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  گزارش مدیریتی پروژه

  امید ریسمانچیان

  چکیده
توان آنها را به  هاي فرسوده انجام داده است که می روي خصوصیات مختلف بافتر ي را با گستردهسازمان نوسازي شهر تهران مطالعات 

این مشکالت با اینکه در . فضایی، اجتماعی، محیط زیستی، قانونی و مشکالت اقتصادي تقسیم کردهاي مختلف مانند مشکالت  دسته
توان  ي سازمان نوسازي میدستاوردهااز جمله  .گذارد یک بر روي دیگري نیز تأثیر میرشود، اما ه بندي می هاي مختلف طبقه بندي دسته

اهمیت آن  در این طرح است کهریزي شهري  یی از مباحث مهم طراحی و برنامهدرك سازمان فضا. به تهیه طرح ویژه نوسازي اشاره کرد
هاي فرسوده در کل سازمان فضایی  در طرح ویژه نوسازي، درنظرگرفتن بافت. هاي فرسوده پررنگ شده است در توسعه و بهسازي بافت

هاي بسته به عنوان یک راه حل در نظر  اها از زونکردن این فض شهر و تعیین نقش آنها در نظام شهري، به عنوان راه حلی براي خارج
  .گرفته شده است

شده هیچ روش و راهکار کاربردي براي درك پیچیدگی سازمان فضایی شهر و  مورد سؤال این تحقیق این است که در مطالعات انجام  نکته
هاي فرسوده، روایی و بدون ارایۀ مدارك مستدل  افتادگی فضایی بافتا ي فرسوده در آن ارائه نشده و نحوه برخورد با جدها بافتنقش 
این . هاي کاربردي مختلفی براي تحقیق در این باب ارائه شده است ها و روش حالی است که در شهرسازي امروز، نظریهر این د. است

) Syntax Space( هاي فرسوده را از طریق روش چیدمان فضا مقاله در جهت مشارکت در طرح ویژه نوسازي، خصوصیات فضایی بافت
همچنین برخی از خصوصیات فضایی شهر . مورد بررسی قرار داده است) Natural Movement(و براساس تئوري حرکت طبیعی 

پذیري اجراي طرح ویژه نوسازي مورد تجزیه و تحلیل قرار  تهران در جهت شناخت پیچیدگی سازمان فضایی و مشارکت در ارتقاي امکان
هاي فرسوده از ساختار شهر تهران و رفع  افتادگی فضایی بافتا ن تحقیق ارائه مدارك مستدل درباره چگونگی جدنتایج ای. گرفته است

هاي  افتادگی فضایی اجباري و انتخابی را در بافتا همچنین نتایج تحقیق تفاوت بین جد. باشد نقص روایی بودن مطالعات تاریخی می
  .دهد را در جهت شناخت این پیچیدگی ارائه می  مختلف شهري پررنگ کرده و روشی کاربردي

  واژگان کلیدي
 .چیدمان فضا، حرکت طبیعی، شبکه معابرسازمان فضایی، بافت فرسوده، 

  مقدمه 
ها و  رغم تمام تالش هاي عمرانی در طی سالیان اخیر بوده است، اما علی هاي پروژه هاي فرسوده شهر تهران از اولویت اگرچه احیاي بافت

افتادگی   جدا.      برند ریزي و اجرا رنج می هاي احیاگر هنوز از نبود یک روش هدفمند و مطمئن در برنامه شده، پروژه انجام مطالعات
ي فرسوده بوده و در این راستا سازمان نوسازي ها بافتترین معضالت  ها از سیستم شهري از مهم فضایی، اجتماعی و اقتصادي این بافت

گیرد باید با درنظرگرفتن نقش آن در کل سازمان  تقاد است که هرگونه فعالیت احیاگر که در مقیاس محلی انجام میشهر تهران بر این اع
  . شود ها و فرسودگی بیشتر آنها می افتادگی بیشتر این بافتا فضایی شهر صورت پذیرد وگرنه باعث جد

هاي فرسوده و  افتادگی فضایی، اقتصادي و اجتماعی بافت امسئله مورد بررسی مقاله این است که برخورد سازمان نوسازي با جد
هاي فرسوده ارائه  افتادگی بافتا درنظرگرفتن آنها در کل ساختار شهري، برخوردي روایی بوده و نه تنها هیچ سند مستدلی را دال بر جد

رو براي مشارکت در تحقق  ازاین. رده استها در کل ساختار شهر معرفی نک نداده، بلکه روش هدفمندي نیز براي درنظرگرفتن این بافت
هاي  خصیصه نیتر مهمهاي مذکور، در این تحقیق، ساختار فضایی، شبکه معابر و دسترسی به عنوان  طرح ویژه نوسازي و رفع نقیصه

   .ي فرسوده مورد بررسی قرارگرفته استها بافتافتادگی فضایی    سازمان فضایی در مطالعه جدا

  هاي بسته شهري زون :ي فرسوده ها بافت
افتادگی آنها از مابقی مناطق ا باشد که به جد ها می هاي فرسوده؛ کمبود دسترسی و نفوذپذیري به درون این بافت یکی از مشکالت بافت

ر هاي فرسوده با معابري که بسیاري از آنها داراي عرض کمتر از شش مت بافت .کند شود و مشکالت دیگر را ترغیب می شهري منجر می
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دار شهري شناخته شده و شهرداري تهران و سازمان نوسازي نیز سیاست تعریض معابر را به عنوان  هایی مشکل است به عنوان بافت
عامل دسترسی با عامل قابلیت . 1: در انتقاد به این سیاست ذکر دو نکته الزم است . اند حلی مناسب براي رفع این مشکل انتخاب کرده راه

توان یک معبر پهن با قابلیت تحرك باال اما غیرقابل دسترس و یا  هري متفاوت است؛ به این معنی که در یک بافت میحرکت در معابر ش
درآمد جامعه  با توجه به اینکه اکثر ساکنان بافت فرسوده را اقشار کم. 2. برعکس یک کوچه باغی باریک اما در دسترس و پر تردد داشت

د که تعداد خانوارهایی که داراي اتومبیل شخصی هستند و یا براي رفت و آمد درون شهري به اتومبیل توان تصور کر دهند می تشکیل می
محور براي بافتی که ساکنان آن  آید که آیا یک سیاست اتومبیل از این رو این سوال پیش می. شخصی خود تکیه دارند بسیار کم است

  پذیر است؟  کنند، توجیه جایی در شهر استفاده می جابهروي براي  بیشتر از وسایل حمل و نقل عمومی و پیاده
هاي فرسوده در کل سیستم شهري سعی بر آن دارد که  در همین راستا، طرح ویژه نوسازي با تأکید بر سازمان فضایی و درنظر گرفتن بافت

منصوري . ارهاي همه جانبه تشویق کندهاي فرسوده به عنوان جزئی از شهر و ارائه راهک هاي احیاگر را به در نظرگرفتن بافت پروژه
هاي فرسوده مطرح کرده است که در سال  طرح ویژه نوسازي را به عنوان مکملی براي طرح جامع در بهسازي و نوسازي بافت) 1385(

هاي  ر طرحدر این طرح، سازمان فضایی به عنوان کانون توجه د. به عنوان یک سند رسمی مورد تأیید سازمان نوسازي قرار گرفت 1386
گیرد و هریک از اجزاي آن از  احیاگر مورد اهمیت واقع شده است که در آن شهر از طریق یک نگرش سیستمی مورد توجه قرار می

ي جدید به منظور شناخت ها نقشهاز آنجا که این مقاله درصدد ارایه . پتانسیل ایفاي نقش خاص در جهت تحقق هدفی واحد برخوردار است
هاي  کردن بستري براي مقایسه نقشه هران است، لذا بررسی ساختار فضایی تهران در مطالعات تاریخی به منظور فراهمساختار فضایی ت

 . رسد هاي موجود در مطالعات تاریخی، ضروري به نظر می ارائه شده در این تحقیق با نقشه

ن به طور مفصل به شناخت سازمان فضایی تهران گانه تهرا در گزارش تلفیق مطالعات مشاوران مناطق بیست و یک) 1382(منصوري 
در این گزارش به منظور خوانش سازمان . دهد پردازد که منبع موثقی را براي مقایسه با نتایج حاصله در این تحقیق به ما ارایه می می

ن ناصري تا دوران معاصر مورد بندي شهر تهران از دورا فضایی تهران ابتدا تهران ناصري مورد کنکاش قرار گرفته و تغییرات استخوان
   .دهد بندي و معابر اصلی شهر را در دوران ناصري نشان می نقشه تهران و نیز استخوان). 1تصویر(بحث واقع شده است 

  
 .1382منصوري، : مأخذ . قمري 1275بندي و معابر اصلی شهر در دوران ناصري به تاریخ  نقشه تهران و استخوان.  1شکل 

ساختار تهران به شدت تغییر پیدا  1357از دوران پهلوي اول و نیز در زمان پهلوي دوم و دوران اصالحات اراضی و بعد از آن تا انقالب 
هاي اطراف مانند  مانند اما مرکز محالت شهرستان کند و اگرچه بازار و محالت قدیمی شهر به عنوان هسته مرکزي شهر باقی می می

   ).2تصویر(کند  شود و از آن پس نقش مؤثري را در هدایت ساختار شهري تهران ایفا می یش نیز به ساختار شهر تهران افزوده میتجر



www.shahrsazionline.com 
 

 

  
  .1382منصوري، : مأخذ . هاي موجود شهري گسترش تهران در اطراف هسته مرکزي و رشد آن به سمت دیگر هسته 2شکل 

دهد که در آن  اي را به منظور نشان دادن سازمان فضایی شهر تهران ارائه می در ادامه، این گزارش به وضع موجود تهران پرداخته و نقشه
هاي مهم شهري نشان داده شده است  ، هسته و مرکزیت قلمروها و نیز گرهتر کوچکي ها کلهاي منطقه، عناصر ساختاري،  محدوده

که  دهد یمنیز در کتاب خود درباره شناخت وضع موجود شهر تهران، ساختار فضایی شهر تهران را نمایش ) 1998(مدنی پور ). 3تصویر(
  ).4تصویر(همپوشانی بسیار باالیی با نقشه ارائه شده توسط منصوري دارد 

  
  .1382منصوري، : مأخذ . نقشه سازمان فضایی تهران. 3شکل 
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  .1998پور،  مدنی: مأخذ . محورهاي اصلی در ساختار فضایی شهر تهران 4شکل 

گرفته و  همچنین اگرچه مطالعات انجام. ها است مسئلۀ مهم در این طرح، عدم ارایۀ روشی خاص براي درك هریک از این شاخصه
عملکردي در  به صورتمذکور، از نظر ارایه راهکار که بتواند مشاوران را هاي  هاي ارائه شده از اهمیت باالیی برخوردار است، اما نقشه نقشه

عدم وجود روشی مشخص و کاربردي . هاي خود کمک کند به اندازه کافی کارآمد نیست کردن آن در طرح فهم سازمان فضایی و دخیل
ده در طرح ویژه نوسازي و پیشنهادات مذکور ش شود که نظریه ارایه هاي آن باعث می مبنی برشناخت دقیق سازمان فضایی و یا خصیصه

  .هاي فرسوده به تک محالت محدود شود ها درنظر گرفته نشود و همچنان مداخالت در بافت آنچنان که باید در طرح

  سؤال تحقیق
بکار  ماًیمستقهاي مشاور  که دستاوردهاي آن بتواند در شرکت طوري این تحقیق سعی دارد تا ساختار شهر را بصورتی روشمند درك کرده به

سؤاالت تحقیق . ریزان شهري را در شناخت بهتر ساختار فضایی شهر و اثرات تغییرات پیشنهادي در آن یاري دهد آید و طراحان و برنامه
  :  عبارت است از

 توان ساختار فضایی یک شهر را به صورتی روشمند شناخت و جدا افتادگی فضایی را در آن مورد بررسی قرار داد؟ چگونه می  
 افتادگی ا اي با خاصیت جد توان آنها را شناسایی کرد و آیا هر محله افتادگی فضایی در یک محله چیست و چگونه میا عوامل جد

  ده است؟فضایی در سطح شهر یک محله فرسو
 نمایی و براي حل معضل جدا  توان مشکل جدا افتادگی فضایی را مورد بررسی قرار داد و عوامل تشدید کننده آن را بزرگ چگونه می

  افتادگی فضایی یک بافت راهکارهاي اجرایی مناسب ارایه کرد؟
و سپس تفاوت بین جدا افتادگی اجباري،  ردیگ یمرار ي جدا افتاده مورد بررسی قها بافتشدن این مفهوم ابتدا خصوصیات فضایی  براي روشن

، و جدا افتادگی انتخابی، که بیشتر در مناطق مسکونی مرفه نشین قابل مالحظه است، مورد شود یمي فرسوده مالحظه ها بافتکه بیشتر در 
  .ردیگ یمبررسی قرار 

  شناسی تحقیق روش
در این مقاله براي بررسی ساختار فضایی شهر از نظریه حرکت طبیعی و روش چیدمان فضا استفاده شده است که در قسمت زیر به طور 

  :شود  یممختصر معرفی 

  :2نظریه پیکره بندي در معماري
ر نحوه ارتباط بین فرمهاي اجتماعی میالدي در لندن پایه ریزي شد و اساس آن بر تحقیق د 1984این نظریه توسط هیلیر و هانسون در سال 

این نظریه بر این باور است که فضا هسته اولیه و اصلی در چگونگی رخ دادهاي اجتماعی و فرهنگی می باشد؛ اگرچه از . می باشد فضاییو 
براي فعالیتهاي اجتماعی و آنجایی که فضا خود نیز در خالل فرایندهاي اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي شکل می گیرد معموال به عنوان بستري 
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 ,Makrí & Folkesson)فرهنگی در نظر گرفته می شود تاجاییکه فرم آن معموال در نظرگرفته نشده و بصورت نامرئی فرض می شود 
2000, p9) .ري به صورت انفرادي و خصوصیات تاکید این نظریه بر این است که در درك عمیق فضاهاي شهري، نقش هر فضاي شه

فردي آن فضا در مقایس خرد در مقابل نقش آن در ترکیب با دیگر عناصر شهر و خصوصیاتش در مقیاس کالن و کل سیستم شهري از 
در همین راستا ایده اصلی اي . (Hillier, Penn, Hanson, Grajews ki, & Xu, 1993, p1)اهمیت کمتري برخوردار می باشد 

که این نظریه به آن پرداخته است مفهوم پیکره بندي فضایی می باشد که در آن ارتباط هر عنصر با دیگر عناصر کل سیستم اهمیت پیدا می 
می کنند که پیکره بندي فضایی  در همین ارتباط هیلیر بر این اعتقاد است که فرمهاي فضایی و اجتماعی از چنان رابطه تنگاتنگی تبعیت. کند

به تنهایی می تواند بسیاري از الگوهاي اجتماعی مانند الگوي پخشایش کاربري اراضی، حرکت، جرم و جرائم شهري، مکانیابی مهاجرین و 
ها در یک سیستم کالن تر به این ترتیب در تحلیل فضا و رفتار مخاطبین در آن، نکته مهم درنظر گرفتن ارتباط بین فضا. امثالهم را تعریف کند

بدین صورت از دیدگاه این نظریه ارتباط بین فعالیت و فضا بیش از آنکه در . می باشد که در این مقاله از آن به عنوان پیکره بندي یاد می شود
نیز ارتباطات بین خصیصه هاي فضا به صورت انفرادي قابل تعریف باشد در ارتباطات موجود بین فضاها یا همان پیکره بندي فضایی، و 

  . (Hillier, 2007, p1)مخاطبین، تعامالت اجتماعی، قابل درك و تعریف می باشد 
اما منظور از پیکره بندي فضایی که هیلیر بر آن تاکید دارد به صورت اخص چه می باشد؟ به طور خیلی ساده پیکره بندي فضایی در علوم 

ري همان مفهومی را دارد که هیات فلکی در علم نجوم؛ بدین ترتیب که هیات فلکی خارج از خصوصیات هریک از ستارگان، ارتباط بین شه
پیکره بندي فضایی در مطالعات معماري و شهرسازي نیز فارغ از ارزیابی خصوصیات فضاها به صورت انفرادي، . آنها را مورد رصد قرار می دهد

اما به زبانی حرفه اي تر هیلیر در یک تصویر منظور از پیکره بندي فضایی که در آن ارتباط بین . ها را مورد مطالعه قرار می دهدارتباط بین آن
در این تصویر سه خانه حیاط مرکزي نشان داده شده اند که فضاهاي مختلف حول ). 5شکل (فضاها اهمیت پیدا می کند را به تصویر می کشد 

این سه خانه از نظر شکل ریز فضاها، مواد و مصالح و کنار هم قرارگیري آنها در کل پالن شباهات زیادي . فضاي مرکز خانه چیده شده اند
یشود نحوه قرارگیري بازشوها و ارتباط بین فضاها می باشد؛ اما همین تفاوت تنها تفاوتی که در این سه بنا دیده م. بایکدیگر دارا می باشند

این تفاوت اساسی وقتی مشهود می شود که . کافیست تا این سه خانه از نظر ترکیب فضاها و پیکره بندي آنها تفاوتهاي اساسی با هم پیدا کنند
الگوي فضاي هر خانه و نحوه ترکیب ریز فضاها در هریک از . قرار دهیم تاثیر آن را در نحوه تجربه کردن فضا از طرف مخاطب مورد بررسی

آنها توسط یک گراف در مقابل آنها نشان داده شده است به طوریکه هر گره معرف یک فضا و هر یال از گراف معرف ارتباط بین دو فضا می 
نشان می دهد و معرف الگویی است که مخاطب می تواند هر خانه  این گرافها در اصل نحوه ارتباط بین فضاهاي هریک از این خانه ها را. باشد

در این مثال ساده هیلیر نشان می دهد که قبل از هر خصیصه دیگر از فضا مانند فرم، شکل، رنگ، بافت و غیره که خصیصه . را تجربه کند
یر می گذارد، نحوه ارتباط بین فضاها بایکدیگر می هاي فردي هر فضا می باشند، آنچه برروي نحوه تجربه کردن هر یک از این خانه ها تاث

در ادامه توضیح می دهد که این نحوه نگرش به فضا شناخت رفتارهاي اجتماعی را . باشد که از آن به عنوان پیکره بندي فضایی یاد می شود
بندي فضاها را در یک بنا و یا یک شهر می  او بیان می دارد که پیکره. که معموال به صورت کیفی هستند، به صورت کمی امکان پذیر می کند

 توان به صورت گراف مورد بررسی قرار داد و از این طریق براي شناخت آن از تحلیلهاي گراف ریاضی استفاده کرده و به این ترتیب یک پدیده
  . (Hillier, 2007, p20)کیفی را به صورت کمی مورد تحلیلهاي بیشتر قرار داد 
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   ,p2007(Hillier ,20( مثالی در درك پیکره بندي فضایی،: 5شکل 

  :شهر به مثابه یک ماهیت
آنها می گویند که . یک ماهیت تاکید می کنندبر شناخت شهر به عنوان ) 2007(در راستاي درك ارتباط بین فضا و فعالیت هیلیر و واووگان 

باز می باشد و شهر  فضاهايکه مجموعه اي از محیط مصنوع و  4معموال در مطالعات شهري، یک شهر به دو قسمت کالبد یا شهر فیزیکی
یرد، یکی زمینه و دیگري که شامل تمام فعالیتهاي اجتماعی است تقسیم می شود و بسته به اینکه تحقیق از چه منظري صورت پذ 5اجتماعی

آنها ادامه میدهند که روش درست در مطالعات شهري درنظر گرفتن شهر به عنوان یک ماهیت می باشد و . پس زمینه در نظر گرفته می شود
ز یک سو باعث بیان می دارند که دالئل بسیار خوبی بر صحت این ادعا وجود دارد زیرا شهر اجتماعی در هر دوسوي شهر فیزیکی قرار دارد و ا

در عمل نیز  "شهر به مثابه یک ماهیت"ایده . به وجود آمدن کالبد فضاهاي شهري می شود و از سوي دیگر خود تحت تاثیر آن قرار می گیرد
قابل درك و رویت می باشد به طور مثال مناطق مسکونی درونگرا در به وجود آوردن یک اجتماع کوچک و حس تعلق، و فضاهاي چند منظوره 

همچنین در بافتهاي فرسوده نیز این حرکت رفت و برگشتی بین کالبد و فعالیت دیده میشود . در کاهش جرائم شهري موفق تر عمل می کنند
به طور مثال نمی توان گفت که جداافتادگی . به طوریکه نمی توان تنها عوامل اجتماعی و یا فضایی را عامل ایجاد بافتهاي فرسوده بیان کرد

در درك و تکامل ) 66، 1381عباس زادگان، ( "چیدمان فضا"در همین راستا روش . تنهایی عامل ایجاد بافتهاي فرسوده می شود فضایی به
اجتماعی مختلف - این ایده، مفهوم پیکره بندي فضایی را ارائه می کند و هدف آن تحلیل و درك الگوهایی می باشد که فضاها و روابط فضایی

  .(Hillier & Vaughan, 2007, p2)ر ارتباط برقرار می کنند از وراي آنها بایکدیگ

  :3نظریه حرکت طبیعی
را مطرح می کند که در آن به تاثیر پیکره بندي فضایی بر  "حرکت طبیعی"در ادامه بحث پیکره بندي فضایی، هیلیر نظریه خود مبنی بر 

او بیان می دارد که پیکره بندي فضایی خود به تنهایی مهمترین عامل هدایت حرکت عابرپیاده در . حرکت عابر پیاده در سطح شهر می پردازد
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باشد و در این زمینه عوامل محلی و خرد مقیاس مانند جاذب هاي فضایی و کاربري اراضی از اهمیت کمتري برخوردار می  سطح شهر می
هر می این تئوري بر این باور است که حرکت اساسا یک مساله مرتبط به ریخت شناسی ش. (Hillier et al., 1993, p30-31)باشند 

باشد و محصول اصلی پیکره بندي فضا و نحوه ارتباط بین عناصر شهري است به طوریکه پیکره بندي فضایی به تنهایی می تواند به عنوان 
در ادامه بیان می دارد که هیلیر . (Toker, Baran, & Mull, 2005, p1)عامل اصلی پیش بینی حرکت عابرپیاده درنظر گرفته شود 

پیکره بندي فضایی حتی در الگوي پخشایش کاربري اراضی نیز دخیل می باشد و این تاثیر ناشی از خاصیت پیکره بندي فضایی در ایجاد 
ایت می کند او معتقد است که در ابتدا پیکره بندي فضایی، الگوي حرکت را در سطح شهر هد. دسترسی و نفوذیري به بافتهاي شهري می باشد

و سپس جاذب هاي فضایی و کاربریها براي بهره وري از این حرکت خود را در راستاي آنها مکانیابی می کنند و به این صورت پیکره بندي 
، )Movement(ارتباط بین حرکت  .(Hillier, 2007, p120)فضایی می تواند بر الگوي پخشایش جاذبهاي فضایی نیز اثر گذارد 

این شکل بیان می دارد که . نشان داده شده است6 شکلدر  ) Configuration(و پیکره بندي فضایی ) Attractions(جاذبهاي فضایی 
این درحالی . درحالیکه پیکره بندي فضایی هم بر حرکت و هم بر جاذب هاي فضایی می تواند تاثیر گذار باشد، خود نمی تواند از آنها تاثیر بگیرد

این مطلب بیانگر آن نیست که بیشترین میزان حرکت در سطح شهر . بهاي فضایی می توانند از یکدیگر اثرپذیر باشنداست که حرکت و جاذ
ناشی از پیکره بندي فضایی می باشد؛ بلکه موید این مطلب است که پیکره بندي فضایی عامل اولیه ایجاد حرکت بوده به طوریکه بدون 

حرکت طبیعی، حرکت ناشی از پیکره بندي فضا، اگرچه لزوما گسترده ترین . سطح شهر مطالعه کرد شناخت آن نمی توان الگوي حرکت را در
حرکت در سطح شهر نمی باشد، اما حرکت غالب در سطح شهر بوده بطوریکه بدون آن بیشتر فضاهاي شهري در اغلب اوقات خالی می شوند 

(Hillier et al., 1993, p31) .  

 
  (Hillier et al., 1993, p31)ارتباي بین جاذبهاي فضایی، حرکت و پیکره بندي فضایی، :  6شکل

و  کاربرد روش چیدمان فضا اساسا به منظور ارزیابی قابلیت طرح هاي پیشنهادي در برآورده کردن موارد مورد نیاز طرح از قبیل ایجاد، هدایت
بدین ترتیب با استفاده از این روش می توان الگوي حرکت و یا پخشایش کاربري ها را در وضع . پیش بینی حرکت در سطح شهر می باشد

شناسایی کرده و بر این اساس الگوهاي مورد نظر را در طرح هاي پیشنهادي پیش بینی کرد تا بدین وسیله از کارآمد بودن موجود شهر 
اده در راستاي پیش بینی حرکت عابرپی. (Peponis, Bafna, & Shpuza, 2004, p2)طرحهاي پیشنهادي اطمینان الزم حاصل آید 

از روش چیدمان فضا می توان براي شناسایی دردسترس ترین و جدا افتاده ترین مسیرها استفاده کرد تا بدین صورت حرکت عابرپیاده را 
 ,Abubakar & Aina, 2006, p1-2; B. Jiang, Claramunt, & Batty, 1999(بصورتی بهینه هدایت و مدیریت کرد 

p2(.  

  معرفی روش چیدمان فضا
چیست؟ چیدمان فضا عبارت است از بکارگیري متغییرهاي بدست آمده از تحلیل پیکره بندي  "Space Syntax"اما چیدمان فضا یا همان 

این عناصر ). 66، 1381عباس زادگان، (فضا در شناخت الگوهاي عناصر هندسی مختلف که به واسطه ساختمانها و شهرها به وجود آمده اند 
در همین ارتباط چیدمان . ی تواند یک خط، یک فضاي محدب، یک نقطه باشدمورد تحلیل م فضايهندسی درنظر گرفته شده با توجه به نوع 

پیش فرض اول اینکه فضا به عنوان بستري براي فعالیت درنظر گرفته نشود بلکه به . فضا بر اساس دو پیش فرض اصلی بسط داده شده است
رخ می دهد و تامالت اجتماعی در یک فضاي محدب و به این ترتیب حرکت در یک فضاي خطی . عنوان خصیصه ذاتی آن در نظر گرفته شود
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دسی قابلیت توصیف هرکدام از این ایده هاي هن). 7شکل ( نیز محدوده بصري مخاطب با توجه به حرکت و تغییر زاویه دید او تعریف می شود
پیش فرض دوم در این روش این است که خصوصیات فضاها به صورت انفرادي در شکل دادن به . نحوه فعالیت ما در فضا را دارا می باشند

ی باشد این ارتباط همان پیکره بندي فضایی م. رفتار مخاطب، به اندازه نحوه ترکیبشان با دیگر فضاهاي موجود در سیستم حائز اهمیت نیستند
در مرحله بعد روش چیدمان فضا الگوي ترکیب این فضاها و نحوه ارتباط بین آنها را از طریق تبدیل آن به یک . که در باال مفصال تشریح شد

این متغییر ها . از طریق تحلیل گرافهاي به وجود آمده یک سري متغییرهاي معمول بدست می آید). 5شکل (گراف مورد تحلیل قرار می دهد 
 به خودي خود داراي ارزش خاصی نمی باشند بلکه به واسطه برقراري ارتباط بین این متغییرها و کیفیتهاي اجتماعی موجود در بستر مورد نظر

متغییرهاي اصلی به وجود آمده از این فرآیند . پیدا کرده و تبدیل به ابزاري در شناخت ساختار فضایی می گرددمی باشد که این تحلیل ارزش 
به این ترتیب نحوه . می باشد که در شناخت ساختارهاي فضایی و اجتماعی می تواند مورد استفاده قرار گیرند 7و جداافتادگی 6میزان همپیوندي

فتادگی در بستر مورد تحقیق می تواند امکان مقایسه آماري و کمی را در فضاهاي مختلف از فرهنگهاي پخشایش ارزش همپیوندي و جداا
مختلف را به وجود آورد و یا به عبارت دیگر امکان تحلیل هاي کمی الگوهاي اجتماعی را که معموال کیفی می باشند به وجود می آورد 

(Hillier & Vaughan, 2007, p3) .  

 
  ,3p2007,  (Hillier & Vaughan(، فضا عامل جدا ناپذیر از فعالیت و خصیصه ذاتی آن می باشد: 7شکل 

به طور خالصه چیدمان فضا عبارت است از یک مجموعه تکنیکهاي رایانه اي براي مدلسازي ساختمانها و شهرها به طوریکه مدل به وجود 
. آن تشکیل شده است سازندهآمده از سیستمی شامل عناصر هندسی مرتبط به یکدیگر و تحلیل این سیستم براي درك چگونگی ارتباط عناصر 

میکه موضوع تحقیق درباره حرکت باشد خطی هستند، و در مواقعی که موضوع تحقیق تعامالت اجتماعی باشد فضاهاي این عناصر در هنگا
 ,Hillier, 2004)محدب هستند و در هنگامیکه موضوع مورد تحقیق الگوهاي رفتاري پیچیده باشد محدودهاي قابل روئیت می باشند 

p46) . ،نکته مهم این است که روش چیدمان فضا تنها یک ابزار مدلسازي ساده نیست بلکه روشی است براي درك پیچیدگی هاي شهر
فضا روشی  چیدمان. (Hillier et al., 1993, p32)منطق ریخت شناسی و الگوي توسعه آن و درك الگوهاي رفتاري موجود در آنها 

 & Hillier)است براي درك پیکره بندي فضا به نحوي که منطق عوامل اجتماعی به وجود آورنده آنها نیز قابل تشخیص باشد 
Vaughan, 2007, p2) .فی بدست می آید و دست آورد استفاده از این روش عبارت است از متغییرهاي مختلفی که از تحلیلهاي گرا

در ادامه مروري اجمالی خواهیم داشت به نحوه تهیه . چندین نقشه که الگوي پخشایش این متغییرها را در سطح شهر و یا بنا نشان می دهد
سهولت  نکته قابل توجه این است که براي. نقشه هاي مقدماتی، خوانش نقشه هاي بدست آمده و کار با متغییرهاي ارائه شده توسط این روش

روش کار تمامی مثالهاي ارائه شده در این مقاله مثالهایی هستند که موضوع تحقیق آنها بستر شهري بوده و از وارد شدن به مقوله کاربرد این 
 . در تک بناها و معماري خود داري می شود هرچند اصول کلی کامال یکی می باشد

  :نمایش خطی فضاهاي شهري در روش چیدمان فضا
که در قسمت باال اشاره شد روش چیدمان فضا با عناصر هندسی مانند خط سروکار دارد بدین صورت که فضاهاي شهري را براي  همانطور

اما این خطها به طور کلی ). 68، 1381عباس زادگان، (می گویند  8درك ساده تر با خط نشان می دهد که به آن در صطالح نقشه خطی
معتقد است که ساختار شهر را نمی شود با دید پرنده درك کرد و مبناي درك ساختار شهر دید انسان و بیانگر چه می باشند؟ این نظریه 

شهر به صورت یک سیستم گسسته تعریف می شود که هریک از عناصر آن  تئوريبه این ترتیب در این . عابرپیاده از فضاهاي شهري می باشد
حرکتی که مخاطبان در آن حرکت کرده و شهر را -بارتند از طوالنی ترین کانالهاي بصرياین سیستمهاي ع. به طور مجزا قابل درك می باشند

ساختار شهر نیز از برقرار ارتباط بین این عناصر در ذهن مخاطب به وجود . (Figueiredo & Amorim, 2005, p1)درك می کنند 
در مرحله بعد بر اساس تحلیلهاي . حرکتی براي تحلیلهاي پیشرفته تر با یک خط نشان داده می شوند-انالهاي بصريهرکدام از این ک. می آید

ر ریاضی و گراف، تقاطع این خطوط با یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرند بدین ترتیب که، تقاطع هر دو خط نشان دهنده ارتباط آنها با یکدیگ
  . می باشد
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منظور از فضاي . تقسیم بندي می شوند 9بدین صورت است که ابتدا تمامی فضاهاي شهري به صورت فضاهاي محدب روش تهیه نقشه خطی
محدب فضایی می باشد که اگر ناظر از داخل این فضا به تمامی نقاط دیگر این فضا نگاه کند، خط فرضی دید لبه هاي فضا را قطع نکنند 

در مرحله بعد . نکته مهم این است که کل شهر باکمترین تعداد این فضاهاي محدب پوشیده شوند). 69، 1381عباس زادگان، ) (8شکل (
خل تمام فضاهاي محدب فرضی عبور داده شوند به روش کار بدین صورت است که این خطوط باید از دا. خطوط مورد نظر رسم می شوند

بدین صورت یک خط می تواند از چندین فضاي محدب در آن . طوري که کل شهر با طوالنی ترین خطوط و با کمترین تعداد خط پوشیده شود
  . )B. Hillier & Hanson, 1984, p90(واحد عبور کند 

  
 چندضلعی سمت چپ بیانگر یک فضاي محدب و چندضلعی سمت راست بیانگر یک فضاي مقعر می باشد، نگارنده: 8شکل 

در شکل سمت چپ سیستم فضاي باز شهري با رنگ مشکی نشان داده شده . مثالی را که خود هیلیر بیان می دارد به تصویر می کشد 9شکل 
در مرحله بعد در شکل . پوشیده شده است در شکل میانی سیستم فضاي باز توسط کم تعداد ترین فضاهاي محدب. است تا جلب توجه کند

  .سمت راست نیز خطوط عبوري از فضاها نمایش داده شده است که نقشه خطی براي شهر مورد نظر را نشان می دهد

  
 ,B. Hillier & Hanson, 1984(مثالی براي نشان دادن سیستم فضاي باز و تبدیل آن به فضاي محدب و نقشه خطی، : 9شکل 

p90(  
در همین راستا ایرادات مختلفی براي ترسیمات دستی مطرح . خطوط ترسیم شده در نقشه هاي باال معموال بصورت دستی کشیده می شوند

خطی می باشد بدین ترتیب که اگرچه به طور مثال ایرادي که می شود مطرح کرد نحوه نمایش مسیرهاي منجنی به صورت . گردیده است
مسیرهاي منحنی معموال با چندین خط نمایش داده می شوند اما توسط عابرین پیاده به عنوان یک فضاي واحد شناخته می شوند و عالوه بر 

عالوه بر این آنجاییکه ). 10 شکل(این براي نمایش یک منحنی به صورت خطی ممکن است افراد مختلف از روشهاي مختلف استفاده نمایند 
مالك عمل بلندترین خط عبوري از فضا می باشد در بسیاري از شهرهاي مدرن و یا قسمتهاي تازه توسعه یافته شهرها خیابانهاي بسیار 

و از آنجاییکه به خاطر طوالنی بودن . خیابان انقالب تهران، یافت می شود که امکان نشان دادن آنها تنها با یک خط وجود دادطوالنی، مانند 
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این خط امکان برخورد و ایجاد تقاطع با دیگر خطوط افزایش می یابد ممکن است تحلیلهاي بعدي، مانند تحلیل میزان دسترسی، تحت تاثیر 
  . (Figueiredo & Amorim, 2005, p2)قرار گیرند 

 
  ) ,p2005Figueiredo & Amorim ,2(طرق مختلف نمایش خطی یک مسیر منحنی، :  10شکل

ال در سالهاي ابتدایی پیدایش روش چیدمان فضا، نقشه خطی با دست و در نرم افزار اتوکد رسم می شده است که ایراداتی نیز مانند آنچه در با
نرم البته براي شهرهاي بزرگ این . ذکر شد بر آن وارد بود، اما امروزه نرم افزارهاي رایانه اي به صورت خودکار این خطوط را ترسیم می نمایند

هرچند که از نقشه خطوط مرکزي معابر که . افزارها از ترسیم این خطوط عاجز می باشند و هنوز استفاده از روش سنتی بسیار متداول می باشد
اس قابل استخراج می باشند نیز براي این منظور می توان استفاده کرد که توضیح این روش خود مجالی دیگر می طلبد - آي-در نرم افزار جی

)Turner, 2007, p2( . اگرچه روشهاي جدید انتقاد دوم را در مورد نحوه ترسیم رفع کرده اند اما هیلیر در باره انتقاد اول و نحوه درك
-ي از طرف عابرپیاده می گوید که به نظر می رسد مفهوم کانال حرکتی براي توجیه خطوط ترسیم شده نسبت به کانالهاي بصريفضاي شهر

  .(Figueiredo & Amorim, 2005, p2)حرکتی مفهومی بهتر و قابل دفاع تر می باشد 

  ت آمده از بکارگیري روش چیدمان فضامروري اجمالی به متغییرهاي بدس
گراف شکلی است که نحوه ارتباط . براي معرفی مفاهیم کاربردي در روش چیدمان فضا از اصلی ترین مفهوم آن یعنی گراف شروع می کنیم

ضا با یک یال بین فضاهاي مختلف را طبق نقشه خطی بدست آمده نشان می دهد به نحوي که هر فضا با یک گره و ارتباط بین هر دو ف
این گراف معموال . نیز می گویند "گراف-جی"می باشد که به اطالح به آن  10دومین مفهوم گراف توجیه شده. درگراف نشان داده می شود

براي یک فضاي خاص تهیه می شود به طوریکه گره مربوط به این فضا در پایین گراف قرارگیرد و ارتباط آن با هریک از فضاهاي دیگر در 
حالت اول این است که گراف مانند یک درخت . گراف توجیه شده معموال به دو صورت در می آید). 11شکل (ن گراف نشان داده می شود ای

در این حالت اصطالحا می گویند گراف عمیق می باشد یعنی فضاي مورد نظر که ). سمت راست 11شکل مانند ( به سمت باال رشد می کنند 
اما حالت دوم هنگامی است که گراف . داشته و حالتی جداافتاده دارددر پایین گراف قرار گرفته است و دسترسی و ارتباط کمی به دیگر فضاها 

سمت  11شکل مانند (مورد نظر مانند بوته می شود به صورتیکه تمام گره ها حول فضاي مورد نظر قرارگرفته در پایین گراف ظاهر می شوند 
در این حالت اصطالحا می گویند گراف سطحی می باشد که بیانگر این است که فضاي مورد نظر از ارتباط و دسترسی خوبی با دیگر ). چپ

 . )Hillier & Vaughan, 2007, p4(فضاهاي موجود در سیستم برخوردار می باشد 

گام فضایی در نقشه خطی عبارت است از تغییر جهت از یک خط به یک خط . 11مقدار دیگر در روش چیدمان فضا عبارت است از گام فضایی
سمت چپ، براي رسیدن از  11شکل به طور مثال در  . دیگر و یا گره هاي پشت سرگذاشته شده در رفتن از یک گره در گراف به گره دیگر

سه گام فضایی از  7از طریق گره شماره هشت، سه تغییر مسیر باید صورت گیرد و یا به عبارت دیگر گره شماره  7به گره شماره  5گره شماره 
. است که در بسیاري از موارد براي رفتن از یک گره به گره اي دیگر، چندین مسیر وجود داردنکته قابل توجه این . فاصله دارد 5گره شماره 

در اینجا عمق به کمترین گام فضایی گفته می شود که براي رسیدن از یک گره . 12مقدار دیگر تعریف شده در این روش عبارت است از عمق
اتصال عبارت است از تعداد گره . می باشد 13گر بدست آمده از این روش اتصالمقدار دی. به هریک از گرههاي موجود در گراف طی می شود

  .و یا به عبارت دیگر فاصله آنها از یکدیگر معادل یک گام فضایی می باشد. هایی که با یک گره ارتباط مستقیم دارند
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  )Hillier & Vaughan, 2007, p4(گراف توجیه شده براي یک فضاي خاص، : 11شکل 

شاید اغراق نباشد اگر بگوییم این مقدار مهمترین مقدار . مقدار دیگري که در روش چیدمان فضا بدست می آید میزان همپیوندي می باشد
بارت است از میانگین عمقی که براي رسیدن از یک گره میزان همپیوندي ع). 68، 1381عباس زادگان، (بدست آمده از این روش می باشد 

در نقشه خطی می توان گفت ارزش همیپیوندي یک خط یا فضا عبارت است از میانگین . به تمامی گره هاي موجود در سیستم طی می شود
طور طبع هرچه این میانگین کمتر به . تعداد خطوطی که بتوان توسط آنها از آن یک خط به تمامی خطوط دیگر در کل سیستم دست پیدا کرد

و . باشد یعنی گره مورد نظر با دیگر گره هاي موجود از ارتباط نزدیکی برخوردار می باشد و یا به عبارت دیگر آن گره در دسترسی تر می باشد
ده را در مطالعه دسترسی میزان همپیوندي بیشترین استفا. هرچه میانگین عمق بیشتر باشد یعنی فضاي مورد نظر جداافتاده تر می باشد

فضاهایی که از میزان همپیوندي . فضاهاي شهري، بافت فرسوده، بافتهاي مهاجرنشین و الگوي پخشایش کاربري ها، حرکت و امثالهم دارد
مطرح می  باالتري در سیستم برخوردار باشند معموال از دسترسی بیشتري برخوردار می باشند و بیشتر به عنوان مقاصد سفرهاي درون شهري

با توجه به اینکه مقدار همپیوندي معوال روابط یک خط را بادیگر خطوط محاسبه می کند، مقدار بدست آمده و یا مفاهیم برداشت شده . شوند
 البته در روشهاي جدید به واسطه تبدیل نقشه خطی به نقشه. توسط آن، مانند مفهوم دسترسی، مقداري ارتباطی و مفهومی دارد و نه متریک

  . می توان عوامل متریک را نیز در محاسبات دخیل کرد که بسط دادن آن از حیطه این مقاله خارج است 14سگمنتی
مقدار انتخاب براي یک گره هنگامی زیاد می باشد که کوتاه . می باشد 15مقدار دیگري که در روش چیدمان فضا بدست می آید مقدار انتخاب

به عبارت دیگر اگر احتمال استفاده از فضایی در طی کردن کوتاه . در سیستم از گره مورد نظر عبور کند ترین مسیرهاي موجود بین هر دو گره
فضاهایی که . ترین مسیرهاي موجود بین هر دو فضاي احتمالی در کل سیستم شهري زیاد باشد آنگاه مقدار انتخاب این فضا بیشتر می باشد

ال فضاهایی را نشان می دهند که براي رسیدن به همپیوندترین فضاها احتمال دارد بیشتر مورد میزان انتخاب در آنها باال می باشند معمو
مطالعات مختلفی از وجود همبستگی بین مقدار انتخاب و حرکت عابرپیاده و یا مکانیابی کاربري هاي تجاري خبر می دهد . استفاده قرار گیرند

)Lam, 2008, p8( . 

  فضایی و نحوه خوانش آنها چیدماننقشه هاي بدست آمده از روش 
این نقشه ها نحوه پخشایش مقادیر مختلف . فضا، نقشه هاي بدست آمده از آن می باشد چیدماناز مهمترین دست آوردهاي استفاده از روش 

نحوه خوانش این نقشه ها با توجه به سوال تحقیق متفاوت خواهد بود اما براي . توضیح داده شده در باال را در کل سطح شهر نشان می دهد
فضا آشنا شوند در ادامه مثالی از شهر تهران به همراه  چیدماناز روش اینکه خوانندگان با نحوه خوانش نقشه هاي مختلف بدست آمده 

الگوي پخشایش مقدار همپیوندي را  12شکل  به طور مثال نقشه نشان داده شده در. آن آورده شده است خوانشتوضیحات مختصري در باره 
شده اند داراي مقدار همپیوندي باالتر بوده و هرچه خطوط نشان داده  قرمزدر نقشه زیر خطوطی که با رنگ . در کل شهر تهران نشان می دهد

به طور مثال با استفاده از این . این نقشه کاربردهاي مختلف دارد. مقدار همپیوندي آنها نیز با کل شهر کمتر می شود به سمت آبی می روند
. معابر شهري را از نظر ارتباطی نشان می دهداین نقشه همچنین در دسترس ترین . نقشه می توان نحوه گسترش ساختار شهري را شناخت
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دماوند و سپس محور هفده شهریور و ولیعصر در دسترس ترین معابر شهري تهران می باشند و - این نقشه نشان می دهد که محورهاي انقالب
ختار شهري تهران از به اکه س عالوه بر این نقشه مذکور بیان گر این است. مهمترین نقش را در گسترش ساختار شهر تهران ایفا می کنند

غربی گسترش پیدا کرده و ساختار اصلی شهر را شکل داده است و سپس به سمت شمال و جنوب در داخل محالت نفوذ پیدا -سمت شرقی
اافتادگی به با توجه به اینکه معموال جد. این نقشه همچنین بیانگر این است که مناطق شمالی تهران به شدت جداافتاده می باشند. کرده است

عنوان خصوصیتی براي بافتهاي فرسوده می باشد، جداافتادگی مناطق شمالی تهران بسیار جالب و قابل توجه بوده و ذهن را در خوانش ساختار 
  . )2، 1389ریسمانچیان، ( فضایی شهر تهران و یا بازبینی خصوصیات بافتی فرسوده مشغول می کند

  
و جایگاه محالت ) سمت راست(و محلی ) سمت چپ(الگوي پراکندگی مقدار همپیوندي در نقشه خطی تهران در مقیاس کالن : 12شکل 

  فرسوده 

  شده در درك ساختار فضایی شهر تهران  هارای بررسی صحت روش
، »پیوندي مه«ادیر مختلفی از قبیل ي گرافی قرار گرفته و مقها لیتحلي مربوطه مورد ها کیتکنبعد از تهیه نقشه خطی، این نقشه با 

در درك خصوصیاتی از ساختار فضایی معرف  تواند یمیک ري مختلف از آن بدست آمده است که هها لیتحلبراي  2»اتصال«، 1»انتخاب«
ي ها ستمیسکه نقشه خطی، معرف زیر دارد یمبه طور مثال، هیلیر بیان . باشند یمبراي اکثر شهرها صادق  معموالًي ویژه باشد که ا صهیخص

یی از شهر مانند خصوصیات فضایی شبکه معابر معرف این حقیقت است که نقشه خطی هر شهر ها یژگیوشهري بوده و با قابلیت آشکار کردن 
که چیدمان آنها در   دهشي مؤثر و اصلی، تشکیل ها ستمیسي پراکنده، تعداد کمی خطوط بلند و زیرها ستمیساز تعداد زیادي خطوط کوتاه، زیر

دید که نقشه خطی تهیه  توان یمي هیلیر براي شهر تهران، ادعادر درك صحت این . پخشایش حرکت و رشد ساختار شهر بسیار مؤثر است
لی شهر را بندي ک ن؛ به نحوي که خطوط بلند موجود در نقشه با تعداد اندك خود استخواکند یمشده براي تهران نیز از این قانون کلی تبعیت 

  . دهد ي شهري را پوشش میها بافتشکل داده و تعداد بسیار زیاد خطوط کوتاه، محالت و 
از آن براي درك سابقه  توان یماز جمله موارد دیگر در شناخت صحت این روش در شناخت ساختار فضایی در نمونه تهران این است که 

از روش چیدمان فضا براي شناخت ساختار فضایی شهر در دوران ناصري و تطبیق نتایج در این راستا . تاریخی ساختار فضایی شهر استفاده کرد
پیوندي معابر مختلف در نقشه شهر تهران دوران  منقشه حاصله نشان از میزان ه). 7تصویر(حاصله با گزارش منصوري استفاده شده است 

پیوندي باالتري در  مبیانگر فضاهایی است که از میزان ه  شدهاده در این نقشه نیز معابري که به رنگ مشکی پررنگ نشان د. ناصري دارد
ي بازار ها راسته، دهد یمکه این نقشه نشان  طور همان. دهی به ساختار شهر داراي اهمیت بیشتري است ساختار شهري برخوردار بوده و در شکل

نشان  1مقایسه این نقشه با تصویر. است  بودهی نیز برخوردار فضاها در ساختار شهري از دسترسی باالی نیتر مهمدر تهران قدیم به عنوان 

                                                
1 Choice 
2 Connectivity 
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از تطابق باالیی برخوردار ) 1382(ي نشان داده شده توسط منصوري بند استخواني مذکور و ها لیتحلکه نتیجه حاصله از این نقشه با  دهد یم
   .کند یمان تأیید است که صحت روش مورد نظر را به منظور استفاده در شناخت ساختار فضایی شهر تهر

  
  . پیوندي مدهنده الگوي پخشایش میزان ه آمده براي تهران ناصري، نشان نقشه بدست :13شکل 

؛ به این ترتیب دهد یم، با میزان حرکت در شهر خبر "انتخاب"و  "پیوندي مه"مطالعات مختلفی از وجود همبستگی قابل توجهی بین مقادیر 
دهی به ساختار  پیوندي بیشتري برخوردار باشد، باالتر بوده و این خطوط در شکل ماحتمال وقوع حرکت در خطوطی از نقشه که از درجه هکه 

پیوندي عبارت است از خیابان انقالب و  مدر نقشه بدست آمده از تهران خطوط با بیشترین درجه ه. شهر از اهمیت بیشتري برخوردار است
، مانند خیابان ولیعصر باعث گسترش محورهاغربی شهر به سمت کرج شده و سپس خطوط عمود بر این  -گسترش شرقی دماوند که باعث

که در آن ) 1998(پور  نتیجه بدست آمده از این تحلیل با تحقیق مدنی. است  شدهجنوبی شهر و رشد ساختار به درون محالت  - شمالی
پور نیز در تحقیقش، از محور  مدنی) 4تصویر(ی نزدیکی دارد خوان همشخص کرده است محورهاي اصلی ساختار فضایی شهر تهران را م

  . غربی شده است - محور شهر تهران در ساختار فضایی یاد کرده که باعث گسترش شرقی نیتر مهمدماوند به عنوان  -انقالب
ي تهران تهیه شد که در آن الگوي پخشایش میزان ي دیگر براا نقشهساختار فضایی تهران توسط همین روش،  تر قیعمبه منظور تحلیل 

معابري (که احتمال استفاده از آنها براي رسیدن به مقاصد شهري  دهد یماین نقشه مسیرهایی را نشان ). 8تصویر( دهد یمرا نشان  "انتخاب"
ر این است که احتمال اینکه عابرپیاده براي حرکت نام این نقشه نیز از همین ایده گرفته شده است و بیانگ. زیاد است) پیوندي باالم با میزان ه

مقایسه بین نتیجه حاصله از این نقشه و نقشه ارائه شده توسط  .باشد یمکند، بیشتر  "انتخاب"در فضاهاي شهري این دسته از معابر را 
شده توسط منصوري تحت عنوان  ایهاین نقشه فضاهایی را مشخص کرده که در نقشه ار. دهد یمتطابق باالیی را نشان ) 3تصویر(منصوري 

   .عناصر ساختاري درجه یک در مقیاس شهري معرفی شده است
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  در چیدمان فضایی "انتخاب"دهنده الگوي پخشایش مقدار  آمده براي تهران، نشان نقشه بدست: 14شکل 

  ي شهريها بافتدر  3فضایی افتادگیجدا 
ي داراي ا ا افتادهتوان بیان داشت که هر بافت جد ینمي فرسوده است، اما ها بافتافتادگی فضایی از خصوصیات اصلی   رغم اینکه جدا علی

) 2007(در همین راستا هیلیر و واووگان . کند یمدر اینجا تفاوت بین جدا افتادگی اجباري و انتخابی اهمیت پیدا . خصوصیت فرسودگی است
پیوندي باالیی با کل شهر  که مناطق تجاري از درجه هم اند دهیرسدر تحلیل ساختار فضایی شهرها توسط روش چیدمان فضا به این نتیجه 

زمینه در  پس به صورتبوده و مناطق مسکونی به طور نسبی داراي خاصیت جدا افتادگی فضایی  معموالًاین در حالی است که . برخوردار است
مناطق  دهد یمنشان  6طورکه تصویر همان. این مطلب براي نقشه تهیه شده براي شهر تهران نیز صادق است. شده است یمظاهر  ها نقشهاین 

نگر مقدار پایین رنگ، نمایا پیوندي، و مناطق شمالی شهر از خطوطی کم گر مقدار باالي درجه هم مرکزي شهر تهران از خطوط پررنگ، نشان
. کننده این است که مناطق شمالی شهر تهران داراي خاصیت جدا افتادگی فضایی است این مطلب بیان. پیوندي، تشکیل شده است درجه هم

رح سؤالی که در اینجا مط. اند شدهي غیر فرسوده مشخص ها بافتنکته قابل توجه این است که این مناطق در طرح جامع شهر تهران به عنوان 
بندي  ؟ از نظر هیلیر نکته قابل توجه در اینجاست که بدانیم پیکرهدشو یماین است که چه موقع جدا افتادگی فضایی باعث بروز مشکل  شود یم

تعامل بین این دو فرایند قطع شود یک ترکیب فضایی خام و  که زمانی. ي کالبدي و اجتماعی استندهایفرافضایی بیانگر وجود یک رابطه بین 
داراي خصوصیاتی  معموالًدار  ي مشکلها بافتدر این حالت . زند یماقتصادي را دامن  -که مشکالت اجتماعی دیآ یمدار به وجود  شکلم

ي اطراف ها بافتپیوندي با  از قبیل کاهش شدید مقیاس خطوط محوري در نقشه مربوطه، پیچیدگی فضایی بیش از حد و عدم هم  ییفضا
  .است

در این راستا لورا واووگان . شود یمنشین و خود توسعه یافته و مهاجرپذیر نیز یافت  ي زاغهها بافتی به عنوان یک مشکل در جدا افتادگی فضای
او دریافته . در تحقیق خود از شهر لندن محالت مهاجران خارجی از قبیل بنگالدشی، پاکستانی و غیره را مورد بررسی قرار داده است) 2005(

که اگرچه این محالت در درون  دارد یمهمچنین بیان . رندیگ یمپیوندي بسیار باال شکل  مدرجه ها ي معابري بجوار همدر  این محالت معموالً
پیوندي آنها با  مپیوندي خوبی برخوردار است، اما درجه ه مها در مقیاس محلی از ه خود ساختاري مناسب دارند و معابر و فضاهاي این بافت

 نیتروندیپ همپیوندي برخوردار است با  مها خیابانی که از بیشترین درجه ه دهد که معموالً در این بافت او ادامه می. استهاي اطراف کم  بافت
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ي اطراف جدا افتاده و تنها با ها بافت، اما دیگر معابر بافت از شود یمخیابان منطقه و یا شهر تقاطع دارد که باعث حیات بافت از نظر اقتصادي 
شود، اما از سوي دیگر باعث جدا سو باعث رونق درون بافت به لحاظ اقتصادي می اگرچه این فرایند از یک. کنند یمن اصلی کار همان خیابا

ي فرسوده ها بافتافتادگی ا جد هئلمسبه  تر قیعمدر ادامه، مقاله نگاهی . شود افتادگی اجتماعی بیشتر بافت از مناطق اطراف و کل شهر نیز می
  .دازدان تهران می

  :تحلیلهاي اولیه موقعیت محالت فرسوده در ساختار فضایی شهر تهران
 به منظور شناخت ساختار فضایی شهر تهران، در ابتدا الگوي توسعه شهر بر اساس مقدار همپیوندي موررد مطالعه قرار گرفته که نتایج آن در

در این نقشه خطوط پررنگتر از مقدار همپیوندي و دسترسی باالتر و خطوط کمرنگتر از مقدار . قابل مشاهده میباشد 15شکل شش مرحله در 
  .تري برخوردارندهمپیوندي و دسترسی پایین

  
فضایی شهر تهران در شش مرحله براساس پخشایش مقدار همپیوندي  الگوي توسعه ساختار: 15شکل 

  در کل شهر
ترین غربی توسط خیابان انقالب به عنوان همپیوندترین و دردسترسی-این نقشه نشان می دهد که ساختار شهر تهران در ابتدا بصورت شرقی

در ملرحله . جنوبی رشد میکند-خیابان انقالب داشته بصورت شمالی در مرحله بعد معابري که تقاطع مستقیم با. معبر شهر گسترش پیدا می کند
در مرحله چهارم محالت شمال شرق  و شمال غرب . یابندجنوبی منتهی به خیابان انقالب گسترش می-سوم نیز بافت بین خیابانهاي شمالی

این تحلیل به سادگی موقعیت . باشدحظه میشهر رشد کرده و در مرحله پنجم و ششم نیز گسترش محالت شمالی و جنوبی شهر قابل مال
نتیجه این . محالت فرسوده را در ساختار شهر تهران در دو گروه محالت فرسوده مرکز شهري و محالت فرسوده حاشیه شهري نشان می دهد

ترین دترین و دردسترستحلیل عبارت است از اینکه قسمت عظیمی از محالت فرسوده تهران در گروه اول جاي داشته و درمجاورت همپیون
است، بسیاري از معابري که از همپیوندي باالیی بخوردار بوده و در یک همانطور که درمرحله سوم مشخص گردیده. اندمعابرشهري قرارگرفته

سمت (12شکل این نتیجه در . اندو دسترسی به آنها را تسهیل کرده از خیابان انقالب قراردارند از داخل این محالت عبورکرده 4گام فضایی
نکته مهمی که در این تحلیل قابل . استنیز به واسطه عبور خطوط قرمز رنگ از داخل محدوده محالت فرسوده مرکزي قابل مشاهده) راست
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مالحظه می شود ریتم رشد ساختار  15شکل همانطور که در . الحظه می باشد تفاوت ریتم رشد از مرحله سوم به مرحله چهارم می باشدم
د درحالیکه از مرحله سوم به چهارم به ناگهان اکثر محالت شهري تهران پررنگ شده و دوباره این ریتم شهري ازمرحله اول تا سوم کند میباش

این درحالی است که برمقدار همپیوندي خطوطی که در محدوده بافت فرسوده وجود دارد در . رشد از مرحله چهارم تا ششم دوباره کند می شود
و  12و 11و 10ده نشده است بطوریکه خطوط موجود در قسمت جنوبی محالت فرسوده منطقه فاصله بین مرحله سوم تا چهارم چندان افزو

  . رغم مجاورتشان به همپیوندترین معابر شهري، همچنان کمرنگ باقی می ماننددر مرحله پنجم و ششم نیز علی 13
معرف ) سمت چپ( 12شکل . شایانی خواهد کردتر به نقشه همپیوندي تهران در مقیاس محلی، در درك بهتر مباحث فوق کمک نگاهی دقیق

ز به در این نقشه، محالت فرسوده قسمت مرکزي شهر به صورت گروهی و متمرک. الگوي پخشایش این مقدار در سطح شهر تهران می باشد
البته باید توجه داشت . باشداین مطلب نشان میدهد که مقدار همپیوندي این محالت در مقیاس محلی پایین می. وضوح به رنگ آبی درآمده اند

که وجود معابري با مقدار همپیوندي کم در یک بافت، به شرطی که در مجاورت معابر همپیوند باشند به خودي خود به عنوان نقطه ضعف تلقی 
اما وقتی این خطوط آبی بصورت گروهی و متمرکز در یکجا تجمع می کنند، یعنی بافت واقع شده در آنجا داراي خاصیت جداافتادگی . شودمین

در خصوص محالت فرسوده مرکزي شهر تهران اگرچه در مقیاس کالن به واسطه عبور معابري با مقدار همپیوندي باال از . باشدفضایی می
دهنده این واقعیت است که این ي خصوصیت جداافتادگی نمی باشند، اما تراکم خطوط آبی در نقشه خطی در مقیاس محلی نشانمیان آنها دارا

دسته از محالت در مقیاس خرد داراي خاصیت جداافتادگی فضایی بوده و یا به عبارت دیگر در برقراري ارتباط با محالت همسایه خود ضعیف 
ا می توان با ساختار درون محلی این محالت که ساختاري به همریخته، پیچیده و متفاوت با محالت اطراف می این وضعیت ر. کنندعمل می

باشد چراکه بر طبق الگوي تر از محالت مرکزي میخوانش جداافتادگی فضایی محالت فرسوده حاشیه اي به مراتب راحت. باشد توجیه کرد
دهنده جداافتادگی اند که نشان، این محالت به شدت به رنگ آبی درآمده)12شکل (حلی پخشایش مقدار همپیوندي در مقیاس کالن و م

  .مانندنیز خطوط واقع در این محالت در مرحله پنجم و ششم همچنان بسیار کمرنگ باقی می 15شکل در . باشدفضایی آنها می

  :اجتماعی در محالت فرسوده-جداافتادگی فضایی و جداافتادگی اقتصادي
افتادگی فضایی، از روش ارائه شده و خوانش ساختار فضایی ا تهران از نظر جدي فرسوده شهر ها بافتبه منظور شناخت بیشتر خصوصیات 

منطقه ( 5شده به روش چیدمان فضا را براي نمونه موردي شماره  ي تهیهها قشهن 12و 11، 10تصاویر. آمده از آن استفاده شده است بدست
  . دهد یمنشان ) منطقه هفت و هشت( 4و نمونه موردي ) شش

  
 ي فرسوده شهر تهران، مصوب طرح جامع، ماخذ وزارت مسکن و شهرسازيها بافت 16شکل 
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  پیوندي در مقیاس  مدهنده میزان ه شده براي منطقه هفت و هشت تهران، نشان نقشه تهیه 17شکل 

گرافیکی نشان  به صورتدر نقشه فوق هر خط براساس نحوه تقاطعش با دیگر خطوط مورد بررسی گرافی قرار گرفته و میزان دسترسی آن 
در این نقشه ارتباط هر خط با خطوط اطرافش و در مقیاس محلی بدون درنظر گرفتن جایگاهش در کل شهر مورد بررسی . داده شده است

ر ، بیانگر دشدهمشخص  تر میضخ، که با فلش تر پررنگخطوط . ترین مسیرها در مقیاس محلی است هنده در دسترسد قرارگرفته که خود نشان
 8و 7فلش، در کل منطقه  نیتر میضخکه مشخص است خیابان شهید مدنی،  طور همان 10در تصویر. ترین معبر در سطح محله است دسترس

. اند دادهدسترس دیگر از قبیل جانبازان، سبالن شمالی و مسیل باختري یک شبکه تشکیل ر با برخورداري از بیشترین دسترسی با سه خیابان د
 ها دادهاست که این  قابل ذکر. ترین معبر پررنگ شده است دسترسر آباد نیز به عنوان د فلش، در محله نظام نیتر نازكخیایان شهید نامجو، 

خیابان مدنی،  چهار، دیآ یمکه از نقشه فوق بر طور همان. توسط مشاهدات میدانی نیز مورد آزمایش قرارگرفته تا میزان صحت آن مشخص شود
ایجاد و جانبازان، سبالن و باختري با عبور از محالت یک شبکه دسترسی را به طور قابل قبولی در سطح محالت و به خصوص محله نارمک 

تقاطع دارد، دسترسی را از  انقالبترین معبر محله نظام آباد است و با خیابان  حالی است که خیابان نامجو که در دسترسر این د. اند کردهپخش 
براي پخشایش  ، یعنی از نظر فضایی خیابان نامجوشود یمدر میدان نامجو این پتانسیل کور . کند یمخیابان انقالب گرفته و به درون محله نفوذ 

در تحلیل این ). 11تصویر(یست نکردن دسترسی در کل محله  که قادر به پخش کند یمبست عمل  دسترسی در کل محله به عنوان یک بن
طعی تقا 5معابر نیتر یاصلي جدا مانده است و نتوانسته با ا منطقهبیان داشت که خیابان نامجو از نظر فضایی از شبکه اصلی معابر  توان یمنقشه 

و تحلیل فوق مشخص است، شبکه اصلی،  11که از تصویرطور همان. مشارکتی داشته  باشد اند کردهي که آنها درست ا شبکهایجاد کند و در 
ستون فقرات ساختار فضایی محالت، نتوانسته است کل منطقه را تحت پوشش خود قرار دهد و به واسطه عدم گسترش مناسب خیابان نامجو، 

آباد، از شبکه اصلی  ترین معبر یک محله، مانند نامجو در محله نظام دسترسر د که یهنگام مسلماً. ر پارگی و گسست شده استدچا شبکهاین 
  .برد یمو از فقدان دسترسی رنج  شود یمدسترسی کل منطقه ایزوله بماند، کل محله با مشکل عدم پخشایش مناسب دسترسی مواجه 

                                                
بلکه اهمیت معابر در بندي معابر به صورت شریانی درجه یک و دو و سه در اینجا مدنظر نیست،  دسته . استفضایی با اهمیت  منظور از معابر اصلی، معابر 5

 . استبندي و ساختار فضایی مورد بحث  کل شبکه معابر و نقش آن در ترکیب



www.shahrsazionline.com 
 

 

  
  . باشد یمدهنده ارتباط بین خیابان نامجو و محور انقالب  نقشه خطی تهران که نشان 18شکل 

 6شده براي منطقه  و نقشه تهیه 8و  7 منطقهي بین نقشه تهیه شده براي ا سهیمقاشده در باال،  در ادامه به منظور ارزیابی تجزیه و تحلیل ارایه
شده، تحلیل مذکور مورد حمایت قرار گیرد  تا به واسطه تحلیل ساختار فضایی این منطقه توسط نقشه تهیه شود یمبه عنوان منطقه کنترل انجام 

ي فاطمی ها ابانیخآباد است که با  ترین معبر محلی در محله یوسف فلش، در دسترس نیتر میضخدر این نقشه، خیابان اسدآبادي، ). 12تصویر(
نکته اول این است که در این محله بر . اند دادها از یک سوي منطقه به سمت دیگر منطقه گسترش دسترس رر ي از معابر دا شبکهو ولیعصر 

 تر تیاهم، با توجه به نقشه ارزش محلی خیابان اسدآبادي در ساختار فضایی محله از قسمتی از خیابان ولیعصر بارسد یمخالف آنچه به نظر 
ي اصلی هر محله، در شبکه اصلی کل منطقه، اسدآبادي، فاطمی، ولیعصر مشارکت کرده ها ابانیخنکته دوم قابل مشاهده  این است که . است

  .کند یمو به همین سبب در پخش دسترسی در کل منطقه موفق عمل  دهد یمو شبکه ایجاد شده سرتاسر منطقه را زیر پوشش قرار 
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  .پیوندي در مقیاس محلیم دهنده میزان ه شده براي منطقه شش تهران، نشان نقشه تهیه 19شکل 

که  6گفت محور نامجو نتوانسته است در طول زمان به سمت شمال گسترش پیدا کند توان یمشده در قسمت فوق  ي ارایهها لیتحلبا توجه به 
همین مطلب باعث شده است مناطق اطراف آن از نظر دسترسی نتوانند با محالت دیگر ارتباط مناسبی را برقرار سازند و به همین علت دچار 

در مطالعات خود  )2005(که واووگان  طور همان. مشکل نفوذناپذیري شده که این مهم در طرح جامع شهر تهران نیز مشخص شده است
مهاجرپذیرتر به واسطه قرارگیري در مجاورت محورهاي مهم شهري و وجود تقاطع بین خیابان اصلی محله و محورهاي  نشان داد؛ محالت

شرایط فضایی، انزواي اجتماعی را در این محالت ترغیب کرده و  که یدر حالاصلی قابلیت بقا از نظر اقتصادي را در درون شهر دارا است؛ 
یستند، بلکه نشده در شهر تهران  ي فرسوده مشخصها بافتمحالت مهاجرنشین تنها . رود یمداخل محله باال احتمال بروز انزواي اجتماعی در 

در . اند شدهبندي  ي فرسوده و نفوذناپذیر دستهها بافتبسیاري از محالت تاریخی شهر مانند بازار و محالت اطراف آن نیز در طرح جامع جزو 
  ). 13تصویر(شده براي قسمت مرکزي تهران استخراج شده است  وده بازار از نقشه خطی تهیههاي بیشتر محد این راستا، جهت تحلیل

                                                
 .کرد هجور ماندن خیابان نامجو توجیهشاید بتوان این مطلب را به واسطه گسترش خیابان شریعتی به سمت شمال  و م 6
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  آمده از نقشه خطی تهیه شده براي قسمت مرکزي تهران  محدوده بازار، بدست 20شکل 

 ها محدودهو بیانگر این مطلب است که اگرچه این  دهد یمشکل فوق خصوصیات فضایی مناطق تاریخی تهران را نسبت به کل شهر نشان 
پیوندي مناسب با این  مدهی به ساختار فضایی شهر حائز اهمیت است، اما به خاطر عدم برقراري ه توسط معابري احاطه شده که از نظر شکل

. نشان داده شده است رنگ کمخطوط مشکی در شکل فوق این جدا افتادگی به واسطه . اند شدهمعابر از نظر فضایی دچار خاصیت جدا افتادگی 
  . پذیر است که جاي بحث آنها در این مقاله وجود ندارد با استفاده از روش مذکور امکان تر قیعمدر سطوح  ها بافتشناسایی مشکالت این 

در این . باشدساختاري می تک محالت از نظراز مهمترین مزایاي درنظرگرفتن محالت فرسوده در ساختار کلی شهر قابلیت مقایسه بین تک
به طورکلی خوانایی هرمحله عبارت است از ارتباط بین مقادیر ساختاري مانند . استهریک از محالت در این مقاله محاسبه شده 7راستا خوانایی

پیاده در عابرین در یک تعریف کلی یک شهر و یا یک محله هنگامی خواناست که احتمال اینکه.  همپیوندي درمقیاس کالن و مقیاس محلی
براي شهر تهران این مقدار براي بیست و یک منطقه شهر . سفرهاي درون شهري از مسیرهایی با همپیوندي باال استفاده کنند بیشتر باشد

- هبه علت عدم دسترسی به نقشه منطقه محاسبه نشد 22در این تحلیل منطقه . باشدتهران محاسبه شده است که نتیجه آن قابل مشاهده می
  . است

دارد که در ادامه تحلیل سه شکل ارائه شده در این مقاله واقعیات مهمی را درباب پتانسیلهاي محالت فرسوده تهران به صورت اجمالی بیان می
با دهد که محالت مرکزي شهر تهران درمجموع هم از همیپیوندي باالتري این تحلیلها نشان می. پردازیمبه شرح مختصري از این نتایج می

عالوه براین قابل ذکر است که . باشند و هم از خوانایی بیشتري نسبت به محالت شمال شهر تهران برخورد هستندکل شهر برخوردار می
سوالی که دراینجا به وجود . باشندترین مناطق تهران مناطق شمال شهر شامل منطقه یک، سه و محالت شمالی منطقه دو و پنج میجداافتاده

                                                
7 Intelligibility 
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آیا . استباشد که در مطالعات تاریخی بافت فرسوده به دفعات آمدهاقتصادي می-باط بین جداافتادگی فضایی و جداافتادگی اجتماعیآید ارتمی
  شوند؟می اقتصادي نیز به انزوا کشیده-باشند از نظر اجتماعیمحالتی که از نظر فضایی دچار خاصیت جداافتادگی می

  
  )سمت چپ(و قیمت زمین ) سمت راست( خوانایی میزان تهران به تفکیک مناطق شهر :21شکل 

اقتصادي در محالت فرسوده -مطالعات انجام شده در این مقاله پیشنهاد می کند که برقراري ارتباط بین جداافتادگی فضایی و انزواي اجتماعی
شود که این محالت درحالی داراي به طوریکه دیده می. امکانپذیر نمی باشدتهران نیاز به دقت بیشتري دارد که به وسیله روشهاي معمول 

باشند و خوانایی آنها نیز از محالت اقتصادي هستند که از همپیوندي مناسبی با کل شهر در مقیاس کالن برخوردار می- مشکالت اجتماعی
در تهران علت . باشدجتماعی داوطلبانه و انزواي اجتماعی اجباري میتوضیح این مطلب در تفاوت بین انزواي ا. باشدشمال شهر بسیار باالتر می

این مطلب . شودجداافتادگی محالت شمال شهر از بستر کلی شهر وجود اختالف طبقاتی شدیدي است که از نظر اجتماعی در تهران دیده می
اما این محالت به . براي خود یک اجتماع تشکیل دهندشمال شهر ) خصوصی(شود تا قشر مرفه بصورت داوطلبانه در محالت ایزوله باعث می

باشند ارتباط اي مانند شریعتی، پاسداران و ولیعصر که از مقدار همپیوندي باالیی در مقیاس کالن و محلی برخوردار میواسطه خیابانهاي اصلی
  .دهنداقتصادي خود را با شهر برقرار کرده و از نظر اقتصادي ادامه حیات می

  گیري تیجهبحث و ن
خصیصه سازمان فضایی مورد بحث قرار گرفت که در طرح ویژه نوسازي به منظور  نیتر مهمدر این مقاله شناخت ساختار فضایی به عنوان 

در این راستا هدف اصلی این تحقیق مشارکت در اجرایی کردن این طرح به واسطه ارایه روشی . ي فرسوده پررنگ شده بودها بافتاحیاي 
ساختار فضایی یک شهر را به صورتی روشمند شناخت  توان یممقاله این بود که چگونه   یاصلسؤال . در شناخت ساختار فضایی استکاربردي 

  و جدا افتادگی فضایی در آن را مورد بررسی قرار داد؟
ي الزم براي تهران و نمونه اه نقشهبه منظور بررسی این سؤال روش چیدمان فضایی و نظریه حرکت طبیعی مورد استفاده قرار گرفت و  

آمده از تحلیل چیدمان فضا و مدارك موجود در  آمده مقایسه ابتدایی بین نتایج بدست ي بدستها نقشهبه منظور تأیید نتایج . محالت تهیه شد
واقعیت است که روش ارائه ي بدست آمده در این تحقیق با مدارك مذکور حاکی از این ها نقشهپوشانی نتایج و  هم. مطالعات تاریخی انجام شد

و دست اندرکاران در  ها شرکتمورد استفاده  تواند یمشده کارایی و پتانسیل باال و قابل اعتمادي در شناخت ساختار فضایی شهر تهران دارد که 
  . ي اجرایی واقع شودها پروژهارتقاي سطح 

و مدارك ارائه شده در این تحقیق جزو اولین دسته از مستنداتی است که ساختار فضایی شهر تهران و  ها نقشهگفت که  توان یمبه جرأت 
پرکردن . ، به صورت عملی و علمی نشان داده استشدند یمروایی مطرح  به صورتمشکالت بافت فرسوده را که همواره در مطالعات تاریخی 

مشارکت علمی این تحقیق در مطالعات  نیتر مهمایج در مطالعات شهري انجام شده خود از خأل مستندات در این زمینه و نقد برخورد روایی ر
  . شهري ایران است

ي فوق نشان ها لیتحل. ي فرسوده شهر تهران به صورت تکنیکی مورد بررسی قرار گرفتها بافتافتادگی فضایی    اهمچنین در این تحقیق جد
ي فرسوده نبوده و عواملی دیگر نیز باید در فرسودگی بافت ها بافتمالك عمل براي تشخیص  زاماًالي شهري ها بافتافتادگی در ا داد که جد

ي تاریخی بود از طرح جامع استخراج گردید و توسط ها بافتنشین و  ي مهاجرها بافتي فرسوده شهر تهران که شامل ها بافت. باشد دخیل 
ي فرسوده ها بافتي فرسوده مهاجرنشین با ها بافتکه خصوصیات فضایی  دهد یمان تحلیل فوق نش. شده مورد تحلیل قرار گرفت روش ارایه

به این ترتیب اگرچه هر دو نوع بافت از مشکل . ي خاص داردا شهیر ها بافتیک از این رتاریخی متفاوت بود و مشکل نفوذناپذیري در ه
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ي فوق نشان ها لیتحلنتایج . نسخه به درمان مشکالت آنها پرداخت آنها در یک دسته جاي داد و با یک توان ینم برند یمنفوذناپذیري رنج 
ی دروني فرسوده ساختار درونی آنهاست و هرگونه فرایند احیاء باید برساختار درونی آنها تأکید کند؛ ساختاري ها بافتکه مشکل فضایی  دهد یم

ي ها نقشهو  ها طرحاین واقعیت در . طلبد یمرا  تر قیعمو  تر نکالکه به خصوصیات کالبدي مانند طول و عرض معبر ارتباطی نداشته و بحثی 
به این ترتیب با اتکا به . شد ینمارائه شده در مطالعات تاریخی هرگز مورد بحث قرار نگرفته و بدون استفاده از روش ارائه شده هرگز پررنگ 

خاص کشف و در ارائه  به صورتي مختلف شهري را به کیفیت قابل توجه و ها بافتمشکالت  توان یمي ارائه شده و روش اتخاذي ها لیتحل
ي عجوالنه که دولت در برخورد با بافت ها استیسکه  کند یماین پژوهش به صورت تکنیکی مطرح . عمل کرد تر موفقپیشنهاد براي رفع آن 

دار را حل کند، مشکالت  ي مشکلها بافتار فضایی مصوب تعریض معابر، بیش از اینکه ساخت استیسفرسوده پیش گرفته است، از قبیل 
  .آورد یمي فرسوده جدید را در شهر فراهم ها بافترا بیشتر کرده و موجبات کوچ داخلی و پیدایش  ها بافتفضایی، اجتماعی و اقتصادي این 

  :مأخذمنابع و 

سازمان نوسازي شهر : تهران . ي فرسوده شهر تهرانها بافتفرسوده؛ فرایند بازسازي  يها بافتدفترهاي نوسازي  .1386 .علیرضا ,عندلیب
  .تهران

سازمان : تهران .نوسازي شهر تهران هاي یاستسفرسوده؛ نگاهی نو به راهبردها و  يها بافتدفترهاي نوسازي  .1386.علیرضا ,عندلیب
  .نوسازي شهر تهران

سازمان نوسازي : تهران .فرسوده، حرکتی نو در شهر تهران يها بافتي فرسوده؛ نوساز يها بافتدفترهاي نوسازي  .1386.علیرضا ,عندلیب
  .شهر تهران

سازمان : تهران . ي فرسوده شهر تهرانها بافتدفترهاي نوسازي شهر تهران؛ رویکردي نوین به مدیریت نوسازي  ).1386(.علیرضا ,عندلیب
  .نوسازي شهر تهران

 ,2006/5/22 ,دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت .و رویکردها ها ضرورت: فرسوده تهران يها بافتتوسعه نوسازي . 1385 .علیرضا ، عندلیب
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