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Aims Visual illusions are the most common perceptual illusions, but in urban literature are less 
addressed. Therefore, the present study seeks to achieve a new approach to analyzing the visual illusion 
in the layout of urban space elements.
Methodology This research was conducted in 2021 and included scientific-research articles in the 
field of visual error perception during the years 2000-2020. In this meta-method analysis, all Google 
ScienceDirect, research gate, and GoogleScholar were examined for classification into research data. 30 
related articles were chosen. Design based on meta-method analysis, for perceiving the mechanism of 
visual error perception in the arrangement of urban elements and locating the focal point in the city, 
visual error “change the size-distance of urban landscapes”, as a developmental and experimental 
method, in a sample of urban space with focal point and background Visually modeled using SketchUp 
2017 software.
Findings The main components of the methodology of the visual illusion studies were determined by 
using the metamethod combined method. Based on this methodology, a specific Visual illusion of the 
change of the size in 3d urban space and Landolt C visual acuity chart was modeled by using SketchUp 
software. The specific nature of this visual illusion was characterized, and the ability of the SketchUp 
software and the visual acuity chart of Landolt C in the analysis of the Visual illusion was determined.  
Conclusion A Turning and design point, namely point M, was presented By modeling the size perception 
illusion. Hence the focal point of urban space with comparison its background before and after point M is 
perceived differently. This point and its specific illusion create a specific potential for planning the urban 
spatial system and the dominance of focal points in specific tourism and memorial corridors.
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 چکیده 

 شهری ادبیات در هستند که ادراکی ترین خطاهایرایج بصری خطاهای: اهداف

دنبال دستیابی به یک لذا پژوهش حاضر، به .است شده پرداخته آن به کمتر

 عناصر دمانیدر چ یبصر  یخطابهره گیری از  وتحلیلتجزیهدر  نینو یکردیرو

 ی است. شهر  یفضا

-یمقاالت علم انجام شد و شامل ۱۴۰۰در سال  پژوهش نیا  شناسی:روش

در  بود. ۲۰۲۰-۲۰۰۰ یهاسال یط یبصر  یادراک خطا هنیدر زم یخارج یپژوهش

گاهیپا یپژوهش، تمام یهابه داده یابیدست یمند فراروش، برانظام یابیارز نیا

قرار  یمورد بررس رکتیدانسیو سا تیگسرچیگوگل اسکالر، ر یاطالعات یها

مبتنی بر مدل فراروش، برای ادراک  مقاله مرتبط انتخاب شدند. ۳۰گرفتند. 

سازوکار ادراک خطای بصری در چیدمان عناصر شهری و جانمایی نقطه کانونی 

صورت روش فاصله مناظر شهری"، به-در شهر، خطای بصری " تغییر اندازه

ای از فضای شهری با دارابودن نقطه ای و استراتژی آزمایشی، در نمونهتوسعه

، SketchUp 2017افزار بعدی با استفاده از نرمصورت سههکانونی و زمینه بصری ب

 سازی شد.مدل

ی شناسهای روشترین مولفهبا استفاده از روش ترکیبی فراروش، مهم ها:یافته

مطالعات ادراک خطای بصری تبیین و مبتنی بر آن، خطای خاص تغییر اندازه در 

و چارت حدت بینایی  SketchUpافزار بعدی با استفاده از نرمفضای شهری سه

Landolt Cسازی شد. ماهیت خاص خطای مذکور مشخص و قابلیت ، مدل

، در ارزیابی خطای بصری Landolt Cو چارت حدت بینایی  SketchUpافزار نرم

 مشخص شد. 

نقطه  یعنی یادراک اندازه، نقطه خاص طراح یخطا یساز با مدل گیری:نتیجه

 نهیزمبا توجه به پس یشهر  یشد که با توجه به آن، کانون فضا هی، اراM عطف

خاص آن،  ینقطه و خطا نی. اشودیآن در قبل و بعد از نقطه، متفاوت ادراک م

در  یونشهر و غلبه نقاط کان یینظام فضا یز یربرنامه برای یاژهیو تیظرف

 .کندیم جادیا یادمانیو  یخاص گردشگر  یدورهایکر

 سنجی، چیدمان فضایی، خطای بصری، فراروشچارت بینایی :کلیدواژگان
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 مقدمه

ادراک و خطای بصری از موضوعات قابل توجه پژوهشگران و 

 شناسی، ریاضیات، فیزیک و، عصبشناسیکارشناسان فلسفه، روان

های است که در این زمینه با ارایه نظریات، الگوها، مدل غیره

دنبال کشف سازوکار و کاربرد های متعدد، بههندسی و انجام آزمایش

ای را معطوف موضوع مذکور، دامنه و طیف گسترده. آن بوده است

 . [Rakcheeva, 2018] به خود کرده است

ر تحقیقات دمفاهیم پایه ادراک بصری و هندسه ادراکی مبتنی بر 

میالدی  ۱۹فیزیولوژی چشم و قوه بصری در اواخر قرن  زمینه

توجهات را به سمت ادراک فضایی هنر، معماری و شهر جلب کرد و 

برداری از اثرات زمینه های فراوانی برای بهرهبه موجب آن، تالش

 هایهای مختلف از تهیه طرحها در فعالیتبینی آنبصری و پیش

طراحی فضا و جانمایی مبلمان صورت گرفته است توسعه شهری تا 

[Ervin & Steinitz, 2003].  

با تاکید بر مفاهیم پایه بصری، "طراحی فضا" را شامل طراحی  فرانکل

 ,Nijhus]داند های بصری میادراکی مبتنی بر واقعیت فضای
 را در برابر مشاهده"قابل  . او در تعریف واقعیت بصری، "فرم[2011

 طراحی بعدی درسه ترکیب از مهم ایجنبه عنوانبه مادی فرم

شده از داند. "فرم قابل مشاهده" از نظر محتوا، اطالعاتی مسطحمی

بر اساس اطالعات تصویری که در  بعدی است کهفضای فیزیکی سه

 در هک تصویری کند. اطالعاتشود، عمل میشبکیه چشم تصویر می

ط بعدی توساک فضای سهشود، مبنای ادر می تصویر چشم شبکیه

 ییمتفاوت فضای جغرافیا بسیار دارای ابعادیگیرد و ناظر قرار می

د. متفاوتی دار  محیطیقابلیت  آن و هر بعد است شدهگیرییا اندازه

 )و بعد فاصله (عمقدید) جانبی (میدان بعد  این فضای ادراکی شامل

 . [Nijhus, 2011] است

که ادراک بصری از فضا، همواره مطالعات متعدد نشان داده است 

تواند توسط برخی عوامل تحریف شود. از نظر صحیح نیست و می

ای ههای فزایندشناسان، فضای بیرونی فرافکنی شده و تناقضروان

. [Gregory, 1997]های اولیه وجود دارد میان ادراک و واقعیت

 در ردیبکار بسیار ابزارهایی«... خطاهای بصری، ،آلسکل گفته به بنا

 سیستم پنهان هایمحدودیت توانندمی چون هستند بصری علوم

 دراکا کنند که افشا ایشیوه به را بشر بصری قوه سازوکار ادراکی و

  .[Oliver, 2006] »نیست آن انجام به قادر معمولی

بندی خاصی از خطای بصری تحت عنوان دسته بورینگبه عقیده 

خطای جهت (زمانی که راستای هندسی در دو دسته -خطای بصری

شود) و خطای درستی استنباط و قضاوت نمییک خط یا شکل به

ندی بشود) طبقهگستردگی (زمانی که اندازه یا طول درست درک نمی

های بصری) در شبکیه کند که نویز (سیگنالشود. او بیان میمی

صویر ت هایصورت سیستماتیک، موجب تخمین غیرواقعی ویژگیبه

 خطای جهت را بورینگدهد. و در نتیجه خطای بصری رخ می شده

داد و خطاهای  توضیح محل هایگیریاندازه در نویز ناشی از

دوم قرار دارند) را اینگونه بیان  دسته در گستردگی (اکثر خطاها

 تری رابزرگ مناطق که هاییکمیت نمایش در کند که نویزمی

 ازشپرد به است ممکن نویز این. باشد داشته وجود دهندمی پوشش

 ناطقم روی نویز تجربی، لحاظ از. شود داده نسبت بصری سیستم در

شود می مناطق این تیرگی باعث و گذاردمی تاثیر تربزرگ فضایی

[Boring, 1942] ،بر شکل یک در مجاور هایبخش. از این رو 

 ندشومی درک ترنزدیک هاآن نتیجه در و گذارندمی تاثیر یکدیگر
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[Fermüller & Malm, 2004] با بررسی ابعاد دید ناظر در فرم .

 انتومی قابل مشاهده (بعد جانبی و بعد عمق) و انواع خطای بصری

ار نمود شرح عوامل شناختی خطای بصری در فرم قابل مشاهده را به

عوامل شناختی موثر بر سازوکار ادراک بصری (فرم  کرد. بندیطبقه ،۱

گیری بعد افقی بر اساس میزان نویز در اندازهقابل مشاهده) در 

وضوح شکل در میدان دید ناظر، موجب کژنمایی و عدم تطابق 

ساختار شکل با واقعیت فضایی در نتیجه اختالل در دریافت واقعیت 

شکل از زمینه خواهد شد. در خصوص بعد عمق نیز، چالش بازسازی 

روی شبکیه، بعدی محیط از طریق یک طرح دو بعدی ساختار سه

موجب اختالل در ادراک فاصله و اندازه و در نتیجه خطای گستردگی 

 شود. می

 چیدمان فضای شهری ،جدید نیاز تدوین طرحپیششهرسازی،  در

منظور درک فضا از طریق مند بهرویکرد روش ،مبتنی بر دانش

منظر و چیدمان مقاالت اولیه در زمینه طراحی . وتحلیل استتجزیه

 [Repton, 1803; Hubbard & Kimbal, 1935] مانندفضایی 

ر بعدی مبتنی بطراحی ارزشمند را با ارایه اصول ساخت فضایی سه

. از طرفی مطالعات متعددی از کردندتجربه عملی و آزمایش ارایه 

برداری، فنون با امکانات جدید چون، نقشه [Nijhus, 2011]قبیل 

فرم قابل یدمان فضایی ، چافزارهای کاربردیمحاسباتی و نرم

ظر در نابا سایر عناصر شهری توسط را مشاهده و ترکیب فضایی آن 

ارزیابی کرد. لذا با توجه به اهمیت فرم قابل مشاهده در  حال حرکت

چیدمان عناصر شهری، تاثیر خطای بصری نیز باید در محاسبات 

 فنی لحاظ شود.

 کانون و اصلی فضا عنوان عنصرفضای شهری به کانونی نقاط

سایر  به بیشتری نسبت چیدمان فضا، اطالعات استراتژیک

  مقصد یا" فضایی ربای"آهن عنوانبه و ارایه های شهریمولفه

اندازه، فاصله و  چون کانونی اطالعاتی نقطه .کندعمل می حرکت

های مولفه. تحریف عامدانه [Nijhus, 2011] دهدارایه می جهت

از طریق  نقطه کانونی و عناصر شهریمشاهده موثر بر فرم قابل 

 دهد. مطابقچیدمان آگاهانه، تجربه ادراکی ناظر را از فضا تغییر می

) با شناخت عوامل موثر بر ۱مشاهده (نمودار های فرم قابل با مولفه

توان آگاهانه مسیری را نسبت به نقطه ایجاد خطای بصری، می

اهده نقطه کانونی را تر یا بلندتر یا فرم قابل مشکانونی کوتاه

تر از شرایط حقیقی آن، به ذهن ناظران و تر/کوچکبزرگ

اط در ایجاد شکوه فضایی نقکنندگان از فضا متبادر ساخت و استفاده

 کانونی در فضای شهری بهره برد. 

یژه وشناسی ادراک بصری بهآنچه در مباحث نظریات نوین حوزه روان

تسلط و تاکید نقاط کانونی در فضاهای شهری مطرح شده است که 

از ساختار نقطه  مناسب هندسی سازمانی محصول فضای شهری، در

کانونی (کانون توجه دید) و نشانگر (عنصر فضایی در پس زمینه دید 

 یدرقابتی د رابطه یک عنوان جسمی مزاحم درناظر) است. نشانگر به

وسط تشود که نقطه کانونی قرار گرفته و موجب می کانون اصلی با

 تر به اشتباه ادراک شود. خطایتر/کوچکدورتر یا بزگ/ترنزدیک ،ناظر

شی ای ناهای زمینهمذکور به لحاظ فیزیولوژی، تحت نفوذ سیگنال

 Đorđević]از اثرات تفاوت دید دوچشمی در ادراک بصری است 
& Vujic, 2010] . 
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ه شهر بایستی ب با توجه به وقوع این خطای بصری، نقاط کانونی

صورت برجسته و باشکوه در فضای ریزی شود که بهنحوی برنامه

شهری مطرح شود. لذا روش تحلیل و موقعیت چیدمان فضایی 

بایست توسط فنون محاسباتی، ارزیابی و محاسبه عناصر شهری می

-می طراحان های کالبدی فضا،ویژگی این آگاهانه تنظیم باشود. 
 تجربه های متفاوت،در مقیاس اهداف طرح درنظرگرفتن با توانند

 . کنند دستکاری ادراکی فضا را

ه در فضا و سازه مطرح شد یاز قرون وسط یدر معمار  دید ایخط

ل شد و قابل کنتر  یعناصر ساختمان ودر تناسبات  رییکه با تغ است

بندی سطوح تقسیم یفاصله، وزن و حت اس،یطراحان در تقارن، مق

و  ریزیرغم آنکه برنامهبودند. لذا علی خطای بصری جادیال دنبابه

طراحی شکوهمند فضای شهری، نیازمند درک صحیح ادراک خطای 

ند مشناسی نظامبصری و الگوی کاربرد آن است، اما تاکنون روش

برای انجام پژوهش تدوین نگشته است. از این رو، این پژوهش 

مند ادبیات معتبر ادراک خطای بصری و دستیابی دنبال درک نظامبه

صر عنا دمانیدر چ یبصر  یوتحلیل خطادر تجزیه نینو یکردیروبه 

شناسی ی است. این پژوهش با ارزیابی روششهر  یفضا

شناسی را از حیث کاربرد ترین روشهای مرتبط گذشته، مهمپژوهش

ی از خطای اآن در مقاالت بیان داشت و با استفاده از آن، نمونه

ی ساز بصری تغییر اندازه یک نشانه در چیدمان فضای شهری، مدل

 شد و ویژگی خاص آن ارایه شد. 

 

 شناسیروش

نظر هدف، ه از انجام شد. این مطالع ١٤٠٠پژوهش حاضر در سال 

 وهیچندگانه به ش یو روش، موردپژوه تیماه ثیو از ح یاتوسعه

پژوهشی -آوری اطالعات مقاالت علمیاست که با جمع فراروش

های مختلف، به بررسی، خارجی صورت گرفت که از جوانب و دیدگاه

د. بودن بصری پرداخته-بندی و بسط نظریات خطای ادراکیچارچوب

ترین مقاالت با موضوع ادراک و خطای بصری خارجی از سال مرتبط

). در این ارزیابی N=۳۰انتخاب و بررسی شدند ( ۲۰۲۱تا  ۲۰۰۰

های پژوهش، تمامی مند فراروش، برای دستیابی به دادهنظام

، (Google Scholar)های اطالعاتی گوگل اسکالر پایگاه

دایرکت و ساینس (ResearchGate)گیت ریسرچ

(ScienceDirect) وجوی مورد بررسی قرار گرفتند. پس از جست

در  Visual Perception و  Visual Illusionهای کلیدواژه

های مختلف، تعداد مقاالت مرتبط شناسایی شدند. مقاالت پایگاه

مناسب از طریق ارزیابی عنوان، چکیده، دسترسی محتوا و کیفیت 

های مناسب و قابل های پژوهش برای انتخاب پژوهشروش

، بودند. ۱مقاله انتخابی مطابق با جدول  ۳۰استفاده، انتخاب شدند. 

ها، برای هر مندکردن پژوهش، بعد از شناسایی پژوهشظامبرای ن

به نحوی که مقاالت در ابتدا  کدام از آنها کدگذاری انجام شد؛

بندی شده و خروجی آنها بر اساس اهداف، صورت موضوعی دستهبه

 ها تنظیم شد.شناسی، متغیرها، روش تجزیه و تحلیل دادهروش

 

 بندی موضوعی مطالعاتدسته) ۱جدول 
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در  نینو یکردیرو نیتدو پژوهش مبتنی بر هدفبا توجه به 

و در د ی،شهر  یفضاعناصر  دمانیدر چ یبصر  یوتحلیل خطاتجزیه

و نقد  شناسیبیمنظور آسبه ،گام اولشد؛ در  میبخش تنظ

 خطای ادراک هیمطالعات اول قیتحق یهاروش ،گذشته هایپژوهش

وتحلیل قرار فراروش، مورد تجزیه متدولوژی با استفاده از ،یبصر 

ه و جامع رها،یمتغ ها،هیوتحلیل فرضشامل تجزیه بخش نی. اگرفت

و در  بود ،است شناسینمونه و هر آنچه که مربوط به بحث روش

شناسی مطالعات منتخب، ، مبتنی بر اهمیت و تکرار روشگام دوم

از خطای بصری تغییر اندازه به دو صورت آزمایشگاهی و ای نمونه

سنجی و در فضای شهری مفروض، مدل ریاضی در قالب چارت بینایی

 سازی شد.مدل

ای با استفاده از مبتنی بر مدل فراروش، روش تحقیق توسعه

استراتژی تجربی (آزمایشی)، شیوه غالب و متدولوژی متداول کشف 

بصری مطرح شده است. از این رو،  و درک سازوکار ادراک خطای

برای ادراک سازوکار ادراک خطای بصری در چیدمان عناصر شهری 

له فاص-و جانمایی نقطه کانونی در شهر، خطای بصری " تغییر اندازه

ای و استراتژی آزمایشی، در صورت روش توسعهمناظر شهری"، به

 نه بصریای از فضای شهری با دارابودن نقطه کانونی و زمینمونه

، SketchUp 2017افزار بعدی با استفاده از نرمصورت سهبه

افزار مذکور، محاسبات اندازه سازی شد. از آنجا که در نرممدل

های ریاضی انجام سازیبخصوص در زوایای دید ناظر، مبتنی بر مدل

لیل وتحگرفته است، خروجی دید ناظر در فواصل مختلف، مورد تجزیه

سازی مذکور با مدل فراروش از حیث تباط مدلقرار گرفت و ار 

های مشابه و شناسی، متغیرهای اساسی پژوهشماهیت، نوع روش

منظور ها است. همچنین بهوتحلیل دادهآوری و تجزیهروش جمع

سازی فوق در بررسی متغیرهای پژوهش و سنجش صحت مدل

ت ر شده، خطای بصری تغییر اندازه در چامحیط آزمایشگاهی کنترل

صورت استاندارد که ساختار و فرمت آن به Landolt Cحدت بینایی 

دقت و حدت بینایی ناظر طراحی و تنظیم شد که این مبتنی بر 

گیرد. سنجی مورد استفاده قرار میهای بیناییتست در پژوهش
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 هایسازی خطای بصری ادراک اندازه در تست مذکور، ویژگیشبیه

 ند. کبینایی افراد را مشخص می این خطای بصری مبتنی بر حدت
 

 هایافته

 گام اول: تنظیم مدل فراروش 

از مقاالت  %۵۳، حاکی از آن است که ارزیابی مقاالت از حاصل نتایج

وجوی کشف عدد) دارای فرضیه هستند و پژوهش آنها در جست ۱۶(

رابطه و نوع رابطه بین متغیرهای اساسی آن است. تمامی مقاالت 

جدا از وجود یا عدم وجود فرضیه، دارای هدف هستند مورد بررسی، 

که سئوال، فرضیه و متغیرهای پژوهش نیز مبتنی بر آن تنظیم 

 شود.می
ی های تحقیق و دستیابمتغیرهای تحقیق که فاکتور سنجش مولفه

، صورت کمیبه اهداف تحقیق است، بسته به نوع روش تحقیق به

ق ایگاه آن در سئوال تحقیکیفی یا آمیخته متفاوت است و بنابر ج

صورت مستقل یا وابسته بود. موضوع ادراک و خطای بصری با به

توجه به سازوکار پیچیده خود، شامل حجم قابل توجهی از متغیرها 

، در سه معیار کلی با سهم فراوانی در ۲بود که با توجه به نمودار 

اظر )، ن%۵۱مطالعات عبارت بودند از: محرک بصری (سیگنال بصری؛ 

 ). %۲۰) و محیط بصری (%۲۹ادراکی؛ -(قوه بصری
ترین متغیرهای مورد بررسی از حیث تکرار با توجه به ارزیابی، مهم

گیری محرک بصری، بودند که زمینه و جهتدر مطالعات، متغیر پس

به ترتیب از عوامل محیط بصری و محرک بصری است. اهمیت ارایه 

ای تدوین الگوی طراحی و ترین متغیرهای مورد بررسی بر مهم

ترین فاکتورهای موضوع است. ریزی شهری مبتنی بر اساسیبرنامه

های مغفول ارزیابی ادراک و خطای بصری را نیز از طرفی زمینه

 سازد. نمایان می

سازی مقاالت، مطالعات با مدل %۵۷، بیش از ٣مطابق با نمودار 

انسان، دارای روش سازی قوه بصری ادراک، خطای بصری و شبیه

ابطه نمودن ر ای با هدف تبیین علت پدیده یا مشخصتحقیق توسعه

ی) صورت تجربی (آزمایشبین متغیرهای وابسته و مستقل بود که به

مقاالت دارای روش تحقیق  %۲۳انجام گرفته بودند. پس از آن 

بنیادی، به توسعه نظریات ادراک و خطای بصری پرداخته و در 

های االت با روش کاربردی، به آزمون و کاربرد مدلمق %۲۰نهایت 

ای یا تبیین علت خاص ادراک بصری برای کشف ماهیت پدیده

 صورتای یا بهنامهصورت پیمایشی در قالب پرسشای بهپدیده

 تجربی در قالب فعالیت آزمایشگاهی پرداخته بودند. 

به ترتیب فراوانی تکرار مقاالت، روش میدانی  آوری دادهروش جمع

-ای) و روش ترکیبی (کتابخانه%٢٣ای ()، روش کتابخانه%٧١(

. )٤(نمودار  های خود پرداخته بودندآوری داده) به جمع%٦میدانی؛ 

 ، به ترتیب ۵های تشخیص ادراک بصری مطابق با نمودار روش

)، روش %۴۸ریاضی ( سازیدرصد تکرار در مقاالت عبارتند از: مدل

روش -سازی ریاضیسازی ریاضی یا مدلمدل-افزارترکیبی (نرم

افزارهای ) و نرم%۲۰های آزمایشگاهی ()، روش%۲۴آزمایشگاهی؛ 

 ). %۸سازی (شبیه

 

 
 ترین متغیرهای مورد بررسی مطالعاتفراوانی مهم) ۲نمودار 
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د محاسبه زاویه و میدان دی
ناظر

هدست (واقعیت مجازي 
VR-عینک(

ترکیبی
6%

انواع تحقیق مقاالت 

مورد بررسی

بنیادي
23%

نظري
100%

داده بنیاد

توسعه اي
57%

) علّی(تبیینی 
88%

)یآزمایش(تجربی 

اکتشافی
18%

پیمایشی

کاربردي
20%

توصیفی
33%

پیمایشی

)علّی(تبیینی
33%

)آزمایشی(تجربی 

اکتشافی 
33%

پیمایشی

 انواع تحقیق براساس نتیجه

 انواع تحقیق براساس هدف
 انواع استراتژي تحقیق 
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 وتحلیل داده در مطالعاتهای تجزیهو روش تکنیک) ۵نمودار 

 

 سازی خطای بصری تغییر اندازه گام دوم: مدل

حدت چارت سازی خطای بصری تغییر اندازه، از در راستای مدل

عمق نقطه کانونی و جسم -برای سنجش اندازه Landolt Cبینایی 

نتایج آزمایشگاهی چارت حدت بینایی  مزاحم (نشانگر) استفاده شد.

عنوان نمونه نشان داده ) به۱(شکل  C16و  C1در موقعیت مکانی 

شد. در این حالت اندازه نقطه کانونی که در چارت با رنگ قرمز 

متر ۰٫۵×۰٫۵م متر و جسم مزاح۱×۱مشخص شده است، با ابعاد 

های طراحی بر اساس فاصله و عمق ناظر برای تست طراحی و اندازه

 مذکور تعیین شد. 

متری ناظر تا ۷۰و در فاصله  C1(الف)، ناظر در موقعیت  ۲در شکل 

ور، آمده در موقعیت مذکدستنقطه کانونی قرار گرفته است، نتایج به

رغم آنکه اندازه نقطه کانونی دو برابر اندازه نمایانگر آن بود که علی

تر از نشانگر ادراک نشانگر است، اما اندازه جسم کانونی، کوچک

در فاصله  C ۱۶عیت (ب) موقعیت ناظر در موق ۲شود و در شکل می

 دهد، در اینمتری ناظر تا نقطه کانونی قرار گرفته که نشان می۳۰

ین امر، شود. اتر ادراک میشکل نقطه کانونی نسبت به نشانگر بزرگ

بیانگر اتفاق نوعی از خطای بصری تغییر اندازه در فواصل مختلف 

-یکانون زمینه (نقطه-شده با اندازه واقعی شیءاست که اندازه ادراک

دست آماده در محیط آزمایشگاهی، نشانگر) متفاوت است. نتایج به

 صحت مدل ریاضی را تایید کرد.

 نشانگر در فواصل-دست آمده از دید ناظر به نقطه کانونینتایج به

بعدی محیطی شهری فرضی با سازی سهمختلف با استفاده از مدل

در خیابان  مترKF (۱۳٫۴۸)، ارتفاع نقطه کانونی (٣مفرضات (شکل 

متر و موقعیت ناظر در KR (۶٫۴و ارتفاع نشانگر (متری) ٤٠شهری (

) در مسیر که بر اساس زوایای دید ناظر Mنقطه مدل سازی ریاضی (

سازی و موقعیت ناظر در ، پالن مدل۴محاسبه شد. در شکل 

، نیز ارایه شد. همان گونه که مشاهده M-2و  M+2های موقعیت

تر از نشانگر و در جسم کانونی، کوچک M+2ت شود در موقعیمی

این شود. تر از نشانگر درک میجسم کانونی بزرگ M-2موقعیت 

مینه ز رغم ارتفاع باالتر نقطه کانونی نسبت به پیشنتیجه علی

که در آن ارتفاع کانون و نشانگر،  M (نشانگر) روی داد. وجود نقطه

، روی ناظرعنوان نقطه عطف ادراکی در مسیر پیادهیکسان است، به

در این مدل بعدی ارایه شد. سازی سهطور خاص با استفاده از مدلبه

فرضی، نقطه کانونی ساختمان گنبدی در محور دید مسیر پیاده بود. 

 K(R)ر (پس زمینه) و ارتفاع نشانگ (K(F))ارتفاع نقطه کانونی 

 ، مشخص شد.١معادل مفروضات در شکل 

 

ريتکنیک تشخیص ادراك بص

نرم افزار
8%

VRفناوري 

GIS

طیف سنج الکترواپتیکی

مدل ریاضی
48%

SOBELفیلتر لبه یابی 

 Cannyآشکارسازي لبه

RAPالگوي نامتقارن تکراري 

اختالف گاوسیDOGوزن دهی

روش آزمایشگاهی
20%

ثبت نوع حرکات چشم

Fantzآزمایش 

مکانیسم جواب روشن و خاموش و دید 
دوچشمی

روش ترکیبی
24%
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 در نقطه کانونی و جسم مزاحم (نشانگر) Cابعاد انداز ) ۱شکل 

 

 

 
 C16؛ ب) موقعیت C1های: الف) موقعیت در موقعیت Cسنجی ابعاد اندازه چارت بینایی) ۲شکل 

 

 

 
 بعدیسازی سهدر مدل M، نشانگر و نقطه نمای جانبی موقعیت نقطه کانونی) ٣شکل 

 

 ب الف
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 (د) M(ج) و  M-2(ب)،  M+2موقعیت ناظر به ترتیب در نقاط  (الف) و  Mپالن موقعیت نقطه ) ٤شکل 

 

 ب

 ج الف

 د
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 بحث

 تواندمی و نیست واقعیت با مطابق همواره فضا، از ادراک بصری

 شود. درک سازوکار خطاهای تحریف خطاهای ادراکی برخی توسط

کارگیری آن در مسائل روزمره زندگی بشری، یکی از بصری و به

های اساسی آن های اساسی پژوهشگران است. یکی از زمینهدغدغه

طراحی تیپولوژی و چیدمان فضای شهری است -ریزیبرنامه

[Shakibamanesh et al., 2014] ،پژوهش حاضر . از این رو

ر د یبصر  یوتحلیل خطادر تجزیه نینو یکردیرو نیتدوسعی در 

 رمقاالت و د یباتوجه به بررس ی داشت.شهر  یفضاعناصر  دمانیچ

 یادراک خطا یهامدل فراروش، مقاالت و پژوهش یخروج تینها

 یخطا دهیپد یبا هدف واکاو یاتوسعه قیاز روش تحق یبصر 

اف به اهد یابیدست برایمطالعات  نیاند که ااستفاده کرده یبصر 

 یبتجر قیتحق یاز استراتژ  ق،یروش تحق نیبر ا یمبتن قیتحق

ها با روش پژوهش یهاداده تیکردند و در نها ستفاده) ایشی(آزما

 قرار گرفتند. لیو تحل هیمورد تجز یشگاهیآزما-یاضیر

[Carmi & Kimhi, 2015; Tseng et al., 2012; CLOUTEN 
et al., 2011; Grzeczkowski et al., 2017; Furman & 
Gur, 2012; Blakeslee & McCourt, 2001; Lavrenteva 
& Murakami, 2018; Fermüller & Malm, 2004; Karim 
& Kojima, 2010; Chi et al., 2014; Ge et al., 2006; Dyde 
& Milner, 2002; Đorđević & Vujić, 2010; 
[Wackermann, 2010; Khuu & Kim, 2013; Burge et 

al., 2010. 

شناسی مدل فراروش، نوع خاصی از خطای با توجه به خروجی روش

 ید ناظر به نقطه کانونیسازی شد که در آن دبصری تغییر اندازه مدل

روی، ثبت شد. استفاده از های مختلف مسیر پیادهدر موقعیت

و غیره  AutoCADو  GISبعدی چون سازی سهافزارهای مدلنرم

های های پنهان آن، در پژوهشبرای کشف سازوکار ادراک و جنبه

 ,Nijhuis]گیرد ادراک و خطای بصری مورد استنفاده قرار می
. از این رو، ارزیابی خطای [Symeonidou, 2016]و  [2011

افزار بصری تغییر اندازه با استفاده از قابلیت دید ناظر نرم

SketchUp  تکنیک بدیع در گستره پژوهش ادراک بصری است که

توانایی بینایی انسان را  [Tseng et al., 2012]همچون پژوهش 

کند. از طرفی قابلیت سازی میدر درک شکل قابل مشاهده شبیه

 & Đorđević]خاص خطای مورد بررسی همسو با نتایج پژوهش 
Vujić, 2010]  است که تغییر اندازه ادراکی اشیاء، بر خالف قانون

 و متناسب با زاویه دید ناظر است.  پرسپکتیو خطی

 رویکردهای سنتی چون سازی پژوهش نسبت به مزیت مدل

سازی ادراک سازی و مدلن شبیهتنها امکاماکت این است که نه

های دخیل توان متغیرها و شاخصکند، بلکه میناظر را فراهم می

های آن دستکاری نمود. لذا در پژوهش را برای ارزیابی مولفه

که مبتنی بر  SketchUpافزار سازی پژوهش با استفاده از نرممدل

 کند، سازی میهای ریاضی و هندسی دید ناظر را شبیهمدل

ابزار کارآمدی برای ارزیابی خطای بصری است که تاکنون در این 

 های زمینه مورد استفاده قرار نگرفته است. از طرفی هزینه

صورت ماکت، نسبتًا باال است؛ بعدی بهزمانی و مالی ایجاد مدل سه

 پایین است.  SketchUpافزار ها در نرمدر صورتی که این هزینه

هایی از قبیل ف پژوهش نیز، محدودیتدر مسیر رسیدن به اهدا

های تاثیرگذار از قبیل ها و شاخصکردن مولفهعدم امکان دخیل

ابعاد عاطفی و شخصیتی ناظر در فرایند ادراک بود. این پژوهش را 

توان با در نظرگیری سایر ابعاد ادراکی و خطاهای بصری توسعه می

فضای شهری، به داد و در نهایت با تدوین ماتریس چیدمان عناصر 

 طراحی فضای شهری دست یافت. -ریزیالگوی برنامه
 

 گیرینتیجه

 نقطهسازی خطای ادراک اندازه، نقطه خاص طراحی یعنی با مدل

، ارایه شد که با توجه به آن، کانون فضای شهری با توجه M عطف

شود. به پس زمینه آن در قبل و بعد از نقطه، متفاوت ادراک می

خطای تغییر اندازه مورد بررسی، ارایه نقطه عطفی در ماهیت خاص 

طراحی -ریزیکریدور دید ناظر در حال حرکت است که امکان برنامه

کند که در آن نقطه، ارتفاع چیدمان عناصر فضای شهری ایجاد می

ریدور زمینه کبودن از ارتفاع عناصر پیشتررغم بزرگنقطه کانونی به

قبل و بعد آن نیز ارتفاع نقطه کانونی به  شود ودید، برابر ادراک می

ود. شزمینه ادراک میتر از ارتفاع عناصر پیشتر و بزرگترتیب کوچک

ریزی نظام فضایی شهر و غلبه ای برای برنامهاین خطا، ظرفیت ویژه

نقاط کانونی در کریدورهای خاص گردشگری و یادمانی ایجاد 

 کند. می
 

)، (دکتری ریاضی گلمکانیدر انتها از سرکار خانم دکتر تشکر و قدردانی: 

 درودی(کارشناس ارشد ریاضی) و جناب آقای مهندس  نخعیجناب آقای 

(کارشناسی ارشد شهرسازی) که در زمینه تدوین مدل و ساختار هندسی 

 شود.کمک شایانی فرمودند تقدیر و تشکر می

ق و امانت در پژوهش نویسندگان متعهد به رعایت اخال تاییدیه اخالقی:

 حاضر هستند.

 برای گزارش وجود ندارد.موردی تعارض منافع: 

ر پژوهشگ (نویسنده اول)، بی سارا میرحیدر تورانبی سهم نویسندگان:

نگارنده (نویسنده دوم)،  مریم استادی؛ )%۵۰(اصلی/نگارنده بحث 

(نویسنده سوم)،  )؛ فاطمه محمدنیا قرایی%۲۰مقدمه/نگارنده بحث (

ها گر دادهتحلیل(نویسنده چهارم)،  )؛ آسیه احصایی%۲۰شناس (روش

)۱۰%.(  

بی یبطور مستقل توسط نویسنده اول (های پژوهش بههزینه منابع مالی:

 )، تامین شده است.سارا میرحیدر توران

 

 منابع
-Blakeslee B, McCourt ME (2001). A multiscale spatial 
filtering account of the wertheimer–benary effect and the 
corrugated mondrian. Vision Research. 41(19):2487-
2502.  
-Boring   EG   (1942).   Sensation   and   perception   in   the 
history of experimental psychology. New York: Appleton-
Century-Crofts. 
-Burge J, Fowlkes CC, Banks MS (2010). Natural-scene 
statistics predict how the figure–ground cue of convexity 



 ۴۱۷ یعناصر شهر  تیموقع یبصر  یخطا لیدر تحل نینو کردیرو نی: تدویعناصر شهر  دمانیو چ یبصر  یخطاــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Geographical Researches                                                                                                                                                               Volume 36, Issue 4, Fall 2021 

affects human depth perception. Journal of Neuroscience. 
30(21):7269-7280. 
-Carmi N, Kimhi S (2015). Further than the eye can see: 
psychological distance and perception of environmental 
threats. Human and Ecological Risk Assessment: An 
International Journal. 21(8):2239-2257.  
-Chamilothori K, Wienold J, Andersen M (2019). Adequacy 
of immersive virtual reality for the perception of daylit 
spaces: comparison of real and virtual environments. 
LEUKOS. 15(2-3):203-226. 
-Chi MT, Yao CY, Zhang E, Lee TY (2014). Optical illusion 
shape texturing using repeated asymmetric patterns. The 
Visual Computer: International Journal of Computer 
Graphics. 30(6-8):809-819.  
-Clouten NH (2011). On visual perception of a spatial 
environment. Architectural Science Review. 16(4):178-
187.  
-de Wit MM, van der Kamp J,  Withagen R (2015). Visual 
illusions and direct perception: Elaborating on Gibson's 
insights. New Ideas in Psychology. 36;1-9.  
-Đorđević Đ,  Vujić G (2010). Visual illusion of the change 
of the size of architectural and urban objects observed 
upon a change of the observer's distance: Parameters that 
influence it phenomenologically. Spatium. (22):38-46.  
-Dyde RT, Milner AD (2002). Two illusions of perceived 
orientation: one fools all of the people some of the time; 
the other fools all of the people all of the time. 
Experimental Brain Research. 144(4):518-527.  
-Ervin S, Steinitz C (2003). Landscape visibility 
computation: necessary, but not sufficient. Environment 
and Planning B: Planning and Design. 30(5):757-766.  
-Fermüller C, Malm H (2004). Uncertainty in visual 
processes predicts geometrical optical illusions. Vision 
Research. 44(7):727-749.  
-Furman M, Gur M (2012). And yet it moves: Perceptual 
illusions and neural mechanisms of pursuit compensation 
during smooth pursuit eye movements. Neuroscience & 
Biobehavioral Reviews. 36(1):143-151.  
-Ge S, Saito T, Wu JL, Iramina K (2006). A study on some 
optical illusions based upon the theory of inducing field. 
International Conference of the IEEE Engineering in 
Medicine and Biology Society, 30 Aug.-3 Sept. 2006, New 
York, NY, USA. Piscataway: IEEE. pp. 4205-4208 
-Goto T, Uchiyama I, Imai A, Takahashi SY, Hanari T, 
Nakamura S, et al (2007). Assimilation and contrast in 
optical illusions. Japanese Psychological Research. 
49(1):33-44. 
-Gregory RL (1997). Knowledge in perception and 
illusion. Philosophical Transactions B: Biological Sciences, 
352(1358):1121-1127.  
-Grzeczkowski L, Clarke AM, Francis G, Mast FW, Herzog 
MH (2017). About individual differences in vision. Vision 
Research. 141:282-292.  
-Hubbard HV, Kimball T (1935). An introduction to the 
study of landscape design. New York: The Macmillan 
Company. 
-Ibbotson M, Krekelberg B (2011). Visual perception and 
saccadic eye movements. Current Opinion Neurobiol. 
21(4):553-558.  
-Karim AR, Kojima H (2010). Configurational asymmetry 
in    vernier   offset    detection.    Advances    in   Cognitive 

Psychology. 6:66-78.  
-Kopiske KK, Cesanek E, Campagnoli C, Domini F (2017a). 
Adaptation effects in grasping the Müller-Lyer illusion. 
Vision Research. 136:21-31.  
-Kopiske KK, Bruno N, Hesse C, Schenk T, Franz VH 
(2017b). Do visual illusions affect grasping? Considerable 
progress in a scientific debate. A reply to Whitwell & 
Goodale, 2016. Cortex: A Journal Devoted to the Study of 
the Nervous System and Behavior. 88:210–215. 
-Khuu SK, Kim DD (2013). Using the kinetic Zollner 
illusion to quantify the interaction between form and 
motion information in depth. Vision Research. 83:48-55.  
-Lavrenteva S, Murakami I (2018). The ebbinghaus 
illusion in contrast-defined and orientation-defined 
stimuli. Vision Research. 148:26-36.  
-Lo C, Dinov I (2011). Investigation of optical illusions on 
the aspects of gender and age. UCLA USJ. 24.  
-Luchins AS, Luchins EH (2015). Isomorphism in Gestalt 
theory: Comparison of Wertheimer's and Kohler's 
concepts. Gestalt Theory. 21(3):208-234. 
-Martinez-Conde S, Macknik SL, Hubel DH (2004). The 
role of fixational eye movements in visual perception. 
Nature Reviews Neuroscience. 5:229-240. 
-Melcher D, Colby CL (2008). Trans-saccadic perception. 
Trends in Cognitive Sciences. 12(12):466-473. 
-Michaels CF (2000). Information, perception, and action: 
What should ecological psychologists learn from Milner 
and Goodale (1995)?. Ecological Psychology. 12(3):241-
258. 
-Nijhuis S (2011). Visual research in landscape 
architecture. Research in urbanism Series. 2:103-145.  
-Oliver S (2006). Optical illusions and their causes: 
Examining differing explanations. AHS Capstone Projects. 
7(2). 
-Peri Bader A (2015). A model for everyday experience of 
the built environment: The embodied perception of 
architecture. The Journal of Architecture. 20(2):244-267. 
-Rakcheeva T (2018). Metric properties of the visual 
illusion of intersection. International Conference of 
artificial intelligence, medical engineering, education. 
Berlin: Springer. pp. 323-332. 
-Repton (1803). The theory and practice of landscape 
gardening. Nolen J, editor. Cambridge: The Riverside 
Press (Houghton Miffl in Company).  
-Shakibamanesh A, Alalhesabi M,  Behzadfar M (2014). 
Modern urban design: from cue approach to practical 
optical illusions. NAQSHEJAHAN. 4(2). 
-Symeonidou I (2016). Anamorphic experiences in 3D 
space: Shadows, projections and other optical illusions. 
Nexus Network Journal. 18(3):779-797. 
-Tseng CS, Lin CT, Lin CW, Wang JH (2012). Perceptual 
edges preservation conformal to human vision 
perception. IEEE 13th International Conference on 
Information Reuse & Integration (IRI), 8-10 Aug. 2012, 
Las Vegas, NV, USA. Piscataway: IEEE. pp. 173-178. 
-Wackermann J (2010). Geometric–optical illusions: a 
pedestrian’s view of the phenomenal landscape. 
Proceedings of Fechner Day. 26:165-170. 
-Wang CF, Wang RWY (2013). A study on the actual 
implementation of the design methods of ambiguous 
optical illusion graphics. Unknown Publisher. 


