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Abstract
Squares play an important role in improving the quality of urban environments, but most of
current urban environments, including squares, especially central and historical squares, do
lack of proper quality and desirability. This study aims at identifying the affective factors, on
the squares' desirability, and offering solutions for increasing the desirability of current status
of Tabriz's central and historical square, called Saa'at Square. The present study is a
combination of qualitative and quantitative methods in data collection from a semi-structured
interview with 50 residents of Tabriz city using purposeful sampling and data saturation
method. To analyze the data obtained from the interview, the content analysis method has
been used, and for the quantitative method, the TOPSIS method has been used. Results show
that two factors of location attachment, and sociality, have the most and the least effect on the
desirability of Tabriz Square. Among the threefold components affecting the attachment to
the field, the component of the field's symbolism is the most significant indicator in this field.
Therefore, results of the research to improve the desirability of this square, call for paying
more attention to socializing factors -in particular the component of the sense of security in it,
as well as the diversity of activities and uses, as well as the factors of visual attraction and
creating collective memories in it, especially the component of the sense of survival in its
space, and responsiveness to the needs of users by the urban authorities and planners. In this
regard, solutions such as creating more green spaces and more pedestrians, creating
recreational and cultural spaces, increasing the size of the square, preserving its historical
texture, creating uses such as traditional market in order to preserve the city's culture and ...,
are offered to promote the desirability of the Tabriz Saa'at Square. Innovational aspect of the
present research, is in paying attention to the desirability of this historical square, using a
quantitative-quantitative combinational research method.
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تبیین و ارزیابی عوامل تاثیرگذار در مطلوبیت میدان شهری
مطالعه موردی :میدان ساعت تبریز
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 - 1استادیار گروه معماری ،دانشکده عمران ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران

چکیده
طرح مسئله :میدانها در ارتقای کیفی فضاهای شهری نقش مهمی را ایفا میکنند؛ اما متأسفانه بیشتر فضاهای شههری امهروزی
ازجمله میدانها بهویژه میدانهای مرکزی و تاریخی مطلوبیت و کیفیت مناسب را ندارند.
هدف :هدف پژوهش حاضر ،شناسایی عوامل مؤثر بر مطلوبیت میدانها و ارائة راهکارهایی برای مطلوبشدن وضعیت کنهونی
میدان مرکزی  -تاریخی تبریز یعنی میدان ساعت تبریز است.
روش :این پژوهش ترکیبی از روشهای کیفی و کمی است .برای گردآوری دادهها از مصاحبة نیمهسهاتتیافتهه بها  50نفهر از
ساکنان شهر تبریز به شیوة نمونهگیری هدفمند و به روش اشباع دادهها استفاده شده است .برای تحلیل دادههای حاصل از مصاحبه،
روش تحلیل مضمون و در روش کمی ،روش تاپسیس به کار رفته است.
نتایج :نتایج یافتهها نشان میدهد عامل دلبستگی به مکان و اجتماعپهذیری بهه ترتیهب بیشهترین و کمتهرین تأثیرگهذاری را بهر
مطلوبیت میدان ساعت تبریز دارد .از میان مؤلفههههای سههگانهة تأثیرگهذار بهر دلبسهتگی بهه میهدان ،مؤلفهة سهمبلیکبهودن میهدان
چشمگیرترین شاتص مؤثر در این زمینه است .برمبنهای نتهایج پهژوهش ارتقهام مطلوبیهت ایهن میهدان ،توجهه بیشهتر مسهوونن و
برنامه ریزان شهری را به عوامل اجتماعپذیری بهویژه مؤلفة حس امنیت در آن ،تنوع فعالیتها و کاربریها ،عوامل جذابیت بصری و
تاطرة جمعی در میدان به ویژه مؤلفة حس ماندگاری در فضا و پاسخ به نیازهای کاربران طلب میکند .در ایهن راسهتا راهکارههایی
مانند ایجاد فضاهای سبز و پیادة بیشتر ،ایجاد فضاهای تفریحی و فرهنگی ،بزرگترکردن ابعاد میدان ،حفه بافهت تهاریخی ،ایجهاد
کاربریهایی مانند بازار سنتی در راستای حف فرهنگ شهر و  ...برای ارتقام مطلوبیت میدان ساعت تبریز پیشنهاد میشود.
نوآوری :نوآوری پژوهش حاضر در موضوع مطلوبیت میدان تاریخی با استفاده از روش پژوهش ترکیبی کیفی و کمی است.
واژههای کلیدی :مطلوبیت ،حضورپذیری ،میدان شهری ،میدان ساعت تبریز.

* نویسنده مسؤول
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مقدمه
امروزه مسولة یکنواتتی و بیهویتی فضاهای شهری ازجمله مسائلی اسهت کهه بههتهازگی توجهه کارشناسهان و
طراحان و متخصصان فضاهای شهری را به تود جلب کرده است .متأسفانه بیشتر فضاهای شهری امروزی ازجملهه
میدانها مطلوبیت و کیفیت نزم را ندارند و ازنظر بصری جهذابیتی در بیننهده ایجهاد نمهیکننهد .فضهای شههری در
صورت داشتن مطلوبیت و جذابیت بصری میل و رغبت بیشتری را در افهراد و بازدیدکننهدگان بهرای مانهدن در آن
فضا ایجاد میکند؛ در غیر این صورت حضور در میدان نوعی حس بیگانگی برای حاضران به همراه تواهد داشهت
و تمایل به ماندن در فضا را از بین تواهد برد؛ درنتیجه فضا به عنصری بیهویت تبدیل تواهد شد که مردم هنگام
حضور در آن عاری از حس تعلق تواهند بود.
این مقاله به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است که عوامهل تأثیرگهذار بهر مطلوبیهت میهدانههای شههری
کدام اند و تأثیر این عوامل بر مطلوبیت این فضاها چگونه است .در این راستا میهدان سهاعت ،یکهی از میهدانههای
مرکزی  -تاریخی شهر تبریز ،انتخاب شده است تا ضمن بررسی شاتصهای مطلوبیت مکهان و تحلیهل و بررسهی
آنها ،الگوی مناسبی برای طراحی ،ساماندهی و بهسازی آنها پیشنهاد داده شود؛ از این رو بررسی عوامهل تأثیرگهذار
بر میزان مطلوبیت میدان شهری که میزان حضور ساکنان و بازدیدکنندگان را افزایش دهد و نهوعی حهس تعلهق بهه
میدان را بهمثابة فضایی جمعی در بافت تاریخی ایجاد کنهد ،از اههداف ایهن مقالهه اسهت .توجهه بهه گونهة گهره و
زیرمجموعة آن (میدان) در میان فضاهای شهری ،حاصل دغدغة صاحب نظران مباحث شهری درزمینة افزایش کیفی
و کمی حضور مردم در عرصة شهر است .در نگاه پژوهشگران دستکم پنج موضع زیر تشخیص داده میشود:
 رویکرد هنری و زیباییشناسی :توجه به میادین بهمنزلة گونهای نزم برای نیل بهه کیفیهت مطلهوب جسهمی وروانی در شهر.
 رویکرد تاریخی :تحلیل و بررسی فضاهای شهری و میادین در بافتهای تهاریخی و برشهمردن کیفیهتههایناشی از آنها.
 رویکرد گونهشناسی :برمبنای معیارهای کالبدی ،شکلی ،عملکردی یا دیگر معیارها از میدانها. رویکرد تحلیلی :شناتت میدان بهوسیلة اجزایی که منجر به ارائة معیارهایی برای طراحی و ارزیابی آن میشود. رویکرد قیاسی :شناتت وضع موجود و قیاس نمونهای ایرانی با نمونهای غیرایرانی یا قیهاس بها نمونهههها دردورههای زمانی و مطالعة روند تحول فضا (نژادستاری.)58 :1390 ،
رویکردی که در این مقاله به کار گرفته شده است ،تاریخی  -تحلیلی است .مصداق تقسهیمات یادشهده دیهدگاه
کامیلوزیته  ،شهرساز اتریشی ،است که با رویکردی زیباشناسانه ،میدان و در کنار آن تیابان را دو گونههای مهیدانهد
که هر شهری باید دست کم واجد چند نمونة مطلوب آنها باشد تا برای ساکنان لذت و افتخار بیافریند ،روح بشهر را
زنده کند و احساسات پاک و بزرگ را در جوانان پرورش دهد .او مباحثی چون محصهوربودن ،ارتبهام میهان بناهها،
شکل و اندازة میدان ،ترکیب میدانها و تشکیل میدانهای گروهی و موضهوع حضهور عناصهر طبیعهی در میهدان را
بررسی میکند (آسیابی.)46 :1389 ،
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مبانی نظری پژوهش
میدان
واژة «میدان» در فارسی به معنای «پیالة می» است؛ همچنین عیش فراخ توش ،صفحه ،زمین بیعمارت (دهخدا،
 .)392 :1378معنای این واژه مفهوم ظرفیت ،جا و مکانی را برای بودن چیزی و محتوایی دربردارد .صهاحبنظهران
در تعریف ماهیت میدان اذعان دارند مکان توانا و آزاد که برای «عبور» و «قرار» اسهتفاده مهیشهود؛ مکهانی کهه بهه
«شخص پیاده» وجود میدهد؛ همان آگاهی از شهروندبودن نزد «هابرماس» و «آرنهت»« .ریچهارد سهنت» نیهز آن را
فضای آموزشی و پرورشی میداند که انسان بهواسطة آن مکالمه میآموزد و هویت شههری و شههروندی بهه دنبهال
برگزاری فعالیتهای جمعی در آن شکل میگیرد (بس)24 :1389 ،؛ چنانکه میدان در طول شکلگیهری شههرها تها
دوران پیش از مدرنیته ،عنصری حیاتی در تقویت هویت شهر به شمار میرود؛ آگورا  ،فوروم  ،بازار  -میدان ،پیاتزا
و پالزا ،اسهامی مختلفهی اسهت کهه در جوامع مختلف به این عملکرد مشابه شهری داده شده و با وجهود تغییراتهی
در الگوی طراحی و سهنجهههای متفهاوت فرهنگهی هر جامعه همگی براسهاس همهان نیهاز و مفههوم واحهد اولیهه
طراحی شدهاند.
در ایران نیز بررسی تعاریف صاحبنظران گوناگون از میدان و نیز پیشینة آن نشان میدهد ایهن فضهای شههری،
مکان گردهمایی شهروندان و انجام فعالیتها و رویدادها بوده است .تاریخ میدان در ایران بهروشهنی مطالعهه نشهده
است .دربارة وجه تسمیة آن گفته شده به معنای «محل می» و مربوم به آیین کیش مهر بوده کهه در فضهای شههری
قرار میگرفته است .برتی گفته اند سنگابهای نصبشده در جلوتان ورودی مساجد تهاریخی ایهران ،تهداوم ایهن
سنت و دگردیسی آن به صورت آبخوری برای نمایش آیینی و معنویبودن فضا بوده است .در کتهابههای تهاریخی
ایران از دوران قدیم تاکنون بارها از واژة «میدان» استفاده شهده و معمهونب بهرای بیهان فضهاهایی بهه کهار رفتهه کهه
«بازبودن»« ،عمومیبودن»« ،مرکزیتداشتن»« ،تعاملیبودن»« ،پیامرسانبودن» و «حاوی عناصر نمادین طبیعتبودن» از
صفات اصلی آنها بوده است (عادلوند و موسوی لر.)15 :1394،
میدان در تمامی اعصار ،محل برتورد انسان ها و تعامالت اجتماعی و بههمنزلهة فضهایی عمهومی جایگهاه بهروز
ارزشهای گروههای مختلف انسانی بوده است (طهموری و حسینرضوی )95 :1389 ،که مسهیر دسترسهی و نظهام
گردشی داتل آنها برای عابران پیاده طراحی شده بود (قبادیهان)83 :1383 ،؛ همچنهین میهدان اثرگهذارترین فضهای
شهری در ذهنیت شهروندان است که در ذهن شهروندان حکم گرههای پررنگی را دارد (پاکزاد.)125 :1384 ،
کریر «میدان» را نخستین تمهید انسان برای بهرهمندی از فضای شهری برمیشمارد (.)Krier, 1979: 173
ازنظر زوکر میدان و عناصر مربوم به آن از دید کالبدی ،جزئی از ساتت فضای شهری و از دیهدگاه اجتمهاعی،
جایی برای تجمع مردم و امکان برقراری تعامالت اجتماعی است .او میدان را ساتتار طراحیشدهای میدانست کهه
چهارچوبی برای رشتهای از فعالیتهای انسانی است ()Zucker, 1959: 287؛ بنابراین مههمتهرین مشخصهة میهدان
عالوه بر عمومیبودن آن ،اهمیت نقش پیاده و تجمعات اجتماعی در آن است (عادلوند و موسوی لر.)15 :1394 ،
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تبدیل مفهوم میدان به فلکه
از دوران مدرن و پس از آن به دنبال تأکید بیشازحد بر فردیت انسان و انزواطلبی شهروند ،نقش میدان بهمنزلهة
بستر شکل گیری ارتباطات و مراودات اجتماعی کمرنگ شد و حتی از بین رفت .میدان در عهد مدرنیسم بها انقطهاع
از زمینة تاریخی و جغرافیایی تغییر ماهیت داد؛ بهطوریکه جایگزینی عنصر سواره با پیاده باعهث شهد ایهن فضهاها
همچون دیگر فضاهای این دوران عارضة بیهویتی را تجربه کنند .ویژگی تجمعپذیری میدان به این معنا که مردم و
فعالیتهای مردمی را در تود جمع میآورد ،از دست رفت و در یک دگردیسهی ناتوشهایند بهه عنصهری بهه نهام
«فلکه» تبدیل شد که دیگر جنبة اجتماعی نداشت و اجازة عبور ،قرار و نفوذ پیاده را نیز به فضا نمیداد و بهرتالف
میدان به فضایی بدل شد که توصیه به پراکندگی و بیقراری میکرد (عادلوند و موسوی لر.)16 :1394 ،
از پیدایش مفهوم «فلکه» کمتر از یک قرن میگذرد .در سال  1906مفهوم فلکه را شهرسازی به نام «اوژن هنارد»
برای آسانی تردد تودروها در تقاطع ها ارائه داد .فلکه عبارت است از گشودگی در تقاطع محورهها و جزیهرهای در
وسط این گشودگی .جزیرة میانی پوشش گیاهی ،آبنما ،فواره و گاه مجسمه دارد که معمونب تقاطعی مدور و عملکرد
اصلی آن ،توزیع حرکت تودروهاست .آنچه در طرح فلکه مطرح نیست ،حضور انسان است (پاکزاد.)51 :1383 ،
به واسطة ورود وسایل نقلیة موتوری به درون میدان ،حضور مردم ناامن و ناممکن شد و بهمرور زمهان عملکهرد
میدان به فضاهای شهری دیگر واگذار شد؛ به بیان دیگر ،میدانی که بهمنزلة یکی از کلیدیترین مکانهای جمعی در
طول تاریخ بهتوبی ایفای نقش کرده بود ،براسهاس نیازههای نهوع بشهر مهاهیتش تغییهر کهرد و از مرکهز تعهامالت
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی دیروز به شکل امروزی تود در زندگی ماشینی درآمهد (طهمهوری و حسهینرضهوی،
 .)96 :1389طی سالهای اتیر فرم و عملکرد میدانهای شهری ما دربرابهر تغییهرات و تحهونت سهریع و مخهرب
ناشی از ورود تودروی شخصی به شدت تغییر کرده است .میادین امروزی تلفیقی از فرم فلکه بهه معنهای میهدان و
عملکردی مختلط از این دو هستند (پاکزاد.)54 :1383 ،
بین میدان و فلکه تفاوتهای اساسی و عملکردی وجود دارد که این تفاوتها در جدول ( )1نشان داده شده است.
جدول :1 -تفاوت ویژگی های میدان و فلکه شهری؛ ماخذ( :رضویان و خدابخشی)1394،
ویژگی میدان

ویژگی فلکه

میدان از عناصر قدیمی شهری است.

فلکه پس از توسعة وسایل نقلیة موتوری بهویژه تودرو مطرح شد.

میدان به شکلهای مختلف ازجمله مدور ،چهارگوش ،مثلث یا بیشکل
طراحی میشود.
در میدان بر سکون و آرامش تأکید میشود.
میدان ،محل تجمع افراد و به همین دلیل حق تقدم با افراد پیاده است.

فلکه فقط شکل مدور یا بیضوی دارد.
در فلکه بر روانی حرکت وسایل نقلیه تأکید میشود.
فلکه ،محل توزیع و حرکت وسایل نقلیه و به همین دلیل حق تقدم با
وسایط نقلیه است.

در میدان فرصت درک جزئیات فضا برای افراد وجود دارد.

در فلکه فرصت درک جزئیات فضا وجود ندارد یا اندک است.

میدانها عموماب جداره دارند.

فلکهها بهویژه در مبادی ورودی شهرها جداره ندارند.

میدانها کارکردهای گوناگونی دارند.

کارکرد غالب در فلکهها ،کارکرد ارتباطی است.

در میدان مردم به توقف تشویق میشوند.

در فلکه تشویق به حرکت در اولویت است.

در میدان بر ایمنبودن پیاده تأکید میشود.

فلکه پس از توسعة وسایل نقلیة موتوری بهویژه تودرو مطرح شد.
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مطلوبیت میادین شهری
در فرهنگ فارسی معین از «مطلوبیت» به معنای تواستهشده ،طلبشده ،دلپسند و توشایند یاد میشهود .مفههوم
مطلوبی ت در معماری و شهرسازی ،میزان پذیرفته شدن فضای عمومی از جانب مردم و میزان تأثیرگهذاری آن مکهان
بر کاربران است  .میادین شهری به علت ماهیت تاص تود و عملکردشهان در سهاتتار فضهایی و کالبهدی شههر و
همچنین نقش بازتولید معنایی و ذهنی فضای عمومی شهری از اثرگذارترین فضاهای شهر در ذهنیت شهرونداناند.
میادین به طورکلی فضایی باز و وسیع دارند و کاربرد آنها عموماب از جنس مراودات اجتمهاعی ،تجمهع شههروندان و
ارتباطات متقابل بین آنهاست.
میدان شهری ،جزم اساسی طراحی شهر در نظر گرفته و اینگونه تعریف میشود« :منطقهای کهه از سهاتتمانهها
تشکیل شده و منطقهای طراحیشده است تا ساتتمانها را به بهترین وجه به نمایش بگهذارد» ( Moughtin, 2003:

.)87
هویت شهر و پسزمینههای فرهنگی جوامع با میدانهای شهری بازتاب مییابهد .میهدانههای شههری تصهویر و
شهرت شهر را نشان میدهد؛ زیرا میدان ،یکی از اجزای اصلی ساتتار شهر است.
با توجه به نظر لوی 1تفاوت اصلی بین پارک عمومی و میدان عمومی این اسهت کهه «در میهدان ،شههروندان بهه
تظاهرات و مانیفست طبیعت متصل نیستند؛ بلکه به قلب فرهنگ ،تاریخ و حافظهة شههری متصهلانهد» ( Murat Z.

)Memluk, 2013: 513؛ بنابراین ایجاد فضاهایی مناسب و مطلوب برای تمهامی گهروهههای اجتمهاعی ،بخشهی از
وظایف مدیریت شهری در حوزة طراحی و برنامهریزی برای توسعة شههر محسهوب مهیشهود .کهاهش مطلوبیهت
شاتصه های کیفی در فضاهای عمومی شهری ،یکی از مشهکالتی اسه ت کهه شههرهای امهروز مها بها آن دسهت بهه
گریبان اند و از آنجا که فضاهای عمومی شهر ،تجلی مکانی حیات شهری و حضور شهروندان در شهر هسهتند ،اثهر
متقابل کاهش کیفیت فضاهای شهری بر تنزل کیفیت زندگی شهری ،عمق و ابعاد این مشکل را روشنتر مهیسهازد
(رفیعی و همکاران .)1 :1392 ،در زیر به بعضی از عوامل مؤثر بر مطلوبیت میدان اشاره میشود:
 اجتماعپذیری در میدانهای شهریمیدان های شهری از جنبة حضور و مشارکت اجتماعی مردم حائز اهمیتاند؛ اما آنچه ایهن فضهاها را بهه لحها
اجتماعی فعال می سازد ،در درجة اول عوامل کالبدی است که بتواند زمینهساز ورود و سپس توقف افراد درون فضا
باشد؛ ازجمله دسترسیها ،جاذبههای بصری ،عوامل طبیعی و بسیاری عوامل دیگر؛ اما آنچه بیش از ابعاد کالبدی در
حضور و تعامل اجتماعی افراد مهؤثر اسهت ،پهیشبینه ی و تلهق رویهدادهای اجتمهاعی اسهت کهه در عهین ایجهاد
فرصتهای مشارکت در فعالیتهای اجتماعی ،زمینهساز ارتقام حس تعلق به مکان است (دانهشپهور و چرتچیهان،
.)20 :1386

Levy
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فضاهای عمومی ،فضاهایی هستند که افراد و گروههای مختلف اجتماعی در آن سهیماند .این فضاها محل تبادل
افکار و اطالعات و مکانی برای شکل گیری شبکه های اجتماعی انهد .چنهین فضهاهایی بهیش از آنکهه فضها باشهند،
تجربه اند که نتیجة چنین تعامل و تجاربی در میان افراد و گروههای مختلف ،دریافت حس هویت جمعی ،احترام به
تود ،ارتقام مهارتهای جمعی و مشارکت اجتماعی تواهد بود ( .)Hajer, 2001: 57حمایت و حفاظت از فضها و
توشایندی بصری آن سبب می شود مردم به آن فضا جذب شوند و به آسایش ذهنی در آن دست یابند که ایهن امهر
به توقف ،قدمزدن و تجربة حیات جمعی مردم در آن فضا منجر تواهد شد.
میدان ،فضای شهری تأمینکنندة بعضی از غرایز انسان ازجمله نیاز به در کنار جمع بودن و برقهراری ارتبهام بها
سایر افراد است .عوامل و ساتتارهای اجتماعی شامل روابط همسایگی ،آشنایی افراد ،تاطرات تلخ و شیرین محله،
وجود طبقات اجتماعی هم سطح در کنار یکدیگر ،برگزاری آیینهای جمعی و وجود سازمانها و نهادههای مردمهی
در محله و همچنین ساتتارهای فضایی و کالبدی شامل وجود مرکز محله با سازمان فضایی تاص و عملکردههای
متنوع و نزم ،عناصر و نشانههای کالبدی نظیر بناهای تاریخی ،فضاهای سبز و نامگذاری کوچهها و فضاها با اسامی
هویت دار ،بیشترین نقش را در ایجاد پیوند روحیروانی افراد بازی میکردند که در این میان نقش روابط همسایگی
و آشنایی افراد و در کل عوامل و ساتتارهای اجتماعی در ایجاد پیوندهای روحیروانی بیش از نقهش سهاتتارهای
فضایی و کالبدی در محله است (پیربابایی و سجادزاده .)20 :1390 ،فرایند اجتماعپهذیری و ارتقهام حیهات جمعهی
درون فضاهای عمومی مبتنی بر مراحل زیر است:
 .1پذیرابودن فضا برای افراد و گروههای اجتماعی مختلف
 .2تأمین آسایش روانی و فیزیکی
 .3لذتبردن افراد و گروههای اجتماعی از حضور در فضا
در این صورت مابهازاهای فضایی چون  -1دعوتکنندگی -2 ،امنیت و  - 3مطلوبیت نامبردنی اسهت کهه ابعهاد
مختلف آنها در نمودار ( )1ارائه شده است.
اجتماع پذیری

دعوت کنندگی

دسترسی بصری و
کالبدی

تنوع فضایی

امنیت

کنترل ترافیک

حفاظت از جرم

مطلوبیت

حفاظت از

لذت بردن از

مسائل اقلیمی

شرایط اقلیمی

جاذبه بصری

نمودار :1 -عوامل تأثیرگذار بر اجتماعپذیری میدانهای شهری؛ منبع :با اقتباس از دانشپور و چرخچیان27 :1386 ،

 دلبستگی به مکان در میدانهای شهریمکان از سه مؤلفة مرتبط به هم تشکیل شده است که به آن معنها و مفههوم تهاص مهیبخشهد :محهیط فیزیکهی،
روانشناتتی درون افراد و فرایندهای اجتماعی (  .)Canter, 1977: 159حس مکان به معنهای ادراک ذهنهی مهردم و
احساسات کموبیش آگاهانة آنها از محیط تود است که شخص را در ارتباطی درونی با محیط قرار میدهد؛ بهطوریکه
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فهم و احساس فرد با زمینة معنایی محیط پیوند میتورد و یکپارچه میشود .این حس عاملی است که موجب تبدیل
فضا به مکانی با ویژگی های حسی و رفتاری ویژه برای افراد تاص میشود (فالحت .)64 :1385 ،حهس مکهان بهه
معنای مرتبط شدن با مکان به واسطة درک نمادها و فعالیت های روزمره است .این حس ممکن است در مکان زندگی
فرد به وجود آید و با گذر زمان عمق و گسترش یابد ( .)Relph, 1976: 79ارزشهای فردی و جسمی بر چگونگی
حس مکان ،و حس مکان نیز بر ارزش ها ،نگرشها و بهویژه رفتار فردی و اجتماعی افراد در مکان تأثیر میگذارد و
افراد معمونب در فعالیتهای اجتماعی با توجه به چگونگی حسشان به مکان شرکت میکنند ( .)Canter, 1977: 173
دلبستگی به میدان ضمن ناشی بودن از تجربه ها ،رفتارها و سازمان اجتماعی و احساسی افراد ،محرک انگیزهههای
رفتاری افراد است و هدفمندی رفتاری را برقرار میسازد؛ بنابراین فرد با رفتار و کنشهای تود در میدان ،سهعی در
توجه بیشتر به آن و مراقبت بیشتر از آن تواهد داشت .دلبستگی به مکان مبنای نحوة ارتبام و تعامل عهاطفی مثبهت
انسان با میدان است و بهواسطة ویژگیهای فردی ،جمعی ،فرهنگی و اجتماعی ایجاد مهیشهود ( Altman & Low,

.)1992: 145
دلبستگی به میدان ،نقطة تالقی عناصر کالبدی ،فعالیتها و مفاهیم ذهنی دربارة مکان است .توجه به عوامل مهؤثر
بر دلبستگی افراد به میدان های شهری نقش مؤثری در هویت و مطلوبیت میدانها دارد .معنا و دلبسهتگی از تهواص
مکان است و نبود آن ،حس مکان و هویت آن را تضعیف میکند .دلبستگی به مکان بهمنزلة یک مفهوم رابطه و نقطة
اتصال بین مردم و مکانها و زنجیرهای بین مردم و محیطهای معنادار است (سجادزاده.)69 :1392 ،
مفهوم دلبستگی به مکان در قلمرو تداعی معانی محیط تعریف میشود .معنا مربوم به جنبههههای روانشناسهی و
ادراکی تجربة محیطی است و در این محدوده ،دلبستگی به میدان بهمثابة نقطة اتصال فرد و محیط تعریف مهیشهود
(.)Hernandez, 2001: 121
مطالعات «استدمن» نشان می دهد معانی نمادین میدان ،نقش مهمی در دلبستگی به مکان ایفا میکنهد ( Stedman,

 .) 2003: 682عوامل عملکردی که مبتنی بر کیفیت مکان در پاسخگویی بهه نیازههای کهاربران در مقایسهه بها سهایر
مکان های مشابه موجود است ،وابسته به تجارب قبلی فرد ،نحوة دسترسی به میدان و الگوهای فعالیتی موجود در آن
است (  .)Williams & Vaske, 2003: 18یکی دیگر از ویژگیهای دلبستگی به میدان ،روابط احساسهی نزدیهک بها
میدان است؛ به این ترتیب دلبستگی به مکان ،پیوندی مؤثر و ماندگار را با مکانهایی ایجاد کرده اسهت کهه مهردم از
آنها استفاده میکنند و در آنجاست که آنها احساس آسایش و آرامش بیشتری دارنهد (  .)Hernandez, 2001: 121در
نمودار ( )2عوامل مؤثر بر دلبستگی به میدان ارائه میشود.
دلبستگی به میدان

عوامل معنایی

عوامل عملکردی

عوامل احساسی

معانی

تعامالت

جنبه روانشناسی

احساس آسایش و

پیوند مؤثر با

نمادین مکان

اجتماعی

و ادراکی

آرامش

مکان

تجارب پیشین فرد

نحوه دسترسی
به مکان

نمودار :2 -عوامل مؤثر بر دلبستگی به میدان؛ منبع :نگارندگان

الگوی فعالیتی
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 جذابیت بصری در مطلوبیت میدانهای شهریکیفیت بصری فضا به علت تعامل دیداری مستقیم با چشم انسان ،یکی از نخستین گهامههای درک شههروندان از
توشایندی فضاست .در مبانی طراحی شهری ،این موضوع با زیباییشناسی بصری فضاهای عمهومی شههری همهراه
میشود و مفاهیم پایهای همچون تباین و تضاد ،شگفتی و پیچیدگی در این زمینه مطرح میشهوند (اربهابزادگهان و
رنجبر.)49 :1388 ،
نیاز به زیبایی جزو ناشناتتهترین نیازهاست« .مازلو» 1معتقد است این نیاز در بعضی افراد وجود دارد .ایهنگونهه
افراد با دیدن زشتی بیمار می شوند و با قرارگرفتن در محیطی زیبا بهبود مییابند .این حالت تقریبهاب بههطهور عهام در
کودکان سالم دیده می شود .در تعریف این نیاز سه موضوع ارزش ،لذت و تعجب مهم اسهت (متهولی.)125 :1389 ،
«لوو» برای چهارچوب نظری پژوهش تود در کپنهاگ ،نظریة ابعهاد انسهانی را از عوامهل فیزیکهی و روانهی ترکیهب
میکند و نشان میدهد مقیاس مطلق یک میدان به اندازة واقعی آن است؛ درحالیکه مقیاس نسبی نشان دهندة قهدرت
جذب میدان است که در تصور ذهنی مردم از مقیاس میدان تأثیر دارد (.)Liu, 2013: 2
در این میان تباین و تضاد از ابهام بیشتری نسبت به بقیه برتوردار بوده است .با توجه بهه یکنهواتتی حهاکم بهر
سیمای میادین شهری در شهرهای امروزی ایران به نظر میرسد امکان بهرهگیهری بیشهتر از پتانسهیلههای تضهاد در
ایجاد تنوع بصری وجود دارد .تضاد یک نشانة شهری با بستر آن نقش مؤثرتری در ویژگی نشانهبودن آن دارد .نگهاه
به بیشتر میادین شهری شاتص ،بیان کنندة این مطلب است که در عمدة این فضاها درجههای از تضهاد وجهود دارد.
تباین و تفاوتها در فرم ،تنوع در فعالیتهها و ...در میهادین شههری در درجهات مختلهف تضهاد بررسهی مهیشهود
(ارباب زادگان و رنجبر .)49 :1388 ،واژة تضاد زمانی معنا مییابد که رابطة یک عنصر تاص با دیگر عناصر بررسهی
شود« .تضاد» به این معناست که آنچه ساتته میشود ،بهعمد تود را از محیط اطراف جهدا کنهد و بهه شهکل «چیهز
دیگر» نشان دهد .در نظریة اطالعات« ،چیز دیگر»بودن به معنی غیرمنتظرهبودن یا بداعت است .هر چیز بدیعی بایهد
دست کم ارتباطی با چیزهای پیشین داشته باشد تا پیام آن درک شود .به این معنی که برتالف کوشش طراح در چیز
دیگر بودن نقش ،بایستی عواملی از زمینه در نقش حف شده باشد (پاکزاد.)129 :1385 ،
پیچیدگی ،یکی از مظاهر زیباییشناس ی است که همواره در مقابل یکنواتتی و سادگی در معمهاری و شهرسهازی
دربارة آن بحث شده است .بیشتر مطالعات در حوزة پیچیدگی ،تضاد و یکنواتتی در قالب زیباییشناسی فهرم انجهام
شده است .بارزترین این مطالعات ،کتاب پیچیدگی و تضاد رابرت ونتوری 2است .پیچیدگی از چند راه انهدازهگیهری
می شود که تعداد عناصر یک نظام ،تازگی و شگفت آوربودن ،الگوهای بافت و سطوح نظم عناصهر از آن جملههانهد.
البته بیان این نکته ضروری است که یادگیری و تجربه در چگونگی ادراک سطوح و میزان پیچیدگی تأثیرگذار اسهت
(لنگ.)223 :1383 ،

Maslow
Robert Charles Venturi
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راپاپورت 1درزمینة رابطة بین پیچیدگی و سادگی و ارزشهای لذت بخش بیهان مهیکنهد دسهتیهافتن بهه آن دو
راهحل دارد :یکی با ابهام (به مفهوم چندمعنایی ،نه مشخصنبودن معانی) و دیگری با استفاده از محیطهای متنهوع و
غنی از یک منظر که بهطور کامل دیده نشوند؛ به گونهای که در عین آشکارکردن تهود ،ویژگهیههای رمهزی داشهته
باشند (ایروانی.)137 :1371 ،
شگفتی ،یکی از عوامل تأثیرگذار در جذابیت بصری میدان ،به تحریک حس اکتشاف در فضا بها ایجهاد جهذابیت
فضا برای ناظر اشاره میکند .این امر به نوعی فاشکردن یک راز است؛ حسی که هرچهه بیشهتر بهه آن دقهت شهود،
مفاهیم بیشتری از آن آشکار میشود .در نمودار ( )3عوامل مؤثر بر جذابیت بصری میدان ارائه میشود.
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نمودار :3 -عوامل مؤثر بر جذابیت بصری میدان شهری؛ منبع :نگارندگان

 خاطرة جمعی در میدانهای شهریبیشتر نظریهپردازان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که ایجاد پیوندهای عاطفی بها مکهان از پهیشنیازههای تعهادل
روانی است که نزمة غلبه بر بحرانهای هویتی است و زمینة درگیری مردم را در فعالیتهای محلی فراهم مهیکنهد.
تاطرة جمعی ،تاطرة مشترک افراد از وقایع و رویدادهاست که با برقراری پیوند میان فرد بهمثابة عضوی از گروه و
مکان ،امکان درگیری او را در فعالیت های محلی فراهم می کند و با ایجاد معنهی در فضها بهه ایجهاد هویهت مکهانی
میانجامد (.)Lewicka, 2008: 211
عناصر کالبدی بهتنها یی منجر به حف تاطرات جمعی نمیشوند؛ در کنار آن فعالیتها و عملکردهای متنهوع بها
مقیاس های گوناگون در فضا درمقایسه با فرم در اولویت قرار میگیرند .حفه سهاتتار کالبهدی  -فضهایی بههمنزلهة
ظرف شکل گیری تاطره ،نقش مهمی در حف و تداوم تاطرة جمعی دارد .مکان صرفاب یک جا نیست ،بلکهه جهایی
تاص است .آنچه مکان را تاص می سازد ،رویدادهایی است که در آن به وقوع میپیوندد و امتزاج آن با ارزشهای
بصری است (پرتوی .)71 :1387 ،از آنجایی که میدان شهری ،کریستالیسم تمدن مادی و معنهوی اسهت ،بها زنهدگی
روزمرة مردم ارتبام دارد و آداب و رسوم محلی را بهمنزلة پنجهرة فرهنگهی نشهان مهیدههد ( Huang et al, 2017:

.)137
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الکساندر در کتاب راه بیزمان ساتتن ارتبام بین مکان و رویداد را این گونه معنا میکند« :هیچ الگوی رویهدادی
را بدون جایی تصور نمی کنم که در آن رخ میدهد» (الکساندر .)56 :1381 ،لینچ نیز مکانها را تکیهگاه مناسبی برای
احساسات ،ارزشها و تاطرات شخصی میداند (لینچ.)170 :1376 ،
میدان فضایی برای وقوع حوادث و رویدادها فراهم میکند و زمینههسهاز حفه تهاطرات اسهت .میهدان ،مکهان
گردهمایی شهروندان و قرارگرفتن فعالیت ها و رویدادهاست؛ بنابراین باید در درجة اول ویژگیههای ایجادکننهده و
تداوم بخش تاطرات را در ساتتار مکان جست وجو کرد .برای بررسی یهک میهدان شههری از جنبهة شهکلدههی و
تداوم بخشیدن به تاطرات جمعی باید به مؤلفههایی توجه کرد که به برقراری روابط اجتماعی ،شکلگیری گهروههها،
وقوع رویدادها و شکلگیری تصویر ذهنی منجر میشود (براساس نمودار  .)4این مؤلفهها شامل سکون ،تجمعپذیری،
یکپارچگی ،تعین فضایی ،انعطافپذیری ،دیالکتیک درون و بیرون ،شناسایی و جهتیابی است که هریک به نحهوی
سبب شکلگیری روابط اجتماعی و رویدادها و درنتیجه شکلگیری تاطره میشوند (آزاد و پرتوی.)1 :1392 ،

نمودار :4 -نحوة شکلگیری خاطرة جمعی؛ منبع :آزاد و پرتوی4 :1392 ،

روش پژوهش
پژوهش حاضر ترکیبی از روشهای کیفی و کمی است که عوامل مؤثر بر مطلوبیت میهدان و ارائهة راهکارههایی
برای مطلوبیت وضعیت کنونی میدان مرکزی  -تاریخی تبریز یعنی میدان ساعت تبریز را شناسهایی کهرده اسهت .بهه
این منظور با مرور عوامل مهم و شاتص در ارتبام با مفهاهیم اجتمهاعپهذیری ،تهاطرة جمعهی ،جهذابیت بصهری و
دلبستگی به مکان برای استخراج چهارچوب نظری مطلوبیت فضایی میدان تالش شده است.
این پژوهش ازلحا هدف جزو پژوهش های کاربردی است و برای گردآوری دادهها از میان انهواع مصهاحبه ،از
مصاحبة نیمهساتتیافته استفاده شده است .ایهن نهوع مصهاحبه بهه دلیهل انعطهافپهذیری و عمیهقبهودن ،مناسهب
پژوهشهای کیفی است .دربارة اندازه و حجم نمونهها در پژوهش کیفی نزم است یادآوری شود قواعد دقیقی برای
حجم نمونه وجود ندارد .زمانی به کار انتخاب نمونهها پایان داده میشود که انتخاب نمونهها اشباع شده باشد؛ یعنی
دیگر امکان یافتن چیزهای جدید نباشد .در پژوهش حاضر برای انتخاب افراد مصاحبهشونده ،از روش نمونههگیهری
هدفمند و به شیوة تدریجی استفاده شده است؛ بنابراین با استفاده از روش اشهباع داده در پهژوهش حاضهر بههمثابهة
استاندارد طالیی پایان نمونه گیری ،حدود  50نفر از ساکنان شهر تبریز انتخاب شدند .برای تحلیل دادههای حاصل از
مصاحبه ،روش تحلیل مضمون به کار رفته است .تحلیل مضمون ،روشی برای شناتت تحلیهل و گهزارش الگوههای
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موجود در دادههای کیفی است .این روش فرایندی برای تحلیل دادههای متنی است و دادههای پراکنده و متنوع را به
دادههای غنی و تفصیلی تبدیل میکند ( )Braun & Clark, 2006: 77؛ همچنین پژوهش به روش کمی با اسهتفاده از
روش تاپسیس انجام شده است.
نمونة مطالعه شده در این پژوهش ،میدان ساعت واقع در بافت تاریخی و مرکزی شهر تبریز اسهت .درواقهع ایهن
میدان ،معروف ترین میدان شهر تبریز و از حیث تاریخی حائز اهمیت است .به ایهن منظهور بها مطالعهات میهدانی بها
کمک پرسش نامه و مصاحبه با ساکنان و بازدیدکنندگان این میدان بررسی و مطالعهه شهد .پرسهشهها شهامل عوامهل
فرهنگی  -اجتماعی و عوامل تأثیرگذار بر مطلوبیت میدان (اجتماعپهذیری ،دلبسهتگی بهه مکهان ،تهاطرة جمعهی و
جذابیت بصری) است .در این راستا با روش نمونهگیری تصادفی با  50نفر از ساکنان شهر تبریهز در ردهههای سهنی
 20تا  80سال مصاحبه شده و توزیع جنسیت در آنها تقریباب یکسان و متوسط دورة سکونت آنها  20تا  90سال بهوده
است .درنهایت به روش کیفی و کمی یافتههای حاصل از مصاحبههها تحلیهل و اسهتنتاج شهد .در جهدول ( )2مهدل
عملیاتی پژوهش ارائه شده است .در این جدول پرسهشههای پرسهیدهشهده از مصهاحبهشهوندگان براسهاس عوامهل
چهارگانه (اجتماعپذیری ،تاطرة جمعی ،حس دلبستگی و جذابیت بصری) تقسیمبندی شده است.
جدول :2 -مدل عملیاتی پژوهش؛ منبع :نگارندگان براساس نظریات
اجتماعپذیری

خاطرة جمعی

حس دلبستگی

جذابیت بصری

میزان تمایل به حضور در میدان

حس ماندگاری در فضا

میزان سمبلیکبودن میدان

وجود تنوع و تضاد کالبدی

(دعوتکنندگی)

(ویژگی فضایی)

(معنایی)

در میدان (تضاد و تباین)

وقوع رویدادهای تاریخی یا ملی

حس تعلق و وابستگی به مکان

میزان منحصربهفردبودن میدان

در میدان (کاراکتر زمان)

(احساسی)

(شگفتی)

تنوع کاربردها و فعالیتها

مطابقتداشتن با فرهنگ و

میزان پاسخگویی به نیازهای

تنوع کاربردها و فعالیتها

(مطلوبیت)

تاریخچة شهر (کاراکتر زمان)

کاربران (عملکردی)

(پیچیدگی)

حس امنیت در میدان (امنیت)

معرفی محدودة پژوهش
شهر تبریز از گذشته به دلیل قرارگیری در مسیر جادة ابریشم و آبوهوای مساعد همیشه مرکز توجه و از دیرباز
مهد تمدن بوده است .این شهر به دلیل اهمیت ویژهاش چندین بار در ادوار مختلف تاریخی پایتخت شده است و به
همین دلیل آثار تاریخی و بناهایی شاتص دارد که هرچند در گذشته به دلیل زلزله بیشتر آنها زیر آوار مدفون شدند،
ولی هماکنون نیز آثار ارزشمندی دارد که این شهر را شاتص کرده است.

شکل :1 -موقعیت قرارگیری میدان ساعت در شهر تبریز (شکل چپ)؛ تصویر میدان ساعت و ساختمان شهرداری تبریز
(شکل راست)؛ منبع :نگارندگان
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میدان ساعت (شهرداری) در مقابل کاخ شهرداری تبریز معروف به «ساتتمان ساعت» واقع شده است .مهردم بهه
این میدان «ساحات قاباغی» (جلوی ساعت) می گویند .این میدان در تقاطع تیابانهای ارتش جنوبی و امهام تمینهی
قرار دارد .وجه تسمیة این میدان به سبب شهرت ساعت تعبیه شده روی عمارت شهرداری است .این میدان تها سهال
 1324چهارراه بود .در زمان حکومت ملی آذربایجان ،میدان آن ساتته شد و تندیس نیمتنة باقرتان ،سهانر ملهی ،در
آنجا نصب شد .به این ترتیب میدان ساعت بهمنزلة یک میدان مرکزی  -تاریخی و مهم بررسی شده کهه نمهاد شههر
تبریز است.
یافتههای پژوهش (روش کیفی)
بهمنظور ارزیابی عوامل اثرگذار بر مطلوبیت میدانهای شههری ،پرسهشنامهههها در چههار قالهب تضهاد بصهری،
اجتماعپذیری ،تاطرة جمعی و دلبستگی به مکان و نیز پرسهشههای فهردی  -اجتمهاعی طراحهی و براسهاس آنهها
مصاحبههایی با  50نفر شهروند انجام و سپس با تحلیل ههای کیفهی و آمهاری بررسهی شهد .در ارتبهام بها شهاتص
اجتماعپهذیری و تهاطرة جمعهی ،مؤلفهه ههایی چهون داشهتن تهاطره از میهدان ،اتفاقهات مههم تهاریخی در میهدان،
مطابقت داشتن با فرهنگ و تاریخچة شهر سنجیده شد .در ارتبام با شاتص دلبستگی بهه مکهان و جهذابیت بصهری
مؤلفه هایی چون تضاد و تنوع کالبدی ،حس هویت و تعلهق ،حهس مانهدن در فضها ،تنهوع کهاربری و فعالیهتهها و
تغییرات میدان تاکنون ارزیابی شد .در زیر یافتههای هر بخش کوتاه توضیح داده میشود:
 میزان تأثیر اجتماعپذیری بر مطلوبیت میدان ساعتیافته های میدانی پژوهش نشان میدهد رابطة نزدیکی میان عامل اجتماعپذیری و مطلوبیت در میدان وجهود دارد.
تمایل به حضور در میدان ،تنوع فعالیتها و کهاربری هها و نیهز حهس امنیهت از عهواملی هسهتند کهه در ایهن زمینهه
تأثیرگذارند .یافته ها نشان داد میدان ساعت بهمثابة فضایی جمعی در حد مطلوبی اجتماعپذیر نیست؛ زیرا همانطهور
که در جدول ( )3مشهود است ،میزان رضهایت مهردم از همهة مؤلفههههای مهؤثر در اجتمهاعپهذیری میهدان در حهد
پذیرفته ای نیست  .رضایت شهروندان از مؤلفة حس امنیت در میدان کمترین و از مؤلفة تنوع فعالیتها و کاربریهها،
بیشترین میزان است.
جدول :3 -تحلیل عوامل تأثیرگذار بر اجتماعپذیری میدان از منظر شهروندان
اجتماعپذیری

درصد
رضایت

میزان تمایل به حضور در میدان

%20

تنوع فعالیتها و کاربریها

%40

حس امنیت در میدان

%15

دالیل رضایت
وجود ساتتمان شهرداری بهمثابة
فضایی دیدنی
تنوع کاربریهای تجاری و اداری
حس امنیت به دلیل امنبودن
شهر نه صرفاب میدان

درصد
نارضایتی
%80
%60
%85

دالیل نارضایتی
نبود فضای مکث و استراحت ،فضای تفریحی و
فضای سبز ،ازدحام سوارهها در اطراف میدان
کمبودن کاربریهای تفریحی ،فرهنگی و ...
ازدحام سوارهها و اولویتداشتن سواره بر پیاده،
نبود احساس آرامش و امنیت
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مصاحبه شوندگان پیشنهادهایی در راستای افزایش اجتماعپذیری میدان بیان کردند کهه بهه آنهها اشهاره مهیشهود:
 -1ایجاد فضای سبز و استراحت؛  - 2ایجاد فضاهای تفریحی ،تجاری و فرهنگی؛  -3ایجاد فضای توقف و مکهث؛
 -4حذف سواره ها از میدان برای ایجاد حس آرامش ،امنیت و ماندگاری بیشتر در میدان؛  -5ایجاد کاربریهایی کهه
نشاندهندة بافت قدیمی شهر باشند؛ مانند موزه و بازار سنتی م ثل بازار فرش ،سوغات و صنایع دستی ،مسجد و. ...
 میزان تأثیرگذاری خاطرة جمعی بر مطلوبیت میدان ساعتمیدان ساعت به مثابة فضایی تاریخی و همچنین نماد و سنبل شهر تبریز ،جایگهاه تاصهی در تهاطرات و اذههان
عمومی ساکنان دارد .رویدادهای تاریخی و ملی زیادی در این میدان در ادوار گوناگون اتفاق افتاده است کهه بیشهتر
مصاحبه شوندگان به آنها اشاره کهرده انهد؛ رویهدادهایی از قبیهل پیشههوری ،انقهالب ،جشهنههای ملهی و مهذهبی و
به طورکلی تمامی تظاهرات و راهپیمایی ها در طول تاریخ .آمار ثبتشده در جدول ( )4بیانکنندة این حقیقهت اسهت
که میزان رضایت مردم و شهروندان بهجز یک عامل (حس ماندگاری در فضا) از دو عامل مهؤثر در تهاطرة جمعهی
(رویدادهای تاریخی و مطابقت داشتن با فرهنگ) زیاد بوده و بیشترین رضایت از عامل وقوع رویدادهای تاریخی یها
ملی در میدان است .درنتیجه تاطرة جمعی در میدان ساعت تا حدودی از امتیازات آن محسوب میشود.
جدول :4 -تحلیل عوامل تأثیرگذار بر خاطرة جمعی میدان از منظر شهروندان
خاطرة جمعی
حس ماندگاری
در فضا

درصد
رضایت
%20

وقوع رویدادهای
تاریخی یا ملی

%70

فضایی دیدنی

%80

نبود فضای مکث و استراحت ،فضای تفریحی و فضای سبز،
ازدحام سوارهها در اطراف میدان ،نبود حس آرامش و امنیت

جشنهای ملی و مذهبی،

%30

نبود تاطره در میدان به دلیل جوانبودن

تظاهرات و راهپیماییها

مطابقتداشتن با
تاریخچة شهر

وجود ساتتمان شهرداری بهمثابة

نارضایتی

رویدادهای پیشهوری ،انقالب و

در میدان

فرهنگ و

دالیل رضایت

درصد

دالیل نارضایتی

%60

قدمت تاریخی و وجود ساتتمان

به دلیل ازبینرفتن بافت قدیمی هماکنون بیانکنندة فرهنگ

شهرداری سنبل و نماد شهربودن

شهر نیست.

که باید وضعیت کنونی آن حف

%40

به دلیل کاربری ساتتمان شهرداری بهمنزلة شورای شهر

شود تا در آینده نیز نماد شهر باقی

بیانکنندة فرهنگ شهر نیست (موزه بهتر است)؛ نبود مطابقت

بماند.

بین ساتتمانهای جدید با تاریخچة شهر

 میزان تأثیرگذاری جذابیت بصری بر مطلوبیت میدان ساعتعامههل جههذابیت بصههری از سههه دیههدگاه بررسههی شههده اسههت و جههدول ( )5نشههان مههیدهههد میههزان رضههایت
مصاحبه شوندگان از دو عامل (تنوع و تضاد کالبدی ،تنوع فعالیتها و کاربریها) زیر  50%است .بر این مبنا جذابیت
بصری میدان ازنظر مردم در وضعیت نامناسبی است .بیشتر مصهاحبهشهوندگان بهر ایهن عقیهده بودنهد بههجهز بنهای
شهرداری که در یک سمت میدان قهرار و غنهای معمهاری زیهادی دارد و منحصهربهفهرد اسهت ،بقیهة کهاربریهها و
ساتتمان ها و نیز تود میدان جذابیت بصری ندارند و برعکس تأثیر منفی بر چهرة میدان میگذارند .سهاتتمانههای
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مخروبه در اطراف میدان از عوامل دیگری هستند که تأثیر منفی بر جذابیت بصری میدان گذاشتهاند .تغییراتی کهه در
طول سال های گذشته در میدان اتفاق افتاده ،آثار مطلوب و نامطلوب در میدان داشته است کهه در ایهن میهان بنها بهه
عقیدة مصاحبه شوندگان میزان آثار نامطلوب آنها تا حدودی بیشتر بوده است .پیشنهادههای مصهاحبهشهوندگان بهرای
بهبود جذابیت بصری میدان -1 :بازسازی ساتتمان های اطراف میدان و رسیدگی به نمهای سهاتتمانهها؛  -2ایجهاد
فضای سبز و پارک در میدان برای بهبود دید و منظر؛  -3احداث سهاتتمان دیگهری ماننهد سهاتتمان شههرداری در
سمت دیگر میدان برای ایجاد تقارن و هارمونی در میدان؛  -4تغییر کاربریها از بانک و مغازه و  ...به کهاربریههای
تفریحی و فرهنگی؛  -5ایجاد یک المان شاتص در میدان.
جدول :5 -تحلیل عوامل تأثیرگذار بر جذابیت بصری میدان از منظر شهروندان
جذابیت بصری
وجود تنوع و تضاد کالبدی در
میدان

درصد
رضایت

دالیل رضایت

درصد
نارضایتی

وجود تضاد بصری بین ساتتمان
%43.5

شهرداری و ساتتمانهای اطراف

%56.5

ازلحا جدید و قدیمیبودن
وجود ساتتمان شهرداری ،قرارگیری در

میزان منحصربهفردبودن میدان

%65

بافت تاریخی ،سمبلیکبودن میدان

%35

ازنظر شهروندان
تنوع کاربریها و فعالیتها

%40

تنوع کاربریهای تجاری و اداری

%60

دالیل نارضایتی
نبود تضاد و هیچگونه المان بصری در
مرکز و بدنة میدان
نبود المان شاتص در تود میدان،
نبود زیبایی تود میدان
کمبودن کاربریهای تفریحی،
فرهنگی و...

 تأثیرگذاری حس دلبستگی به مکان بر مطلوبیت میدان ساعتمیدان ساعت از فضاهای قدیمی شهر تبریز است؛ به همین دلیل بیشتر بومیان این شهر احساس تعلق و وابستگی
تاصی به این میدان دارند .این حس تعلق در افراد مسن قویتر است که شاهد وقایع و رویدادهای بیشتری در ایهن
میدان بوده اند و شناتت بیشتری از میدان داشتهاند .براساس جدول ( ،)6درواقع از میان مؤلفههای سهگانة تأثیرگهذار
بر دلبستگی به میدان ،مؤلفههای تعلق و وابستگی به میدان و میزان سمبلیکبودن ،نقش مثبتی در ایجاد دلبسهتگی بهه
میدان داشته اند که از میان این دو نیز مؤلفة سمبلیک بودن میدان ،تأثیر چشمگیری در رضایت شهروندان داشته اسهت
و نزدیک به  %100مصاحبه شوندگان در این زمینه اعالم رضایت کردهاند؛ اما میزان رضایت شهروندان از مؤلفة میزان
پاسخگویی به نیازهای کاربران در حد پذیرفته ای نیست .پیشنهادهایی از طرف مصاحبهشهوندگان بههمنظهور تقویهت
عامل پاسخگویی به نیازهای کاربران ارائه شده است که از این میان به پیشنهادهای زیر اشاره میشود:
 -1ایجاد فضای سبز ،تفریح ،استراحت و ...؛  -2ایجاد کاربریههای فرهنگهی؛  -3ایجهاد پارکینهگ متناسهب بها
نیازهای کاربران؛  -4بزرگترشدن ابعاد میدان متناسب با نیازهای شهر؛  -5ایجاد تمهیداتی برای رفع ترافیک شههری
در میدان.
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جدول :6 -تحلیل عوامل تأثیرگذار بر دلبستگی به میدان از منظر شهروندان
درصد

دلبستگی به مکان

دالیل رضایت

رضایت

میزان سمبلیکبودن
میدان

%98

درصد
نارضایتی

وجود ساتتمان شهرداری بهمنزلة فضایی

%2

تاریخی نماد فرهنگ شهر تبریز
به دلیل تاریخیبودن میدان و نمادبودن شهر

حس تعلق و وابستگی
به مکان

%73.5

نیازهای کاربران

______

به دلیل غیربومیبودن و نداشتن تاطره از

تبریز ،حس تعلق به دلیل داشتن تاطرات

%16.5

درجه اول و تاطراتی که از دیگران منتقل
شده است

میزان پاسخگویی به

دالیل نارضایتی

میدان ،حف نشدن بافت تاریخی میدان و
پیرو آن کمشدن روح تاریخی میدان و
درنتیجه کمشدن احساس تعلق
نامناسببودن ابعاد میدان برای وضع کنونی

%28

%72

وجود فضاهای اداری و تجاری

شهر ،وجود ترافیک سنگین ،نبود پارکینگ،
رفعنشدن نیازهای فرهنگی و تفریحی
120%

دلبستگی به مکان

خاطره جمعی

جذابیت بصری

100%

اجتماعپذیر ی

80%
60%
40%

20%
0%
میزان

حس تعلق و

میزان

تنوع کاربریها

میزان

وجود تنوع و مطابقت

پاسخگویی وابستگی به سمبلیک و فعالیتها منحصر به تضاد کالبدی داشتن با
فرد بودن در میدان فرهنگ و
بودن میدان
مکان
به نیازهای
میدان

کاربران

تاریخچه
شهر

وقوع

حس

حس امنیت

رویدادهای ماندگاری در در میدان
فضا
تاریخی یا

تنوع

میزان تمایل

فعالیتها و به حضور در
میدان
کاربریها

ملی در
میدان

نمودار :5 -میزان اثرگذاری عوامل اصلی مطلوبیت میدان و شاخصهای آن از منظر شهروندان

یافتههای حاصل از روش کمی تاپسیس
در این بخش دادهها ی حاصل از مصاحبه به روش تاپسیس در شش گام برای دستیابی به مطلوبیت ایهدهآل ارائهه
میشود.
جدول :7 -معیارها و زیرمعیارها و اوزان هریک از مؤلفهها
معیار
اجتماعپذیری

تاطرة جمعی

زیرمعیار

نماد

وزن

میزان تمایل به حضور در میدان

X1

0.149

تنوع فعالیتها و کاربریها

X2

0.168

حس امنیت در میدان

X3

0.082

حس ماندگاری در فضا

Y1

0.033

وقوع رویدادهای تاریخی یا ملی در میدان

Y2

0.109

مطابقتداشتن با فرهنگ و تاریخچة شهر

Y3

0.060
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زیرمعیار

نماد

وزن

معیار

وجود تنوع و تضاد کالبدی در میدان

Z1

0.046

میزان منحصربهفردبودن میدان

Z2

0.058

تنوع فعالیتها و کاربریها

Z3

0.139

میزان سمبلیکبودن میدان

I1

0.082

حس تعلق و وابستگی به مکان

I2

0.052

میزان پاسخگویی به نیازهای کاربران

I3

0.022

جذابیت بصری

دلبستگی به مکان

گام اول :ایجاد ماتریس تصمیمگیری
در این ماتریس شاتصی که مطلوبیت مثبت دارد ،شاتص سود و شاتصی کهه مطلوبیهت منفهی دارد ،شهاتص
هزینه است.
جدول :8 -ماتریس تصمیمگی ری
ماتریس

X1

X2

X3

Y1

Y2

Y3

Z1

Z2

Z3

I1

I2

I3

اجتماعپذیری

20

40

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

تاطرة جمعی

0

0

0

20

70

60

0

0

0

0

0

0

جذابیت بصری

0

0

0

0

0

0

43.5

65

40

0

0

0

دلبستگی به مکان

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98

73.5

28

نوع معیار

مثبت

مثبت

مثبت

مثبت

مثبت

مثبت

مثبت

مثبت

مثبت

مثبت

مثبت

مثبت

وزن معیار

0.149

0.168

0.082

0.033

0.109

0.06

0.046

0.058

0.139

0.082

0.052

0.022

گام دوم :نرمالسازی یا بیمقیاسکردن ماتریس
جدول :9 -نرمالسازی
ماتریس

X1

X2

X3

Y1

Y2

Y3

Z1

Z2

Z3

I1

I2

I3

اجتماعپذیری

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

تاطرة جمعی

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

جذابیت بصری

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

دلبستگی به مکان

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

در این گام مقیاسها ی موجود در ماتریس تصمیم بدون مقیاس شده است؛ به بیان دیگهر هرکهدام از مقهادیر بهر
اندازة بردار مربوم به همان شاتص تقسیم شده است.
گام سوم :وزندهی به ماتریس نرمالشده
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جدول :10 -وزندهی به ماتریس نرمالشده
ماتریس

X1

X2

X3

Y1

Y2

Y3

Z1

Z2

Z3

I1

I2

I3

اجتماعپذیری

0.149

0.168

0.082

0

0

0

0

0

0

0

0

0

تاطرة جمعی

0

0

0

0.033

0.109

0.06

0

0

0

0

0

0

جذابیت بصری

0

0

0

0

0

0

0.046

0.058

0.139

0

0

0

دلبستگی به مکان

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.082

0.052

0.022

در این گام ماتریس پارامتری تصمیم کمی شده است؛ به بیان دیگر ،برای ههر شهاتص وزنهی معهین و مجمهوع
وزنها در ماتریس نرمالیزهشده ضرب شده است.
گام چهارم :تعیین راهحل ایدهآل مثبت و ایدهآل منفی
جدول :11 -تعیین راهحل ایدهآل مثبت و ایدهآل منفی
راهحل بهینه

X1

X2

X3

Y1

Y2

Y3

Z1

Z2

Z3

I1

I2

I3

مثبت

0.149

0.168

0.082

0.033

0.109

0.06

0.046

0.058

0.139

0.082

0.052

0.022

منفی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

در جدول بان دو گزینة مجازی ایجادشده درواقع بهترین و بدترین راهحلاند.
گام پنجم :تعیین اندازة فاصله از راهحل ایدهآل مثبت و منفی
جدول :12 -تعیین اندازة فاصله از راهحلهای ایدهآل مثبت و منفی
اندازة فاصله

مثبت

منفی

اجتماعپذیری

0.2265

0.2391

تاطرة جمعی

0.3031

0.1287

جذابیت بصری

0.2892

0.1575

دلبستگی به مکان

0.3139

0.0996

در جدول بان فاصلة بین هر گزینه با استفاده از روش اقلیدسی سنجیده شده است؛ به بیان دیگر فاصلة گزینههها،
از گزینههای ایدهآل مثبت و منفی محاسبه شده است.
گام ششم :محاسبة نزدیکی به راهحل ایدهآل مثبت و منفی و نیز رتبهبندی گزینهها
جدول :13 -محاسبة نزدیکی به راهحل ایدهآل و نیز رتبهبندی گزینهها
نتیجه

ضریب نزدیکی

اجتماعپذیری

0.5135

جذابیت بصری

0.3526

تاطرة جمعی

0.2981

دلبستگی به مکان

0.2408
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نتیجهگیری
با تحلیل و بررسی مطالعات پژوهش ،عوامل چهارگانهة اجتمهاعپهذیری ،تهاطرة جمعهی ،دلبسهتگی بهه مکهان و
جذابیت بصری بهمنزلة عوامل مطلوبیت میدان ارائه شد .نتایج تحلیل یافتههها نشهان داد عامهل دلبسهتگی بهه مکهان،
بیشترین تأثیرگذاری را بر مطلوبیت میدان دارد و دو عامل تاطرة جمعی و جذابیت بصری تأثیر به نسبت کمتری در
این زمینه داشته اند و عامل چهارم یعنی اجتماعپذیری ،عاملی است که تأثیر ناچیزی در مطلوبیت میدان داشته اسهت؛
همچنین بررسی مؤلفههای هریک از عوامل نشان میدهد مؤلفة سهمبلیکبهودن میهدان کهه از زیرشهاتهههای عامهل
دلبستگی به میدان است ،چشمگیرترین شاتص مؤثر در این زمینه است .برمبنهای نتهایج پهژوهش ارتقهام مطلوبیهت
میدان مدنظر ،توجه بیشتر مسوونن و برنامهریزان شهری را به عوامل اجتماعپذیری بهویژه مؤلفة حهس امنیهت در آن
و نیز عوامل جذابیت بصری و تاطرة جمعی در میدان میطلبد.
راهکارها و پیشنهادهایی برای مطلوبیت وضعیت کنونی میدان ساعت:
 مرمت ساتتمانهای قدیمی اطراف میدان و توجه به سیمای ساتتمانها؛ ایجاد فضای سبز و پارک در میدان برای بهبود دید و منظر و همچنین بهمنزلة فضایی برای تفریح و استراحت؛ حذف ماشینها و اتوبوس ها از میدان که جلوة زیبایی به میدان نمیدهند و موجب سلب آرامهش و امنیهت درفضای میدان میشوند؛
 ایجاد حس آرامش و امنیت در میدان؛ حف آثار باستانی و بافت تاریخی میدان بهمنظور حف هویت تاریخی میدان که بیانکنندة تاریخچه و فرهنهگشهر است؛
 بزرگترشدن ابعاد میدان با درنظرگرفتن ساتتمانهای تاریخی و ارزشمند اطراف میهدان متناسهب بها نیازههایشهر؛
 ایجاد تمهیداتی برای رفع ترافیک شهری در میدان از قبیل احداث پارکینگ و کمترکردن حضور وسایل نقلیه تاحد امکان؛
 ایجاد فضاهای تفریحی ،تجاری و فرهنگی؛ ایجاد فضای توقف و مکث بهمنظور افزایش ماندگاری در میدان؛ ایجاد کاربریهایی که نشاندهندة بافت تاریخی شهر باشند؛ مانند موزه ،بازار سنتی مثل بازار فرش ،سهوغات وصنایع دستی و حذف فضاهایی مانند بانک ،مغازه و . ...
منابع
 -1آزاد ،زهرا و پرتوی ،پروین ،)1392( ،بررسیی تطبیقیی جایگیاه مییادین مییدان در حفیت و ارتقیا خیاطرة جمعیی
شهروندان ،فصلنامة علمیپژوهشی مطالعات شهری ،دورة  ،1شمارة  ،4دانشگاه کردستان.12- 1 ،

تبیین و ارزیابی عوامل تاثیرگذار در مطلوبیت میدان شهری 85 /

 -2آسیابی ،محمهد ،)1389( ،میادین شهری ،معنا و مفهوم تا واقعیت آن در شیهرهای ایرانیی ،طحهان ،چها

اول ،تههران،

 268ص.
 -3اربابزادگان هاشمی ،علیرضا و رنجبر ،احسهان ،)1388( ،بازخوانی مفهیوم تضیاد در ارتقیا تنیوع بصیری فضیاهای
شهری ،آرمانشهر ،دورة  ،2شمارة  ،3تهران.56- 49 ،
 -4الکساندر ،کریستوفر ،)1381( ،معماری و راز جاودانگی راه بیزمان ساختن ،ترجمة مهرداد قیهومی بیدهنهدی ،دانشهگاه
شهید بهشتی ،چا

اول ،تهران 506 ،ص.

 -5ایروانی ،محمد و تداپناهی ،محمهدکریم ،)1371( ،روانشناسی احسیاس و ادراک تهیران ،انتشهارات مطالعهه و تهدوین
کتب انسانی دانشگاهی ،چا

اول ،تهران 281 ،ص.

 -6بس ،ژان  -مارک ،)1389( ،رابطة میان منظر محسوس و فضای عمومی ،ترجمه :مریم السهادات منصهوری ،مجلهة منظهر،
جلد  ،4دورة  ،4شمارة  ،21تهران.25- 20 ،
 -7پاکزاد ،جهانشاه ،)1383( ،بررسی معناشناختی سه واژة میدان ،گره و فلکیه ،نشهریة شههرداریهها ،دورة  ،6شهمارة ،67
تهران.16- 8 ،
 -8پاکزاد ،جهانشاه ،)1384( ،راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران ،وزارت مسکن و شهرسهازی ،چها

اول ،شهرکت

طرح و نشر پیام سیما470 ،ص.
 -9پاکزاد ،جهانشاه ،)1385( ،مبانی نظری و فرایند طراحی شهری ،انتشارات شهیدی ،چا
 -11پرتوی ،پروین ،)1387( ،پدیدارشناسی مکان ،انتشارات فرهنگستان هنر ،چا

اول ،تهران 234 ،ص.

اول ،تهران 276 ،ص.

 -11پیربابایی ،محمدتقی و سجادزاده ،حسن ،)1390( ،تعلق اجتماعی به مکان ،تحقق سکونت اجتماعی در محلیة سینتی،
مجلة باغ نظر ،دورة  ،8شمارة  ،16باغ نظر تهران.28- 17 ،
 -12رضویان ،محمدتقی و تدابخشی ،زهرا ،)1394( ،تحوالت ساختار کالبدی میدان های شیهر تهیران؛ مطالعیة میوردی
میدان های امام خمینی ،بهارستان ،انقالب و آزادی ،مجلة پژوهش های دانش زمین ،دورة  ،6شمارة  ،21دانشهگاه شههید
بهشتی تهران.99- 80 ،
 -13رفیعی ،امیررضا ،رضوانی ،ایمان و کریمی ،مهرداد ،)1392( ،بررسی عوامل مؤثر بر ارتقا کیفیت فضیایی مییادین بیا
رویکرد طراحی شهری ،مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران ،چا

اول ،تهران ،گزارش  36 ،173ص.

 -14دانشپور ،عبدالهادی و چرتچیان ،مریم ،)1386( ،فضاهای عمومی و عوامل مؤثر بر حیاط جمعیی ،مجلهة بهاغ نظهر،
دورة  ،4شمارة  ،7تهران.28- 19 ،
 -11دهخدا ،علیاکبر ،)1378( ،لغتنامة دهخدا ،دانشگاه تهران ،تهران.https://dictionary.abadis.ir ،
 -16سجادزاده ،حسهن ،)1392( ،نقش دلبستگی به مکان در هویتبخشی به میدان های شیهری ،فصهلنامة علمهیپژوهشهی
مرکز پژوهش هنر ،معماری و شهرسازی نظر ،دورة  ،10شمارة  ،25تهران.78- 69 ،

1397  زمستان،)31  (پیاپی، شماره چهارم، سال هشتم،) پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا-  فصلنامه علمی/ 86

 شهمارة، دورة جدیهد، کتاب علهوم اجتمهاعی، قلب تپندة شهر، میدان،)1389( ، سروناز، علی و حسینرضوی، طهموری-17
.96- 94 ، تهران،32
،7  دورة، مجلهة منظهر، مجسمه در میدان ییا غیار افالطیونی؟،)1394( ، اشرف السادات، پدیده و موسوی لر، عادلوند-18
.19- 14 ، تهران،32 شمارة
،26  شهمارة،1  دورة، نشریة هنرههای زیبها، مفهوم حس مکان و عوامل شکل دهندة آن،)1385( ، محمدصادق، فالحت-19
.66- 57 ،تهران
. ص268 ، تهران،اول
، تههران،2

 چا، نشر پشوتن، معماری در دارالخالفة ناصری،)1383( ، وحید، قبادیان-21

 چها، انتشهارات دانشهگاه تههران، ترجمهة علیرضها عینهیفهر، آفرینش نظریة معماری،)1383( ، جان، لنگ-21
. ص301

،اول

 چها، انتشهارات دانشهگاه تههران، ترجمة سهید حسهین بحرینهی، تئوری شکل خوب شهر،)1376( ، کوین، لینچ-22
. ص66 ،تهران

 نقش میدان های شهری و بررسی عواقب ناشی از تنزل جایگیاه آن در شیهرهای امیروز،)1390( ، سعید، نژادستاری-23
.70- 57 ، تهران،3  شمارة،1  دورة، فصلنامة علمیپژوهشی مطالعات شهر ایرانی و اسالمی،با تأکید بر شهرهای ایرانی
 دورة، آرمهانشههر، بررسی و سنجش کیفیت زیبایی در منظر شهری براساس دیدهای متوالی،)1389( ، مسعود، متولی-24
.139- 123 ، تهران،5  شمارة،3
25- Altman, I., & Low, S., (1992), Place attachment, Plenum Press, First edition, New York, 256 p.
26- Braun, V., & Clark, V., (2006), Using Thematic Analysis in Psychology, Qualitative Research

in Psychology, America, vol 3, No 2, pp 77-101.
27- Canter, D., (1977), The psychology of place, The architectural press, First edition, London,

198 p.
28- Hajer, M., and Arnold Reijndorp, (2001), In search of new public domain: analysis and

strategy, NAI Publishers, First edition, Rotterdam, 128 p.
29- Hernandez, B., (2001), Place attachment: conceptual and empirical questions, Journal of

Environmental Psycology, Volume 21, Issue 3, Oxford: Elsevier Ltd, Pp 273-281.
30- Huang, N., Huang, Y., & Bai, X., (2017), The Creation of Urban Square Landscape under

Cultural Context, UIA Seoul World Architects Congress, Seoul, Pp 137-143.
31- Krier, R., (1979), Urban Space, Academy Edition, First Edition, London, 173 p.
32- Levy, B., (2012), Urban Square as the Place of History, Memory, Identity, In: Dusica

Drazic, Slavica Radisic, Marijana Simu (eds), Memory of the City, Kulturklammer, Belgrade,
pp 156-173.
33- Lewicka, Maria., (2008), Place Attachment, place identifying and place memory: Restoring

the forgotten city past, Journal of environmental psychology, 28, Oxford: Elsevier Ltd, Pp:
209- 231.

87 / تبیین و ارزیابی عوامل تاثیرگذار در مطلوبیت میدان شهری
34- Liu, C. (2013), Research on scale of urban squares in Copenhagen, Master of Science

Programme in Spatial Planning with an emphasis on Urban Design in China and Europe,
Sweden, 89 p.
35- Moughtin, J.C., (2003), Urban design: street and square, 3rd edition, Oxford: Elsevier Ltd,

87 p.
36- Murat, Z., Memluk, (2013), Designing Urban Squares, Advances in Landscape Architecture,

Department of Landscape Architecture, Ankara University, Ankara, Turkey, 5s13 p.
37- Relph, E., (1976), Place and Placelessness, London: Pion, 156 p.
38- Stedman, R.C., (2003), Is it really just a social construction? The construction of the

physical environment to sense of place, International Journal of Society and Natural
Resources, Volume 16, Issue 8, Cyprus and USA, Pp 671-685.
39- Williams, D.R, & Vaske, J.J., (2003), The measurement of Place Attachment: validity and

generalizability of a psychometric approach, Forest Science, Volume 49, Issue 6, Czech
Republic, Pp 830-840.
40- Zucker, P., (1959), Square in Space and Time: Town and Square from the Agora to the

Village Green, Columbia University Press, First Edition, New York & London, 287 p.

 / 88فصلنامه علمی  -پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا) ،سال هشتم ،شماره چهارم( ،پیاپی  ،)31زمستان 1397

