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  چكيده
هاي  توان آنها را به دسته هاي فرسوده انجام داده است كه مي روي خصوصيات مختلف بافتر ي را با گستردهمطالعات  سازمان نوسازي شهر تهران

هاي مختلف  بندي اين مشكالت با اينكه در دسته. مختلف مانند مشكالت فضايي، اجتماعي، محيط زيستي، قانوني و مشكالت اقتصادي تقسيم كرد
توان به تهيه طرح ويژه نوسازي اشاره  ي سازمان نوسازي ميدستاوردهااز جمله  .گذارد بر روي ديگري نيز تأثير مي يكرشود، اما ه بندي مي طبقه
هاي فرسوده  اهميت آن در توسعه و بهسازي بافت در اين طرح است كهريزي شهري  درك سازمان فضايي از مباحث مهم طراحي و برنامه. كرد

هاي فرسوده در كل سازمان فضايي شهر و تعيين نقش آنها در نظام شهري، به عنوان  ازي، درنظرگرفتن بافتدر طرح ويژه نوس. پررنگ شده است
  .هاي بسته به عنوان يك راه حل در نظر گرفته شده است كردن اين فضاها از زون راه حلي براي خارج

كار كاربردي براي درك پيچيدگي سازمان فضايي شهر و نقش شده هيچ روش و راه مورد سؤال اين مقاله اين است كه در مطالعات انجام  نكته
حالي ر اين د. هاي فرسوده، روايي و بدون اراية مدارك مستدل است افتادگي فضايي بافتا ي فرسوده در آن ارائه نشده و نحوه برخورد با جدها بافت

اين مقاله در جهت مشاركت در طرح . ر اين باب ارائه شده استهاي كاربردي مختلفي براي تحقيق د ها و روش است كه در شهرسازي امروز، نظريه
و براساس تئوري حركت طبيعي ) Syntax Space(هاي فرسوده را از طريق روش چيدمان فضا  ويژه نوسازي، خصوصيات فضايي بافت

)Natural Movement (شناخت پيچيدگي سازمان  همچنين برخي از خصوصيات فضايي شهر تهران در جهت. مورد بررسي قرار داده است
نتايج اين تحقيق ارائه مدارك مستدل . پذيري اجراي طرح ويژه نوسازي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است فضايي و مشاركت در ارتقاي امكان

همچنين نتايج . باشد هاي فرسوده از ساختار شهر تهران و رفع نقص روايي بودن مطالعات تاريخي مي افتادگي فضايي بافتا درباره چگونگي جد
را در جهت شناخت اين   هاي مختلف شهري پررنگ كرده و روشي كاربردي افتادگي فضايي اجباري و انتخابي را در بافتا تحقيق تفاوت بين جد

  .دهد پيچيدگي ارائه مي

  
 واژگان كليدي 

 .چيدمان فضا، حركت طبيعي، شبكه معابرسازمان فضايي، بافت فرسوده، 
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  مقدمه 
ها و مطالعات  رغم تمام تالش هاي عمراني در طي ساليان اخير بوده است، اما علي هاي پروژه هاي فرسوده شهر تهران از اولويت اگرچه احياي بافت

افتادگي فضايي، اجتماعي و اقتصادي   جدا. دبرن ريزي و اجرا رنج مي هاي احياگر هنوز از نبود يك روش هدفمند و مطمئن در برنامه شده، پروژه انجام
ي فرسوده بوده و در اين راستا سازمان نوسازي شهر تهران بر اين اعتقاد است كه ها بافتترين معضالت  ها از سيستم شهري از مهم اين بافت

ا ن فضايي شهر صورت پذيرد وگرنه باعث جدگيرد بايد با درنظرگرفتن نقش آن در كل سازما هرگونه فعاليت احياگر كه در مقياس محلي انجام مي
  . شود ها و فرسودگي بيشتر آنها مي افتادگي بيشتر اين بافت

هاي فرسوده و درنظرگرفتن آنها  افتادگي فضايي، اقتصادي و اجتماعي بافتا مسئله مورد بررسي مقاله اين است كه برخورد سازمان نوسازي با جد
هاي فرسوده ارائه نداده، بلكه روش هدفمندي  افتادگي بافتا بوده و نه تنها هيچ سند مستدلي را دال بر جددر كل ساختار شهري، برخوردي روايي 

هاي  رو براي مشاركت در تحقق طرح ويژه نوسازي و رفع نقيصه ازاين. ها در كل ساختار شهر معرفي نكرده است نيز براي درنظرگرفتن اين بافت
افتادگي فضايي    هاي سازمان فضايي در مطالعه جدا خصيصه نيتر مهميي، شبكه معابر و دسترسي به عنوان مذكور، در اين تحقيق، ساختار فضا

  . ي فرسوده مورد بررسي قرارگرفته استها بافت

  هاي بسته شهري زون: ي فرسوده ها بافت
افتادگي آنها از مابقي مناطق شهري ا د كه به جدباش ها مي هاي فرسوده؛ كمبود دسترسي و نفوذپذيري به درون اين بافت يكي از مشكالت بافت

هاي فرسوده با معابري كه بسياري از آنها داراي عرض كمتر از شش متر است به عنوان  بافت .كند شود و مشكالت ديگر را ترغيب مي منجر مي
حلي مناسب براي رفع اين  بر را به عنوان راهدار شهري شناخته شده و شهرداري تهران و سازمان نوسازي نيز سياست تعريض معا هايي مشكل بافت

عامل دسترسي با عامل قابليت حركت در معابر شهري متفاوت است؛ . 1: در انتقاد به اين سياست ذكر دو نكته الزم است . اند مشكل انتخاب كرده
يا برعكس يك كوچه باغي باريك اما در  توان يك معبر پهن با قابليت تحرك باال اما غيرقابل دسترس و به اين معني كه در يك بافت مي

توان تصور كرد كه تعداد  دهند مي درآمد جامعه تشكيل مي با توجه به اينكه اكثر ساكنان بافت فرسوده را اقشار كم. 2. دسترس و پر تردد داشت
از اين رو اين . كيه دارند بسيار كم استخانوارهايي كه داراي اتومبيل شخصي هستند و يا براي رفت و آمد درون شهري به اتومبيل شخصي خود ت

جايي در  روي براي جابه محور براي بافتي كه ساكنان آن بيشتر از وسايل حمل و نقل عمومي و پياده آيد كه آيا يك سياست اتومبيل سوال پيش مي
  پذير است؟  كنند، توجيه شهر استفاده مي

هاي فرسوده در كل سيستم شهري سعي بر آن دارد كه  فضايي و درنظر گرفتن بافتدر همين راستا، طرح ويژه نوسازي با تأكيد بر سازمان 
طرح ) 1385(منصوري . هاي فرسوده به عنوان جزئي از شهر و ارائه راهكارهاي همه جانبه تشويق كند هاي احياگر را به در نظرگرفتن بافت پروژه

به عنوان يك سند  1386هاي فرسوده مطرح كرده است كه در سال  نوسازي بافتويژه نوسازي را به عنوان مكملي براي طرح جامع در بهسازي و 
هاي احياگر مورد اهميت واقع شده است  در اين طرح، سازمان فضايي به عنوان كانون توجه در طرح. رسمي مورد تأييد سازمان نوسازي قرار گرفت

هريك از اجزاي آن از پتانسيل ايفاي نقش خاص در جهت تحقق هدفي  گيرد و كه در آن شهر از طريق يك نگرش سيستمي مورد توجه قرار مي
ي جديد به منظور شناخت ساختار فضايي تهران است، لذا بررسي ساختار فضايي ها نقشهاز آنجا كه اين مقاله درصدد ارايه . واحد برخوردار است

هاي موجود در مطالعات تاريخي،  اي ارائه شده در اين تحقيق با نقشهه كردن بستري براي مقايسه نقشه تهران در مطالعات تاريخي به منظور فراهم
 . رسد ضروري به نظر مي

پردازد  گانه تهران به طور مفصل به شناخت سازمان فضايي تهران مي در گزارش تلفيق مطالعات مشاوران مناطق بيست و يك) 1382(منصوري 
در اين گزارش به منظور خوانش سازمان فضايي تهران ابتدا . دهد ن تحقيق به ما ارايه ميكه منبع موثقي را براي مقايسه با نتايج حاصله در اي

بندي شهر تهران از دوران ناصري تا دوران معاصر مورد بحث واقع شده است  تهران ناصري مورد كنكاش قرار گرفته و تغييرات استخوان
  . دهد را در دوران ناصري نشان مي بندي و معابر اصلي شهر نقشه تهران و نيز استخوان). 1تصوير(
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كند و  ساختار تهران به شدت تغيير پيدا مي 1357از دوران پهلوي اول و نيز در زمان پهلوي دوم و دوران اصالحات اراضي و بعد از آن تا انقالب 
هاي اطراف مانند تجريش نيز به ساختار  ز محالت شهرستانمانند اما مرك اگرچه بازار و محالت قديمي شهر به عنوان هسته مركزي شهر باقي مي

   ).2تصوير(كند  شود و از آن پس نقش مؤثري را در هدايت ساختار شهري تهران ايفا مي شهر تهران افزوده مي

 

 

 

 
 

دهد كه در آن  هران ارائه مياي را به منظور نشان دادن سازمان فضايي شهر ت در ادامه، اين گزارش به وضع موجود تهران پرداخته و نقشه
). 3تصوير(هاي مهم شهري نشان داده شده است  ، هسته و مركزيت قلمروها و نيز گرهتر كوچكي ها كلهاي منطقه، عناصر ساختاري،  محدوده

همپوشاني بسيار  كه دهد يمنيز در كتاب خود درباره شناخت وضع موجود شهر تهران، ساختار فضايي شهر تهران را نمايش ) 1998(مدني پور 
  ).4تصوير(بااليي با نقشه ارائه شده توسط منصوري دارد 

 

 

 گسترش تهران در اطراف هسته مركزي و رشد آن . 2تصوير
  .1382منصوري، : مأخذ . هاي موجود شهري به سمت ديگر هسته

Pic2. The expansion of the city of Tehran 
around the main city centre and towards other 
centres. [Mansouri, 2003].   

 .1382منصوري، : مأخذ . قمري 1275بندي و معابر اصلي شهر در دوران ناصري به تاريخ  نقشه تهران و استخوان.  1تصوير
Pic1. Tehran and the structure of the main street in Ghajar era 1858 AC. [Mansouri, 2003]. 
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هاي ارائه  گرفته و نقشه همچنين اگرچه مطالعات انجام. ها است مسئلة مهم در اين طرح، عدم اراية روشي خاص براي درك هريك از اين شاخصه
عملكردي در فهم سازمان فضايي و  به صورتاز نظر ارايه راهكار كه بتواند مشاوران را  هاي مذكور، شده از اهميت بااليي برخوردار است، اما نقشه

عدم وجود روشي مشخص و كاربردي مبني برشناخت دقيق سازمان . هاي خود كمك كند به اندازه كافي كارآمد نيست كردن آن در طرح دخيل
ها درنظر گرفته  طرح ويژه نوسازي و پيشنهادات مذكور آنچنان كه بايد در طرحشده در  شود كه نظريه ارايه هاي آن باعث مي فضايي و يا خصيصه

 . هاي فرسوده به تك محالت محدود شود نشود و همچنان مداخالت در بافت

  سؤال تحقيق
بكار آيد و  ماًيمستقر هاي مشاو كه دستاوردهاي آن بتواند در شركت طوري صورتي روشمند درك كرده بهه اين تحقيق سعي دارد تا ساختار شهر را ب

  : سؤاالت تحقيق عبارت است از . ريزان شهري را در شناخت بهتر ساختار فضايي شهر و اثرات تغييرات پيشنهادي در آن ياري دهد طراحان و برنامه
  داد؟ توان ساختار فضايي يك شهر را به صورتي روشمند شناخت و جدا افتادگي فضايي را در آن مورد بررسي قرار چگونه مي •
افتادگي فضايي در ا اي با خاصيت جد توان آنها را شناسايي كرد و آيا هر محله افتادگي فضايي در يك محله چيست و چگونه ميا عوامل جد •

  سطح شهر يك محله فرسوده است؟
براي حل معضل جدا افتادگي نمايي و  توان مشكل جدا افتادگي فضايي را مورد بررسي قرار داد و عوامل تشديد كننده آن را بزرگ چگونه مي •

  فضايي يك بافت راهكارهاي اجرايي مناسب ارايه كرد؟
و سپس تفاوت بين جدا افتادگي اجباري، كه  رديگ يمي جدا افتاده مورد بررسي قرار ها بافتشدن اين مفهوم ابتدا خصوصيات فضايي  براي روشن

تخابي، كه بيشتر در مناطق مسكوني مرفه نشين قابل مالحظه است، مورد بررسي ، و جدا افتادگي انشود يمي فرسوده مالحظه ها بافتبيشتر در 
  .رديگ يمقرار 

  
  

  .1382منصوري، : مأخذ . نقشه سازمان فضايي تهران. 3تصوير
  

Pic3. The spatial organization of Tehran. [Mansouri, 2003]. 

  .اي اصلي در ساختار فضايي شهر تهرانمحوره. 4تصوير
  .1998پور،  مدني: مأخذ  

Pic4. The main axis in the spatial structure of the 
city of Tehran. [Madanipour, 1998]. 
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  شناسي تحقيق روش
در اين مقاله براي بررسي ساختار فضايي شهر از نظريه حركت طبيعي و روش چيدمان فضا استفاده شده است كه در قسمت زير به طور مختصر 

  :شود  يممعرفي 

   »حركت طبيعي«نظريه  •
گيري الگوهاي رفتاري و اجتماعي  در شكل 2بندي فضايي پيكره ريتأث، به 1»حركت طبيعي«، پژوهشگر انگليسي، در نظريه خود به نام »بيل هيلير«
ك ت ي را نسبت به تكتر مهماين تئوري بر اين عقيده است كه در درك پيچيدگي شهر، ارتباط بين اجزاء و عوامل سازنده شهر نقش . پردازد يم

اين نظريه معتقد است كه فضاهاي شهري محصول روابط اجتماعي بوده و ارتباط بين فضاهاي شهري ]. Hillier et al, 1993[كند  اجزاء ايفا مي
 ـ ي كمي عوامل كيفيها ليتحلبه درك الگوهاي رفتاري و  تواند يمكه درك ارتباط بين فضاهاي شهري  طوري كند؛ به اهداف اجتماعي را دنبال مي

ي ها تيفعالبندي فضايي و نحوه تركيب فضاهاي شهري عامل اصلي الگوي پخشايش  اين نظريه بر اين باور است كه پيكره. رفتاري كمك كند
ي مختلف و نيز الگوي پخشايش حركت در سطح شهر ها تيقومي تجاري، الگوي پخشايش ها يكاربراقتصادي مانند الگوي پخشايش   ـ  اجتماعي

و باعث  دهد يمبندي فضايي و نحوه ارتباط بين فضاهاي شهري الگوي حركت در شهر را شكل  كه پيكره ديگو يمثال اين نظريه به طور م. است
كمي شناسايي كرده و از آن به منظور  به صورتالگوي حركت را در سطح شهر  توان يمو با درك اين ارتباط  شود يم رشد ساختاري فضاي شهر
ي ها جاذبهيلير معتقد است كه برخالف نظريه . ]Hillier, 2007[ي جدا افتاده شهري استفاده كرد ها بافتآزادسازي درك ساختار فضايي و يا 

بندي فضايي پيكرهدهد كه اگرچه نشان مي 5تصوير. دهد يمبندي فضايي شبكه معابر است كه حركت درون شهري را شكل  فضايي، اين پيكره
ي بااليي ها ليپتانسآمده از پيكره فضايي،  حركت به وجود. بپذيرد ريتأثاز آنها  تواند ينمبگذارد، اما  ريتأث 4ركتو ح 3هاي فضايي تواند بر جاذبمي

ي جدا افتاده را از نظر فضايي با ديگر مناطق شهري ها بافت تواند يمـ اقتصادي داشته و توجه به آن نه تنها  ي اجتماعيها تيفيكدهي به  در شكل
  . سازي بافت از نظر اقتصادي و اجتماعي نيز مؤثر باشد پيوند مدر جهت ه تواند يمبلكه پيوند سازد، م ه

بندي فضايي باعث ايجاد حركت گفت كه در ابتدا پيكره توان يماجتماعي  ـ  بندي فضايي بر حركت و عوامل اقتصادي پيكره ريتأثبه طور مثال در 
وري از اين حركت در راستاي ي اجتماعي، مانند مساجد، براي استفاده و بهرهها يكاربرها و  يفروش ي تجاري، مانند خردهها يكاربر، سپس شود يم

                                          .دشو يمهاي فضايي باعث جذب بيشتر عابرين و افزايش ميزان نيز حركت  يابي شده و خود به عنوان جاذبه نآن مكا
            .[Hillier & Hanson, 1984; Hillier et al., 1993; Hillier & Vaughan, 2007]  

ي فرسوده و داليل ها بافتدر شناخت معضالت فضايي  تواند يمبندي فضايي يك شهر  كه شناخت پيكره رسد يمبا توجه به اين نظريه به نظر   
 . جدا افتادگي آنها از كل شهري بسيار مؤثر باشد

  
  
  
  
  
  

   6چيدمان فضا •
ي صرف و نحو، محققان و طراحان را در خأل راهكاري رها نكرده و براي درك بهتر حركت ها هينظرنظريه اين است كه برخالف بسياري از مزيت 

در اين نظريه، ابتدا شهر به يك سيستم گسسته متشكل . دهد يمدر اختيار آنها قرار » سينتكس فضا«يا  »چيدمان فضا«عابرپياده ابزاري را به نام 
سپس هركدام از اين . كنند يمشود كه مخاطبان در آن حركت كرده و ساختار شهر را درك  ـ حركتي تقسيم مي ي بصريها كانال نيتر يوالنطاز 

ي رياضي و گراف، تقاطع ها ليتحلو در مرحله بعد بر اساس  شوند يمبا يك خط نشان داده  تر شرفتهيپي ها ليتحلحركتي براي  ـ  ي بصريها كانال
دهنده ارتباط آنها با يكديگر است و به دنبال آن خطي  ؛ بدين ترتيب كه، تقاطع هر دو خط نشانرنديگ يمطوط با يكديگر مورد بررسي قرار اين خ

  . ي فضاييها جاذبي تركيب فضايي بر حركت و رگذاريتأثنحوه . 5تصوير
   Hillier et al,19935:مأخذ 

Pic5. The relationship between spatial configuration, movement and 
attractions. [Hillier et al, 1993]. 
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به واسطه نقشه بدست . تر خواهد بود بيشتري در شبكه ارتباط داشته و در نتيجه در دسترس بيشتري داشته باشد، با عناصر تقاطعكه با خطوط ديگر 
   .يك از معابر و يا فضاهاي شهري را در گسترش ساختار فضايي درك كردرنقش ه توان يمآمده 

 تهيه نقشه خطي براي تهران
دهي به ساختار  ابزاري كاربردي براي شناخت دقيق ساختار فضايي و ارزش هر معبر در شكل تواند يمبا توجه به اينكه نقشه ذكر شده در باال 

شهر تهران تهيه شده  1.2000براي اين منظور ابتدا نقشه . ي براي شهر تهران استفاده شدا نقشهز اين روش براي تهيه چنين فضايي را ارايه دهد، ا
  ). 6تصوير( 7اي خطي براي تحليل ساختار شهر تهران بدست آمد ي مرتبط نقشهها كيتكنو سپس توسط 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

طريقه خوانش اين نقشه به . فضايي مورد نظر قرار گرفته است ساختارو نقش آن در گسترش  8پيوندي مدر اين نقشه عامل دسترسي و ميزان ه
در . حركتي است كه از يك يا چند فضاي شهري از جمله شبكه معابر عبور كرده است - دهندة يك كانال بصري خط نشانر اين صورت است كه ه

پيوندي كمتري م و هرچه از ه ديآ يمر برخوردار باشد به رنگ مشكي پررنگ در پيوندي باالتري در كل شهم اين نقشه هرچه يك خط از ميزان ه
به اين ترتيب اين نقشه . شود يمتر نشان داده  رنگ كمگيري ساختار فضايي شهر ايفا كند به رنگ مشكي  نقش كمتري در شكلو برخوردار باشد 

دهي به ساختار فضايي شهر تهران  تهران بوده و بيشترين نقش را در شكل محور در ساختار فضايي شهر نيتر مهمكه محور انقالب  دهد يمنشان 
اما سؤالي كه ممكن است مطرح شود اين است كه به راستي اين روش چه قدر در درك ساختار فضايي شهر تهران قابل اعتماد است؟ . كند يمايفا 

تايج و نقشه بدست آمده با مدارك موجود در مطالعات تاريخي مورد صحت اين روش در اين زمينه از وراي مقايسه ن شود يمدر قسمت زير سعي 
  .دشو يمي بيشتري درباره استفاده از اين تكنيك در خوانش ساختار فضايي نيز ارايه ها ليتحلدر اين بين . بحث قرار گيرد

  شده در درك ساختار فضايي شهر تهران  هاراي بررسي صحت روش •
، 9»انتخاب«، »پيوندي مه«ي گرافي قرار گرفته و مقادير مختلفي از قبيل ها ليتحلي مربوطه مورد ها كيتكنبا  بعد از تهيه نقشه خطي، اين نقشه

ي ويژه ا صهيخصدر درك خصوصياتي از ساختار فضايي معرف  تواند يميك ري مختلف از آن بدست آمده است كه هها ليتحلبراي  10»اتصال«
ي شهري بوده و با قابليت ها ستميسكه نقشه خطي، معرف زير دارد يمبه طور مثال، هيلير بيان . باشند يم براي اكثر شهرها صادق معموالًباشد كه 

يي از شهر مانند خصوصيات فضايي شبكه معابر معرف اين حقيقت است كه نقشه خطي هر شهر از تعداد زيادي خطوط ها يژگيوآشكار كردن 
كه چيدمان آنها در پخشايش حركت و رشد   شدهي مؤثر و اصلي، تشكيل ها ستميسط بلند و زيري پراكنده، تعداد كمي خطوها ستميسكوتاه، زير

ديد كه نقشه خطي تهيه شده براي تهران نيز از اين  توان يمي هيلير براي شهر تهران، ادعادر درك صحت اين . ساختار شهر بسيار مؤثر است

ي فضايي شهر ها ستميسبا زيرقشه خطي تهران ن.  6تصوير
  .پروژه دكتري اميد ريسمانچيان، در دست انجام: مأخذ . تهران

Pic6. the axial map of Tehran and its spatial 
structure, Rismanchian’s PhD, Unfinished. 



  

                        1390تابستان/ سال هشتم/ ده هفشماره                                                                   ي هنر، معماري و شهرسازي نظرمركز پژوهش            ـ پژوهشي فصلنامه علمي

 

75  

بندي كلي شهر را شكل داده و تعداد بسيار زياد  ند در نقشه با تعداد اندك خود استخوا؛ به نحوي كه خطوط بلند موجوكند يمقانون كلي تبعيت 
  . دهد ي شهري را پوشش ميها بافتخطوط كوتاه، محالت و 

از آن براي درك سابقه تاريخي  توان يماز جمله موارد ديگر در شناخت صحت اين روش در شناخت ساختار فضايي در نمونه تهران اين است كه 
در اين راستا از روش چيدمان فضا براي شناخت ساختار فضايي شهر در دوران ناصري و تطبيق نتايج حاصله با . اختار فضايي شهر استفاده كردس

در . پيوندي معابر مختلف در نقشه شهر تهران دوران ناصري دارد منقشه حاصله نشان از ميزان ه). 7تصوير( گزارش منصوري استفاده شده است
پيوندي باالتري در ساختار شهري برخوردار  مبيانگر فضاهايي است كه از ميزان ه  شدهقشه نيز معابري كه به رنگ مشكي پررنگ نشان داده اين ن

ي بازار در تهران قديم به عنوان ها راسته، دهد يمكه اين نقشه نشان  طور همان. دهي به ساختار شهر داراي اهميت بيشتري است بوده و در شكل
كه نتيجه حاصله از اين  دهد يمنشان  1تصوير مقايسه اين نقشه با. است  بودهفضاها در ساختار شهري از دسترسي بااليي نيز برخوردار  نيتر مهم

از تطابق بااليي برخوردار است كه صحت روش مورد نظر را ) 1382(ي نشان داده شده توسط منصوري بند استخواني مذكور و ها ليتحلنقشه با 
  .كند يمنظور استفاده در شناخت ساختار فضايي شهر تهران تأييد به م

  
  
  
  
  
  
  
  
  

؛ به اين ترتيب كه دهد يم، با ميزان حركت در شهر خبر "انتخاب"و  "پيوندي مه"مطالعات مختلفي از وجود همبستگي قابل توجهي بين مقادير 
دهي به ساختار شهر از  ي برخوردار باشد، باالتر بوده و اين خطوط در شكلپيوندي بيشتر ماحتمال وقوع حركت در خطوطي از نقشه كه از درجه ه

پيوندي عبارت است از خيابان انقالب و دماوند كه باعث  مدر نقشه بدست آمده از تهران خطوط با بيشترين درجه ه. اهميت بيشتري برخوردار است
جنوبي شهر و  - ، مانند خيابان وليعصر باعث گسترش شماليمحورهاغربي شهر به سمت كرج شده و سپس خطوط عمود بر اين  - گسترش شرقي

كه در آن محورهاي اصلي ساختار فضايي ) 1998(پور  نتيجه بدست آمده از اين تحليل با تحقيق مدني. است  شدهرشد ساختار به درون محالت 
محور  نيتر مهمدماوند به عنوان  - حقيقش، از محور انقالبپور نيز در ت مدني) 4تصوير(ي نزديكي دارد خوان همشهر تهران را مشخص كرده است 

  . غربي شده است - شهر تهران در ساختار فضايي ياد كرده كه باعث گسترش شرقي
ي ديگر براي تهران تهيه شد كه در آن الگوي پخشايش ميزان ا نقشهساختار فضايي تهران توسط همين روش،  تر قيعمبه منظور تحليل 

معابري با (كه احتمال استفاده از آنها براي رسيدن به مقاصد شهري  دهد يماين نقشه مسيرهايي را نشان ). 8تصوير( دهد يم را نشان "انتخاب"
نام اين نقشه نيز از همين ايده گرفته شده است و بيانگر اين است كه احتمال اينكه عابرپياده براي حركت در . زياد است) پيوندي باالم ميزان ه

مقايسه بين نتيجه حاصله از اين نقشه و نقشه ارائه شده توسط منصوري  .باشد يمكند، بيشتر  "انتخاب"اين دسته از معابر را  فضاهاي شهري
شده توسط منصوري تحت عنوان عناصر   اين نقشه فضاهايي را مشخص كرده كه در نقشه ارايه. دهد يمتطابق بااليي را نشان ) 3تصوير(

  .س شهري معرفي شده استساختاري درجه يك در مقيا

دهنده الگوي پخشايش  آمده براي تهران ناصري، نشان نقشه بدست.  7تصوير
  .پروژه دكتري ريسمانچيان، در دست انجام: مأخذ . پيوندي مميزان ه

Pic7. The axial map for Tehran at Ghajar era showing 
global integration, Rismanchian’s PhD, Unfinished. 
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  ي شهريها بافتدر 11فضايي افتادگي جدا
ي داراي ا ا افتادهتوان بيان داشت كه هر بافت جد ينمي فرسوده است، اما ها بافتافتادگي فضايي از خصوصيات اصلي   رغم اينكه جدا علي

در ) 2007(در همين راستا هيلير و واووگان . كند يمابي اهميت پيدا در اينجا تفاوت بين جدا افتادگي اجباري و انتخ. خصوصيت فرسودگي است
پيوندي بااليي با كل شهر برخوردار  كه مناطق تجاري از درجه هم اند دهيرستحليل ساختار فضايي شهرها توسط روش چيدمان فضا به اين نتيجه 

 ها نقشهزمينه در اين  پس به صورتيت جدا افتادگي فضايي بوده و مناطق مسكوني به طور نسبي داراي خاص معموالًاين در حالي است كه . است
مناطق مركزي شهر  دهد يمنشان  6طوركه تصوير همان. اين مطلب براي نقشه تهيه شده براي شهر تهران نيز صادق است. شده است يمظاهر 

پيوندي،  رنگ، نمايانگر مقدار پايين درجه هم ز خطوطي كمپيوندي، و مناطق شمالي شهر ا گر مقدار باالي درجه هم تهران از خطوط پررنگ، نشان
نكته قابل توجه اين . كننده اين است كه مناطق شمالي شهر تهران داراي خاصيت جدا افتادگي فضايي است اين مطلب بيان. تشكيل شده است

اين است كه  شود يمسؤالي كه در اينجا مطرح  .اند شدهي غير فرسوده مشخص ها بافتاست كه اين مناطق در طرح جامع شهر تهران به عنوان 
بندي فضايي بيانگر وجود يك  ؟ از نظر هيلير نكته قابل توجه در اينجاست كه بدانيم پيكرهدشو يمچه موقع جدا افتادگي فضايي باعث بروز مشكل 

 ديآ يمدار به وجود  ك تركيب فضايي خام و مشكلتعامل بين اين دو فرايند قطع شود ي كه زماني. ي كالبدي و اجتماعي استندهايفرارابطه بين 
از قبيل كاهش شديد   ييفضاداراي خصوصياتي  معموالًدار  ي مشكلها بافتدر اين حالت . زند يماقتصادي را دامن  - كه مشكالت اجتماعي

  .استي اطراف ها بافتپيوندي با  مقياس خطوط محوري در نقشه مربوطه، پيچيدگي فضايي بيش از حد و عدم هم
در اين راستا لورا واووگان . شود يمنشين و خود توسعه يافته و مهاجرپذير نيز يافت  ي زاغهها بافتجدا افتادگي فضايي به عنوان يك مشكل در 

افته اين او دري. در تحقيق خود از شهر لندن محالت مهاجران خارجي از قبيل بنگالدشي، پاكستاني و غيره را مورد بررسي قرار داده است) 2005(
كه اگرچه اين محالت در درون خود  دارد يمهمچنين بيان . رنديگ يمپيوندي بسيار باال شكل  مدرجه ها ي معابري بجوار هممحالت معموالً در 

هاي  ا بافتپيوندي آنها ب مپيوندي خوبي برخوردار است، اما درجه ه مها در مقياس محلي از ه ساختاري مناسب دارند و معابر و فضاهاي اين بافت
خيابان منطقه و  نيترونديپ همپيوندي برخوردار است با  مها خياباني كه از بيشترين درجه ه دهد كه معموالً در اين بافت او ادامه مي. اطراف كم است

و تنها با همان خيابان اصلي ي اطراف جدا افتاده ها بافت، اما ديگر معابر بافت از شود يميا شهر تقاطع دارد كه باعث حيات بافت از نظر اقتصادي 
شود، اما از سوي ديگر باعث جدا افتادگي اجتماعي بيشتر سو باعث رونق درون بافت به لحاظ اقتصادي مي اگرچه اين فرايند از يك. كنند يمكار 

  .اندازد ي فرسوده تهران ميها بافتافتادگي ا جد هئلمسبه  تر قيعمدر ادامه، مقاله نگاهي . شود بافت از مناطق اطراف و كل شهر نيز مي

  فرسوده شهر تهران يها بافتجدا افتادگي 
افتادگي فضايي، از روش ارائه شده و خوانش ساختار فضايي ا ي فرسوده شهر تهران از نظر جدها بافتبه منظور شناخت بيشتر خصوصيات 

و ) منطقه شش( 5ش چيدمان فضا را براي نمونه موردي شماره شده به رو ي تهيهها قشهن 12و 11، 10تصاوير. آمده از آن استفاده شده است بدست
  . دهد يمنشان ) منطقه هفت و هشت( 4نمونه موردي 

 "انتخاب"دهنده الگوي پخشايش مقدار  آمده براي تهران، نشان نقشه بدست. 8تصوير
  .پروژه دكتري ريسمانچيان، در دست انجام: مأخذ . در چيدمان فضايي

Pic8. the distribution of ‘choice value’ across the city of Tehran, 
Rismanchian’s PhD, Unfinished. 
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گرافيكي نشان داده  به صورتدر نقشه فوق هر خط براساس نحوه تقاطعش با ديگر خطوط مورد بررسي گرافي قرار گرفته و ميزان دسترسي آن 
شه ارتباط هر خط با خطوط اطرافش و در مقياس محلي بدون درنظر گرفتن جايگاهش در كل شهر مورد بررسي قرارگرفته در اين نق. شده است

ترين  دسترسر ، بيانگر دشدهمشخص  تر ميضخ، كه با فلش تر پررنگخطوط . ترين مسيرها در مقياس محلي است دهنده در دسترس كه خود نشان
با برخورداري از  8و 7فلش، در كل منطقه  نيتر ميضخكه مشخص است خيابان شهيد مدني،  طور همان 10در تصوير. معبر در سطح محله است

خيايان شهيد نامجو، . اند دادهدسترس ديگر از قبيل جانبازان، سبالن شمالي و مسيل باختري يك شبكه تشكيل ر بيشترين دسترسي با سه خيابان د
توسط مشاهدات ميداني نيز  ها دادهقابل ذكر است كه اين . ترين معبر پررنگ شده است دسترسر ه عنوان دآباد نيز ب فلش، در محله نظام نيتر نازك

خيابان مدني، جانبازان، سبالن و باختري با  چهار، ديآ يمكه از نقشه فوق بر طور همان. مورد آزمايش قرارگرفته تا ميزان صحت آن مشخص شود
حالي است ر اين د. اند كردهطور قابل قبولي در سطح محالت و به خصوص محله نارمك ايجاد و پخش  عبور از محالت يك شبكه دسترسي را به

تقاطع دارد، دسترسي را از خيابان انقالب گرفته و به درون  انقالبترين معبر محله نظام آباد است و با خيابان  كه خيابان نامجو كه در دسترس
، يعني از نظر فضايي خيابان نامجو براي پخشايش دسترسي در كل محله به عنوان شود يمپتانسيل كور در ميدان نامجو اين . كند يممحله نفوذ 

بيان داشت كه خيابان  توان يمدر تحليل اين نقشه ). 11تصوير(يست نكردن دسترسي در كل محله  كه قادر به پخش كند يمبست عمل  يك بن
ي كه آنها درست ا شبكهتقاطعي ايجاد كند و در  12معابر نيتر ياصلي جدا مانده است و نتوانسته با ا منطقهنامجو از نظر فضايي از شبكه اصلي معابر 

و تحليل فوق مشخص است، شبكه اصلي، ستون فقرات ساختار فضايي محالت، نتوانسته  11كه از تصويرطور همان. مشاركتي داشته  باشد اند كرده
 مسلماً. دچار پارگي و گسست شده است شبكهبه واسطه عدم گسترش مناسب خيابان نامجو، اين است كل منطقه را تحت پوشش خود قرار دهد و 

آباد، از شبكه اصلي دسترسي كل منطقه ايزوله بماند، كل محله با مشكل  ترين معبر يك محله، مانند نامجو در محله نظام دسترسر د كه يهنگام
  .برد يمن دسترسي رنج و از فقدا شود يمعدم پخشايش مناسب دسترسي مواجه 

  
  
  
  

   .معي فرسوده شهر تهران، مصوب طرح جاها بافت. 9تصوير
 .وزارت مسكن و شهرسازي : خذأم

Pic9. The deprived areas in the Tehran Master Plan, 
Ministry of Housing and Urban Development. 

دهنده ميزان  شده براي منطقه هفت و هشت تهران، نشان نقشه تهيه. 10تصوير
  .پروژه دكتري ريسمانچيان، در دست انجام: مأخذ . پيوندي در مقياس محلي مه

Pic10. Local integration in the axial map of district seven 
and eight in Tehran, Rismanchian’s PhD, Unfinished. 
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به  6شده براي منطقه  و نقشه تهيه 8و  7 منطقهي بين نقشه تهيه شده براي ا سهيمقاشده در باال،  در ادامه به منظور ارزيابي تجزيه و تحليل ارايه
شده، تحليل مذكور مورد حمايت قرار گيرد  قشه تهيهتا به واسطه تحليل ساختار فضايي اين منطقه توسط ن شود يمعنوان منطقه كنترل انجام 

ي فاطمي و ها ابانيخآباد است كه با  ترين معبر محلي در محله يوسف فلش، در دسترس نيتر ميضخدر اين نقشه، خيابان اسدآبادي، . )12تصوير(
نكته اول اين است كه در اين محله بر خالف . ندا دادهدسترس را از يك سوي منطقه به سمت ديگر منطقه گسترش ر ي از معابر دا شبكهوليعصر 

نكته . است تر تياهم، با توجه به نقشه ارزش محلي خيابان اسدآبادي در ساختار فضايي محله از قسمتي از خيابان وليعصر بارسد يمآنچه به نظر 
دي، فاطمي، وليعصر مشاركت كرده و شبكه ايجاد ي اصلي هر محله، در شبكه اصلي كل منطقه، اسدآباها ابانيخدوم قابل مشاهده  اين است كه 

  .كند يمو به همين سبب در پخش دسترسي در كل منطقه موفق عمل  دهد يمشده سرتاسر منطقه را زير پوشش قرار 
كه  13كندگفت محور نامجو نتوانسته است در طول زمان به سمت شمال گسترش پيدا  توان يمشده در قسمت فوق  ي ارايهها ليتحلبا توجه به 

همين مطلب باعث شده است مناطق اطراف آن از نظر دسترسي نتوانند با محالت ديگر ارتباط مناسبي را برقرار سازند و به همين علت دچار 
در مطالعات خود نشان  )2005(كه واووگان  طور همان. مشكل نفوذناپذيري شده كه اين مهم در طرح جامع شهر تهران نيز مشخص شده است

محالت مهاجرپذيرتر به واسطه قرارگيري در مجاورت محورهاي مهم شهري و وجود تقاطع بين خيابان اصلي محله و محورهاي اصلي قابليت داد؛ 
شرايط فضايي، انزواي اجتماعي را در اين محالت ترغيب كرده و احتمال بروز انزواي  كه يدر حالبقا از نظر اقتصادي را در درون شهر دارا است؛ 

يستند، بلكه بسياري از محالت نشده در شهر تهران  ي فرسوده مشخصها بافتمحالت مهاجرنشين تنها . رود يمي در داخل محله باال اجتماع
در اين راستا، جهت . اند شدهبندي  ي فرسوده و نفوذناپذير دستهها بافتتاريخي شهر مانند بازار و محالت اطراف آن نيز در طرح جامع جزو 

  ). 13تصوير(شده براي قسمت مركزي تهران استخراج شده است  ر محدوده بازار از نقشه خطي تهيههاي بيشت تحليل
  
  
  
  
  
  

آمده از نقشه خطي تهيه شده براي قسمت  محدوده بازار، بدست. 13تصوير
  .ريسمانچيان، در دست انجاماميد پروژه دكتري : مركزي تهران مأخذ 

Pic13. Axial map of the Bazaar neighborhood in Tehran, 
Rismanchian’s PhD, Unfinished. 

م دهنده ميزان ه ه براي منطقه شش تهران، نشانشد نقشه تهيه. 12تصوير
  .پروژه دكتري ريسمانچيان، در دست انجام: مأخذ . پيوندي در مقياس محلي

Pic12. Local integration in the axial map of district six 
in Tehran, Rismanchian’s PhD, Unfinished. 

بين خيابان نامجو و محور  دهنده ارتباط نقشه خطي تهران كه نشان. 11تصوير
  .ريسمانچيان، در دست انجاماميد پروژه دكتري : مأخذ . باشد يمانقالب 

Pic11. The location of Namjoo and Enghelab streets in the 
Tehran axial map, Rismanchian’s PhD, Unfinished. 
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توسط  ها محدودهو بيانگر اين مطلب است كه اگرچه اين  دهد يمشكل فوق خصوصيات فضايي مناطق تاريخي تهران را نسبت به كل شهر نشان 
پيوندي مناسب با اين معابر از نظر  مار فضايي شهر حائز اهميت است، اما به خاطر عدم برقراري هدهي به ساخت معابري احاطه شده كه از نظر شكل
شناسايي . نشان داده شده است رنگ كمدر شكل فوق اين جدا افتادگي به واسطه خطوط مشكي . اند شدهفضايي دچار خاصيت جدا افتادگي 

  . پذير است كه جاي بحث آنها در اين مقاله وجود ندارد روش مذكور امكانبا استفاده از  تر قيعمدر سطوح  ها بافتمشكالت اين 

  گيري بحث و نتيجه
خصيصه سازمان فضايي مورد بحث قرار گرفت كه در طرح ويژه نوسازي به منظور احياي  نيتر مهمدر اين مقاله شناخت ساختار فضايي به عنوان 

اصلي اين تحقيق مشاركت در اجرايي كردن اين طرح به واسطه ارايه روشي كاربردي در  در اين راستا هدف. ي فرسوده پررنگ شده بودها بافت
ساختار فضايي يك شهر را به صورتي روشمند شناخت و جدا افتادگي  توان يممقاله اين بود كه چگونه   ياصلسؤال . شناخت ساختار فضايي است

سؤال روش چيدمان فضايي و نظريه حركت طبيعي مورد استفاده قرار گرفت و  به منظور بررسي اين فضايي در آن را مورد بررسي قرار داد؟
آمده از تحليل  آمده مقايسه ابتدايي بين نتايج بدست ي بدستها نقشهبه منظور تأييد نتايج . ي الزم براي تهران و نمونه محالت تهيه شدها نقشه

ي بدست آمده در اين تحقيق با مدارك مذكور حاكي از ها نقشهوشاني نتايج و پ هم. چيدمان فضا و مدارك موجود در مطالعات تاريخي انجام شد
مورد استفاده  تواند يماين واقعيت است كه روش ارائه شده كارايي و پتانسيل باال و قابل اعتمادي در شناخت ساختار فضايي شهر تهران دارد كه 

و مدارك ارائه شده در اين تحقيق  ها نقشهگفت كه  توان يمبه جرأت . اقع شودي اجرايي وها پروژهو دست اندركاران در ارتقاي سطح  ها شركت
روايي  به صورتجزو اولين دسته از مستنداتي است كه ساختار فضايي شهر تهران و مشكالت بافت فرسوده را كه همواره در مطالعات تاريخي 

تندات در اين زمينه و نقد برخورد روايي رايج در مطالعات شهري انجام پركردن خأل مس. ، به صورت عملي و علمي نشان داده استشدند يممطرح 
  . مشاركت علمي اين تحقيق در مطالعات شهري ايران است نيتر مهمشده خود از 

داد  ي فوق نشانها ليتحل. ي فرسوده شهر تهران به صورت تكنيكي مورد بررسي قرار گرفتها بافتافتادگي فضايي    اهمچنين در اين تحقيق جد
ي فرسوده نبوده و عواملي ديگر نيز بايد در فرسودگي بافت دخيل ها بافتمالك عمل براي تشخيص  الزاماًي شهري ها بافتافتادگي در ا كه جد

شده  ي تاريخي بود از طرح جامع استخراج گرديد و توسط روش ارايهها بافتنشين و  ي مهاجرها بافتي فرسوده شهر تهران كه شامل ها بافت. باشد 
ي فرسوده تاريخي متفاوت بود ها بافتي فرسوده مهاجرنشين با ها بافتكه خصوصيات فضايي  دهد يمتحليل فوق نشان . مورد تحليل قرار گرفت

 برند يمبه اين ترتيب اگرچه هر دو نوع بافت از مشكل نفوذناپذيري رنج . ي خاص داردا شهير ها بافتيك از اين رو مشكل نفوذناپذيري در ه
كه مشكل فضايي  دهد يمي فوق نشان ها ليتحلنتايج . آنها در يك دسته جاي داد و با يك نسخه به درمان مشكالت آنها پرداخت توان يمن

ي كه به خصوصيات كالبدي دروني فرسوده ساختار دروني آنهاست و هرگونه فرايند احياء بايد برساختار دروني آنها تأكيد كند؛ ساختاري ها بافت
ي ارائه شده در مطالعات تاريخي ها نقشهو  ها طرحاين واقعيت در . طلبد يمرا  تر قيعمو  تر كالنول و عرض معبر ارتباطي نداشته و بحثي مانند ط

ي ارائه شده و روش ها ليتحلبه اين ترتيب با اتكا به . شد ينمهرگز مورد بحث قرار نگرفته و بدون استفاده از روش ارائه شده هرگز پررنگ 
 تر موفقخاص كشف و در ارائه پيشنهاد براي رفع آن  به صورتي مختلف شهري را به كيفيت قابل توجه و ها بافتمشكالت  توان يماذي اتخ

ي عجوالنه كه دولت در برخورد با بافت فرسوده پيش گرفته است، از قبيل ها استيسكه  كند يماين پژوهش به صورت تكنيكي مطرح . عمل كرد
را  ها بافتدار را حل كند، مشكالت فضايي، اجتماعي و اقتصادي اين  ي مشكلها بافتض معابر، بيش از اينكه ساختار فضايي مصوب تعري استيس

  .آورد يمي فرسوده جديد را در شهر فراهم ها بافتبيشتر كرده و موجبات كوچ داخلي و پيدايش 
 ها نوشت پي

1. Natural Movement  /2 .Spatial Configuration  /3 .Attractions  /4 .Movement  /5  .M (Movement)/ A (Attractions)/ C (Configuration)  
 6 .Space Syntax  /7 . 8/  .در ماهنامه شماره هشت منظر تحت عنوان برخورد روشمند در مديريت حركت عابر پياده مراجعه فرماييد اميد ريسمانچيانبراي مطالعه بيشتر به مقاله اي از .Integration     
9   .Choice  /10   .Connectivity  /11  .Spatial Segregation   /12   .بندي معابر به صورت شرياني درجه يك و دو و سه در اينجا مدنظر نيست،  دسته . استفضايي با اهميت  منظور از معابر اصلي، معابر

 هجور ماندن خيابان نامجو توجيهو مسترش خيابان شريعتي به سمت شمال شايد بتوان اين مطلب را به واسطه گ  . 13/ . استاختار فضايي مورد بحث بندي و س بلكه اهميت معابر در كل شبكه معابر و نقش آن در تركيب
          .كرد
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