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چکیــده | در طــول تاریخ، فضای شــهری به عنوان مکان مالقات در ســطوح 
مختلف برای شهروندان عمل کرده است. در این مکان ها مردم با یکدیگر مالقات 
می کردند، از اخبار مطلع می شدند و برای ازدواج برنامه ریزی می کردند. همچنین 
عالوه بــر خرید و فروش کاال، هنرمنــدان خیابانی مردم را ســرگرم می کردند. 
برگزاری مراســم مختلف و رویدادهای بزرگ و کوچــک، خواندن اعالمیه ها به 
صــورت عمومی، و پیگیری مجازات ها از دیگــر رخدادهایی بود که در فضاهای 

شهری اتفاق می افتاد.
 امــا امــروز این فضاهای اجتماعی در حال کاهش هســتند و جــای خود را به 
فضاهای نوین جمعی داده اند که در شــهرها در حال ســاخته شــدن هستند. 
بنابرایــن اطمینان حاصل کردن از اینکه این فضاها برای شــکل دادن تعامالت 
انسانی به درستی عمل می کنند از اهمیت باالیی برخوردار است. هدف این مقاله 
معرفی روش های جدیدی برای درک و مدل سازی رفتارهای انسانی )عامل ها( و 

الگوهای حضور مشترک در فضاهای نوین جمعی است.
متأســفانه در حال حاضر در طرح های شهری کشور، از روش های مناسبی برای 
درک و پیش بینی الگوهای حضور مشترک در فضاهای همگانی استفاده نمی شود، 
به همین  منظور در این نوشتار دو روش چیدمان فضایی و داده های تلفن همراه 
بر پایه تئوری مدل ســازی عامل مبنا بررسی شدند و نقش آنها در درک الگوهای 
حضور مشــترک بیان شــده است. ســپس به عنوان نمونه مورد پژوهش، مرکز 
خرید کوروش با اســتفاده از این دو روش مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشــان 
می دهد قســمت جنوبی این مجموعه ظرفیت باالتری برای رویدادها و  تجمعات 
اجتماعی دارد و همچنین ســاعت اوج بار ترافیک انسانی در این مجموعه ساعت 
7 بعدازظهر است. شــلوغ ترین روزها در هفته، پنجشنبه ها و جمعه ها و روزهای 
ابتدایی و انتهایی ماه شــلوغ ترین روزهای ماه هستند. در انتها نتیجه گرفته شد 
این روش ها می توانند مســیر تصمیم سازی برای داشتن کیفیت زندگی باالتر از 

طریق ارتقای فضاهای نوین جمعی را روشن سازند.
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مقدمه | در سرتاسر تاریخ، فضاهای شهری نقش مهمی در 
ممکن ساختن تعامالت اجتماعی و در نتیجه افزایش سرمایه 
بازی  مردمی  مشارکت  و  تعلق  احساس  و  شهرها  اجتماعی 
کرده اند. از این فضاهای شهری با عنوان مکان سوم یاد می شود، 
که مردم به جز خانه و محل کار زمان زیادی را در آنها سپری 
تعامالت  ارتقای  برای  فضاها  این  به  امروزی  می کنند. جوامع 
متأسفانه  اما  دارند،  وافری  نیاز  اجتماعی،  حضور  و  اجتماعی 
این فضاهای شهری همانند بازار در شهرهای ایرانی در حال 
فرسایش و نابودی هستند و عملکرد گذشته خود را به عنوان 
قلب و مرکز اجتماعی و اقتصادی شهر که بسیاری از تجمعات 
عمومی و رویدادهای اجتماعی در آن اتفاق می افتاد، از دست 
بازارهای بزرگ، فضاهای نوین جمعی  امروز به جای  داده اند. 
به سختی می توانند جای خالی  که  اضافه شده اند  به شهرها 
پدیده ای قدرت مند همانند بازار را در شهر بگیرند؛ اما مطالعه 
دقیق آنها برای ارتقای بعد اجتماعی  شان ضروری است؛ یکی از 
این فضاهای نوین جمعی، مجتمع های تجاری بزرگی هستند 
که در جای جای شهر به خصوص در تهران، در حال ساخت 

هستند.
مشترک  الگوهای حضور  درک  و  مشترک  تئوری های حضور 
فضاهای  به  پویایی  و  سرزندگی  برگرداندن  کلید  هم زمان،  و 
مشترک،  حضور  ساده،  تعریفی  در  است.  شهرها  عمومی 
افراد برای برقرای  از  احساس نزدیک بودن به فرد یا گروهی 
قرار  نقطه  یک  در  مکانی  نظر  از  که  است  اجتماعی  ارتباط 
به ایجاد شرایط  گرفته اند و از این اتفاق آگاه هستند و صرفاً 
برقراری ارتباط تأکید دارد و نه خود آن. بسیاری از برنامه ریزان 
ادبیات  کردن  غنی تر  به  جامعه شناسان  و  شهری  طراحان  و 
برای  سنجه ای  آیا  اما  کرده اند،  کمک  مشترک  نظری حضور 
درک علت این پدیده که برخی از فضاها کیفیت های الزم یک 
مکان مالقات را دارا هستند و برخی خیر، وجود دارد؟ متأسفانه 
در ادبیات نظری به خصوص در کشور ما شکاف بزرگی در درک 
الگوهای حضور مشترک دیده می شود و جای خالی روش های 
نوین تحلیل فضاهای شهری برای درک این پدیده در ادبیات 
نظری و حتی طرح های شهری مشهود است. مسلماً درک این 
الگوها به برنامه ریزان، طراحان شهری و معماران کمک خواهد 
کرد تا تأثیر طرح های خود را بر تعامالت انسانی بیشتر درک 
و بهتر پیش بینی کنند و در نهایت الگوی بهینه را برگزینند 
در  بحرینی«  حسین  »سید  دکتر  منتشرشده  )پژوهش های 
کتاب »تحلیل فضاهای شهری« در مورد روش عکس  برداری 

برای درک الگوهای رفتاری، زمینه خوبی برای شروع مطالعات 
رفتارهای  شبیه سازی  برای  جدید  روشی  اخیراً  بود(.  دیگر 
شهری، جغرافیایی و اجتماعی با عنوان مدل سازی عامل- مبنا 
به منظور مدل سازی دقیق پدیده هایی چون حضور مشترک 
معرفی شده است. در این نوشتار در ابتدا برخی از مهم ترین 
یافته ها در مورد نقش فضاهای نوین جمعی در زندگی روزمره، 
حضور مشترک در فضاهای شهری و مدل سازی عامل- مبنا  
بیان شده، سپس دو روش برای درک و شبیه سازی الگوهای 
حضور مشترک ارائه می شوند. اولین روش چیدمان فضایی به 
عنوان ابزاری برای شبیه سازی و پیش بینی رفتار جمعیت است 
که بر پایه این فرض که پیکربندی فضایی و حرکت طبیعی 
می گذارند،  تأثیر  فضا  در  )مردم(  عامل ها  حرکت  نحوه  روی 
از  که  است  همراه  تلفن  داده های  دوم،  روش  و  است  استوار 
طریق استفاده از اطالعاتی که از تلفن همراه گرفته می شود، 
می تواند الگوی دقیق حضور مشترک را به صورت به  هنگام و 
فضایی-زمانی مشخص کند. از این دو روش به  منظور تحلیل 

مجتمع تجاری کوروش در غرب تهران استفاده می شود.

 اهمیت فضاهای نوین جمعی
در طول تاریخ، فضای شهری به عنوان مکان مالقات در سطوح 
این فضاها درواقع  برای شهروندان عمل کرده است.  مختلف 
مکان سوم هستند که به نقل از بردن و رودی ری )1387(»هر 
مکانی در زندگی ما -به جز خانه و محل کار-که در آن اوقات 
خود را می گذرانیم و به بخشی غیر قابل انکار از تجربه کاری 
این مکان ها  یک یک ما بدل گشته است، مکان سوم است«. 
نقش مهمی در جذب و اداره نیروی کار خالق و نوآوری که 
می کنند  بازی  می شوند،  الزم  نزدیک  آینده  در  رقابت  برای 
)بردن و رودی ری، 1387: 216(. امروزه پدیده افزایش ساخت 
مجتمع های بزرگ تجاری که به نوعی با توجه به ماشینی شدن 
جایگزین  مصرف کنندگان  احتیاجات  در  تغییر  و  حمل و نقل 
بازار شده اند، ظهور پیدا کرده است. این مجتمع ها درواقع نوعی 
از این مکان های سوم هستند. همان طور که اسدی )1379( 
بیان کرد، مرکز خرید نوعی بازار در قرن بیستم و زاده صنعتی 
شدن و معماری مدرن است. مراکز خرید از چندین مغازه در 
مراکز همچنین  این  تشکیل شده اند.  باز  یا  فضاهایی مسقف 
خدماتی همچون رستوران، پارکینگ، اوقات فراغت، آرایشگاه 
و غیره ارائه می دهند. خدمات تا حدودی به اندازه  تسهیالت 

ساختمان بستگی دارند )اسدی، 1379: 17(.
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»با  که  است  آن  جمعی  نوین  فضاهای  این  اهمیت 
ضعف  نتیجه  در  و  عمومی  مکان های  ضعف  به  توجه 
به  مبرمی  نیاز  امروزی  جوامع  اجتماعی،  تعامالت 
دارند«  اجتماعی  تعامالت  افزایش  برای  جمعی  فضاهای 
.)Bazr Afkan & Khorrami Rouz, 2015: 13( 

عمومی  فرهنگی  اصلی  منبع  عمومی  فضاهای   « همچنین 
اینکه  عالوه  به  هستند.  شهر  روح  به  پنجره ای  آنها  هستند؛ 
فضاهای عمومی ابزاری مهم برای تصویر کردن چشم اندازی از 
زندگی جمعی در شهر هستند، چشم اندازی هم برای آنهایی 
که در آنجا زندگی می کنند و هر روز در فضاهای عمومی با 
دیگران ارتباط برقرار می کنند و هم برای گردشگران، مسافران، 
ایفا  شهر  برای  را  خود  نقش  می توانند  که  ثروتمند  افراد 
.)Zukin, 1995: 259, as cited in Legby, 2013( »کنند 
از  را  دانش  و  اطالعات  فضا،  اشتراک گذاری  به  طریق  از  ما 
دیگر شهروندان دریافت می کنیم و می توانیم در فرایندهایی 
را  قبول  قابل  رفتارهای  و  هنجارها  اجتماعی،  ساختار  که 
شکل می دهند، شرکت کنیم. از این نقطه به بعد خیابان ها و 
مراکز و میادین محلی نقشی اساسی در ارائه زیرساختی برای 
تبادل  یکدیگر،  روی  مختلف  اجتماعی  گروه های  اثرگذاری 
اطالعات و ارائه دسترسی به امکانات و منابع شهری مختلف 
اشتراک گذاری  پدیده  از   .)Legeby et al, 2015: 1( دارند 
فضا در مکان های عمومی با عنوان حضور مشترک در ادبیات 
نظری یاد می شود و این پژوهش به دنبال درک و شبیه سازی 
همچون  جمعی  نوین  فضاهای  در  مشترک  حضور  الگوهای 

مراکز خرید بزرگ است.

حضور مشترک و درک الگوهای حضور مشترک
حضور مشترک مفهومی جامعه شناختی است که شرایطی را 
که در آن اشخاص با یکدیگر به صورت چهره به چهره ارتباط 
برقرار می کنند، توصیف می کند. این مفهوم به تازگی در ادبیات 
محققین،  بین  عالقه  افزایش  است.  کرده  پیدا  ظهور  حضور، 
مفهوم حضور را برای گسترش فناوری حضور در قلمرو تعامالت 
مرحله  در  حضور  مفهوم  همانند  اما  می دهد.  نشان  انسانی 
پیدایش، معنی حضور مشترک در زمینه دخالت در ارتباطات 
.)Zhao, 2004: 445( انسانی هنوز نیاز به روشن شدن دارد 

زمینه های  در  روزانه شان  فعالیت های  انجام  هنگام  در  »افراد 
تعامل  می شوند؛  مواجه  اتفاقی  طور  به  یکدیگر  با  تعاملی، 
هم زمان  و  مشترک  حضور  جسمی  صورت  به  که  کسانی  با 

به  زمانی  عامل ها  )یا  مردم   .)Giddens, 1984: 64( دارند« 
صورت مشترک حضور پیدا می کنند که »...احساس کنند به 
قدر کافی نزدیک هستند تا هنگام انجام کاری )شامل تجربه 
آنها از افراد دیگر( توسط بقیه دیده شوند و همچنین به اندازه 
توسط  نیز  آنها  دیده شدن  احساس  تا  نزدیک هستند  کافی 
دیگران دیده  شود« )Goffman, 1963: 17(. هنسن )2000( 
این گونه استدالل می کند که ارتباط اساسی بین فضای شهری 
و جامعه »برخورد« نبوده، بلکه همان »حضور مشترک« است. 
به عالوه، او ادامه می دهد که حضور همگانی )یا نبود آن( از 
وقوع  فضا  این که  وجود  با  است.  جوامع  عمومی  ویژگی های 
یک اتفاق را مشخص نمی کند، اما حضور مشترک به عنوان 
پیش شرط تعامالت چهره به چهره دیده می شود. یک عملکرد 
بین  در  مشترک  حضور  دادن  شکل  شهرها،  اجتماعی  مهم 
و  ساکنین  میان  در  مختلف،  جنسیت های  و  سنین  با  مردم 
افراد خارج از جامعه، در میان افراد با طبقات شغلی یا اجتماعی 
است مذهبی  و  مدنی  اقتصادی،  زندگی  میان  در  و   مختلف 
 Hanson, 2000; Hillier, 1996 as cited in Marcus &(

 .)Legeby, 2012
آنچه حضور مشترک را به جنبه ای مرتبط با دیدگاه طراحی 
شهری مبدل کرده، این است که شکل فضا بر حضور مشترک 
تأثیر می گذارد و مشخص شده است که فرم شهری تأثیری 
مشترک  حضور  الگوهای  و  حرکتی  الگوهای  روی  بر  قطعی 
به  منظور  این فرض می تواند   .)Legeby, 2013a: 64( دارد 
رقم  مشترک  حضور  است  ممکن  که  محلی  کردن  مشخص 
کار  به  مشترک  حضور  الگوهای  درک  برای  و  بوده  بخورد، 
گرفته شود؛ هدف از این نوشتار نیز دستیابی به همین مهم 
است. افراد در جامعه حضور دارند، اما پیکربندی فضایی و در 
مراحل بعدی معماری و طراحی شهری می تواند این حضور را 
با ایجاد زمینه های برقراری تعامالت انسانی به حضور مشترک 

تبدیل کند.

شبیه سازی جمعیت توسط مدل سازی عامل- مبنا
آن  از  پیچیده تر  مکانیزم هایی  انسان ها  همچنان  امروز،  به  تا 
شبیه سازی  کامل  طور  به  رایانه ها  توسط  بتوان  که  هستند 
شوند. اما، برخی از قسمت های رفتار انسانی به اندازه ای ساده 
در  مسیریابی  شوند.  مدل سازی  الگوریتم،  با  بتواند  که  است 
یک محیط یکی از این رفتارها است که توسط یک دسته از 
قوانین راهبری می شود )Noel, 2005: 1(. موضوعات مختلف 
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و  پیچیده ترین  از  شاید  معماری  و  شهری  پژوهش های  در 
جامع ترین مشکالت میان رشته ای باشند، زیرا شامل جنبه های 
در  فضایی  و  زمانی  تعامالت  همچنین  و  انسانی  و  اجتماعی 
 .)Chen, 2012: 168( است  دخیل  مختلف  نهادهای  میان 
موضوعات  در  را  کاربرد  بیشترین  مبنا  عامل -   مدل سازی 
است.  دارا  جغرافیایی  شهری  مطالعات  در  فضا  با  مرتبط 
شلینگ )1971( اولین مدل سازی عامل- مبنای اجتماعی را 
آغاز  آمریکایی  شهرهای  در  نژادی  جدایی گزینی  درک  برای 
کرد و کاربرد گسترده مدل سازی عامل- مبنا را در این زمینه 
بنا نهاد )Ibid: 169(. مدل سازی عامل- مبنا ابزاری قدرتمند 
پیچیده  عواقب  به  نسبت  را  باال  به  پایین  ادراک  که  است 
تصمیم سازی و فرایند حل معضالت در مواجهه با رویکردهای 
که  همان طور  می کند.  پیشنهاد  تجمعی  مدل سازی  سنتی 
جنکینز و همکاران )1998( بیش از 10 سال پیش، پیش بینی 
 کردند، رویکرد مدل سازی عامل- مبنا پتانسیل فراگیر شدن 
اصلی  عنوان عضو  به  معرفی  و  مدل سازی  فناوری  زمینه  در 
راه حل های مهندسی نرم افزار را دارد. در دو دهه اخیر و پس 
از آن که بر موانع محاسباتی و کامپیوتری آن فائق آمدند، این 
رویکرد در طیف وسیعی از موضوعات شامل هوش مصنوعی، 
مهندسی نرم افزار، شبیه سازی مکانی، اقتصاد، جامعه شناسی، 
زیست شناسی و غیره به کار بسته شده اند )Ibid: 174(. هر 
عامل می تواند، به سادگِی یک ماشین سلولی یا به پیچیدگی 
یک انسان )یا شبیه ترین چیز به آنکه با توجه به دانش و ابزار 

 .)Noel, 2005: 2( باشد )امروزی می توان ساخت
بررسی  برای  خرد  شبیه سازی  مدل های  اخیر،  دهه های  در 
بخش  از  گسترده تر  زمینه ای  در  پیاده،  عابران  پویایی 
جذب  ظرفیت  و  گرفته اند،  قرار  استفاده  مورد  حمل و نقل 
ویژگی های  بین  تعامل  از  ناشی  ظهور  حال  در  پدیده های 
پتانسیل  از  بهره برداری  همچنین  و  جمعی  رفتار  و  فردی 
الهام گرفته  رویکردهای جدید همچون مدل های  و  روش ها 
شده از فیزیک، ماشین های سلولی و مدل سازی عامل- مبنا 
را توسعه داده اند )Pluchino et al, 2014: 2(. هنگامی که 
انسان ها به صورت یک جمع تبدیل می شوند، نحوه تعامل هر 
منظر جهت یابی،  از  آن جمعیت  در  دیگران  و  با محیط  فرد 
بدون تغییر باقی می ماند. اما، در صورتی که به این قضیه در 
مقیاسی خرد نگاه شود، جمعیت به عنوان یک کل می تواند 
 .)Noel, 2005: 1( رفتارهای خاص آن فضا را به نمایش بگذارد 
شبیه سازی جمعیت درواقع نوعی شبیه سازی برای مدل کردن 

 .)Ibid: 2( رفتار تعداد زیادی عامل، و تعامل آنها با یکدیگر است 
پیکربندی فضایی یک ساختمان و پیچیدگی فضایی آن می تواند 
رفتار  و  جهت یابی  بازدیدکنندگان،  حرکتی  الگوهای  روی 
.)Omer & Goldblatt, 2016: 1( مسیریابی آنها مؤثر باشد 
دو  شامل  می تواند  شبیه سازی  این  عاملی،  هر  در  بنابراین 
عوامل  این  که  محیطی  دیگری  و  عامل ها  یکی  باشد،  عنصر 
در آن حرکت می کنند )Noel, 2005: 2(. بنابراین، به منظور 
مدل سازی دقیق رفتار انسانی، یک عامل ایده آل باید هنگام 
صورت  به  و  بگیرد  نظر  مد  همواره  را  خود  محیط  حرکت، 
توپولوژی  تغییرات در  از  برای آگاهی  را  به هنگام مسیر خود 
مسیر و محیط و حرکت دیگر عوامل بازبینی کند )به منظور 

 .)Ibid: 16( ؛)جلوگیری از برخورد با محیط یا دیگر عوامل
مرکز  یک  فضایی  ویژگی های  از  دسته  دو  پیشین  مطالعات 
خرید تجاری که می تواند بر روی الگوهای حرکتی مؤثر باشند 
را پیشنهاد داده اند، یکی پیکربندی فضایی محیط و دیگری 
مثال،  برای  محیط.  محتویات  فضایی  سازمان دهی  کیفیت 
انواع مختلف مغازه و جاذبه های دیگر و همین طور ویژگی های 
 .)Omer & Goldblatt, 2016: 3( طراحی معماری مختلف
پس مهم ترین نکته در زمان شبیه سازی حرکت جمعیت در 
فضاهای نوین جمعی نیز تأثیر پیکربندی فضایی بر روی رفتار 
از تئوری هایی است که  انسان ها است. چیدمان فضایی یکی 

این فرض را در محاسبات خود به خوبی در نظر می گیرد.

مدل سازی  برای  فضایی  چیدمان  تئوری  به کارگیری 
رفتار انسانی

چیدمان فضایی ابزاری تحلیلی در معماری و شهرسازی است 
که اولین بار توسط هیلیر و هنسن که با یکدیگر در دانشگاه 
به  بودند  همکار   1980 اویل  تا   1970 دهه  اواخر  در  لندن 
شبیه سازی  برای  معماران  به  کمک  منظور  به  ابزاری  عنوان 
تئوری  بر محیط معرفی شد.  اجتماعی طراحی هایشان  تأثیر 
منطق   « کتاب  در  هنسن  و  هیلیر  توسط  فضایی  چیدمان 
اجتماعی فضا« در سال 1984 منتشر شد اما روش تحلیلی 
توسعه   1996 سال  در  است«  ماشین  »فضا  کتاب  در  آن 
فضاهای  تحلیل  فضایی،  چیدمان  روش  از  استفاده  با  یافت. 
شهری، و تعامل با فضاهای دیگر و استفاده عمومی از فضاهای 
شهری محقق خواهد شد. این روش می تواند تأثیرات تغییرات 
این  بنابراین،  کند.  پیش بینی  را  شهری  فضاهای  در  شهری 
طراحی  در  شهری  برنامه ریزان  و  طراحان  به  می تواند  روش 
بهینه کمک بسزایی کند )عباس زادگان و آذری، 1388: 26(. 



پاییز 341396 شماره 40

ویژه نــامه | مراکز تجاری 

منبع  همانند  مشترک  حضور  فضایی،  چیدمان  تئوری  در 
اجتماعی مهمی دیده می شود و همچنین معتقد هستند که 
اجتماعی  همبستگی  و  اجتماعی  شبکه های  ایجاد  پتانسیل 
بر اساس پیکربندی فضایی و حضور مشترک شکل می گیرد

)Hillier, 1996, as cited in Legeby, 2013(. حتی بسیار 
در این مورد بحث شده است که یک عملکرد اجتماعی مهم 
به  افراد  بین  در  مشترک  حضورپذیری  ساختار  ایجاد  شهر 
طراحی  تأثیر  اینکه  و  است  مختلف  اجتماعی  دسته بندی 

شهری همواره فراگیر و به طور طبیعی مداوم بوده است
 .)Hanson & Hillier, 1987, as  cited  in Legeby, 2013b b( 
چندین تحقیق به این نکته اشاره کرده اند که وضوح و دسترسی 
در  انتخابی  رفتار  و  مسیر  انتخاب  الگوهای حرکتی،  روی  بر 
مراکز خرید بزرگ، مراکز فرهنگی، گالری ها و موزه ها، مراکز 
می گذارند.  تأثیر  دانشگاه ها،  ساختمان های  و  همایش ها 
با  حرکتی  الگوهای  و  مسیر  انتخاب  که  است  شده  مشخص 
عوامل مختلف طراحی، عناصر گرافیکی و شنیداری، جاذبه ها 
و محرک های حرکتی، فضاهای مکث بین طبقات و همچنین 
تجربه شخصی قبلی و آشنایی با طرح ساختمان مرتبط هستند 
که  همان طور  همچنین   .)Omer & Goldblatt, 2016: 4(
یان گل در کتابش شهرهای برای مردم )2010( نتیجه گرفت، 
کرد  خواهیم  مشاهده  بیندازیم،  نگاهی  شهرها  تاریخ  به  اگر 
انسانی  برنامه ریزی روی رفتار  مشخصاً ساختارهای شهری و 
 .)Gehl, 2010: 9( می گذارند  تأثیر  عملکرد شهرها  نحوه   و 
درمجموع باید گفت چیدمان فضایی، تئوری است که می تواند 
طبیعی  حرکت  قانون  براساس  را  عامل ها  رفتاری  الگوهای 
تعامالت  که  فضایی  پیکربندی  تحلیل  به  و  کند  پیش بینی 
اجتماعی و حرکات انسانی در آن شکل می گیرند بپردازد. اما 
این مدل ضعف هایی نیز در این زمینه دارد که از آنها می توان 
عدم در نظر گرفتن عملکردهای فضایی مانند کاربری اراضی، 
بعد  مهم  مبحث  همچنین  و  انسانی  ویژگی های  فرهنگ، 
اشاره کرد. چیدمان فضایی در  رفتاری  الگوهای  وقوع  زمانی 
تحلیل هایش صرفاً به پیکربندی فضایی توجه دارد و نمی تواند 
جمعیت  جاذب  کاربری  یک  و  مسکونی  کاربری  یک  تفاوت 
همچون تجاری را در نظر گیرد، نمی تواند ویژگی های فرهنگی 
و  باشد  متفاوت  جامعه ای  هر  در  است  ممکن  که  انسانی  و 
را  شخصی  قلمروهای  همانند  می گذارد  تأثیر  تعامالت  روی 
درک کند و همچنین نمی تواند برای الگوی رفتاری در فضای 
مشخص در زمان های مختلف مثاًل شب، روز، روزهای مختلف 

هفته و تعطیالت و غیره تفاوتی قائل شود. در نتیجه باید بتوان 
این  تشخیص  به  را  خود  می تواند  که  جدیدی  روش های  از 
عوامل ثانویه نیز نزدیک کند برای درک بهتر الگوهای حضور 

مشترک بهره برد.

استفاده از داده های تلفن همراه به عنوان روشی جدید 
برای درک بهتر رفتار انسانی

اخیراً مسی، تریفت و همکاران پیشنهاد داده اند که تمرکز ما باید 
بیشتر روی مسائل فضایی- زمانی باشد. مسی )2005(، به خصوص، 
علت اینکه زمان و فضا دو مفهوم متمایز اما جدایی ناپذیر هستند و 
هر دوی آنها به طور مشترک می توانند به جهان سرزندگی بخشند 
را مشخص کرده است و به طور متقاعدکننده ای استدالل کرده 
است که رویکردهای مرتبط با زمان- فضا می تواند این امکان را 
به ما بدهد تا سیاست را نیز حتی به فضا ارتباط دهیم و همچنین 
پایه ای برای گفتمان بین انسان و جغرافیدانان کالبدی ایجاد کنیم 
 .)Massey, 2005 as cited in Merriman et al,. 2012(
استفاده از داده های تلفن همراه با توجه به حجم باالی داده ای 
همراه  تلفن  از  که  فردی  هر  از  شبانه روز  ساعت   24 در  که 
استفاده می کند، می تواند در اختیار بگذارد روشی جدید برای 
تحلیل رفتار انسانی در فضا- زمان است و با توجه به این که در 
جوامع امروزی و به خصوص شهرها تقریباً عموم مردم همواره 
از تلفن همراه استفاده می کنند داده های این روش واقعی تر نیز 
هستند. در همین راستا راتی و همکاران )2006( بیان کردند 
که نتایج، راه را برای رویکردی جدید برای درک سیستم های 
شهری گشوده اند. ما از این رویکرد جدید با عنوان »محیط های 
تلفن همراه« یاد می کنیم. محیط های تلفن همراه می توانند 
به سؤال های بی پاسخ زیادی در معماری و برنامه ریزی شهری 
پاسخ دهند. چگونه می توانیم مبدأ و مقصد سفر وسایل نقلیه 
الگوهای  می توانیم  چگونه  بیاوریم؟  در  نقشه  صورت  به  را 
نقاط حساس  را درک کنیم؟ چگونه می توانیم  پیاده  حرکت 
بین  ارتباطات  کنیم؟  مشخص  را  شهری  زیرساخت های  در 
مبهم.  سؤاالت  مابقی  و  چیست؟  شهری  شکل  و  جریان ها 
رویکردهای سنتی برای به دست آوردن اطالعات در مورد این 
مسائل بسیار هزینه بر هستند. مهندسین ترافیک همچنان برای 
کالیبره کردن مدل هایشان از برداشت های گسترده و پرهزینه 
)Hillier, 1996( استفاده می کنند. محققین چیدمان فضایی 
نیز به دقت حرکت عابرین را برای درک ارتباط آن با پیکربندی 
با  می توانند  زمینه ها  این  دوی  هر  می کنند.  کنترل  فضایی 
معرفی محیط های تلفن همراه دچار انقالبی بزرگ شوند، زیرا 
و  واقعی  الگوهای حرکتی  به هنگام،  به صورت  آنها می توانند 
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موجود را به جای صرفاً مدل سازی و پیش بینی آنها، مشخص 
 .)Ratti et al,. 2006: 2( کنند

عنوان  با  آنها  از  سنتی  طور  به  که  همراه  تلفن  شبکه های 
شده اند.  تشکیل  سلول ها  از  می شود،  یاد  سلولی  شبکه های 
فرکانس  سیگنال دهی  خدمات  پهنه های  اساساً  سلول ها 
یا  مخابراتی  برج  دور  به  که  هستند  جغرافیایی  رادیویی 
ایستگاه پایه قرار گرفته اند. هر سلول در درون شبکه سلولی 
فضای  به  که  رادیویی  فرکانس  سیگنال های  برد  وسیله  به 
پیوسته منتشر می شوند، از لحاظ جغرافیایی تعریف می شود. 
وارد یک  و  است  تلفن همراه در حال حرکت  وقتی که یک 
به  شبکه  پایه  ایستگاه های  می شود،  خدمات رسان  سلول 
نحوی طراحی شده اند که از وارد شدن فرد به نزدیکی محل 
پایه  ایستگاه  سپس  شوند.  مطلع  ایستگاه  آن  خدمات رسانی 
را  تماس  و  شده  قفل  همراه  تلفن  روی  بر  خودکار  طور  به 
پایه  ایستگاه  به  آن  به  مربوط  سلول  و  پایه  ایستگاه  یک  از 
بعدی و سلول خدمات رسان در داخل شبکه، دست به دست 
 .)Spinney, 2003, as cited in Ratti, et al, 2006( می کند
وجود  به  توجه  با  باز  فضای  در  موقعیت یابی  این که  وجود  با 
بلوغ  به   )GNSS( جهانی  مسیریابی  ماهواره ای  سیستم های 
رسیده اند اما با توجه به ضعف و نبود سیگنال های ماهواره ای 
موقعیت یابی  برای  دیگری  روش های  بسته،  فضاهای  در 
 .)Naderi, 2012: 1( شده اند  ایجاد  بسته  فضاهای   در 
برای  داخلی  سیگنال دهی  سیستم  یک  نوشتار  این  در 
جمع آوری داده های حرکتی استفاده شده است. این سیستم 
نمی تواند موقعیت دقیق کاربر تلفن همراه را مشخص کند و 
صرفاً میزان حرکت در طول روز، هفته یا حتی ماه را به صورت 
ساعتی که به منظور مشخص کردن الگوهای حضور مشترک 

بسیار اهمیت دارند، ارائه می دهد.

مدل سازی الگوهای حضور مشترک در مجتمع تجاری 
بزرگ کوروش

غرب  در  تازه ساخت  مجتمعی  کوروش  بزرگ  تجاری  مرکز 
کاربری  زیادی  تعداد  و  است  زمین  روی  با 10 طبقه  تهران 
رستوران،  و  سینما  همانند  نیز  تجاری  کاربری  از  غیر  دیگر، 
دارا است. این مجتمع درواقع یکی از بزرگ ترین مراکز خرید 
در کشور است و روزانه بسیاری از شهروندان را به خود جذب 
می کند بنابراین درک الگوهای حضور مشترک در این مجتمع 
مدیران  تا  می کند  کمک  و  است  برخوردار  باالیی  اهمیت  از 

بتوانند آن را به خصوص در هنگام وقوع بالیای طبیعی مانند 
زلزله که افراد رفتاری غیرعادی از خود نشان می دهند مدیریت 
کنند و شاید حتی برای تجمعات اجتماعی خاص در فضاهایی 

خاص برنامه ریزی به عمل آید.
همان طور که قباًل نیز اشاره شد الگوهای حضور مشترک در این 
مقاله با استفاده از دو روش، مدل سازی می شوند، اولین روش 
داده های  از  استفاده  روش  دومین  و  فضایی  چیدمان  تئوری 
تلفن همراه است. بدین منظور ابتدا در تئوری چیدمان فضایی 
نقشه مجتمع توسط نرم افزار دپس مپ )depth map( تحلیل 
شد. این نرم افزار درواقع رفتار عامل ها )جمعیت( را با استفاده 
از قوانین حرکت طبیعی و پیکربندی حاکم بر فضا مدل سازی 

می کند )تصاویر 1 تا 3(.
نتایج، نقشه های ذیل را ارائه می دهند. تصویر 4: نقشه حرکت 
بخش  که  می دهد  نشان  )سه بعدی(،  طبقه همکف  در  عامل 
مشترک  حضور  برای  باالتری  ظرفیت  خرید،  مرکز  جنوبی 
دارد زیرا نقاط در این بخش، رنگ قرمز به خود گرفته اند و 
گوشه ها و کنج های مجتمع که رنگ اکثر نقاط آن آبی است، 
ظرفیت بسیار پایین تری برای حضورپذیری مشترک دارند و 
حتی می توانند قربانی جرایمی همچون جیب بری و صدمه به 
اموال عمومی و غیره قرار گیرند، زیرا درواقع کنترل طبیعی یا 

چشم های ناظر در این نقطه کم تر وجود خواهند داشت.
می دهد.  نمایش  را  همکف  طبقه  پیوستگی  نقشه   ،5 تصویر 
پیوستگی  و  اتصال  تقاطع ها  است،  مشخص  که  همان طور 
باالتری را دارند و نکته جالب این است که با توجه به پیکربندی 
خاص فضا، جنوب مجتمع، از باالترین ظرفیت برای تعامالت 
بدین  باید  البته  است.  برخوردار  اجتماعی  و تجمعات  انسانی 
طبقات  در  کوروش  ساختمان  نقشه  که  کرد  اشاره  نیز  نکته 
مختلف تقریباً مشابه است و در نتیجه با توجه به این که در 
نظر  مد  مجموعه  داخل  صرفاً  فضایی  ارتباطات  پژوهش  این 
بوده و ورودی ها تأثیری بر روی نتایج ندارند به منظور خالصه 
گویی صرفاً تحلیل های نقشه طبقه همکف در این نوشتار بیان 

شده اند.
از  استفاده  الگوهای حضور مشترک،  بررسی  برای  روش دوم 
به  را  جمعیت  رفتار  روش  این  است.  همراه  تلفن  داده های 
صورت 24 ساعته، بررسی می کند و حضور مشترک را پس 
فضایی  چیدمان  درحالی که  می سازد،  مشخص  آن  وقوع  از 
تنها قادر به شبیه سازی محل احتمالی وقوع الگوهای مختلف 
همراه  تلفن  داده های  دیگر  منفعت  است.  مشترک  حضور 
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www.Google Earth ,2017 : تصویر1: عکس هوایی از مجتمع تجاری کوروش. مأخذ

 http://iransublet.com/blog : تصویر2 : نمای داخلی از مجتمع تجاری کوروش. مأخذ
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تصویر 4: نقشه حرکت عامل در طبقه همکف )سه بعدی(-رنگ قرمز باالترین و رنگ آبی کمترین احتمال حضور مشترک در فضا را نشان می دهد. مأخذ : نگارندگان.

http://econews.com/fa/content/1057178: تصویر 3: دید از خارج به مجتمع تجاری کورش. مأخذ
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این است که این حجم زیاد از داده را می توان به دلخواه در 
24 ساعت از روز، 7 روز هفته و یا حتی یک ماه، داشت. با 
ابر داده ها، تحلیل هایی در مورد علت، مکان و  از  این میزان 
الگوهای حضور مشترک می تواند محاسبه شوند.  زمان وقوع 
مشترک  حضور  الگوهای  در  نیز  دیگری  عوامل  همچنین 
تأثیرگذار هستند که در بخش های قبلی به آنها پرداخته شد 
همان طور که در تصویر های ذیل نیز مشخص خواهند شد این 
عوامل باعث می شوند که حضور مشترک در طبقات مجتمع 
به  توجه  با  تلفن همراه  داده های  از  استفاده  و  باشد  متفاوت 
اما  دهد  نمایش  را  تفاوت  این  می تواند  داده ها  بودن  واقعی 
بودن  مشابه  به  توجه  با  به خصوص  فضایی  چیدمان  تئوری 
و صرفاً  نیست  قائل  آنها  برای  تفاوتی  نقشه طبقات مختلف، 

پیکربندی فضایی را مدنظر قرار می دهد. 
در این پژوهش با توجه به نبود تکنولوژی پیشرفته سیگنال دهی 
همراه  تلفن  کاربران  دقیق  موقعیت  مجتمع،  ساختمان  در 

تصویر 5: نقشه پیوستگی و اتصال در طبقه همکف رنگ قرمز باالترین و رنگ آبی کمترین اتصال)احتمال برخورد( در فضا را نشان می دهد. مأخذ : نگارندگان.

مشخص نشده است و صرفاً آماری درباره زمان بازدید کاربران 
از هر طبقه و تعداد کلی آنها در دست است. نتایج در نمودار 
تلفن  ترافیک   ،6 تصویر  به  توجه  با  شده اند.  مشخص  ذیل 
همراه در مجتمع تجاری کوروش )روزانه(، مشخص است که 
چه جمعیتی در ساعات مختلف شبانه روز در طبقات مختلف 
حضور داشته اند؛ همچنین در این مجتمع، در ساعت 1 ظهر و 

7 بعدازظهر، شاهد اوج ترافیک جمعیتی هستیم.
کوروش  تجاری  مجتمع  در  همراه  تلفن  ترافیک   7 تصویر 
)روزانه(- از 30 ژانویه تا 5 فوریه 2017 )یک هفته( و تصویر 
)روزانه(-  کوروش  تجاری  درمجتمع  همراه  تلفن  ترافیک   8
از2 ژانویه تا 5 فوریه 2017 )حدود یک ماه(، نشان می دهند 
این  برای  هفته  روزهای  شلوغ ترین  جمعه ها  و  پنجشنبه  که 
است.  هفته  در  روز  خلوت ترین  شنبه ها  و  بوده  مجموعه 
همچنین قابل ذکر است که چند روز ابتدایی و انتهایی ماه نیز 

از شلوغ ترین روزها در طول یک ماه هستند.
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تصویر 6: ترافیک تلفن همراه در مجتمع تجاری کوروش )روزانه(، نمودار نمایانگر یک روز براساس 24 ساعت است. مأخذ : نگارندگان.

تصویر 7: ترافیک تلفن همراه در مجتمع تجاری کوروش )روزانه(، از 30 ژانویه تا 5 فوریه 2017 )یک هفته(، مأخذ : نگارندگان.

تصویر 8: ترافیک تلفن همراه در مجتمع تجاری کوروش )روزانه(- از2ژانویه تا 5 فوریه 2017 ) حدود یک ماه( - با توجه به اینکه نمایش چهارگانه برای یک ماه مقدور 
نبود. نمودار به صورت تجمعی هر چهار بخش را نشان می دهد. مأخذ : نگارندگان
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نتیجه گیری | در این نوشتار ابتدا اهمیت حضور مشترک در 
مشترک  الگوهای حضور  مدل سازی  و  نوین جمعی  فضاهای 
روش های  از  نمونه  دو  سپس  گرفت،  قرار  بررسی  مورد 
مدل سازی عامل- مبنا یعنی تئوری چیدمان فضایی و استفاده 
از داده های تلفن همراه معرفی شدند. در انتها نیز این روش ها 
مورد  کوروش،  بزرگ  تجاری  مجتمع  پژوهی،  مورد  روی  بر 
تحلیل قرار گرفتند. نتایج این بررسی ها را می توان در موارد 

ذیل خالصه نمود:
مدل سازی  از  استفاده  انسانی  رفتار  درک  روش های  از  یکی 
و طرفداران  اهمیت  اخیر  در سال های  که  است  مبنا  عامل- 

زیادی را کسب کرده است.
پیکربندی فضا تأثیر بسزایی بر روی تعامالت اجتماعی و رفتار 
عامل ها )مردم( دارد اما همان طور که تفاوت حضور در طبقات 
مختلف مجتمع کوروش نشان داد پیکربندی تنها عامل نیست 

و عوامل دیگری نیز بر الگوهای حضور تأثیر می گذارند.
و  جمعیتی  ترافیک  تحلیل  برای  روشی  فضایی  چیدمان 
این  اما  است  شهری  فضاهای  در  محتمل  مشترک  حضور 
روش نمی تواند عواملی همچون کاربری، فرهنگ و زمان را در 
تحلیل های خود بررسی کند و نیاز به روش های تکمیلی در 

این زمینه مشهود است.
تأثیرات سناریوهای  و  نتایج  مبنا می تواند  عامل-  مدل سازی 
طراحی مختلف را نشان دهد و از بروز اشتباهات جبران ناپذیر 
نماید  معماری جلوگیری  و  و طراحی شهری  برنامه ریزی  در 
برای مثال همان طور که می دانیم افراد در هنگام وقوع بالیای 
طبیعی رفتارهایی غیرعادی از خود بروز می دهند که ممکن 
الگوی  مدل سازی  از  استفاده  با  باشد،  است خود خطرآفرین 
ارتقای  برای  را  طراحی ها  می توان  بحران  هنگام  در  حرکتی 
ایمنی بهینه کرد و یا برای مثال در تحلیل ترافیک خیابان ها 
به حرکت  توجه  با  را  اراضی  کاربری  تغییر در  تأثیر  می توان 
ازدحام  افزایش  در صورت  و  کرد  پیش بینی  فضا  در  عامل ها 
معبر بیش از ظرفیت خیابان در الگوی کاربری اراضی تجدید 
مقیاس  در  می تواند  پیش بینی ها  این  گیرد،  صورت  نظر 

و  )طراحی  بزرگ تر  مقیاس های  تا  )معماری(  کوچک  خیلی 
برنامه ریزی شهری( انجام شوند.

بزرگ  تجاری  مجتمع  در  مشترک  حضور  مدل سازی  نتایج 
بخش  به خصوص  مکان ها  برخی  که  می دهد  نشان  کوروش 
و  مشترک  حضور  برای  باالتری  پتانسیل  مجتمع  جنوبی 
تجمعات عمومی غیررسمی دارند )با توجه به اختالف رنگ ها 

در تصویر 4(.
با این روش با نگاهی هوشمندانه و آگاهانه می توانیم الگوهای 
و  شناسایی  خرید  مجتمع های  داخلی  فضاهای  در  را  حضور 

مدیریت نماییم.
الگوهای  کوروش  مجتمع  در  زمان  برحسب  جمعیت  رفتار 
شبانه روز،  مختلف  ساعات  در  را  متفاوتی  مشترک  حضور 
روزهای هفته و ماه نشان می دهد. بر این اساس پنجشنبه ها و 
جمعه ها شلوغ ترین روزهای هفته و شنبه ها خلوت ترین روزها 
شلوغ ترین  ماه  انتهایی  و  ابتدایی  روزهای  همچنین  هستند 

روزهای ماه هستند.
درک  منظور  به  می تواند  همراه  تلفن  داده های  از  استفاده 
فضاهای  در  عامل ها  موجود  و  واقعی  رفتارهای حرکتی  بهتر 
مسلماً،  و  شهری  حمل ونقل  عمومی،  فضاهای  اجتماعی، 
پیش بینی  سپس  و  دقیق  و  به هنگام  به صورت  ساختمان ها 
روندهای آتی مؤثر باشد. برای مثال همان طور که در انتهای 
صورت  به  جمعه ها  و  پنجشنبه ها  شد  مشخص  پژوهش  این 
هستند  کوروش  مجتمع  در  هفته  روزهای  شلوغ ترین  عادی 
سال  کل  در  روند  این  داشت  انتظار  می توان  نتیجه  در  پس 
در  باشد،  یکسان  نوروز  عید  همچون  خاص  روزهای  از  غیر 
نتیجه می توان تدابیر ترافیکی ویژه ای در اطراف این مجتمع 
ازدحام  بروز  از  جلوگیری  برای  ستاری  بزرگ راه  به خصوص 

ترافیک اتخاذ کرد.
در انتها باید این نکته را اضافه کرد که این پژوهش برخی از 
فضاهای  در  مشترک  حضور  مدل سازی  و  تحلیل  روش های 
جمعی را که می توانند به منظور طراحی، مکان یابی و مدیریت 

بهتر فضاهای نوین جمعی استفاده شوند را نمایش می دهد.
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پی نوشت

1. یک ارالنگ میزان ترافیک تولیدشده به وسیله هر کاربر زماني که او از یک کانال به مدت یک ساعت استفاده می کند است )این یک ساعت معموالً ساعت شلوغي 
شبکه است(. 
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