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بررسی تطبیقی نمونه هایی از بافت شهری سنندج
گراف دید با استفاده از آنالیزهای ایزوویست و تحلیل 
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چکیده:
کمی و قابل اندازه گیری  که در سال های اخیر در جهت بیان  گراف دید تالش هایی هستند  ابزارهای ایزوویست و تحلیل 
کیفیت فضایی شده اند و با وجود عدم بلوغ و تکامل، توسط محققان با دید ابزارهای آینده  تحلیل فضا نگریسته می شوند. 
این تحقیق با هدف آشنایی عملی با این ابزارها به بررسی بافت شهری سنندج به وسیله آنها می پردازد. در این پژوهش 
منطقه هایی از چهار بافت شهری متفاوت از شهر سنندج انتخاب شدند و پس از آماده سازی در نرم افزارها، با استفاده از 
گرفتند. سپس نمودارها و آمارهای به دست آمده از این  گراف دید مورد بررسی و تحلیل قرار  آنالیزهای ایزوویست و تحلیل 
که بافت  گراف دید نشان می دهد  گردیده و با هم مقایسه شدند. تفسیر یافته های تحلیل ایزوویست و  بافت ها بررسی 
قدیم در عین اینکه بدون وجود نقشه های شهرسازی مدرن به وجود آمده، با این حال مردم سازنده  این بافت از نوعی 
استاندارد ذاتی و جمعی برای اندازه ها استفاده کرده اند. همچنین این بافت در میان چهار گونه بافت شهری سنندج، واجد 
بیشترین غنای بصری و تنوع آن است و تحلیل شاخص فضای همسایگی مخصوص، زیبایی ناشی از هارمونی و تعادل در 
کلی بافت در شهر سنندج نشان می دهد  گونه   این بافت را نشان می دهد. در نهایت، نتایج به دست آمده درخصوص چهار 
گراف دید تفاوت ها و شباهت های میان این بافت ها را از نظر خصوصیات  که شاخص های آنالیزهای ایزوویست و تحلیل 
کیفیت بصری، به خوبی آشکار می کنند، بنابراین در تصمیم گیری های مربوط به طراحی شهری، توجه به نتایج  فضایی و 

کمک شایانی نماید. کیفیت بصری بافت های شهری  استفاده از این ابزارها می تواند به ارتقای 

گراف دید، بافت شهری، سنندج. کلیدی:  ایزوویست، تحلیل  گان  واژ
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سعی   )2001( بتی4  ــردد.  گ معرفی  فضا3  گــردی  نسبت  عنوان  به 
فاصله،  پارامترهای  اســاس  بر  را  فضا  ویژگی های  و  خــواص  نمود 
خــواص  و  نماید  تعریف  مــدوریــت  و  فشردگی  محیط،  مساحت، 
کند.  مورفولوژی شهری را در تعامل بین هندسه و حرکت جستجو 
کمی  گرفتن تعداد  او در تحقیق خود با پارتیشن بندی فضا و در نظر 
مسیرهای  با  را  ایزوویست  زمینه های  مستقل،  ایزوویست های  از 
حرکتی ترکیب نمود تا بتواند خواص فضایی و مورفولوژیکی شهری 

را توسط آن توضیح دهد. 
یک  مشاهده  تحت  فضایی  ویژگی های  بهتر  توصیف  منظور  به 
همکاران  و  ترنر5  محیط،  ایزوویست های  کمی  بیان  و  مشاهده گر 
کرده و توسعه دادند. این شیوه  گراف دید را تعریف  )2001( تحلیل 
روابــط و متغیرهای  و  را در فضا در نظر می گیرد  نقاط  از  شبکه ای 
می کند.  ترجمه  شده  گرفته  نظر  در  نقاط  روابــط  به  را  ایزوویست 
که از  برای مثال مساحت یک ایزوویست برابر تعداد نقاطی است 
نقطه ایستگاهی ناظر قابل مشاهده می باشد )تصویر 2(. این روش 
تخمین های ثانویه پیچیده تری را مانند ثبات بصری و یکپارچگی 
قرار  اختیار  کوتاه ترین طول مسیر( در  )به معنای  ساختار فضایی 
کل  گراف دید روش محاسبه از جزء به  می دهد. مزیت دیگر تحلیل 
کرد و  آن است. از این رو، می توان آن را برای تمامی فضاها اعمال 
گسترده ای به طور خودکار محاسبه  که به طور  این پتانسیل را دارد 

شود.
ک بصری  در حالی که در ابتدا و به طور خاص در رابطه با نظریه  ادرا
)Gibson, 1979( ارتباط رفتاری نتایج حاصل از تعاریف ایزوویست 
گراف دید به وسیله نتایج تجربی حمایت نمی شد، با این  و تحلیل 
حال، ایزوویست خواص فضایی داخل فضا را از دیدگاه بیننده به 
کافی به  وضوح توصیف می کند. در سال های بعد شواهد تجربی 
از  ایزوویست  نقاط  که  نشان می دهد خصوصیاتی  که  آمد  دست 
فضا به دست می دهد، با تجربه و رفتار افراد در فضا به صورت واقعی 
هماهنگی دارد. به عنوان مثال، مطالعات موردی بر رفتار افراد در 
کندگی  گالری تیت6 لندن همبستگی باال بین تحلیل گراف دید و پرا
.)Turner & Penn, 2002( آماری بازدیدکنندگان در فضا را نشان داد

مقدمه. 1
تصمیم گیری های  ناآشنا،  محیط  یک  کشف  و  جستجو  زمــان  در 
که تا حد زیادی  انتخاب مسیر حرکت شامل الگوهای منظم است 
ناشی از شکل و پیکربندی فضایی محیط و ویژگی دیداری _ فضایی 
هر نقطه تصمیم گیری در طول مسیر حرکت می باشد. »تالش برای 
رسیده  گونی  گونا یافته های  به  محیط  کیفی  ابعاد  انــدازه گــیــری 
که عبارت  است  است. از جمله این ابزارها می توان به ایزوویست1 
کیفیت بصری  از نقاط قابل رؤیت از یک نقطه دید و برای تحلیل 
 )Hosseini et al., 2011: کرد«  در محیط استفاده می شود، اشاره 
)84. همچنین نظریه های مختلفی از روانشناسی محیط از قبیل 
»چشم انداز و پناه« و یا »فضای قابل دفاع« رفتار انسان را به عنوان 
و  طراحان  می دهند.  توضیح  محیط  خواص  بعضی  از  وابسته ای 
نظریه پردازان برای تبیین و اندازه گیری این خصوصیات فضایی، 
تالش های بسیاری کرده اند و معیارهای متنوعی آفریده اند. تکمیل 
تکامل درک فضایی  در  بزرگی  و معیارها می تواند قدم  ابزارها  این 
برنامه ریزی  و  طراحی  کــردن  علمی تر  سوی  به  حرکتی  و  طراحان 

شهری باشد.

پیشینه تحقیق. 2
بندیکت2  محیط،  فضایی  ویــژگــی هــای  تحلیل  تجزیه  و  ــرای  بـ
محیط  تعیین  قابل  عینی  و  پایه ای  عنصر  عنوان  به  را  ایزوویست 
ایزوویست   .)Benedikt, 1979( اســــــت کـــرده  پیشنهاد  فضایی 
که خواص فضایی را با توصیف منطقه  قابل  چندضلعی ای است 
مشاهده از نقطه نظر مشاهده کننده توضیح می دهد. ایزوویست در 
واقع یک چندضلعی بصری از یک مکان است. از این چند ضلعی، 
که منعکس کننده  خواص  کرد  کمی را می توان مشتق  چند توصیف 
فیزیکی فضای مربوطه مانند مساحت، طول محیط، تعداد رئوس، 
طول مرزهای باز یا بسته می باشد )تصویر 1(. این توصیف های کمی 
پایه ای، می توانند با هم ترکیب شوند و خصوصیات پیچیده تری 
از محیط را توضیح دهند )جــداول 1و2(. به عنوان مثال، حاصل 
تقسیم طول لبه خارجی یک چند ضلعی به مساحت آن می تواند 

)Source: Authors( -که از نقطه ناظر دیده می شود تصویر 1_ ایزوویست چند ضلعی است 

1 Isovist
2 Benedikt

3 Roundness
4 Batty
5 Turner
6 Tate Britain Gallery
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پایه دید ناظر در  بر  افراد پیاده  بر روی مدل سازی حرکت طبیعی 
ک بصری  فضاهای شهری و معماری کار کرده اند. آنها به تحلیل ادرا
کمک ایزوویست پرداخته اند. نتایج  فضایی بر اساس دید ناظر به 
که درک بصری از محیط پیرامون، عامل  این پژوهش نشان داده 
بسیار مهمی در انتخاب و هدایت مسیر حرکتی انسان هاست و با 
حذف آن مشکالت بسیاری برای حرکت افراد ایجاد می شود. البته 
که برای تعیین مدل حرکتی تنها نمی توان  کرده اند  کید  در انتها تأ
ک بصری متکی بود، بلکه برای دستیابی به یک  به سیستم ادرا
مدل جامع، باید پارامترهای اقتصادی، اجتماعی و ... را با الزامات 
 .)Tabibian & Shole, 2009: 15( فیزیکی ترکیب و هماهنگ ساخت
و  ایزوویست  ضلعی  چند  مفهوم  دو  پایه  بر  مختلفی  متغیرهای 
ــدام تــالش در تبیین  ک که هر  گــردیــده  ــد  تعریف  ــراف دی گ تحلیل 
از نظر معنایی بسیار به هم  گاه  از فضا را داشته اند و  خصوصیتی 
نزدیک می باشند. در تالش برای ساماندهی این مفاهیم، فرانز و 
کردند متغیرهای ایزوویست را  وینر )Franz & Wiener, 2005( سعی 
بر اساس چهار خصوصیت اساسی فضا شامل جاداری1، بازبودن2، 
پژوهش  در  اساس  این  بر  کنند.  دسته بندی  نظم4  و  پیچیدگی3 
حاضر سعی شده متغیرهای مورد استفاده در تحلیل فضا به گونه ای 
که همزمان با تالش در جهت بررسی خصوصیات  گردند  انتخاب 
گسترده و متفاوت فضا، از استفاده از متغیرهای مشابه و هم معنی 
گردد. در جداول زیر متغیرهای اولیه و ثانویه ایزوویست و  اجتناب 
گرفته اند،  که در این پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار  گراف دیدی 

با بیان تعریف هر یک آورده شده است )جدول های 1و2(.

از  شهری  محیط  تحلیل  روی  بر  همکاران  و  حسینی  ایـــران،  در 
کیفیت بصری به  کرده اند و برای تبدیل  کار  کیفیت بصری  رویکرد 
 Syntax2d کمی و قابل سنجش از ابزار ایزوویست در نرم افزار ابعاد 
قدیم  بافت  از  متفاوت  مسیر  دو  بررسی  با  آنها  کرده اند.  استفاده 
کار  نتایج  کــرده انــد.  تحلیل  را  مسیر  دو  آن  شهری  شبکه  بوشهر، 
که فرم شهری با قابلیت دید آن رابطه دارد و مسیرهای  نشان داده 
برخوردارند  متفاوتی  بصری  کیفیت  از  متفاوت  کالبدی  فــرم  با 
)Hosseini et al., 2011: 83(. در پژوهشی دیگر، طبیبیان و همکار 

گراف دید شبکه ای از ایزوویست ها ایجاد می کند -  تصویر 2_ تحلیل 
)Source: Authors(

گراف دید جدول 1_ متغیرهای اولیه ایزوویست و 

خصوصیت فضایی مرتبطمعادل  انگلیسیتعریفمتغیر
که از نقطه ناظر دیده می شود.اندازه همسایگی میزان باز بودن فضا، وسعت میدان دیدNeighborhood sizeتعداد نقاطی 

قرار طول لبه های باز دیــوار  کنار  در  که  دیــد  محوطه  کناری  نقاط  تعداد 
ارتباطات فضاییOpen edge lengthندارند.

محصوریتClose edge lengthتعداد نقاط کناری محوطه دید که در کنار دیوار قرار دارند.طول لبه های بسته

)Source: Authors(
گراف دید جدول 2_ متغیرهای ثانویه ایزوویست و 

خصوصیت فضایی مرتبطمعادل  انگلیسیتعریفمتغیر

همسایگی  انـــــدازه 
مخصوص

مجموع مربع معکوس فاصله هر نقطه قابل دید 
از ناظر

 Special neighborhood
sizeمیزان باز بودن فضا، وسعت دید، تنوع دید

بر Opennessنسبت طول لبه های باز به طول لبه های بستهباز بودن تسلط بصری  میزان  بودن فضا،  باز  و  بسته 
فضا، انسجام بصری، ارتباط بصری

کنار دیوارنزدیک ترین دیوار گشایش دید، وضوح دیدNearest wallفاصله نزدیک ترین نقطه  میزان باز بودن فضا، 

بیشترین تفاوت بین اندازه همسایگی نقطه ناظر آشکارنمایی
میزان تغییر در محدوده دید در حین حرکت، Revelationبا نقاط مجاورش

میزان انسجام دید، رمز و راز دید

نسبت مجموع طول لبه های باز و بسته به اندازه دندانه داری
میزان تحدب و یا لبه داری محوطه قابل دید، Jaggednessهمسایگی

پیچیدگی در دید

)Source: Authors(
1 spaciousness
2 openness
3 complexity
4 order
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استفاده  تحقیق  ایــن  در  استفاده  ــرای  ب شهری  بافت  گونه های 
گونه بافت شهری، این امکان را فراهم  نموده اند. انتخاب هر چهار 
می کند که ویژگی ها و خصوصیات فضایی هر کدام توسط نرم افزارها 
گراف دید بررسی و تحلیل  آنالیزهای ایزوویست و  و شاخص های 
کارآیی و قدرت  گردند. از طرفی، با این تنوع بافت ها می توان میزان 
در  داد.  قــرار  امتحان  مــورد  را  شــده  یــاد  شاخص های  و  نرم افزارها 
تحقیق  انتخابی  نمونه های  موقعیت  سنندج  جامع  طرح  تصویر 

مشخص شده اند )تصویر 3(.

)Source: Tadbir- .تصویر 3. تقسیم بندی بافت های مختلف سنندج
Shahr Consulting Engineers, 2008(

سرتپوله(  محله  )مانند  ارزش  با  بافت  با  مناطقی  دارای  سنندج 
است. به دلیل وجود بافت مسکونی در این محله ها و عدم استفاده 
از اتومبیل، شبکه معابر این محله ها دارای بافت ارگانیک و نامنظم 
آنها  ابعاد متفاوت بوده و جهت گیری  است. قطعات زمین دارای 
کم عرض  معمواًل  معابر  بافت ها  ایــن  در  اســت.  معابر  جهت  تابع 
دشــواری  به  اتومبیل  عبور  مـــواردی  در  که  طــوری  به  می باشند، 
محله ها  ایــن  مسکونی  واحــدهــای  اولیه  گونه   اســت.  امکان پذیر 
گاهی از حیاط های  که  کاه گلی بوده  به صورت خانه های آجری و 
کنار شبکه معابر  بزرگ استفاده شده است. در دهه های بعد، در 
موجود، برخی خانه های مسکونی جدید شکل گرفت که از دوره ای 
به بعد، از قوانین شهرداری تبعیت کرده و شکل فضای پر آن نسبت 
به بافت قدیمی از تنوع بسیار ناچیز و فقیری برخوردار است. چهار 
زیر  آنها به شرح  بررسی مختصر ویژگی های  با  بافت سنندج  گونه 

می باشند:
گذشته در شهر سنندج با توجه به ساختار  الف-بافت قدیم: در 
سکونتگاه های  از  مجموعه ای  صورت  به  محالت  قــدرت،  متمرکز 
اقماری به دور هسته  آن یعنی قلعه حکومتی سازماندهی شده اند. 

سئوال تحقیق. 3
در این تحقیق اهمیت استفاده از ابزارهای آنالیز ایزوویست و تحلیل 
بوده  توجه  مــورد  فضایی  کیفیت  کمی  بیان  جهت  در  دید  گــراف 
کیفیات بافت های  است، بنابراین مشخص نمودن خصوصیات و 
کمی و همچنین توان  مختلف شهری سنندج توسط این ابزارهای 

پاسخگویی آنها در این زمینه، سئوال اصلی این تحقیق می باشد.

شیوه تحقیق. 4
فضاهای  نسبت  بــه  خالی  فضاهای  مــحــدود  حجم  بــه  توجه  بــا 
فضاها  ایــن  بــزرگ  مقیاس  همچنین  و  شهری  بــافــت هــای  در  پــر 
به  شد  گرفته  تصمیم  ساختمان ها،  داخلی  فضاهای  مقابل  در 
تحلیل  ابــزار  مانند  ایزوویست  محاسبه  جــاری  نرم افزارهای  جای 
ایزوویست1 از موتور بازی Unity برای محاسبه متغیرهای ایزوویست 
گردد. استفاده از این موتور بازی با توجه به امکان برنامه  استفاده 
که در  گراف دیدی  نویسی و انعطاف باالی آن، امکان حذف نقاط 
کرد و توانست با  داخل فضاهای پر شهری قرار می گرفتند را ایجاد 
متغیرهای  بافت،  خالی  فضاهای  در  کوچکتر  شبکه بندی  ایجاد 
کند. این موتور همچنین  کیفیت باالتری محاسبه  ایزوویست را با 
امکانات وسیعی همچون مطالعه ایزوویست سه  بعدی و یا تغییر 
اختیار  در  آینده  تحقیقات  بــرای  را  مسیر  یک  طول  در  ایزوویست 

که می تواند زمینه ساز مطالعات آینده باشد. محققان قرار می دهد 
گردآوری اطالعات  در شروع پروژه و پس از بررسی پیشینه تحقیق و 
پایه ای، شهر سنندج برای نمونه برداری بررسی و چهار نمونه بافت 
گردیدند. برای نتیجه بهتر  کید بر تفاوت ها انتخاب  از این شهر با تأ
بافت ها شامل خیابان های عریض ماشین رو شهر  این  سعی شد 
در  پیاده  افــراد  حرکت  که  گردند  انتخاب  محل هایی  از  و  نباشند 
ایجاد می کند. این بافت ها به نرم افزار  را  آنها تجربه فضایی غالب 
کوچک   Autocad و سپس 3dsmax منتقل شده و جزئیات بسیار 
بـــازی Unity به  گردیدند. سپس موتور  آنها به دالیــل فنی حذف 
نوشته  آن  در  محاسباتی ای  برنامه های  و  یافت  توسعه  گونه ای 
که پس از دریافت بافت ها بتواند تمامی محاسبات مورد نیاز  شد 
را انجام دهد. نتایج حاصله به Excel و سپس Eviews برای تجزیه 
  Eviews گردیدند و نمودارهای مقایسه ای نیز در و تحلیل منتقل 
و  بررسی  مــورد  آمــده  به  دست  یافته های  نهایت  رسم شدند و در 

تحلیل قرار گرفتند.

نمونه موردی: شهر سنندج. 5
طرح بازنگری طرح جامع شهر سنندج در خالل سال های 1387و 
1388 توسط مهندسین مشاور تدبیرشهر و زیر نظر سازمان مسکن 
گردید. بنا به نظر این مشاور،  کردستان تهیه  و شهرسازی استان 
بافت قدیم، حاشیه نشین،  به چهار  شهر سنندج در حال حاضر 
که  میانی و جدید دسته بندی شده است )تصویر شماره 3(. از آنجا 
محققان خود شناخت نسبی خوبی از بافت های شهری سنندج 
مهندسین  توسط  سنندج  بافت  چهارگانه  تقسیم بندی  دارنــد، 
تنوع  این  از  و  پذیرفته   را  سنندج  جامع  طرح  تهیه کننده  مشاور 

1 Visibility Analysis Tool
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 1355 تــا   1340 ســال هــای  فاصله  در  حاشیه نشین:  بــافــت  ج- 
کوچک و مناطق  کوچیده از روستا و شهرهای  مهاجران تازه  وارد و 
کن  سا سنندج  شهر  مــرکــز  و  ــراف  اطـ در  عمدتًا  اســتــان  عشایری 
سکونتگاه های  شکل گیری  برای  بالقوه  نیروی  تدریج  به   و  شدند 
گــر چه هسته  ا را تشکیل دادنــد. در واقــع  غیررسمی اطــراف شهر 
اولیه سکونتگاه های غیررسمی در شهر سنندج انتهای دهه 1340 
این پدیده به مثابه  که  اواخــر دهه 1350 بود  اما در  گرفت،  شکل 
 )Irandoost & کالبدی شهر تثبیت شد بخش عمده ای از ساختار 
)Tavalaee, 2012: 5. با افزایش مهاجرت ها و رشد شتابان جمعیت 
و  شکل گیری  همچنین  و   1355-1365 ســال هــای  طــی  شــهــری 
گسترش سکونتگاه های غیررسمی در ورودی هــای شرقی و غربی 
شهر، فاصله میان روستاهای اطراف سنندج با شهر مادر، به وسیله 
قطعات   .)Irandoost et al., 2013: 98( شد  پر  سکونتگاه ها  این 
تفکیکی در این بافت عمدتًا دارای اشکال غیرهندسی بوده و ارتفاع 
ساختمان ها، یک، دو و به ندرت سه طبقه است. آشفتگی جای 
گرفته و ترکیب حجم های آنها بر سایر ویژگی های نماسازی  نظم را 
غلبه دارد. در ساخت آنها از مصالح مختلفی استفاده شده است و 
معمواًل فاقد تزئینات هستند. برای بررسی این بافت، قسمتی از 

گردید )تصویر شماره 6(. محله تقتقان در شمال شهر انتخاب 
د- بافت جدید: احداث محالت جدید شهرک سعدی 1و2، شهرک 
کوی فرهنگیان، شهرک بعثت، شهرک  کشاورز، شهرک نور، بهاران، 
شهرداری، شهرک قشالق و ... همگی ناشی از تحوالت عملکردی 

دوره 1380-1364 می باشد
.)Habibi & Pourahmad, 2003( 

گونه عمدتًا متعلق به دهه 70 به بعد است.  ساختمان های این 
اســت.  کشیده  مستطیل  عمدتًا  زمین  قطعات  هندسی  شکل 
ساختمان ها از نظر ارتفاع متنوع هستند؛ با این حال، بناهای دو، 
کار رفته در  سه و چهار طبقه بیشترین تعداد را دارنــد. مصالح به 
ساخت آنها جدید بوده و همچنین طرح نماسازی، متنوع و بدون 
معنا و هویت خاصی می باشد. نماسازی این ساختمان ها در بیشتر 
موارد متأثر از سلیقه های بازاری هستند. برای بررسی این بافت، 

قسمتی از شهرک بهاران در جنوب شهر انتخاب شد )تصویر 7(.
گراف دید و ایزوویست  سپس هرکدام از این بخش ها برای تحلیل 

گردیدند. آماده شده و وارد نرم افزار 

بوده  این نحوه استقرار، شهر واجد چهار محله اصلی  به  با توجه 
اســت: بخش مــرکــزی را خــواص )خــان هــا( اشــغــال نــمــوده، محله 
جورآباد در بخش شمالی محله خدمه بوده، محله آغا زمان محله 
کاروانیان  و  باربران  به عنوان محله  و محله قطارچیان  تجار شهر 
کنون بافت  بوده است )Alizadeh & Lahoorpour, 2008: 67-68(.ا
از  الگویی  شهر،  مرکز  در  آن  فرد  به   منحصر  ویژگی های  با  تاریخی 
گاهی دیوارهای بلند را  کوچه های پیچ در پیچ و  معماری سنتی با 
نمایان می سازد. این بخش از بافت شهری بسیاری از آثار ارزشمند 
 )Movahed & Ahmadi, را در خود جای داده است تاریخی شهر 
نسبت  زیبا  ارگانیک  نظم  یک  دارای  بافت  این  معابر   .2013: 94(
به توپوگرافی موجود می باشند. ساختمان ها عمدتًا دارای حیاط 
هستند و در بیش از یک ضلع پیوسته با حیاط در ارتباطند. ابعاد 
قطعات متنوع بوده، شکل هندسی آنها مستطیل نزدیک به مربع 
است و غالبًا دو طبقه هستند. نمای خارجی آنها تزئینات نسبتًا 
گاهی ُپرتزئینات است.  کار شده و  ساده دارد ولی سردر ورودی ها 
که دارای  برای بررسی این بافت، قسمتی از محله قلعه چهارالن 

گردید )تصویر 4(. ویژگی های عمومی این بافت است، انتخاب 
ب- بافت میانه: از دوره پهلوی اول تا 1340 بود که با خیابان کشی، 
بازار  و  از هم پاشیده شده  ارگانیک و محله ای شهر سنندج  نظام 
و  شد  تقسیم  بخش  دو  به  صلیبی  خیابان های  کشیدن  با  شهر 
همین عامل باعث شد به تدریج عملکردهای بی تناسب با بازار و 
 )Gazorani, 1999: کالبد آن در فضای دو طرف خیابان شکل بگیرد
نظم  یک  از  اتومبیل  ورود  دلیل  به  عمدتًا  بافت  ایــن  معابر   .73(
و مقرراتی  از ضوابط  بسیاری  اما هنوز  برخوردارند،  شبه شطرنجی 
کم نبوده  کردند، بر آنها حا که بعدها بافت های جدید را یکدست تر 
است؛ به عنوان مثال، در محل تقاطع معابر َپخ اجرا نمی شده است 
گونه عمدتًا در یک  این  و 7(. ساختمان های  تصاویر 5  )مقایسه  
ضلع با حیاط در ارتباطند ولی در برخی موارد در دو ضلع پیوسته با 
کمتری نسبت به  حیاط در ارتباط می باشند. ابعاد قطعات از تنوع 
بافت قدیم برخوردار بوده و شکل هندسی آنها نیز منظم تر است. 
ساختمان های آن معمواًل دو طبقه هستند و در نماسازی آنها از 
مصالح متنوعی  استفاده شده است، البته از تزئینات خیلی کمتری 
به نسبت خانه های بافت قدیم استفاده شده است. برای بررسی 
که غالب ویژگی های این بافت  این بافت، قسمتی از محله صفری 

گردید )تصویر5(. را در خود دارد، انتخاب 

گروه د( بهاران. گروه ج( تقتقان                         تصویر 7 _  گروه ب( مبارک آباد                تصویر6 _  گروه الف( قلعه چهارالن    تصویر 5 _  تصویر 4 _ 
بافت قدیم                                                       بافت میانی                                                      بافت حاشیه نشین                                     بافت جدید

)Source: Authors, by using Comprehensive Planning of Sanandaj(
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 )Source: نــقــاط.  مخصوص  همسایگی  ــــدازه  ان نــمــودار    -  8 تصویر 
Authors(

جدول 1- نتایج آماری همسایگی مخصوص

همسایگی قدیم حـــاشـــیـــه 
نشین میانه جدید

میانگین 0.105 0.105 0.141 0.151
میانه 0.109 0.102 0.145 0.151

کزیمم ما 0.158 0.167 0.190 0.203
مینیمم 0.017 0.025 0.057 0.063

انحراف معیار 0.024 0.028 0.025 0.027
ضریب چولگی -0.486 0.322 -0.445 -0.289

کشیدگی ضریب  3.03 2.29 2.78 2.44
)Source: Authors(

 تحلیل ضریب باز بودن. 6.2
بــه بسته در چندضلعی  بــاز  لبه های  مــیــزان نسبت  بــه  ــودن  ب بــاز 
مشاهده  قابل  دیوارهای  با  بسته  لبه  می شود.  گفته  ایزوویست 
ایجاد می شود.  انسداد بصری  از  باز  لبه های  و  تعریف شده است 
گراف دید برابر است با تعداد ایزوویست های لبه ای  این مقدار در 
لبه ای  ایزوویست های  بر تعداد  کنار دیوار نیستند، تقسیم  که در 
کنار دیــوار. این شاخص نشان می دهد ناظر چه میزان خود را در 
را  فضا  بر  وی  بصری  تسلط  میزان  و  می کند  احساس  فضا  میان 
بودن در  باز  انــدازه همسایگی، ضریب  بر خالف  نمایش می دهد. 
اغراق  اوج  نقاط  نشانگر  که  دارد  باالیی  کشیدگی  میزان  بافت ها 
حال،  عین  در  می باشد.  نقاط  میانگین  از  بــاال  اختالف  با  شــده 
کلیت  که  انحراف معیار پایین و شکل نمودار بدین معنی هستند 
کزیمم استثنا  کرده و فقط نقاط ما مقادیر از مقدار میانگین تبعیت 
 2 شــمــاره  ــدول  ج در  معیار  انــحــراف  مقادیر  بــه  توجه  بــا  هستند. 
که  و نشان می دهد  بوده  پایین  و میانه  بافت های جدید  مقادیر 
این شاخص در تمام بافت یکسان بوده و فرد درون این بافت ها 
کرد و احساس  کسالت باری را تجربه خواهد  فضاهای یکنواخت و 
)خصوصًا  بافت  دو  این  در  محیط  به  توجه  و  فضا  در  گرفتن  قــرار 
معیار  انحراف  است.  یافته  کاهش  زیــادی  میزان  به  جدید(  بافت 
کوچه ها  باال برای بافت حاشیه نشین صرفًا به خاطر تنوع در اندازه 
و معابر بوده، اما در بافت قدیم انحراف معیار باال به خاطر ترکیب 
بافت  در  که  است  متنوعی  باز  فضاهای  و  میدان گاهی ها  با  معابر 
پخش شده اند و در این میدان گاهی ها ناظر احساس فضاداری را 

یافته های تحقیق . 6
بافت های منتخب توسط نرم افزارهای بیان شده در شیوه تحقیق، 
حاصله  نتایج  گردیدند.  بررسی  سپس  و  آمــاده ســازی  ترتیب  به 
باز بودن،  اندازه همسایگی مخصوص، ضریب  شامل نمودارهای 
فاصله نزدیک ترین دیوار، ضریب آشکارنمایی و ضریب دندانه داری 
بافت ها شامل  آماری  نتایج حاصله   بافت بودند. سپس  برای هر 
کزیمم، مینیمم، انحراف معیار1، ضریب چولگی2  میانگین، میانه، ما
گردید و به صورت آماری و نموداری با  کشیدگی3 محاسبه  و ضریب 

هم مقایسه شدند )تصاویر 8 تا 12 و جدول های 1 تا 5(.

 تحلیل فضای همسایگی مخصوص. 6.1
واقعی فضای  ارزش  بودن  به دلیل عدم یکسان  این تحقیق،  در 
باز نزدیک و دور و تغییر مساحت در یک زاویه دید خاص براساس 
مربع فاصله، از اندازه همسایگی خاص استفاده گردید که از تقسیم 
مساحت هر قسمت باز بر مربع فاصله ناظر تا آن قسمت به دست 
می آید. در تصویر 8 شیب یک دست همسایگی ها و انحراف معیار 
کم مقادیر در نقاط بافت ها  کم نشانگر یک دست بودن و اختالف 
که بافت ها از نظر حجم فضا در هر نقطه  بوده و بیانگر این است 
به سمت میانگین متمایل بوده و از نوعی استاندارد مخصوص به 
خود در این زمینه پیروی می کنند. این نکته به  خصوص در مورد 
کمترین مقدار بوده، مشهود است )جدول  که دارای  بافت قدیم 
گرچه بافت قدیم بدون وجود نقشه های  که ا 1( و نشان می دهد 
این  سازنده   مردم  حال  این  با  آمــده،  وجود  به  مدرن  شهرسازی 
استفاده  انــدازه هــا  بــرای  جمعی  و  ذاتــی  استاندارد  نوعی  از  بافت 

کرده اند.
میانه  و  جدید  بافت  نمودارهای  شدن  قطع  عدم  حال  عین  در 
توسط یکدیگر )تصویر 8(، نشانگر طبقاتی بودن متغیر اندازه فضا 
کلی به ترتیب  که به طور  در بافت ها بوده و بدین معنی می باشد 
بافت جدید و سپس بافت میانه، باز بودن فضا و احساس وسعت 
بافت  حاصله  نتایج  که  حالی  در  می کنند،  منتقل  را  فضاها  در 
حاشیه نشین و قدیم، تنوع در دید را نشان می دهد. نکته بسیار 
جالب در شاخص همسایگی مخصوص اینکه در جدول 1، بافت 
کشیدگی 3.03 می باشد و با توجه به تعاریف  قدیم دارای ضریب 
کشیدگی نشانگر توزیع نرمال و طبیعی در اندازه  آماری عدد 3 در 
که خود اشاره به ساختار ارگانیک بافت قدیم و وجود  فضاهاست 

زیبایی ناشی از هارمونی و تعادل در بافت را دارد.

برای  کندگی  پرا معیار نوعی سنجش  انحراف   -  Standard deviation 1
یک توزیع احتمال یا متغیر تصادفی بوده، و نماینده پخش  شدگی مقادیر 
یک  معیار  انحراف  چه  هر  مجموع  در  است.  مقدار میانگین  حول  آن 

کمتر باشد، اعداد مجموعه به هم نزدیک ترند. مجموعه عدد 
Drift 2 - چولگی نشان دهنده میزان عدم تقارن توزیع احتمالی است. 
برابر صفر خواهد  باشند، چولگی  به میانگین متقارن  گر داده ها نسبت  ا

بود.
کزیمم  ما نقطه  در  منحنی  تیزی  از  معیاری  کشیدگی   -  Kurtosis 3
کم  کشیدگی  کشیدگی برای توزیع نرمال برابر سه می باشد.  است. مقدار 
کزیمم با اختالف زیاد از بقیه اعداد  به نوعی نشان دهنده عدم وجود ما

می باشد.
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که بیانگر وجود فاصله  و میانه از مقادیر میانه باالتری برخوردارند 
بیشتر از دیوار برای اغلب فضاها در این بافت ها بوده و فضاهای 
بازتری را شامل می شوند. از نظر شاخص بیان شده، بافت قدیم 
کمترین میزان انحراف معیار را دارد که به توالی فضایی از نظر بصری 
و احساس وجود یک هویت واحد در بافت از سوی ناظر اشاره دارد 

)جدول 3(.
جدول 3- نتایج آماری محاسبه فاصله نزدیکترین دیوار

نزدیک ترین دیوار قدیم حاشیه نشین جدید میانه
میانگین 8.73 9.59 22.1 17.1

میانه 9.95 9.95 19.9 19.9
کزیمم ما 42.2 49.7 72.4 56.2
مینیمم 0.0 0.0 0.0 0.0

انحراف معیار 8.18 10.2 16.7 12.7
ضریب چولگی 0.750 1.11 0.484 0.273

ضریب کشیدگی 3.67 3.90 2.52 2.22

)Source: Authors(

)Source: Authors( .تصویر 10- نمودار فاصله نزدیکترین دیوار

 تحلیل آشکارنمایی. 6.4
ضریب آشکارنمایی توصیف تفاوت نسبی بین اندازه یک همسایگی 
و همسایگی های مجاور آن است، بنابراین میزان تغییر در محدوده 
دید در حین حرکت را نشان می دهد. ضریب آشکارنمایی با مقدار 
که منطقه از ثبات بصری باالیی برخوردار بوده  کم نشان می دهد 
و حرکت در آن، تغییر شگرفی در میزان میدان دید ایجاد نمی کند. 
گراف دید  این معیار معادلی در ایزوویست ندارد و فقط در تحلیل 
کشیدگی باال، وجود  تعریف می شود. میزان انحراف معیار، ضریب 
کزیمم و میانه، همگی نشانگر این هستند  تفاوت قابل توجه بین ما
که مقدار ضریب آشکارنمایی در اغلب نقاط بافت ها به نسبت پایین 
که در نقاطی خاص به شدت افزایش پیدا می کند.  است، در حالی 
کمی جابجایی ناظر  که با  این نقاط خاص موقعیت هایی هستند 
می یابد  افزایش  یا  کاهش  گهانی  نا طــور  به  دیــد  میدان  فضا،  در 
از  ج  یا خــار وارد  یکباره  به  که  نقاطی  و  پیچ ها  گوشه های  اغلب  و 
کوچه ها و...( می باشند. با بررسی  فضای بسته می شویم )ورودی 
نتایج، میدان  گاهی ها در بافت قدیم، کوچه های 4 متری منتهی به 
دوربرگردان ها در بافت میانه، چهارراهی ها در بافت جدید و محل 
حاشیه نشین  بافت  در  اصلی  کوچه  به  باریک  کوچه های  اتصال 
بیشترین میزان آشکارنمایی را دارند، در حالی  که بخش اصلی معابر 

در محیط  فرد  گرفتن  قرار  احساس  کرد. همچنین  تجربه خواهد 
این شاخص  از نظر  بنابراین  زیــادی نمایش می دهد،  به میزان  را 
که واجد غنای بصری و تنوع آن می شود، بافت قدیم  تنها بافتی 
است )جدول شماره 2(. توجه به مقدار مینیمم در شاخص ضریب 
باز بودن نشانگر مینیمم باالتر در بافت های جدید و میانه است 
که این دو بافت دارای فضاهای با  و بیانگر این موضوع می باشد 
محصوریت پایین بوده و به هنگام حرکت درون آنها از نظر بصری 
از اتصال به فضاهای دیگر و خط آسمان در فرد  حس یکنواختی 
ناظر ایجاد می کنند. انحراف معیار پایین تر در دو بافت یاد شده از 

سوی دیگر بیانگر همین واقعیت می باشد.

جدول 2- نتایج آماری ضریب باز بودن

باز بودن قدیم حاشیه نشین میانه جدید
میانگین 0.251 0.394 0.381 0.307

میانه 0.200 0.345 0.371 0.271
کزیمم ما 1.50 2.28 1.12 1.13
مینیمم 0.034 0.043 0.126 0.138

انحراف معیار 0.243 0.253 0.155 0.124
ضریب چولگی 1.61 1.03 1.12 2.50

ضریب کشیدگی 6.47 5.57 4.94 11.79

)Source: Authors(
  

)Source: Authors( .تصویر 9-  نمودار ضریب باز بودن نقاط

 تحلیل نزدیک ترین دیوار. 6.3
فاصله نزدیک ترین دیوار مفهوم معادل خودش یعنی نزدیک ترین 
برابر  آن  مقدار  دید،  گراف  تحلیل  در  دارد.  را  ایزوویست  در  دیــوار 
تعداد نقاطی است که از هر نقطه گراف دید تا دیوار فاصله می باشد . 
که این شاخص با شاخص  یافته های این تحقیق نشان می دهد 
اندازه همسایگی مخصوص، همبستگی باالیی دارد و نمودار آنها 
هر  در  مثبت  چولگی  ضریب  می دهد.  نشان  را  موضوع  ایــن  هم 
که دیوارها در بافت ها بر تعداد زیادی  چهار بافت بیانگر این است 
از نقاط اثر دارند ولی در محوطه های باز مقادیر به سرعت افزایش 
می یابند. این ضریب تسلط دیوارها در بافت حاشیه نشین بر فضا 
که در بافت میانه، احاطه خیابان های  را نشان می دهد، در حالی  
نمایش  بــه  را  بــصــری  گشایش  دارای  و  خطی  ــدهــای  دی و  بلند 
از میان چهار بافت، بافت حاشیه نشین در  می گذارد )جدول 3(. 
مقدار مینیمم صفر، طوالنی ترین طول دیوار را دارد. بافت جدید 
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را تجربه می کنند، در حالی  که در بافت های میانه و جدید میزان 
کشیدگی و  وضوح دید باالتر است )تصویر 12 و جدول 5(. ضرایب 
چولگی مانند شاخص آشکارنمایی در بافت قدیم باالترین مقدار را 
دارند که ضریب کشیدگی تغییرات زیاد و ضریب چولگی تنوع و عدم 
یکسانی را در پیچیدگی بصری درون بافت قدیم نمایش می دهند. 
میانه  و  جدید  بافت های  در  ترتیب  به  چولگی  ضریب  مقابل،  در 
کی از عدم تنوع و وجود فضاهای خسته کننده در  پایین بوده و حا
گفت در برابر پیچیدگی بصری  البته می توان  این دو بافت است. 
بــرخــوردارنــد  بهتری  دیــد  خوانایی  از  بافت  دو  ایــن  قــدیــم،  بافت 

)جدول 5(.
جدول 5- نتایج آماری ضریب دندانه داری

ضریب دندانه داری قدیم حاشیه نشین جدید میانه

میانگین 26.7 42.8 43.3 43.8
میانه 24.2 42.7 43.3 42.9

کزیمم ما 53.5 151 73.2 98.3
مینیمم 7.14 7.41 13.6 14.1

انحراف معیار 7.20 20.9 11 12.2
ضریب چولگی 0.432 0.395 0.024 0.196

ضریب کشیدگی 3.93 2.80 3.28 3.82
)Source: Authors(

   

)Source: Authors( .تصویر 12- نمودار ضریب دندانه داری

بحث و نتیجه گیری. 7
جمع بندی نتایج مطالعات شاخص های ایزوویست نشانگر ارتباط 
می دهد  نشان  تحقیق  این  نتایج  شاخص هاست.  این  بنیادین 
همسایگی  ــدازه  انـ و  دیـــوار  نزدیک ترین  فاصله  شاخص های  کــه 
این  از  پس  و  ــد  دارن یکدیگر  با  را  همبستگی  بیشترین  مخصوص 
دو، دندانه داری با آشکارگری دارای باالترین همبستگی هستند. 
میزان  کمترین  واجد  دیــوار،  نزدیک ترین  و  بودن  باز  که  حالی   در 
همبستگی هستند. این همبستگی ها از یک طرف نتیجه نزدیک 
که این شاخص ها از آنها استنباط شده اند و  بودن تعاریفی است 
که این شاخص ها سعی در  از سوی دیگر نشانگر این واقعیت است 
کلی مشترکی از فضا را دارنــد. این همبستگی ها  بیان خصوصیت 
بیان یک خصوصیت فضایی  بــرای  و وجــود شاخص های متعدد 
که با استفاده از تعاریف رگرسیون ریاضی  خاص، مبین این است 
می توان به شیوه علمی به فرمولی ترکیبی از این شاخص ها دست 
از  خصوصیات فضایی  کننده هر یک  بیان  تا حــدودی  که  یافت 

به جدول  توجه  با  دارنــد.  را  این شاخص  کمترین میزان  بافت ها 
را  کشیدگی  شماره 4 این شاخص در بافت قدیم باالترین ضریب 
میانگین  از  باال  اختالف  با  شده  اغــراق  اوج  نقاط  نشانگر  که  دارد 
که نشان  دارد  را  چولگی  ضریب  باالترین  همچنین  و  می باشد 
 دهنده میزان عدم تقارن توزیع این نقاط می باشد. بنابراین هر دو 
که بافت قدیم از نظر این شاخص برای  این ضرایب نشان می دهند 
ناظر در حال حرکت، دارای بیشترین تغییرات و تنوع در دید بوده 
که بافت  و واجد رمز و راز در دید و غنای بصری می گردد. در حالی  
که نشان  کمترین مقدار را داراســت  حاشیه نشین در این ضرایب 

کمترین غنای بصری می گردد. می دهد این بافت واجد 

جدول 4- نتایج آماری ضریب آشکار نمایی
آشکارگری قدیم حاشیه نشین جدید میانه
میانگین 15.3 27.1 30.8 27.0

میانه 3.87 15.8 10.3 6.12
کزیمم ما 271 302 631 487
مینیمم 0.0 0.0 0.0 0.0

انحراف معیار 26.7 31.6 52.6 54.9
ضریب چولگی 4.01 2.62 3.48 3.17

ضریب کشیدگی 26.6 13.7 20.4 13.6

)Source: Authors(

)Source: Authors( .تصویر 11- نمودار ضریب آشکار نمایی

 تحلیل ضریب دندانه داری. 6.5
به  محیط  طــول  مربع  تقسیم  طریق  از  ایزوویست  ــه داری  ــدان دن
مــیــزان تحدب  ــرای  بـ مــعــیــاری  و  مــی آیــد  بــه دســـت  آن  مساحت 
میزان  با  بزرگ  جامعه ای  وجود  نشانگر  نمودار  است.  ایزوویست 
کزیمم  کم ما متوسط دندانه داری در بافت ها و وجود تعداد بسیار 
نقاط  ایــن  می باشد.  بــاال  بسیار  مــقــدار  بــا  کزیمم  ما بــه  نــزدیــک  و 
که منطقه دید ناظر دارای طول محیط باال  زمانی ظاهر می شوند 
که  کم باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد  و در این حال فضای 
و  دارنــد  باالیی  آشکارگری همبستگی  با معیار  دنــدانــه داری  معیار 
نشانگر  دومی  و  بافت  گهانی  نا تغییرات  نقاط  نشانگر  بیشتر  اولی 
که  است  این  توجه  قابل  نکته  می باشد.  بافت  بصری  پیچیدگی 
اندازه ها  یکسانی  و  تقارن  پیچیدگی،  کاهش  مهم  کتورهای  فا از 
بنابراین  و  نمی شود  اندازه گیری  دیــد،  گــراف  توسط  که  می باشد 
مقادیر بافت میانه و جدید را به طور غیر واقعی زیاد نشان می دهد. 
در بافت های قدیم و حاشیه نشین افراد میزان باالیی از پیچیدگی 
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مقابل  در  می باشد.  بافت  ایــن  در  بصری  آشفتگی  و  بی نظمی 
پیچیدگی بصری در دو بافت یاد شده، بافت های میانه و جدید از 

میزان وضوح و خوانایی دید بیشتری برخوردارند.
چهار  درخصوص  آمــده  دســت  به  نتایج  گفت  می توان  نهایت  در 
شاخص های  که  می دهد  نشان  سنندج  شهر  در  بافت  کلی  گونه  
گراف دید، ابزاری بسیار قدرتمند در  آنالیزهای ایزوویست و تحلیل 
که تفاوت ها و شباهت های میان بافت ها را از  تحلیل بافت هاست 
کرده و  کیفیت بصری به خوبی آشکار  نظر خصوصیات فضایی و 
گیرتر خصوصیات فضایی هر یک را به  امکان بررسی دقیق تر و فرا
تحلیل گر می دهد. بنابراین در تصمیم گیری های مربوط به طراحی 
ارتقای  ابزارها می تواند به  از این  نتایج استفاده  شهری، توجه به 
همچنین  نماید.  شایانی  کمک  شهری  بافت های  بصری  کیفیت 
گراف دید،  که معیارهای ایزوویست و  در این تحقیق مشخص شد 
بــاال، هنوز  همبستگی درونــی باالیی دارنــد، اما با وجــود پتانسیل 
تبدیل  مستقل  فضایی  معیارهای  به  و  نرسیده  خــود  تکامل  به 

نشده اند.
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در  ارزشــی  با  بسیار  قــدم  می تواند  رگرسیون ها  ایــن  تعریف  باشد. 
که خود نیازمند تحقیقی  کردن بیشتر معماری باشد  جهت علمی 

گسترده و وسیع است.    
چهار  بــرای  آمــده  دســت  به  شاخص های  مقایسه  دیگر،  ســوی  از 
که ممکن است در صورت عدم  نوع بافت، نکاتی را نمایان می کند 
از چشم تحلیل گر مخفی بماند. برای مثال در  ایزوویستی  بررسی 
تحلیل شاخص اندازه همسایگی مخصوص که میزان باز بودن فضا 
و وسعت دید را می سنجد، شیب یک دست همسایگی ها و انحراف 
و  بــوده  مشهود  قدیمی  محله  بافت  مــورد  در  خصوصًا  کم،  معیار 
نقشه های  وجــود  بــدون  قدیمی  بافت  گرچه  ا که  می دهد  نشان 
با این حال مــردم سازنده  این  آمــده،  شهرسازی مــدرن به وجــود 
استفاده  انــدازه هــا  بــرای  جمعی  و  ذاتــی  استاندارد  نوعی  از  بافت 
کشیدگی در شاخص اندازه  کرده اند. نکته جالب دیگر اینکه ضریب 
همسایگی مخصوص بافت قدیم نشانگر توزیع نرمال و طبیعی در 
که اشاره به ساختار ارگانیک بافت قدیم و وجود  اندازه فضاهاست 

زیبایی ناشی از هارمونی و تعادل در این بافت دارد.
 نکته قابل توجه دیگر بررسی نتایج مقایسه پیچیدگی بافت هاست. 
شاخص ضریب باز بودن نشان می دهد ناظر چه میزان خود را در 
میان فضا احساس می کند و میزان تسلط بصری وی بر فضا چقدر 
است. در این شاخص مقادیر انحراف معیار بافت های جدید و میانه 
پایین بوده که نشان می دهد ضریب باز بودن در تمام بافت یکسان 
کسالت باری  و  یکنواخت  بافت ها فضاهای  این  فرد درون  و  بوده 
بافت  بافت )خصوصًا  کرده و توجه به محیط در این دو  را تجربه 
این  در  همچنین  اســت.  یافته  کاهش  زیـــادی  میزان  به  جدید( 
شاخص، انحراف معیار باال برای بافت حاشیه نشین صرفًا به خاطر 
تنوع در اندازه کوچه ها و معابر بوده، اما در بافت قدیم انحراف معیار 
باال به خاطر ترکیب معابر با میدان گاهی ها و فضاهای باز متنوعی 
در  که  میدان گاهی ها  این  در  و  شده اند  پخش  بافت  در  که  است 
بسیاری مواقع مکان تجمع و حضور افراد است، احساس فضاداری 
کرد. در نتیجه می توان به این جمع بندی رسید  را تجربه خواهند 
که واجد غنای بصری و تنوع آن می شود، بافت قدیم  که تنها بافتی 

است.
در  تغییر  میزان  آشکارنمایی  شاخص  که  آنجا  از  دیگر،  ســوی  از 
مقدار  باالترین  می دهد،  نشان  را  حرکت  حین  در  دیــد  محدوده 
کشیدگی و چولگی در شاخص آشکارنمایی در بافت  برای ضرایب 
که این بافت برای ناظر در حال حرکت دارای  قدیم نشان می دهند 
و  راز در دید  و  رمز  و واجد  بوده  تنوع در دید  و  تغییرات  بیشترین 
این  در  حاشیه نشین  بافت  حالی  که  در  می باشد.  بصری  غنای 
که نشان می دهد این بافت واجد  کمترین مقدار را داراست  ضرایب 

کمترین غنای بصری است.
از  مــتــفــاوت  و  جــدا  مفهومی  کــه  فضایی  پیچیدگی  دیــگــر  معیار 
شاخص  تحلیل  اســت.  دنــدانــه داری  شاخص  دارد،  آشکارنمایی 
ــافــت هــای قــدیــم و  ــه نــاظــر در ب ک ــد  ــی ده ــه داری نــشــان م ــ ــدان ــ دن
حاشیه نشین میزان باالیی از پیچیدگی را تجربه می کند، اما بافت 
کل بافت ها  کزیمم دندانه داری در  حاشیه نشین دارای باالترین ما
نشانگر  که  می باشد  شاخص ها  سایر  با  هماهنگی  عــدم  عین  در 
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