوع در آماره  2  شکل 

 

آماره ارزشدرواقع  تعداد  تنوع،  کانونی  های  ی 
)یا تنوع( را برای هر سلول )رستری( در  فرد  بهمنحصر

کند. شکل  یک واحد همسایگی مشخص، تعیین می 
آماره5ی )شماره در  تنوع  کانونی در یک  ( عملگر  ی 

می   را  3×3همسایگی   واحد  نشان  این  در  دهد؛ 
  5( دارای تنوع کاربری  1همسایگی، کاربری مرکزی )

کاربری  و  کاربری مرکزی  عبارتی خود  به  های  است، 
 نوع کاربری است.   5مجاور شامل 

  3× 3جواری  بنابراین، در پژوهش حاضر از یک هم 
ها استفاده شده است.  ی تنوع کاربری محاسبه   برای

صورت رستری است که هر  ی کانونی بهخروجی آماره
  نشان   3×3جواری  پیکسل، تنوع کاربری را در یک هم 

منطبق    ها در نواحی برای اینکه تنوع کاربری  دهد، می
نقشه  قابل با  تبریز  شهر  ترافیکی  باشد.  ی  نمایش 

میانگین تنوع برای هر ناحیه حساب شده است و در  
به   که  شده  استانداردسازی  حاصل،  عدد  ادامه، 

ها( تا دستی کامل کاربری صورت ضریبی از صفر )یک 
شود  ها( نمایش داده می یک )تنوع حداکثری کاربری 

را نشان دهد. نهایت  تری نتیجه  صورت روشن تا به 
نقشه  بیانگر  کار،  که  توصیفی  جدول  و  خروجی  ی 

 شود.تنوع هر ناحیه است، استخراج می 

 ها و بحثافتهی 4
مکان خاص، همان  یک  نام  موقعیت  گونهعموماً  که 

نقشه  در  را  می آن  مشخص  جغرافیایی  کند،  های 
گیری جامعه را در فضای فرهنگی، سیاسی و  جهت 

کشد؛ بنابراین، نامگذاری  یر می اجتماعی نیز به تصو 

تواند معنایی را  هایی است که فضا می یکی از شیوه 
بگیرد و در قامت مکان بایستد؛ حتی باید اضافه کرد  

ها  ها دارای طنین باالیی در اذهان انسان که برخی نام 
گوید: »صدا و  ـ فو توآن می که یی طور هستند، همان 

می  مکان  کلمات  یک  محیط  و  محدوده  به  تواند 
درباره (Tuan,1994:150)بیفزاید«   امر  این  که  ی  ، 

می  صدق  نیز  برمبنای  آبرسان  هم  هنوز  زیرا  کند؛ 
زیسته تجربه  و  ی  افراد  با  مصاحبه  نگارندگان،  ی 

شبکه  در  ذهنی  بررسی  تصویر  اجتماعی،  های 
حوزه  از  تبریز  شهر  بازدیدکنندگان  و  ی شهروندان 

نقطهآبرسان   تنها  و  است  همان  متغیر  ی مشترک 
چهارراهی است که به این نام است. شاید بسامد  

استعاره آن،  این  نام  نوستالوژی  بر حضور  است  ای 
بخش از شهر بر کاربرانش؛ بنابراین، این ناحیه در  

نه و  تبریز  حامل  بلکه  فیزیکی،  مرزهای  دارای  تنها 
ایده تداعی  در  به  گر تصورات فرهنگی و سیاسی  ای 

 نام »آبرسان« نیز هست. 

هفت  میدان  چهارراه  محل  نام  به  که  تبریز  تیر 
های اصلی  آبرسان مشهور است، جزء مناطق و میدان 

شبکه  محوری  می و  شمار  به  تبریز  شهری  و  ی  آید 
ناحیه تبریز در  قدمتی هفتاد ساله دارد.  آبرسان  ی 

تبریز قرار دارد و    ی جغرافیایی موقعیت شرقی نقشه 
ی کشاورزی به بافت شهر تبریز اضافه  یک منطقهاز  

را به مرور زمان   بازار تجاری وسیعی  و  شده است، 
برای خود به دست آورد که بازنمایی دگرگونی فضایی  

ی پهلوی تا کنون  های شهری از دورهها و طرح برنامه
دهد. این  در فضای شهری تبریز را در خود بروز می 

شمالی     ″57 ′03 °38 ناحیه در موقعیت جغرافیایی
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شرقی واقع شده، و    ″24 ′19 °46و طول جغرافیایی
تبریز  هسته )بازار(  شهر  مرکز  از  آبرسان  اصلی  ی 
دارد    6.756 فاصله   Google)کیلومتر 

Earth.2020) محدوده موردمطالعه.  در  ی  ما  ی 
خیابان امام خمینی واقع شده است. این خیابان جزء  

شهر    های ترین خیابان ترین و قدیمی یکی از طوالنی 
نقشه  در  تعریف  برمبنای  که  است  رسمی  تبریز  ی 

فلکه از  امروزه  بلوار    تبریز،  ابتدای  در  دانشگاه  ی 
الیه شرقی آغاز شده به چهارراه فجر  بهمن، منتهی 29

به   آنجا  از  و  شهر  غربی  بخش  در  گلستان  باغ  در 
بلوار  راه و  می22آهن  محدوده بهمن  ی  پیوندد. 

از  موردمطالعه شهر  مدرن  بافت  بخش  در  ما  ی 
محمد  13خیابان   شیخ  دبیرستان  مجاورت  در  آبان 

خمینی   امام  خیابان  غرب  در  که  - خیابانی 
  - ی بافت قدیم و جدید این شهر است دهندهاتصال 

های حامدی، جاویدکیا،  آغاز شده، و با تقاطع با کوی 
اطلس سبالن،  سهند،  کالنترکوچه،  بزرگمهر،  ،  اطبا، 

فرهنگیان، به چهارراه آبرسان در مرکز )دسترسی به  
تیر و چایکنار  راه آزادی در جنوب و بلوار هفت بزرگ 

های مهرگان،  سمت شرق کوی در شمال( و از آنجا به 
دانشگاه در مجاورت دانشگاه  ی  پناهی، بهار و فلکه 

 یابد.  عنوان یکی از مراکز خطی امتداد می تبریز به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی موردمطالعه در آبرسان ی موقعیت محدوده عکس هوایی و نقشه  3  شکل 



 
 

194 

 .212تا  179 صفحات .1401بهار   .30 شماره .9 دوره

 

گیری هویت مکان فضای خیابانی  فیزیکی و تصویر ذهنی موثر در شکل تحلیل ساختار . محسن احدنژاد روشتی، ابوالفضل مشکینی، مهدی اشلقی
 آبرسان شهر تبریز 

 های کاربری زمینویژگی  4.1
 مقیاس های بزرگوجود کاربری 4.1.1

 

 

و   متقابل  روابط  از  را  آبرسان  شهری  بافت  اگر 
شده، متشکل از قطعه زمین، خیابان، فضای ساخته

می  آنگاه  نماییم،  تصور  باز  که  فضای  گفت  توان 
ای از عملکردهای مختلف  ی آبرسان مانند شبکه حوزه

ها و  ها، کاربری ای از فرم است که در خود مجموعه 
فرم  این  دارد؛  را  کاربری عناصر  و  همانند  ها  ها 

شده تنیده  هم  به  کل  یک  در  این  عملکردها  اند؛ 
نقش  با  خود،  عوامل  فعالیت  با  و  متفاوت  های 

هم  برآورنده  به  متقابالً  و  گوناگون،  نیازهای  ی 
ارگانیسم شهر تبریز و هویت  وابسته تا عملکرد  اند 

کن تضمین  را  شهر  فضای  در  آبرسان  در  مکان  ند. 
شمارهنقشه  )ی  کاربری5ی  از  بزرگ (  مقیاس، های 

ها آشکار شده است؛  شباهت بین عناصر و کاربری
به شباهت  کاربری این  این  قرارگیری  در  دلیل  ها 

بندی منطبق با قوانین  ی مشابه در دستهزیرمجموعه 
می  قرار  و  بصری  عناصر  وابستگی  آن  در  که  گیرد 

فهم به نام آبرسان قابل ای کلی  ها در مجموعه کاربری 
همان می نقشه شود.  در  موقعیت  طورکه  ی 

بهمحدوده  آبرسان،  در  موردمطالعه  به  ی  نیاز  دلیل 
منطقهمطالعه هویت  ی  آوردن  دست  به  برای  ای 

بندی  مکان امری الزامی است، بر این مبنا از ناحیه
طرح ترافیکی شهر تبریز برای تحلیل استفاده شده  

ای از کاربری زمین  سبتاً پیچیدهاست که موزاییک ن
ای که در راهنمای این  در آن مشهود است، اما نکته

نگاری این  نقشه باید اشاره کرد این است که نقشه 
فراناحیه  برمبنای  تبریز  ترافیکی  طرح  در  را  ای امر 

ایم که برمبنای آن منظور از »خدمات«  بازنمایی کرده 
ی آموزشی  ه هایی است که جنبدر این نقشه، کاربری 

و خدماتی دارند؛ مانند دانشگاه تبریز، دانشگاه علوم  
و   آموزشی  مؤسسات  مدارس،  تبریز،  پزشکی 

آموزشگاه  کتابتحقیقاتی،  زبان،  ها، فروشی های 
مراکز بیمه، مراکز بهداشتی، پزشکی و درمانی موجود  

 مقیاس در آبرسان های بزرگ ی کاربری نقشه  4  شکل 
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کاربری  این  ناحیه.  به در  و  ها  تبریز  دانشگاه  ویژه 
پهنه  در  آن  با  خوابگاه  مطابق  آبرسان  شرقی  ی 

برون  کامالً  نگارندگان  تأثیرات  مشاهدات  و  بوده  گرا 
هم مناطق  بر  زیادی  دارد.  بسیار  آبرسان  جوار 

چون   دیگری  علمی  مراکز  کنار  در  تبریز  دانشگاه 
دانشگاهی،   جهاد  واحد  پزشکی،  علوم  دانشگاه 

حوزه آموزشگاه  ... و  زبان  موسیقی،  ی  های 
بهپذیری  جمعیت را  ساخته  آبرسان  متأثر  شدت 

در   آموزشی  و  دانشگاهی  مراکز  این  تراکم  است. 
از   یکی  به  را  محیط  این  آبرسان،  خیابان  امتداد 

فعالیت قطب جاذب  دانشگاهی  های  مرتبط  های 
تبدیل کرده است و کمبود فضاها و ... در این مراکز  
یعنی   فضاها  این  کاربران  که  است  شده  باعث 

مح به  روی  یط دانشجویان  دانشگاه  از  خارج  های 
برون  این  که  به  آورند  را  اطراف  فضاهای  گرایی، 

که طوری هایی پویا و فعال تبدیل کرده است؛ به مکان
انجام گرفته در تبریز، »تأثیر مراکز   برمبنای تحقیق 
با   زمین  و مساحت  موقعیت  انتخاب  با  دانشگاهی 
تغییر   پذیرش،  مورد  دانشجویی  جمعیت  به  توجه 

توسعهالگو و  زمین  کاربری  بههای  شهر  خصوص  ی 
قالب  توسعه در  را  تجاری  و  خدماتی  فضاهای  ی 

و نقل در اطراف خود،  امکانات رفاهی، تفریحی، حمل
خوابگاه  مانند  اقامتی  مراکز  دانشجویی  ایجاد  های 

پانسیون  و  توسعهخودگردان  و  خدمات  ها  مراکز  ی 
اکز نشان  عمومی، اداری، مالی و ... در اطراف این مر 

ها،  ی کمی دانشگاه دهد. بدین معنا که با توسعهمی
اقتصاد   شهری،  فضاهای  تغییر  باعث  مراکز  این 

نقش  ایجاد  و  منطقهشهری  شهر  های  محلی  و  ای 
دانشگاه  اثرات  زمان  مرور  به  که  به  تبریز شدند  ها 

نفع   به  مسکونی  و  خالی  اراضی  کاربری  تغییر 
فضای   در  تجاری  و  خدماتی  پیرامون  فضاهای 

های مختلف اقتصادی، اجتماعی  دانشگاه و نیز نقش 
و فرهنگی توسعه یافته و به تغییر فضاهای شهری  

(. »سکونت«  1،201۸منجر شده است« )زالی و مرادی 
دهد، با  مد نظر قرار می  های مسکونی رانیز کاربری 

به سابقه در  توجه  آبرسان  دیرین محالت  نسبتاً  ی 

 
1 Zali & Moradi 

یری در فضایی دارای اراضی  ی سکونت و قرارگزمینه
ساخت  بر  غالب  وبیشتر  کاربری  گذشته،  از  ساز 

ویژگی  همچنین،  است؛  مسکونی  آن  های  محالت 
بر محالت در زمینه سازها، شرایط  وی ساخت حاکم 

برمبنای   ساکنین  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
مصاحبه و  می مشاهدات  محل،  در  این  ها  توان 

فضایی مسکونی به چهار    محالت را با داشتن تنوعات
کرد:   تقسیم  مجموعه 1دسته  مسکونی  (  های 

تعاونی )شهرک  و  مسکونی،  2ها(،  ها  باغ   )3  )
)بلندمرتبهبرج  مسکونی  4ها(،  سازیسازی  بافت   )

های فضای سبز مانند  متداول. »طبیعت« نیز کاربری
یکنار و  پارک طوبی، پارک دانشگاه تبریز، ماندانا، چا 

هایی با  گیرد. »فعالیت« نیز بر کاربری می ... را در بر  
مغازه فعالیت مانند  بانکی  و  اداری  تجاری،  ها، های 

کافی فروشگاه  مجتمع شاپها،  تجاری،  ها،  های 
سازمان بانک پاساژها،  دولتی،  و  های  های خصوصی 

می  نشان  را  به دولتی  نوعاً  که  به  دهد  نیاز  دلیل 
موقعیت بر  تماس،  و  حداکثر  مرکزی  های 

انداختهابلق چنگ  آبرسان  آخر،  دسترس  در  و  اند. 
های نظامی مانند کالنتری  ها« نیز از کاربری »پادگان 

فلکه 11شماره و  در  دفاتر  سایر  و  دانشگاه  ی 
ورانندگی را های با فعالیت انتظامی، راهنمایی سایت 

کند که هرکدام مطابق با ظرفیت خود،  بازنمایی می 
و ناحیه  در سطح  تولید سفر  کمک  فراناحیه   به  ای 

همان می می کنند.  مشاهده  این  طورکه  شود، 
ی موردمطالعه در آبرسان و نیز پیرامون آن،  محدوده 

کاربری دربرگیرنده  از  متنوعی  در سطوح  ی طیف  ها 
ناحیه محلی،  منطقهمختلف  و  که  ای  است  ای 

پادگان،   فعالیت،  خدمات،  کاربری  الویت  برمبنای 
با سفر  تولید   ... و  می سکونت  ایجاد  را  کند، الیی 

های مهم و  CBDهمچنین این مکان مرکزی یکی از  
را تشکیل می کانون جاذبه تبریز  دهد  ی فعال شهر 

که هرچه از مرکز این ناحیه به پیرامون حرکت کنیم 
می  کاسته  زمین  قیمت  میزان  درعین از  حال شود، 

هنگام   افزایش شدید جمعیت  با  آن  مرکزی  بخش 
ساختما عصر،  و  مداوم  ن روز  تغییرات  و  بلند  های 
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های  کاربری و فعالیت آن در گذر زمان و... از مکان 
می  متمایز  داده دیگر  براساس  جدول  شود.  های 

)شماره کاربری 2ی  مساحت  اهم  ناحیه (  در  ی ها 
کاربری  از  آبرسان،  بیش  با  سکونت  %،    32های 

خدمات%26طبیعت فعالیت  % 24،  را    %12و  آن  از 
ها از آِن  کمترین مساحت کاربری دهد و  پوشش می 

است.    %3.۸1ها با و سایر کاربری  % 0.23ها با  پادگان 
ها محور موردمطالعه در  ی کاربری اما برمبنای نقشه

های خدماتی و فعالیت است،  خیابان شامل کاربری

های موجود در این محور  به عبارت دیگر »اکثر کاربری 
ها  ایر کاربری در خیابان امام خمینی، تجاری بوده و س

الی  بهمانند اداری، فرهنگی، آموزشی و مسکونی در ال 
قابل کاربری  تجاری  )ابراهیمی    های  مشاهده است« 
را می1،2015میالنی  امر  این  علت  و  باالبودن  (   توان 

محدوده  امتداد  در  زمین  و  قیمت  موردمطالعه  ی 
لبه دراختیارگرفتن  برای  برای  رقابت  خیابان  ی 

سایر   به  نسبت  آن،  اقتصادی  بازار  به  دسترسی 
 مناطق این حوزه دانست.  

 

 ی آبرسان مقیاس ناحیه های بزرگ درصد کاربری  2  جدول 

 درصد  مساحت  عملکرد  ردیف
 0.22739501 7719.080671 هاپادگان 1

 24.7421129 839888.0952 خدمات  2

 3.81795168 129603.004 سایر 3
 32.2263269 1093944.902 سکونت  4

 26.4063851 896382.9638 طبیعت  5
 12.579827 427030.9063 فعالیت  6
 100 3394568.952 کل 7

 

 
 ی آبرسان ناحیه مقیاس  های بزرگ درصد کاربری   1  نمودار 
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 هاتنوع و اختالط کاربری 4.1.2

 
 ها در آبرسان ی تنوع و اختالط کاربری نقشه   5  شکل 

 

کاربری  ایجاد  مرکزی  معموالً  نواحی  در  مختلط  های 
کاربری تبدیل  مستلزم  به  شهرها  مسکونی  های 

شرایط   است.  و  غیرمسکونی  اقتصادی  اجتماعی، 
های معین گذاری در بخش سیاسی متغیر و سرمایه

طول   در  که  هستند  عواملی  از  شهرها  از  خاصی  و 
کاربری  تغییر  باعث  می زمان  شهرها  در  شوند،  ها 

ساختمان  ساخت  یا  همچنین  تجمیع  جدید،  های 
الگوی   تغییر  و  زمین موجود  تفکیک مجدد قطعات 

هماهنگی و سازگاری    معابر بر کاربری زمین در جهت
(. یکی  1،2015گذارد )جمالی با شرایط جدید تأثیر می 

جریان  برنامهاز  بزرگ  معماری  های  طراحی،  ریزی، 
نوشهرگرایی   جنبش  بیستم،  قرن  اواخر  در  شهری 

های مختلط زمین تأکید دارد که  است که بر کاربری 
ی خود و نیز با تراکم مسکونی  این امر با شکل فشرده 

می  منجر  پایین باال  میزان  به  زمین،  شود  مصرف  تر 
زمین  حفظ  باز،  امکان  فضاهای  برای  بیشتر  های 

پیاده  های شغلی و  روی، مجاورت فرصت تشویق به 
خرده  و  عمومی  فضاهای  های  فروشی تفریحی، 

اقتصادی،  قابل کارایی  پیاده،  افراد  برای  دسترس 
تعامالت   افزایش  اتومبیل،  با  اجتماعی  کاهش سفر 

خیابان  برای  در  مناسب  عمومی  فضای  و  ها 
ی  عملکردهای تجاری و مدنی، کاهش مصرف فزاینده

در  سوخت  سمی  گازهای  مقدار  نیز  و  فسیلی  های 

 
1 Jamali 

زیست  مالحظات  کل  در  و  پیوند  محیط  و  محیطی 
محیط  با  مردم  سبک  مجدد  و  محلی  طبیعی  های 

ن  ی تاریخ، فرهنگ و اکولوژی. ای دارندهمعماریِ پاس 
شرایط با مقیاس انسانی خود، باعث هویت مکان و  
شهر   فضاهای  سطح  در  قدرتمند  مکانی  حس  نیز 

کاربری می ایجاد  به  تشویق  همچنین  های  شود، 
هایی که در ساعات پایانی روز  ویژه کاربری مختلط به 

فعال هستند و نیز افزایش قیمت زمین و تمایل به  
فض سرزندگی  باعث  زمین،  از  استفاده  ای  شدت 

خیابان  و  میشهری  آن  نقشههای  در  ی  شود. 
کاربری 6) یشماره اختالط  و  تنوع  ناحیه(،  از  ی  ها 

ی کانونی آورده  یا آماره   Focalآبرسان براساس روش  
های برداری  شده است که در این روش تحلیلی داده 

شود. وقتی فرمت نقشه شکل  به رستری تبدیل می 
ل پیکسلی به  ی این حوزه، شکرستری یافت، نقشه

می  پیکسلخود  آن  در  که  در  گیرد  را  مشابه  های 
کند؛ مثالً  پیرامون خود با امتیاز مشخص بازنمایی می 

امتیاز  پیکسل  با  که  شده   1هایی  اند، مشخص 
نواخت و فاقد تنوع کاربری  ی حالت یک دهنده نشان 

جوار  های هم دهد که کاربری نشان می   2است؛ امتیاز  
د دارای  مثال  خرید  برای  و  مسکونی  کاربری  نوع  و 

جوار مانند آموزشی،  هم سه نوع کاربری هم  3است؛  
ترتیب سطح  نیز بدین   5و    4مسکونی و خرید دارد، و  
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است؛   داده  دست  به  را  اختالط  و  تنوع  از  باالیی 
ی  توان چنین استداللی از محور و ناحیه بنابراین، می 

این نقشه هر چقدر  1آبرسان کرد که:   در  و  (  تنوع 
ها زیادتر شود، وابستگی مستقیم به  اختالط کاربری 

اندام جمعیتی و سطح عملکردی فضای آبرسان دارد؛  
مجتمع هرچه  که  معنا  اندام  بدین  از  زیستی  های 

تر و از نقش عملکردی اداری، سیاسی  جمعیتی بزرگ 
سلسله  نظام  در  باالتری  اقتصادی  مراتب  و 

تنوع   باشند،  برخوردار  از  سکونتگاهی  استفاده  در 
اراضی برای مقاصد، مختلف و متفاوت خواهند بود؛  

کاربری2 ارزش اقتصادی زمین تبعیت  ( توزیع  از  ها 
گرانمی ناحیهکند،  اراضی  به  ترین  آبرسان  ی 

به کاربری  و  خدماتی  ـ  تجاری  به  های  عام  صورت 
کاربری کاربری  و  دارد  تعلق  انتفاعی  های  های 

، فضای سبز، ورزشی و  غیرانتفاعی خصوصاً آموزشی
قیمت  گاه اداری در مواردی در اراضی نامرغوب و ارزان 

های با عملکرد شهری عمدتاً  ( کاربری 3اند؛  واقع شده 
ویژه محور موردمطالعه  ی آبرسان به در مراکز ناحیه 

های اصلی  ( کاربری 4اند؛  ی فوق واقع شده در نقشه
سان قرار  ی آبر های اصلی ناحیه عمدتاً در برِ خیابان 

های اداری، تجاری  ( بین استقرار کاربری5اند؛  گرفته
در   اجتماعی محالت  قشربندی  و  لوکس  و خدماتی 

 ای مستقیم وجود دارد.  ی آبرسان رابطهناحیه

 
 ی آبرسان ها در ناحیه تنوع و اختالط کاربری   3  جدول 

 درصد  تعداد  ارزش ردیف
1 1 33697 75.4844202 

2 2 9217 20.6469389 

3 3 1510 3.38254071 

4 4 194 0.434557808 

5 5 23 0.05152214 

 100 44641 6 کل

 

 
 ی آبرسان ها در ناحیه تنوع و اختالط کاربری   2  نمودار 

 

نقشههمان  در  ) شماره یطورکه  داده  6ی  نشان   )
کاربریمی اختالط  میزان  محدوده شود،  در  ی  ها 

خیابان   از  فلکه13موردمطالعه  تا  دانشگاه  آبان  ی 
هم  کاربری  نوع  سه  تا  دو  از  فراوانی  تبریز،  جواری، 
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کند که اختالط کاربری عمودی  زیادی را بازنمایی می 
های  در ساختمان   در آن عمدتاً ناشی از تنوع کاربری

دو طبقه است؛ هرچند فوراً باید یادآور شد که میزان  
ی آبرسان در نقشه و  ها در کل حوزهاختالط کاربری 
شماره  )جدول  سیطره3ی  از  کاربری (،  فاقد  ی  های 

دارد. اما  % نیز پرده بر می   75نواخت با  تنوع و یک 
اختالط   دارای  موردمطالعه  محور  اینکه  دلیل  به 

توان گفت با این تنوع  کاربری نسبتاً باالیی است، می 
پررنگ و متنوع مردم و  و اختالط کاربری  ها، حضور 

تعیینفعالیت نه  اما  معنادار،  نقش  در  ها،  کننده 
بازی   آبرسان  مکان  هویت  و  اقتصادی  سرزندگی 

کند، همچنین، این خیابان در محل عبور وسایل  می

استنقلیه گرفته  قرار  موتوری  تردد  ی  امکان  این   ،
ها بر سرزندگی آن  ها، از برخی جنبهرغم آسیبعلی 

های تجاری،  پوشانی مرزهای کاربری افزوده است. هم
خرید، سکونت و تفرج در امتداد محور موجب شده  
این   در  روز  مختلف  ساعات  در  مختلفی  افراد  تا 
این   تداوم  آیند.  هم  گرد  متفاوت  اهداف  با  خیابان 

باال حجم  و  فعالیت چرخه  تعداد  ی  ایجاد  باعث  ها، 
مسیر   این  در  بالقوه  کاربران  و  مشتریان  از  کثیری 
شده و ضمن افزایش تعامالت اجتماعی، در افزایش  
مؤثر   آبرسان  مکانی  جذابیت  و  سرزندگی  هویت، 

 واقع شده است.  

 های بافت شهریویژگی  4.2
 میزان تراکم جمعیتی و خالص مسکونی  4.2.1

 

 

)هر عنصر   یا مساحت  تعداد  از  عبارت است  تراکم 
مورد بررسی( در یک فضا/ سطح تراکم آن عنصر در  

شود. آنچه در این مقاله  آن فضا یا سطح نامیده می 
از این مفهوم تخصصیِ تراکم مد نظر است »صرفاً  

 
1 Azizi 

موجود  منزلهبه واحدهای مسکونی  و  افراد  تعداد  ی 
(. معموالً در جغرافیا،  1،2016در محل است« )عزیزی

پراکنش فضایی جمعیت و ساختمان در سطح مکان  
نقشه با  می را  بازنمایی  آن  تراکم  و  توزیع  کنند.  ی 

 ی آبرسان ی تراکم جمعیتی در حوزه نقشه   6  شکل 
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بر هر سه بعد محیط مصنوع، یعنی عملکرد،    تراکم،
فرم و معنی آن، یعنی میزان فعالیت، فواصل و ارتفاع  
افراد نقش   برای  انتقالی  و معانی  و احساس  بناها، 

می به ایفا  را  در  سزایی  امروزه  منظر،  این  از  کند؛ 
پست  و  مباحث شهرسازی  جمعیتی  تراکم  از  مدرن 

از شاخصساختمانی به های  و مؤلفه ها  عنوان یکی 
ی پایدار، سرزندگی شهری و هویت مکان یاد  توسعه

نقشه می در  حوزهشود.  از  جمعیتی  تراکم  ی  ی 
آبرسان، وسعت منطقه و تعداد جمعیت، پراکنش و  

می  نشان  را  متفاوتی  فضایی  که  الگوهای  دهد 
های قرمز رنگ،  ها یا سلول های پرتراکم با لکه بخش 

هایی با  ها یا سلول کههای با تراکم کم با لو قسمت 
رنگ آبی ترسیم شده است که هرچه از رنگ قرمز  

به  جمعیتی  )الگوی  تراکم  با  فضایی  متمرکز  شدت 
به  می زیاد(  متمایل  آبی  رنگ  و  سوی  پخش  شود، 

الگوی فضایی با تراکم کمتری از جمعیت را بازنمایی  
های انسانی  کند و از کاهش میزان شدت فعالیتمی

 دهد.  نیز خبر می 

 

 

از حاصل تقسیم جمعیت در    1تراکم خالص مسکونی 
به   اشغال  مورد  بر سطح  مسکن  به  مربوط  اراضی 

آید. در این تعریف، سطح مورد محاسبه  دست می 
کاربری  با  اراضی  )آموزشی،  شامل  مختلف  های 

ی تراکم خالص  مسکونی، باز و....( است. در محاسبه
مسکونی »در ایران معموالً تعداد جمعیت ساکن در  

یافته به کاربری مسکونی مد    ص اراضی صرفاً اختصا
)مشهودی  است«  شامل 2،2010نظر  مزبور  سطح   .)

سطح واحدهای مسکونی و فضاهای وابسته )نظیر  
از   نیمی  و  مهمان(  پارکینگ  و  کودکان  بازی  فضای 

 
1 Net Residential Density(NRD) 
2 Mashhoodi 

  6های محیطی بلوک مزبور )حداکثر تا  عرض خیابان 
می  سطوح  کیلومتر(  سطح،  این  در  هرچند  شود؛ 

به مغازه روزمرهمربوط  ی محلی، مدارس  های خرید 
فض بیشتر  و  ناخالص  ابتدایی  تراکم  )در  باز  اهای 

شود(، همچنین هرگونه کاربری و  مسکونی لحاظ می 
نمی وساخت  گرفته  نظر  در  دیگر  شود  ساز 
. با وجود اینکه مزایای تراکم خالص    (3،2016)عزیزی 

تواند در موارد زیادی مدعی مزایا و  مسکونی باال می 
اینکه  ارزش بر  مبنی  دلیلی  هیچ  اما  باشد،  هایی 
چشم هاطرح  باالتر  خالص  تراکم  دارای  از  ی  اندازی 

3 Azizi 

 ی آبرسان ی تراکم خالص مسکونی در حوزه نقشه   7  شکل 
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ی مشابه  هایی با اندازه کیفیت عالی زندگی در خانه
(. آنچه در  1،2014کند، وجود ندارد )بیدلفعرضه نمی 

ی آبرسان نشان  ی تراکم خالص مسکونی حوزه نقشه 
بودن تراکم خالص  داده شده است، حکایت از پایین 
دلیل عدم  ن امر بهمسکونی در این ناحیه دارد که ای

نواختی در فضای ناحیه، حضور دانشگاه تبریز با  یک 
ساخته باز)  فضای  و  خود  زیاد  نشده(  وسعت 

حوزهمنطقه در  زیاد  باعث  ای  کل  در  آبرسان،  ی 
است؛  پایین  شده  ناحیه  سطح  در  تراکم  این  آمدن 

خالص   تراکم  عموماً  موردمطالعه  محور  در  گرچه 

باال    های تجاریمسکونی و کاربری  تا حدودی نسبتاً 
ی است و قیمت زمین در امتداد محور موردمطالعه

ما دارای باالترین مقدار خود در ناحیه و شهر تبریز  
درعین  است،  حمل بوده  به  دسترسی  و  حال  نقل  و 

بخش  در  شهروندان  متفاوت  های  خصوصیات 
ناحیه ویژگی مختلف  با  آبرسان  خانوادگی،  ی  های 

تجان  اجتماعی،  سابقه همسازی  فرهنگی،  ی  س 
بر   نیز  آن  و خویشاوندی ساکنان  سکونت، قومیت 

 تراکم ساختمانی آن مؤثر بوده است.  

 

 هاتعداد طبقات ساختمان 4.2.2

 
 ی آبرسان ی تعداد طبقات در ناحیه نقشه   8  شکل 

 

به طبقات  تعداد  مجموع  شاخص  از  آماری  صورت 
مساحت زیربنا در کل طبقات ساختمان تقسیم بر  

قطعه کل  می مساحت  محاسبه  زمین  شود  ی 
(. ازسوی دیگر، تراکم ساختمانی نیز از  2،2015)قربانی 

حاصل   طبقات  تعداد  در  اشغال  سطح  ضریب 

طبقات  می تعداد  هرچه  تحلیل،  نوع  این  در  گردد؛ 
ا سطح  درصد  شود،  بیشتر  مجاز  ساختمان  شغال 

شود.  کمتر و درنتیجه مساحت فضای باز بیشتر می
ها در  جدول ذیل به روشنی تعداد طبقات ساختمان 

 دهد.  ی آبرسان را بازنمایی و نشان می محور و ناحیه

 

 

 
1 Biddulph 2 Ghorbani 
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 ها در آبرسان تراکم و تعداد طبقات ساختمان   4  جدول 

 درصد  مساحت  تعداد طبقات  ردیف
1 0 1021905.537 30.2605352 

2 1 507078.3535 15.0155389 

3 2 625608.6675 18.5254433 

4 3 280828.1651 8.31584748 

5 4 405268.5591 12.0007604 

6 5 258050.7656 7.64136605 

7 6 1253.390736 0.03711525 

 8.20339836 277030.7316 بایر یا در حال ساخت  8

 100 3377024.171  کل

 

آموختهبرنامه ما  به  شهری  طراحان  و  که  ریزان  اند 
ریتم،  تقارن،  مانند  به  محیط  زیباشناختی  الگوهای 

المان  همراه  به  تضاد  و  جزئیات  هماهنگی  و  ها 
معماری در بحث بعد بصری خیابان در غنای دیداری  

ها  فراوان است. کالبد و ظاهر ساختمان حائز اهمیت  
تواند تعلق و هویت مکانی شهروندان و کاربران را  می

فرم   آن  به  و  دهد  افزایش  آن  و خیابان  آبرسان  به 
های تبریز دهد. در  به سایر خیابان متمایزی نسبت 

و   مشاهده  برمبنای  آبرسان  خیابان  امروزی  بافت 
حاکمیت قانونمندی  ی طبقات، شاهد  ی نقشهتهیه

استانداردهای   اجرای  و  نبود  از  حکایت  که  خاصی 
سیطره  و  سرمایه شهرسازی  تفکر  در  ی  دارد،  داری 

آن  جای ساخت  در  اتفاق  این  که  هستیم  جای  ها 
قابل  خیابان  این  ارتفاع  فضای  است.  مشاهده 

طبقه در نوسان    6طبقه تا باالتر از    2ها از  ساختمان
ابان وجود ندارد. محور  است و وحدت در محیط خی 

  2۸خیابان امام خمینی در آبرسان، »با عرض تقریبا  
متر است، و نسبت تقریبی ارتفاع خیابان به عرض  

با   برابر  بیشتر    2به    1خیابان  و  است  مطلوب 
حالت  بدنه اما  است؛  دوطبقه  باارزش خیابان  های 

شکلی   ترکیب  و  ساختمانی  طبقات  شدید  اختالف 
دآن تا  یک  میان  است«  ها  نوسان  در  طبقه  ه 

ی آبرسان را از نظر  (. ناحیه1،2015)ابراهیمی میالنی 

 
1 Ebrahimi Milani 

ساختمانتقسیم ظاهر  تعداد  بندی  برمبنای  و  ها 
هایی هستند که با آجر زرد یا  طبقات اکثراً ساختمان 

شده ساخته  برخی  سنگ  در  البته  اند؛ 
های جدید عناصر و مصالح غالب نما  سازیساختمان

ن  با  منطقه  همچون  در  محیط  با  ناهمگون  ماهای 
شیشه  دچار  نماهای  هماهنگی  و  ریتم  این  ای 

و  آشفتگی و موجب متأثر شدن وحدت  هایی شده 
ها شده است، به عالوه،  های نماهای جداره یکپارچگی 

در   هماهنگی  رعایت  عدم  آبرسان  خیابان  طول  در 
ها، خط آسمان و نیز وجود تبلیغات  ارتفاع، نوع پنجره 

و  ها  مغازه اغتشاش  آن، سبب  در  مختلف  دفاتر  و 
آشفتگی بصری شده است. خط آسمان نسبت به  
توپوگرافی محل نیز دارای اغتشاشاتی است. شیوع  

سازی در فضای آبرسان بدون توجه به دید  بلندمرتبه
و منظر شهر تبریز و نیز کوه عینالی سبب شد در  

موقعیت پرتنشی  بسیاری  آسمان  های خیابان، خط 
ب مصالح  داشته  و  رنگ  با  نماهایی  ارتباط  و  اشد 

شود و شکل  ها دیده می ی ساختمان ناهماهنگ بدنه
های خیابان عالوه بر  شطرنجی فضای آبرسان به لبه

ی ویترین مجلل، پذیرای موج  هایی با مشخصهمغازه
نیز شده است، موجی که  پاساژسازی  های گسترده 

 تاکنون نیز ادامه یافته است. 
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متری بخش غربی آن    300ای از نمای شمالی و جنوبی خیابان امام خمینی تا چهارراه آبرسان تا  نمونه   9  شکل 

 ( 2013، 1)ریاضی 

 

 

ی بعدی که در آبرسان حائز اهمیت است این  نکته
»ساختمان که  است  بر  استدالل  بلند،  های 

کننده دارد که  میکروکلیمای یک محل تأثیری تعیین
تواند شرایط دشواری برای عابران محل و  این امر می 

های  نواحی پیرامونی خود ایجاد کند: اوالً، ساختمان 
شکل بسیار مهمی الگوهای جریان  توانند به بلند می 

خیابان  در  بر  باد  و  دهند  تغییر  را  پیرامونی  های 
ها  ش و انتشار ساختمان کیفیت هوایی برحسب پخ 

این،   بر  عالوه  بگذارند.  تأثیر  خودروها  یا 
بودن باد برای عابران پیاده در سطح خیابان  قبول قابل

یک   دارد؛  بستگی  آن  از  شده  انجام  کاربردهای  به 
راه بزرگ ممکن است برای کنترل باد نسبت به  پیاده 

های فضای باز یا فضای سبز محله  یک خیابان با کافه 
، به  (Short.2012.p.28)دارای شرایط مختلفی باشد  

که یک ساختمان بلند و منفرد  عبارت دیگر، هنگامی 
ها باالتر باشد، موقعیت  نسبت به سطح سایر سقف 

کند؛ جریان هوا نسبت به این موارد تفاوت پیدا می 
اصابت  های بلند  زیرا در این موارد، باد به ساختمان

راکدی را در مرکز تقریبا سه چهارم    یکرده و نقطه 
می  ایجاد  آن  واگرا  ارتفاع  نقطه  این  از  هوا  و  کند 

 
1 Riazi 
2 Kaviani 

عبور  می باال  از  هوا  جریان  از  بخشی  یعنی  شود؛ 
ناحیه می در  باد  پشت  ادی  یک  و  به  کند  حفره  ی 

که بیشترین قسمت از جریان  آورد، درحالی وجود می 
شود؛ این امر باعث افزایش  هوا به پایین کشیده می 

چرخش   و  کوتاه  ساختمان  فروباد  قسمت  در  ادی 
جت  و سرعت  باد  پیرامون سطح  گونهشدید  آن  ی 

می  آن  فضای  در  پیاده  عابران  و  شود  زمین 
طریق  2،2001)کاویانی  از  سایه  ایجاد  همچنین،   .)

در طول مسیر خیابان می ساختمان بلند  تواند  های 
های  ها و مکان فی در زمانی مثبت و هم منهم جنبه 

تأثیر   هنگام شب،  در  باشد؛  داشته  را  روز  مختلف 
تواند با تعداد و سطح  بصری یک ساختمان بلند می 

روشنایی داخلی تغییر کند که مستعد ایجاد آلودگی  
حال   شود، درعین محیطی می نوری و مسائل زیست 

هم  امر،  می این  آن  زمان  امنیت  و  خوانایی  در  تواند 
شود«  مکان   واقع  این    (Ibid.p.28)مؤثر  تمامی  که 

ویژه در  مباحث در محور موردمطالعه در آبرسان به 
فلکه  به نزدیکی  دانشگاه  ایجاد  ی  با  صورت ملموس 

اقلیمی   شرایط  در  مخصوصاً  عابرین  برای  بلور  برج 
آورده   را پیش  پاییز و زمستان چنین وضعیتی  سرد 
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سال  از  سخن  این  تجربه است.  و  زندگی  ی ها 
شدن برج مذکور و نیز از مصاحبه با ده نفر  ساخته

 از افراد مطلع غیرمتخصص به دست آمده است.  

 دانگی(بندی قطعات ساختمانی )ریزدانگی و درشتدانه 4.2.3
 

 

مانند   عناصر  سایر  همراه  به  زمین  قطعات  الگوی 
ها، فضاهای عمومی و ... یک بلوک شهری یا  کوچه 

دهند؛ این الگوی  تر را شکل می بخشی از بافت کلی 
اجبار   یا  مالکیت  نظام  ازجمله  دالیلی  به  قطعات 

های شهری و ... دارای ماهیتی تغییرپذیر است  طرح 
طول زمان بنا به شرایط بازار زمین دچار تحول    و در 
ادغام، و گاه به قطعات  می باهم  شود. قطعات گاه 

می کوچک  تقسیم  اصلی  تر  چارچوب  شوند. 
دهی  مورفولوژی حاصل از این قطعات غالباً با سازمان 

استفاده  و  دسترسی  چراکه  است؛  همراه  ی خطی 
آسان  این حالت  در  و فضا  زمین  از  میسر تر  بهینه 

شود. با عنایت به این امر، اگرچه هدف متقابل می
دانه و ریزدانه  شهری درشت   شناسانهطراحی زیبایی 

برمبنای یک شخص در حال حرکت است، اما تفاوتی  
کند این است که بافت  که آن دو را از هم جدا می 

دانه تشویق به استفاده از اتومبیل، و بافت  درشت 

نماید. با نگاه  را ترغیب می   رویریزدانه اساساً پیاده 
نقشه  شماره به  )ی  می 11ی  مشاهده  هر  (  که  کنیم 

اندازه از رنگ سبز پررنگ به رنگ قرمز پررنگ میل  
پدیده می درشت کند،  می ی  بیشتر  و  دانگی  شود 

گیرد. در  تشویق به استفاده از اتومبیل نیز فزونی می 
پدیده نقشه  فوق  شرقی  ی  بخش  در  ریزدانگی  ی 

آبان رو    13سمت خیابان  ز چهارراه آبرسان به محور ا
ها نامنظم و  به افزایش است و شکل معابر و کوچه 

ها با بافت تقریباً بسیار  تنگ و باریک، و ساختمان 
پیاده  به  ترغیب  با  درحالی متمرکز  هستند،  که  روی 

به  شکل  هرچه  کنیم،  حرکت  ناحیه  شرقی  سمت 
کوچه  و  بلوک معابر  و  آها  ساختمانی  نظم  های  ن 

بلوک طول  و  روشن  فرم  هندسی  ساختمانی،  های 
ی شطرنجی پیروی  بزرگی به خود گرفته و از شبکه

برای مثال می واقع  درصد کوچه  90حدود   کند؛  های 
بست هستند و تعداد کمی  در غرب خیابان آزادی، بن 

 دانگی( بندی قطعات ساختمانی )ریزدانگی و درشت ی دانه نقشه   10  شکل 
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ها به یکدیگر وصل بوده و درنهایت از طریق  از آن 
های  شوند؛ اما کوچه یک راه اصلی به خیابان ختم می

واقع در سمت شرق خیابان آزادی با بافتی منظم و  
خیابان  طراحی  به  و  داشته  ارتباط  یکدیگر  با  شده 

شوند. این بخش از  دانشگاه، گلباد و آزادی ختم می
دانه  را   شبکهآبرسان  با  هندسی،  بندی  منظم  ی 

مساحت  شکلی،  واحدها  تشابهات  مشابه  های 
می  داراتشکیل  و  مدرن  دهند  و  خاص  رفتارهای  ی 

ی کل  شکل عمومی در نقشه هستند؛ اما در کل و به 
دانگی بیشترین مقدار را به  ناحیه، روندی از درشت 

قابل  تأثیر  که  است  داده  اختصاص  بر  خود  توجهی 
ها داشته، های خانههای مسکن، حیاط و باغچهگونه

افزایش  و ورود ماشین و ترغیب به استفاده از آن را  
بلوک  آرایش خطی  آبرسان  در  غالباً  داده است.  ها، 

در سمت جنوبی آن یک پیکربندی از خانه و آپارتمان  
گیری ی این امر است که جهت دهنده است که نشان 

فضاهای زندگی رو به آفتاب الویت فراوان دارد. البته، 
سازی در  در اینجا باید اشاره کرد که پیکربندی خانه 

طوالبلوک  خانه های  آپارتمان نی  و  حوزه ها  ی های 
بلوک  انتهایی  خطوط  غالباً  به  آبرسان  رو  ها 

ی نواحی مسکونی هستند تا کنندههای پخش خیابان
خانه بیشتر  روی  صورت  این  سوی  به  به  ها 

تر  قرار گیرد. باید این نکته را افزود  های آرام خیابان
  هاهای مسکونی این محدوده که اکثریت آن که خانه 

کاربری  نخستین  دارند،  باالیی  نسبتاً  های  مساحت 
گرفته در این فضای خیابانی آبرسان هستند و  شکل

پیشینه از  عموماً  بیش  در    40ای  دارند.  سال 
به محدوده  آبرسان  چهارراه  آن  ی  جنوبی  سمت 

های باالی ساکنین، قیمت زیاد زمین  علت تعاونی به
ایج به  منجر  جمعیت  مرور  و  عبور  تراکم  اد  و 

 شده یا   (Smith.2007)«  1دار های دروازه »سکونتگاه 
دارای   مسکونی  مناطق  محلی  اجتماعات  و  محالت 

بازنمایی می دروازه را در خود  دیگر  یا موانع  کند؛ ها 
ساخت   امن،  دسترس  در  موانع  شامل  امر،  این 

ای جدید و دیواربندی یا فنس  های دروازه سکونتگاه 
ورود   است که حین  غریبه،  کشیدن  و  بیگانه  افراد 

ها را با کنترل رسمی و غیررسمی )گاه شدید و در  آن
صورت نمادین(  صورت خفیف و یا به برخی از موارد به 

می  محیط  مواجه  از  حراست  جایگاه  اینجا  در  کند. 
ساکنین   به  را  انحصارگرایی  از  حسی  مسکونی، 

روندی  می چنین  که  شد  یادآور  باید  البته  دهد؛ 
به فهم  قابل بخشی  امر  این  زیرا  وجود  است؛  دلیل 

ازدحام و شلوغی در مرکز آبرسان، سرازیری و ورود  
حال نبود  ترافیک به داخل محالت مسکونی  و درعین 

فضای پارکینگ کافی است، و تالش ساکنان محالت  
و نواحی مسکونی برای حفاظت خود در برابر تعدّی  

ینی  نششان و نیز بازنمایی عقب به اموال خصوصی 
ی خصوصی  های جمعیتی به حوزه کلی برخی از گروه 

دهد، اما اصل سخن این است که برای  را نشان می 
مکانی،   بار هویت  دارای  و  داشتن محیطی سرزنده 

طرح  دوچرخه باید  پیاده،  به  توجه  الویت  با  ، هایی 
شکل جامع در این  و نقل عمومی، و ماشین به حمل

گذا اجرا  به  و  مطالعه  شهری  تا  فضای  شود  شته 
عمومی  و  خیابان  کاربران  شهروندی  بودن  حقوق 

خیابان   مقیاس  در  و  نیفتد  خطر  به  آن  فضای 
کنندگان دائم و موقتی  ی مثبتی برای استفاده تجربه 

های مفید، میزان نفوذپذیری باال،  در باب مواهب لبه 
دسترسی ایمن به سایر نقاط ناحیه به ارمغان آورد  

امش در شهر را حتی به میزان  و بار روانی حرکت با آر 
 ها نستاند.  اندک از آن 

 

 
1 Gated Settlement 
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 بندی قطعات ساختمانی )ریزدانگی و درشت دانگی( در آبرسان نمودار دانه   11  شکل 

 هاامکان نفوذپذیری در بین ساختمان  4.3
 

 

ای به نقطه چنانچه بتوان در فضای ذهنی از نقطه 
کرد، می  دیگر حرکت  یکدیگر  ی  با  نقاط  این  گوییم 

نقطه   دو  این  بین  حالتی  چنین  در  و  دارند  پیوند 
نقشه  این همان  دارد؛  وجود  از  مسیری  ی شناختی 

شده در ذهن است؛ چنانچه این ارتباط  ط ترسیم محی
وجود نداشته باشد، قاعدتاً موانعی بر سر راه است.  

های عصبی، اقدام  بر همین مبنا، با استفاده از شبکه
ی آبرسان  گذاری تقاطع محورها در منطقهبه نقطه

گردید، بنا بر این روش تحلیلی، هر چقدر محورهای  
ها از  اشند، این نقطه ما از همدیگر فاصله داشته ب

کنند و بر عکس؛ درنهایت از این  هم فاصله پیدا می 

ی تراکمی میزان نفوذپذیری به دست  ها، نقشه نقطه
نقشه می در  که  میزان  آید  نیز  آبرسان  از  فوق  ی 

)با   نفوذپذیری  بیشترین  و  به 140۸کمترین  شکل ( 
می  بازنمایی  واژه روشنی  همچنین،  ی شود. 

نفوذپذیری »به میزان دسترسی ممکن بین ساختار  
گردد که در  های مسکونی باز می ی بلوک شدهپذیرفته 

مسیرهای   از  بیشتری  شمار  نفوذپذیرتر،  محیط  آن 
سازد« مستقیم را بین مقصدهای متفاوت ممکن می 

مقدار

درصد

0

1000000

2000000

3000000

4000000

Count: Minimum: Maximum: Sum: Mean: Stan. Devia Nulls:

مقدار 6603 2.204993 271950.424 3692645.08 559.23748 5873.53964 0 3977633.48

درصد 0.16600323 5.5435E-05 6.8369905 92.8352271 0.01405955 0.14766417 0 100

(ریزدانگی و درشت دانگی)دانه بندی قطعات ساختمانی

 ها در آبرسان امکان نفوذپذیری در بین ساختمان ی  نقشه   12  شکل 
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گیری هویت مکان فضای خیابانی  تحلیل ساختار فیزیکی و تصویر ذهنی موثر در شکل . اشلقی مهدی مشکینی، ابوالفضل  روشتی، احدنژاد محسن
 تبریز آبرسان شهر 

نقشه 2014،  1)بیدلف از   ، دانه (  قطعات  ی  بندی 
درشت  و  )ریزدانگی  نیساختمانی  می دانگی(  توان  ز 

روشنی  ی آبرسان را بهمیزان نفوذپذیری متغیر ناحیه
توان گفت  استخراج کرد؛ بر مبنای این دو نقشه می 

روی در  گذاری بین تقاطع به قابلیت پیاده که فاصله

خیابان آبرسان و ضرباهنگ متناسب با ساختار آن  
کمک کرده است؛ اما ازسوی دیگر، میزان نفوذپذیری  

طی به آن اندازه متناوب نیست و غالباً  محورهای ارتبا
یا   خیابان  به  تا  بپیمایند  زیادی  مسافت  باید  افراد 

 خطوط ارتباطی بعدی برسند.

 

 

 

 امکان دسترسی آسان به فضای عمومی  4.4
 

 

 

رسیدن  ی آسان  ای و درجهبودن هر شی وصول قابل
گیری ماهیت فضایی  به آن، منوط به قابلیت اندازه

استعداد جمعیتی   بر  دسترسی نسبی  اصوالً  است. 
گیری مکان )الف( نسبت  را گویند. اندازه  2یک مکان 

هایی که افراد در آن پراکنده و توزیع  به )ب(، به شیوه 
ای که  ها به دور از نقطهای که آن اند، و فاصله شده

جمعی اندازهاستعداد  مورد  میتی  قرار  گیرد، گیری 
اندازه  این  در  گرچه  است؛  بر  وابسته  عالوه  گیری 

 Gould)آورند  فاصله، زمان و هزینه را به حساب می 
& White.1986)  بر این مبنا، کیفیت و دسترسی به .

 
1 Biddulph 

از مهم ترین خصوصیات یک  فضاهای عمومی، یکی 
الت  ی زندگی و تعامشهر خوب و عاملی مؤثر بر نحوه 

را می  به صور  اجتماعی مردم است. دسترسی  توان 
تقسیم  نیز  افراد،  مختلف  به  دسترسی  کرد:  بندی 
ها، دسترسی به کاالها و منابع،  دسترسی به فعالیت 

به   اطالعات؛  به  دسترسی  و  اماکن  به  دسترسی 
ها فیزیکی بوده  ی دسترسیاستثنای مورد آخر، بقیه

آن  وقوع  شبکهو  نیازمند  خاها  است.  های  صی 
ای است که  ترین نقطه عبارت از نقطه دسترس قابل

ترین وجه ممکن  در مقایسه با سایر نقاط، به راحت

2 The Population Potential of a Place 

 میانگین قطعات  مجموع کل مساحت کاربری
92.835227 3692645 0.0140596 559.23748 

 کوچکترین کاربری  بزرگترین کاربری 
6.8369905 271950.42 5.543 2.204993 

 ی آبرسان ی امکان دسترسی به فضای عمومی در محور موردمطالعه و ناحیه نقشه   13  شکل 
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گیری هویت مکان فضای خیابانی  فیزیکی و تصویر ذهنی موثر در شکل تحلیل ساختار . محسن احدنژاد روشتی، ابوالفضل مشکینی، مهدی اشلقی
 آبرسان شهر تبریز 

دید  می معرض  در  و  یافت  دست  آن  به  توان 
مخاطبین و کاربران باشد، و به طور واضح این پیام  
را منتقل کند که مکان قابل استفاده و برای استفاده  

فرانسی و  )مارکوس  است  در  1،2015س شدن  که   )
روشنی نسبت وثیق آن با مفهوم جذابیت  اینجا به 

امکان   نقشه  با  مطابق  است.  مشاهده  قابل  فضا 
محدوده  در  عمومی،  فضای  به  ی  دسترسی 

ی مرکزی آبرسان نسبت به نقاط  موردمطالعه، نقطه
دسترسی واقع  پیرامونی آن در موقعیت محوری قابل 

تی حداقل به  های حرکشده است که با صرف انرژی 
توان رسید که  فضاهای باز عمومی دلخواه کاربر می 

نه  آبی  رنگ  طیف  با  امر  محور  این  برای  تنها 
موردمطالعه، بلکه بر کل ناحیه بازنمایی شده است؛  

که ارتباط میان نقاط پیرامونی مستلزم صرف  درحالی 
های حرکتی زیاد است که هر اندازه از طیف  هزینه

زرد و درنهایت به رنگ قرمز    سمت رنگرنگ آبی به 
فضای   به  دسترسی  امکان  این  شویم،  می  نزدیک 

ی آبرسان دوری  شود که در ناحیه عمومی بیشتر می 
نشان داده شده است    154935و دسترسی با عدد  

ذکر   به  الزم  است.  دارا  را  بهتری  نسبتاً  وضعیت  و 
ی است ترسیم این نقشه با استفاده از »تابع فاصله 

انجام شده، که در آن   ArcGISاقلیدسی« در محیط  
ترین فاصله بین نقاط با فضاهای عمومی باز در  کوتاه 
 آبرسان به روی نقشه آورده شده است.    یناحیه

تصویر ذهنی کاربران از فضای   4.5
 خیابانی آبرسان 

برای به دست آوردن تصویر ذهنی افراد و کاربران،  
توگرافیکی و ماهیت  ی کار ی میان نقشه یعنی رابطه

ذهن )چشمان  سر  در  ذهنی،  2جهان  اطلس  یک   ،
انسان  اذهان  در  و...(  جغرافیا  ها 

(Downs.1981.p.292)    امر مهمی در تحلیل هویت
یابی  مکان خیابان آبرسان دارد. نگارندگان برای دست 

به ارتباطات بین عناصر مد نظر کوین لینچ از تصویر  
از شهر   فع(Lynch.1960)ذهنی  را  الیت،  ذیل  های 

بین   مصاحبه  10در  از  محدوده نفر  در  ی  شوندگان 
(  1موردمطالعه در آبرسان به شکل ذیل انجام دادند:  
ها؛  مصاحبه با افراد غیرمتخصص و ضبط و بررسی آن 

های مختلف خیابان  های قسمت دادن عکس ( نشان 2
ها را  شد تا عکس شوندگان تقاضا می که از مصاحبه 

که   ترتیبی  می به  منطقی  کرده فکر  و  درست  اند 
دهند؛   قرار  مصاحبه3است،  از  تقاضا  (  شوندگان 

ی شهری  های انتخابی را روی نقشهشد که عکس می
با  ( مقایسه4و خیابان قرار دهند؛   ی تصاویر ذهنی 

ها و تصاویر عینی و ... که در عمل نارسا بوده،  نقشه 
مقایسه  راه،  بهترین  که  رسیدند  نتیجه  این   یبه 

تصویر ذهنی با تصویر ذهنی دیگر است. با بررسی  
اشاره مختلف  عناصر  تناوب  تصاویر  تعداد  در  شده 

ذهنی افراد، عناصر لینچی به تفکیک قوی، متوسط  
 شکل ذیل مشخص شد.  و ضعیف به 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Marcus & Francis 2 The Mind’s Eye 
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گیری هویت مکان فضای خیابانی  تحلیل ساختار فیزیکی و تصویر ذهنی موثر در شکل . اشلقی مهدی مشکینی، ابوالفضل  روشتی، احدنژاد محسن
 تبریز آبرسان شهر 

 های تصویر ذهنی لینچی از آبرسان مؤلفه تصاویر ذهنی افراد از    5  جدول 

 ( بیمارستان امام رضا 4( بیمارستان شهید مدنی 3( پارک طوبی 2دانشگاه تبریز  قوی یحوزه 
 ( ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی2پارک ماندانا  متوسط  یحوزه 

( 5( خیابان متصل به آبرسان چایکنار 4)کمربندی(  راه آزادی( بزرگ3بهمن 29( بلوار 2خیابان امام خمینی  راه قوی 
 ( خیابان گلگشت 6خیابان دانشگاه 

( کالنتر  7آبان  13( خیابان 6( ماندانا 5( مسیر خیابان پاستور  4( خیابان گلباد 3( کوی اطلس 2هر گمکوی بزر راه متوسط 
 ( کوی اطبا8سی  یکوچه

 راهی گلگشت  ( سه 3دانشگاه  ی( فلکه2(چهارراه آبرسان 1 گره قوی 
 راهی گلباد ( سه2راهی خیابان پاستور، ( سه1 گره متوسط

 قوی  ینشانه
( قنادی تشریفات 6( پاساژ اسکان5( مسجد طوبی 4فروشی فروزش ( کتاب3( ساختمان بانک سپه 2برج بلور 

 ( پل روگذر آبرسان7

 متوسط   ینشانه

( مسجد دانشگاه 5فروشی عالمه ( کتاب4و کافی شاپ گسترش  ( هتل3المللی تبریز ( هتل بین2پاساژ نسیم 
( برج  11( پاساژ صدف 10( بانک ملت 9( مرکز تجاری جواهر 8( مرکز خرید برج سفید 7( هالل احمر 6تبریز 
( 16سان  ( مرکز جهاد دانشگاهی آبر 15( بانک کشاورزی 14( بانک اقتصاد نوین 13( مرکز چاپ اطلس 12سهند 

 ( آجیلی لوکس  19فروشی شهر کتاب( کتاب18( پاساژ گلدیس 17مرکز مخابرات 

 اصلی   یلبه 
( انتهای  3آبان در بخش غربی  13( نزدیکی خیابان شهید جدیری و 2سمت عباسی در بخش شمالی چایکنار به

 خیابان گلگشت در بخش جنوبی 

 

ی فوق، این  الزم به ذکر است که در جدول و نقشه 
نقشه و  ذهنی  آبرسان،   هایجغرافیای  از  شناختی 

  (Blaut.1987.p.27)»واقعیت فضا ـ زمان خودش را« 
می  بازنمایی  اکنون  بازساخت  تا  با  آینده  در  و  کند 

ال  برخی  آن،  اجتماعی فضای  ـ  آن  مان اقتصادی  های 
امر   این  از  هدف  دیگر،  ازسوی  کرد،  خواهد  تغییر 

ناحیه نشان  مرزهای  از  جغرافیایی  تفسیر  ی دادن 
آبرسان و کجایی آن در تصویرهای ذهنی افراد بوده  

البته در اینجا باید اذعان کرد که این نقشه   است؛ 
تصویر ذهنی آن اشخاصی است که آشنایی زیادی  

بنابر  دارند؛  آن  به  نقشه نسبت  شناختی  این،  های 
های واقعی هستند؛ و گرنه  تر به نقشه ها نزدیک آن

با افرادی که آشنایی اندکی دارند، این نقشه حالت  
کرد و چنین ظرایف و وسعتی در  مبهمی را پیدا می 

 افتادها اتفاق نمی اطلس ذهنی آن 

 تصویر ذهنی از فضای آبرسان ی  نقشه   14  شکل 
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گیری هویت مکان فضای خیابانی  فیزیکی و تصویر ذهنی موثر در شکل تحلیل ساختار . محسن احدنژاد روشتی، ابوالفضل مشکینی، مهدی اشلقی
 آبرسان شهر تبریز 

 گیریبندی و نتیجهجمع 5
مکان،   هویت  که  باوراند  این  بر  شهری  متفکران 

ریزی و مدیریت  شرطی برای برنامهنیاز و پیش پیش 
پایدار است، و نیز این امر تأثیر زیادی را بر پایداری  

ارزش زنجیره  در  ی  سیاسی  ـ  اجتماعی  انسجام  ها؛ 
شکل شهر؛  به  حق  مفهوم  تقویت  قالب  و  گیری 

نیکبختی،   احساس  و  دموکراتیک  و  مدنی  فرهنگ 
فردی و  های  نشاط و حیات شهری در سطوح کنش 

اجتماعی شهروندان در فضا دارد که همگی از عوامل  
سازنده  شهری  اصلی  هویت  و  خوب  شهر  یک  ی 

قالب   در  را  مکان  هویت  ما  اگر  اما  است.  معنادار 
به بهمثابه»مکان  »مکان  مادی«،  محیط  ی مثابهی 

به  »مکان  و  اجتماعی«  تفاوت  مثابهفضامندی  ی 
مقوله فضا«  از  افراد  روانی  و  کنیم،  تجربی  بندی 

نوشتار پیش رو کوشیده است در تبیین هویت مکان  
و   پوزیتیویستی  منظر  از  شهرها  عمومی  فضای 

مؤلفه  را  پدیدارشناختی،  فضا  یعنی  آن  نخست  ی 
آفریننده مثابهبه ی تعامل ی محیطی مادی که خود 

جین  منظر  از  است،  فضایی  شناخت  و  اجتماعی 
متفکر  از  تن  دو  لینچ،  کوین  و  و  جیکوبز  ان 

برجستهجغرافیشبه واکاوی  دانان  مورد  شهری  ی 
تبیین   و  شناخت  راستای  در  بنابراین،  دهد.  قرار 

گیری هویت  ساختار فیزیکی و تصویر ذهنی در شکل 
مکان در فضای خیابانی آبرسان در بافت مدرن شهر  
تبریز به عنوان هدف اصلی پژوهش حاضر کوشیده  

موفقیت   بر  مؤثر  عوامل  تا شناخت  دخالت  شد  و 
گر فیزیکی و ذهنی استخراج شود؛  متغیرهای مداخله

در بخش مطالعات نظری مقاله، علل   این مبنا،  بر 
اصلی هویت مکان و موفقیت فضا از ابعاد کالبدی  

غیرکالبدی  )مؤلفه و  شهرسازی(  الگوهای  و  ها 
های ادراکی و حسی( برای ارزیابی تأثیرات آن  )مؤلفه

ترین عوامل مؤثر بر  همبر فضای عمومی، و شناخت م
میزان عملکرد موفق فضا در آبرسان به کار گرفته شد 

ی آبرسان  و نشان داده شد که فضای خیابانی ناحیه
کاربری  تحلیل  منظر  بزرگ از  تراکم  های  مقیاس، 

طبقات   تعداد  مسکونی،  خالص  و  جمعیتی 
درشت  و  ریزدانگی  میزان  میزان  ساختمانی،  دانگی، 

د امکان  فضاهای  نفوذپذیری،  به  آسان  سترسی 
از منطقه افراد  و تصویر ذهنی  با  عمومی  ی مطابق 

مؤلفه این  فضایی  معناداری  پراکنش  نقش  ها 
محور   مکان  هویت  و  سرزندگی  در  توانسته 
که   نکته  این  دیگر،  ازسوی  کند،  ایفا  موردمطالعه 

علی  کمّی  برخی مخالفت جغرافیای  در  رغم  که  هایی 
جغرافی علم  فکری  تاریخ  راه  طول  به  آن  باب  در  ا 

بسیار   انتقادات  برخی  پذیرش  ضمن  شد،  انداخته 
تبیین قدرت  آن،  بر  وارده  نسبتاً  مهم  کنندگی 

امر،  مالحظهقابل این  نگارندگان،  باور  به  و  دارد  ای 
تحلیل هویت  زمانی  باب  در  را  ما  جغرافیایی  های 

از   تلفیقی  که  کرد  خواهد  برجسته  و  پررنگ  مکان 
جغرافیای کیفی با روش ترکیبی پی  جغرافیای کمّی و  

ی  گرفته شود و در این میان، پر واضح است که مقاله
به که   است  آزمونی  در  حاضر  نخست  گام  عنوان 

تحلیل روشمند هویت مکان فضاهای عمومی شهرها  
از منظر جغرافیایی به روایت نگارندگان انجام شده  

های  است، وگرنه عنایت داریم که برای تحلیل مؤلفه 
فضامندی اجتماعی و تفاوت تجربی و روانی افراد از  

نظریه تولید فضا،  رلف،  ادوارد  المکان  و  مکان  های 
فضای اجتماعی هانری لوفور، فضای سوم از ادوارد  

کنندگی و تبیینی  سوجا و هومی بابا خصلت تکمیل
علمی   مرزهای  و  داشته،  مطالعات  برای  را  وسیعی 

لوم مطالعات شهری  ی جغرافیا در برابر سایر عرشته
 تر خواهد کرد.  در این حوزه را مشخص 
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