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  *شناسی بافت شهری های موثر بر گونه تدوین شاخص
 

   ***دکتر فرح حبیب** دکتر حمید ماجدی *دکتر کیانوش ذاکرحقیقی
  14/6/88:   تاریخ دریافت مقـاله
                                   19/12/88: تاریخ پذیرش نهایی

  
  چکیده 

  
ای نموده و  نشده بینی را دچار تغییرات کالبدی پیش  ایران، آنشهرهای ن  کال ی تحوالت در بافت سابقه نرخ بی

های مؤثر  پژوهش حاضر تالشی است برای تعیین شاخص.  با مشکل جدی مواجه نموده است ریزی برای آن برنامه
 از منظور، پژوهش با استفاده بدین.  در حال تحول ریزی برای این بافت شناسی بافت شهری به منظور برنامه در گونه

پردازد و سپس، با استفاده از  شناسی می شناسی و شکل مطالعات اسنادی، ابتدا به تدوین چهارچوب نظری گونه
شناسی، و بر آن  های گونه تطبیقی و مرور مستندات و تجربیات مشابه در جهان و معیارها و مؤلفه-روش تحلیلی
دهد که با استفاده از نُه شاخص مؤثر و با  یپژوهش حاضر نشان م. نماید  مؤثر را مشخص می های اساس شاخص

های بااهمیت بیشتر برای مقاصد مختلف  عبارت دیگر، استفاده از شاخص ای از آنها، یا به ی دومرحله استفاده
ها برای  ها در این گونه های اصلی، و سپس استفاده از باقی شاخص ی اول برای تعیین گونه ریزی در مرحله برنامه

  .بندی بافت شهری دست یافت توان به روندی سیستماتیک برای دسته های بافت شهری می هتعیین زیرگون
  
  

   های کلیدی واژه
  ها  شناسی، شاخص شناسی، شکل بافت شهری، گونه

  
شناسـی   گونـه "ان ماجدی و مشاوره دکتر فرح حبیب با عنـو حمید تخصصی کیانوش ذاکرحقیقی به راهنمایی دکتر  این مقاله برگرفته از رساله دکتری       * 
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  مقدمه
شناسی با بررسی کالبد شهری به دالیل و علل  موضوع شکل     
ی این تحوالت، و   گیری، تحوالت کالبدی، استمرار و تغییر رویه شکل
یت آن واقع. پردازد ی شکل شهر می ریزی و طراحی برای آینده برنامه

ای  سابقه قرن اخیر با نرخ بی شهرهای ایران در نیم است که شکل کالن
ریزی نوین در نظام  های برنامه متحول شده و هرچند اصول و روش

شهرسازی ایران نیز در همین دوره مورد استفاده قرار گرفته است، اما 
ها، تأثیر  شده در طرح بینی ریزی نوین نسبت به میزان پیش برنامه
های جدید و همچنین  دهی سکونتگاه ی هدایت و نظم ری بر شیوهکمت

منظر . های موجود داشته است گرفته در بافت نظارت بر تغییرات صورت
اشکال " نوین  ریزی ی این عدم پیروی از برنامه شهرها در نتیجه کالن
باید های فضایی را در خود ظاهر ساخته است، و  ای از موجودیت پیچیده

ه شناخت این اشکال پیچیده کمتر مورد بررسی و ک اذعان داشت
  ).84 ،1378سعیدنیا،  ("تحقیق قرار گرفته است
شکلی بافت  ـ ی بررسی این تحوالت کالبدی وجود خالء در زمینه

ی جهانی  شهری منحصر به ایران نیست و این موضوع در عرصه
انطباق سیر  توسعه که با موضوع عدم خصوص کشورهای درحال به

. ریزی نوین روبرو هستند، قابل رؤیت است ل کالبد شهر با برنامهتحو
ی چگونگی برخورد با  دانش عمومی اندک در زمینه"توان گفت که  می

شهرها باعث ایجاد محدودیت در حاکمیت  ویژه کالن رشد شهر و به
شکال شهری ای موجود جهت ایجاد اَه وری از فرصت شهری برای بهره

دالیلی همچون "و بنابراین ) Jelinek,1992,25 ("مد شده استاکار
ی شهری،  های توسعه ی علل عدم تحقق سیاست کمبود دانش در زمینه

ی تجربیات واقعی و چالش پیشِ روی مدیریت  ناکارامدی آنها در عرصه
ها  پذیری کاربری شهری در تحلیل بازار اقتصاد زمین که خود بر تراکم

تر  کثر شکلی بافت شهری افزونشوند که ت تأثیرگذار است باعث می
  ).Jelinek,1992,18 ("گردد

 شکلی بافت شهری را -های کالبدی  کوشد ویژگی این پژوهش می
بندی  ریزی و طبقه نه در جهت توصیف شکل شهر، بلکه در جهت برنامه

چه : مؤثر بافت مورد تدقیق قرار دهد و به این سؤال زیر پاسخ دهد که
های مختلف بافت   مؤثر بر شکل گونههای فضایی و تراکمی شاخص

توان به صورت  شهری قابل تشخیص هستند و آیا آنها را می
شناسی بافت شهری استفاده نمود؟ برای پاسخ  سیستماتیک برای گونه

کند ادراک عمومی از مفاهیم اصلی  ، پژوهش سعی می به این پرسش
د و با شناسی را ارائه نمای شناسی و شکل مدنظر خویش، یعنی گونه

ها و معیارهای  کمک چارچوب نظری ایجادشده از این مفاهیم زمینه
ها و  شناسی بافت شهری را شناسایی کند و بر اساس این زمینه گونه

در پایان نیز روش . های مؤثر بپردازد معیارها به تدوین شاخص
ریزی مورد بررسی  ها با ارجاع به مقاصد برنامه بکارگیری این شاخص

  . گیرد می  پژوهش قرار
  شناسی شهری گونه

ای از بافت   دو تعریف پایه1شناسی پیش از ورود به مفهوم گونه     
  .گردد  در ابتدا معرفی می شهری و گونه

سنتزی است از تمام اجزای "منظور از بافت شهری : 2بافت شهری     
 بافت شهری یک کل ارگانیک است که در سطوح وضوح .کالبدی

توان سازمان  ترین سطح، بافت را میهده است در کلیمتمایز قابل مشا
طور خالصه  و به) Kropf,1996,14 ("ها توصیف کرد ها و بلوک خیابان

حاالت مختلف همجواری و فضاهای پر و "توان بافت شهری را  می
بندی اراضی  ی قطعه خالی در ترکیبات مختلف و همچنین نحوه

  . دانست)4 ،1384حبیب، ( "کننده مشخص
 گونه نیز مفهومی کلیدی در معماری و شهرسازی است و :3ونهگ

توسط بسیاری از نویسندگان مورد بررسی قرار گرفته است 
)Rapoport,1990; Moudon,1994; Radberg,1996 .(" گونه به عنوان

ای از مردم یا گروهی از اشیا اشاره  یک مفهوم به نوع، طبقه یا دسته
ها آنها را از  ی دارند و این ویژگیهای مشخص مشترک دارد که ویژگی

  ). Rapoport,1990,48 ("نماید های اشیا متمایز می دیگر مردم یا گروه
ای از اشیای  تالشی است برای قرار دادن مجموعه"شناسی  گونه

ی منظم برای دستیابی به عمومیت بیشتر در  پیچیده در یک مجموعه
هرچند در مورد "). Rapoport,1990,96 ("ریزی جهت شناخت و برنامه
را  شناسی جای تردید است اما آن ی گونه جانبه سودمند بودن همه

اول، ابزار توصیف ساختار شهری بر : توان به سه منظور مفید دانست می
های مختلف؛ دوم، ابزار تحلیل و ایجاد ارتباط میان  حسب ویژگی

 های مختلف اجتماعی با گونه ـ محیطی و اقتصادی های زیست داده
ریزی با تأمین درک عمیق  شده و تحلیل آنها؛ و سوم، ابزار برنامه تعریف
تر در  ریزی و طراحی مناسب های شهری، که راه را برای برنامه از گونه

  ).Radberg,1996,386 ("نماید سطح خُرد و کالن هموار می
شناسی به نحوی که از آن بتوان در  مندسازی گونه برای قاعده
یزی استفاده نمود، راپوپورت اصولی را مطرح نموده است ر راستای برنامه

  .که در این پژوهش نیز مورد استفاده قرار خواهند گرفت
) ای شناسی چندشاخصه گونه(های متعدد  ضرورت بکارگیری شاخص

در ): شاخص شناسی تک گونه(جای بکارگیری شاخص واحد  به
  یک شاخصرغم وجود اشتراک در مورد  شاخص، علی شناسی تک گونه

در میان اعضای یک گونه، احتمال وجود تفاوت در میان سایر 
معنای افزایش احتمال  های آن اعضا بسیار باالست و این به شاخص

همچنین استفاده ". قرارگیری اعضای ماهیتاً متفاوت در یک گونه است
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ی  های متعدد باعث پرهیز از مجادله علمی بر سر شیوه از شاخص
 ).Rapoport,1990,69 ("دشو بندی می گونه

شناسی  در گونه": آل و خالص ی ایده پرهیز از تشخیص گونه
هایی از اشیا وجود دارند که نسبت بزرگی از  ای گروه چندشاخصه

های آنها با یکدیگر مشترک است، اما ضرورتاً در مورد هریک از  شاخص
م شناسی مفهو این نوع گونه. ها با یکدیگر مشترک نیستند این شاخص

 (Ibid, 71) "کند آل یا ضرورتاً خالص را رد می ی ایده وجود یک گونه
های مشترک در تمام اعضای  عدم تأکید بر حضور تمام شاخص

  ها الزم نیست که تمام اعضای گونه برای تعیین گونه": حاضر در گونه
ها باشند، به جای آن محقق ممکن است طیفی از  دارای تمام شاخص
که هریک از اعضای  طوری شده پیدا کند، به ود تعیینمتغیرها را در حد

ها را داشته باشند و هر شاخص در میان  یک گونه تعداد زیادی از شاخص
 (Ibid, 80) "تعداد بسیار زیادی از اعضای گونه مشترک باشد

ها برای پرهیز از تکثر بیش از حد  ی شاخص انتخاب معقوالنه
شناسی با دقت  باشد، گونهها بیشتر  هرچه تعداد شاخص: ها شاخص

ها به معنای  از سوی دیگر تکثر شاخص. بیشتری صورت خواهد گرفت
راپوپورت در این . ها خواهد بود ها و پراکندگی بیش از حد گونه تکثر گونه

شناسی روبرو  محقق با دو اصل متضاد در گونه": کند زمینه بیان می
 تا   که  است بندی  طبقه عی خواستار نو  محقق  که  واقعیت ، این  اول.است

   تعداد طبقات  باشد و بنابراین  اطالعاتی  غنای  بیشترین  دارای حد امکان
   و برای  بار ادراکی  کاهش  برای ،  و دوم؛کند  پیدا می  افزایش  شدت به

 در  گیری  و تصمیم  مناسبی   مجموعه  یک  صورت  به گونه هر  شناخت
  (Ibid, 69). "است   کمتر طبقات ند تعداد هرچه نیازم  آنها محقق قبال

   شهری4شناسی شکل
ی قرن بیستم به بررسی شکل شهری و  محققان مختلفی از نیمه

این تحقیقات با رویکردهای . اند موضوعات مرتبط به آن پرداخته
توان آنها را در سه رویکرد زیر  اند که می مختلفی صورت پذیرفته

   :بندی نمود جمع
ساخت در ارتباط با استفاده،  تمرکز بر محیط انسان: یط و رفتارمح) الف"

ی رفتارهای  ی دوسویه در این رویکرد، رابطه. رفتار و ادراک انسانی
انسانی و شکل شهری و تأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر مدنظر قرار 

ساخت  تمرکز بر ابعاد محیط انسان: مکان و تصویر آن) گرفته است؛ ب
محققان در این . های انسانی  تجربیات، معانی و ارزشدر رابطه با

شناختی انسان  رویکرد سعی بر شناخت ادراکات و تصاویر ذهنی و روان
دهند؛  ساخت را مدنظر قرار می در برخورد با شکل شهر و محیط انسان

ساخت در حال تحول از طریق  تمرکز بر محیط انسان: ساختار و روند) ج

 "شناسی شهری شده مطرح در شکل یبند تحلیل عناصر گونه
)Owens,2005,64.( 

ساخت عاری از رفتار  رویکرد سوم با تمرکز بر بررسی محیط انسان
ی انسان با آن، به توصیف سیستماتیک و تحلیل محیط  دوسویه
بدین ترتیب، این رویکرد اهداف پژوهش حاضر . پردازد ساخت می انسان

گرفته در این رویکرد  تلف صورتدر مطالعات مخ. نماید را برآورده می
توان سه هدف خاص را بر اساس سه مکتب اصلی این جریان  می

ی شکل شهر برای مقاصد توصیفی و بیانی،  اول، مطالعه": ردیابی نمود
متأثر از مکتب انگلیسی (هایی از ساخت شهر  با هدف ایجاد نظریه

ها و  وصیهی ت ی شکل شهر به منظور ارائه ؛ دوم، مطالعه)شناسی شکل
متأثر از مکتب (ی طراحی شهری  راهکارها، با هدف ایجاد نظریه

ی شکل شهر برای ارزیابی اثرات  ؛ و سوم، مطالعه)شناسی ایتالیایی شکل
متأثر از مکتب (های طراحی شهری گذشته بر ساختار شهری  نظریه

  ).Moudon,1994,14 (")شناسی فرانسوی شکل
گرفته بر اساس این  ات صورتبا بررسی مستندات و بعضی مطالع

ی برخورد با موضوع  رغم تفاوت در رویکرد و شیوه مکاتب، و علی
توان بستری مشترک را برای این سه مکتب تبیین  شناسی می شکل

اول آنکه، شکل : اند نمود که بر اساس سه اصل پایه بنیان نهاده شده
ابل شهری با سه عنصر کالبدی اساسی قابل تعریف، قابل درک و ق

بلوک، محله و شهر / قطعه، خیابان / ساختمان : تحلیل است
)Moudon,1994,18(های حاکم بر بافت شهری را  ؛ دوم آنکه، ویژگی

، )جانمایی(های شکل دوبعدی  ی ویژگی توان در سه دسته می
ها  ی خیابان های ارتباط با شبکه و ویژگی) حجمی(های ارتفاعی  ویژگی
توان  ی مطالعاتی را می ؛ سوم آنکه، سه زمینهبندی و بررسی نمود تقسیم

ی  مطالعه در زمینه: گرفته تشخیص داد در میان مطالعات صورت
ی  های کمّی؛ مطالعه های کالبدی با تأکید خاص بر شاخصه ویژگی

ی  تاریخی با تأکید بر بُعد زمان و تأثیر آن بر کالبد شهر؛ و مطالعه
 .اری آنها بر ادراک انسانهای کیفی با تأکید بر تأثیرگذ ویژگی

ی مطالعاتی  پژوهش حاضر با درنظرگیری این سه اصل و تأکید بر زمینه
های کمّی در قسمت بعدی  های کالبدی با تأکید بر شاخصه ویژگی

هایی را از تحقیقات و تجربیات پیشین  کوشد تا چنین شاخص می
  .استخراج نماید

ت شناسی باف ی گونه ی پژوهش در زمینه پیشینه
  شهری

ی اخیر  شناسی در دو دهه رغم قدمت مکاتب مختلف شکل علی
شناسی بافت شهری صورت  ی گونه های معدودی در زمینه پژوهش

سو، پیروی بافت  توان از یک دالیل این امر را می". پذیرفته است
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های شهرسازی، و از سوی  یافته از طرح شهری در کشورهای توسعه
ی مدیریت و  عه، تمرکز تالش در زمینهدیگر در کشورهای در حال توس

هایی  ریزی شهری برای رفع مشکالت به جای استفاده از فرصت برنامه
در ). Jelinek,1992,12 ("همچون تنوع موجود در بافت شهری دانست

  :گردد اینجا چهار تحقیق در راستای اهداف پژوهش معرفی می
، رادبرگ های شهری در سوئد شناسی بلوک در تحقیقی برای گونه

های سطح اشغال زمین، نسبت سطح زیربنا به سطح زمین و  شاخص

های اصلی مورد استفاده قرار داده و  ارتفاع ساختمان را به عنوان متغیر
های محصور شده  ای از ساختمان عنوان مجموعه سطح تحلیل بلوک به

وی با قراردادن سه . های پیرامونی را برگزیده است توسط خیابان
ی بافت شهری متفاوت را   نموداری لگاریتمی، هشت گونهشاخص در

  ).1شکل ) (Radberg,1996,392(شناسایی نموده است 

   
  Radberg,1996,394: شناسی با استفاده از سه شاخص سطح اشغال زمین، تراکم ساختمانی و ارتفاع ساختمان                                           مأخذ ـ  گونه1شکل 

  
 به شاخص تراکم خالص مسکونی، 1محور عمودی نمودار شکل      

محور افقی به درصد سطح اشغال و خطوط مورب به تعداد طبقات در 
 گونه بافت شهری 8یک بلوک تخصیص یافته و با استفاده از آنها 

شناسی بافت شهری در ایران، این شیوه  برای گونه. مشخص شده است
های کارامد به دلیل کمبود تغییر در  شاخصرغم وجود  شناسی علی گونه

شاخص سطح اشغال، تغییر شدید تعداد طبقات در یک بلوک و عدم 

تبعیت آنها از یک قاعده خاص در طول زمان کارایی چندانی نخواهد 
  .  داشت

محققان هلندی نیز چهار شاخص تراکم ساختمانی، سطح اشغال،      
ی  را درنظر گرفته و با ارائهنسبت فضای باز، و شاخص تعداد طبقات 

نمودارهایی منتج از روابط ریاضی میان آنها بافت موجود شهر آمستردام 
  ).2شکل ) (Haupt et al.,2002,24(اند  بندی نموده را طبقه

  
  

    
  Haupt & et al.,2002,56:                            مأخذشناسی با استفاده از سه شاخص سطح اشغال، تراکم ساختمانی، فضای باز و تعداد طبقات             گونه-2شکل 
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 نیز مشخص است محور افقی نمودار به 2همانطور که در شکل      
شاخص سطح اشغال، محور عمودی به شاخص تراکم ساختمانی و دو 

) با شیب مثبت(مجموعه خط مورب بادبزنی به دو شاخص تعداد طبقات 
اختصاص یافته است و محققان ) یب منفیبا ش(و شاخص فضای باز 

 گروه مختلف بافت شهری را 8ها  هلندی با استفاده از این شاخص
های  رغم ارائه شاخص بندی نیز علی این شیوه طبقه. اند مشخص نموده

های شهری در ایران و  اندیشیده نبودن غالب بافت مؤثر به دلیل از پیش
ک طیف مشخص از های درون یک بافت از ی عدم تبعیت شاخص

  .  شناسی برخوردار نخواهد بود کارایی چندانی برای گونه
شناسی بافت شهری است که در  پژوهش دیگر، پژوهش گونه    

 تحت فناوری سنجش از راه 5ژاپن و با استفاده از مدل منظر شهری
محققان با استفاده از این فناوری .  صورت پذیرفته است6دور

 کیلومتر از بخش مرکزی توکیو را 2ضلع شکلی با  ی مربعی ناحیه
شناسی موردنظر ایشان عبارتند  شش شاخص گونه. اند بررسی نموده

میزان سطوح قابل رؤیت نما در بلوک، حجم بلوک ساختمانی، نسبت : از
سطوح  ها، نسبت میزان ساختمان به زمین، میانگین ارتفاع ساختمان

ها در  یانگین ساختمانها به حجم آنها و حجم م قابل رؤیت ساختمان
ایشان پس از استخراج معیارهای ). Yoshida et al.,2005,223 (بلوک

ای آنها روی نمودارهای گرادیانی از  کمّی موردنظر، پراکنش نقطه
ها را  شناختی شهری را انجام داده، و سپس این گرادیان معیارهای شکل

مؤثر بر شکل در تحلیل مقررات دولتی حاکم بر کاربری و تفکیک زمین 
  .(Ibid, 225)اند بافت شهر مورد استفاده قرار داده

ی هویت  های داخلی، باید به تحقیق در زمینه ی پژوهش در زمینه    
شناسی تاریخی  این تحقیق بیشتر در پی گونه. کالبدی شهر اشاره نمود

و هرچند ) 1385،50، همکارانمقتدایی و میر(و هویتی کالبد شهر است 
دهد، اما بیشتر  شناسی مورد استفاده قرار می  را برای گونههایی شاخص

ی  شود و ارائه ی تاریخی بافت شهری متمرکز می در زمینه مطالعه
شناسی صورت پذیرفته  های پایانی پژوهش کمتر بر مبنای گونه توصیه
شناسی بافت شهری را  نظران ایرانی نیز بحث گونه بعضی صاحب. است

 ،1372حائری، (اند  از دیدگاه تاریخی انجام دادهبر اساس بُعد زمان و 
ی زیاد بر بُعد  دلیل تکیه شناسی نیز به ی گونه این شیوه). 1378سعیدنیا، 

  .ریزی ندارد زمان کارایی چندانی برای استفاده در برنامه
 شناسی های مؤثر بر گونه شناخت شاخص

اسی شن ها، پژوهش حاضر برای گونه پیش از شناسایی شاخص     
این واحد . ها در آن است نیازمند واحد تحلیل برای تدقیق شاخص

قطعه و / ساختمان ) تحلیل باید از میان یکی از سطوح الف
بلوک و / خیابان ) ترین عناصر، ب شناسی در سطح جزئی گونه

ها و  ای از ساختمان شناسی مجموعه فضاهای باز درون بلوک و گونه
محله و ) کننده آنها، و ج تعریفهای تحدید و  قطعات و خیابان

ای قابل  ها در محدوده ها و بلوک ای از خیابان شناسی مجموعه گونه

دهد   مطرح در اینجا نشان می های بررسی پژوهش. تعریف، انتخاب شود
که اکثر محققان سطح بلوک را به دالیلی همچون عدم تأکید بیش از 

و تأکید خاص بر ) طعهق/ در مقایسه با سطح ساختمان (حد بر جزئیات 
های  در مقایسه با سطح محله که بیشتر بر شاخص(های کمّی  شاخص

اند  ، به عنوان سطح مقبول تحلیل پذیرفته)نماید کیفی تمرکز می
)Radberg,1996; Haupt  et al.,2002; Yoshida  et al.,2005.(  

 های کالبدی تعیین شاخص
  شکل و جانمایی

 نقش مهمی را در شکل کلی بلوک و به ی قطعات شکل و اندازه"    
شکل و اندازه ). 70 ،1375ارجمندنیا،  ("کنند تبع آن بافت شهری ایفا می

ای متأثر از موضوعات فرهنگی و اقتصادی است و  قطعه پدیده
ی روند افزایش مساحت قطعه از آسیا به  دهنده مطالعات تجربی نشان"

ترین قطعات در  ی بزرگآمریکای التین و آمریکای جنوبی و قرارگیر
). Acioly and et al.,1996,10 ("بسیاری از کشورهای آفریقایی است

ی مساحت بهینه  ها، توافق اندکی در زمینه هرچند به دلیل این تفاوت
ترین تصمیم در  مهم"قطعه وجود دارد، اما محققان بر این باورند که 

 "ت قطعه استسازی زمین تعیین مساح ریزی برای آماده زمان برنامه
)Barquin et al,1986,31.(   

هرچه ". ی قطعات است شاخص دیگر در شکل قطعه نسبت اندازه     
برداری از  تر باشد، کارایی قطعه برای بهره شکل قطعه به مربع نزدیک

ها  ها به زیرساخت ها کمترست، چراکه تعداد کمتری از ساختمان زیرساخت
تر باشند،  هرچه قطعات باریک" .(Ibid, 34)"کنند دسترسی پیدا می

حال،  تر است و درهمین ای مناسب قرارگیری آنها در یک الگوی خوشه
ی کاهش تهویه و نور طبیعی در  دهنده تر شدن عدد تناسب، نشان بزرگ

 ارجمندنیا در ).Acioly et al.,1996, 10 ("فضاهای میانی قطعه نیز هست
 نوع ممکن 8برای الگوی مصرف مسکن حداقل، "تحقیق خویش 

  ). 71 ،1375ارجمندنیا، ( را ارائه نموده است "نسبت مختلف عرض به طول
شاخص دیگر مرتبط با شاخص پیشین، عرض قطعه یا به اصطالح 

درنظرگیری عرض قطعات و .  قطعه است"بَر"ثبتی رایج در ایران، 
اخص دسترسی به تواند به عنوان ش میانگین آنها در بلوک می

ی بصری  ها و پارکینگ و میزان خالقیت در خلق جداره زیرساخت
اما، این شاخص به دلیل ارتباط درونی قوی با دو . مناسب مؤثر باشد

شاخص پیشین به عنوان شاخصی مجزا در این پژوهش مورد بررسی 
  .قرار نگرفته است

   ارتفاع -ب
ی تراکم و  ناسی، دو مؤلفهش ی شکل با ورود معیار ارتفاع به حیطه     

  .شوند نما مطرح می
ابهام اصلی در مورد تراکم، استفاده از این مفهوم بدون : تراکم     

در بسیاری از مطالعات، تراکم به صورت زیاد و کم ". تعریف دقیق است
گیرد، بدون آنکه تعریف خاصی از این صورت پذیرد  مورد اشاره قرار می
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در نتیجه این مطالعات ساختار . تـم چیسـکا ـاد یـم زیـراکـه تـک
 "دهند ای جامع در مورد معنی تراکم ارائه نمی علمی مناسب یا نظریه

)Acioly et al.,1996,12 .( بنابراین برای جلوگیری از ابهام در موضوع
  .رسد نظر می گیری ضروری به تراکم بکارگیری معیارهای مختلف اندازه

ی تراکم،  گیری مؤلفه ه برای اندازهشد ترین شاخص بکارگرفته مهم
عنوان یک شاخص مقبول در اکثر  شاخص تراکم ساختمانی است که به 

اما تحقیقات ". گیرد ها و ضوابط شهرسازی مورد استفاده قرار می طرح
تواند چندان مؤثر واقع شود و  تنهایی نمی دهند که این معیار به نشان می

نی با شکال مختلف دارای های ساختما ممکن است قطعات و بلوک
). Haupt et al.,2002,26 ("شاخص تراکم ساختمانی یکسان باشند

همین امر، یعنی تکیه بر شاخص تراکم ساختمانی در اغلب مقررات 
توان یکی از دالیل  های جامع و تفصیلی، را می مطرح در طرح

شده  های فراوان در اشکال ایجادشده ساختمانی و احجام تولید تفاوت
تواند باعث  های تراکمی می بنابراین استفاده از دیگر شاخص. انستد

ترتیب، در این  بدین. کنترل و نظارت بیشتر بر احجام ایجادشده گردد
های موجود در احجام  پژوهش سه شاخص دیگر نیز برای تبیین تفاوت

بدیهی است تعمیم این . تولیدشده مورد استفاده قرار گرفته است
 به بلوک برای تحلیل مورد نظر پژوهش به سادگی و ها از قطعه شاخص

افزارهای مختلف در سیستم اطالعات جغرافیایی ممکن  از طریق نرم
بنابراین، چهار شاخص بکارگرفته شده در بخش تراکم و ارتفاع . است

  :عبارتند از
کل مساحت زیربنا ) / (کل مساحت بلوک: (شاخص تراکم ساختمانی) 1

   FAR) = در بلوک
مساحت زمین ) / (کل مساحت بلوک: (شاخص سطح اشغال) 2

  GSI) = ها در بلوک شده توسط ساختمان اشغال
مساحت )/(کل مساحت زیربنا در بلوک: (شاخص نسبت فضای باز) 3

  OSR) = ها در بلوک ـ مساحت بلوک شده توسط ساختمان اشغال
جای شاخص متداول سطح فضای باز در ایران  این شاخص به     
شود، چراکه شاخص موردنظر در صورت استفاده از  اده میاستف

شاخص سطح اشغال به دلیل رابطه مستقیم با آن کارایی خود 
درعوض شاخص . دهد عنوان ابزار تحلیل را کامالً از دست می به

شده را  تواند میزان فضای موجود به ازای کل فضای ساخته فعلی می
  ).Haupt  et al., 2002,29(تحلیل کند 

) مساحت اشغال شده توسط قطعات در بلوک: (شاخص تعداد طبقات) 4
  L) = کل مساحت زیربنا در بلوک/  (
های مؤثر در معیار ارتفاع و   دیگر از مؤلفه یکی: نمای ساختمانی     

نمای ساختمانی به ". ی نمای ساختمانی و سطوح نماست تراکم، مؤلفه
در مجاورت فضای باز شود که  تعدادی از وجوه ساختمان گفته می

محصور خصوصی، فضای باز عمومی و  شامل فضای باز محصور و نیمه(
و سطوح نمای ). Barquin et al, 1986,29 ("قرار گرفته باشد) خیابان

ی هوا، ورود نور خورشید، دید به بیرون و  مناسب باعث تسهیل در تهویه
رتیب، ت بدین. گردد همچنین تشویق به حضور در فضای بیرونی می

بیشتر از دیدگاه آسایش و راحتی درون ساختمان مطرح "ی نما  مؤلفه
  .(Ibid, 36) "است تا برای بررسی اشکال شهری

  های مجاور ارتباط بافت با خیابان
شبکه . ی بسیار مهم دیگر در شکل بافت شهری، شبکه است مؤلفه     

که گردد  در اینجا به هر زیرساخت مستحکم و استواری اطالق می
. نماید ساخت ارائه می نحوی به بافت و محیط انسان خدمات کلیدی را به

محققان دو شاخص مؤثر را برای نمایش تأثیرات شبکه بر شکل بافت 
  :اند مورد استفاده قرار داده

های مجاور بلوک به  نسبت میانگین عرض خیابان (مقطع خیابان     
انگر میزان محصوریت، این شاخص بیشتر بی"): میانگین ارتفاع جداره

ی مجاور است و  فشردگی و گشودگی فضای خیابان نسبت به جداره
 "دهند را مورد استفاده قرار می ی طراحی شهری آن اکثراً محققان حوزه

)Krier,1990,214.(  
های پیرامون بلوک به  نسبت مساحت خیابان (نفوذپذیری بلوک     

ریزی  ویژه در برنامه ی و بهاین شاخص در تجربیات ایران): مساحت بلوک
شرط الزم  یکی از سه پیش"عنوان  برای بافت فرسوده شهری و به

اما ). 30 ،1385شفایی،  ("برای شناسایی آن مورد استفاده قرار گرفته است
به دالیل مختلف از جمله عدم وجود مبانی نظری برای بکارگیری آن، 

دلیل کمبود  های مختلف برای این شاخص و به درنظرگیری طیف
های اطالعات  ی عرض دقیق معابر در پایگاه اطالعات در زمینه

ی شروط شناسایی بافت  جغرافیایی این معیار در حال حاضر از مجموعه
  .فرسوده حذف گردیده است

  های دیگر شاخص
های تجربی این پژوهش عبارتند  سه شاخص دیگر حاصل بررسی     
 تغییر به مساحت بلوک، نسبت های غیرقابل نسبت مساحت کاربری: از

ی بلوک به مساحت میانگین قطعات در  ترین قطعه میان مساحت بزرگ
ترین ساختمان بلوک و میانگین  بلوک و اختالف تعداد طبقات میان بلند

توان در میان  از سه شاخص مذکور، دو شاخص اول را می. طبقات بلوک
طعه، و ی مساحت و معیار شکل ق های متأثر از مؤلفه شاخص
بندی  ی تراکم و معیار ارتفاع قطعه طبقه سوم را متأثر از مؤلفه شاخص

 شهری ارگانیک  که در مقدمه نیز بیان گردید بافت چنان. نمود
ای را  ی اخیر تحوالت و تغییرات گسترده شهرهای ایران در دودهه کالن

های آماری  تجربه کرده است و سه شاخص فعلی با الهام از شاخص
بندی بافت  شناسی و طبقه  معیار از میانگین و به منظور گونهانحراف

  . اند شهری دستخوش تغییرات معرفی شده
های اصلی هر مؤلفه از وزن و  ها نسبت به شاخص این شاخص     

شناسی  صورت ثانویه در گونه اهمیت کمتری برخوردار هستند و باید به
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ح مختصری از چگونگی ی بعد شر در مرحله. مورد استفاده قرار بگیرند
  .گردد  می تر ارائه های کلیدی ها با شاخص ترکیب این شاخص

  شناسی ها برای گونه کارگیری شاخصه ب
شناسی تعیین   شاخص مؤثر بر گونه15تا این بخش از پژوهش،      

تواند باعث  ها می اما بکارگیری همزمان این شاخص). 1جدول (گردید 
شناسی به منظور   دست رفتن هدف گونهها و از ی شاخص تکثر گسترده

شناسی مطرح در بخش اول  بر طبق اصول گونه. ریزی شود برنامه
ریزی باید منطقی و در حد الزم باشند،  ها برای برنامه پژوهش تعداد گونه

که با درنظرگیری حداقل دو حالت برای هر شاخص تعداد  درحالی
 حالت خواهد 215زمان  صورت هم  شاخص به15های حاصله از  گونه
ها و تمرکز بر بعضی  بنابراین نیاز به حذف بعضی شاخص. بود

دو شاخص میانگین بَرِ . گردد تر کامالً مشخص می های کلیدی شاخص
قطعات و میانگین عرض به طول قطعات به دلیل ارتباط درونی گسترده 
با شاخص میانگین مساحت قطعات، و چهار شاخص مساحت بلوک، 

و نسبت عرض خیابان به ارتفاع ) نما(طوح قابل رؤیت شیب، میزان س

ی  شناسی از مجموعه جداره به دلیل تأثیرگذاری اندک بر هدف گونه
  ).2جدول (ها حذف گردیدند  شاخص

زمان نُه  کارگیری همه رغم حذف شش شاخص، بازهم ب علی     
س بنابراین، بر اسا. ها گردد تواند موجب تکثر زیاد گونه شاخص نیز می
توان ابتدا با  شده در هر برنامه و طرح می های تعیین نیازها و ضرورت

ها، برای مثال چهار شاخص کلیدی  ای کوچکتر از شاخص مجموعه
میانگین مساحت قطعات در بلوک، سطح اشغال بلوک، تراکم 

 یا به عبارت دیگر چهار -پذیری  ساختمانی بلوک و قابلیت نفوذ
 -های مجاور  رتفاع و رابطه با خیابانشاخص اصلی متأثر از شکل، ا

های اصلی بافت شهری  شناسی را انجام داد و گونه ی اول گونه مرحله
های باقیمانده از  ی دوم شاخص را شناسایی نمود؛ سپس، در مرحله

ی اصلی  های هر گونه مجموع نُه شاخص را برای شناخت زیرگونه
 تعداد منطقی حاصل شناسی با ترتیب، هم هدف گونه بدین. بکار گرفت

  تر امکان های مشخص ها به زیرگونه شود و هم با تقسیم گونه می
  .گردد تر برای بافت شهری فراهم می ریزی دقیق برنامه

  
  نگارندگان:     مأخذ                                                   ی کالبدی       ها در زمینه شناسی به تعیین شاخص   سیر تحول مطالعات از مفهوم شکل-1جدول 

  منطق شاخص  شاخص  معیار
  .بندی آنهاست های بلوک و قطعات در بلوک و دانه دهنده میانگین ابعاد و اندازه نشان  میانگین مساحت قطعات در بلوک

  . استدهنده میانگین میزان سطح دسترسی افراد، نور و تهویه در بلوک نشان  میانگین بَر قطعات
  .های کشیده و اشکال چند ضلعی است دهنده میانگین شکلی قطعات در بلوک در طیف مربع، مستطیل عادی و مستطیل نشان  میانگین عرض به طول قطعات

شکل قطعه و 
  بلوک

  .شده در بلوک است دهنده فضای اشغال مساحت بلوک نشان  مساحت بلوک
  .های شمالی و جنوبی تغییر محسوسی خواهد داشت  صورت یکسان بودن ارتفاع ساختمانهای زیاد، شکل بلوک حتی در در شیب  شیب
  .شده در یک بلوک است بیانگر سطوح اشغال  )GSI(سطح اشغال 

  .شدبا دهنده حدودی تعداد طبقات نیز می بیانگر نسبت زیربنا به سطح کل بلوک و در صورت ارتباط با سطح اشغال نشان  )FSI(تراکم ساختمانی 
  .بیانگر شدت فشار وارده بر فضاهای باز درون بلوک از سوی ساکنان تمام طبقات واقع در بلوک است  )OSR(شاخص فضای باز 

  .بیانگر میانگین تعداد طبقات در یک بلوک است  )L(میانگین تعداد طبقات 

ارتفاع قطعه 
  و بلوک

  . دید قرار داردبیانگر سطحی است که از داخل و خارج از بلوک در معرض  میزان سطوح قابل رؤیت
شبکه   .بیانگر تناسبات جاری در سطح مقطع خیابان و فشردگی یا گشودگی خیابان است  نسبت عرض خیابان به نمای مجاور

  .بیانگر نسبت نفوذپذیری بلوک و قابلیت دسترسی به آن است  قابلیت نفوذپذیری  )ها خیابان(
 کل بلوک افزایش یابد شکل کل ٪50هایی است که به دالیل خاص غیر قابل تغییر و هرگاه نسبت آنها از  بعضی موارد بافت دارای کاربریدر   های غیر قابل تغییر نسبت کاربری

  .دهد بلوک را تحت تأثیر قرار می
اختالف تعداد طبقات میان بلندترین ساختمان 

  و میانگین طبقات بلوک
ری موارد بدون ضابطه است این شاخص بیانگر میزان اختالف و تغییر در خط آسمان، تغییر در در بافتی که دچار تحوالت گسترده و در بسیا

  .شده و بروز بحران در شکل منسجم شهر باشد احجام ساخته
های  شاخص
  دیگر

نسبت میان مساحت بزرگترین قطعه در بلوک 
  به مساحت کل بلوک

 دوبعدی بافت با حضور یک قطعه با مساحت بسیار زیاد دچار آشفتگی بندی و شکل های ارگانیک این امکان وجود دارد که وضعیت دانه در بافت
  .پردازد این شاخص به بررسی این موضوع می. گردد

  
  نگارندگان:    مأخذ                                                                                                انتخاب نُه شاخص نهایی و دالیل این انتخاب     -2جدول 

  شناسي  دليل تأثيرگذاري مستقيم بر گونه  شاخص   رديف 
  .بندی ی دانه شاخص بیانگر شیوه  میانگین مساحت قطعات   1
  .شاخص تأثیرگذار در ارتباط با میزان ساخت و ساز در بلوک  ) GSI(سطح اشغال   2
  . در ارتباط با میزان ساخت و ساز در بلوکشاخص ارتفاعی بسیار مهم و تأثیرگذار  ) FAR(تراکم ساختمانی   3
  . بیانگر فشار وارده به فضای باز از تمام طبقات  شاخص فضای باز   4
  .بیانگر میانگین تعداد طبقات در یک بلوک  میانگین تعداد طبقات   5
  .بیانگر قابلیت دسترسی به بلوک  قابلیت نفوذپذیری   6
  . گیرند ریزی قرار می نگر مواردی در بافت که خارج از حیطه برنامهبیا  قابل تغییر  های غیر نسبت کاربری  7
  . شده است بیانگر میزان اختالف و تغییر در خط آسمان، تغییر در احجام ساخته  اختالف تعداد طبقات میان بلندترین ساختمان و میانگین طبقات بلوک  8
                  .بندی و شیوه تفکیک است بیانگر تناسب یا عدم تناسب در قطعه  کنسبت میان مساحت بزرگترین قطعه در بلوک به مساحت کل بلو  9
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  گیری  نتیجه

شناسی  شناسی و شکل      پژوهش حاضر با کنکاش در مفهوم گونه
شناسی پرداخت و  شهری به بررسی مکاتب مختلف مطالعاتی در شکل

ر های گوناگون مطرح در این مفاهیم و مطالعات را د اصول و زمینه
ی کالبدی مطالعات  سپس، با انتخاب زمینه. چارچوبی نظری تدوین نمود

شهری به مرور  ریزی برای بافت کالن شناسی و به منظور برنامه شکل
های مختلف در این عرصه پرداخت و در چارچوب  تجربیات و پژوهش
های مؤثر بر  ها و شاخص شده معیارها، مؤلفه مبانی نظری مطرح

هری را مشخص، و در نهایت با تشخیص نُه شناسی بافت ش شکل
ها را برای   از این شاخص شاخص کلیدی راهکاری عملی برای استفاده

توان بافت  ی این راهکار می واسطه به. شناسی بافت شهری ارائه نمود گونه
های  های شکل، ارتفاع و ارتباط با بافت مجاور به گونه را بر اساس مؤلفه

های کالن  های دیگر، این گونه ستفاده از شاخصکالن تقسیم نمود و با ا
ترتیب،  بدین. هایی تقسیم کرد تر به زیرگونه ریزی دقیق را به منظور برنامه

ذکر دو . شهری ارائه گردید شناسی بافت کالن روشی مدوّن برای گونه
اول، پژوهش حاضر تنها : محدودیت پژوهش در انتها الزامی است

سی بافت مشخص نمود و با توجه به طیف شنا ها را برای گونه شاخص
شهری در ایران  های مختلف کالن ها در بافت ی شاخص کمّی گسترده

های مرتبط به آن در  برای مثال تفاوت میان بافت ریزدانه و شاخص(
های دیگر برای  ، به انجام پژوهش)شهر تهران شمال و جنوب کالن

دوم، این پژوهش . ها نیاز است دستیابی به حدود تغییر در شاخص
ها را نیز در خود مطرح ننمود، چرا که  بندی شاخص چگونگی اولویت

ها  بندی شاخص دهند که اولویت تجربیات جهانی مورد مطالعه نشان می
گردد و  ریزی مشخص می اغلب بر اساس نیازهای منتج از اهداف برنامه

یز ممکن ها ن ریزی امکان تعیین اولویت بدون تعیین اهداف خُرد برنامه
  .نیست

 
  ها نوشت پی

1- Typological Study 
2- Urban fabric 
3- Type 
4- Morphological study 
5- Urban Landscape Model (UML) 
6- Remote Sensing 
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