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  گیري فرم کالبدي محالت بازشناسی و تحلیل شکل
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  **غالمرضا لطیفی،   *نژاد نوید پاك

  3/2/1399: تاریخ پذیرش    2/1398/ 10: تاریخ دریافت

  

  چکیده
هاي بافت  هاي زمانی مختلف و تحلیل ویژگی تحلیل ساختار فضاي شهري در گذر از دوره

شود و این  ي رفتار و الگوهاي رفتاري در ساختار کالبدي میگیر لشکمنجر به شناخت 

کند که برنامه ریزي براي بروز و ظهور الگوهاي رفتاري متنوع بر  مسئله شرایطی را ایجاد می

هایی است که در درك فضا و  چیدمان فضایی یکی از روش. پایه تحلیل فضایی فراهم گردد

حلیل فضا و تأثیرگذاري فضا بر رفتار انسان در فضاي فرم کالبدي کاربرد دارد و به سبب ت

تحلیلی و - پژوهش حاضر از نوع توصیفی.باشد شهري داراي اهمیت و جایگاه باالیی می

به ) بررسی کتب، مقاالت علمی و اسناد(اي  تطبیقی است و ابتدا با انجام مطالعات کتابخانه

که (Depthmapبدي با نرم افزار تبیین چارچوب نظري پرداخته شده است و سپس فرم کال

هدف از تحقیق حاضر  .تحلیل گردیده) بر اساس مبانی تکنیک چیدمان فضا طراحی شده

کالبدي متفاوت این دو محله در - ي ساختار فضاییگیر شکلبررسی، مقایسه و تحلیل 

از نتایج پژوهش حاضر آن . هاي زمانی مختلف و تأثیر آن بر الگوهاي رفتاري است دوره

 ها کاربريامکان دسترسی بیشتري به ) محله دروس(است که ساختار شطرنجی و منظم 

در بافت شطرنجی محالت . شود و الگوهاي رفتاري می ها کاربريدهد اما باعث پراکندگی  می

نظام کالبدي انسجام ) محله زرگنده(ي متنوع هستند اما در بافت ارگانیک ها کاربريداراي 

ي گیر شکلآورد و این مسئله زمینه ساز  به وجود می ها کاربريي رگی شکلبیشتري در این 

  .گردد الگوهاي رفتاري متنوع و متعدد می
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  مقدمه

شود همواره  فضا که به عنوان بستري براي اجتماع و فرآیندهاي اجتماعی محسوب می

فرم شهري و اجزاي سازنده آن نیز در نظام کالبدي مورد بررسی قرار . هم بوده استم

شامل استخوان بندي ) محیط عینی شهر(کالبدي  -کیفیت محیط فضایی . گیرد می

از ... فضا، مواد و مصالح ساخت و –فضایی، سازمان کالبدي، جایگشت توده 

وعیت یافته و از شهرسازي موضموضوعاتی است که در قالب فرم کالبدي از دیدگاه 

براي درك این نظام کالبدي که . شود طریق عناصر نظام کالبدي شناسایی و تعریف می

توان آن را از طریق دیدن درك کرد نیازمند راهکارهایی براي درك و فهم  نمی اًصرف

هایی است که داراي اهمیت و جایگاه  ، چیدمان فضایی یکی از روشهستیمفضایی 

ارزیابی .باشدر تحلیل و تأثیرگذاري فضا بر رفتار انسان در فضاهاي شهري میباالیی د

مورفولوژي شهري به معناي طرح چیدمان و ترکیب بندي فرم شهري و همچنین 

فرآیندهاي بهبود و ارتقاي آن، به طراحان شهري در فهم الگوهاي توسعه محلی و 

چیدمان فضا بر این باور  .کند قرارگیري روندهاي تحوالت ساخت و ساز کمک می

براي رسیدن از ) به معنی فضاهاي شهري میان مبدأ و مقصد(است که فضاهاي واسط 

 ,Hillier et al(د نمبدأ به مقصد ارتباط مستقیمی با ساختار چیدمانی فضاهاي شهري دار

اي از  تکنیک چیدمان فضا که بر اساس تحلیل ریاضی، گرافیکی توصیفی پیکره). 1993

هاي  کند تا رفتارهاي انسانی و فعالیت کند و تالش می ر شهري فراهم میساختا

براي به کارگیري این روش . اجتماعی را از نقطه نظر پیکره بندي فضایی توضیح دهد

  .استفاده کرد Depth mapالزم است از نرم افزار 

 باشد که از لحاظ مطالعات انجام شده در این زمینه نشان دهنده این موضوع می

. توان در قالب عناصر کلیدي متعددي شناسایی کرد ها را می مورفولوژیک، سکونتگاه

همچنین مطالعاتی نظیر تئوري کانزن
1

بر خصوصیات و تفاوت زمانی عناصر ) 1960(

                                                
1. Canzen
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براي انجام مطالعات دو محله . اند کرده تأکیدمختلف مورفولوژیک و دوام آنها نیز 

مرز جنوبی . اند شهر تهران هستند انتخاب شده 3دروس و زرگنده که واقع در منطقه 

محله دروس منطقه بلوار شهرزاد و مرز شمالی آن کمی باالتر از خیابان دولت 

که مرز - باشد و از شرق خیابان پاسداران و از غرب به خیابان کی نژاد  می) کالهدوز(

صدر، از شود، محله زرگنده از شمال به اتوبان  منتهی می -بین قلهک و دروس است

  .باشد شریعتی و از غرب به اتوبان مدرس، می یابانجنوب به خیابان ظفر، از شرق به خ

پژوهش، مطالعات بر روي بافت کالبدي است و این دو محله این به علت آنکه در 

هم از نظر بافت فرهنگی و اجتماعی تقریباً شبیه هستند، اما بافت کالبدي متفاوت دارند 

تحقیق حاضر ابتدا با ارزیابی ساختار مورفولوژیک محالت،  در. اند انتخاب شده

گیرد و  هاي مختلف مورد تحلیل قرار می ي ساختار فضایی دو محله در دورهگیر شکل

ي، تأثیر این گیر شکلشود که ضمن بررسی روند  با تحلیل چیدمان فضایی سعی می

لیل قرار گیرد ي الگوهاي رفتاري مورد تحگیر شکلساختارهاي فضایی متفاوت بر 

هدف از این تحلیل در پژوهش حاضر نیز آن است که با استخراج تأثیر نظام کالبدي بر 

زمینه براي استفاده از آن در برنامه ریزي و طراحی  ،ي الگوهاي رفتاريگیر شکل

  .فضاهاي شهري فراهم گردد

  

  روش شناسی تحقیق و معرفی محدوده مطالعاتی

با انجام  اابتدتحلیلی و تطبیقی است و بدین منظور-یفینوع پژوهش در این مقاله، توص

به تبیین چارچوب نظري ) بررسی کتب، مقاالت علمی و اسناد(اي  مطالعات کتابخانه

به این دلیل این سال انتخاب شده (1344تصاویر هوایی از سال  .پرداخته شده است

ي ساختار فیزیکی گیرشکلپایان (1358تا سال ) چون مبدأ تصاویر هوایی موجود است

تدقیق شده است و  GISها در نرم افزار  تهیه شده و با نقشه) هر دو محله مورد مطالعه

هاي  تحلیل ویژگیهاي زمانی مختلف مشخص گردید و به  گیري در دورهمراحل شکل
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هاي زمانی مختلف با استفاده از نرم  مناطق شکل گرفته در دورهساختار کالبدي

شود  پرداخته می) که بر اساس تکنیک چیدمان فضا طراحی شده(Depthmapافزار 

و میزان همپیوندي که از مفاهیم اصلی در روش چیدمان فضایی است مورد ارزیابی 

هایی است که به  اي از نظریه و روش این روش مجموعه. گیرد و تحلیل قرار می

هاي  مهمترین روشتوان از آن به عنوان یکی از  پردازد و می پدیدار شناسی فضا می

هاي  پیکره بندي فضایی، به عنوان هسته اصلی تحلیل. ریخت شناسی فضا نام برد

در این . هاي گراف بوجود آمده است فضایی مفهومی است که بر اساس تئوري

هاي معمول هندسی بلکه بر اساس  هاي فضایی نه بر اساس روش روش سیستم

  .شوند توپولوژي فضایی آنها تحلیل می

  

  هاي نحو فضا فهمؤل

هاي مورد نیاز در هر دو  داده. نحو فضا داراي دو ابزار نمودار توجیهی و نرم افزار است

با این حال از آنجا که استفاده از . آید ها به دست می روش از طریق تحلیل پالن

نمودارهاي توجیهی به تنهایی قابلیت ارائه اطالعات مورد نیاز در راستاي تحلیل فضا را 

) گیرد هاي ساختاري فضا را در نظر نمی باشد و یا برخی از جنبه یا دچار خطا می(د ندار

ی و ترسیم نموداري، عالوه بر ارتقاي دقت نرم افزار نحو فضا با ارائه اطالعات کم

ها را نیز به آن اضافه نموده و یا توسعه داده است  اطالعات، برخی از مؤلفه

)Turner,2010 .(هش حاضر با توجه به نمونه مورد مطالعه و همچنین بنابر این در پژو

بر بررسی الگوهاي رفتاري در فضاهاي شهري است، از  تأکیدرویکرد پژوهش که 

هاي مورد استفاده  شاخصبه بهره گرفته خواهد شد که  Depth mapروش نرم افزاري 

.در ادامه اشاره گردیده است
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  پیشینه تحقیق

هاي متعددي توسط  پژوهش ،ي سازمان فضاییگیر شکلدر باب تحلیل و ارزیابی 

در همین زمینه . هاي متفاوت و با ابزارهاي مختلف انجام گرفته است محققان از جنبه

به بررسی الگوهاي جدایی فضایی در مراکز تاریخی شهري با ) 1396(آذري و براتی 

هران شهري اند و در آن پژوهش دو نمونه موردي ت فضایی پرداخته-رویکرد اجتماعی

با مداخالت زیاد و گسترش بی رویه و کرمان شهري که مداخالت و گسترش کمتري 

اند که  نسبت به تهران دارد در دوره قبل از مدرنیسم و کنونی مورد بررسی واقع شده

دهند که فضاهاي منزوي در مرکز شهر تهران در دوره کنونی به وجود  نتایج نشان می

کنونی در مرکز تاریخی شهر فضاهاي منزوي کمتري را ده است و در شهر کرمان مآ

  . شاهد هستیم

در مطالعات خود در رابطه ) 1388(در همین زمینه یزدانفر، موسوي و زرگردقیق 

هاي دوره رضاخان و تأثرات  با محدوده تاریخی شهر تبریز و تأثیر خیابان کشی

اده از تکنیک چیدمان با استف) 1387و  1344(شهرسازي شتابان در دو دوره تاریخی 

این پژوهش، خیابان  به دست آمده ازطبق نتایج . اند فضایی به نتایج ارزشمندي رسیده

  . اند ها سبب کاهش میزان دسترسی یا همپیوندي مسیرهاي قدیمی شهر شده کشی

در رابطه ) 1391(در پژوهشی دیگر که توسط صادقی، قلعه نویی و مختارزاده 

ه شهري معاصر بر ساختار فضایی هسته تاریخی شمال شهر هاي توسع با تأثیر طرح

) سلجوقی، صفوي، پهلوي و پس از احیاي میدان کهن(اصفهان در چهار دوره تاریخی 

  . اند صورت گرفته، به نتایج مشابه رسیده

در مطالعات خارجی شرکت مهندسی مشاور نحو فضا
1

با تحلیل ارتباطات درون  

کمک کرد که احتمال ) "2012"خش استنفورد لندن در ب(و بیرون محدوده المپیک 

کنند مشخص  پیادگان، دوچرخه سواران و رانندگان کدام مسیر را انتخاب می که این

                                                
1. The Consulting firm space syntax
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گیرد و مدیر  کدام پارك و فضاي عمومی مورد اقبال بیشتري قرار می که اینشود یا 

تیم استونر"شرکت 
1

ماهیت شهر لندن ها  این نقشه(نویسد  هاي تولیدي می درباره نقشه "

ها و تفکراتشان را  کنند، داستان دهد، مردم در فضاها حرکت و تعامل می را به دست می

لذا یک شبکه اجتماعی ) کنند کنند، خلق و نوآوري می گذارند، ورزش می به اشتراك می

  .ها و فضاهاي همگانی جریان دارد و اقتصادي در خیابان

  

  مبانی نظري

  نظریه حرکت طبیعی

یلیربیل ه
2

پژوهشگر انگلیسی، در نظریه خود به نام حرکت طبیعی 
3

تأثیر به بررسی ، 

این تئوري، . پردازد ي الگوهاي رفتاري و اجتماعی میگیر شکلپیکره بندي فضایی در 

بر این عقیده است که در پیچیدگی شهر، ارتباط بین اجزا و عوامل سازنده شهر، نقش 

در واقع هیلیر نظریه ). Hillier et al, 1993(کند  یتري نسبت به تک تک اجزا ایفا م مهم

خود مبنی بر حرکت طبیعی را مطرح و در آن به تأثیر پیکره بندي فضایی بر حرکت 

دارد که پیکره بندي فضایی خود به تنهایی  او بیان می. پردازد عابر پیاده در سطح شهر می

به نقل از  1389نچیان و بل، ریسما(ترین عامل حرکت عابر پیاده در سطح شهر است  مهم

Hillier et al, 1993 (6و حرکت 5تواند بر جاذب فضایی می 4اگر چه پیکره بندي فضایی 

بندي فضایی، باعث ایجاد حرکت شده، ابتدا پیکره. پذیرد تأثیر بگذارد، اما از آنها تأثیر نمی

منجر به  ،حرکتوري از این براي بهره ها کاربريیابی خرده فروشی و سایر سپس مکان

  ).1389ریسمانچیان و بل، (شود  جذب بیشتر عابرین و افزایش حرکت می

                                                
1. Tim Stonor
2. Bill Hillier
3. Natural Movement

4. Configuration
5. Attraction
6. Movement



  

  

  

  

35     …گیري فرم کالبدي محالت بازشناسی و تحلیل شکل

  
  )نویسندگان: مأخذ(نظري پژوهش، -چارچوب مفهومی -1ر نمودا

  

  جایگاه نظریه مورفولوژي شهري در فضاي شهري

ها، الگوي کاربري اراضی، ساختار ساختمان: نظریه مورفولوژي شهري کانزن

کند که  خیابان را به عنوان عناصر اصلی مورفولوژي شهري معرفی میقطعات و الگوي 

کانزن بر . شود ترین عناصر محسوب می پراهمیتاز ها  در این میان الگوي شبکه خیابان

ها و به ویژه  ساختمان. کند می تأکیدتفاوت ثبات و ماندگاري این عناصر بسیار 

الگوي . شوند ن این عناصر محسوب میتری اند موقتی یی که در خود جاي دادهها کاربري

قطعات و دانه بندي گرچه دوام بیشتري دارد اما در اثر فرآیندهاي تجمیع قطعات 

هاي بزرگ شهر این الگو نیز با گذشت زمان دستخوش تغییر  کوچک و یا تفکیک دانه



  

  

  

  

1397، تابستان 5اي، سال سوم، شماره  ریزي توسعه شهري و منطقه فصلنامه برنامه     36

ر عدم تغییرات د. ها ماندگارترین این عناصر است طرح شبکه ارتباطی و خیابان. شود می

هاي شهري از اجزاي شبکه  الگوي خیابان عمدتًا ناشی از آن است که شبکه خیابان

هاي  زیرساختی محسوب شده و با توجه به نوع مالکیت عمومی آن و مشکالت و هزینه

، 1397پاك نژاد، . (شوند عظیم ایجاد تغییر در آن در طول زمان دچار تغییرات اندکی می

ادامه عناصر مورفولوژي شهري از دیدگاه کانزن مختصراً در . )1397پاك نژاد و لطیفی، 

  :دنشو توضیح داده می

کاربري زمین  

ي ها کاربري. عمدتًا موقتی هستند ها کاربريدر مقایسه با سایر عناصر مورفولوژي، 

هاي موجود و یا ایجاد ابنیه جدید به تجمیع  جدید معموًال منجر به بازسازي ساختمان

در عوض ). Kostof, 1991(د نگرد ها نیز میعث تغییر الگوي خیابانقطعات و حتی گاهی با

تر  هاي موجود در نواحی قدیمی جابجایی کاربري عموماً باعث جایگیري آنها در ساختمان

  .شود که با اقداماتی براي تطابق پذیري و تغییر عملکرد در ساختمان همراه است شهر می

ها ساختار ساختمان  

ها در قطعات شهري در طی زمان و به واسطه تغییر  ماننحوه قرارگیري ساخت

به نحوي که . کند هاي تاریخی مختلف تغییر می اقتصادي در دوره –شرایط اجتماعی

ها در قطعات نشان دهنده زمان ساخت و تغییرات ناشی از آن  نحوه استقرار ساختمان

ار آنها الگوي استو هایی باقی مانده و در این میان ساختمان. در سطح شهر خواهد بود

در طراحی و  -از لحاظ مادي یا نمادین  -اي شود که داراي اهمیت ویژه حفظ می

هایی ممکن است حتی به سمبل شهر تبدیل  چنین ساختمان. اند ساخت و تزئینات بوده

لینچ، (و بازدیدکنندگان معانی خاصی را به دنبال داشته باشند  ساکنانبراي و شده 

تنها در  ،ها در نبود مالحظات و ضوابط ساخت و ساز کافی مانسایر ساخت). 1391

هاي زمانی مختلف، عملکردها و  حالتی ماندگار خواهند شد که قادر باشند در دوره

همین موضوع اهمیت انعطاف پذیري . هاي مختلفی را در خود جاي دهند فعالیت

  .دهد هاي جدید را نیز نشان می ساختمان براي پذیرش فعالیت
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وي قطعه بنديالگ  

نحوه . دنشو هاي ریزي تقسیم می هاي شهري معموالً به قطعات و دانه بلوك

توانند،  هاي شهري می دانه. کند استقرار قطعات در بلوك از الگوهاي مختلفی تبعیت می

پشت به پشت یکدیگر، رو به خیابان اصلی، حول یک فضاي مشترك میانی، بین دو 

هاي  اثر فرآیندهاي تجمیع قطعات در شهرها در بافت در. قرار گیرند... خیابان و 

ارگانیک و تاریخی اندازه قطعات به صورت عمومی افزایش یافته است و در مقابل 

پاك  ؛1397پاك نژاد، . (تفکیک قطعات بزرگ رواج کمتري در شهرهاي امروزین دارد

  .)1397نژاد و لطیفی، 

  هاالگوي شبکه خیابان•

هاي شهري فضاهاي عمومی و مسیرهاي  چیدمان و بلوك ها حاصل شبکه خیابان

کنند و یا فضاها تعریف  هاي شهري فضاها را مشخص می بلوك. ارتباطی بین آنهاست

ترین کیفیت طراحی مرتبط با شبکه خیابانها، نفوذ  مهم. ها هستند کننده محدوده بلوك

هاي  اد انتخابمیزان نفوذ پذیري نشان دهنده توانایی محیط در ایج. پذیري است

همچنین معیاري براي . مختلف براي حرکت افراد درون یا از میان فضا است

، آنچه در عمل از نفوذ "دسترسی"معیار .شود هاي حرکت نیز محسوب می فرصت

  :دهد، نفوذ پذیري از دو جنبه قابل بررسی است شود را نشان می پذیري حاصل می

  .شاهده مسیر عبور در دامن محیط استنفوذ پذیري بصري نشان دهنده امکان م-

  .دهد نفوذ پذیري کاربري که امکان توانایی عبور از داخل محیط را نشان می-

هاي  شبکه. دهد ها و فواصل آنها، دانه بندي شهر را نیز نشان می شبکه خیابان

هاي بزرگ  در حالی که بلوك. اند اي تشکیل شده ریزدانه از معابر نزدیک بهم و شبکه

تر شدن بافت  با ریزدانه. دهند ري، دانه بندي بزرگ مقیاس را در شهر تشکیل میشه

انواع . شود شهر میزان نفوذ پذیري نیز به واسطه افزایش مسیرهاي ارتباطی بیشتر می

مختلفی از الگوهاي شبکه بندي و دانه بندي شهر وجود دارد این در حالی است که از 

ارتباط بین جریان حرکت و نوع . چندانی ندارد لحاظ نفوذ پذیري نوع شبکه اهمیت
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). Hillier et al, 1993(شبکه به خوبی در تئوري هیلیر مورد بررسی قرار گرفته است 

نظرات او حول این موضوع اساسی شکل گرفته است که حرکت و الگوهاي حرکتی 

 دهد و خود نیز توسط امور فضایی وسیع، نحوه چیدمان فضاي شهري را تغییر می

در نتیجه مولد اصلی این تئوري مفهوم ساختار شهري است که . گیرد محیط شکل می

به عنوان چیدمان فضایی صرف، قدرتمندترین عامل تعیین کننده نحوه حرکت در شهر 

  ).1397پاك نژاد، (آید  به حساب می

در مجموع، با توجه به مبانی نظري و مسائل و مالحظات مقیاس شهر، پنج 

  :گیرد راي فرم کالبدي شهر مد نظر قرار میموضوع اصلی ب

هاي تشکل ادواري و الگوي  تحلیل مورفولوژي تاریخی، الیه: بافت شهري.1

  بافت شهري

ها و  تحلیل الگوي بلوك بندي، شناسایی لفاف فضایی بلوك: نظام بلوك بندي.2

  نحوه قرارگیري توده و فضا

  هاي کالبدي تداوم و ارتفاعی... و ها ها، توده الگوي لفاف فضایی بلوك: فرم سه بعدي.3

  اندازه قطعات و تحمیل الگوي قطعات، ارتباط فضاي پر و خالی: دانه بندي و قطعات.4

  هااجزاي داخلی ساختمان و سازه و عناصر سازنده، مصالح ساختمانی: ها ساختمان.5

  

  Space Syntaxمعرفی روش نحو فضا

ي بدست آمده از تحلیل چیدمان فضا عبارت است از بکارگیري متغیرها

ها و  بندي فضا در شناخت الگوهاي عناصر هندسی مختلف که به واسطه ساختمانپیکره

این عناصر هندسی در نظر گرفته ). 1381:66عباس زادگان، (اند  شهرها به وجود آمده

یک یا تواند یک خط، یک فضاي محدب،  شده با توجه به نوع فضاي مورد تحلیل می

ر همین ارتباط چیدمان فضا بر اساس دو پیش فرض اصلی بسط داده شده د. نقطه باشد

فضا به عنوان بستري براي فعالیت در نظر گرفته نشود  که اینپیش فرض اول . است



  

  

  

  

39     …گیري فرم کالبدي محالت بازشناسی و تحلیل شکل

به این ترتیب حرکت در یک فضاي . بلکه به عنوان خصیصه ذاتی آن در نظر گرفته شود

ب و نیز محدوده بصري دهد و تعامالت اجتماعی در یک فضاي محد خطی رخ می

  ).1شکل (شود  مخاطب با توجه به حرکت و تغییر زاویه دید او تعریف می

  

  Vaghuan, 2007, 208: مأخذ. هاي بصري و حرکتی انسان ویژگی - 1عکس

  

کند و میدان دیدش محدود به محور دید و  انسان در مسیر خطی حرکت می. ا

  .مخروطی پانزده درجه در پیرامون آن است

  .گیرد تعامالت اجتماعی درون یک فضاي محدب شکل می .ب

  .بیند هاي دید متفاوتی را می انسان با حرکت در محیط مصنوع میدان. ج

هاي هندسی قابلیت توصیف نحوه فعالیت ما در فضا را دارا  هر کدام از این ایده

پیش فرض دوم در این روش این است که خصوصیات فضاها به صورت . باشند می

ادي در شکل دادن به رفتار مخاطب، به اندازه نحوه ترکیبشان با دیگر فضاهاي انفر

باشد  این ارتباط همان پیکره بندي فضایی می. حائز اهمیت نیستند ،موجود در سیستم
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در مرحله بعد روش چیدمان فضا الگوي ترکیب این . که در باال مفصأل تشریح شد

ق تبدیل آن به یک گراف مورد تحلیل قرار فضاها و نحوه ارتباط بین آنها را از طری

هاي به وجود آمده یک سري متغیرهاي معمول بدست  از طریق تحلیل گراف. دهد می

باشند بلکه به واسطه  این متغیرها به خودي خود داراي ارزش خاصی نمی. آید می

هاي اجتماعی موجود در بستر مورد نظر  برقراري ارتباط بین این متغیرها و کیفیت

د که این تحلیل ارزش پیدا کرده و تبدیل به ابزاري در شناخت ساختار فضایی نباش یم

متغیرهاي اصلی به وجود آمده از این فرآیند میزان همپیوندي و جداافتادگی . گردد می

د مورد استفاده قرار نتوان باشد که در شناخت ساختارهاي فضایی و اجتماعی می می

ایش ارزش همپیوندي و جداافتادگی در بستر مورد به این ترتیب نحوه پخش. گیرند

هاي  از فرهنگو ی را در فضاهاي مختلف تواند امکان مقایسه آماري و کم تحقیق می

ی الگوهاي اجتماعی را هاي کم مختلف به وجود آورد و یا به عبارت دیگر امکان تحلیل

,Hillier & Vaughan(آورد  باشند به وجود می که معموأل کیفی می 2007: 3 .(  

اي  هاي رایانه به طور خالصه چیدمان فضا عبارت است از یک مجموعه تکنیک

که مدل به وجود آمده از سیستمی ها و شهرها به طوري براي مدل سازي ساختمان

شامل عناصر هندسی مرتبط به یکدیگر و تحلیل این سیستم براي درك چگونگی 

این عناصر در هنگامی که موضوع تحقیق . ارتباط عناصر سازنده آن تشکیل شده است

درباره حرکت باشد خطی هستند و در مواقعی که موضوع تحقیق تعامالت اجتماعی 

که موضوع مورد تحقیق الگوهاي رفتاري باشد فضاهاي محدب هستند و در هنگامی

نکته مهم این ). Hillier, 2004: 46(باشند  هاي قابل روئیت می پیچیده باشد محدوده

سازي ساده نیست بلکه روشی براي که روش چیدمان فضا تنها یک ابزار مدلاست 

هاي شهر، منطق ریخت شناسی و الگوي توسعه آن و درك الگوهاي  درك پیچیدگی

چیدمان فضا روشی است براي .)Hillier, 1996: 32(باشد  ها می رفتاري موجود در آن

عی به وجود آورنده آنها نیز قابل درك پیکره بندي فضا به نحوي که منطق عوامل اجتما

  ).Hillier & Vaughan, 2007: 2(تشخیص باشد 
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  بحث و تحلیل

  نقشه محوري

نقشه محوري، . ترین خط دسترسی و دید در یک محیط شهري است خط محوري، طوالنی

ترین خط دید و  شامل ساختاري از مجموعه فضاهاي باز شهري است که بر اساس طوالنی

ها و فضاهاي باز  نمودار ساده شده از خیابان). Bin Jiang, 1998(ده است دسترسی ایجاد ش

شهري است که از خطوط محوري شکل یافته است و پایه و اساس تحلیل ترتیب فضایی 

  .باشد یک شهر می

  همپیوندي

. دهد این شاخص میانگین عمق یک فضا را تا دیگر فضاهاي سیستم مزبور نشان می

یزان عمق و تعداد اتصاالت فضا و حرکت انسان در آن در ارتباط میزان هم پیوندي با م

& Turner & et al, 1999; Hillier(است  Vaughan, 2007, 25; Teklenburg & et al, 

هر چه تعداد فضاهایی که در عمق کمتر نسبت به فضاي مبدأ قرار دارندکمتر ).347 :1993

 ,Hillier & Vaughan(یابد  فضا افزایش می باشد، میزان همپیوندي و یا ادغام و یکپارچگی

همچنین فضایی که داراي همپیوندي باال باشد، قابلیت دسترسی بیشتري دارد و ). 37 :2007

  .احتماأل طول سفر کوتاهی نیز خواهد داشت

 ,Summers(گیرند  هایی قرار می بنابراین معموأل فضاهاي پر استفاده در چنین موقعیت

خن دیگر روش چیدمان فضایی به کمک مفهوم همپیوندي قادر است به س). 126-5 :2015

تجربه ثابت کرده است که میزان همپیوندي یک راه با . میزان عبور پیاده را پیش بینی کند

میزان استفاده از آن گره یا میزان عبور پیاده در آن گره مرتبط است، تا حدي این معیار به 

 ;Raford & Ragland, 2003; Penn, 2001(ست شناخته شده ا "پتانسیل حرکت"عنوان 

Hillier, 1996 .(ترین آنها مرتبه  توان از همپیوندترین تا منفک فضاهاي یک سیستم را می

  .بندي نمود
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ارزش میزان همپیوندي هر خط . ترین مفهوم چیدمان فضاست همپیوندي، اصلی

ن به تمام فضاهاي شهر واسطی است که بتوان از آ) فضاها(، میانگین تعداد خطوط )فضا(

اختالف زیاد باالترین . اي و متریک رسید و در واقع این مفهوم توپولوژیکی است نه فاصله

هاي ناهمگون  ترین میزان همپیوندي نشان دهنده آن است که محالت داراي ویژگی و پایین

ر د) داراي عمق زیاد(همچنین بیانگر آن است که نقاط ایزوله و جدا . بیشتري هستند

ساختار فضایی محالت وجود دارند و این امر موجب پدید آمدن فضاهاي ایزوله و با عمق 

دونالد اپلیارد با برجسته نمودن ارتباط . شود گزینی فضایی را موجب میبیشتر شده و جدایی

محالتی که از نظر کالبدي جدا  :گوید بین جدا افتادگی کالبدي و اجتماعی در این باره می

فضاهایی ). 1390مختارزاده، (کنند  هاي اجتماعی را نیز به انزوا ترغیب می عالیتباشند ف می

و فضاهایی که ) قرمز(که از همپیوندي باالیی برخوردارند در نقشه خروجی، به رنگ گرم 

  ).1نقشه (اند  مشخص شده) آبی(از همپیوندي پایین برخوردار هستند با رنگ سرد 

  
  ، محدوده دروس و زرگنده، 1344سال  تصویر هوایی مربوط به - 2عکس

)نویسندگان: مأخذ(
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  1344سال  ادوره اول ت

هاي دروس و زرگنده  ي محلهگیر شکلطبق تصاویر هوایی تهیه شده، هسته اولیه 

کالبدي محله دروس -باشد و بخش عمده سازمان فضایی می 1344مربوط به پیش از سال 

یمی از بافت محله زرگنده هم در قبل از این شکل گرفته و تقریبأ ن 1344در قبل از سال 

باشد و  بافت محله دروس به شکلی کامأل شطرنجی و منظم می. سال شکل گرفته است

هر دو محله از  که اینبا  ،بافت محله زرگنده داراي ساختاري ارگانیک و نامنظم است

  ).2عکس(د اي تقریبأ مشابه برخورداراند اما داراي مورفولوژي متفاوتی هستن سابقه

دهد  در این دوره زمانی نشان می) 1نقشه (Depthmapنتایج حاصل از نرم افزار 

، 1,8ترین میزان همپیوندي در محله دروس به ترتیب برابر با  باالترین، میانگین و پایین

ترین همپیوندي که در واقع  از طرفی میزان تفاضل باالترین و پایین. است 0,15و  0,27

است و در همین دوره مقدار  1,65دهد برابر با  اي را نشان می جام محلهساختار و انس

و  0,16و  0,28، 1ترین میزان همپیوندي محله زرگنده برابر با  باالترین، میانگین و پایین

الزم به توضیح . است 0,84ترین همپیوندي برابر با  میزان تفاضل باالترین و پایین

ترین میزان همپیوندي نشان دهنده آن است که  ن و پایینباشد که اختالف زیاد باالتری می

 2شماره  عکسهمان طور که در .هاي ناهمگون بیشتري هستند محالت داراي ویژگی

هاي شکل گرفته بافت محله دروس در این دوره از نظر همپیوندي  مشخص است بخش

دترین داراي ساختار سلسله مراتبی است و بخش شمالی این محله یکی از همپیون

  .باشد هاي محله می بخش
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  ، محدوده دروس و زرگنده، 1348تصویر هوایی مربوط به سال  - 3عکس 

  .نویسندگان: مأخذ

  

  1348دوره دوم تا سال 

مشخص گردیده، در این دوره محله زرگنده  2عکسبا توجه به آنچه در 

له در این توسعه بیشتري از نظر بافت محلی داشته است و تقریبأ نیمی دیگر از مح

باشد البته همچنان رشد  بازه زمانی چهار ساله شکل گرفته است که قابل توجه می

اي متعدد از  بافت ارگانیک و نامنظم بوده و متشکل از معابري طوالنی که مجموعه

اند و الزم به ذکر است تفاوت  ها و بن بست ها به این ساختار متصل شده کوچه

در محله دروس نیز به علت آنکه . شود ه نمیمشهودي در میزان همپیوندي دید

شکل گرفته، بافت محله تفاوت زیادي  44بخش عمده این محله تا قبل از سال 

عمدتأ ساختار منظم گذشته را هم هاي جدید شکل گرفته  نکرده است و بخش

  .ندارعایت نکرده
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ترین میزان  پایینباالترین، میانگین و ) 1نقشه (Depth mapبا توجه به خروجی نرم افزار 

 0,18، 0,30، 1و  0,15و  0,27، 1,8همپیوندي در محله دروس و زرگنده به ترتیب برابر 

باشد و مشخص است که تغییر محسوسی در همپیوندي در محله زرگنده با آنکه نیمی از  می

 شود اما در محله دروس حتی با رشد محدود رشد بافت در این دوره اتفاق افتاده مشاهده نمی

که در این دوره  هستندبیانگر این مسئله یادشده موارد . بافت این مسئله قابل ذکر است

بیشتري نسبت به محله زرگنده وجود دارد که این مسئله  یتاریخی در محله دروس ناهمگون

پذیر بیشتري در محله دروس نسبت به محله زرگنده وجود شود فضاهاي تفکیک باعث می

  .داشته باشد

  

  
  ، محدوده دروس و زرگنده 1358تصویر هوایی مربوط به سال  - 4عکس 

  )نویسندگان: مأخذ(
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  1358دوره سوم تا سال 

تکمیل شده  1358بافت هر دو محله تا سال . شود ه مییدد 4عکس آنچنان که در 

است و توسعه بعد از این دوره تاکنون بر اساس ساختار موفولوژیکی که تا این زمان 

که هاي محدودي براي توسعه باقی مانده  در محله زرگنده بخش. دباش می ،شکل گرفته

 4گیرد و در محله دروس نیز تقریبأ به اندازه دوره  تا این زمان شکل می 48از سال 

با . ساله نیز بافت شکل گرفته است 10توسعه اتفاق افتاده در این دوره  48تا  44ساله 

ترین میزان  باالترین، میانگین و پایین) 1نقشه (Depth mapتوجه به خروجی نرم افزار 

 0,18، 0,38، 1و  0,16، 0,28، 2همپیوندي در محله دروس و زرگنده به ترتیب برابر 

در این دوره تاریخی نیز میزان تفاضل در همپیوندي تشدید پیدا کرده است و . باشد می

ز همگونی در محله دروس همچنان کاهشی بوده و این مسئله باعث کاهش برو

گردد اما در محله زرگنده تغییر محسوسی در  الگوهاي رفتاري متعدد و متنوع می

  .ي بافت محله رخ نداده استگیر شکل

  

  )نویسندگان: مأخذ(جمع بندي میزان همپیوندي،  -1جدول 

  

  زرگنده  دروس  محله  شاخص

  1  11/2  باالترین همپیوندي

  18/0  16/0  ترین همپیوندي پایین

  23/0  28/0  میانگین همپیوندي

ترین  تفاضل باالترین و پایین

  همپیوندي
95/1  82/0  
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هاي دروس و زرگنده در  بررسی شاخص همپیوندي ساختار کالبدي محله -1نقشه 

.)نویسندگان: مأخذ(هاي زمانی مختلف،  دوره

  

هایی  البته در بخش. در هر دو محله مورد بررسی میزان همپیوندي بسیار زیاد است

باشد اما میانگین همپیوندي براي محالت  وس این شدت همپیوندي کمتر میاز محله در

ترین همپیوندي در  است و تفاضل باالترین و پایین 23/0و  28/0دروس و زرگنده برابر 

و  95/1محله دروس به طرز محسوسی معنی دار بوده و براي محله دروس این مقدار 

یهمچنین یکنواختی فضای. باشد می 82/0زرگنده 
1

به خصوص در محله زرگنده وجود  

همپیوندي موجود در دو بافت باعث عدم به وجود آمدن انزواي فضایی. دارد
2

در  

در مقایسه همپیوندي . شود و فضاها از دسترسی بیشتري برخوردار هستند محالت می

، مشخص گردیده با شهر تهران؛ 1این دو محله که جمع بندي اطالعات آن در جدول 

بوده و میزان همپیوندي در حال حاضر برابر  37/0یوندي در شهر تهران قدیم میزان همپ

                                                
1. Spatial Evenness
2. Spatial Isolation
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تر از  باشد و میزان همپیوندي در هر دو محله دروس و زرگنده بسیار پایین می 36/1

گونه که از نقطه نظر بررسی الگوي جدایی فضایی همان. میزان آن با شهر تهران است

هاي زمانی مختلف  یی در هر دو محله در دورهدهند انزواي فضا نتایج تحلیل نشان می

  . رخ داده است

هسته اصلی مرکزي دو محله باالترین ارزش  ،همچنین از نظر نمایان سازي فضایی

همچنین یکنواختی فضایی نیز . را دارند اما همچنان از ارتباطی محدود برخوردار هستند

وشه بندي فضایی در بافت محله دروس برجسته بوده و این دو محله به یک خ

در کل در هر سه دوره فضاهاي شهري هر دو محله متوازن بوده و در . ندانرسیده

هاي اصلی  همچنین از نظر نمایان سازي فضایی خیابان. اند ساختاري منسجم شکل یافته

هاي یارمحمدي، چیذري و نیستان هفتم و در  خیابان: در محله دروس(این دو محله 

اي دارند اما در  ارزش ویژه) شکرابی، دلیري، آرش و سیما: هاي خیابان: محله زرگنده

براي افرادي که اولین بار در دیگر معابر به شدت این مسئله ضعیف است به خصوص 

تر  یکنواختی فضایی نیز در بافت محله دروس پر رنگ. شوند این محالت حاضر می

جنوبی به شدت -شمالیساختار محله زرگنده کامأل نامتعادل بوده و ساختار . است

  .باشد غربی آن محله می-هاي شرق تر از دسترسی قوي
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  جمع بندي و نتیجه گیري تأثیر تغییر فرم فضا بر ساختار فضایی و کالبدي محالت  -2جدول 

نویسندگان: مأخذ

نوع   محله

  ساختار

تأثیرات در الگوي  نوع فرم

  کاربري

تأثیرات بر 

  ارتباطات

هاي  جمع بندي ویژگی

فتی از تحلیل چیدمان دریا

  فضایی

-منظم  دروس

  شطرنجی

  
    

ها و  افزایش دسترسی

  مراکز خدماتی

 افزایش و تنوع الگوهاي

  رفتاري مختلف

 امنیت بیشتر نسبت به

  بافت ارگانیک

تشویق بیشتر به پیاده روي  

دیدگسترده و ایجاد فضاي

  ایستادن و نشستنبرايشرایط

-نامنظم  زرگنده

  ارگانیک

  
    

تر و وجود  پایینهمپیوندي

  هاي بن بست متعدد کوچه

 کاهش امنیت به واسطه

هاي متعدد  ودنجها وجود کنج

  و محدودیت دید

 تمرکز مراکز خدماتی و

دربخشی روزمرهيها کاربري

  از فضاي محله

 رفت و آمد کم در این

  نوع بافت

رفتاري محدود و الگوهاي

  گذرا
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  گیرينتیجه

کالبدي دو محله دروس و زرگنده گویاي -سیر نتایج تحلیل سازمان فضاییبررسی و تف

دسترسی (گانه اتصال، عمق چهار این واقعیت است که با به کارگیري پارامترهاي

و میزان همپیوندي در تحلیل با نرم ) تقعر و تحدب فضا(، کنترل )فیزیکی و بصري

تشخیص . درك نمود هاي فضاهاي مختلف را توان ارزش می Depth mapافزار 

تواند میزان تعامالت  فضاهاي ایزوله و در کنار دسترسی فیزیکی و بصري و کنترل می

مطالعه . هاي انواع فعالیت را تعیین کند هاي اجتماعی و کانون اجتماعی، نوع فعالیت

هاي بسیاري  حاضر به بررسی ساختار فضایی محالت پرداخته، که نشان دهنده قابلیت

دمان فضا به منظور کشف الگوهاي مطلوب و تأثیرات الگوهاي مختلف در تکنیک چی

هاي میان  مطالعه ساختار فضایی محالت با استفاده از تکنیک چیدمان فضا تفاوت. است

هاي  ها به سبب ویژگی تفاوت. دهد دو گونه بافت موجود در این دو محله را نشان می

لف در پارامترهاي تکنیک چیدمان هاي مخت ارگانیک و شطرنجی منجر به بروز ویژگی

ترین  مطالعات موردي رابطه مستقیم بین همپیوندي به عنوان اصلی. فضا شده است

دهد، در واقع با استفاده از  مفهوم چیدمان فضا و میزان حضور افراد در فضا را نشان می

ی توان میزان عابر پیاده را پیش بین تکنیک چیدمان فضا و کمک مؤلفه همپیوندي می

به این سبب هر چه . شود از این معیار با عنوان پتانسیل حرکت نیز نام برده می. کرد

میزان همپیوندي در یک خیابان باالتر باشد، پتانسیل حرکت عابر پیاده در آن بیشتر و در 

شود  نتیجه فضا مورد استفاده بیشتر استفاده کنندگان است، و این مسئله باعث می

از نتایج بررسی دو ساختار . در آن مکان در حد باالیی قرار گیردهاي اقتصادي  پتانسیل

) محله دروس(متفاوت منظم و ارگانیک آن است که در ساختار شطرنجی و منظم 

باشد و این  ها در سطح محله بیشتر از ساختار ارگانیک می و فعالیت ها کاربريپراکندگی 

پراکنده در سطح محله  شود الگوهاي رفتاري به صورت محدود و موضوع سبب می

ها به شکل  و فعالیت ها کاربريتجمع ) محله زرگنده(اما در ساختار ارگانیک . باشد
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تعدد بن بست ها و (هاي کالبدي  تجاري به واسطه محدودیت-هاي خدماتی راسته

ي الگوهاي گیر شکلوجود دارد که این مسئله زمینه ساز ) هاي ارتباطی محدودیت

ها از  هاي رفتاري در این بخش د و فضاهاي همگانی و قرارگاهرفتاري متنوع و متعد

شود که تأمین کننده کیفیت حضورپذیري در شهرسازي و طراحی شهري  محله می

در واقع چگونگی شکل فضایی محالت روابط را از طریق جریان ) 2جدول . (است

شهر تأثیر نماید و بر الگوي کاربري زمین و تراکم  حرکت به خصوص پیاده تعیین می

  .گذارد می

گردد در طراحی و برنامه ریزي کالبدي  مطابق با نتیجه تحقیق حاضر پیشنهاد می

توان  ها و تشویق پیاده روي در فضایی امن، می فضاهاي شهري براي افزایش دسترسی

هاي کالبدي منظم و شطرنجی استفاده گردد اما براي ارتقاء الگوهاي رفتاري چه  از فرم

توان از فرم کالبدي  ع و چه تکرارشوندگی و تعدد الگوهاي رفتاري میبه لحاظ تنو

نامنظم و ارگانیک استفاده شود و ویژگی این نوع بافت تمرکزگرایی است که قابلیت 

  .استفاده براي برنامه ریزي رویدادهاي مختلف را نیز دارد
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