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کز محله ای شهر یزد  بر مبنای شاخص های مرکز محله  مطالعه تطبیقی مرا
FMEA ایده آل با رویکرد تحلیلی

مطالعه موردی: مرکز محله  »یعقوبی« در بافت تاریخی و »پشت سیلو« در بافت جدید شهر یزد
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چکیده 
کارآمد در هر بستری و مطابق  تحوالت ایجاد شده در دهه های اخیر و نیز عدم توجه به ویژگی های یک مرکز محله مطلوب و 
کز محله ای شده  با نظرات و خواسته های استفاده کنندگان از این فضاها موجب بروز مشکالتی از جنبه های مختلف در مرا
است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی مسائل و مشکالت پیرامون دو مرکز محله یعقوبی در بافت تاریخی و مرکز محله 
کیفیت  پشت سیلو در بافت جدید شهر یزد و تحلیل آنها از طریق تکنیک FMEA )که اساسًا با هدف دستیابی به حد ایده آل 
مورد استفاده قرار می گیرد( می باشد. با به کارگیری تکنیک یاد شده در عرصه شهرسازی و کالیبره نمودن آن با مفاهیم موجود 
کارآمد دست یافت. این پژوهش  در این عرصه، می توان به شناسایی و حل مشکالت فضاهای شهری به روشی اصولی و 
کتابخانه ای بوده و در بخش دوم  کاربردی و در بخش تدوین مبانی نظری به روش توصیفی و با استناد به مطالعات  از نوع 
که مربوط به دو مرکز محله در شهر یزد می باشد، به روش توصیفی_تحلیلی و از طریق مطالعات و برداشت های میدانی، به 
کید بر تکنیک FMEA صورت می پذیرد. مهم ترین نتایج این پژوهش در بخش مقایسه  کمک مصاحبه و پرسشنامه و با تأ
کارگیری تکنیک FMEA نشان می دهد، مرکز محله یعقوبی در عین  که نتایج به  دو مرکز محله یعقوبی و پشت سیلو است 
ک انسانی، فعال  وجود برخی کاستی ها با توجه به نیازها و شرایط امروزی، به دلیل پیاده مداری و قرارگیری فضا در سطح ادرا
کنان نسبت به مرکز محله  کارکردهای برانگیزاننده حضور سا کاربری های تجاری محلی و همچنین ترکیب مطلوب  بودن 
پشت سیلو وضعیت به مراتب بهتری را داراست.  براساس نتایج تحلیلی و اولویت بندی مسائل، راهکارهای پیشنهادی برای 
بهبود وضعیت در دو مرکز محله یاد شده ارائه گردیده است. در نهایت جمع بندی پژوهش به ارائه نکات و آموزه هایی برگرفته 

کیفی مرکز محله پشت سیلو متناسب با شرایط بافت های جدید اختصاص یافته است. از مرکز محله یعقوبی برای ارتقای 

کیفیت های فضایی، محله یعقوبی، محله پشت سیلو، شهر یزد. گان کلیدی: تکنیک FMEA، مقایسه و تحلیل،  واژ
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انتظارات  و  نیازها  همچنین  و  فضا  ایــن  ــی  درون خصوصیت های 
استفاده کنندگان،

کنان محلی از فضای مرکز  - شناسایی و تحلیل نیازها و انتظارات سا
محله در شهر یزد،

- بررسی و تحلیل مشکالت و مسائل دو مرکز محله یعقوبی و پشت 
سیلو با استفاده از تکنیک FMEA  و 

کز  مرا مشکالت  و  مسائل  حل  راهکارهای  ارائــه  و  اولویت بندی   -
محله ای مورد مطالعه.

2. چارچوب نظری
گون مورد نظر این پژوهش که در درجه نخست  با توجه به ابعاد گونا
کارکرد مرکز محله در دو بافت قدیم و جدید  در برگیرنده مفهوم و 
و در ادامه مقایسه این نوع فضا در دو بافت یاد شده با بهره گیری 
ارائه راهبردهایی برای رفع مسائل  از تکنیک FMEA و در نهایت 
به ویژگی های  با توجه  کز محله ای،  این مرا از  و مشکالت هر یک 
مثبت و منفی هر یک از آنها می باشد، پیشینه پژوهش می تواند در 
بررسی هر یک از موارد بیان شده و مورد نظر پژوهش مطرح و مورد 
که مقایسه دو مرکز محله در  گیرد. در بخش نخست  استفاده قرار 
کنون هیچگونه پژوهشی در این  بافت قدیم و جدید می باشد، تا
خصوص صورت نگرفته است. اما در زمینه مقایسه فضاهایی در 
مقایسه  عنوان  با  پژوهشی  از  می توان  جدید،  و  قدیم  بافت های 
کیفیت زندگی در بافت های قدیم و جدید شهر یزد )مورد  تطبیقی 
که با هدف  مطالعه محله شش بادگیری و شهرک دانشگاه( نام برد 
کیفیت زندگی از بعد ذهنی در دو محله شش بادگیری )از  سنجش 
محالت بافت تاریخی( و محله شهرک دانشگاه )از محالت جدید 
کی از  و برنامه ریزی شده( انجام شده است. نتایج این تحقیق حا
کولوژی  ا از  برخورداری  باوجود  که محالت قدیم شهری  آن است 
مناطق  بــه  نسبت  پایین تری  زنــدگــی  کیفیت  ارگــانــیــک،  بــومــی- 
کیفیت ها شامل وضعیت بهداشت،  برنامه ریزی شده دارند. این 
 Saraee( امکانات و تسهیالت تفریحی، مدیریت و امنیت می باشند

.)et all, 2013: 129
شهرهای  در  محله  مفهوم  بازآفرینی  عنوان  با  دیگری  پژوهش  در 
بــه مــعــاصــرســازی و  پــایــه اصـــول نوشهرگرایی،  بــر  ایــرانــی_اســالمــی 
به  پاسخگویی  برای  گذشته محالت شهری  ارزش هــای  بازآفرینی 
کاربری ها و زیرساخت های توسعه های جدید شهری  کارایی  عدم 

.)Latifi & Safari Chabuk,2013: 58( پرداخته شده است
همچنین در پژوهش دیگری با عنوان بررسی تطبیقی مکان گزینی 
مساجد محله ای در بافت قدیم و جدید به منظور ارتقای ساختار 
دستیابی  میزان  مشهد(،  شهر  مــوردی  )مطالعه  محالت  هویتی 
مسجد  استقرار  مکان  از  گرفته  نشأت  هویتی  ساختار  به  محالت 
را در بافت های قدیم و جدید بررسی نموده و در این مقایسه به 
نقش مسجد در ساختار محالت بافت قدیم و جدید پرداخته است 

.)Khodayi & Khazaee,2014: 1(
عملی  بــخــش  در   FMEA تــکــنــیــک  کـــارگـــیـــری  بـــه  خــصــوص  در 
امــا در بخش  ــت.  انــجــام نشده اس ایــن تکنیک  بــا  پـــروژه ای  هیچ 
 FMEA کارگیری تکنیک پژوهش های نظری، پژوهشی با عنوان به 

1.  مقدمه
گذشته های دور، محله ها به عنوان سلول های حیات شهری و  از 
کنانشان  همچنین بستر سکونت، دارای نقش اساسی در زندگی سا
بوده اند )Ghasemi & Negini, 2010: 114(. در محالت دو مؤلفه 
می کنند؛  ایفا  را  اصلی  نقش  اجتماعی  تعلق  و  کالبدی  محدوده 
را  کالبدی  مــحــدوده  ایــن  در  اجتماعی  تعلق  که  عواملی  از  یکی 
محله  ثقل  مرکز  محله،  مرکز  اســت.  مرکزمحله  مــی ســازد،  پررنگ 
بوده و نیز عمومی ترین و مردمی ترین فضای آن به حساب می آمد 
در  اجتماعی  روابــط  از  بسیاری  بسترساز  که   )Pakzad, 2007: 69(
با  را متناسب  کارکردهای مختلفی  و  بوده  آن محله  کنان  بین سا
است  می گرفته  بر  در  شهر  هر  خاص  ویژگی های  و  اهالی  نیازهای 
)Khaksari,2009:87(. در جریان تحوالت ایجاد شده در دهه های 
کز محله ای مغفول مانده و به دنبال  اخیر، معنا و عملکرد واقعی مرا
کیفی زندگی محله ای از جمله ارزش های اجتماعی،  آن ارزش های 
فرهنگی، هویتی و مکانی اهمیت خود را از دست داده و مسائلی 
زندگی،  محیط  و  انسان  میان  عمیق  فاصله  و  شکاف  همچون 
کن در محل و ... را  کمرنگ شدن تعامالت اجتماعی بین افراد سا
سبب شده است. از دالیل این امر می توان به توجه بیش از اندازه 
کمرنگ شدن مفاهیم  کمی و به دنبال آن  به مفاهیم و موضوعات 
کیفیت و راه های تأمین آن  کیفی و در بعضی موارد مبهم بودن امر 
کز محله ای آسیب پذیر  که در نهایت سبب ایجاد مرا اشاره داشت؛ 
کز  و مشکل دار در بافت های جدید و نوساز و در همین زمینه مرا
نیازهای  به  پرداختن  عدم  دلیل  به  تاریخی  بافت های  محله ای 
بنابراین  گــردیــده انــد.  بــدل  مشکل دار  فضاهایی  به  مــردم  جدید 
فضای مرکز محله مورد توجه و استقبال مخاطبان اصلی خود یعنی 
کنان محله قرار نگرفته و زمینه های بروز فعالیت هایی که عملکرد  سا
اصلی این فضا ایجاب می نماید، تضعیف می گردد. پرداختن به این 
کارگیری  فضاها در هر رویکردی و از هر جنبه ای اهمیت یافته و به 
که در شناسایی، تجزیه و تحلیل و حل مسائل  و اجرای تکنیکی 
ضمن  بتواند  و  رسانده  یــاری  محله ای  کز  مرا موجود  مشکالت  و 
بررسی ابعاد و جنبه های مختلف و با توجه به نیازها و خواسته های 
بپردازد،  شهروندان به شناسایی و پیش بینی مشکالت احتمالی 
که مدیران شهری  کاربردی در عرصه شهرسازی بوده  دستاوردی 
را در مسیر انجام مسئولیت های خود یاری خواهد رساند. بنابراین 
به کارگیری تکنیک FMEA که این امکانات را در اختیار متخصصان 
استفاده  دیگر  بیان  به  می یابد.  ضــرورت  داد،  خواهد  قرار  شهری 
و  موجود  مشکالت  حل  منظور  به  شهرسازی  در  تکنیک  ایــن  از 

احتمالی در آینده سودمند خواهد بود.
هدف اصلی پژوهش، دستیابی به راهکارها و آموزه هایی در حوزه 
طراحی مرکز محله در دو بافت با خصیصه های متفاوت می باشد 
از  محله  مرکز  دو  تطبیقی  مقایسه  و  تحلیل  منظور،  این  بــرای  که 
مرکز  ویژگی های  مبنای  بر  یزد  شهر  جدید  بافت  و  تاریخی  بافت 
محله ایده آل مد نظر می باشد. برای رسیدن به این هدف اصلی، 
اهداف و اقدامات فرعی دیگری به شرح زیر مبنای انجام پژوهش 

می باشند:
ــوجــه به  ــده آل بـــا ت ــ ــ ــز مــحــلــه ای - مــطــالــعــه ویـــژگـــی هـــای یـــک مــرک
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که مشخص است، هر فضای شهری در هر سطح و با  همان طور 
و  توقعات  بتواند  تا  باشد  ویژگی هایی  دارای  باید  عملکردی،  هر 
مرتفع  و  نموده  تأمین  درستی  به  را  استفاده کنندگانش  نیازهای 
دیدگاه های  بــراســاس  و  شــده  انجام  مطالعات  بــراســاس  گــردانــد. 
صاحب نظران حوزه شهرسازی، معیارها و شاخص های اساسی به 
منظور دستیابی به یک مرکز محله موفق و ایده آل به شرح جدول 

زیر فهرست شده اند.
مرکز  دو  تحلیل  مبنای  شـــده،  تــدویــن  شــاخــص هــای  و  معیارها 
تدوین  در  می باشد.  یــزد  شهر  در  پــژوهــش  ایــن  نظر  مــورد  محله 
چک لیست ها و پرسشنامه ها، سعی بر آن است تا نکاتی که مختص 

گیرد. ویژگی های این شهر می باشد نیز مورد بررسی قرار 

3. روش
به  توجه  با  که  بــوده  کــاربــردی  پژوهش های  نــوع  از  پژوهش  ایــن 
از روش توصیفی در بخش مبانی نظری  مــورد نظر در آن  اهــداف 
که مربوط به دو مرکز محله در شهر  استفاده شده و در بخش دوم 
و  مطالعات  طریق  از  و  توصیفی_تحلیلی  روش  به  می باشد،  یزد 
کید  تأ با  و  پرسشنامه  و  مصاحبه  کمک  به  میدانی  برداشت های 
عبارت  که مخفف    FMEA .صورت می پذیرد FMEA1 تکنیک  بر 
را می توان تجزیه و  Failure Mode and Effect Analysis می باشد 
 Maleki et all, 2010:( نمود  تعریف  آن  آثار  و  خطا  حاالت  تحلیل 
گروهی است  کار  117(. تکنیک FMEA یک ابزار نظام یافته بر پایه 
کنترل حاالت، علل و  که در تعریف، شناسایی، پیشگیری، حذف یا 
اثرات خطاهای بالقوه در یک سیستم خدماتی به کار گرفته می شود 
را با مقاصد  از فعالیت ها  گروهی  )Stamatics,1995 (. این تکنیک 
که  تشخیص خطاهای بالقوه و اثرات آن، شناسایی فعالیت هایی 
کنند  کاهش داده یا حذف  می تواند شانس رخداد خطای بالقوه را 
 Daimler ( فعالیت ها مدیریت می کند  این  و مستندسازی  اجرا  و 
روش  به  تکنیک  این  گفت  می توان  همچنین   .)Chrysler,2001
استقرایی برای شناسایی نقص های موجود در اجزای هر سیستم 
قرار  استفاده  مــورد  نقص ها  ایــن  احتمالی  علل  و  ــرات  اث بررسی  و 
می گیرد )Aghaee Ata & Afkhami, 2009: 40(. هدف تکنیک یاد 
بروز  از  پیشگیری  طریق  از  فرایند  اطمینان  قابلیت  افزایش  شده 
کاهش پیامدهای نامطلوب  نقص های شناسایی شده سیستم و 
کلی، تکنیک FMEA مبتنی بر یک فرایند  ناشی از آنهاست. به طور 
منظم و هدفمند بوده که اجرا و پیاده سازی آن از طریق طی نمودن 
که در نهایت، منجر به تشکیل جدول یا فرم FMEA می  10 مرحله 

.)Davoodpur & Saburi,2012: 136( شود، صورت می گیرد
این پژوهش با نگاهی ساختاری و فرایندگرا و با توجه ویژه به مسائل 
عملکردهای  و  پژوهش  این  منتخب  محله ای  کز  مرا مشکالت  و 
ایـــده آل در شــرایــط اجتماعی،  و  مــوفــق  مــرکــز محله  یــک  اســاســی 
انتخاب  با  اقلیمی شهر یزد  کالبدی و همچنین شرایط  فرهنگی، 
که توانایی شناسایی، تحلیل و  تکنیکی مناسب در این خصوص 
کز محله ای را داشته باشد، صورت می پذیرد.  حل مشکالت این مرا
از  نظری  مبانی  بخش  در  اطــالعــات  و  داده هـــا  جــمــع آوری  روش 

1  Failure Mode and Effect Analysis 

در عرصه شهرسازی به منظور پیشگیری و حل مشکالت فضاهای 
شهری )مطالعه موردی بوستان دانشجو در تهران( با هدف معرفی 
کارا در آسیب شناسی، تحلیل و شناسایی  و اجرای روشی مناسب و 
که  است  شهری  فضاهای  پیرامون  احتمالی  و  موجود  مشکالت 
کارگیری این تکنیک در خصوص نمونه مورد مطالعه این  نتایج به 
 Davoodpur &( بیان شده است )پژوهش )پارک دانشجو در تهران

 .)Saburi,2012: 125
کز محله ای  نوآوری پژوهش پیِش رو در زمینه مقایسه و تحلیل مرا
الگوهای  از  بافت تاریخی و جدید شهر یزد و همچنین بهره گیری 
نوع  این  وضعیت  بهبود  بــرای  تاریخی  بافت  در  محله  مرکز  بومی 
که  فضای عمومی در بافت جدید شهر یزد می باشد؛ از این منظر 
بافت های تاریخی دارای نکات مثبت و درس های زیادی در زمینه 
این  پژوهش های  در  می بایست  و  می باشند  شهرسازی  مباحث 
چنینی به نحوه بهره گیری از آموزه های بافت تاریخی در بافت های 

جدید پرداخته شود.
کید خاص این پژوهش بر مرکز محله در بافت  با توجه به رویکرد و تأ
شهر یزد، ادبیات نظری مرتبط با این مفهوم در شرایط بومی مورد 

بررسی قرار می گیرد.
بودند،  مرکز  دارای  شهرها  که  طور  همان  گذشته  در  محله:  مرکز 
ــه عــنــاصــر عــمــده و  ک کــزی بـــوده انـــد  مــحــالت شــهــر نــیــز دارای مــرا
محله  کنان  سا اقتصادی  و  اجتماعی  وضعیت  بر  بنا  آن  فضاهای 
عنصر  دیگر  عبارت  به   .)Tavasoli,2002: 10( می گرفته اند  شکل 
که در قلب آن جا می گرفت  بود  ناپذیر هر محله میدانی  اجتناب 
و عمومی ترین و مردمی ترین فضای آن محسوب می شد و عمدتًا 
کز نقاط  نام آن محله را برخود داشت )Pakzad,2007: 69(. این مرا
و  برخورد  محل  و  محلی  عرصه  عمومی ترین  و  اجتماعی  کانونی 
که   )Habib,2007: 113( می شد  محسوب  محله ای ها  هم  تجمع 
کنان محله بستری مناسب برای برقراری روابط اجتماعی  برای سا
فراهم می کرد؛ زیرا فعالیت ها و فضاهای مرتبط با زندگی روزمره آنها 
در آن مستقر بود. معمواًل چند عنصر حیاتی مانند آب انبار، مسجد، 
که  گرد هم می آمدند  حمام، تعدادی مغازه و ... در اطراف میدان 
محسوب  محلی  میدان  به  کنان  سا جذب  در  مؤثری  عامل  خود 
الــزام حضور در میدان،  از پدید آمدن  ترتیب پس  می شد. به این 
که میدان محلی تبدیل به میعادگاه  استمرار حضور باعث می شد 
دومی  حیاط  را  محله شان  میدان  که  طــوری  به  ــردد؛  گ کنان  سا
که با هم محله ای های خود در آن سهیم بودند.  فرض می کردند 
ک، احساس تعلق به محله را نیز در آنها قوت می بخشید  این اشترا
کز محله ای به دو  کالبدی و شکلی، مرا )Pakzad,2007:  69(. از نظر 
که  گذر  صورت وجود داشته است: نخست به صورت یک راسته یا 
کمی از گذرهای دیگر در محل استقرار فضاهای تجاری و اجتماعی، 
عریض تر بودند. نوع دوم مرکز محله به صورت میدانچه بود؛ این 
کنار راه اصلی محله  میدانچه ها اغلب در محل تقاطع چند راه یا در 
قرار داشتند و در پیرامون برخی از آنها تعدادی دکان برای عرضه 
کاالهای ضروری روزانه و هفتگی اهالی محله قرار داشت. همچنین 
مسجد، حمام، آب انبار و بعضی دیگر از فضاهای عمومی محله در 

.)Sultan zade,2006: 88( کنار همین میدان ساخته می شد
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- اثرات:مرک
که در نتیجه وجود یک مشکل  اثرات درواقع پیامدهایی هستند 
یا براساس  از دیدگاه شهروندان و  اثرات  پدیدار می شوند. معمواًل 
تجربه آنها در استفاده از آن فضا مشخص می شود. هنگام تکمیل 
مانند  ابــزارهــایــی  وسیله  بــه  مـــداوم  طــور  بــه  بایستی  ستون  ایــن 
کسب نمود و  پرسشنامه یا مصاحبه از استفاده کنندگان اطالعات 

.) same source( گرفت بازخورد 
- وخامت اثرات:

در  مشکالت  علل  ــرات  اث امتیازدهی  مستلزم  ستون  ایــن  تکمیل 
بر  آن  تأثیر  ضعف  و  شــدت  میزان  لحاظ  به  مطالعه  مــورد  فضای 
علل  یا  مشکل  یک  وجود  که  معنا  بدین  است؛  استفاده کنندگان 
این  و  ــوده  ب تأثیرگذار  کــاربــران  روی  بــر  می تواند  ــدازه  انـ چــه  تــا  آن 
که این مهم نیز  تأثیر تا چه حد می تواند مهم و قابل تأمل باشد 
از طریق پرسشنامه و مصاحبه با مردم به دست می آید. وخامت 
 Davoodpur &( می کنند  امتیازبندی   10 1تــا  از  را  مشکل  یک  اثــر 

.)Saburi,2012: 137
- علل پیدایش مشکالت:

که در ستون دوم بیان شده، همه  در این ستون برای هر مشکلی 

کتابخانه ای و در بخش دوم از طریق مطالعات و  طریق مطالعات 
برداشت های میدانی، مصاحبه و پرسشنامه می باشد.

تکنیک  بــه  توجه  بــا   :FMEA تکنیک  متغیرهای  معرفی    .3.1
که مورد نظر در این پژوهش و مبنای تحلیل ها می باشد،   FMEA
به  را  شده  بیان  تکنیک  با  تحلیل  اســاس  که  متغیرها  از  تعدادی 
از  ادامــه توضیح مختصری  دست می دهند، مطرح می گردند. در 

هریک از این متغیرها ارائه می گردد.
- عملکرد:

عملکرد یک فضای شهری باید برگرفته از نیازهای آن فضا و توقعات 
و خواسته های شهروندان و استفاده کنندگان آن فضا باشد. در این 
که داشته  که از فضای مورد مطالعه انتظار می رود  ستون همه آنچه 
باشد تا رضایت شهروندان را جلب نماید، نوشته می شود؛ به بیان 
که فضای مورد مطالعه داشته را شرح  دیگر تمامی عملکردهایی 

 .)Davoodpur & Saburi,2012: 137( می دهد
- حاالت خطا ) بیان مشکالت (:

هر نوع نقص، مشکل و یا حتی فرصت بهبود در فضای مورد مطالعه 
مشکالت  باید  عملکرد  هر  بــرای  باشد.  خطا  حالت  یک  می تواند 

مربوط به آن مشخص شود )همان(.

جدول شماره 4: معیارها و شاخص های یک مرکز محله ایده آل

شاخصمعیارردیف

آرامش1

نبود فعالیت های پر سروصدا.
عدم استفاده عبوری از فضای مرکز محله توسط اتومبیل ها.

فاصله مناسب فضای مرکز محله از خیابان های عبوری اصلی در اطراف محله.
حذف اتومبیل ها از فضای مرکز محله تا حد امکان.

کاربری های غیرمحلی که منجر به ازدحام و تجمع افراد غیرمحلی می گردند. پرهیز از جانمایی 
عدم امکان فضا برای حضور افراد خالفکار )پرهیز از ایجاد فضاهای پنهان از نظارت اجتماعی(.

و  عمومی  عرصه های  میان  آســان  تــردد  منظور  به  محله  مرکز  فضای  مجاورت  در  مسکونی  واحدهای  ورودی هـــای  مناسب  طراحی 
خصوصی.

کودکان و سالخوردگان در فضا به وسیله نورپردازی مناسب، وضوح فضایی و نیز حداقل اختالف سطح در  امکان حضور راحت زنان، 
فضا.

پرهیز از ایجاد تنش در بدنه ها و کف فضای مرکز محله.

2
خودمانی 

بودن

گره اجتماعی. کنان محلی به عنوان یک  طراحی فضا متناسب با تعامالت اجتماعی سا
ایجاد محل هایی متناسب با فعالیت هایی همچون نشستن و توقف کردن در فضا.

امکان حضور بی واسطه افراد محلی در فضای مرکز محله با تقویت فعالیت های مناسب.
گروه های سنی و اجتماعی در فضا. گرفتن امکانات الزم به منظور حضور تمام  در نظر 

استفاده از فضاهای نیمه عمومی در حد واسط فضاهای عمومی و خصوصی به منظور سهولت در استفاده از دو فضا.
کنان در فضای مرکز محله )امکان جابه جا نمودن مبلمان در فضا و امکان ایجاد تغییرات موسمی در برخی ایام  امکان دخل و تصرف سا

و مناسبت های خاص(.

دنج بودن3

کنترل فضا و رفتارهای انسانی با ایجاد امکان نظارت بر فضا از بدنه ها.
کنندگی  که تنها نقش تعریف  گیرد )از جمله عوامل این مهم، طراحی ورودی به نحوی  کنان محله قرار  استفاده از فضا در انحصار سا

داشته باشد و راه های منتهی به آن اجازه عبور آسان غریبه ها را چه به صورت پیاده و چه سواره ندهد(.
کنان را برآورده سازد. کثر هفتگی سا که نیازهای روزانه و  حدا پیش بینی فعالیت هایی 

گرفتن راه های جانبی و جایگزین. حذف ترافیک عبوری از فضا با در نظر 
ک انسانی در فضا. خط آسمان متعادل و همچنین محصوریت متناسب با ادرا

تعیین مرز فضای مرکز محله به صورت فیزیکی و یا غیرفیزیکی.
کی انسان )دید، حرکت، شنوایی، بویایی و... (.  ابعاد فضای مرکز محله متناسب با توان های فیزیکی و ادرا

ک باشد. کل واحد قابل ادرا فضای مرکز محله به صورت یک 
یکنواختی و پیوستگی مناسب در بدنه های فضای مرکز محله.

Collecting from different sources)beyzaie,2015:63-Pakzad,2007:77-79 - RadJahanbani & Partovi,2011: 31-32 - Shahhoseini & 
Tavakoli,2013: 132- Maleki & Habibi, 2011: 119-120(
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 شماره بیست وپنجم

کشف مشکالت و علل به وجود آورنده آن است. شناسایی و 

کشف جدول شماره2: امتیازدهی احتمال 

امتیازاحتمال کشف

 قابل شناسایی است
ً
1حتما

2با احتمال بسیار باال قابل شناسایی است

3با احتمال باالیی قابل شناسایی است

 شناسایی می شود
ً

4معموال

5با احتمال پنجاه، پنجاه شناسایی می شود

6شانس کم در شناسایی

7شانس ناچیز در شناسایی

8شانس بسیار ناچیز در شناسایی

9شانس بعید در شناسایی

10غیرقابل شناسایی

- محاسبه RPN )اختصاص نمره اولویت خطرپذیری برای هر 
مشکل(:

RPN حاصل ضرب سه عدد وخامت، رخداد و احتمال کشف است 
)Rezaee et all,2005: 91(. نمره اولویت خطرپذیری از 1 تا 1000 و به 
کاهش و یا حذف  منظور طبقه بندی اقدامات اصالحی الزم برای 
که دارای  مشکالت در نظرگرفته شده است. آن دسته از مشکالت 

باالترین نمره RPN هستند، باید در درجه نخست بررسی شوند.
زیر شکل  با فرمت  مــوارد فوق جدولی  کلیه  به  با توجه  در نهایت 
کز محله ای مورد نظر این پژوهش  گرفته و تحلیل FMEA بر روی مرا

صورت می پذیرد.

FMEA جدول شماره3: نمونه جدول تکنیک

FMEA کنندگان در اجرای توصیف مشارکت 

صفحه :                           عنوان پروژه:                                 تاریخ:

رد
لک

عم

طا
 خ

ت
اال

ح

ت
ثرا

ا

ت
خام

و

ل
عل

داد
رخ

ها
ترل 

کن

ف
ش

ل ک
ما

حت
ا

ی
اد

نه
ش

 پی
ت

اما
قد

ا

ت
ضعی

و

(Rezaee et all,2005: 46)

که هر یک از عملکردهای فضای مورد  گفتنی است با توجه به آن 
مطالعه و مشکالت مرتبط با آن به چند بخش مختلف و مجزا از 
که هر یک از  یکدیگر تفکیک و طبقه بندی شده و با توجه به این 
علل مرتبط با مشکل موجود در فضای مورد مطالعه خود چندین 
منظور  به  مــورد  این  در   FMEA تفسیر  می گذارد،  جا  بر  متعدد  اثر 
پیشنهادی  حل های  راه  و  اقدامات  ارائــه  بــرای  اولویت ها  تعیین 
براساس درجه اهمیت آنها از طریق محاسبه میانگین  RPN های 
به دست آمده در هریک از بخش ها صورت می گیرد. براساس ارقام 
ترتیب  بخش ها،  از  هریک  در   RPN میانگین  محاسبه  از  حاصل 
اولویت ها از نقطه نظر میزان اهمیت آنها براساس نتایج حاصل از 

تفسیر RPN حاصل می شود.

که ممکن است پیدایش مشکل در فضای شهری  علل و دالیلی 
را در پاسخ به سئوال چه  باشد  آنها  مورد مطالعه به خاطر وجود 
 :138( شود  لیست  باید  می شود،  مشکل  این  وقــوع  باعث  چیزی 

 .)same source
- رخداد:

خ دهد،  که علل بروز مشکل چقدر می تواند ر پاسخ به این سئوال 
FMEA خواهد  در جــدول  رخــداد  کــردن ستون  تکمیل  به  منجر 
شد. در این حالت هر یک از علل ریشه ای بروز مشکل امتیازدهی 
می شوند. به عبارتی در فضای شهری مورد مطالعه پس از بررسی 
و شناسایی علل بروز مشکالت، باید بررسی شود این علل با چه 
کشف این احتمال، هم از  احتمالی به وقوع می پیوندند. به منظور 
تکنیک برداشت میدانی و هم مصاحبه به روش دلفی می توان بهره 
گر احتمال رخداد از روش برداشت میدانی مورد بررسی قرار  گرفت. ا

گیرد، از فرمول زیر استفاده می شود: 
علل  یا  مشکل  رخــداد  مشاهده  دفعات  تعداد  رخـــداد=  احتمال 
 same( برداشت  تعداد دفعات  کل  بر  تقسیم  آن  آورنــده  به وجــود 

.)source
جدول شماره 1: درجه بندی و تفسیر احتمال رخداد

ح رخداد امتیازاحتمال رخدادشر

0.11 – 0بسیار بعید

0.22 – 0.1بعید

0.33 – 0.2رخداد با شانس ناچیز

0.44 – 0.3تعداد رخداد کم

0.55 – 0.4گاه و بی گاه رخ می دهد

 رخ می دهد
ً
0.66 – 0.5معموال

0.77- 0.6اغلب رخ می دهد

0.88 – 0.7زیاد رخ می دهد

0.99 – 0.8بسیار زیاد رخ می دهد

 رخ می دهد
ً
110 - 0.9یقینا

(Davoodpur & Saburi,2012: 138)

کنترل های جاری:  -
که  ــت  اس ابــتــدا الزم  کــشــف،  احــتــمــال  تکمیل ســتــون  بــه منظور 
کنترل های جاری و موجود در فضای  اطالعات مناسبی راجع به 
کنترل هایی  کنترل جاری توصیفی از  مورد مطالعه در اختیار باشد. 
که به منظور پیشگیری از مشکالت یا علل آن و یا شناسایی  است 

کار می رود. مشکالت و علل مرتبط با آن به 
- احتمال کشف:

که: گفت  به منظور تکمیل این ستون باید به این پرسش پاسخ 
که بتوان مشکل یا علل به وجود آورنده آن مشکل را  " احتمال این 

کنیم، چقدر است ؟ " شناسایی 
کشف  و  شناسایی  بــه  منجر  کــه  کنترلی  سیستم های  بــراســاس 
کشف اختصاص  می شود، می توان عددی بین 1 تا 10 به احتمال 

.) same source:139( داد
کشف  ج در ستون مربوط به احتمال  که اعداد مندر گفتنی است 
منظور  بــه  شهری  متخصصان  و  شــهــرونــدان  نــظــرات  بــه  توجه  بــا 
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که از وسط این محله عبور می کند، شکل  خیابان آیت اهلل خاتمی 
گرفته است.

کارکردی تنها مسجد موجود در این فضا   در حال حاضر به لحاظ 
قرار می گیرد. همچنین فضای سبز  و مورد استفاده  ساخته شده 
مرکز  ایــن  در  عمومی  ورزشــی  وسایل  برخی  همراه  به  گسترده ای 
محله ایجاد شده است. موقعیت مرکز محله پشت سیلو در منطقه 

3 شهرداری یزد در تصویر شماره 5 مشخص شده است.

3.4.2. مرکز محله پشت سیلو: مرکز محله پشت سیلو واقع در 
در  محله  چهارمین  عنوان  به  و  یزد  شهر  سه  منطقه  از  دو  ناحیه 
که در بافت جدید و نوساِز جنوب غربی  این ناحیه مطرح می باشد 
کوی دانشگاه  که به  گرفته است. محله پشت سیلو  این شهر قرار 
بلوار  به  جنوب  از  و  فردوسی  بلوار  به  شمال  از  می شود،  شناخته 
پروفسور حسابی، از شرق به خیابان امیرکبیر و از غرب به خیابان 
همجواری  در  سیلو  پشت  محله  مرکز  می شود.  محدود  فلسطین 

3.4. معرفی محدوده پژوهش
گنبد  3.4.1. مرکز محله یعقوبی: مرکز محله یعقوبی واقع در برزن 
که در بخش شمال شرقی  سبز جزو مناطق مرکزی شهر یزد بوده 
گرفته است. مرکز محله یعقوبی شامل  بافت تاریخی این شهر قرار 
عناصری مانند حسینیه، مسجد، آب انبار، بازارچه و حمام )که در 
که به عنوان مجموعه یعقوبی  حال حاضر غیرفعال می باشند( بوده 
کنون مرمت شده و به عنوان یک فضای فعال  شناخته شده و هم ا
کنار مجموعه یعقوبی  گنبد سبز مطرح می باشد. در  در سطح برزن 
و  پایگاه مقاومت بسیج  فضاهای دیگری همچون بیت الحسین، 
آشپزخانه سیدالشهدا و تعدادی واحدهای تجاری روزانه و هفتگی 
می باشد که در کنار عناصر قدیمی شکل گرفته و هسته فعال مرکزی 
یعقوبی  محله  مرکز  محدوده  داده انـــد.  شکل  را  یعقوبی  محله  در 
گنبد سبز از بافت تاریخی شهر یزد در تصویر شماره 5  واقع در برزن 

مشخص شده است.

تصویر شماره1 : بافت توده و فضا در مرکز محله یعقوبی

FMEA 3.2. مزیت های تکینک
از مهم ترین مزیت های تکنیک FMEA می توان به موارد زیر اشاره 

داشت:
- پیشگیری از وقوع خطا در یک فرایند و یا محصول،

کاهش هزینه ها با بهینه سازی فرایندها و محصوالت،  -
کمک به ایجاد و توسعه یک محصول و فرایندهای آن،  -
- شناسایی ویژگی ها و موقعیت های با اهمیت و بحرانی،

و خطا در یک  خــرابــی  باعث  کــه  مـــواردی  تمام  - جــســت وجــوی 
محصول یا فرایند می شوند و

  Aghaee Ata &( اصالحی  اقدامات  اتخاذ  بــرای  اولویت بندی   -
 .)Afkhami, 2009: 40

کاربرد تکنیک FMEA در عرصه شهرسازی  .3.3
بر اصل شناسایی  مبتنی  که   FMEA تکنیک  به ماهیت  توجه  با 
آنها  گسترش  و  وخــامــت  از  پیشگیری  نیز  و  مشکالت  و  مسائل 
آن  تبع  به  و  شهرسازی  حــوزه  فعالیت های  که  آنجا  از  و  می باشد 
و  مشکالت  رفع  متوجه  غالبًا  موجود(  وضع  شهری)در  فضاهای 
کیفی فضاهاست، این تکنیک از طریق قاعده مند نمودن  ارتقای 
فضاهای  در  کیفی  مسائل  نمودن  کمی  و  تحلیل ها  و  بررسی ها 
متخصصان  برای  را  عملی تری  و  بهتر  نتایج  به  دستیابی  شهری، 
پیش بینی  با  تکنیک  این  دیگر  طرف  از  می سازد.  ممکن  شهری 
میسر  را  سازنده تری  راهکارهای  ارائه  می تواند  مشکالت  بروز  علل 
معادل سازی  با  صنعتی  تکنیک  این  کارگیری  به  بنابراین  ســازد. 
متغیرها متناسب با مفاهیم مطرح در حوزه شهرسازی، در حوزه 
شهر و فضای شهری امکان پذیر می گردد و در خصوص این پژوهش 
بهره گیری از این تکنیک می تواند سبب گردد تا مقایسه و تحلیل دو 
مرکز محله مورد نظر در پژوهش قاعده مند و فرایندی شده و تحلیل 
بر مبنای عملکردهای ایده آل این نوع فضای شهری صورت پذیرد. 
تکنیک  کاربرد  و  پیاده سازی  بخش  در  و  پژوهش  رونــد  ادامــه  در 
FMEA در دو مرکز محله یعقوبی و پشت سیلو توضیحات بیشتری 

ارائه می گردد.

تصویر شماره 2: مرکز محله یعقوبی
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تصویر شماره 3: بافت توده و فضا در  مرکز محله پشت سیلو

تصویر شماره 4: مرکز محله پشت سیلو

کز محله یعقوبی در بافت تاریخی و پشت سیلو در بافت جدید شهر یزد  تصویر شماره 5: محدوده مرا
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و  معیارها  دادن  قرار  مبنا  با   FMEA فرم  ستون های  تکمیل  بود. 
شاخص های مرکز محله ایده آل طیق جدول شماره ۴ و همچنین 
بهره گیری از برداشت های میدانی و نیز مصاحبه با اهالی محل و 
مرکز  دو  ایــن  با  آشنا  شهری  متخصصان  از  نظرخواهی  همچنین 
محله )اساتید و دانشجویان شهرسازی و طراحی شهری دانشگاه 
یزد و خصیصه های  با محالت شهر  کامل  آشنایی  به واسطه  یزد 
گروه  آن و از طرفی اشراف و تسلط بر مباحث شهرسازی، به عنوان 
 
ً
کشف منحصرا کتور احتمال  دلفی انتخاب شده و امتیاز دهی به فا

کنان  کتور وخامت اثرات به صورت مشترک توسط این گروه و سا و فا
کتور  محل انجام شده است. علل بروز مشکالت مطرح شده در فا

4. بحث و یافته ها
کاربرد تکنیک FMEA در مرکز محله یعقوبی  4.1. پیاده سازی و 
در بافت تاریخی و مرکز محله پشت سیلو در بافت جدید شهر 
کز  که در بیان اهمیت نقش و جایگاه مرا یزد: با توجه به مطالبی 
کنان محالت عنوان شد و با توجه به وجود  محله ای در زندگی سا
محله ای،  کز  مرا ایــن  موجود  وضــع  در  بسیار  مشکالت  و  مسائل 
شیوه ای  به  اســت  قــادر  که   FMEA تکنیک  اجــرای  و  کارگیری  به 
و مشکالت  و حل مسائل  به شناسایی  و هدفمند  سیستماتیک 
از طریق  آینده  از وقوع مشکالت بیشتر در  و همچنین پیشگیری 
خواهد  سودمند  و  مفید  بسیار  بپردازد،  سازنده  راهکارهای  ارائــه 

کنترل های جاریرخدادعللوخامتاثراتحاالت خطاعملکرد
احتمال 

کشف
RPN اقدامات

پیشنهادی

1- طراحی 
مجموعه مرکز 
محله بایستی 

متناسب 
با حضور و 

استفاده تمامی 
گروه های سنی 
و به خصوص 

گروه های 
آسیب پذیر 

)زنان-
کودکان-

سالخوردگان( 
محلی باشد.

کنندگان در اجرای تکنیک FMEA از مرکز محله پشت سیلو در بافت جدید شهر یزد                                       تاریخ : 92/12/19 توصیف مشارکت 

در شرایط 
کنونی فضای 
مورد مطالعه 
شاخص های 

یک فضای 
آرامش 

بخش و نیز 
شاخص های 
دستیابی به 

آرامش در فضا 
را در اختیار قرار 

نمی دهد.

حضور  ــدن  ش کمرنگ   -1
تعامالت  عرصه  در  بانوان 

اجتماعی محلی.

رغــبــت  ــود  ــ ــ وج ــدم  ــ عـ  -2
و  ــان  ــ ــودک ــ ک ــوان،  ــ ــانـ ــ بـ در 
حضور  بــرای  سالخوردگان 

در این مرکز محله.

6

8

مرکز  فــضــای  ــبــودن  ن مــنــاســب   -1
حضور  ــــرای  ب سیلو  پــشــت  محله 
بانوان و عدم وجود تسهیالت الزم 

برای این حضور.
کارکردهای  و  فعالیت ها  نبود   -2
انگیزه  ایجاد  منظور  به  متناسب 
گروه های مختلف در  برای حضور 

این فضا.

10

9

-
طرح تهیه شده توسط 
مشاور و تصویب شده 
برای مرکز محله پشت 
گرفتن  سیلو و در نظر 

کارکردهای محلی برای 
این فضا.

3

2

180

1۴۴

اقدامات 
پیشنهادی 

متناسب 
با اولویت-

بندی های به 
دست آمده 
و ماهیت هر 

مسئله در 
بخش ارائه 
راهبردها به 

تفصیل بیان 
می گردد.

استفاده  امــکــان  عــدم   -3
راحــت و آســان معلوالن و 
به  سالخوردگان  همچنین 
فضای  شــدن  بریده  دلیل 
مسیرهای  تــوســط  پــیــاده 

سواره رو.

7
3- عــدم رعــایــت اســتــانــداردهــای 
طراحی مرکز محله و تسلط یافتن 

سواره بر پیاده در این فضا.
10

-
۴280

و  پــــویــــایــــی  ــود  ــ ــبـ ــ نـ  -۴
ســرزنــدگــی مـــورد انــتــظــار از 

یک مرکز محله. 
9

فراغتی  فضاهای  وجــود  عــدم   -۴
کارکرد محلی و تبدیل  متناسب با 
ــــن مــرکــز مــحــلــه بـــه یک  شــــدن ای

خیابان عبوری سواره.

10

طرح تهیه شده توسط 
مشاور و تصویب شده 
برای مرکز محله پشت 
گرفتن  سیلو و در نظر 

کارکردهای محلی برای 
این فضا.

190

کنندگان  در اجرای تکنیک FMEA از مرکز محله یعقوبی در بافت تاریخی شهر یزد                                                تاریخ :93/01/23 توصیف مشارکت 

امکان حضور 
گروه های 

مختلف سنی 
و استفاده از 
فضای مرکز 

محله به 
صورت فعال در 
شرایط کنونی، 

در سطح 
پایینی است.

حضور  شــدن  مــحــدود   -1
تــمــامــی اقـــشـــار مــحــلــه به 
در  خاصی  مناسبت های 

این فضا.

6
کاربری های این  1- بخش عمده 
مناسبت  با  ارتباط  در  محله  مرکز 

های مذهبی می باشند.
9-15۴

2- عدم وجود جاذبه های 
کودکان  حضور  بــرای  الزم 

در فضای این مرکز محله.
9

هیچ  یــعــقــوبــی  مــجــمــوعــه  در   -2
متناسب  فعالیتی  و  کاربری  گونه 
ــودک و  ک ــروه  گ بــا سلیقه و عالیق 

نوجوان وجود ندارد .

  10
-3270

استفاده  امــکــان  عــدم   -3
معلوالن از بخشی از فضای 
ــه )حــســیــنــیــه  ــز مــحــل ــرکـ مـ

یعقوبی(. 

5
از  ــاده  ــف ــت اس ــردن  ــ ک مـــحـــدود   -3
وسیله  بــه  ــواره  سـ بـــرای  حسینیه 

نرده.
10

-
1

50

جدول شماره 5 : به کارگیری تکنیک FMEA به منظور کمینه سازی و پیشگیری از مسائل و مشکالت در دو مرکز محله یعقوبی در بافت تاریخی و مرکز 
محله پشت سیلو در بافت جدید شهر یزد )معیار آرامش(



ی 
ها

ص 
اخ

ی ش
بنا

ر م
د  ب

 یز
هر

ی ش
له ا

مح
کز 

مرا
ی 

یق
طب

ه ت
الع

مط
FM

EA
ی 

لیل
تح

رد 
ویک

با ر
ل 

ده آ
ه ای

حل
ز م

مرک

11
1396 زمــســتــان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شماره بیست وپنجم

بودن مانند با عملکرِد القای حس آرامش و راحتی در فضای مرکز 
محله و معیار خودمانی بودن مانند با عملکرِد حضور بی واسطه و 
خودانگیخته اهالی محل در فضای مرکز محله در جداول شماره 
گردیده. در ادامه نتایج تحلیلی به دست  5 تا 7 به تفصیل بیان 
گانه یک  کاربرد تکنیک مورد نظر در خصوص معیارهای سه  آمده از 
مرکز محله ایده آل در رابطه با مرکز محله یعقوبی در بافت تاریخی 
شهر یزد و مرکز محله پشت سیلو در بافت جدید این شهر، تشریح 

گردیده است.

و  کنان  سا به  مربوط  پرسشنامه  نتایج  جمع بندی  از  نیز  اثــرات 
در  شــده  مطرح  نظرات  و  محله  مرکز  دو  ایــن  از  استفاده کنندگان 
گروه دلفی به دست آمده است( صورت می پذیرد. در ادامه اجرای 
این تکنیک، جدول مربوط به تکنیک FMEA برای سه  عملکرد 
برای یک مرکز محله موفق  با هر سه معیار مطرح شده  رابطه  در 
کز محله ای یعقوبی و پشت سیلو مورد استفاده  تهیه شده و در مرا
در  آرامــش  معیار  که  گرفته است؛  قرار  تحلیلی  مبنای مطالعات  و 
نمونه های مورد نظر این پژوهش، مانند با عملکرِد تناسب فضای 
دنج  معیار  اجتماعی،  گــروه هــای  تمام  حضور  بــرای  محله  مرکز 

کنترل های جاریرخدادعللوخامتاثراتحاالت خطاعملکرد
احتمال 

کشف
RPN

اقدامات 
پیشنهادی

1- طراحی 
مجموعه مرکز 
محله بایستی 

حس یک 
فضای دنج و 
آرامش بخش 
را برای حضور 

کنان  سا
محلی به 

ارمغان آورد.

کنندگان در اجرای تکنیک FMEA از مرکز محله پشت سیلو در بافت جدید شهر یزد                                           تاریخ : 92/12/19 توصیف مشارکت 

در شرایط 
کنونی مرکز 

محله پشت 
سیلو به دالیل 
مختلف حس 

یک فضای دنج 
و آرام را دارا 

نیست.

تمایلی  حاضر  حال  در   -1
در میان اهالی محل برای 
مــرکــز  فـــضـــای  در  حـــضـــور 

محله وجود ندارد

9

کنان  سا بــرای  محله  مرکز  فضای   -1
محله تعریف نشده است.

2- این فضا امکانی برای رفع نیازهای 
روزمره و دلیلی برای حضور در اختیار 

اهالی محل قرار نمی دهد.
3- ابعاد طراحی شده برای این مرکز 
انسانی  ک  ادرا سطح  از  ج  خار محله 

است.
و  ســـــــواره  حـــضـــور  گـــســـتـــردگـــی   -۴
خطرات این حضور از رغبت پیاده ها 
محله  مرکز  فضای  از  استفاده  ــرای  ب

می کاهد.

8

9

10

10

-
طرح تهیه شده 
توسط مشاور و 

تصویب شده برای 
مرکز محله پشت 

گرفتن  سیلو و در نظر 
کارکردهای محلی برای 

این فضا.
-

-

3

1

3

2

216

81

270

180

اقدامات 
پیشنهادی 
متناسب با 

اولویت بندی های 
به دست آمده 

و ماهیت هر 
مسئله در بخش 

ارائه راهبردها 
به تفصیل بیان 

می گردد.

محله  مـــرکـــز  فـــضـــای   -2
انــحــصــار  پــشــت ســیــلــو در 
سواره و یک مسیر عبوری 

قلمداد می گردد.

10

محله  مرکز  ایــن  بــه  ــواره  سـ ورود   -5
گونه محدودیتی صورت  بدون هیچ 

می پذیرد.
این  به  منتهی  مسیرهای  عرض   -6
استانداردهای  از  ج  خــار محله  مرکز 

متعارف برای این فضاست.

10

10

طرح تهیه شده 
توسط مشاور و 

تصویب شده برای 
مرکز محله پشت 

گرفتن  سیلو و در نظر 
کارکردهای محلی برای 

این فضا.

2

۴

200

۴00

کنندگان  در اجرای تکنیک FMEA از مرکز محله یعقوبی در بافت تاریخی شهر یزد                                     تاریخ :93/01/23 توصیف مشارکت 

در شرایط 
کنونی مرکز 

محله یعقوبی 
به لحاظ 
فضایی از 

آرامش نسبی 
مورد انتظار 

یک مرکز محله 
برخوردار است 

اما جذابیت 
الزم را برای 

کنان  حضور سا
در اختیار ندارد.

تمایل  حاضر  حــال  در   -1
غ  )فــار حضور  بــرای  اهالی 
خاصی  مناسبت های  از 
بــاال  ســطــح  در  ــال(  ــ س در 

نمی باشد.

8

گرفتن و فراهم نمودن  1- عدم در نظر 
و  نشستن  تــوقــف،  بـــرای  تمهیداتی 

مکث در فضا.
تعریف  سبز  فــضــای  وجـــود  ــدم  ع  -2

شده در محدوده این مرکز محله.
مغازه های  تمامی  فعالیت  عــدم   -3

موجود در بازارچه این مرکز محله.

10

  10

8

-

-

-

1

1

3

80

80

192

کمینه سازی و پیشگیری از مسائل و مشکالت در دو مرکز محله یعقوبی در بافت تاریخی  کارگیری تکنیک FMEA به منظور  جدول شماره6 : به 
و مرکز محله پشت سیلو در بافت جدید شهر یزد )معیار دنج بودن(



12
1396 زمــســتــان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شماره بیست وپنجم
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براساس ارقام میانگین ها در هر یک از سه معیار مورد نظر و در هر دو 
مرکز محله، می توان اولویت مسائل شناسایی شده در هر بخش را 

برای هر دو مرکز محله به شرح ذیل تعیین نمود:

جدول شماره 8: میانگین RPN های به دست آمده برای هر معیار در 
دو مرکز محله مورد مطالعه

دنج بودنخودمانی بودنآرامشمعیار

مرکز محله
پشت 
سیلو

یعقوبی
پشت 
سیلو

یعقوبی
پشت 
سیلو

یعقوبی

میانگین 
RPN

173.512۴.6203.311822۴.5117.3

4.2. تفسیر FMEA: براساس جداول تهیه شده در صفحات قبل 
که سه معیار آرامش، خودمانی بودن و دنج بودن  و با توجه به این 
که هر مرکز محله بایستی دارا باشد،  از اساسی ترین مواردی است 
مسائل و مشکالت مربوط به هر یک از این معیارها را می توان به 
بخش های مختلف و مجزا از یکدیگر تفکیک نمود و همچنین علل 
بروز این مسائل می تواند هر یک به تنهایی در فضای مورد مطالعه 
این  در   FMEA تفسیر  بنابراین  گذارند،  جای  بر  متعددی  اثــرات 
مورد به منظور تعیین اولویت ها برای ارائه اقدامات و راه حل های 
پیشنهادی براساس درجه اهمیت آنها از طریق محاسبه میانگین 
از معیارها صورت  آمده در خصوص هر یک  به دست  RPN های 
می پذیرد. اعداد به دست آمده برای هر معیار در هر دو مرکز محله 

در جدول شماره 8 آورده شده است.

کنترل های جاریرخدادعللوخامتاثراتحاالت خطاعملکرد
احتمال 

کشف
RPN اقدامات

پیشنهادی

1- طراحی 
مجموعه مرکز 
محله بایستی  

متناسب 
با حضور 

بی واسطه و 
خودانگیخته 
اهالی محل 

باشد.

کنندگان در اجرای تکنیک FMEA از مرکز محله پشت سیلو در بافت جدید شهر یزد                                      تاریخ : 92/12/19 توصیف مشارکت 

در شرایط 
کنونی مرکز 

محله پشت 
سیلو هیچ 

گونه امکانی 
را برای حضور 
اهالی محل 

در اختیار قرار 
نمی دهد.

کــثــر  ا در  مــحــلــه  مــرکــز   -1
ساعات شبانه روز از حضور 
پر رنگ اهالی محل خالی 

است.

8
و  فـــعـــالـــیـــت هـــا  وجــــــود  عـــــدم   -1
کــاربــری هــای جـــاذب بـــرای حضور 

اهالی محل.
10

طرح تهیه شده توسط 
مشاور و تصویب شده 
برای مرکز محله پشت 
گرفتن  سیلو و در نظر 

کارکردهای محلی برای 
این فضا.

2

160

اقدامات 
پیشنهادی 
متناسب با 

اولویت بندی های 
به دست آمده 

و ماهیت هر 
مسئله در بخش 

ارائه راهبردها 
به تفصیل بیان 

می گردد.

ــامـــالت  ــعـ تـ درصــــــــد   -2
این  در  محلی  اجتماعی 
کــمــتــریــن مــیــزان  ــه  فــضــا ب
یافته  تقلیل  انتظار  مــورد 

است.

9

بــرای  مناسب  امــکــانــات  نــبــود   -2
نشستن، توقف و مکث درفضا.

10-1
90

به فضای  تعلق  3- حس 
مرکز محله و به دنبال آن 
بهبود  در  اهالی  مشارکت 
ــن فـــضـــا در  ــ وضـــعـــیـــت ایـ
کنان محل وجود  میان سا

ندارد .

9
سبب ساز  فضا  در  حضور  عدم   -3
عدم برقراری رابطه با محیط شده 

است.
8-5360

کنندگان  در اجرای تکنیک FMEA از مرکز محله یعقوبی در بافت تاریخی شهر یزد                                              تاریخ :93/01/23 توصیف مشارکت 

در شرایط 
کنونی امکانات 

مرکز محله 
یعقوبی برای 
حضور اهالی 

محل در سطح 
حضورهای 
با بازه زمانی 
کوتاه ارزیابی 

می شود.

کــثــر  ا در  مــحــلــه  مــرکــز   -1
حــضــور  از  ــال  ــ سـ ــــع  ــواق ــ م
ــی مــدت  ــررنــگ و طــوالن پ
در  )چنانکه  محل  اهــالــی 
مذهبی  مــنــاســبــت هــای 
بهره  بی  می یابند(  حضور 

می باشد.

9
و  فـــعـــالـــیـــت هـــا  وجــــــود  عـــــدم   -1
کــاربــری هــای جـــاذب بـــرای حضور 

اهالی محل.
8-172

ــامـــالت  ــعـ تـ درصــــــــد   -2
این  در  محلی  اجتماعی 
فــضــا بـــه در ســطــح مـــورد 
محله  مرکز  یــک  از  انتظار 

نمی باشد.

8

بــرای  مناسب  امــکــانــات  نــبــود   -2
نشستن، توقف و مکث درفضا.

3- نبود فضای سبز مناسب در این 
مرکز محله.

کودکان  4- نبود فضای بازی برای 
تعامالت  و  بزرگترها  حضور  تبعًا  که 

اجتماعی آنها را به دنبال دارد.

  10

10

10

-

-

1

1

3

80

80

2۴0

کمینه سازی و پیشگیری از مسائل و مشکالت در دو مرکز محله یعقوبی در بافت تاریخی و  کارگیری تکنیک FMEA به منظور  جدول شماره 7 : به 
مرکز محله پشت سیلو در بافت جدید شهر یزد )معیار خودمانی بودن(
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ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شماره بیست وپنجم

باشد.  آرامــش و دنج بودن مطرح هستند، دارا  بــودن،  خودمانی 
که عوامل بسیاری  رسیدن به این مهم تنها زمانی میسر می گردد 
بنابراین  به تکامل در سطح قابل قبول رساند.  کنار یکدیگر  را در 
بایستی برای رسیدن به این امر طراحی و برنامه ریزی یک فضا به 
صورت هماهنگ و سازمان یافته در این راستا حرکت نمایند. در 
خصوص فضاهایی که این دو جریان به شکلی مؤثر با یکدیگر همراه 
که تحلیلی چند  نشده اند با مشکالت و مسائلی مواجه می شویم 
الیه و براساس پارامترهای مختلف می تواند به ارائه راهکارهای مؤثر 
مرکز  تحلیل دو  و  بررسی  از  نیز پس  پژوهش  این  در  نماید.  کمک 
محله مورد نظر با تکنیک FMEA و اولویت بندی مسائل شناسایی 
به  توجه  با  فضا  دو  ایــن  از  یک  هر  بهبود  بــرای  راهکارهایی  شــده 

خصیصه های هر یک از آنها در ادامه ارائه می گردد. 

4.3.1. راهکارهای پیشنهادی برای رفع مسائل و مشکالت در 
مرکز محله پشت سیلو

که طی مطالعات و بررسی های  اولویت نخست: بزرگترین عاملی 
شــده،  تعیین  محله  مــرکــز  ایـــن  در  دنــجــی  حــس  مــخــل  مختلف 
رعایت  عــدم  دلیل  به  عبوری  خیابان  یک  به  فضا  شــدن  تبدیل 
استانداردهای عرض معبر در مرکز محله و ورود بدون محدودیت 
ــواره بــه آن اســـت. بــرایــن اســـاس برخی راهــکــارهــای طــراحــی و  سـ

برنامه ریزی به شرح زیر ارائه می گردد:
در  پــارک  همچون  حضورپذیر  کاربری های  ساخت  و  طراحی   -1
مقیاس محلی در ابتدای محدوده مرکز محله به منظور القای حس 
کاهش سرعت خود به خودی وسایل  حضور پیاده در این فضا و 

نقیله عبوری از آن،
2- تعریف ورودی متناسب با شخصیت مرکز محله به منظور تعریف 

این فضا برای وسایل نقلیه،
3- پیش آمدگی مسیر پیاده در ابتدای محدوده تعریف شده برای 

کاهش عرض سواره رو، مرکز محله و 
۴- تغییر مصالح کف در مرکز محله برای تعریف محدوده و همچنین 

کاهش سرعت وسایل نقلیه،
جــداره هــای  در  کم  ترا افــزایــش  با  فضا  در  محصوریت  افــزایــش   -5

بالفصل این مرکز محله و
نمودن  مسقف  با  پیاده  عــابــران  به  محصوریت  حس  القای   -6

بخش هایی از مسیرهای پیاده َروی در مرکز محله.
اولویت دوم: دومین مسئله ای که عملکرد مرکز محله پشت سیلو را 
به عنوان یک فضای موفق با چالش مواجه ساخته، عدم خودمانی 
بودن فضا برای حضور خودانگیخته اهالی محل است. راهکارهای 
پیشنهادی به ترتیب میزان عدد RPN برای هریک از علل شناسایی 

شده برای این مسئله به شرح زیر ارائه می گردد:
بــرای  ــاذب  ج فعالیت های  و  کــاربــری هــا  طــراحــی  و  پیش بینی   -1

گروه های مختلف سنی در مجموعه مرکز محله،
نشستن  و  حضور  بــرای  مناسب  مبلمان  جانمایی  و  طراحی   -2

طوالنی مدت اهالی محله در این فضا،
کنان  روزمــره سا نیازهای  با  کاربری هایی متناسب  3- پیش بینی 

محلی در ارتباط با فضاهای فراغتی پیشنهادی در مرکز محله و

مرکز محله پشت سیلو :
اولویت نخست: معیارها و شاخص های مرتبط با دنج بودن فضای 

مرکز محله.
بودن  خودمانی  با  مرتبط  شاخص های  و  معیارها  دوم:  اولویت 

فضای مرکز محله.
اولویت سوم: معیارها و شاخص های مرتبط با آرامش در فضای مرکز 

محله.
مرکز محله یعقوبی :

اولویت نخست: معیارها و شاخص های مرتبط با آرامش در فضای 
مرکز محله.

بودن  خودمانی  با  مرتبط  شاخص های  و  معیارها  دوم:  اولویت 
فضای مرکز محله.

با دنج بودن فضای  اولویت سوم: معیارها و شاخص های مرتبط 
مرکز محله.

تفسیر اعداد به دست آمده نیز می تواند به مقایسه شدت و حاد 
بودن مسائل و مشکالت شناسایی شده در این دو مرکز محله منجر 
که ارقام حاصل از میانگین RPN در خصوص هر  شود. همان طور 
یک از معیارها نشان می دهد، مرکز محله یعقوبی در هر سه معیار 
تعریف شده وضعیت به مراتب مطلوبتری را نسبت به مرکز محله 
پشت سیلو داراست. علل این امر را می توان در ویژگی های طراحی 
این دو فضا پیگیری نمود. مرکز محله یعقوبی به دلیل پیاده مداری 
کیفیات حسی،  ک انسانی، به لحاظ  و قرارگیری فضا در سطح ادرا
مــی آورد  فراهم  استفاده کنندگان  ــرای  ب را  مقبولیت  از  احساسی 
با  متناسب  تجاری  مغازه های  بــودن  قعال  دلیل  به  همچنین  و 
را  روزانــه و هفتگی حضورپذیری مناسبی  مقیاس محله و در حد 
کارکردهایی  گردهم آوردن تمامی  ایجاد نموده است. از طرف دیگر 
که برانگیزاننده حضور مردمان شهر یزد در مناسبت های مختلف 
و  ایجاد  را  محله  کنان  سا اجتماعی  تعامالت  آن  تبع  به  و  ســال 
پشتیبانی می نماید. اینها همگی دالیلی هستند که سبب می شوند 
کاستی ها با توجه به نیازها  مرکز محله یعقوبی در عین وجود برخی 
و شرایط امروزی، باز هم امتیاز قابل قبول تری نسبت به مرکز محله 
کمک تکنیک FMEA را حاصل نماید.  پشت سیلو در مقایسه به 
گفت،  با مرکز محله پشت سیلو می توان  این معیارها  در مقایسه 
که در  وسعت بیش از اندازه فضای این مرکز محله موجب می گردد 
کل  ک افراد قرار نگرفته و نیز نتوانند از موجودیت آن یک  سطح ادرا
گسترده سواره در این  ک نمایند. از طرف دیگر حضور  واحد را ادرا
گرفته و در نتیجه  فضا، احساس امنیت و آسایش را از افراد پیاده 
تمایلی برای حضور و استفاده از امکانات موجود ندارند. همچنین 
که سبب شده مقبولیت مرکز محله پشت سیلو به  از دیگر مسائلی 
این مرکز محله و عدم  کم شود، رها شدن فضای سبز در  نسبت 
بهره گیری از این فرصت مناسب برای حضور افراد و همچنین نبود 
کاربری های جاذب در مقیاس محلی با توجه به بافت این محدوده 
و نیازها و خواسته های نسل امروز، از جمله عوامل عدم موفقیت و 

مقبولیت در مرکز محله پشت سیلو می باشد.
مرکز محله در شرایط ایده آل الزم  4.3. راهکارهای پیشنهادی: 
که به صورت همه شمول تحت سه عنوان  است تا معیارهایی را 
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اجتماعی.
که در مرکز محله یعقوبی  اولویت سوم : سومین معیار مورد بررسی 
که براساس  کمی مواجه شده، دنج بودن فضاست  کاستی بسیار  با 
که در بخش مبانی نظری به آنها  شاخص های مرتبط با این معیار 
کامل ویژگی های  کالبدی این فضا به طور  پرداخته شد، به لحاظ 
که این حس فضایی را  یک فضای دنج را داراست. تنها شاخصی 
که راهکارهای  کاربری و فعالیت هاست  تحت تأثیر قرار داده، بحث 
ارائه شده در خصوص دو معیار دیگر پوشش دهنده این مشکل و 

کننده آن می باشد. برطرف 

5. جمع بندی و نتیجه گیری
شهر  حــوزه  در  مطرح  اساسی  مباحث  از  شهری  فضای  موضوع 
این  قالب  در  مــردم  اجتماعی  زندگی  که  چــرا  اســت؛  شهرسازی  و 
الزامات  و  نیازها  از  بسیاری  کننده  برطرف  و  گرفته  شکل  فضاها 
زندگی آنهاست. بنابراین هر فضای شهری متناسب با نوع عملکرد 
توجه  با  طرفی  از  باشد.  دارا  را  خاصی  ویژگی های  بایستی  خــود 
زمان  شرایط  تحت تأثیر  فضاها  محتوای  و  فرم  همواره  که  این  به 
می باشد، فضاهایی از یک نوع در شرایط زمانی مختلف، شرایطی 
که پدیدآورنده تفاوت های یک فضا در دو بافت  را احراز می نمایند 
بر آن  این پژوهش سعی  در دو مقطع زمانی مختلف هستند. در 
امکان تحلیل  و  قابلیت  که   FMEA تکنیک  از  بهره گیری  با  تا  بود 
سیستماتیک فضاها را در اختیار قرار می دهد، به مقایسه دو مرکز 
کاماًل متمایز تاریخی و جدید شهر یزد پرداخته  محله در دو بافت 
کز محله ای به منظور موفقیت  و درس هایی را از هر یک از این مرا
روزآمــد  همین  و  نمود  استخراج  دیگری  بیشتر  چه  هر  کــارایــی  و 
کز  نمودن آموزه های مرکز محله بافت تاریخی برای استفاده در مرا
محله ای بافت های جدید نوآوری این پژوهش محسوب می گردد. 
کنار هم قرار دادن پدیده های  از طرفی ماهیت مطالعات تطبیقی، 
این  در  هستند.  انطباق پذیر  و  مقایسه پذیر  که  است  هم سنخی 
بودن  محله  مرکز  بررسی،  مورد  نمونه های  ک  اشترا وجه  پژوهش 
و  ماهیت  الزمه  که  است  کیفیت هایی  آنها،  مقایسه  عامل  و  آنها 
 FMEA شخصیت هر مرکز محله ای می باشد. بهره گیری از تکنیک
به مطالعه تطبیقی دو مرکز محله یعقوبی و پشت سیلو ماهیت کمی 
و کیفی توأمان بخشید تا از این ره بتوان مقایسه کمی از کیفیت های 

مبنا را در نمونه های مورد نظر انجام داد. 
تحلیل های صورت گرفته به کمک تکنیک FMEA نشان داد که هر 
که در متن  دو مرکز محله یعقوبی و پشت سیلو به دالیل مختلفی 
گردید، با حد ایده آل  اصلی و در بخش تحلیل ها به تفصیل بیان 
که این فاصله با وضع مطلوب،  یک مرکز محله موفق فاصله دارند 
در مرکز محله پشت سیلو نسبت به مرکز محله یعقوبی به صورتی 
عنوان  با  که  مـــواردی  می دهند.  نشان  را  خــود  عمیق تر  و  واضــح 
گرفته برای  حاالت خطا در جداول FMEA و نیز تحلیل های صورت 
مرکز محله یعقوبی عنوان شد، سطحی و ضمنی بوده و با اجرای 
کاربری ها مرتبط  که بیشتر به فعالیت ها و  برخی راهکارهای ساده 
که  می گردد، قابل رفع می باشند. از این رهگذر نکات و درس هایی 
از مرکز محله یعقوبی برای ارتقای مرکز محله پشت سیلو می توان 

۴- فراهم ساختن امکان دخل و تصرف در فضا در شرایط مختلف، 
ایجاد  یــا  و  نشستن  بـــرای  مبلمان ها  نــمــودن  جابه جا  همچون 

تغییرات ضمنی در برخی ایام و مناسبت های خاص در سال.
در  سیلو  پشت  محله  مرکز  که  مسئله ای  سومین  ســوم:  اولویت 
متناسب  فضایی  آرامــش  می باشد،  مواجه  آن  با  اولویت بندی ها 
گروه های  خصوصًا  جنسی  و  سنی  مختلف  گــروه هــای  حضور  با 
علل  و  اثــرات  که  اســت  زنــان(  و  سالمندان  )کــودکــان،  آسیب پذیر 
که  گردید. همان طور  مختلفی برای این مسئله شناسایی و ارائه 
نتایج تفسیری در مراحل قبل نشان می دهد، حل مسائل موجود 
سوم  اولویت  مسائل  رفــع  پاسخگوی  دوم،  و  نخست  اولویت  در 
راهکارهای پیشنهادی در خصوص دو  به عبارتی چنانچه  است. 
معیار خودمانی بودن و دنج بودن تحقق یابند، مسائل مربوط به 
معیار آرامش در مرکز محله پشت سیلو مرتفع خواهد شد. بنابراین 
قبل،  قسمت  دو  با  قسمت  این  راهکارهای  همپوشانی  دلیل  به 

ضرورتی بر بیان راهکارهای مربوط به معیار آرامش وجود ندارد.
4.3.2. راهکارهای پیشنهادی برای رفع مسائل و مشکالت در 

مرکز محله یعقوبی 
اعداد به دست آمده برای متغیر RPN در مرکز محله یعقوبی نشان 
که مسائل و مشکالت این فضا در خصوص هر سه معیار  می دهد 
گاهی علل شناسایی شده  تعریف شده بسیار به هم نزدیک بوده و 
برای آنها دارای مشابهت هایی می باشند. همچنین اعداد به دست 
این  و مشکالت  که مسائل  نیز می باشد  این مطلب  گویای  آمــده 
فضا سطحی بوده و با راهکارهایی مشخص قابل رفع می باشند. 
ارائه  آمده  دست  به  اولویت بندی  ترتیب  به  راهکارهایی  ادامه  در 

می گردد:
یعقوبی  محله  مرکز  در  که  مسئله ای  مهم ترین  نخست:  اولویت 
که اثراتی همچون حضور  وجود دارد، مربوط به معیار آرامش بوده 
حضور  محدودیت  همچنین  و  سنی  مختلف  گــروه هــای  محدود 
فضاهای  مهم ترین  از  یکی  که  محله  مرکز  حسینیه  در  معلوالن 
کنونی در آن می باشد را در بر داشته است. بر این اساس مهم ترین 
که  برای رفع این مشکل در مرکز محله یعقوبی می تواند  راهکاری 

کارساز باشد: 
کودک و  گروه های سنی  با  1- تزریق برخی فعالیت های متناسب 

نوجوان در بازارچه موجود در این مرکز محله،
بازارچه  در  زنان  حضور  با  متناسب  فعالیت های  برخی  تزریق   -2

موجود در مرکز محله و
3- طراحی رمپ ویژه برای ورود و خروج معلوالن جسمی و حرکتی 

برای حضور در فضای حسینیه از یک سمت.
که برای این فضا شناسایی شده،  اولویت دوم : دومین مسئله ای 
مربوط به معیار خودمانی بودن است و با توجه به شاخص هایی 
که برای القای حس خودمانی بودن در یک مرکز محله وجود دارد، 
تنها یک راهکار برای رفع این مشکل در مرکز محله یعقوبی پیشنهاد 

می گردد:
پارک  اجــرای  و  و همچنین طراحی  کاربری های جــاذب  تزریق   -1
محلی با امکانات مناسب برای توقف و مکث در فضا، در مجموعه 
مرکز محله برای حضور اهالی محل و ارتقای سطح حضور و تعامالت 
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گرفت، به شرح زیر ارائه می گردد:
ک انسانی، • تعیین فضایی و مقیاس فضا در سطح ادرا

کاستن از حضور سواره و اختصاص مرکز محله به  آرامش فضا با   •
پیاده ها،

کاربری های متناسب با نیاز روزانه اهالی محل برای  • گردهم آوردن 
حضورپذیری دائم،

که به لحاظ اعتقادی در بین مردم شهر  کاربری هایی  • همجواری 

به لحاظ فعالیتی تکمیل  و  باالیی بوده  یزد دارای اهمیت بسیار 
کننده یکدیگر و دارای تعامالت چند جانبه هستند،

• آسایش اقلیمی در فضا با مد نظر قرار دادن نکات مهم در طراحی 
گرم و خشک شهر یزد، با توجه به اقلیم 

در  معماری  بومی  هویت  واسطه  به  فضا  در  بصری  حس  غنای   •

طراحی کالبد،
مطلوب  فضای  یک  بــرای  متناسب  نفوذپذیری  و  محصوریت   •

محلی،
• ارتقای هویت بومی با بهره گیری از مصالح انسجام بخش به لحاظ 

بصری در ساخت مجموعه،
تمرکز  محل  در  فضایی  گشایش  با  ــراد  اف بیشتر  حضور  و  تجمع   •

فعالیت ها و
کمک وضوح فضا. • امنیت در تمام نقاط به 

کز محله ای در  که مرا کرد  با توجه موارد فوق می توان اینگونه  عنوان 
بافت های تاریخی که مرکز محله یعقوبی به عنوان نماینده این گروه 
گرفت، باوجود شکل گیری در زمان های  مورد تحلیل و بررسی قرار 
که امروز با عنوان  بسیار دور نمودهای یک فضای محلی موفق را 
توقعات فضایی در دانش طراحی شهری عنوان می شوند دارا بوده 
که الزمه شکل گیری  و فضایی مطلوب را در انطباق با ویژگی هایی 
قرار  استفاده کنندگانش  اختیار  در  اســت،  ــده آل  ای محله  مرکز  یک 
با  متناسب  کــارکــردهــای  برخی  نمودن  اضافه  با  تنها  و  می دهد 
گروه های مختلف سنی در شرایط امروز، مسائل شناسایی  سالیق 
شده در آن مرتفع می گردد. بنابراین در این زمان وظیفه طراحان و 
برنامه ریزان شهری است تا با مطالعه و تحلیل چنین فضاهایی در 
کاربردی را برای بهره گیری در طراحی و  سطح شهرها، آموزه هایی 

برنامه ریزی فضاها استخراج نمایند.
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