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 مقالة پژوهشی 
 و طراحی آن در   پذیری   حضور بر    مؤثر ی محیطی  ها تبیین مدل مفهومی شاخص 

 شهری اقلیم گرم و خشک؛ مطالعه موردی: خیابان حکیم شهر اصفهان   فضای 
 دانشیار شهرسازی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران  ،1کیومرث حبیبی

 استاد طراحی شهری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران ،  بهزاد فرمصطفی 
 ایران، تهران، ایران پژوهشگر دکترای شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت  مهدی سعیدی، 

 ارشد طراحی شهری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران  یکارشناس  فائزه ترابی نژاد،

 چکیده 
کند که در  شرایط آب و هوایی حاکم بر فضاهای شهری مناطق گرم و خشک همواره ایجاب می

برنامهافر کیفیت  یندهای  تا  شوند  ساماندهی  مذکور  شرایط  با  متناسب  طراحی شهری  و    حضور ریزی 
این در حالی است که اکثر مطالعات صورت گرفته تاکنون و    هاآن   پذیری در حد مطلوب واقع شود. 

دستگاهرویه اجرایی  ذیهای  ارتقاء  های  برای  مذکور،   پذیری  حضورربط  مدل    فضاهای  با  متناسب 
نیس کارآمد  از  مفهومی  دیگر  مناطق  با  مقایسه  در  و  برخوردار    پذیری  حضورت  مطلوبی  و سرزندگی 

اساس پژوهش حاضر در پی   این  بر  ارتقاء    مؤثرهای  و شاخص  ابعاد  تبییننیستند.    پذیری  حضوربر 
شهری   و  در  فضاهای  گرم  ومی  خشکنواحی  ارتقاء    ،آنهدف    باشد  مفهومی  مدل  چارچوب  ارائه 

برای  پذیری  حضور آن  طراحی  مطالعاتی  و  حکیم)  نمونه  لحاظ    است.  ( خیابان  به  رو  پیش  پژوهش 
بنیادی )کمی   کاربردی-هدف  آمیخته  رویکرد  مبنای  بر  آن  روش  و  می-است  تبیین کیفی(  باشد. 

محیطی  شاخص اهمیت    پذیری  حضوربر    مؤثر های  تعیین  مبنا  هاآن و  و  بر  دلفی  تکنیک  آنتروپی  ی 
  شده استفادهای  از آزمون تی تک نمونه  ،و برای سنجش وضع موجود مورد مطالعاتی  شدهانجامشانون  

بوم، کارکرد، اجتماع، ریخت، فضا، ادراک و  زیستحاکی از آن است که ابعاد    ،های پژوهشاست. یافته
-میفضاهای شهری مناطق گرم و خشک    پذیری  حضوردر    تأثیرگذاربه ترتیب جزء ابعاد مهم و    منظر
مجموع  باشند موجود خیابان حکیم شهر    31  دربردارنده  اًکه  هستند. سنجش وضع  گوناگون  شاخص 

و شاخص مذکور  ابعاد  با  متناسب  گرفتهاصفهان  آن صورت  سنجش،    درنهایتو    های  این  مبنای  بر 
طرا و سازمان عملکردی چارچوب  مطالعاتی    -حی شهری  محدوده  برای  در    شدهارائه فضایی  تا  است 

 ارتقاء یابد.   پذیری حضوربرای خیابان حکیم،  شدهتعریفگانه های سهسکانس
 . ، خیابان حکیممدل مفهومی، حضور پذیری، اقلیم گرم و خشک کلیدی:  کلمات
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 مقدمه

که   هستند  شهرها  عمومی  و  باز  فضاهای  از  بخشی  شهری  تبلور    ینوعبهفضاهای 

فرصت آن وجود دارد که    هادر این فضا». به گفته لینچ  باشند میماهیت زندگی جمعی  

وقوع   به  نیافته  تدوین  پیش  از  برخوردهای  و  شوند  شکسته  اجتماعی  مرزهای  برخی 

 فضای. (1972، 1)لینچ «ابندیاختالط   باهممحیط اجتماعی جدید پیوندند و افراد در یک  

 همه در مردم همه برای دسترسقابل فراغت، اوقات گذران و تفریح برای جایی جمعی

برقراری و روزشبانه ساعات   سرزنده  شهری فضای  .است اجتماعی تعامالت محل 

 حضور آن در روزشبانهساعات   اکثر  در افراد از  توجهیقابل تعداد است که  ایگونهبه

 و آمده آنجا به اختیار روی از مردم هایی باشد کهزمینه کنندهفراهم باید فضا یعنی دارند؛

 اجتماعی تعامالت  دیگران با و کرده سپری  نجاآ  در را خود فراغت  بمانند، اوقات آن در

زمینه(1397  ،2)مردانی   کنند  برقرار ایجاد  و  .  شهری  گردشگری  برای  مناسب  های 

(.  1397،  3پی دارد )سرائی و همکاران   تعامالت اجتماعی، توسعه فضاهای شهری را در

 اقلیم شهری، فضاهای و شهرها  طراحی در تأثیرگذار عوامل ترینمهم از یکی شکبی

 از اما بوده، طرفهیک تقریباً  شهرها  ابر پیدایش  از قبل تا اقلیم از شهرها  تأثیرپذیری .است

 خرده تغییرات و گذاشته  اثر خود  پیرامون اقلیمی فضای اوضاع در  نیز شهرها بعد به آن

حال امروزه عدم توجه به (.  1392  ،4سیدالعسگری  و داکرمیاند )خآورده  پدید را اقلیمی

کاهش    فضاها، منجر به  پذیری  حضور  اقلیمی و  آسایشآن بر    تأثیراتعوامل اقلیمی و  

شهروندان   پذیری  حضور  و  تراکم  سرزندگی  وجود  عدم  ،  هاآن  پذیریاجتماعو 

خشک که بخش زیادی  و گرم اقلیم  .است  شدهخشک  های گرم و  در اقلیم  خصوصبه

در   را  ایران  کشور  گستره  برای  برگرفتهاز  را  نامناسبی  شرایط    پذیری   حضورکیفیت  ، 

 (.1382، 5)کسمایی مناطق بیابانی ایران ایجاد کرده است شهرهای  

 
1 Lynch 
2 Mardani 
3 Saraei 
4 Khodakarami & Saeed Al-Asgari 
5 Kasmaei 
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طراحی   شهرهای  هایبافتدر  و خشک  قدیمی  گرم  یزدهم  اقلیم   ، کرمان  و  چون 

بر    کامالً،  شهریدرونهای  سازی افضهای کالبدی  جنبه،  و رفاه شهروندان  آسایش جهت  

و حتی رنگ    دارسایهباریک و    هایکوچهاساس عناصر محیطی بوده و بافت فشرده و  

  های بافتنحوه استفاده از فضاها در  طراحی و    بوده است.  امراز این    متأثر  هاساختمان

داخلی چون  بادشکن  صورت بهسنتی   فضاهای محصور خالی    شهری درون  یها میدان، 

، ترکیب منسجم گیاه و آب در  انددادهمیاصلی شهرهای سنتی را شکل    های هستهکه  

خورشید   با  مقابله  در  سایه  ایجاد  زمین،  توسط  بنا  حفاظت  شهری،  فضاهای  درون 

  های نمونهتهویه طبیعی از    مشبک و  هایپنجرهتعبیه    ،)همچون دیوارهای بلند مساکن(

شهرها  ساخت  در  محیط  به  نواحیتوجه  این  است  ی  مقدم    بوده    ،1رجبی   و)اصغری 

-وسازهای نوین به شرایط محیطی در برنامه. این در حالی است که در ساخت(1383

می  توجه  کمتر  شهری  عمومی  فضاهای  طراحی  و  الگوهای  ریزی  معمواًل  و  شود 

این مسئله بر کیفیت زیست پذیری و    که  گیردو ناکارآمد مالک عمل قرار می  غیربومی 

  (. 2019و همکاران،    2)کاستمگنا   گذاشته استفضای شهری اثر نامطلوبی    پذیریاجتماع

-انجام می  هاآنهای روزانه شهروندان در  فضاهای شهری که همواره بخشی از فعالیت 

اقلیمی    شود عناصر  می  طوربهاز  اثر  عامل  مستقیم  و  نقش    یا کنندهلیتعدپذیرند  که 

  و  )ادیب  باشدفضاها می  گونه نیابر آسایش انسان دارد، نوع طراحی محیط    یتوجهقابل

فارسانی  که1395،  3امیریان  ایجاد    تأثیر  (  در  سرزندگی  آسایش بسزایی  و   حرارتی، 

غفلت    میاقل  ینواح  یشهر  یفضاها  یری حضورپذ  مورد  امروزه  و  دارد  و خشک  گرم 

است شده  برنامهدر    که   یا گونهبه  ؛واقع  و  فضاها  طراحی  این  اقلیمی به  ریزی    عوامل 

نمی می   صورت بهیا    شودتوجه  توجه  اقلیمی  عوامل  به  نامطلوب  و  این  تلویحی  شود. 

دنبال    مسئله به  را  این فضاها  و    داشتهناکارآمدی  را    هاآن  یر یپذ   حضورو سرزندگی 

این  .دهدمیقرار    تأثیرتحت   بر  عدم    باوجود   ،عالوه  مسئله،  این  اهمیت  و  ضرورت 

 
1 Asghari-Moghadam & Rajabi 
2 Costamagna 
3 Adib & Amirian-Farsani 
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در شکل    ،وجود چارچوب نظری کارآمد متناسب با نظر خبرگان و ادبیات نظری مرتبط

و مشکالت    بروزو    دادن راستا    .نبوده است  تأثیربیاین مسائل  این  پژوهش    سؤال در 

از: است  عبارت  رو  و    پیش  محیطی  شاخصابعاد  ارتقاء    مؤثر های    ی ر یپذ   حضوربر 

هدف این مقاله دستیابی به مدلی    ؟هستند  ما کدفضاهای شهری در اقلیم گرم و خشک  

چارچوب مفهومی در   عنوانبهست که  ی گوناگون اهاشاخصابعاد موضوع و  از  کارآمد  

اقلیم گرم و  نواحی  ضاهای شهری  ف  یری پذ   حضورارتقاء    منظوربه  ی مختلفهاپژوهش

 باشد. استفادهقابل نین در نمونه مطالعاتی پژوهش حاضر،و همچ خشک

کیفیت  و  شهری  شهری    :آن   فضای  فضای  در  جمعی  میسرزنده  حیات  یابد. جریان 

شهری می  فضای  شکل  اجتماعی  روابط  آن  در  که  است  وبستری  های  فرصت   گیرد 

می فراهم  جامعه  افراد  برای  را  تا  مختلفی  مختلف  نیازمندیبتوانند  آورد  را های    خود 

-میصورت    شهریدر فضای    یتعامل و تقابل اجتماع(.  2019،  1)یو و زو   کنندبرآورده  

-فضای شهری به منصه ظهور میمختلف شهروندان در  و رفتارهای    هافعالیت  و  ردیگ

مؤلفه  یشهر   یفضا  هایتی فیک(.  1385  ،2)پاکزاد  رسد اساس    مختلف   یهابر 

که    باشندمیاز نظر کاربران مطلوب    یزمان و    هستند  نییدهنده فضا و مکان قابل تب شکل

با مفهوم به فر   ستایا  یتنها  از فضا   یاجتماع  ی ندهایااز فضا،  ف  یذهن  یمنفک    ی کیزیو 

  ی اریبسبه عناصر    یشهر   یزندگ  تیفیک  .(1395  ،3ی نشود )درستکار و ماجد  ستهینگر

است و برای بهبود آن باید    بیان قابل  غیرخطییندی پیچیده و  او طی فر   شودیمربوط م

  شود ها توجه  ریزیدر انواع برنامه  ساختانسانبه عناصر محیط طبیعی و    توأم  صورتبه

فعالمعیارهای    5کوبزی ج(.  2020،  4و اوسلو   ا یوسکا)ی   را   بمناس  یهاتیملحوظ داشتن 

مختلط چه به لحاظ نوع استفاده   یاستفاده از کاربر   ط،یمح  یاز توجه به نظم بصر  شیپ

  ابان، یتوجه به عنصر خ  ه،ی ناح  کی مختلف در    هایبا قدمت  بناهای  وجودو چه از نظر  

 
1 Yue & Zhu 
2 Pakzad 
3 Dorostkar & Majedi 
4 Yucekaya & Uslu 
5 Jacobs 



 

 

 

33....    ی آن در فضا ی و طراح یریمؤثر بر حضور پذ یطیمح هایشاخص ی مدل مفهوم  نییتب  

اجتماعی  دسترس  یت قابل  ای بودن    رینفوذپذ  اختالط  انعطاف  ی بافت،  برای  ی پذ و  ری 

شهری   می  باکیفیتفضاهای  فتح  ی)توسل  کندبیان  دیگر،  (.  2013  ،1ی و  پژوهشی  در 

فضا  ،یدسترس نرم  و  فضا  امن  یمنیا  ،سخت  شهر  ت،یو  تراکم،    ،یمنظر  و  اختالط 

مد  شمولیهمه مکان  تأثیرگذارهای  کیفیت  عنوانبه  فضا  یزمان  تیری و  کلیدی  های  و 

همکاران،    2)کرمونا   است  ذکرشدهعمومی   و    یهامؤلفه  3نچ یل  (.2003و  خوب  شهر 

فضا  یهاتیفیک در    یشهر  یمطلوب  را  می موفق  تبیین  معیار  پنج  که  قالب  کند 

بقا  طی)مح  پذیری  زیستو    یسرزندگاز:    اندعبارت امکان  مفهوم  به    ء سالم( 

  ی ( به معنتیمکان و هو  حس ادراک )  ،طیانسان در مح  ی شناختجامعهو    یشناختستیز

انگ بودن    یذهن  یز ینقش  معنادار  فضا)  تطابق  ،فضاو  فرم    منظوربه  یی(تطابق  انطباق 

مردممطلوب    رسانیخدمات  تیقابل)  یدسترس  ،گوناگون  یهاتیفعالبا    یشهر  به  (  به 

نفوذ   دسترسی  مفهوم سهولت  و  مختلف    یهابخشبه  و  و    ی،بافت شهر کالبد  کنترل 

انتخاب و مداخله شهروندان در امور  نظارت امکان  با    اتبه مفهوم فراهم بودن  مرتبط 

اکتا   الدینیجالل )شهری    تی ریمد فضاهای    محیطیزیستهای  کیفیت(.  2012،  4ی و 

مقوالتی مانند تنظیم اقلیم و مطلوبیت شرایط آب و هوایی و در   خردشهری در مقیاس  

کالن در    محیطیزیستپایداری    ،مقیاس  را  کالمی   گیرندبرمیشهری  و  ، 5)فالحت 

1387 .) 

خشک و  گرم  شهری  اقلیم  فضای  موقعیت:  و  اکثر  زمین  در  کره  و    میاقلهای  گرم 

 کم  زانیم  در اثر  و  دیآیمنطقه به وجود م  کیکمبود رطوبت ساالنه در    لیبه دل  خشک

نم  موردنیازرطوبت    ،موجود  بخارآب ساالنه،    یبارندگ تأمین  را    صورت بهو    کند یهوا 

پدید می را  )کسماییکلی هوای خشکی  ا  می اقل  (.1382،  6آورد  در   ران یگرم و خشک 

و    یوهواآب  ازجمله  یات یخصوص  یدارا تابستان  در  و خشک  و   یوهواآب گرم  سرد 

 
1 Tavassoli & Fathi 
2 Carmona 
3 Lynch 
4 Jalaladdini & Oktay 
5 Falahat & Kalami 
6 Kasmaei 
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بارندگ زمستان،  در  گ  ،یخشک  پوشش  و  بس  اریبس  ی اهیرطوبت  اختالف    اد یز  ار یکم، 

  ی و تراب  لیاست )زاده اسماع  گردوغبارهمراه با    یهوا در شب و روز و بادها  یدرجه

مناطق بیابانی  ریزی و طراحی فضاهای شهری  توجه به اقلیم در برنامه  (.1392  ،1ی رلنگ

زمینه آفرینش    ،باد  و  انند حرارت، رطوبتبرای تنظیم و کنترل عوامل اقلیمی در فضا م 

را فراهم می بارش در    عیتوز(.  2،1372ی و مهدو  انی )قباد  کندفضاهای شهری سرزنده 

-در برنامه  دی اساس با  نی بر ا  است.  یاخوشه   صورت به  رانیا  یو مرکز   یابان یب  ینواح

موقعیت  طیشرا  ،مختلف  یها یزیر گوناگون  جغرافیایی  گیرد  قرا  موردتوجههای  ر 

 (.1398و همکاران،  3)امیدوار 

محیط    :اقلیمی  آسایش  دمای  از  انسان  مغز  باشد  مطلوب  فضا  اقلیمی  آسایش  اگر 

دارد رضایت  محیط  (.  2012،  4شیشگر)  احساس  و  بدن  میان  حرارتی  تعادل  ایجاد 

برای    ازجملهپیرامون   اولیه  انسان می  تأمیننیازهای  باشد )کسمایی، سالمتی و آسایش 

شرایط   که  شودیم تأمین  وقتی انسان  راحتی  و آسایش  (.13:  1382 در  بدن  حرارت 

  ی ، راحتحال بااین  .متعادل باشد و توازن آن حفظ شود  صورتبهمختلف تقریباً ثابت و  

محققان به  و    ردیگینمقرار    یعوامل جسم  تأثیرباز تنها تحت    یدر فضا انسان    ی حرارت 

غ شرا  یجسم  ری عوامل  روان  یک یولوژیزیف  طیشامل  سن  یو  مانند  جنسافراد  و    ، 

  کنند میخصوصیات فضای سبز شهری و شرایط کالبدی و محیطی نیز توجه  همچنین  

  و کنند    میرا تنظ  میاقل  خرد  توانندیم  ی سبز شهر  یضاها ف   (.2018،  و همکاران  5)وانگ 

؛ ویلت و  2011و همکاران،    6)شاشوبار   دن گذارمی  تأثیرافراد    ی و راحت  ی حرارت   یبر دما 

  ده پاسخ  یطراح  (.2015و همکاران،    9؛ وانگ 2014،  8؛ هدکیوست و برازل2012،  7شرود

 
1 Zadeh-ismail & Torabi Langari 
2 Ghobadian & Mahdavi 
3 Omidvar 
4 Shishegar 
5 Wang 
6 Shashua-Bar 
7 Willett & Sherwood 
8 Hedquist & Brazel 
9 Wang 
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مانند شهری،  فضا  هاابانیخ،  هاساختمان  عناصر  شهر   یو  سبز  و  با    یباز  تعادل  در 

بهبود    اقلیمی  آسایشسطح    دتوانیم  ی موجود،وهواآب و   ای وسکای)  دهدرا در شهرها 

در   (.2020،  1اوسلو  باد  جهت  و  شدت  و  آفتاب  تابش  فضا،  و  توده  چیدمان  نحوه 

 (.1390 ،2ان ی)قباد هستند  اثرگذارنظام کالبدی شهرهای مناطق بیابانی   گیریشکل

ها و  بررسی پیشینه موضوع پژوهش رویکردهای گوناگونی را در ارتباط با شاخص

برنامه  مؤثرهای  زمینه مناطق گرم و خشک نشان  ریزی و طراحی فضاهای شهرهای  بر 

گلکار می انگاره    ،(1379)  3دهد.  نظری  مباحث  بررسی  به  خود  پژوهش  طراحی  »در 

پایدار به   «شهری  آن  از  جستن  سود  جهتو  ابزاری  شهری    عنوان  طراحی  تجربه  نقد 

مالحظات   و  پایدار  توسعه  مباحث  دیدگاه  از  کویر  حاشیه  شهرهای  در  مدرن 

در    ،(1381)  4توسلی محیطی پرداخته است.  زیست بررسی ساخت شهر و معماری  در 

شاخص به  خشک  و  گرم  زمینه  اقلیم  این  در  مؤثر  )  ازجملههای    گیری جهتتابش 

نحوه    رویی  پراکنده، میزان سرعت و جهت باد و کوران هوا، نظم وعدم  اقلیمی و نور(

)الگو(،   فضا  و  توده  محیطیچیدمان  درون،  آسایش  و ،  گراییمیزان  موقعیت ساختمان 

های  مند راهنظام  مراتبسلسلهکالبدی منسجم بناها در ارتباط با  -فضایی  ساختار   وشهر  

مضطرزاده   .است  کردهاشارهشهر   و  شمیرانی  در    ،(1393)  5مفیدی  که  هستند  معتقد 

انطباق محله اقلیم  راستای  بر شرایط  تأکید  با  و  پایداری  به اصول  توجه  با  های شهری 

به  گرم و   واجد اصولی است که  یادشده،  اقلیم  در  ایران، ویژگی کالبدی محله  خشک 

پس    ،(1393)  6سنتی انجامیده است. بحرینی و خسروی  -های بومیپایدار نمودن محله

اکتشاف راهکارهای   و  اقلیم  بررسی نقش خرد  اقلیمی در    گر   تعدیلاز  شرایط سخت 

می  اظهار  بومی  شهرسازی  و  عواممعماری  که  ساختمانی، کنند  تراکم  مانند  لی 

عقب میزان  اشغال،  سطح  و  محصوریت،  مصالح  جنس  طبقات،  و  همکف  در  نشینی 

 
1 Yucekaya & Uslu 
2 Ghobadian 
3 Golkar 
4 Tavassoli 
5 Mofidi Shemirani & Moztarzadeh 
6 Bahraini & Khosravi 
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فرمی الگوهای  در  اقلیمی  سخت  شرایط  تعدیل  برای  فضا  سبزینگی  فضایی    -میزان 

)  1اسالمی   هستند.  مؤثرمختلف،   همکاران  مؤلفه  ،(1393و  شناسایی  در  به  مؤثر  های 

مناسب   اقلیم  باز  ایجاد خرد  فضای  معابر  ساماندهی  برای  کلی  ارائه یک چارچوب  و 

کاشان،    پرداخته  شهر  تاریخی  بافت  معابر  و  گذرها  با  مسیرها  این  مقایسه  با  و 

و   2کلهرودی  پور  احمداند.  راهکارهای مناسب برای ساماندهی بهتر فضای باز ارائه داده

نقش و تأثیر عناصر طراحی در کیفیت آسایش حرارتی فضاهای باز    ،(1396همکاران )

گیاهی و   را بیان نموده و به بررسی میزان تأثیرگذاری عناصر الحاقی نما، سایبان، پوشش 

  عابران عنوان پرکاربردترین ابزار طراحی مؤثر بر کیفیت آسایش حرارتی  سطوح آب به

ایجاد سایه را    توجهقابلتأثیرگذاری    یت درنهاپیاده در نواحی گرم و خشک پرداخته و  

و   3ند. کرمی راد اهها در مقیاس اقلیم خرد شهری خاطرنشان کردنسبت به سایر روش 

تأثیر هندسه شهری بر شرایط آسایش حرارتی بیرونی در    ،(1397همکاران ) با بررسی 

با آسایش حرا تابشی  مابین دمای متوسط  اقلیم، همبستگی معنادار  را  مقیاس خرد  رتی 

بیان نموده و به چگونگی طراحی هندسه شهری و عوامل تأثیرگذار آن از قبیل ضریب  

در    باکیفیتگیری در خلق فضاهای باز شهری  دید آسمان، تناسبات دره شهری و جهت

پرداخته سال  گرم  )  4مظهر   اند.فصول  همکاران  شهرهای  (،  2015و  تطبیقی  بررسی  با 

ترین عامل در بهبود آسایش حرارتی  را مهم  خورشید  پاکستان، تابشآلهامرا و الهور در  

کرد )  5وانگ   ند.اهعنوان  همکاران  بیان    ،(2018و  خود  پژوهش  تراکم    دارندمیدر  که 

نمی  باز  فضای  در  بهتر  حرارتی  آسایش  باعث  لزوماً  درختان  لزوم باالی  به  و  شود 

تأکید کرده سبز شهری  م  ساختارهای مختلف  اعالم  برای کشف جامعیو  که  تر  دارند 

ها از  سایت  میانافزایی باال  نقش فضاهای سبز شهری در آسایش حرارتی فضای باز، هم

است. برخوردار  باالیی  )  6الجوابرا   اهمیت  همکاران  به   ،(2018و  خود،  پژوهش  در 
 

1 Eslami 
2 Ahmadpour-Kalhoroudi 
3 Karamirad 
4 Mazhar 
5 Wang 
6 Aljawabra 
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  ها آنهای فرهنگی و اجتماعی بر  آسایش حرارتی در فضاهای باز شهری و تأثیر تفاوت

های فرهنگی و اجتماعی مانند نوع پوشش،  که تفاوت  دهدنشان مینتایج آن    پرداختند،

و   تأثیرگذارندمصرف انواع نوشیدنی و غیره بر ارزیابی بازدیدکنندگان از فضای شهری  

این بر  بسیاری  ،عالوه  تأثیر  تابش خورشیدی  و  هوا  دمای  مانند  محیطی  بر    متغیرهای 

دارند. گرم و خشک  اقلیم  در  باز شهری  از فضاهای  و همکاران   1سیائودونگ   استفاده 

چیدمان    ،(2019) بررسی  اقلیم  کربندیپ  و به  خرد  بر  آن  تأثیر  و  شهری  باز  فضای  ی 

  ، یباز شهر  یفضا   دمانیدر مورد طرح چو    شهری در شرایط تابستان و زمستان پرداخته

اند. یوسکایا و های مناسب را ارائه نمودهی، دستورالعملشهر   طیمح  یبهبود راحت  یبرا

که افزایش مقدار فضای سبز و برابری    کننددر پژوهش خود اظهار می  ،(2020)  2اوسلو 

توسعه فضای  شود و  ها باعث بهبود آسایش حرارتی میدر توزیع فضایی این محدوده

های مرتفع، باعث افزایش آسایش  و ساختمان  برگپهن، همراه با گیاهان متراکم و  سبز

 شود.های شهری میحرارتی در بلوک
 

 ها ها و روش داده

فضای شهری    پذیری   حضور بر    مؤثرها و ابعاد مکانی  تدوین مدل مفهومی شاخص

برای    اساس   برمناطق گرم و خشک   و  ادبیات علمی و نظر کارشناسان صورت گرفته 

توان گفت که روش  می  روازاین  است؛  شدهاستفادهمطالعه موردی    کاربست آن از راهبردِ

بنیادی نوع  از  هدف  لحاظ  به  روش-پژوهش  رویکرد  و  است  آنکاربردی   بر   شناسی 

متناسب    هاصباشد. برای تدقیق و استخراج شاخکیفی( می-مبنای روش آمیخته )کمی

از  کارشناسان  نظر  دلفی    با  روش    شدهاستفادهروش  این  افرادمجموعه است.  از    ای 

به دنبال دستیابی به    و  کند، با مسئله یا موضوعی درگیر می یک کل  عنوانبهرا    متخصص 

از   گروهی  و    کارشناساندانش  است  خاص  موضوعی  حصول   درنهایتدرباره  با 

می  نظراتفاق پایان  آنان  روشیابدمیان  عمل،  دلفی    .  یا    هاپرسشنامهاز    یا مجموعهدر 

 
1 Xiaodong Xu 
2 Yucekaya & Uslu 
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سرهمیاهدوره پشت  بازخورد  ،ی  همراه  دارد    ایشدهکنترل   هایبه  تالش  که  است 

 1نظر میان یک گروه از افراد خبره درباره یک موضوع خاص دست یابد )هاسون  اتفاقبه

 (.2000 ،و همکاران

رویه  و  اهداف  با  که  شهرسازی  و  معماری  متخصصان  از  نفر  ده  پژوهش  این  در 

داشتند   آشنایی  مصاحبه  برای  فر  شدهانتخابتحقیق  در  مشارکت  برای  از  او  دلفی  یند 

برای    هاآن  آمد.  به عمل  کدها  نظراتفاقدعوت  نظری  اشباع  بار    ،و    وبرگشت رفتسه 

است.   گرفته  ادبیا   15پرسشنامه صورت  از  علمی  کد  مبانی  و  متون    اساس  برت  مرور 

با روش دلفی    شدهانجامکد نیز از مصاحبه    26است و    آمده دستبهنظری و تخصصی  

تکراری،    درنهایتو    شدهحاصل کدهای  نمودن  حذف  از  نهایی    31پس  بر  کد  مؤثر 

با توجه  .  است  شدهتعیینفضاهای شهری در اقلیم گرم و خشک    پذیری   حضورارتقاء  

دستهبه   کدها  موضوعی  ماهیت  ریخت   ها آنبندی  نمایانگر  هفت  فضا،  در  شناسی، 

محیط با  کارکرد،  مرتبط  هنجارهای  و  گرفته  صورت  ادراک  و  اجتماع  منظر،  زیست، 

 (.1است )جدول   تبیین شده  هاآناز  هرکدام

اولویت شانون  برای  آنتروپی  تکنیک  از  نمایانگرها  نحوه    شدهاستفادهبندی  است. 

  شده تنظیمگزینه    جمبنای طیف لیکرت در پن   پرسشنامه بر   سؤاالت های  زدهی گویهامتیا

فر در  که  متخصصانی  پرسشنامهاو  به  داشتند،  همکاری  و  مشارکت  دلفی  پاسخ  یند  ها 

 باشد: در تکنیک مذکور به قرار زیر می شدهاستفادهروابط آماری  . دادند

فرمول   این  مقوله    𝐹ijدر  به  پاسخگو  هنجار شده     𝑃ijو   موردنظرنمره هر  به  نمره 

شود. در  محاسبه می  2  ( از طریق رابطه 𝐸jبار اطالعاتی هر مقوله )   .(1)رابطه    باشدیم

 . هاستمقولهنیز تعداد  nتعداد پاسخگویان و   mاین رابطه 

 )گارگ   آیدمی آمدهدستبه 3از طریق رابطه    (𝑊jسپس وزن هر مقوله یا شاخص )

 (:  2020، 2و کور

 
1 Hasson 
2 Garg & Kaur 
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(1)رابطه    
𝑃𝑖𝑗 =  

𝐹𝑖𝑗 

∑ 𝐹𝑖𝑗 
𝑚
𝑖=1

  (𝑖 = 1،2، … 𝑚; 𝑗 = 1،2 … 𝑛) 

(2)رابطه    
𝐸𝑗 = −k ∑[𝑃𝑖𝑗 Ln(𝑃𝑖𝑗)]

𝑚

𝑖=1

   𝑗 ∈ 1 … 𝑛     𝑘

=
1

Ln (𝑚)
 

(3)رابطه    

 
𝑊𝑖𝑗 =  

𝐸𝑗 

∑ 𝐸𝑗 
𝑛
𝑗=1

  

باشد. از شمال به خیابان عبدالرزاق  اصفهان میشهر    3خیابان حکیم واقع در منطقه  

می متصل  سپاه  خیابان  به  جنوب  از  مسجد  و  وجود  دلیل  به  خیابان  این  شود. شهرت 

صنایع دانشکده  حکیم،  بازار  کاربریحکیم،  دیگر  و  اصفهان  هنر  دانشگاه  های  دستی 

فضای    هایی جهت ایجادباشد که باعث تقویت نقش اجتماعی و پتانسیلشاخص آن می

می محدوده  این  در  جمعیت  جاذب  و  سرزنده  در  شهری  موجود  وضع  در  ولی  شود 

از حضور  با فضاهای مناطق دیگر  نیست.  پذیری پاسخ  مقایسه  ده و مطلوبی برخوردار 

موقعیت جغرافیایی این خیابان و کاربری زمین وضع موجود حوزه پیرامونی    1در نقشه  

ب توجه  با  است.  داده  نشان  آن  مستقیم بالفصل  نفوذ  تحت  حوزه  در  ساکن  ه جمعیت 

کوکران   فرمول  طریق  از  مطالعاتی،  اطمینان    355خیابان  با سطح  درصد    95پرسشنامه 

از شاخصتعیین برای شناخت وضع موجود،  ابعاد مدل مفهومی پژوهش،  شده و  و  ها 

استخراجاستفاده کدهای  با  پرسشنامه  سؤاالت  کامل  مطابقت  است.  روش  شده  از  شده 

لفی و ادبیات علمی موضوع، از روایی پرسشنامه پژوهش برای بررسی شناخت نمونه  د

دهنده  نشان  7/0تر بودن ضریب آلفای کرونباخ از مقدار  مطالعاتی حکایت دارد و بزرگ 

داده استفادهپایایی  میهای  دادهشده  تحلیل  و  موجود  وضع  سنجش  برای  های  باشد. 

شده است. در  استفاده  SPSSافزار  ای در محیط نرمشده از آزمون تی تک نمونهبرداشت

 شده است. مراحل و فرایند کلی طی شده در این پژوهش نشان داده  1نمودار 
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 ها آن بندی موضوعی  از مرور متون نظری و روش دلفی و دسته   شده استخراج کدهای نهایی    -1جدول  

بندی  دسته 
 موضوعی 

 کدهای نهایی
کدهای  ی متناظر با هنجارها

 نهایی

نمایانگر 
 فضایی

کالبدی  -ساختار فضایی -2، میزان تباین و تنوع فضایی -1
  ،های شهرمند راهنظام  مراتبسلسلهمنسجم بناها در ارتباط با 

 . موقعیت قرارگیری )فضاهای باز( -3

نوع فضایی، یکپارچگی و  ت
 .گشودگی

نمایانگر 
 ی شناسختیر

شبکه   -3، گراییمیزان درون -2، میزان فشردگی و تراکم -1
 پراکندهنظم وعدم  -4، وستهیپهمبهارتباط منسجم و طراحی 

های  وجود گستره -5،  نحوه چیدمان توده و فضا )الگو( رویی
ی همساز با  ها فرم -6، محدودشده متناسب با مقیاس انسانی 

 . ی(آورد بومنوع مصالح )ظرفیت حرارتی و  -7 ،اقلیم

  حس) بستگیدل ،گوناگونی
،  ، تداوم پیوندی  هم، (مکان

  وراحتی محصوریت، 
 .آسایش اقلیمی

نمایانگر 
 کارکردی

نحوه استفاده   -2، اختالط کاربری و ارائه خدمات مختلف -1
  اساس بری متعادل ) اب یمکان -3، ی بایر و بالاستفادههانیزماز 

  -4، هاتی فعال کاربری و  (پراکنش و توزیع فضایی متعادل 
و مستقر در فضا در   اندازهی سای عناصر ریپذانعطافمیزان 
 . ی معابرنوع الگو -5 ،ی متفاوتهازمان

،  پذیری انعطاف ، امنیت نوع،ت
آسایش  ، کارایی، عدالت
 . نفوذپذیریو  اقلیمی

نمایانگر 
 بوم زیست

میزان   -2، اقلیمی و نور(  گیریجهتتابش )نحوه  -1
  -4، میزان سرعت و جهت باد و کوران هوا -3، اندازیسایه

،  عنوان عنصری مهم و رطوبت زا(وجود آب و حجم آن )به
  بومیتنوع وجود گیاهان  -6 ،میزان پوشش گیاهی -5
 . (متناسب با اقلیم گرم و خشک)

،  سرزندگیاقلیمی،  آسایش
ایداری اکولوژیکی، پ

،  لطافت هوا،  رضایتمندی
 . زیست پذیریو  سبزینگی

 نمایانگر منظر 
،  نحوه و میزان هماهنگی چیدمان ارکان جداره )خط بام(  -1
  3،ها و نماهامقیاس انسانی و تناسبات افقی و عمودی توده -2
 .و مسیرهای پیاده درگذرهاو دیدها   هانشانهنحوه قرارگیری  -

،  تناسبات بصری
،  راحتی، محصوریت

خوانایی، غنای حسی  
تداوم و توالی  )بصری(، 

 . ها )پی دیدها(سکانس

 نمایانگر
 اجتماعی 

وجود   -3 ،زندگی شبانه -2، هنری -رویدادهای فرهنگی -1
 .نظارت اجتماعی

پویایی و سرزندگی 
و   پذیری حضور، اجتماعی 

 .امنیت

نمایانگر 
 ادراکی

های ایجاد خاطره و وابستگی )حس  ها و محرکزمینه  -1
میزان  -3، نحوه ایجاد هویت و معنا در فضا -2، مکان(
ی و بندنقشمیزان و نحوه  -4 ،ی حسی در محیطهامحرک

 .خوانایی فضا و موقعیت آن در اذهان شهروندان

انگیزی، وابستگی و خاطره
مکان(،   حس تعلق )حس

و   غنای حسی، هویت
 .خوانایی
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 یند طی شده در این پژوهش امراحل و فر -1نمودار 

 

 
 آن در تقسیمات سیاسی و کاربری زمین حوزه پیرامونی بالفصل    خیابان حکیم موقعیت    -1نقشه  

 

 ( هاآن ری و تفس  لیتحل ه،یها، تجزافتهی)ارائه  یبحث اصل

  حضور بر    مؤثر های  ابعاد و شاخص  اساس   برعناصر سازنده مدل مفهومی پژوهش  

خشک    پذیری  و  گرم  اقلیم  شهری  شاخص  شده تنظیمفضاهای  مذکور  است.    بر های 
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دلفی    اساس روش  و  نظری  متون  آنتروپی    شدهاستخراجمرور  تکنیک  از  استفاده  با  و 

اولویت شده شانون  فربندی  در  برنامهااند.  عمومی  ریندهای  فضاهای  طراحی  و  یزی 

  ها آناهداف    پذیریتحققامکان  ها،  شهرهای مناطق بیابانی توجه به اولویت ابعاد پردازه

میانگین ساده    2دهد. در جدول  افزایش میهای زمانی و مکانی  را متناسب با محدودیت

های آن و با استفاده  شاخص  تکتکمبنای وزن    ها و میانگین وزن هر دسته که بردسته

 . است شدهبیان، شدهمحاسبهآنتروپی شانون  فناز 

 

 شانون آنتروپی با استفاده از  شدهمحاسبهمیانگین ساده و میانگین وزنی  -2جدول 

 ی )تکنیک شانون( میانگین وزن سادهمیانگین  دسته 

 0/ 03216 5/3 نمایانگر فضایی 

 0/ 03223 87/3 شناسی ریخت  نمایانگر

 0/ 03243 64/3 نمایانگر کارکردی 

 0/ 03248 73/3 زیستی نمایانگر محیط 

 0/ 03172 3/2 نمایانگر منظر 

 0/ 03239 2/3 نمایانگر اجتماع 

 0/ 03213 5/2 نمایانگر ادراک 

 

تعداد   با  متناسب  مقوالت  اطالعاتی  بار  به  توجه  و  مقوله  هر  نمره  شدن  هنجار  به 

فراوانی    میانگین ساده  مبنایها را بر  بندی متفاوت دستهاولویت ها،  پاسخگویان و مقوله

آنتروپی شانون    اساس   بر و میانگین وزنی که    ها پاسخ است، نشان    شدهمحاسبهتکنیک 

الگوریتم شانون،   از طریق  شدهمحاسبهرتبه    با توجه بهبندی نمایانگرها  دهد. اولویتمی

)نحهای  با شاخص  زیست محیطنمایانگر   نور( و میزان  جهت  وهتابش  اقلیمی و  گیری 

میزان پوشش    عنوان عنصری مهم و رطوبت زا(،وجود آب و حجم آن )به  اندازی،سایه 

میزان سرعت باد و    متناسب با اقلیم گرم و خشک( و)  بومیتنوع وجود گیاهان    ،گیاهی

برای    دهپاسخدر مدل مفهومی مناسب و    عد بترین دسته و  را در جایگاه مهم  کوران هوا

اقلیم گرم و خشک نشان می نمایانگرهای  حضور پذیری فضاهای شهری مناطق  دهد. 

ریخت  اجتماع،  اولویت کارکرد،  در  ترتیب  به  منظر  و  ادراک  فضا،  بعدی  شناسی،  های 
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در    پذیری  حضور بر ارتقاء    مؤثرادی محیطی  های بنی، مدل شاخصدرنهایتقرار دارند.  

نشان    1  شکلدر    ،موضوعی  بعد   7  وشاخص    31فضاهای شهری اقلیم گرم و خشک با  

ابعاددسته   شکل. در این  داده است یا  شده و در هر  نشان داده  هاآنبه ترتیب امتیاز    ها 

  پذیری   حضوربر ارتقاء    هاآنیک از    هر  اثرگذاریو  ها به ترتیب اهمیت  ، شاخصبعد

 .است شدهبیانشک مناطق اقلیم گرم و خفضاهای شهری 

 
فضاهای شهری   پذیری حضوربر ارتقاء  مؤثرهای محیطی شاخص مفهومی مدل  -1شکل 

 مناطق اقلیم گرم و خشک 
 

ارتقاء   ابتدا    پذیری  حضور برای  است  الزم  خشک  و  گرم  مناطق  شهری  فضاهای 

های تبیین شده در مدل مذکور، در دستور کار  سنجش وضع موجود متناسب با شاخص

و   امکانات  و  با شناخت وضع موجود  متناسب  گیرد. سپس  قرار  مدیریت شهری  نهاد 

مطالعاتی  محدودیت محدوده  و  برنامهها،  خیاباریزی  پژوهش  این  در  شود.  ن  طراحی 
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آن شرایط  به  توجه  با  اصفهان  شهر  روش  حکیم  و  مواد  بخش  در  شد، که  تبیین  ها 

برای سنجش و طراحی    عنوانبه   پذیری   حضور ارتقاء کیفیت    منظوربهنمونه مطالعاتی 

است. از تکنیک مصاحبه و ابزار پرسشنامه برای برداشت وضع موجود    شدهانتخابآن  

  موردبررسی ای  تک نمونه   tبا استفاده از آزمون    شدهآوریجمعهای  و داده  شدهاستفاده

 (.2قرار گرفتند )جدول  

 های مطالعاتی در فرایند سنجش وضعیت شاخص  tخروجی آزمون  -2جدول 

 ( .t ،sigها )داری شاخصمقدار تی و سطح معنی نمایانگر 

-زیست

 بوم 

( باد و کوران هوا  )(،  0/ 930  ،088/0میزان سرعت و جهت  گیاهی  پوشش  )نحوه 889/0،  139/0میزان  تابش   ،)

  ، 055/3متناسب با اقلیم گرم و خشک( ))  بومی(، تنوع وجود گیاهان  932/0،  086/0اقلیمی و نور( )  گیریجهت

 ،845/2عنوان عنصری مهم و رطوبت زا( )(، وجود آب و حجم آن )به943/0، 072/0) اندازیسایه(، میزان 002/0

005/0 .) 

 کارکرد 

از  003/0  ،021/3ی متفاوت )هازمان و مستقر در فضا در    اندازه یسای عناصر  ریپذانعطافمیزان   استفاده  (، نحوه 

ی  ابیمکان(،  0/ 862  ،174/0(، اختالط کاربری و ارائه خدمات مختلف )939/0،  076/0ی بایر و بالاستفاده )هان یزم

( متعادل  اساس  برمتعادل  فضایی  توزیع  و  الگو865/0،  170/0)  هاتیفعالو    کاربری(  پراکنش  نوع  معابر  (،  ی 

(441/3 ،001/0 .) 

 اجتماع 
( شبانه  )004/0،  90/2زندگی  اجتماعی  نظارت  وجود  فرهنگی0/ 013،  502/2(،  رویدادهای   ،)-(  ،068/0هنری 

945/0 ،) 

 ریخت

وعدم   )  رویی  پراکندهنظم  )الگو(  فضا  و  توده  چیدمان  گستره945/0  ،0/ 069نحوه  وجود  محدودشده  (،  های 

( انسانی  مقیاس  با  و  002/0،  071/3متناسب  حرارتی  )ظرفیت  مصالح  نوع  )آورد  بوم(،  (،  000/0  ،804/3ی( 

)هافرم اقلیم  با  منسجم و طراحی  939/0،  077/0ی همساز  ارتباط  میزان  931/0،  087/0)   وستهیپهمبه(، شبکه   ،)

 (. 002/0، 150/3(، میزان فشردگی و تراکم )000/0، 689/3گرایی )درون

 فضا
-(، ساختار فضایی831/0، 213/0(، موقعیت قرارگیری )فضاهای باز( )0/ 011، 550/2میزان تباین و تنوع فضایی )

 (. 000/0، 643/3های شهر )مند راهنظام مراتبسلسله کالبدی منسجم بناها در ارتباط با 

 ادراک

(، میزان و 000/0،  990/4(، نحوه ایجاد هویت و معنا در فضا )000/0  ،680/4ی حسی در محیط )هامحرک میزان  

های ایجاد ها و محرک(، زمینه952/0  ،060/0شهروندان )ی و خوانایی فضا و موقعیت آن در اذهان  بندنقشنحوه  

 (. 000/0، 910/3خاطره و وابستگی )حس مکان( )

 منظر 

(، مقیاس انسانی و تناسبات افقی و  001/0،  350/3و مسیرهای پیاده )  درگذرهاو دیدها    هانشانه نحوه قرارگیری  

توده )عمودی  نماها  و  میزان  003/0،  986/2ها  و  نحوه   ،)( بام(  )خط  جداره  ارکان  چیدمان  ،  094/0هماهنگی 

925/0 .) 

-میدرصد    95، با میزان اطمینان  2نتایج بررسی وضع موجود در جدول    اساس  بر

که گفت  شاخص  توان  وجودمطلوبیت  ارکان    ،های  چیدمان  هماهنگی  میزان  و  نحوه 
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میزان    جداره بام(،  سایهپوشش)خط  میزان  میزان  ،  )نحوه  اندازی،    گیری جهتتابش 

کاربری و    پراکنش و توزیع فضایی متعادل(  اساس  برمتعادل )  یابیمکاناقلیمی و نور(،  

فرمهاتیفعال طراحی  ،  و  منسجم  ارتباط  شبکه  اقلیم،  با  همساز  و    وستهی پهمبههای 

های رویدادهای  موقعیت قرارگیری )فضاهای باز( در سطح متوسط رو به باال و شاخص

ارائه    -فرهنگی و  کاربری  اختالط  هوا،  کوران  و  باد  جهت  و  سرعت  میزان  هنری، 

نحوه چیدمان توده و فضا )الگو( و میزان و    رویی  پراکندهخدمات مختلف، نظم وعدم  

یت آن در اذهان شهروندان در سطح متوسط رو  و خوانایی فضا و موقع  یبندنقشنحوه  

پایین می فضایی، ساختار فضاییباشند. همچنین شاخصبه  تنوع  و  تباین  میزان  -های 

های شهر، میزان فشردگی و مند راهنظام   مراتبسلسلهکالبدی منسجم بناها در ارتباط با  

مقیاس انسانی، نوع  های محدودشده متناسب با  ، وجود گسترهگراییدرونتراکم، میزان  

زندگی شبانه، مقیاس انسانی و تناسبات افقی و عمودی    نظارت اجتماعی،  الگوی معابر،

ها و  و مسیرهای پیاده، زمینه  درگذرهاو دیدها    هانشانهها و نماها، نحوه قرارگیری  توده

های ایجاد خاطره و وابستگی )حس مکان( و نحوه ایجاد هویت و معنا در فضا  محرک

س شاخصدر  و  مطلوب  مصالحطح  نوع  و    های  حرارتی  میزان  یآورد  بوم)ظرفیت   ،)

در    اندازهیساعناصر    یر یپذ انعطاف فضا  در  مستقر  و   یها زمانو  آب  وجود  متفاوت، 

آن بومی  عنوانبه )  حجم  گیاهان  وجود  تنوع  زا(،  رطوبت  و  مهم  با    عنصری  )متناسب 

. باشندحسی در محیط در سطح نامطلوب می  یها محرکاقلیم گرم و خشک( و میزان  

به   با توجه  ،  2نقشه  در    نه در محور حکیم اصفهان،گا  31های  شاخص  شناخت اکنون 

طراح در    ی شهر  ی چارچوب  عملکرد  3  نقشهو  محور    یشنهادیپ  ییفضا  -یسازمان 

 است. شدهارائه میحک
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 چارچوب طراحی شهری محور خیابان حکیم -2نقشه 
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فضایی پیشنهادی محور حکیم-سازمان عملکردی -3نقشه   
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 گیری نتیجه

این   محیطی  شاخص  پژوهشدر  بنیادی  ارتقاء    مؤثرهای  در    پذیری   حضور بر 

شاخص مستخرج از ادبیات و   31  .شدندفضاهای شهری اقلیم گرم و خشک شناسایی  

فر  و  نظری  شده  امبانی  طی  در    اساس   بر یند  دلفی  ک زیست  ابعادروش  ارکرد، بوم، 

ادراک بهره  شدهبندیدستهو منظر    اجتماع، ریخت، فضا،  با  آنتروپی  و  تکنیک  از  گیری 

اولویت گرفت.    هاآنبندی  شانون  شاخص  اساس   بر صورت  و  ابعاد  نهایی  های  مدل 

بوم از بیشترین  توان گفت که نمایانگر زیستفضاهای مذکور می   پذیری  حضورارتقاء  

منظ نمایانگر  و  میاهمیت  برخوردار  اهمیت  کمترین  از  که  ر  است  ذکر  به  الزم  باشد. 

امکان    شده تعیینهای  اولویت معنی  کمتر    نظرصرفبه  اهمیت  دارای  نمایانگرهای  از 

برای  نیس پردازه  پذیریتحققت.  بهبود  اهداف  محوریت  با  که  و    پذیری  حضور هایی 

یکپارچه   صورت بهشوند، باید اقلیم گرم و خشک تعریف می   شهری سرزندگی فضاهای 

 توجه شود. ،های تبیین شده در مدل این پژوهشو جامع به همه ابعاد و شاخص

متخصصان،    اساس  بر نظری  دانش  و  موضوع  علمی  از  یافتهادبیات  حاصل  های 

که شاخص   ها داده  وتحلیل تجزیهپردازش،   دارد  آن  از  )نحوهنشان  تابش  -جهت  های 

 عنصری مهم  عنوانبه )  وجود آب و حجم آن  ،اندازیو میزان سایهگیری اقلیمی و نور(  

)متناسب با اقلیم گرم و    تنوع وجود گیاهان بومی  ،میزان پوشش گیاهی  (،و رطوبت زا

باد و کوران هوا  خشک( و نمایانگر زیست  میزان سرعت  به  به  بوم هستند،  که مربوط 

سرزندگی فضاهای شهری مناطق اقلیم گرم  و    پذیری   حضوررا بر    تأثیر ترتیب بیشترین  

  کارکرد، اجتماع، ریخت، فضا، ادراک   ابعادهای محیطی  شاخص ارند. سپس  دو خشک  

منظر پژوهش    و  مفهومی  مدل  در  بیشترین    ،اندشدهبیانکه  ترتیب  بر    اثرگذاریبه  را 

 های شهری اقلیم گرم و خشک دارند. فضا   پذیری حضور

شاخص سنجش  و  بررسی  اصفهان(،  شهر  حکیم  )خیابان  مطالعاتی  نمونه  های  در 

  دهد که عملکرد مدیریت شهری در زمینه نشان میتبیین شده در مدل مفهومی پژوهش  

ی عناصر  ری پذ انعطافی(، میزان  آورد  بومنوع مصالح )ظرفیت حرارتی و  های  شاخص
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در    اندازهیسا فضا  در  مستقر  )به هازمانو  آن  حجم  و  آب  وجود  متفاوت،  عنوان  ی 

گیاهان   وجود  تنوع  زا(،  رطوبت  و  مهم  میزان    بومیعنصری  دها محرکو  حسی  ر ی 

فرهنگیمحیط، شاخص رویدادهای  کوران    -های  و  باد  و جهت  میزان سرعت  هنری، 

ارائه خدمات مختلف، نظم وعدم   و  نحوه چیدمان    رویی  پراکندههوا، اختالط کاربری 

ی و خوانایی فضا و موقعیت آن در اذهان بندنقشتوده و فضا )الگو( و میزان و نحوه  

ها و  ها در برنامهاین شاخص  و توجه بهسازی  زمینه  ضعیف بوده و نسبت به  شهروندان

 های مختلف غفلت ورزیده است. طرح

شاخص  شدهانجامسنجش    اساس  بر مطلوبیت  مطالعاتی،  نمونه  در برای  که  هایی 

فعالیت برآیند  هستند،  مناسب  نسبتاً  یا  باال  به  رو  متوسط  مدیریت  سطح  عمومی  های 

اکثر موقعیت که  بوده  برخوردار میها و  شهری  این وضعیت  از    ؛ باشندشهرهای مشابه 

های مهم و کلیدی  ها در اکثر شهرها جریان دارد. مطلوبیت شاخصفعالیت  گونهاین  زیرا

مطالعاتی   نمونه  در  و خشک  گرم  مناطق  فضاهای شهری  بر  حاکم  به شرایط  توجه  با 

مبنای    مدیریت شهری باید برنماید که  باشد. این امر ایجاب میمناسب و مطلوب نمی

یکپارچه و  جامع  برنامهافر  ،دیدگاه  طریندهای  و  پیش  ریزی  در  را  حکیم  خیابان  احی 

های تبیین شده  های گوناگون متناسب با شاخصتعریف پردازه  -1  :اقداماتی مانند  گیرد.

های  پایش و ارزیابی مداوم وضع موجود در دوره  -2،  حاضر  در مدل مفهومی پژوهش 

برنامههم  -3  و مرتفع نمودن کمبودهای موجود و  معینزمانی   ها و  نوایی و هماهنگی 

شهری  طرح مدیریت  عملکردی  انسجام  راستای  در  مختلف    راهکارهای   عنوانبههای 

برای    کالن و در این پژوهش    شدهارائهامید است مدل  .  پذیری  حضورارتقاء  زیربنایی 

و سرزندگی فضاهای شهری مناطق گرم و خشک باشد.    پذیری  حضورساز ارتقاء  زمینه

خشک   و  گرم  مناطق  هوایی    اگرچه شهرهای  و  آب  شرایط  و  دما  میزان  لحاظ  به 

و امکانات متنوع و جذابی نیز دارند که در صورت    هایی دارند ولی بسترهامحدودیت

برای  برنامه درست  اقتصادی،  زمینه،  ها آنریزی  ابعاد  به  توجه  با  شهری  توسعه  های 
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غیره   و  کالبدی  می اجتماعی،  میفراهم  موضوع  این  و  زمینه  شود  و  محور  تواند 

 های آتی باشد. پژوهش
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Abstract 
The climatic conditions in urban spaces with hot and arid regions 

always make it necessary to organize such spaces in urban planning 
and work out processes in proportion to the environmental conditions 
so that the quality of their attendancy can be elevated to an optimal 
level. This is while most of the studies carried out so far and the 
executive procedures of the corresponding organs are not efficient for 
enhancing the attendancy in urban spaces with hot and arid conditions 
in proportion to the conceptual model. Also, most such spaces do not 
exhibit an optimal attendancy and liveliness in comparison to other 
regions. On this basis, the present study seeks to find an answer to the 
question ‘what are the dimensions and the indices influencing the 
enhancement of attendancy in the urban spaces of hot and arid 
regions?’ The aim of the research is to provide a framework for a 
conceptual model of attendancy for Hakim Street in the city of Isfahan 
as the subject of this case study. The research is fundamental-applied 
in terms of its goals, and it uses a mixed qualitative-quantitative 
approach. The elaboration of the environmental indices influencing 
the attendancy and the determination of their importance are carried 
out based on Delphi and Shannon technique and a one-sample t-test in 
line with the assessment of the status quo of the study case. The study 
findings indicate that such aspects as ecosystem, function, social, 
morphology, space, perception and landscape are amongst the 
important and influential dimensions of attendancy in the urban spaces 
of hot and arid regions; there are generally 31 different indices in this 
regard. Assessment of the current status of Hakim Street in Isfahan is 
carried out with regard to the mentioned aspects and their indices. 
Based on this assessment, a framework of urban designing and spatial-
functional organization is offered for the study area so that attendancy 
can be enhanced in the three sequences defined for Hakim Street. 
Keywords: Conceptual model, Attendancy, Hot and arid climate, 
Hakim Street. 
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