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 ی شهری بایر الگوی رفتاری کاربران در زمین ها قیاس برتاثیر مداخالت کوچک م

 

 چکیده 

توانند به عنصری ارزشمند و کارآمد در فضاهای سبز شهری مبدل گردند: فضاهای بایر از  فضاهای متروک شهری می 

ای  های نوآورانه را تحریک کرده و طیف گسترده تواند فعالیت می لحاظ محیطی متنوع بوده و وضعیت غیر کنترل آنها  

از زمین به استفاده  با توجه  تالیناز کاربران را به سوی خود جذب کند.  به  2، استونی1های متروک در  ، این مقاله 

بر    "طب سوزنی شهری"گونه فضاها و تاثیر مداخالت طراحی کوچک مقیاس، به اصطالحدنبال ارزیابی و بررسی این

ی واکنش کاربران  ی نحوه باشد. در این مطالعه از روش مشاهدات میدانی و بررسی الگوی رفتاری برای مقایسهآنها می 

های گشترده در پیش از این این اقدامات، اما پس  ه است. باوجود استفاده قبل و پیش از مداخالت جزئی استفاده شد 

ویژگی  به  توجه  با  کاربران  رفتاری  الگوی  تفاوت  و همچنین  کاربری  افزایش چشمگیر  شاهد  آن  به  از  های محیطی 

انجام مداخالت کوچک می چشم می  این مطالعه،  به  با توجه  تاثیر به سزایی در میزان است خورد.  بانوان و  تواند  قبال 

شود. این تحقیق  های پرتحرک در مجموعه می داشته و سبب افزایش تعداد بازدید کلی و وقوع فعالیتافراد سالمند  

 باشد. تواند تاثیرات قابل توجهی به همراه داشته مداخالت کوچک و موقت می  دهد که نشان می 

 معرفی:

ای زشت ها چهره ی وجود دارد. برخی معتقدند که این زمین های متروک احساسات و عقاید مختلف در مواجهه با زمین 

سازی و از نو ساخته شود. از سویی دیگر، چهره و شخصیت  ( و بایستی پاک 2006،  3و نامسانب دارند)آرماسترانگ
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می مخروه  آن  داستانی  کتابی  چون  و  بوده  گذشته  حضور  غیاب  از  نشانی  دل  تواند  در  متعددی  های 

 5؛ فرانک 2008گویی را در فرد زنده کند)ادنسور،(، یا به عنوان محیطی غنی حس بداهه 2008،  4باشد)ادنسور داشته 

های  (. این سوال که بازخوردهای متفاوت مردم و دید آنها نسبت به ارزش 2013و همکاران،  7؛ انت6،2007و استیونز 

های تازه به آنها)فضاها( مطرح گشته اما در مستندسازی جامع  موجود در اینگونه فضاها تنها در زمان اعطای کاربری 

 گیرد.  این فضاها و تکامل آنها در طول زمان مورد بی توجهی قرار می 

های وجودی فضاهای متروک شهری، به معرفی زمین بایر لی این مقاله آن است تا عالوه بر تاکید بر ارزش هدف اص

در شهر تالین در کشور استونی بپردازد تا تاثیر مداخالت جزئی در چنین فضاها و برالگوی رفتاری کاربران آنها روشن 

توانند به عنوان فضای  باشند می زمین بازی داشته   گردد.  این فضاهای متروک بدون آنکه نیازی به ساخت پارک یا

ی الگوی رفتاری کاربران قبل و بعد از انجام  عمومی شهری جذاب و یا فضایی سبز عمل کند. این مقاله به مقایسه 

 پردازد تا به تاثیر گسترده چنین تغییرات کوچکی بر قابلیت استفاده از این فضاها پی برد. مداخالت جزئی می 

بسیا نمونه در  از  بحران ری  به  توجه  با  مخصوصا  شهری،  متروک  اراضی  اخیر  سالهای  این  در  اقتصادی  ها،  های 

پذیر نیست. از این رو در  های قانونی امکانمقیاس به دلیل مشکالت مالی و یا محدودیت مداخالت گسترده و بزرگ 

می  مداخلت جزئی صورت  و  تغییرات  اغلب  شده  رها  و  متروک  ک فضاهای  همراه  گیرد  به  منفی  و  مثبت  تاثیرات  ه 

کاساگرند  ماکرو  توسط  بار  اولین  که  است  روشی  سوزنی  طب  روش  داشت.  شهرساز   8خواهد 

احیاکندده 2010)کاساگرند،9فنالندی  معمار  و  لرنر (  جیمی  شهر،  طب  10ی  از  ایده  با  روش  این  شد،  سوزنی  مطرح 

  عنوان   به  توان  می  را  شهر  یکهد. با توجه به این روش،  دراهکارهایی کوچ را برای حل مشکالت بزرگ پیشنهاد می 

باالی    پتانسیل  با  هاییمکان   یا  خاص   اهگتکیه   نقاط در نظر گرفت. حال آنکه این موجود زنده از    ای   زنده   موجود   یک

است. در رویکرد طب سوزنی شهری، به نقاطی بحرانی و تاثیرگذار  به عنوان کاتالیزور و موثر بر کل شهر تشکیل شده 

 
4 Edensor 

5 Frank 
6 Stevens 
7 Unt 
8 Marco Casagrandes 
9 Finnish 
10 Jamie Lerner’s 



3 
 

  و  آید  می وجود  به   محلی  هایتوانایی  با   اصلی  نقش   اینجا  در شود تا بتواند تاثیری شگرف بر کل شهر بگذارد.  توجه می 

  های بودجه   بامحور  -های اجتماعفعالیت   شامل  معمول  های  مثال یست.  نیازی به تغییرات فضایی اساسی و چشمگیر ن

تا با بررسی و ارزیابی شرایط   نیست  ممکن  اغلب  حال که  این  با.  خورند اغلب در طبیعت به چشم می   که  استمحدود  

  سوزنی  طب  روش   و تالین  در   گیریماهی   بندرگاه پی برد،    فضا کاربرانو  جامعه  روی   بر  آن  واقعی   اثرات قبل و بعد، به  

 کند می   فراهم  را اثر  این آزمایش برای فرصتی آن

 رفتاری:-استفاده از ابزار مشاهداتی در فهم رابطه محیطی

است، از جمله تاثیر  محیطی صورت گرفته -ی رفتاری های مختلف رابطه تاکنون مطالعات زیادی با هدف بررسی جنبه 

؛  2008،  12(، تاثیر نثبت محیط طبیعی بر سالمت روان کودکان )روآ 2003،  2002،  11محیط بر رفتار کودکان )کیتا

آسپینال  و  استفاده 2011،  13روآ  شهر)تراولو (،  عمومی  فضاهای  از  نوجوانان  عناصر  2007،  2004،  14ی  نقش  (و 

گروه پارک و  افراد  فضایی  در درک  عمومی  تامپسون،  های  وارد  و  )گلیسنیک  ب2010ها  آنها  تمامی  که  رابطه (  ی  ر 

 کند.از آن تحت، فضای تاثیرگذار یاد می  15کند که گیبسون بازخورد احساسی افراد در مواجه با منظرتاکید می 

ریزی  ی معماری منظر، طراحی شهری، برنامه های مشاهده و بررسی در زمینه های اخیر، از میان تمام روش در سال 

ی  ی هر طراح، ارائه است. وظیفه ی الگوهای رفتاری توجه شدههای فضای عمومی و شهری به بررس شهری و یا پؤوهش 

با عملکرد درست است)السون و  زیباشناسانه، مفید  به عنوان  2005،  16راهکارهایی  آنجایی که فضای شهری،  از   .)

ضا تواند در فهم ارتباط میان مردم و آن ف ی مردم از آن، می گردد، بررسی چگونگی استفاده تلقی می   "محیط زندگی"

ی موضوع مرتبط با طراحی و  سبب ارائه  زمینه،  در مشاهداتی هایروش  از استفاده با تجربی هایداده   آوریباشد. جمع

پرسش  میتعریف  تحقیق  تامپسون،  های  وارد  و  گفته 2010شود)گلیسنیک  بر طبق  این،  بر  عالوه  هافمن(.  و    17ی 

( ایده2012دیگران  تطابق  جهت  به  نیازه(  با  طراحی  اولویتهای  تا  بایستی  مردم  انتظارات  و  عنوان    ا  به  کاربران 
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ی نیز از این موضوع مستثی نبوده  متروک و رهاشده   های  معیاری کلیدی در طراحی فضاهای باز  قرار گیرد. مکان 

ای در عملکرد پیشنهادی آن داشته و مانع از حذف یا الحاق عناصری در  کنندهبلکه رفتار کاربران فعلی نقش تعیین 

 معاصرسازی آن فضا گردد.  

با  تحقیقات  و   مشاهدات  از  روشن   سندی  هیچ   ،(1998)  همکاران  و   مارکوس   کوپر  گفته   طبق رابطه    از   استفاده   در 

  برای   هایی   نظرسنجی  و   ها   پرسشنامه  زمان به بعد،  آن  از.  نداشت  وجود   1970  دهه  اوایل  از   قبل   تا  عمومی  فضای

  اوایل  و  1970  دهه   اواخر  در  آن،  از  پس  بالفاصله.  است  شده  انجام  ها  پارک  واقعی  استفاده  شناسایی و فهم الگوهای

  پوشش  از انواع  برخی  تأثیر  توان به بررسیمرود مطالعه قرار گرفتند، که می   پارک  به  مربوط  هایزمینه   1980  دهه

کرد  هایمکان  در  خرابکاری   اثرات  و  دالیل   و  هاپارک   در   گیاهی اشاره  همکاران)  .عمومی  و  مارکوس  ،  1998کوپر 

می 88ص، بیان  دست (  به  برای  ابزار  بهترین  که  داده کند  پارک، آوردن  طراحی  به جهت  نیاز  مورد   مشارکت"  های 

جمع  "شده،  ثبت  طبیعی  رفتاری  های   داده  با  همراه  محلی،   ساکنان  مستقیم    مورد  در  اطالعات  آوری   است. 

 رود. ناپذیر به شمار می یری درست و اجتناب از اشتباهات جبرانگعملکردهای موجود امری ضروری بای تصمیم 

الگوهای رفتاری، اولویت   ماهیت بررسی  باز نیست،کشف رفتار و    کننده   منعکس  بلکه  های کامل کاربرات در فضای 

محیط   انتخاب  یک   اثرات آن  در  مطالعات صورت   .است  خاص  با اغلب  محیط  یک  کاربران  رفتار  و  اولویت  بر  گرفته 

؛  2012و همکاران،  19؛ هافمن18،2001است )به عنوان مثال، کاپلن ی تصاویری از محیط و توصیف آن انجام شدهارائه

گردد و تنها  بازخوردها برای اینگونه مطالعات به دلیل فاصله از محیط واقعی محدود می   . (  Østby   ،2013و  20نورد 

از محدوده شکل می  تصاویر موجود  با  ابزاری  به قهم شرایط منطبق  از  رفتاری یکی  الگوی  بررسی  آنگه  گیرد. حال 

 پردازد. است که به مطالعه و بررسی افراد در محیط فیزیکی می 

 سوزنی شهری:  طب 

 . دهد   توضیح  جزئی مکانی را  تغییرات  به  مردم  واکنش  به بررسی فضایی متروک پرداخته تا بتواند چگونگی  مقاله  این

فرضیه   از  پیش آزمایش،  قابل   شد   مطرح   ایاین  را  کاربران  بر  فضایی  جزئی  مداخالت  تاثیر  گسترده  که  و  توجه 
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ی طب سوزنی شهری مطرح شده بود. طب سوزنی شهری، استراتژی تجربی  این فرضبه بر مینای ایده   پنداشت.می 

نمونه  در  کنون  تا  که  )چون  است  شهری  نوسازی  متعدد  تایپه()کروز،  کوریتیب،  تیجوانا،  اورلینز نیوهای  ؛  2005ا، 

کاساگرند،2005الندری، هاریسون،2010؛  برن2013؛  از جمله  مختلفی  موضوعات  و  شهری  امه (  نقل  و  ریزی حمل 

ساوکیک، و  شهری)کاساگرند،2009)استوپار  بومی  فضاهای  نوسازی  توانبخشی  2010(،  سانحه،  از  پس  بازسازی   ،)

های اجرایی اما ی متعدد از این استراتژی در پروژه معماری عشایر و ... مورد استفاده قرار گرفته است. با وجود استفاده 

 است. ای به آن نشده یک و تحصیلی توجه تا کنون از سوی فضای آکادم 

کل(  از   نوعی   شهری  سوزنی  طب به  )جز  باال  به  پایین  رویکر  با  شهرسازی  و    که  است  تکنیک  مسائل  حل  برای 

نگر در  کلی   رویکرد  به  نسبت  انتقادی  یواکنشرویکرد،    این.  کند.های محلی استفاده می مشکالت محدوده از پتانسیل 

با ایده   روش   این(.  2010ساگرند،  کا)باشد ی شهری می توسعه  های  به خودی خودی تفکری نو نیست، اما در مواجه 

 کند.گرایانه و مسئوالنه به عنوان مفهومی هدایتی عمل می واقع 

آشکارسازی    شهری  نوآور  و  معمار  کاساگرند،  مارکو هدف  یا  شهر  مختلف  طبقات  در  شهری  سوزنی  طب  روش  از 

   کرده اما  تغییر  تدریج و با روند صنعتی شدن،  به  شهرها  از  بسیاری  کند.آنها استفاده می های اجتماعی پنهان  ارزش 

شهری  در  آنها  هایآرمان  نوعی  گفته   طبق .  ندارد  روشنی  هویت  معاصرسازی  انسانی"  کاساگرند،  خیابانی    "انرژی 

جهت  بزرگی   پتانسیل  دارای (  1  ص   ،2010  کاساگرند،) ؛  2010)کاساگرند،است  شهری  شناختی  بوم  بیداری  به 

بحثی است که بر    ،(2013  هریسون، )  سوم  نسل  شهر  یا(  2005آرون،-ولتمن)شهری  سوم   منظر  (.21،2013هریسون 

است. شکل گرفته   نامشخص  مالکیت  و  با وضعیت  هاییسایت  یا  هامکان   صورت گرفته در  انسانی  هایفعالیت  اساس 

های موجود احترام گذاشته و در قالب با محدودیت   که   استی متوسط شهری  محدوده   یدهنده نشان  اول  نسل  شهر

کند؛ و اما   می  برداری   بهره  منابع موجود  از   که  است  صنعتی  شهری  محیط   یک  دوم،   نسل  شهر  است.آنها شکل گرفته 

ادعا  که  گونه   نسل سوم همان نوظهور و حساس است  الیه  یک  کند   می  کاساگرند    و   اجتماعی  لحاظ   از   که  شهری 
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بوده   و  تجربی  متنوع،  شناختی،زیست آن   مداخالت  و  پایدار  در  گرفته   حداقلی    ؛ 2010  کاساگرند،)  استصورت 

 (. 2013 هریسون،

محیطی توجه داشته  از آن رو که منظر سوم شهری یا شهر نسل سوم، بیش از اهداف اقتصادی به رویکردهای زیست

عنوان به  صنعتی  "و  شهر  آلی  می   "تخریب  صفحه  2013ریسون،شود)هشناخته  کاساگرند(،  309،  به  اشاره  با   ،

روش  شهری،  سوزتی  می استراتژی طب  ارائه  شهر(  تحول)در  و  تغییر  برای  مناسبی  منظور  های  به  روش  این  دهد. 

کند. اگرکه نقاط بحرانی محدوده به درستی  تاکید می   و ایده  جویی در نیرو و هزینه، بر بازیافت مصالح، سیستم صرفه 

های مورد مطالعه در این تواند تاثیری شگرف و جسورانه داشته باشد. نمونه شود، این استراتژی و رویکرد می انتخاب  

محوطه که در حال حاضر متروک مانده و بخش بزرگی از آن    این.  دارد  را  مشابه  هایویژگی   یارائه   قصد   مقاله نیز

آشوب  از  گروهی  توسط  شده،  مور طلبتخریب  فعاالن  و  شهری  گرفته های  قرار  استفاده    مجموعه  همچنین،  است.د 

است.  تغییرات گرفته  صورت  آن  در  نیز  محیط  کیفیت  ارتقای  هدف  با  جزئی  می   مکانی  رو  این  بااز    انجام  توان 

 . کرد. مشاهده را  سوزنی طب  تأثیر نظرسنجی و بررسی رفتار کاربران قبل و بعد از این اقدامات،

 اهداف و موضوعات تحقیق

تواند به راحتی در برنامه ریزی و  ها است که خروجی آن می داده   تحلیل   و   تجزیه   و   میدانی  اقدامات  شامل   تحقیق   این

نحوه  از  جامعی  فهم  به  بتوان  تا  گیرد؛  قرار  استفاده  مورد  شهری  با طراحی  کاربر  رفتاری  الگوی  متقابل  ارتباط  ی 

   های فضایی و فیزیکی مکان دست یافت.ر تغییر ویژگی های مکان و چگونگی تغییر آن)الگوی رفتاری( بر اث ویژگی 

پاسخ دهد: زیر  به سواالت  بتواند  به دنبال آن است که  تحقیق  به کدام فعالیت   این  ها در فضایی سبز اوال، کاربران 

های  دوما، مداخالت جزئی در طراحی تا چه میزان می تواند بر انتخاب   باشند؟شهری و غیرقابل کنترل مشغول می 

 لکردی فضایی کاربران تاثیر بگذارد؟ عم
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ی مسکونی  ی مورد مطالعه در حدفاصل شهر تاریخی تالین و خلیج فنالند. منطقه : موقعیت محدوده 1شکل شماره  

 است.جدیدی در میان دریا و گردشگاه موقت فعلی طراحی شده 

 هاامکانات و روش 

 انتخاب سایت 

با    نسبتا  ایمحدوده   سایت مطالعه،  است.هکتار است که با مرزهای طبیعی محصور شده   5مساحت تقریبی  کوچک 

است و با اینکه نه عملکرد  ست که امروزه به طور عمومی مورد استفاده قرار گرفته این محدوده فضای شهری خصوصی 

 است. شده  ی خود را حفظ کرده و نه امروزه عملکردی ثابت دارد، اما با رویکرد اقدامات توسعه در آینده حفظ گذشته

 

 22، مایکروسافتBingهای  : دید هوایی به محوطه تالین. منبع: نقشه 2شکل شماره

 
22 Bing maps, Microsoft 
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  از  انزوای نسبی   دریا،  به  مستقیم  دسترسی  مرکزی،  موقعیت  دلیل   بوده، به  گیریماهی  این محل که در گذشته بندر 

شود  1-3  شکل   به)  همجوار   مناطق و(مراجعه  متروک  انتخاب   گیاهی   پوشش   ، شخصیت  مطالعه  این  برای  خودرو 

در یک    تشخیص بوده به طوریکه،  قابل  طبیعی  مرزهای   دارای  سایت  این  (. مراجعه شود  3  و  2  شکل  به)  استشده

ی  اندازه   همچنین  ی زمین بلندتر مشخص شده، قرار گرفته است.ای که به واسطه سمت آن دریا و در سمت دیگر لبه 

می  سبب  آن  کوچک  بتونسبی  تا  محطوه شود  عنوان  به  را  آن  و  ان  پوشش  و  گرفت  نظر  در  مستقل  و  خاص  ای 

 دهی به کاربران در هنگام ورود و خروج از طریق مسیرهای باریک در دو سمت آن آسان گردد. آدرس 

ی تالین، از لحاظ تاریخی به  ای صنعتی بوده و با قرارگیری در موقعیت اسکله منطقه   23در زمان شوروی   سایت  این

ب ماهی عنوان  می ندر  شناخته  کنترلگیری  تحت  گذشته  در  که  سایت  این  از  بوده   شوروی   ارتش  شود.  پس  است، 

به دلیل    حاضر  حال   در  به عنوان فضایی شهری عمومی گشوده شد.  1990ی  استقالل کشور استونی، در ابتدای دهه 

نیاورده، این محدوده به حالت متروکه باقی  ی این محدوده رضایت و توافق همگان را به دست  های توسعه آنکه طرح 

است و برای    مانده   باقی   نخورده   دست   عمال   دهه   دو   توان گفت که آن به مدت شود.  می مانده و از آن محافظت می 

. اند   شده  تخریب  کامل طور  به گذشته   زمان  اصلی  ساختارهای  تمام   های حفاظت و اقدامات ایمنی،جلوگیری از هزینه 

  کنند؛  می   استفاده  آینده  هایزباله   دفن  جهت  به   خاک  نگهداری  برای  را  آن   از  بخشی  ین سایت،خصوصی ا  صاحبان

  نگهداری   و   تعمیر   کارهای   از  برخی .  روداز بین می   گیاهان  توسط   یا  و   شده   تجزیه  تدریج  به  یا  درحالیکه، مابقی آن 

  شده انتخاب انتخابی مشاهده دوره   طول در  ها بوته از برخی و  شده آوری جمع  منظم طور به بستر: دارد  وجود حداقل

زباله   .اند  جمله:  از  است،  گرفته  صورت  نیز  کوچک  مقیاس  در  حفاظتی  اقدامات  برخی  زمان،  طول  در  و  البته  ها 

 اند. ها نیز کوتاه شدهآوری و برخی از بوته ها از محوطه جمع قوطی 

ی این ی مورد مطالعه ای به عنوان نمونه های حرفه ی فضاهای عمومی و بحث این محوطه به دلیل اهمیت باال در حوزه 

ی مرکز )پایتخت(  نقش به سزایی داشته و با رویدادها و اتفاقات قابل  است. این سایت در توسعه پژوهش انتخاب شده 

شده توجه  احاطه  شامل:  ای    مرکز  حاضر  حال  در)  شهرستان  برق  نیروگاه   ساختمان  ،Patarei  قدیمی  زنداناست، 

 
23 Soviet 
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  موزه   به عنوان  قدیمی  دریایی  های   اقیانوس   هستند؛های مختلف  فرهنگ   مراکز  که(  Kultuurikatel  تالین،  خالق

  قایقرانی   رویدادهای  برای  که   و زمینی ورزشی  لیندخال  فرهنگ  برای  نمادین  ساختمان  جایزه؛   برنده  و   معاصر  دریایی

تالین  شده  طراحی   اداری  ساختمان  و   بود   شده   ساخته  مسکو   1980  المپیک  در دولت شهر    هرگز   احتماال  و  برای 

  شده   متصل   نقاط  عنوان   به   عناصر  این  تمام   بود؛   Bjarke Ingels Group  برندهای   رقابت  ورود   که   نشده   ساخته

 .کنند  می  کار  کیلومتری 27 شده  ریزی برنامه  ساحلی امتداد توسط 

 های فرهنگی اروپا پایتخت  از یکی تالین  ،2011 سال در.  شود می اجرا ماهیگیری  بندر سراسر در طرح ایجاد تفرجگاه

می  شمار  خط به  همچینین،  آن  آهنراه   رفت.  مطالعه   محل  از  که  قدیمی  عبورمورد  نیز  ما  بهمی   ی    عنوان  کند 

 شد   بازسازی  بود،   کرده   متصل   خود به یکدیگر  مسیر   طول   در   را  فرهنگی   مهم  گره   چندین  که   فرهنگ،   کیلومترشمار

  اشاره  آن   هدف   که   بود   "ساحلی  های   داستان"  فرهنگی  پایتخت  کلی   . موضوع (مراجعه شود  4و  1ی  به شکل شماره )

تالینشدهفراموش   ارتباط  به در فرصت   و   ها  ارزش   و   24بالتیک   دریای   با  ی  موجود  ایناسکله   های    این .  بود  شهر  ی 

خواهد   نزدیک  ساحلی  خط   سمت  به  یا  ماند   می  باقی  فعلی  موقت  موقعیت  در  گردشگاه طراحی شده  موضوع که آیا

 .نیست معلوم  هنوز شد،

وقایع  شامل  فرهنگی   پایتخت  هایبرنامه  مختلف  فضاهای   در   موقت  مجموعه  پروژه .  باشد می   عمومی  کنار  ی  در 

پروژه  تعدادی  فرهنگی،  داده  کیلومترشمار  شرح  ادامه  در  که  گرفت  صورت  مطالعه  مورد  محل  در  نیز  کوچک  ی 

باریکهمی    پوشانده  چوبی   کفپوش   با  رسمی  غیر  مصالح  از  استفاده  با  قدیمی  بندر  حوضه  از  محکم  بتنی  های  شوند. 

 بتن   عظیم   بخش   دو   حالیکه   در  گردید   تکمیل   تغییری   کابین  و   نیمکت   یک   با   محلی   رسمی  غیر   ساحل  و   بودند   شده

  یافته   کاهش  دریا و  ها  خیمه  میان متراکم  های  بوته(.  ببینید   را  5  شکل  شد   تبدیل  آفتاب برای  چوبی  های  سیستم  به

  نورپردازی،   که   حالی   در  شده،  خرد   سنگ   با  آهن   راه   خط   کش   خط .  بخشد   بهبود   را   دید   تا  اند   شده   پاک   زیرزمین   و

 .ه استشد  افزوده آن امتداد  در  خالی  های  سطل  و ها نیمکت

 
24 Baltic Sea 
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با هدف مطالعه  این عناصر  کاربر صورت گرفته تمامی  فعالیت  بر  تغییرات فضایی  تاثیر  اقدامات کوچک  ی  این  است. 

  فعلی  پرطرفدار   مراکز   از   یکی    اصلی و مهم   نقاط   که   گیرد   قرار  توجه   مورد تواند به عنوان روش طب سوزنی شهری  می 

 دهد.را تحت تاثیر قرار می 

 

 

  های(گیاهان خودرو و مسیرها و کشتزارهای به جامانده از گذشته در اطراف )تکه   تالین  ی محوطه : در  3شکل شماره  

به چشم می  بتنی، شرایط بیابان  ماسه، سنگریزه و قطعات  با شن،  امتداد خط ساحلی  خورد. جریان داشتن آب در 

 متنوعی را پدید آورده است.

 روش 

دست   به  رفتاری  الگوهای  مطالعه،  ویژگی این  و  استفاده  الگوهای  بررسی  از  به  آمده  و  داده  نشان  را  محیطی  های 

 پردازد. های زمانی متفاوت می بررسی رفتار کاربران یک محوطه را در بازه 

ی سایت پیرامون برای انجام آزمایشات، بررسی  آوری اطالعات  زمینه )بوم و بستر( و مطالعه روش تحقیق شامل: جمع 

ها و تصاویر مرتبط باشد. عالوه بر این یادداشت رفتاری قبل و بعد از این اقدامات به جهت تحلیل و تجزیه می الگوهای  

انجام شد   2010های سایت برای انجام مطالعات اولیه گردآوری شد. روش بررسی الگوهای رفتاری در سال  با ویژگی 

 از انجام مداخالت روشن گردد.  های شرایط قبل و بعد تکرار گردید تا تفاوت  2011و در سال 
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 این.  شد   انتخاب   سایت  و اطالعات  داده   آوری جمع   برای   کلیدی  هایروش   از  یکی   عنوان  به   رفتاری   بررسی الگوهای 

برای مطالعه  عینی  ابزاری  به کوسکو روش،  )مراجعه شود  است  پیرامون خود  محیط  با  مردم  رفتار  وابستگی  و    25ی 

گلیسنیک 2010دیگران   وار   26،  تامپسون و  مشاهده2010  27د  و  شناسایی  شامل  که  در  (  موجود  متعدد  عوامل  ی 

نظارت  )برای  دخالت   میزان  حداقل  با  می پیرامون  منابع  و  زمان  بر  تاثیر  و  رفتاری،  کننده(  الگوی  روش  در  باشد. 

( این دو متغیر  یی متقابل )وابستگی دو طرفه های محیطی بررسی شده و رابطه اطالعات مربوط به موضوع با ویژگی 

ی  نقطه   20ی زمان به تحقیقات اضافه شده، به طوریکه که الگوی رفتاری در  گردد. در این مطالعه مولفه روشن می 

 است. ی زمانی دو سال بررسی و ارزیابی شدهمختلف مکانی در بازه 

 سازی برای مطالعات میدانی آماده 

  غیر  هایشاخصه   حذف   و  مربوطه  عناصر  تاکید بر  منظور  به   تال، پایگاه دیجی  هایخروجی   سازیساده   با  پایه  هاینقشه 

ماهی به دست می   کند،می   پیچیده  را  مشاهدات  تنها ضبط   که  ضروری بندرگاه  به  آید.  بایر،  به عنوان زمینی  گیری 

تصاویر موازی  های پایگاه  است، از این رو، خروجی های موجود مشخص شده ها و پالن ای خالی بر نقشهصورت محدوده 

Maanian Land Board (-Web Map Server of the Esto-های اینرتنتی)( در کنار پایگاه نقشه 28)ارتوفوتو 

amet). سفید و در برگ  به صورت سیاه  ی پایه ( مورد استفاده قرار گرفتند. نقشهa4   و در مقیاس متناسب با کاغذ

(fit to paper چاپ شد و ویژگی )  ،آب، پوشش گیاهی( و محل قرارگیری عناصر شاخص آن را  های زمین)مصالح

 دهند.نشان می 

 
25 cosco 
26 Golicnik 
27 Ward Thompson 
28 orthophoto 
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تالین است. پوشش زخمت زمین در سمت چپ و  ی خط راه : تفرجگاه موقت در حومه 4شکل شماره   آهن پیشین 

 در سمت راست قابل مشاهده است.  2011های صورت گرفته در سال بازسازی

 

 

 

  aوان پایتخت فرهنگی کاالرارند. تجهیزات و وسایل موقف در ساحل. شکل  به عن2011:  تالین سال  5شکل شماره  

ها و فضاهای تغییر یافته. شکل  کلبه   c ها. شکل قرار دادن صفحات چوبی بر تخریب   b، شکل  2010های سال  تخریب 

d (2011، ساحل)بازگشایی در ژوون 

 فرآیند گردآوری داده:
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صورت گرفت.   2011و جوالی سال    2010سال    29سال، از ماه جوالیفرآیند و مراحل گردآوری داده در مدت دو  

دمای هوا به بیش از حد معمول    31شود، معموال در پایان ماه آپریل آغاز می   30فصل گرم در کشور استونی از ماه می 

زاد بنشینند. های بیرونی خود را آماده ساخته تا مردم در فضای آها تراس ها و کافه رسد. در این هنگام، رستورانمی 

هوا خنک شده و فضای آزاد دیگر    32رسد، اما در اواسط ماه سپتامر درجه می   35ی هوا در تابستان به  دمای بیشینه 

  در .  است  پایین  دمای   و  بارندگی شدید   با  طوالنی   نسبتا  پاییزی  دارای   همچنین  استون  هوای   و   کاربردی ندارد. آب 

منظره و قابلیت استفاده از این   برف  و بارش   کاهش یافته   سانتیگراد  درجه   25  این منطقه تا  حرارت  درجه   زمستان

  از  خارج  در  را   خود  وقت  بیشتر  ی سال که مردماین مطالعه بر گرمترین محدوده   نتیجه   دهد. در محدوده را تغییر می 

 است.گذرانند، تمرکز کردهمی   منزل

 2  های   بلوک   به   ظهر  از  بعد   10  تا  صبح  10  ساعت  از  اتقریب  مدت  به   سپتامبر   تا  آوریل  از  مشاهدات  دوره  روزهای

  نور   تابستان  فصل   طول   در   -  کند   می   مشخص   را   روز   نور   های  ساعت  طول   محل   جغرافیایی  عرض )  شد   تقسیم   ساعت

  زمستان   فصل  عمق  در  که  حالی  در  کنند،  استفاده  وقت  تمام  سایت  این  از  توانند   می  مردم  و  است  ساعت  24  تقریبا

 این   از  تصادفی  صورت  به  که  میدانی  کارهای  مشاهده  برای  زمان  و(  باشد   می   نور  ظهر  از   بعد   4  تا  صبح  9  بین  تنها

( جدید   خیابان  از   فراتر )   سایت.  همیشه  در   و   هفته  آخر   تعطیالت  و   هفته   روزهای   در   که   طوری   به  شوند،   می   انتخاب

 . بود ناکافی نور که   زمانی  شود  می متوقف  برداری نمونه بنابراین کند، نمی روشن روز   از را  اضافی نورهای

  و   شده  ثبت  مشاهدات  زمان  و  تاریخ.  شد   آوری   جمع   کاربران  با  تعامل  میزان  کمترین  با  غیرمستقیم  صورت   به  ها  داده 

  در  ناظر   .شد   ثبت (  صداها  نور،  برداشت،   مثال )  ویژه   مشاهدات  و (  باد  و   ابر   بارندگی،   تقریبی،   دما )   هوایی   و   آب  شرایط 

  خاص  نقطه  و مکان  آن  در  را  سایت  کاربر  هر  رفتار نوع  و  مکان کرد،  مکان  نقل  را  ها  سایت  از  یک  هر  جلسه  یک  طول

 یادداشت  و  قبلی  مطالعات  از  شده   شناخته  عمومی  انواع  همچنین  و  خلبان  مشاهدات  از  رفتارها  انواع  .دهد   می  نشان

  خوردن   مانند )  بود  تر  پیچیده  فعالیت  اینکه  مگر  ،(نشستن  و  رفتن  راه  انواع  مثال  عنوان  به)  اختصارات  از  استفاده  با  ها

 
29 July 
30 May 
31 April, 
32 September 
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  گروه.  است  شده   نوشته   توضیحات  تمام   صورت   این   در  ، (  خواندن  آواز  هنگام  آب   در   ها  مانده  باقی   کردن   پرت  و   سیب

  سنی  گروه   چهار.  ناظر  از  فاصله  دلیل   به  است  ممکن گاه  به  گاه  اشتباهات  با  شد،  تعیین  نیز   کاربر هر  سنی  و  جنسیتی

/   بالغ   مردان   ، (ساله  16-35)  جوان   زنان /    جوان   مردان   ، (ساله  15-3  دختران   و  پسر )  کودکان:  بودند   متفاوت   مختلف 

 ( 60 از بیش( ساله) مسن  زنان/  مسن مردان و(  ساله 5-36) بالغ  زنان

  کل  مشاهده  اجازه   کامل   طور   به  گیاهی   پوشش   که  آنجایی   از.  داشت  را   آن  های  محدودیت  نیز  داده  آوری   جمع   روش 

  طریق  از  راه  یک  کردن  پیدا  اول،  مرحله  در.  باشند   شده  ناپدید   ها  فعالیت  از  بعضی   که  بود  ممکن  نداشت،  را  سرزمین

  یک  ناظر   ضمن،   در   کند،   مشاهده  مشاهده   از   قبل   سایت   از  خروج   یا  مشاهده   از   قبل   یا   از   پس   کسی   است   ممکن  سایت

  برداری  نقشه   جلسه  اولین  طول  در   خصوص  به   شده،  درک   ایمنی   خطرات   خاطر  به   متراکم  های   بوته  است،  جوان   زن

  لباس،  مبلمان،  مثال)  مشخص  های   نشانه  چه  اگر.  است  نداشته  وجود  تشدید   گونه  هیچ  که  زمانی  ،2010  سال  در

  نشد،  برداری   نقشه   آنها  بود،   شده  داده  پوشش  تر   چگال  های  قسمت   در   ساکنان   حتی   و   کاربران (  گفتگو  دود،  بستر،

 .باشند  شده مشخص فعالیت  و جنسیت  سن،  شده توصیف معیارهای براساس  وضوح به  اینکه  مگر

 

آرام و بدون   ظهر از  بعد  یک این. 15:30 ساعت ،2010 ژوئیه 21 چهارشنبه،  روز در محوطه کاربران : 6شکل شماره 

  دختران، :  A1  دهد.مشغول به یک فعالیت در محدوده مورد مطالعه را نشان می   کاربر  یک  آیکون  هر وزش باد است.  
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A2  :جوان؛  زنان  A3  :بالغ؛  زنان  A4  : تر  مسن  زنان  B1  :پسران؛  B2  :جوان؛   مردان  B3  :بالغ؛  مردان  B4  :مسن  مردان 

 . هستند  موارد ذکر شده در مقاله مشابه  تصاویر  تمام روی  بر  ها آیکون. تر

 :سازی و تحلیل داده آماده 

های  بندی کند( نقشه ها را به صورت گرافیکی الیه افزار دیگری که بتواند داده افزار فوتوشاپ )یا هر نرم با استفاده از نرم 

توان  گذاری مشخص شد، در واقع می ای از اطالعات میدانی تهیه شدند. جنسیت و سن افراد با رنگ پایه حاوی خالصه 

ی سنی و جنسیت مشخص و در رابطه با یک  مربوط به افراد با رده   شدهبندی، حاوی اطالعات طبقه یه گفت که هر ال

های اطالعاتی را با یکدیگر ترکیب کرد،  توان برای مقایسه و بررسی این الیه باشد. همچنین می ی میدانی می مطالعه 

مقایسه  مثال  عنوان  بعد  به  و  قبل  منطقه  )سکونت(  اشغال  میزان  مداخالت صورتی  یا   2011گرفته در سال  از  و 

های محیطی و رفتار کاربران  ی موجود بین ویژگیها برای توصیف و تحلیل رابطه تفاوت نسبت مردان و زنان. نمونه 

 استخراج شدند.

ساس است. کسانیکه بر اآمده از روش مشابه با گلیسنیک و وارد تامپسون استفاده شده های به دستبرای تحلیل داده 

الیه  ترکیب  یا  و  خاص  روز  یک  در  روابط  مشاهدات  زمان،  چندین  طی  مختلف  مشاهدات  حاوی  اطالعاتی  های 

 135پروتکل اطالعاتی با    20دهند. پایگاه دیجیتال بندرگاه ماهیگیری شامل  فضایی را مورد بحث قرار می -کاربردی 

های ترکیبی برای  ای روزانه و هم )به صورت( الیه های جدا برای بررسی بازدیدهباشد که هم به صورت الیه قسمت می

 است. بررسی الگوی فضایی کلی، تجزیه و تحلیل شده 

 نتایج:

های اطالعاتی کاربران  الیه  شوند. ترکیبهای اطالعاتی نمایش داده می پوشان از پروتکل های هم نتایج به صورت الیه 

های دیگر، تنها  گردد. در نمونه ی متقابل آنها استفاده می طه های خاص سایت)محوطه( برای اثبات رابدر برابر ویژگی 

ای است، مشخص  گرفته حائز اهمیت ویژه های صورت خطوط سایت که مکان قرارگیری کاربران و یا ماهیت فعالیت

س ها برای تمرکز بر وضعیت قبل و بعد از مداخالت طراحی با یکدیگر ترکیب شده و یا بر اساشوند. این پروتکلمی 
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هایی  های مختلف، با مولفه ی گروه اند و در نهایت به جهت مقایسه های )سن، جنسیت، نوع فعالیت( تقسیم شده مولفه 

 شوند.های دیگر ترکیب میاز پروتکل 

 :2010الگوی کاربر در سال 

دهد )به شکل  می  این نمونه از روزی گرم در تابستان استخراج شده که الگوی استفاده قبل از انجام مداحالت را نشان

 3:30دهد که ساکنین محوطه از ساعت  جوالی نشان می   21مراجعه شود(. یک قسمت مربوط به روز    6ی  شماره

 بعدازظهر در زیر آسمان صاف با بادی مالیم قرار داشتند.  3:50الی 

رداشت شده از این قسمت ب  10دهد. با ترکیب  ی توصیفی باال، الگوی معمولی کاربری یک محوطه را نشان می نمونه 

قوی ، می2010ممحوطه در سال   الگوی فضایی  به  نقشه توان  بر روی  ویژگی کلی  یافت.  سه  مشخص    تری دست 

شماره  شکل  بخش   7ی  است)به  شود(.  می مراجعه  قرار  استفاده  مورد  سختی  به  محوطه  از  زیادی  )های  (،  1گیرند 

ترین نقاط این ( و مرز میان خشکی و دریا پرجمعیت 2)آید  های حرکتی به دست می الگوی مسیرها توسط فعالیت 

است) و3محوطه  اسکله  چون  نقاط  برخی  محدوده  این  در  و  گوشه   و  عمقم ک  های آب  آنها،  بین  آب  (.  غربی  های 

 غربی ساحل بیشتر از سایر نقاط مورد توجه و استقبال قرار گرفتند.شمال

مقایسه  شمارهبا  شکل  )به  محوطه  شاخص  عناصر  با  کلی  الگوی  رابطه   8ی  ی  شود(،  آنها مراجعه  میان  موجود  ی 

می  به  مشخص  تنها  نه  نیز،  افرادی  اما  رسد  نظر  به  متروک  ظاهر  در  محوطه  از  بخشی  است  ممکن  هرچند  گردد. 

ضای مابین جایی که ساختمان ها از آن  فکنند.  صورت عبوری بلکه به عنوان مقصدی تعیین شده از آن بازدید می 

از حد  بیش  های  خرابه  کردند؛  می  استفاده  برای دسترسی  باز  فضاهای  و  راهها  شبکه ی  مانند  عملکردهایی  برای 

گسترش یافته محفظه ای را با پوشش گیاهی سرسبز فراهم آورده است؛ دسترسی مستقیم به آب در جاهای دیگر در  

بیشترین تنوع استفاده زمانی رخ می دهد که عناصر فضایی نه تنها اجازه ی مداخله    تالین مرکزی غیر ممکن است.

بدون   رایگان  استفاده ی  بریا  ساز  اسان  و  طبیعی  عناصر  بین  انتخاب  کنند.  می  ترغیب  مداخله  به  بلکه  دهند  می 

 یفای نقش میکند. برای همسایگان ا "حیاط پشتی "این محل به عنوان  -نظارت نهادی و کنترل محسوس مهیا است
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 (. 3) متراکم   ی  خوشه و ( 2)  خط  ، (1) زیر  های تکه . 2010پروتوکل در سال  10: الگوی فضایی از 7شکل شماره 

 : 2011الگوی کاربران در سال 

به شنا   نیز در آب مشغول  افراد  تعدادی  باالست و  بسیار  آن  به  منتهی  تراکم جمعیت در ساحل شنی و مسیرهای 

های گیاهی اطراف مسیرها بهره برده  اند. از پوششد در این گردشگاه در خطوط روشنی قرار گرفته هستند. تمامی افرا 

اند. تنها قسمتی از چمنزار در کنار جریان آب برای نشستن استفاده  های آن محدوده نیز از بین رفته شود و بوته نمی

 گردد. می 

 های وضع گذشته با وضع موجود:تفاوت 

مقایسه  بازه نقشه   10ی  با  در  وضعیت  تابستان  ی  زمانی  صورت2011و    2010ی  طراحی  مداخالت  تاثیر  گرفته  ، 

مراجعه شود(تاثیر به سزای این مداخالت را   9های وضع گذشته و وضع موجود )به شکل شماره  شود. نقشه روشن می 

، بخش مرکزی  2010ی ترکیبی از سال  نقشه   10دهد. با توجه به  در رابطه با پایتخت رویدادهای فرهنگی نشان می 

متراکم  شماره  ساحلی  شکل  است)به  بخش  شنی    9ترین  ساحل  که  است  اهمیت  حائز  نکته  این  شود(.  مراجعه 

نداشته و مردم سنگریزه  را  استفاده  ترجیح می بیشترین  را  بزرگتری  گردشگاه موقت در    2011دهند. در سال  های 
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این مسیر   داشت.  قرار  ماسه   2010در سال  اولویت  با  آن  پوشیدگی سطح  دلیل  به  اما  داشت  ی ضخیم،  نیز وجود 

یا رفت و  همسایگی  در  مسکونی  واحدهای  حصارهای  پشت  در  مسیر  این  همچنین  بود.  ساخته  مشکل  را  وآمد 

ن  ، با احداث این مسیر گردشگری به پوشش گیاهی آ2011ها پنهان شده بود. در سال  های صنعتی و بوته ساختمان

 ، جمعیت زیادی به آن روی آوردند.  نیز توجه شد که در نتیجه 

الگوی متراکمی در نزدیکی تجهیزات ساحلی و در مسیر حدفاصل ساحل و  2011ی تهیه شده در سال  در نقشه   ،

های امنیت و آسایشی که  ورودی جنوبی محوطه قابل مشاهده است. در اینجا، هم ارتقای )کیفیت( محیطی و نشانه

د نیمکتبه  اجرای  است.  شده  محوطه  این  الگوی  در  تغییرات  بروز  سبب  داشته،    ها)تاسیسات(سیستم   جدید،  نبال 

پذیرفته شده و      گرفتن)گردش در ساحل(ها، حاکی از آن است که فعل آفتابکاربری کلبه   تغییر  و زباله  سطل  چوبی،

شود تا مردم در این محدوده توقف کرده و  شوند. وجود چنین عناصر فیزیکی سبب می مردم به سوی آن ترغیب می 

به اطرافیان خود، موجب  از این محوطه و معرفی آن  افراد  بازدید مجدد  بار تجربه کنند.  برای نخستین  این فضا را 

 شود.  افزایش جمعیت کلی بازدید کننده می 

 

  نشان  سایت  واقعی   هایویژگی   مقابل  در  2010برداشت شده در سال  پروتکل  10  از  ترکیبی  نقشه:  8شکل شماره  

  کاربران   سنی  های   گروه  و  جنسیت  ،  فعالیت  انواع .  دهد   می  نشان  را  کاربران  فضایی   توزیع  نقشهاین  .  است  شده  داده
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  داده   پایگاه  خروجی  اساس   بر  تصویر.  شوند   نمی  داده   توضیح  راهنمای آنا  در   بنابراین  و  اند   اهمیت  بی   تصویر  این  در

 آمده است.به دست استونی  زمینۀ اداره  سرور وب  نقشه  طریق از  ارتوفوتو

 

، هر دو تصویر  2011ی الگوی کاربری فضایی قبل و بعد از مداخالت صورت گرفته در سال  : مقایسه 9شکل شماره  

 باشند. پروتوکل می  10ی ترکیبی از نقشه 

 های کاربر:تنوع جنسیت و سن گروه 

ی هرچه بیشتر این محوطه در میان زنان  موجب محبوبیت و قابلیت استفاده   2011تمامی مداخالت جزئی در سال  

، شکل شماره  2010نفر در سال    144برابر شده است.)  2.2ی زمانی  شده به طوریکه آمار کاربران بانوان در این بازه 

10a  و در سال    317،  ب10b، شکل شماره  2011نفر  )به شکل شماره (. ساحل جدید  داشته  را  تراکم  ی  یشترین 

10b   ی کاربران زن نیز دیده  مراجعه شود(، درحالیکه گروهی از کاربران از ورودی جنوبی به سمت ساحل بر نقشه

 شوند. می 

های شاخص در الگو و تعداد کاربران مرد نه در نزدیکی ساحل )بر خالف جمعیت بانوان( و نه در فضای  این تفاوت 

آنکه گردشگاه موقت، مورد توجه   11bو    11aی  خورد)به شکل شمارهچشم نمی   ورودی به ی  مراجعه شود(. حال 

فعالیت  آمار  طوریکه  به  بوده  مرد  دوچرخه کاربران  یا  دویدن  چون  با  هایی  مقایسه  در   ( است.  یافته  افزایش  سواری 

فعالیت  مردان  میان  در  بانوان،  رفتاری  پیاده الگوی  برخالف  فعال  است(.  روهای  شده  مواجه  زیادی  استقبال  با  ی 

از شنای پسران  2010های سال  شود. نقشه ترین گروه کاربران مرد مشاهده می تغییرات جزئی دوم در جوان  حاکی 
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اسکله جوان در محدوده  الگوهای سال  ی دو  این درحالیست که  اطراف ساحل است.  متراکم    2011ی  اندازه  آن  به 

های متعدد است حال آنکه مجموع تعداد کودکان نسبت فتن کودکان در تمامی بازدید نبوده که دلیل آن در نظر گر

 است.بیشتر نبوده  2011به سال 

)کودکان  تعداد کلی جوان  کاربران  مقایسه   15تا    3ترین گروه  با  نداشت.  مداخالت  از  تفاوت چندانی پس  ی  سال( 

  21شویم)ی افزایش سه برابری این آمار پس از مداخالت می متوجه سال(   60تعداد کاربران سالمد )گروه سنی باالی  

به شکل شماره2011نفر در سال    61و    2010نفر در سال   این   12ی  ،  قالب  در  آنکه  به  توجه  با  مراجعه شود(. 

دات نامه پرداخته نشد، بایستی دالیل وجود این پویایی را بر اساس مشاهی پرسشتحقیق به انجام مصاحبات و ارائه

ی افراد سالمند را بیش  کند که وجود عناصر )فضای(سبز و دسترسی مناسب توجه های فوق ثابت می بیان کنیم. یافته 

منفعل تاثیر  -های فعالاست. مداخالت جزئی بر تناوب موجود و تعادل در فعالیتاز گروه جوان به خود جلب کرده 

بازدیدکنند داشته  ارتقای کیفیت محیطی سبب جذب  توقف در آن  هاست:  به محوطه و  امکان دسترسی  و  بیشتر  ی 

ی  ی گردشگری معرفی شده و گردشگران را به سوی موزه است. در این نمونه، گردشگاه به عنوان جاذبه تر شده آسان

 ی بیشتری را به خود ترغیب کند. کند، از این روست که توانسته مخاطبان بازنشستهدریایی هدایت می 

الگو از  دیگر  فعالیت یکی  میان  تعادل  مقایسه،  قابل  پروتکل های  است.  منفعل  و  فعال  موجود  های  فعالیت   10های 

نیک، نشستن، ایستادن، آفتاب گرفتن و  سورای، شنا، بازی، پیک رئی، دویدن، دوچرخه اند: پیاده مختلف را بررسی کرده 

ابتدایی در این لیست به عنوان فعالیت "هادیگر فعالیت " ی فعال و چهار مورد دیگر به عنوان فعالیت ها. پنج مورد 

طبقه  شدهمنفعل  موردبندی  فعالیت   "اند.  فعالیتی   "هادیگر  روی  شامل  مرتب  طور  به  که  بوده  غیرمعمولی  هایی 

ی ماشین. وشو در کنار دریا، رقصیدن و تخلیه گیری، چادرزدن، تمرین هنرهای رزمی، شست دهد از جمله: ماهی نمی

فعالیت  نمی های  این  که  روست  این  از  داده  تشکیل  را  مورد  یک  یکدیگر  کنار  در  دسته نامتعارف  در  را  آن  ی  توان 

 شود.های فعال یا منفعل قرار دارد چراکه هر دو دسته را شامل می فعالیت

فعالیت سالالگوی  در  مرد  بازدیدکنندگان  میان  در  فعال  نداشته   2011و    2010های  های  است)به  تفاوت چندانی 

کاربری   13a-dشماره  شکل   بر  سزایی  به  تاثیر  موقت  گردشگاه  ایجاد  درحالیکه  شود،  منفل  مراجعه  و  فعال  های 
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توان دریافت که ارتقای کیفیت محیطی سبب  ی تعادل میان این دو نوع فعالیت، می است. با مقایسه برجای گذاشته 

 است. های فعال شده استقبال بیشتر از مشارکت 

در  الگو  این  آنکه  سال    حال  در  است.  متفاوت  زن  کاربران  این 2010میان  در  زن  کاربران)بازدیدکنندگان(  تعداد   ،

مراجعه شود(. در حالیکه با ارتقای کیفیت   14و    13است)به شکل شماره  ساحل به مراتب کمتر از کاربران مرد بوده 

است. تغییرات برابر شده   5حدود  ، مجموع کاربران زن افزایش یافته و تعداد کابران فعال زن  2011محیطی در سال  

شاهد  منفعل،  کاربران  برابر  دو  مداخالت  از  پیش  تا  به طوریکه  است،  گرفته  گروه جوانان صورت  میان  در  مشابهی 

 های فعال در میان این کاربران هستیم.برابری فعالیت  5کاربران فعال بودیم که پس از انجام مداخالت شاهد افزایش 

 

 2011و  2010های ی تراکم حضور بانوان در سال سه : مقای10شکل شماره 
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 ی تراکم حضور مردان قبل و بعد از انجام مداخالت. : مقایسه 11شکل شماره 

 

 ترین گروه کاربرانترین و مسن ی تاثیر تغییرات فضایی بر جوان : مقایسه 12شکل شماره 
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ی زمانی مشاهده. این تصویر تمامی  مردان در بازه   های پرتحرک و منفعل در میان ی فعالیت: مقایسه 13شکل شماره  

 شود.های سنی مردان را شامل می گروه 

 

های سنی  تصاویر تمام کاربران زن دررده   این.  زنان  میان  در  فعال  غیر  و  فعال  هایفعالیت  مقایسه  :14شکل شماره  

 شود.مختلف را شامل می 

 بحث:

( در رابطه با عناصر مناسب فضای سبز کوچک شهری  2013)  Østby  ی صورت گرفته توسط نورد و  در مطالعه 

کنند که پارک کوچک شهری بایستی داری پوشش طبیعی، امکانات رفاهی از جمله نشستن و حدفاصلی از  بیان می 

ای  های فضاهای متروکه مله ویژگی از ج  های اطراف خود باشد. وجود پوشش طبیعی و جدایی از همسایگی،محوطه 

نفر به طور میانگین در محوطه    44جلسه مشاهده،    20است که در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است. در طی  

به   این دوره  در  نفر  بیشترین تعداد  نفر در چنین فضای  نفر رسیده   138حضور داشتند که  تعداد  این  است. حضور 

های این محدوده با آنچه در  بزی دلنشین و مناسب است. بازدیدکنندگان از تفاوتکوچکی حاکی از وجود فضای س 

بدون دخالت  2011برند. اضافه شدن چند عنصر رسمی در سال خورد، لذت می به چشم می  "رسمی"هایدیگر پارک 

 است. در فضای کلی محدوده، واکنش روشن کاربران را به همراه داشته 
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 یرقابل کنترل:مشارکت کاربران در فضایی غ

کند. کوپر مارکوس و همکاران،  گیری به عنوان فضایی حیاتی عمل می توان گفت که این بندر ماهیبا نگاهی کلی می 

محیطی)و  یافته در مقایسه با فضاهای سبز متمرکز بر تنوع فضایی، زیست های سنتی سازمانکنند که پارک ادعا می 

دهد. آنها بر این موضوع تاکید دارند که هر بافت و  های اجتماع پاسخ نمیهمچنین اجتماعی( به نیازهای برخی گروه 

  خیابان،  در  فعال  زندگی  مانند   ،های خاص چون  پذیر و بستری برای وقوع فعالیت ای به فضای عمومی انعطافمحله 

دهند که چنین می،  نیاز دارد. عالوه بر این آنها هشدار  خودروها  نمایش  و   شستن  حتی  یا  اجتماعی  های   شبکهوجود  

، صفحه  1998، بلکه بایستی تنها مورد تشویق قرار گیرند)کوپر مارکوس و دیگران،  "طراحی شوند "های نباید  فعالیت

86.) 

می  نشان  مطالعه  این  انعطاف نتایج  عمومی  فضاهای  چنین  وجود  که  هر  دهد  از  بازدیدکنندگان  جذب  سبب  پذیر، 

می رده  سنی  آن ی  تمامی  که  هرچند  نمی   گردد.  قرار  استفاده  مورد  برابری  تراکم  با  مقایسه فضا  با  الگوی  گیرد.  ی 

وِزگی  با  رابطه کاربری  محدوده،  فیزیکی  رفتاری های  می -ی  مشخص  مشاهدهمحیطی  با  از  شوند.  حاصل  نتایج  ی 

سال   بخش2010مشاهدات  زمین،  اصطالح  به  یا  و  زمین  گیاهی  پوشش  شامل  متروک،  و  شده  رها    "مرده"های 

ها به  رسد که این بخش مراجعه شود(. به نظر می   8خورد)به شکل شماره  در آنها به چشم می   ند که تنها زباله هست

دلسرده  و  نامناسب  )ادنسور،  کننده دلیل ظاهر  آرمسترانگ،2005ی خود  استوینز،2006؛  و  فرانک  وجود  2007؛   ،)

های ذخیره شده در  مراجعه شود(. دانه   15کل شماره  اند)به ش های موقت متروک ماندهساکنان موقت و اثرات اقامتگاه

گردد. به طوریکه  های محیطی شده و این محدوده به عنوان زمین بازی کودکان استفاده نمی خاک سبب بروز آلودگی 

 دانند.آهن سابق(را فاقد اعتبار می حاکی از آن است که کاربران قسمت محصور محدوده )راه  2010مشاهدات سال 

پتانسیل بیشتری نسبت   تک   هایبوته   و   درختان،  آسفالت  سنگریزه،   چمن،  با   انداز  چشم   از   بخشی   که   رسد   ی م  نظر   به

مسیر مشخص    از  تنها  که  هستند   فضا  این  کاربری  هایگروه  از  یکی  پیاده  عابران.  باشد   داشته  متراکم  های   درختچهبه  

می فعالیت  کنند.محوطه حرکت می  اتفاق  زمانی  روزمره  قبول  های  قابل  و  مناسب  کالبدی  لحاظ  از  که محیط  افتد 
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روی را  ، پیاده 33کند. گهل و هوا نیز به عنوان عامل کیفی محیط نقش مهمی در این امر ایفا می بر این آب باشد، عالوه 

پیاده روی جایگزین نشستن به    2011ل  (. در سا1987داند)گهل،  های روزمره می ترین فعالیتبه عنوان یکی از مهم 

محبوب  فعالیت سال  عنوان  زنده    2010ترین  و  عمومی  به محیطی  این محدوده  تبدیل  از  امر حاکی  این  که  شد، 

ماهیمی  ساحل  با باشد.  نقایسه  در  منظر  این  که  روست  این  از  نیست،  گوناکون  مقصدهای  میان  مسیری  گیری 

باالتری   از کیفیت  از مداخالت و بهبود شرایط کالبدی، حرکت در این مسیر  خیابانهای اطراف  برخوردار است. پس 

 ی دید بهتر، دسترسی به آن نیز میسر گشت.  فراهم شد و به واسطه 

فعالیتفعالیت از  غیرمعمول)جدا  وابسته  های  محیطی  شرایط  به  که  بوده  انتخابی  اقداماتی  روزمره(  و  ضروری  های 

دهد که شرایط هوایی مناسب بوده، بستر موجود ما را به سمت خود جذب کرده و  زمانی رخ می ها  است. این فعالیت

بخش باشد  تواند بسیار لذت ها مییا به زبان ساده زمانیکه ما حس خوبی به انجام آن داشته باشیم. انجام این فعالیت 

ر او  مرتبا  و  باشد  آورده  فراهم  کاربر  برای  متعددی  امکانات  محیط  کاربران  اگرکه  تراکم  کند.  دعوت  چالش  به  ا 

تاثیر  "گلیسنیک و وارد تامپسون چون بل به این  شود.  ی خط ساحلی این محوطه دیده می دائمی)بلند مدت( در لبه 

فعالیت   "لبه انجام  برای  مردم  آنها،  مشاهدات  براساس  دارند.  اشاره  عمومی  فضاهای  از  استفاده  و  در  اختیاری  های 

؛ گلیسنیک  2008دهند)بل،  ی مجزا چون ردیف درختان و دورنمای پوشش گیاهی را ترجیح میهاتفریحی خود، لبه 

هایی را معرفی می کند که کاربران به آن توجه داشته، از جمله:  ی مورد مطالعه لبه (. محوطه 2010و وارد تامپسون،  

های سنگی، درختان و  ی، ردیف های سنگی و بتن ی اصلی و ساحل، دیواره حدفاصل دریا و ساحل، شیب بین محدوده 

ی شمالی محوطه وجود دارد که تراکم اصلی کاربران نیز در این محدوده به  چمنزارها. تمامی این عناصر در حاشیه 

 مراجعه شود(.  8و  2ی خورد. )به شکل شمارهچشم می 

 
33 Gehl, 
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 های بازدید طوالنی: لباس، تشک، مبلمان: نشانه 15شکل شماره 

 

 های پرتحرک و منفعل قبل و پس از بروز تغییرات ی فعالیتمقایسه : 16شکل شماره 

 های جنسیتی طب سوزنی: جنبه 

است، تاثیر قابل توجهی بر رفتار کاربران داشته است. ماهیت صورت گرفته   2011تغییرات جزئی طراحی که در سال  

اند، به میزان  تر شدهک سال گذشته فعال ها پس از انجام این مداخالت تغییر یافته است و کاربران به نسبت یفعالیت

و    1.9 مردان  در  داشته   4.7برابر  افزایش  بانوان  میان  در  شماره  برابر  شکل  این   17و    16است)به  شود(.  مراجعه 

است( ثابت مانده که این  های فعال برای دو گروه زن و مرد ترکیب شدهدرحالیست که مجموع کاربران دائم)فعالیت 

دهد. عناصر به کار رفته در گردشگاه، مردان را  را نشان می   2011نفر در سال    258و    2010سال    نفر در   221آمار  

فعالیت  سمت  کرده به  ترغیب  داشته،  آنها  سالمتی  بر  سزایی  به  تاثیر  که  پرتحرک  و  پویا  است.)دویدن،  های 

عروقی  -های قلبین علل بیماری تریهای بدنی یکی از اصلی مراجعه گردد(. فقدان فعالیت 12سواری، به شکل  دوچرخه 
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(. در  2006است که بیشترین آمار مرگ به علت این بیماری در جهان متعلق به کشور استونی است)وایت و هالمس،  

فعالیت  آمر  فعالیتحالیکه  آمار  یافته،  افزایش  بانوان  میان  در  منفعل  و  پرتحرک  مردان  های  میان  در  منفعل  های 

 مراجعه شود(.  13و  12 است)به شکل شمارهکاهش یافته 

فعالیت  سوزنی،  روش طب  اجرای  از  بخشپس  در  مردان  یافته های  کاهش  گوناگون  شماره  های   17است)به شکل 

نیستشود  می  دیده  کمتر  کمپینگ   و   ماهیگیری  مانند   هاییفعالیت   چرا   که   موضوع   این مراجعه گردد(.    .، مشخص 

  بر  عالوه.  دهد می   کاهش  را  شستشو  و  پز  و  پخت  مانند   آن،  با  مرتبط   هایفعالیت   ازدحام و  فرصت   تر،شفاف   گیاهوجود  

 مانند   طبیعیهای  لبه   در ی  هایفعالیت   انجام  برای   است  ممکن  که   است  معنی  این  به   مکان   محبوبیت   افزایش  این،

 .باشد  نامناسب هدف،  تیراندازی

ی این مراجعه شود(، بهترین نتیجه   17و    16توجه حضور زنان در فعالیتهای پرتحرک)به شکل شماره  افزایش قابل

کنند که به دلیل وجود احساس ناامنی، زنان قشر اقلیت آید. کوپر مارکوس و دیگران ادعا میمطالعه به حساب می 

ه میزان محبوبیت بندر ماهیگری به دلیل تغییرات جزئی  دهند. در این نمونه، پس از آنککاربران پارک را تشکیل می 

ی مکان و حضور و دید هرچه بیشتر  افزایش یافت، مشکل احساس ناامنی در میان بانوان کاهش یافت. موقعیت تازه 

بانوان شده های  اند. عالوه بر این، نقشه در این محدوده از مهمترین عواملی هستند که منجر به افزایش آمار حضور 

است دهند که پس از مداخالت، درحالیکه هنوز آفتاب گرفتن به فعالیتی معمول تبدیل نشده ضع موجود نشان می و

قدم زدن    ،حالیکه  درمراجعه گردد(.    10است)به شکل  اما بر میزان محبوبیت و استقبال از خط ساحلی افزایش یافته 

افزایش   یا خانواده، موجب  با دوست  کنار ساحل  متاسفانهمی(  فعال)  کلی  های  ید بازد  تعداددر   روش  ماهیت  شود. 

 باشد. می ن  فضایی ترجیحات پشت واقعی   انگیزه کشف  به قادر  منفعل ی   مشاهده
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 2011با  2010ی تعداد بازدیدکنندگان در سال  : مقایسه 17شکل شماره 

 گیری:نتیجه

ریزی معاصر است. مناظر در دوران پس از  متروک شدن شهری یکی از مشکالت کلیدی معماری، شهرسازی و برنامه  

صنعتی شدن، پس از جنگ و پس از فروپاشی شوروی با آرایش جدید و با تغییر در بسیاری از جوانب تغییر داده  

شدند: بازه ای از ساختارهای موجود میان افزا با کارکردهای جدید تا از بین بردن تمام ساختارهای موجود و خاطرات 

 ودن این ساختارها با ساختارهای جدید. آن و جایگزین نم

کودکان،   -سایت های متروک شهری می تواند مناظری جذاب و باارزش برای طیف متفاوتی از استفاده کنندگان باشد 

میانساالن، مادران جوان، ساکنان همسایگی و افراد بی خانان تنها تعدادی از گروه های استفاده کننده است. نتایج 

ردی که در این جا ارائه شده است نشان دهنده ی ارزش سایت علی رغم وضعیت متروک آن است و  مطالعه نمونه مو

پاسخ اولین سوال که در ابندای مقاله مطرح شد، درباره ی طیف فعالیتهایی که در یک فضای سبز غیر قابل کنترل  

 رخ می دهد.

بازآفرینی های  ارزش  با  مرکزی  سبز  فضای  یک  ماهیگیری  بندرگاه  و    سایت  سکوت  کیاهی،  پوشش  است:  بسیار 

آرامش محیط و نزدیکی به دریا برخی از این ارزش هاست. به نظر می رسد قرار دادن تعداد اندکی تجهیزات مانند 
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نیمکت، کابین و پاکسازی بسیار جزیی محیط از بیابان به افزایش تعداد استفاده کنندگان به طرز قابل توجهی منجر  

مکن است عنوان شود که مداخالت فضایی در درمان شهری هر دو موضوع زمانی که مردم در  خواهد شد. بنابراین م

را   میدهند  انجام  بیرونی  فضای  در  حضور  هنگام  در  که  فعالیتهایی  تنوع  همچنین  و  گذرانند  می  باز  های  محیط 

 افزایش داده است.  

مداخالت جزیی نشان می دهد. یکی از اهداف  آزمایش درمان شهری به نظر می آید تاثیرات بسیار قابل توجهی را در 

سال   فرهنگی  پایتخت  نماید   2011رویدادهای  جلب  دریا  سواحل  به  را  ات  توجه  که  بود  در    -این  که  موضوعی 

شهرهای دیگری نیز در برنامه های توسعه ی شهری مورد توجه قرار گرفته است. در این نمونه ، پروژه های کوچک ،  

به تمرکز بیشتر بر روی    "نقاط فشار"ها فراتر از صرفا یک تاثیر نقطه ای رفتند. تاثیر بر روی  رویدادها و اینستالیشن  

مشکالت موجود در آبشار تالین از جمله مالکیت زمین ، برنامه های توسعه ی مجدد متناقض، سایت ها و ساختمان  

بسیار نسبت به استقرارها در کیلومتر  مردم، شهروندان و توریستها، اکنون    .ی رها شده و میراث صنعتی منجر شد ها

پاپ های  رویداد  استونی،  طراحی  ی  خانه  تایم،  ماری  ی  موزه   ( قدیمی  -فرهنگ  سایتهای  هاو  ساختمان  در  آپ 

صنعتی و غیره( و همچنین با مشکالت بزرگتر و فرآیندهای مرتبط با آبشار آگاه هستند: به عنوان شاهدی برای این 

  "طب سوزنی"یت قدم زدن موقت در میان استفاده کنندگان روزانه نام برد. بنابراین تاثیر  گفته اخیر میتوان از عموم

 بسیار اساسی بوده است.  

استفاده   موجود  پیش  از  های  انتخاب  روی  بر  مداخله  تاثیرات ممکن  درباره ی  دوم  سوال  به  ها  پاسخ  از  یکی  این 

ارتباط بین فعالیت یافته ها نشان دهنده ی  استفاده کنندگان و ویژگیهای فضا و محرک به عنوان    کنندگان است. 

مخالف تاثیرات ترس از فضای غیر قابل کنترل است. در حالی که به صورت عمومی تصور می شود که طراحان نسبت  

که   دهد  می  نشان  باال  مثال  میدانند.  باالتری  ی  رتبه  دارای  را  کنترل  قابل  غیر  باز  فضاهای  کنندگان  استفاده  به 

کنندگان در حقیقت فضای سبزی را که متفاوت از یک پارک متداول است بیشتر مورد توجه قرار می دهند.   استفاده

پارک غیر رسمی در حال  این  باشد.  روانی همه  بهبود وضعیت جسمی و  باید  به عنوان فضاهای سبز شهری هدف 

هنگام برنامه ریزی توسعه مجدد    حاضر مقصد بسیاری از ساکنان همسایگی است. این جنبه ی با ارزشی است که در 
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زمین های بایر شهری یا هر فضای سبز باید مورد توجه قرار گیرد. آشنایی و عکس العمل مستقیم اسفاده کنندگان  

منبعی ارزشمند برای فرآیند برنامه ریزی است. اهمیت دانش و تجربه ی محلی و همینطور نیاز به درنظر گرفتن این 

باعث افزایش فشار بر روی برنامه ریزان برای یافتن راهی برای ترکیب    "است. این موضوع    فاکتورها در حال افزایش 

برای به وجود آوردن محیطی کامال مرتبط،   "میشود.    "تجربه ی خود با دانش زمینه که تنها در اختیار ساکنین است

قدرتمند   و  اختصاصی  اجتماعی  صورت  در   "به  کنندگان  استفاده  مستقیم  العمل  به    عکس  ماهیگیری  بندر  سایت 

تغییرات کوچک فضایی می تواند برای نشان دهد که در برخی موارد کمترین مداخالت ممکن و نظم جدید می تواند 

کیفیت را افزایش داده و از این رو قابل استفاده بودن فضا را بهبود بخشد. چیدمان عملکردی واقعی و محیط منبعی  

 هستند. نمونه ای بسیار مهم.   اساسی برای انگیزه بخشی و نمونه
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