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میادین شهری بر امنیت روانی عابرین پیاده پذیری بررسی تأثیر رؤیت
 بعدی گیری از تکنیک آیزویست سهبا بهره
 موردی: میدان ساعت و میدان نماز شهر تبریز( )نمونه
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Isovist Technique 
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 9پریسا قبادی، 1معصومه آیشم، )نویسنده مسئول(5امیر شکیبامنش
 

 19/17/1395تاریخ پذیرش:  21/73/1395تاریخ دریافت: 

 چکیده
امروز  با توجه به نسترش و توسعه شهر و شهرنشیدی، نیاز به امدیت در ابعاد نونانون بیش از پنیش و متفناوت بنا 

نردد. در این میان امدیت روانی به عدوان یکی از شقوق اصنلی و تعینین کددندة مفهنوم امدینت در نذشته احساس می
نردد. یکی از این متغیرها که بررسی تأثیر آن بنر تأثر میهای بسیاری مآید و خود از مؤ فهفضاهای شهری به شمار می

های شهری است. در این پنژوهش پذیری کا بدی محیطدهد، رؤیتحس امدیت فضا، موضوع مقا ه حاضر را تشکیل می
و مینزان امدینت  -ای از فضناهای شنهریبه مثابه نوننه -پذیری کا بد میادین شهری هدف، بررسی ارتباط میان رؤیت

باشد. در این راستا به بررسی و ارزیابی میادین ساعت و نماز شنهر تبرینز نی فضاهای مذکور در ذهن عابران پیاد  میروا
های بصری بر پایة حرکنت طبیعنی نناهر در فضنای پرداخته شد  است. در این پژوهش در جهت ارزیابی و تحلیل داد 

نیننری از اسننتفاد  شنند  اسننت. همچدننین بننا بهر  Geoweb3Dبعنندی و نننرم افننزار  3شننهری، از تکدیننک آیزویسننت 
ب امکان ارزیابی تأثیر تغیینرات کا بندی بنر Unity3Dافزار سازی شد  توسط نرمهای متعامل دیجیتال نشبیهسازیمدل
های مورد مطا عه فراهم نردید  است. در این مقا نه از مینان مو فنه هنای پذیری و به تبع آن امدیت روانی محیطرؤیت

تاثیرنذار بر امدیت روانی فضاهای شهری به چهار مو فه انداز  فضا، فرم فضا، آسایش بصنری و نفوذپنذیری بنه مختلف 
هنای صنورت عدوان مهمترین فاکتورهای کا بدی تاثیرنذار بر امدیت روانی پرداخته شد  است. نتایج حاصنله از ارزیابی

پذیری، نحنوة آراینش و چیندمان وبتر ننظیر حجم رؤیتپذیری مطلهای رؤیتدهد، فضاهایی با شاخصنرفته نشان می
های تعریف کدددة ساختار حجمی فضا، مؤقعیت و نحو  تسلط نقاط ثقل قابل توجه در فضنای درحنال رؤینت و ...ب فرم

تواندد نحوة ادارک محیطی را دستخوش تغییر قرار داد  و بنر داشنتن حنس های کا بدی، میبسیار بیش از دیگر مؤ فه
تحلیلنی بنود  و در آن ضنمن ننردآوری  -روانی تأثیرنذارند. این پژوهش از نوع تحقیقات کناربردی و توصنیفی امدیت

های بصری سازی تحلیلی داد ای و اسدادی و مطا عة میدانی نبا تکدیک مصاحبه و پرسشدامهب از مدلاطالعات کتابخانه
 نیز استفاد  نردید  است.
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 مقدمه -5
ترین نیاز بنه امدینت همنوار  بنه عدنوان یکنی از بدینادی

نیازهننای انسننان مطننرح بننود  اسننت. مبحننث امدیننت از نظننر 
شداسی شداسی به خصوص در بهداشت روانی و در آسیبروان

روانننی اهمیننت قابننل تننوجهی دارد. آرامننش فکننری، رشنند و 
ها و نیل به تمنامی ز استعدادها و خالقیتشکوفایی انسان، برو

ننردد. اینن کماالت انسانی، در سایة وجود امدینت حاصنل می
موضوع سبب شد  است تنا در حنال حاضنر در همنة جوامنع، 

های کیفنی سندجش مینزان امدیت در زمرة مهمترین شاخصه
مطلوبیننت زننندنی بننه شننمار آینند. از سننوی دیگننر وقننوع 

ضنناهای شننهری کننه خننود در هننای اجتمنناعی در فنابهدجاری
بسیاری از موارد ناشی از فقدان امدیت است،  زوم بررسی ابعاد 
مختلف امدینت نکا بندی و رواننیب را در فضناهای شنهری دو 

نماید. در اینن پنژوهش موضنوع امدینت رواننی بنه چددان می
عدوان یکی از وجنو  مهنم امدینت در فضناهای شنهری منورد 

ة این مقا ه سعی بنر آن اسنت بررسی قرار نرفته است. در ادام
هنا پذیری فضاهای شنهری بنر امدینت رواننی آنتا تأثیر رؤیت

 -مورد بحث و بررسی قرار نیرد. در راسنتای هندف پنژوهش 
 -بررسی تاثیر رؤیت پذیری فضاهای شهری بر امدینت رواننی 

امدیت روانی در فضاهای  ابتدا به بررسی مفهوم رؤیت پذیری و
روش شداسننی پننژوهش براسنناس شننهری پرداختننه و سننپس 

و ننرم افزارهنای منورد اسنتفاد  هنا مفهوم آیزویست و تکدیک
عدوان نردید  است. در بخش بعدی بعد از معرفی نمونه هنای 
 موردی؛ بررسی و تحلیل فضاهای مطروحه ارائه نردید  است.

 مبانی نظری -1
 پذیریمفهوم رؤیت -2-1

عوامنل بصننری تننأثیر قابنل تننوجهی در کیفیننت محننیط 
تنوان آن را ننا  در نذارند؛ تأثیری کنه میشهری برجای می

شداسی نماندند تداسنبات بصنری و مقیناس های زیباییبحث
انسانیب و نا  در موارد عملکنردی ناز قبینل امکنان نظنارت، 
کدترل و خواناییب دنبال نمود. در طراحی شنهری توجنه بنه 

هنای توانند بنه خلنت محیطهای بصنری میشناخصابعاد و 
ب. در 83: 1397تر بیانجامنند نحسننیدی و همکنناران، مطلننوب

پذیری و ادراک بصنری فضنای شنهری از واقع، موضوع رؤیت
اهمیت بسیار زیادی برخوردار خواهدد بود؛ زینرا خنود نحنوة 
برقراری ارتباط افراد با فضا، چگونگی رفتنار در فضنا و نحنوة 

تواندند توسنط را مشنخص و تعرینف نمنود  و میتجربة آن 
بخشندد، تعرینف هایی که فضنای شنهری را شنکل میمؤ فه

 ب. Bada & Farhi, 2009: 103ننردند 

هننای مطننرح در رابطننه بننا از جملننه مهمتننرین تئوری
اشنار  نمنود. در  2توان به دید بصری طبیعیپذیری میرؤیت

پذیری از قابلیت دیند، بنر واقع، مدل رفتار عابر پیاد ، با تأثیر
این اساس شکل نرفته است که انسان بنه طنور غرینزی بنه 

کدد که بتواند در یک زمان مشخص امکان سمتی حرکت می
ب 1909حرکت بیشتری را در اختیار داشته باشد. نیبسنون ن

خوانند بصری طبیعی می این تعامل بین فرد و محیط را دید
وقتی هیچ ا زامی در سیستم بصری "نویسد: بار  میو در این

کدیم، بنه سنمت ینک چینز وجود ندارد، به اطراف نگا  منی
نردیم تا آن را از تمام کدیم، اطراف آن میجذاب حرکت می

جهات ببیدیم و از ینک دورنمنا و مدظنر بنه سنمت دیگنری 
 "ری طبیعننی اسننترویم. ایننن دینند، همننان دینند بصننمننی

(Gibson,1979:1 .) دیننند بصنننری طبیعنننی متشنننکل از
ای از معیارهای بصری است که بر رفتار انسان تأثیر مجموعه

و  "نگا  کردن بنه اطنراف"نذارند. ما ممکن است ویژنی می
را بنه عدنوان شنرایط  "ای بنه مدظنرة دیگنررفتن از مدظر "

در  حرکت طبیعی قلمداد کدنیم. در جنایی کنه فکنر کنردن
را تعامنل  "حرکنت در اطنراف آن"و  "رفتن به سمت"مورد 

طبیعی بدانیم؛ درک اینن تمنایز مهنم اسنت. بنرای حرکنت 
طبیعی، یک کاربر به توانایی تشخیص تفاوت اشیار با محیط 

ها نیاز ندارد. کاربر تدها باید قنادر بنه تشنخیص پیرامونی آن
کنان این موضوع باشد که محیطی وجود دارد؛ محیطی که ام

اکتشاف آن بنا حرکنت میسنر اسنت. هیلییِنر و همکنارانش 
دهدد که مقدار زینادی از ب در پژوهش خود نشان می1993ن

افتند. حرکت عابران پیاد  در امتداد خطوط مداهر اتفناق می
تر هرچه این خطوط در ارتباط با دیگر خطوط مدظر مدسجم

ه پنذیرد. بنها صنورت میباشدد، حرکت بیشتری پیرامون آن
موجب تئوری حرکت طبیعی، حرکت افراد در صنورت عندم 
تغییر وضعیت محیط، به وسنیلة طنرز چیندش و پیکربدندی 

 (. Hillier et al, 1993)شود محیط ایجاد می

رسنند کننه ذکننر ایننن نکتننه نیننز ضننروری بننه نظننر می
تواندند از پذیری و کیفیت بصری فضناهای شنهری میرؤیت

ی شهر را تحت تأثیر قنرار ریزوجو  مختلف، طراحی و برنامه
دهدد. یکی از این وجو  امدیت فضاهای شهری است کنه بنه 

رو پذیری کا بندی اسنت. از ایننطور مستقیم متأثر از رؤیت
های اخیر به طنور بحث امدیت یا فضاهای قابل دفاع در سال

پننذیری فضننا و مسننتقیم در مطا عننات مربننوط بننه رؤیت
فضاهای قابل "ر بحث د 3آیزوویست جای نرفته است. نیومن

دانند نذار میبرای طراحی محیط چهار ویژنی را تأثیر "دفاع
تواندند فضنا را قابنل دفناع که در کدار هم و یا به تدهایی می
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هنا بنرای ها استقرار درهنا و پدجر سازند. یکی از این ویژنی

های بناز اسنت ن دنگ، مراقبت طبیعنی از ورودی و محوطنه
های ننناهر در چشننم"در بحننث ب. ایننن مسننئله 104: 1383
ای دیگنر بازتناب پیندا نمنود  جیکوبز نیز به نوننه 4"خیابان

پذیری فضناهای است. در ادامه، این پژوهش به بررسی رؤیت
شننهری و تننأثیر آن در امدیننت روانننی عننابران پینناد  بیشننتر 

 پرداخته خواهد شد. 
 امنیت روانی در فضاهای شهری -2-2

م آن بننه معدننای رهننایی از در کنناربرد عننا "امدیننت"واژ  
مخاطرات مختلف است. تعناریف مدندر  در فرهدنگ  غنات 

احسناس آزادی از "دربارة مفهوم کلی امدیت، بیشتر بر روی 
که ناهر بر امدیت مادی و رواننی  "احساس ایمدی"یا  "ترس

ب. در تعریفنی دیگنر، 46:1309 است، تأکیند دارنند نمانندل،
س روانی شهروندان از احساس امدیت در یک جامعه به احسا

خینزی در آن میزان وجود یا عدم وجود جرم و شنرایط جرم
ننردد؛ بندین ترتینب هرچنه فراواننی جنرم و جامعه بناز می

خیزی باالتر باشد احساس امدیت شهروندان نینز شرایط جرم
 ب. 10:1380 تر خواهد بود نبیات و همکاران،پایین

د ذهدی و عیدنی مفهوم امدیت در هدگام ادراک، دارای ابعا
های موجنود در اینن زمیدنه، کنه ای که واقعیتاست؛ به نونه

معموالً با اعداد و ارقامی راجع به میزان وقنوع جنرم و جداینت 
شوند، هموار  در تطابت کامل با میزان احساس امدیت بیان می

باشندد. اینن ساکدین نکه خود امری ذهدی و روانی استب نمی
تواندد بر د عیدی و ذهدی امدیت میدر حا ی است که هر دو بع

یکدیگر تأثیرات مثبت یا مدفی بر جای نذارند؛ موضنوعی کنه 
چه بیشتر به هنر دو وجنه امدینت را در خود ضرورت توجه هر

 دهد. ایجاد امدیت عمومی مورد تأکید قرار می

از سوی دیگر احساس امدیت به عدوان امری ذهدی تحت 
ماعی و روانی است. بدابراین تأثیر مستقیم عوامل مختلف اجت

رسد مداخالت شهرسازی تأثیر مستقیم و بسزایی به نظر می
در نوع ادراک مردم از فضاها و بنه تبنع آن احسناس امدینت 

توان در قا ب ای از این مداخالت شهرسازی را میدارند. نونه
ها و نماهای شهری مشاهد  نمود. بنه عبنارت طراحی جدار 

در احساس امدیت مردم از فضناهای  دیگر وهیفه شهرسازی
شهری تدها محدود بنه ارتقنار اسنتانداردهای کا بندی بنرای 
افزایش ایمدی و امدیت نخواهد بود، بلکه رسا ت اینن رشنته 

کدد تنا برای ارتقار سطح آسایش روانی شهروندان ایجاب می
مستقیم در فرآیدد ادراک امدیت، در جهنت ارتقنار  با مداخلة

یط تالش نماید. در تبیین مفهنوم امدینت حس د پذیری مح

توان به تعناریف زینر اشنار  نمنود روانی فضاهای شهری می
 ب:25: 1388نبمانیان و محمودنژاد، 

ا فب امدینت ننوعی احسناس آرامنش و آسنایش دروننی 
های فعال محیط حاصل نردیند  شود که از مؤ فهقلمداد می

بنودن را ای احسناس در امنان و پس از ادراک ذهدنی، نوننه
 موجب خواهد شد.

بب احساس امدیت به مثابه نوعی ادراک ذهدی است که 
اجتماعی تنأثیر  -از تغییر شرایط محیطی و ساختار فرهدگی

 پذیرد.می

نیری احسناس امدینت بنه  حناظ بر اینن اسناس شنکل
هنا و شداختی، معطوف به شرایط اجتماع شهری و کدشروان

نوع برداشنت و سنطوح سو و از سوی دیگر حوادث آن از یک
ادراکی در آن ساختار فرهدگی است و همین دو اصنل آن را 
از شهری به شهر دیگر و از ملیتی تنا ملیتنی دیگنر متفناوت 

تننوان نفننت فضننای شننهری امننن از رو میسننازد. از اینننمی
ای های عیدی و کا بندی متعندد و نسنترد ها و مؤ فهویژنی

ت متقابل بر یکدیگر نینز برخوردار است که بعضاً دارای تأثیرا
 ب.112:1380هستدد نصا حی،

 های مختلف تأثیرگذار بر امنیت روانیاستخراج مؤلفه -2-3
برای بررسی امدیت روانی و به تبع آن احسناس و ادراک 

بایند برخنی مردم از مفهوم امدینت در فضناهای شنهری می
ها و معیارها مورد ارزیابی قنرار نینرد. احسناس وجنود مؤ فه
آل و ت در یک فضای شهری، در بستری از شنرایط ایند امدی

نینرد. های سازندة محیطی امن، شنکل میمطلوب از ویژنی
های هنا و مؤ فنهدستیابی به حند قابنل قبنو ی از اینن معیار

نذار بنر درک مفهنوم امدینت، در ننرو سنامان بخشنی تأثیر
کا بدی، عملکردی، اجتماعی، زیسنت محیطنی و ... محنیط 

 .شهری است
هنننای های نوننننانونی از ویژنیبددیتننناکدون دسنننته

های شهری امن و ابعاد کا بندی تاثیرننذار در شنکل محیط
ب معیارهنای 1392نیری امدیت ارائه نردید  است. قربانیان ن

 مکانی خلت فضاهای شهری امنن را در سنه بعند سناختاری،
کدد و معیارهای ساختاری بددی میکارکردی و معدایی طبقه

شکل از ترکیب فضایی، رؤیت پذیری بصنری، قابلینت و را مت
ب 1393داند. شنکرانی نا گوهای دسترسی و انتظام بصری می

 -نیز عوامل منؤثر بنر بنروز جنرائم را بنه دو دسنته کا بندی
 -کدند و عوامنل کا بندیعملکردی و غیرکا بدی تقسیم می

عملکردی را شامل اندازة محیط، نمایانی و میزان روشندایی، 
پننذیری بصننری، نی محیطننی، فننرم فضننا، عنندم رؤیتآ ننود

هنا، کیفینت هنا، کمینت کاربریدهی فضنایی فعا یتسازمان
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دانند. صنادقی و ها و قابلیت و ا گوهای دسترسنی میکاربری
نقننش "خننود بننا عدننوان  ب نیننز در مقا ننه1397همکنناران ن

های کا بندی ، شناخص"شهرسازی در ارتقار امدینت شنهری
متغیر کیفیت شنبکه  6موثر بر امدیت فضاهای عمومی را در 

معابر، مبلمان شهری، روشدایی، پوشنش نیناهی، فشنردنی 
کددد. به مدظور بددی میبافت، بسته و باز بودن محیط طبقه

پرهیز از طرح مباحث پراکدد  در موضوع امدینت کا بندی از 
ها عیت محتوایی مؤ فنهیک سو و قرابت دیدنا  نظری و جام

ب، در اینن 1380و معیارهای ارائه شد  در مطا عنة صنا حی ن
های مطا عه یاد شد  مالک پیشبرد پژوهش قنرار مقا ه یافته

های فضناهای امنن ب شناخص1380نرفته اسنت. صنا حی ن
آسایش بصری "، "انداز  و فرم فضا"شهری را در چهار دستة 

کن و کنناربری کیفیننت مسنن"، و "دسترسننی"، "و محیطننی
بددی نمود  و متداسب با هر مؤ فه، معیارهنایی طبقه "زمین

ها و معیارهنای منورد دهند. مؤ فنهجهت ارزیابی آن ارائه می
 نشان داد  شد  است. 1نظر در جدول 

 
Table 1: Main factors of secure urban spaces ( Salehi, 2007) 

Factor Sub factor Evaluation criteria 

Form and size of the 

space 

Size of the space 
Sense of crowdedness 

Human scale 

Form of the space Visuality of the form to create the space 

Visual and 

environmental 

comfort 

Visual comfort 
Symbolic polution 

Visual polution 

Environmental comfort 
Lighting polution 

Environmental polution 

Accessibility 
Penetration 

The amount of penetration from public space to 

private space 

Accessibility and public transportation The quality of public transportation 

Accommodation  

and function quality 

Accommodation quality Quality of neighbours context 

Function quality 
Quality and variety of activities and parcel 

functions 

 

را در بنر  ها و معیارهای طنرح شند ، ابعناد نوننانونیمؤ فه
نیرند و به تبع آن مداخالت متفناوتی را در محنیط شنهری می

 1سننازند. بننر مبدننای جنندول ارائننه شنند  در شننکل ممکننن می
های شهری امن با توجه به ابعاد طراحنی معیارهای ایجاد محیط

 شهری و حوز  های مداخله هر معیار آورد  شد  است.
 

 
Fig. 1 Different aspects impact in forming of secure 

urban spaces 

 

تنوان از میان معیارهای ارائنه شند  می 1 با توجه به شکل
چهار پارامتر انداز  فضا، فرم فضا، آسایش بصری و نفوذپنذیری 
را در حوزة تأثیرات کا بد بر احساس امدیت فضناهای شنهری 

های ارائنه مورد بررسی قرار داد. با توجه بنه معیارهنا و مؤ فنه

دامننة ایننن پننژوهش سننعی بننر آن اسننت تننا تننأثیر شنند ، در ا
پذیری بر ساختار کا بدی فضای شهری در ایجناد حنس رؤیت

 ر نیرد.امدیت روانی فضاهای شهری مورد بررسی قرا
 بررسی تأثیر فضای کالبدی بر امنیت روانی -2-4

کددند و ینا در جایی که منردم احسناس عندم آسنایش می
یابند. نناهی عندم یترسدد، قلمرو فضای عمنومی کناهش ممی

استفاد  برخی فضاها مربوط به ترس از حضور در آن فضاهاست. 
های تاریک، فضاهای خلنوت و ینا خیلنی شنلوغی کنه بنا کوچه

هایی که توسط و گردهنا، اند، ورودی مکانهای ناجور پر شد آدم
شوند و همچدین فضناهایی کنه ندایان و جوانان بسته یا سد می

هنا رخ دهند از جملنه اینن ی در آنممکن است اتفاقنات خاصن
 (.Carmona et al., 2003: 240)آیدد فضاها به شمار می

ب در تبیین مفهوم امدیت شهری، موضوع 1392جیکوبز ن
ای کنه محنیط تعامل فضای فیزیکی و فرآیددهای اجتمناعی

سازند مورد توجه قرار داد  و بر فعال بودن فضا مصدوع را می
کدد. ایجاد محیطی امن و موفت تأکید میبه عدوان عاملی در 

وی از ایجنناد حرکننت، اسننتفاد  فعننال از سننطح خیابننان، 
های طبیعی از این های خیابانی و مراقبتریزی فعا یتبرنامه

هایی واجد ارزش در جهت سناخت ها به عدوان مؤ فهفعا یت
کدند. همچدنین هیلییِنر و یک محیط خوب شنهری یناد می

بنا  5با استفاد  از روش چیندمان فضنا ب نیز1993همکاران ن
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تمرکز بر بعد کا بدی، سنازمان فضنایی معنابر را بنه عدنوان 

ای کلیدی و تأثیرنذار در ایجناد محنیط شنهری امنن مؤ فه
های شهری، کددد. از نظر این افراد، بهترین محیطمعرفی می

هایی است که به خوبی با ا گنوی شنهر یکپارچنه شند  و آن
و بدین ترتیب امدیت عمومی فضا را ارتقنار  انددرهم آمیخته

 (.Boyle, 2001: 566)بخشدد می

ای اسنت کنه خصوصیات برخی از فضاهای شهری به نونه
آورند. عدم وجود ننور کنافی می زمیده ترس بیشتری را فراهم

سرپرستان و معتادان در کدار خیابان و در خیابان، خوابیدن بی
انند. براسناس هری از آن جملهرو در برخی معابر شننبود پیاد 

ب فضاهایی که امکان دیدن و دید  شندن 1903نظریة نیومن ن
ها بیشتر باشد و در ضمن امکان کمی برای فنرار ایجناد در آن

نمایدنند، پتانسننیل کمتننری بننرای فعا یننت مجرمننان فننراهم 
هنای آوردند. از این رو، برای مثال دیوارهای صلب و پرچینمی

عدوان منانعی فیزیکنی تلقنی شنوند و حنس تواندد به بلدد می
ای کنه ناامدی روانی را افزایش دهدد؛ در حا ی که وجود نشنانه

توانند حنس امدینت حاکی از نظارت مردم بر محلنه باشند می
 (.Schweitzer, 1999: 11)ذهدی را بهبود بخشد 

تنوان نفنت کنه امدینت رواننی در ارتبناط به طور کلی می
رار دارد. ینک فضنای شنهری مستقیمی بنا فضناهای شنهری قن

مداسب تنا حند زینادی تنأمین کددندة امدینت رواننی و فضنای 
ها و برنندة آن و زمیدنه سناز بنروز اننواع آسنیبنامداسب از بین

معضالت اجتماعی است. حس امدینت رواننی تنا حند بسنیاری 
تواننند احسنناس آرامننش، آسننایش، رضننایت شننهروندان و در می

 محیط شهری را موجب نردد.نتیجه افزایش کارایی و مطلوبیت 
 روش شناسی -9
 بعدی  3معرفی تکنیک آیزویست و آیزویست  -3-1
 

هننای متننداول و مطننرح در رابطننه بننا یکننی از تکدیک
ساختار کا بدی یک فضا، شنیوة آیزویسنت اسنت.  6بازنمایی

این شیو  که به توصیف کمی ساختار کا بدی و حجمی یک 
 ای طنوالنیتاریخچنه پنردازدصحدة دید، مکان یا محیط، می

  در علوم مختلف از جمله معماری، جغرافیا و ریاضیات دارد

نخستین بنار اصنطالح آیزوویسنت  ب.Turner et al, 2001:1ن
در حوزة جغرافیای مدظر مورد  1960در سال  6توسط تاندی

ننذار رو وی را بنه عدنوان بدیاناستفاد  قنرار نرفنت. از اینن
بنود کنه در سنال  8شداسدد. اما اینن بِدندیکتآیزوویست می

میندان دیند از ینک نقطنة "این مفهوم را بنا تعرینف  1909
 & Morelloندر حوزة مطا عات معماری وارد نمود  "مشخص

Ratti, 2010: 3.ب  
 

 
Fig. 2 Illustration of Isorist by showing of the view 

from a special location (Batty, 2001) 
 

نوننه آمند  اسنت: از ینک در تعریف کامل آیزویسنت این
ای از سطوح نقطة دید خاص، ناهر امکان دستیابی به مجموعه

ل قابل رؤیت از فضاهای خا ی را دارد. به مجموعه سنطوح قابن
درجنه چنرخش از موقعینت  367رؤیتی که نناهر در امتنداد 

نننردد اسننتقرار خننود مشنناهد  نماینند، آیزویسننت اطننالق مننی
(Benedikt, 1979) نشنان  3. مثا ی از یک آیزویست در شکل

های قابل داد  شد  است. از کدار هم چیدش مجموع آیزویست
های ممکن بنرای قرارنینری نناهر در رؤیت از تمامی موقعیت

 Oliva et) نرددیک فضا، نقشة جامع آیزویست فضا تو ید می

al., 2011: 309.)  بندین ترتینب آیزویسنت، نناهر محنور، امنا
 (.Oliva et al., 2011: 311)باشد می 9مستقل از نقطة دید
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Fig. 3 Two left images: an isorist view in two different locations is shown by red point, Right image: a 

comprehensive isorist point contains different isorist point in different location (Oliva et al., 2011) 

 
یک مکنان نیازمدند محاسنبة  01در واقع، پیکربددی حجمی

های متفاوت استقرار نناهر ها در موقعیتای از آیزویستمجموعه
است؛ و این همنان مفهنومی اسنت کنه از آن بنا عدنوان زمیدنة 

شود نتصویر سمت راسنت یا نقشة آیزویست یاد می 11آیزویست
ب. در نقشة آیزویست، سنطوح بنا Benedikt, 1979ب ن3در شکل 

تواندند از هایی اسنت کنه مین دهددة حوز روشدایی بیشتر نشا
های استقرار نناهر در اتناق اصنلی فضنای منورد بیشتر موقعیت

نر ننواحی از بررسی، مشاهد  نردند و حوز  هنای تارینک بینان
فضننای مننورد بررسننی هسننتدد کننه از رؤیننت ننناهر در بیشننتر 

هنای خنا ی انند. در اتاقهای اسنتقرار وی مخفنی ماند موقعیت
ر یک اتناق دوار، مربنع شنکل و ینا مسنتطیلیب، از محدب ننظی

هنای اسنتقرار ها از تمنامی موقعیتآنجایی که همنة آیزویسنت
ناهر، شکل و حجمی مشابه دارند نیا انر نقشنة پنالن دو بعندی 
مدنظر قرار نیرد، مساحتی مشابه دارندب، نقشة زمیدنة آیزوسنت 

   (.Oliva et al., 2011: 311) باشدهمگن می
ای از توان بر اسناس مجموعنهیزویست را میشکل یک آ

 ;Benedikt, 1979های هددسنی طبقنه بدندی نمنود نمؤ فه

Benedikt & Burnham, 1985ها در ب: برای مثنال مسناحت
انند کنه چنه مینزان از های آیزویست نویای این مطلبنقشه

تواند از موقعیتی خناص رؤینت ننردد؛ طنول فضنای فضا می
سنازد کنه چنه تعنداد خص میمشن 21احاطه کدددة محنیط

تواندنند از موقعیننت مننذکور مشنناهد  نردننند؛ می 31سننطوح
نر مینزان های آیزویسنت نینز بینانواریانس فضاها در نقشه

پراکددنی فضای احاطه کدددة محیط در ارتباط بنا موقعینت 
 41"چو گی"باشد و در نهایت مؤ فة آماری استقرار اصلی می

باشند. تمنامی راکدش میاین پن 51توصیف کدددة عدم تقارن
ها میزان فشردنی و یا پراکددنی پلیگون آیزویست این مؤ فه

های کمی دیگر آیزویست شنامل سازند. سدجشرا نمایان می
تعننداد رئننوس نبننه معدننی تقنناطع هننای مننرز یننک پلیگننون 

باشد. نشودنی یک پلیگون می 61هایآیزویستب و نشودنی

های ین طنول  بنهدر یک نقشة آیزویست به عدوان نسبتی ب
ننرددب و هاب ایجناد میباز نکه توسط انسدادها نبسته شدنی

های بسته نکه توسط مرزهنای رؤینت پنذیر صنلب طول  به
نننردد شننودب محاسننبه میتننوپرب تعریننف می -نحجمننی

 ب.186-180: 1392نشکیبامدش، 
نرهای سنادة آیزویسنت ننظینر مسناحت، محنیط توصیف

مناری چنو گیب قادرنند تنا محدود شد ، واریانس، و شناخص آ
 & Benediktهنای ینک هتنل ناحساس افراد از وسنعت البی

Burnham, 1985 ب و یا میزان محصوریت ادراک شدة یک اتاق
 ب.  Stamps, 2005بیدی نمایدد نیا یک فضای شهری را پیش
های ادراکی و شداختی مرتبط بنا به صورت با قو ، مؤ فه

تواندد نوع مکنان ها، میآننقشه های آیزویست و پیکربددی 
مورد بررسی یا عملکرد فضا را تشخیص دهدد. عالو  بر اینن، 

تواند از طریت این توصیفات فضنایی رفتار در یک فضا نیز می
بیدی نردد. برای مثنال ساختاری نبدیادینب، تا حدودی پیش

و همکارانش توانستدد در مطا عة خود از طریت تفسیر  71ترنر
ای نظینر یست، رفتارهنای اجتمناعی پیچیند های آیزونقشه

یابی و حرکت جمعیت در محیطی پیچیند  را چگونگی مسیر
 ب.186-180: 1392بیدی نمایدد نشکیبامدش، پیش

در واقع، انرچه تفسیرهای نقشنه هنای آیزویسنت، ینک 
تحلیل هددسی جهان شنمول از ینک محنیط فضنایی ارائنه 

های ریاضیاتی ننظیر هکدد اما قادر است تا با ارائه شاخصنمی
، و محصوریتب برای مفاهیم 91پاناروما، 81چشم انداز ندورنماب

و پنیش بیدنی رفتارهنای  02فضایی، بنه قنانون مدند نمنودن
 فضایی انسانی بپردازد.

از سوی دیگر، نخستین بار که مفهوم آیزوویست توسنط 
بددیکت معرفی شد، تدها فضنای دو بعندی منورد بررسنی و 

فت. اما شاخة دیگری از تحقیقات کنه تجربنة تحلیل قرار نر
دهند، در تنالش کیفی ادراک افراد از فضا را هندف قنرار می

برای کمی کردن تجربة بصری در هر سه بعد است. فیشنر و 
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تر بنه واقعینت را از آیزوویسنت ، یک مدل نزدیک12همکاران

بددیکت در فضا، توسعه دادند. در این مدل، شاخص باز بودن 
به معدی حجم آن بخشی از کنرة محنیط شند ،  22بSOفضا ن

که از یک نقطة دید قابل رؤیت است، معرفی نردید. شاخص 
SO  نیرد. هندف اینن ای از فضای باز را انداز  میحجم ویژ

شاخص تفسیر و تحلیل ادراک و آسایش است. در حقیقنت، 
این شاخص میزان باز بودن ساختار کا بدی به ننور طبیعنی، 

دهد و با مفهوم تراکم نزدیک و دور را نشان میهوا، دیدهای 
بعدی میندان دیند  3یک آیزوویست . ادراکی در ارتباط است

تواند توسنط ینک نقطنة دهد، که میای را نشان میبعدی 3
درجه از زمین تا آسنمان،  367ای دید، با یک چرخش دایر 
که در آیزوویست دو بعندی، پالننی قابل رؤیت باشد؛ حال آن

پنذیر  حناظ با سطح زمنین در ارزینابی سنطوح رؤیت موازی
کدد تا محیط فیزیکنی نردد. افزودن بعد ارتفاع کمک میمی

سازی نردد شود، بهتر شبیهکه از یک نقطة دید مشاهد  می
بننرای مطا عننه و انجننام  ب.Morello & Ratti , 2013: 9ن

هننای مبتدننی بننر آیزوویسننت در فضنناهای شننهری، تحلیل
باشند. بنرای زارهای نونانونی قابل استفاد  میها و ابتکدیک

توانند بنه تو یند می Depth mapنیری از نرم افنزارمثال بهر 
 Geowebبعدی بیانجامد. همچدین نرم افزار  2های آیزوست

3D هنای نیز یکی از نرم افزارهنای چدند مدظنور  در تحلیل
آینند. یکننی از پننذیری فضننای کا بنندی بننه شننمار میرؤیت

مهم و اساسی این نرم افزار در مطا عات طراحنی  کاربردهای
بعدی آیزوویست در فضاهای شهری است.  3شهری، بررسی 

توان حاصل تلفیت هوشمددانه سه محنور این نرم افزار را می
وب و ، Arc Gisکلیننندی و قدرتمدننند دانسنننت: مجموعنننه

بعدی. بر این اساس در این  3 های پویایها و تحلیلنرافیک
 3در راسننتای تحلیننل  Geoweb 3dم افننزار پننژوهش، از نننر

 بعدی آیزوویست فضا استفاد  نردید  است.
بره منظرور  Unity3Dسراز  گیری از موتور بازیبهره -3-2

 های پژوهشسازی شده آزمونمتعامل سازی فضاهای شبیه
 

تنوان بنه مفهنوم طراحی فضاهای شهری متعامنل را می
راری تعامنل و سازی دیجیتنال فضناها بنه مدظنور برقنشبیه

سنازی شند  دانسنت. ارتباط انسنانی کناربر بنا محنیط مدل
نوننه دارد؛ زینرا مفهنومی چتر 32"طراحی تعناملی"اصطالح 

سنازی حنواس های نونانونی از طراحی از قبینل شبیهجدبه
کاربر، طراحنی ننرم افنزار، طراحنی محصنول، طراحنی وب، 

رد نسنا تر، نینبنر میای و ... را درهای محاور طراحی سامانه
ب. در ایننن پننژوهش بننه مدظننور بررسننی برخننی 28: 1386

هنا بنر متغیرهای خرد کا بدی و ارزینابی تنأثیر تغیینرات آن
ادراک افراد در فضنا از طراحنی دیجیتنال متعامنل اسنتفاد  

سنازد سازی مذکور این مکان را فراهم مینردید  است. مدل
تا ضمن ثابنت فنر  نمنودن کلینت سناختار فضنای منورد 
مطا عه صرفاً تأثیر اعمنال تغیینرات مشنخص در متغیرهنای 
مستقل کا بدی، بر متغیر وابستة پژوهش مورد بررسی قنرار 
نیننرد. بننا ایننن رویکننرد در مقا ننة حاضننر بننه ارزیننابی تننأثیر 

پذیری فضنا بنر امدینت رواننی فضناهای منورد آزمنون رؤیت
 پرداخته خواهد شد.

 معرفی فضاهای شهری مورد مطالعه -7
پنذیری فضنای ین پژوهش در راستای ارزینابی رؤیتدر ا

کا بدی بر امدیت رواننی عنابران پیناد ، دو میندان در شنهر 
تبریز انتخاب نردید. فضاهای انتخناب شند ، شنامل میندان 

باشنندد. هنر دو فضننای سناعت و مینندان نمناز ایننن شنهر می
تنوان انتخابی در مدطقه هشت شهر تبریز قنرار داشنته و می

های عملکردی اینن شنهر  حناظ مهمترین نر  را جزوها آن
نمود. میدان ساعت که با وجود سناختمان و بنر  شنهرداری 

شود، بیشتر با عدوان ینک میندان تشنریفاتی بنه می شداخته
پردازد. در کدار میدان ساعت، میدان نماز نیز می ایفای نقش

به عدوان یک میدان شهری قوی در امتداد محور جمهوری و 
 4ا راسنته کوچنه قنرار نرفتنه اسنت. در شنکل در تقاطع بن

موقعیت هر دو میدان در مدطقة هشت شهر تبریز و در شکل 
تصاویر فضاهای مورد بررسنی در خصنوص شنداخت بهتنر  5

 نشان داد  شد  است.
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Fig. 4 The location of Namaz and Sa’at square in 8th region of Tabriz city 

 
Photo pf the current condition of Namaz square 

 

Fig. 5 Photo of the current condition of Namaz and sa’at square 

 
 تجزیه و تحلیل اطالعات -1

بخش ارزیابی دو فضای شهری معرفنی شند  دارای سنه 
های بخنش نخسنت بنا توجنه بنه مؤ فنه باشند. درمی بخش

ای نننذار در مفهننوم امدیننت روانننی پرسشنندامهکا بنندی تأثیر
تدوین و به کمک آن میزان امدیت روانی دو فضنای شنهری 
مذکور بر پایة نظارت مردم ارزیابی نردید  اسنت. در بخنش 

سنازی نینری از مدلدوم از تجزیه و تحلیل اطالعات بنا بهر 
دو میندان  Unity 3D دی در محنیطبعن 3متعامل دیجیتال 

ننذاری سناختار ساعت و نماز مورد آزمون قرار نرفته و تأثیر
کا بدی موجود این دو فضا بر مینزان امدینت رواننی عنابران 
پیاد  بررسی نردید  است. در این بخش برای افنزایش درک 

سنازی دو فضنای تأثیر کا بد بر امدیت روانی، عالو  بنر مدل
هنا سناختار گر نینز سناخته شند و در آنشهری، دو مدل دی

کا بدی موجود دو میدان بر اساس تغییرات فضایی و حجمی 

محدود و کدترل شد  مجدداً مورد آزمون قرار نرفنت. نتنایج 
حاصل از ارزیابی امدیت روانی در دو میدان سناعت و میندان 
نماز در پایان بخش دوم آورد  شد  اسنت. در بخنش پاینانی 

پنذیری جزینه و تحلینل ارتبناط مینان رؤیتنگارندنان بنه ت
هنا فضای دو میدان مورد مطا عه با سنطح امدینت رواننی آن

نیننری از نننرم افننزار اننند. در ایننن بخننش بننا بهر پرداخته
Geoweb3D بعندی بنه  3های مبتدی بر آیزویست از تحلیل

 طور مؤثر استفاد  نردید  است. 
 پرسشنامه تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از -5-1

های در این بخش ابتندا بنا تکینه بنر پرسشندامه، مؤ فنه
نذار بر امدیت روانی فضناهای شنهری منورد مطا عنه و تأثیر

بررسی قرار نرفته و تحلیل نردید. در توزینع پرسشندامه بنا 
کدددنان از فضناهای عمنومی توجه به این مهم که اسنتفاد 
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ردیند تنا باشدد تالش نمی شهری تمام اقشار سدی و جدسی

هنای یناد شند  بنا توزینع نرمنال حد امکان از تمنامی نرو 
های کا بدی تاثیر نذار بر مفهوم استفاد  شود. یکی از مؤ فه
ها در سه باز  باشد، پرسشدامهمی امدیت روانی آ ودنی نوری

زمانی صبح، عصر و شب توزیع نردید. حجم نمونه آماری در 

نفر مورد  47باز  زمانی  نفر بود  که در هر 127ها پرسشدامه
های توزینع نتنایج حاصنل از پرسشندامه آزمون قرار نرفتدد.

نشنان داد   2شد  در میدان نماز و میدان ساعت در جندول 
 شد  است. 

 
Table 2: The result of questionnaire for evaluation  of mental security in Namaz and Saat squares 

 
 

های توزیع شند  در با توجه به نتایج حاصل از پرسشدامه
 ننذار بنرهای کا بندی تأثیرمیادین مذکور در رابطه با مؤ فه

احساس امدیت، میدان ساعت در نظر مردم از امدینت رواننی 
محصنوریت باشند. باالتری نسبت به میدان نماز برخوردار می

مداسب، عدم وجنود نماهنای شنهری آشنفته و نفوذپنذیری 
بصری مطلوب میدان سناعت در مقابنل نسنتردنی فضنایی 
نعنندم تعریننف شنندنی فضنناییب، وجننود نماهننای شننهری و 

های آشفته و نبنود کدتنرل بصنری در میندان نمناز از جدار 
جمله مهمترین موارد تأثیرنذار بر امدیت روانی افرادی بودند 

کردند. از بین چهار مؤ فنه فضاهای مذکور استفاد  میکه از 
مورد بررسی در امدیت روانی، وجود آسایش بصری در میدان 
ساعت بسیار قابل توجه بود. در میندان نمناز نینز نشنودنی 
فضایی بی حد و حصر میندان و واننرا بنودن آن بنه عدنوان 
مهمترین عوامل تأثیرنذار در کاهش حس امدیت روانی اینن 

 ن ارزیابی نردید.میدا

های سررازیتجزیره و تحلیرل اطالعرات برر پایر  مدل -5-2
 Unity3Dمتعامل دیجیتال در محیط 

پننذیری در بخنش دوم بننرای یننافتن ارتبنناط میننان رؤیت
فضنای کا بنندی و احسناس امدیننت رواننی کنناربران فضننا، از 

سازی تعاملی فضناهای منورد آزمنون اسنتفاد  نردیند  مدل
ثیر سناختار کا بندی فضنا بنر امدینت است. برای بررسی تنأ
سنازی میندان نمناز و سناعت، اینن دو روانی، عالو  بنر مدل

سازی شد  و مورد میدان با تغییراتی محدود نیز مجدداً شبیه
آزمون قرار نرفتدد. در شکل تغییر یافتة هر میدان، تغییرات 

ها صورت حجمی مشخصی در ساختار فضا و کا بد ساختمان
ب. 6جدیدی از هر میدان عرضه شند نشنکل پذیرفت و شکل 

سازی متعامنل چهنار فضنای شنهری در محنیط پس از مدل
Unity3D  سنانتی متنر 167نبا  حاظ نمودن ارتفناع دیند - 
کیلومتر بنر سناعتب  5درجه و سرعت حرکت  67زاویه دید 

این فضاها در اختیار افراد مورد آزمون قرار نرفت تا احساس 
 فضاها بیان نمایدد.  خود را از حضور در این
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Fig. 6 Modeling of the current and modified forms of the Sa'at and Namaz square in Unity3D 

 
نیز مشهود اسنت در مندل  6همانطور که در تصاویر شکل 

میندان نمناز دارد، میندان اول که اختصاص بنه حا نت فعلنی 
حا تی وانرا داشته و ترکیب حجمی فاقد نظم ابدیه همنرا  بنا 

شود. در مدل دوم، این فضنای خط آسمانی آشفته مشاهد  می
شهری حا تی همگرا پیدا نمود  و خط آسمان آن بنا انتظنامی 

سنازی میندان سناعت، در مدطقی شکل یافتنه اسنت. در مدل
ی مشخص و مداسب داشته کنه حا ت اول خط آسمان، انتظام

توان نفت این ترکیب حجمی کدونی در جهت احتنرام بنه می
سازی حا ت بر  و میدان شهرداری شکل یافته است. در شبیه

دوم این فضای شهری، سعی شند  اسنت تنا بندون توجنه بنه 
ارتفاع بر  ساعت و سناختمان شنهرداری، ترکینب حجمنی و 

 ائه نردد.خط آسمان متفاوتی در اطراف میدان ار
پس از پیمایش افراد مورد آزمنون در فضناهای متعامنل 

هنا بنه بینان حنس خنود از قندم زدن در فضناهای فوق، آن
سازی شد  پرداختدد. در حا نت اولِ میندان نمناز کنه شبیه

فرد مورد  47کشد، از میان شرایط کدونی آن را به تصویر می
از جامعة آماری در ساختار دوم میندان نمناز  %5/82آزمون، 

اس امدیت بیشتری را اعالم نمودند. غا ب اینن افنراد از احس
امدی کنرد  و مرز میدان نماز احساس نناحضور در فضای بی

تر بنا محصنوریت ها حضور در فضایی تعریف شند ترجیح آن
مداسب بود. در کدار مسئله محصوریت، موضنوع مهنم دیگنر 
وجود آ ودنی باالی بصری در میدان نماز بود که کا بد فضنا 

 داد. را تحت ا شعاع خود قرار می
بخش دوم مصاحبه با محورینت میندان سناعت صنورت 

سازی شد  از میدان ساعت، پذیرفت. از میان دو فضای شبیه
تر دانسنته و از از جامعة آماری حا ت فعلی آن را امن 5/02%

سازی شدة این میدان امدیت کمتنری حضور در حا ت شبیه
نتایج این بخنش از مطا عنه بنه را احساس نمودند. بر اساس 

رسد در مندل نخسنت از میندان سناعت، سناختمان نظر می
شهرداری و بر  سناعت از اهمینت بسنیار زینادی در ایجناد 

دهی به خط آسمانی مدطقی ترکیب مدسجم حجمی و شکل
برخوردار بود  و برای کاربران وجود اینن عدصنر کا بندی بنا 

 یرنذار است.ارزش در احساس امدیت فضایی بیشتر تأث
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تنوان های اینن پنژوهش میهمچدین بر اساس دیگر یافتنه

نفت میدان ساعت در شرایط کدونی بستری مداسب و با امدیت 
هنای شنهری و اجتمناعی فنراهم نمنود  روانی باال برای فعا یت

است. اما در میدان نماز شرایط ناامدی روانی برای عنابران پیناد  
یناد  را از برقنراری تعنامالت وجود داشنته و اینن امنر عنابران پ

 کدد.اجتماعی در بسیاری از ساعات شبانه روز مدع می
تجزیرره و تحلیررل اطالعررات بررا اسررتفاده از نرررم  -5-3
  Geoweb3Dافزار

در بخش پایانی تجزینه و تحلینل اطالعنات، در راسنتای 
بعنندی در چهننار فضننای  3هننای آیزویسننت انجننام تحلیل

 Geoweb3Dرم افنزار سازی شد  بخنش پیشنین، از ننشبیه
هایی از چهنار سنمت پالن 0استفاد  نردید  است. در شکل 

فضا و تصنویری از دیند انسنانی مینادین منورد مطا عنه نبنا 

ساختار فعلی و نیز با ا گوی تغییر شکل یافتهب ارائه نردیند  
تر نیز به این موضوع اشنار  شند در طور که پیشاست. همان

بعدی مورد بررسنی و  3صورت  پذیری بهاین نرم افزار رؤیت
توان از دید انسان به ارزیابی کا بد نیرد و میتحلیل قرار می

 قابل رؤیت فضاهای مورد مطا عه پرداخت. 

نیز نشان داد  شند  اسنت رننگ  0نونه که در شکل آن
نر فضاهایی است که در معر  دید ناهر نبنود  قرمز نمایان

دهند. تصناویر می و رنگ سبز فضاهای قابل رؤینت را نشنان
بر پایة دید ناهر با ارتفناع  Geoweb3Dنرفته شد  از محیط 

 20/1درجه و سرعت حرکت  67سانتی متر، زاویه دید  107
تنوان مینزان هنا میمتر بر ثانینه اسنتخرا  نردیند  و در آن

 پذیری فضاهای مذکور را به وضوح مشاهد  نمود.رؤیت

 

 
Fig. 7 Isovist analysis of Sa'at and Namaz squares in current and modified forms by Geoweb 3D 
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در راستای کمی سازی موضوع مورد مطا عه در نرم افزار 
Geoweb3D از چهار شبیه سازی انجام شد  در محیط ننرم ،

 Shpروجی دریافنت شند  افزار خروجی نرفته شد. فرمت خ
باشند. در منی ArcGISبود  و قابل بهر  برداری در مجموعنه 

خروجی های حاصل از نرم افنزار منورد ارزینابی  GISمحیط 
قرار نرفته و میزان فضاهای قابل رؤینت در هنر چهنار مندل 

نتایج حاصل از  3شبیه سازی شد ، تعیین نردید. در جدول 
 نشان داد  شد  است. Geoweb3Dارزیابی کمی نرم افزار 

 

Table 3: The evaluation of visibility amount in 

Geoweb 3d 

Namaz Square Sa’at Square 

Current Modified Current Modified 

57.7% 42.5% 39.8% 60.2% 
 

همچدین جمع بددی نتنایج حاصنل از سنه روش اتخناذ 
مفهوم امدینت شد  در راستای ارزیابی تاثیر رؤیت پذیری بر 

 ارائه نردید  است. 4روانی در فضاهای شهری در جدول 

Table 4: The result of the three methods used in the study 

Method 
Namaz Square Sa’at Square 

Current Modified Current Modified 

Questioniar 22.13 - 76.87% - 

Unity 3D 17.5% 82.5% 72.5% 27.5% 

Geoweb 3D 39.8% 60.2% 57.7% 42.5% 

 
نردد حا ت تغییر یافتنه میندان همانطور که مشاهد  می

نماز و حا ت فعلی میدان سناعت در هنر سنه روش انتخنابی 
این پژوهش، میزان رؤیت پذیری باالیی را به خود اختصناص 

اند. نتایج به دست آمد  از کمی سازی اطالعات نرم افزار داد 
Geoweb3Dو ها ، بننر مننوارد بننه دسننت آمنند  از پرسشنندامه

صحه نذاشته است. با توجنه بنه منوارد  Unity3Dمد سازی 
نفته شد ، در مقایسه حا ت فعلنی میندان سناعت و میندان 

 توان به موارد زیر اشار  نمود:نماز می
در میدان ساعت به د یل تعریف مداسب محصوریت فضا،  -

های بنناارزش و ها، وجننود جنندار ارتفنناع مداسننب جنندار 
کدتنرل شند  و درشنت هویت بخش، وجود نسترة دید 

های موجنود در الینة اول میندان، عنابر بودن کاربریدانه
 پیاد  از امدیت روانی بیشتری برخوردار است.

در میدان نماز آشفتگی موجود در خط آسمان، ریزدانگی  -
های های اطراف میدان، آ ودنی بصری در جندار کاربری

ن هنا، فقندامیدان نناشنی از تنراکم بناالی تنابلوی مغاز 
ها و ...ب موجنب کناهش امدینت رواننی ساماندهی جدار 

 کدددنان از فضا شد  است.استفاد 
 بحث و نتیجه گیری -3

های عیدننی و هننا و مؤ فننهفضننای شننهری امننن از ویژنی
نردد کنه بعضناً دارای ای ناشی میکا بدی متعدد و نسترد 

تأثیرات متقابلی بر یکدیگر نیز هستدد. در اینن بنین مفهنوم 
یننت روانننی فضنناهای شننهری نقننش بننه سننزایی در امد

پذیری فضاهای شنهری و موفقینت ینا عندم موفقینت حضور
ها بر عهد  دارد. از میان هشت مؤ فه مطنرح شندة تنأثیر آن

شنامل انندازة  -نذار بر مفهوم امدیت روانی فضاهای شهری 

فضا، فرم فضا، آسایش بصری، آسایش محیطی، نفوذپنذیری، 
عمومی، کیفینت سنکونت، کیفینت  دسترسی و حمل و نقل

در اینن پنژوهش چهنار مؤ فنه  -ها و کاربری زمنین فعا یت
اندازة فضا، فرم فضا، آسایش بصری و نفوذپذیری بنه عدنوان 
مهمترین فاکتورهای کا بدی تأثیرنذار بر امدیت روانی مورد 

 بررسی قرار نرفت. 
هنندف اصننلی از انجننام ایننن تحقیننت بررسننی تننأثیر 

 بدی فضا بر امدینت رواننی فضناهای شنهری پذیری کارؤیت
پنذیری و بود. در این راستا ابتندا بنه شنرح دو مفهنوم رؤیت

های کا بدی تأثیرننذار بنر امدیت روانی پرداخته شد و مؤ فه
بددی نردیند. در ادامنه، در امدیت روانی عابران پیاد  دسنته

جهت تجزیه و تحلیل اطالعنات از سنه تکدینک پرسشندامه، 
های متعامننل دیجیتننال ندر محننیط سننازیز مدلاسننتفاد  ا
Unity3D بعنندی بننا کمننک نننرم افننزار  3ب و آیزویسننت

Geoweb3D  .استفاد  شد 
دهند، های صورت نرفته نشان مینتایج حاصله از ارزیابی

در مقایسة دو میدان ساعت و نماز شنهر تبرینز بنا یکندیگر، 
پننذیری مینندان سنناعت بننه  حنناظ کا بنندی و از مدظننر رؤیت

تری بر امدیت روانی شهروندان نذاشنته ایی تأثیر مطلوبفض
تری را پدید آورد  است. از سوی دیگر، و فضای شهری موفت

میدان نمناز بنه دالیلنی نظینر فقندان محصنوریت مداسنب، 
های آشفته، در ذهن شهروندان فاقند آ ودنی بصری و جدار 

های یک فضای شهری مطلوب و امن به  حاظ رواننی ویژنی
اشد. بر خالف میدان نماز، میدان سناعت شنهر تبرینز را بمی
ای موفت از یک میندان شنهری تشنریفاتی بنه توان نمونهمی

ها، ترکیننب شننمار آورد کننه در آن رعایننت تداسننبات جنندار 
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حجمی مداسب، محصوریت مطلوب و وجود عدصنر کا بندی 
بر  ساعت و ساختمان شهرداری به عدوان نقطنه مسنلط در 

پنذیری و ننذار در مینزان رؤیتعوامنل تأثیرمیدان ازجملنه 
آیدند. در با تبع امدیت روانی این میدان شهری به شنمار می

این مقا ه تالش نردید تا موضوع رؤینت پنذیری و سندجش 
کمی میزان آن با استفاد  از تکدیک آیزوویست سه بعدی در 

منورد بحنث و بررسنی قنرار  Geoweb3Dنرم افزار تخصصی 

تواند نگارندنان، توجه به این مقو ه کمی مینیرد. به عقید  
هنای کناربردی های جدیند و وسنیعی را در تحلیلاندازچشم

تر ساختارهای کا بدی تر و مطلوبهای مدطقیدید و طراحی
نشود  و امکان بررسی تاثیرات متقابل سطوح دید  شد  بنر 

از قبیل امدیت رواننی نکنه در اینن  –دیگر وجو  کیفی فضا 
مورد بررسی قرار نرفتب را برای طراحنان شنهری و پژوهش 

 معماران فراهم سازد. 
 :پی نوشت

1. 3D Isovist  

2. Natural Vision  

3. Oscar Newman  

4. Eyes on the Street  

5. Space Syntax 

6. Representation  

7. Tandy 

8. Benedikt 

9. Viewpoint 

10. Volumetric Configuration  

11. Isovist Field  

12. Perimeter Length 

کدند کنه قنادر بنه منی ینفتعر "یرپنذ ینتو رؤ یشفاف، مناد یرغ یسطح"را به عدوان  یرپذ یترؤ یقیسطح حق یکب 1909خود ن ةدر مقا  یکتبدد .13
در زمنر  سنطوح  "مطلنت یا سنطوح سن"و  یا یدنهآ ی،ا یشنهآسمان، غبار نمهب، سنطوح ش یبترت ینبد باشد.می از خود یتقابل رؤ یپراکددن نورها

  .(Oliva et al., 2011: 312) نیرندیقرار نم یرپذ یترؤ یقیحق
14. Skewness 

15. Asymmetry  

16. Openness  

17. Turner  

18. Vista  

19. Panaroma  

20. Formalize  

21. Fisher  

22. Spatial Openness 

23. Interactive Design 
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