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هاي قابل توجهی براي مشارکت در فهم و مدیریت توسعه شهري داراي ظرفیت"علم فرم شهري"ریخت شناسی شهري به عنوان
اند که هم ساکنان شهرها را در ادراك و ایجاد تصویر اي مواجه شدهابقهباشد، خصوصا در دوران کنونی که شهرها با تغییرات بی سمی

. ذهنی از شهرها دچار مشکل کرده است و هم طراحان را در کنترل و هدایت ساخت و سازهاي جدید با چالشی جدي مواجه کرده است
-1:تواند صورت بگیردیر، به شکل موثرتري میاستفاده از ریخت شناسی شهري در تحلیل فرم و منظر شهري در صورت آگاهی از موارد ز

شناسایی و تحلیل و تفکیک تجار -3شناسایی و تفکیک تکنیک هاي ریخت شناسی شهري -2شناسایی مبانی نظري این حوزه دانشی 
.ههاي ریخت شناسانها از تحلیلها و نمونه مطالعات و استفادهپیشین این رشته در قالب شناسایی مکاتب و اندیشه

ها و اهدافی است که در مقیاس کالنشهر و با هدف ارتقاء بیان تفصیلی و حتی المقدور تصویر سیاست،راهنماي طراحی شهري
تحلیل "سه تکنیک.را به زبان طراحی و قابل اجرا درآوردسیاست ها و اهدافهاشوند، به شکلی که آنکیفیت کالبدي آن تدوین می

ها در که در ریخت شناسی شهري مورد استفاده هستند براي تهیه اهداف و سیاست"لعه شخصیت شهرمطاو""گونه شناسی"،"نقشه
این مقاله پس از تعریف راهنماهاي شهري به معرفی .باشند، کاربرد دارندراهنماهاي شهري که متوجه مسایل فرم و منظر شهري می

.کندفاده و مزایاي استفاده از آنها در تهیه راهنماهاي شهري را مشخص میپردازد و نحوه استشناسی شهري میگانه ریختهاي سهتکنیک
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مقدمه
داراي ظرفیت هاي قابل توجهی براي مشارکت در فهم و مدیریت توسعه "علم فرم شهري"ریخت شناسی شهري به عنوان 

اند که هم ساکنان شهرها را در ادراك اي مواجه شدهباشد، خصوصا در دوران کنونی که شهرها با تغییرات بی سابقهشهري می
و ایجاد تصویر ذهنی از شهرها دچار مشکل کرده است و هم طراحان را در کنترل و هدایت ساخت و سازهاي جدید با چالشی 

شناسی شهري در تحلیل فرم و منظر شهري در صورت آگاهی از موارد زیر، به شکل استفاده از ریخت. جدي مواجه کرده است
هاي ریخت شناسی شناسایی و تفکیک تکنیک- 2شناسایی مبانی نظري این حوزه دانشی -1:تواند صورت بگیردمیموثرتري
ها و نمونه مطالعات و شناسایی و تحلیل و تفکیک تجار پیشین این رشته در قالب شناسایی مکاتب و اندیشه- 3شهري 
.هاي ریخت شناسانهها از تحلیلاستفاده

گانه ریخت شناسی هاي سهشناسی شهري و راهنماي طراحی شهري به معرفی تکنیکتعریف ریختاین مقاله پس از
.کندپردازد و نحوه استفاده و مزایاي استفاده از آنها در تهیه راهنماهاي شهري را مشخص میشهري می

فرضیه
ترین فرضیه خود ي را به عنوان مهمهاي ریخت شناسی شهري در تهیه راهنماي شهراین نوشتار امکان استفاده از تکنیک

کند و پیش فرض و غایت آن ها در تهیه راهنما را جستجو میها بر سایر تکنیککند در ضمن مزیت هاي این تکنیکدنبال می
.هاي شکلی و ریخت شناسانه در تهیه ضوابط و استاندارهاي شهري استبه نوعی اثبات و تاکیدي مجدد بر اهمیت تحلیل

شهريشناسیریخت.1
"شهر را به عنوان ،شناسلوي اشتراوس مردم. گاه آدمی استشهري مطالعه شهر به عنوان سکونتشناسیریخت

ریخت شناسان شهري هم عقیده هستند . کنددرمحل تالقی طبیعت و دست ساختگی توصیف می"ترین اختراع بشريپیچیده
گیري آن تا تحوالت بعدي با شناسایی و تشریح اجزاي گوناگون آن کلهاي ابتدایی شکه آنها تحوالت یک شهر را از سال

هاي گروهی کوچک و منحصر بفرد است که خود آنها توسط شهر نتیجه انباشتگی و ادغام بسیاري فعالیت. کنندتحلیل می
ریخت شناسان . اندها شکل داده شدهشوند و توسط نیروهاي اقتصادي و اجتماعی در طول سالهاي فرهنگی هدایت میسنت

، کنندتصمیمات را مطالعه میها وآنها نتایج ایده: شوندشهري بر روي نتایج ملموس نیروهاي اقتصادي و اجتماعی متمرکز می
ها، ها، خیابانباغها،ساختمان. بخشندمی عینیتبه شهرهاي ما کالبدکنند وهایی بر روي زمین ایجاد میآنها شکلچراکه
هایی که بصورت این عناصر با این حال بعنوان ارگانیسم. هاي ریخت شناسانه هستندها از عناصراصلی تحلیلکوهها و پارك

آنها همچنین در . گیرندیابند، مورد توجه قرار میشود وپس از آن در طول زمان تغییر شکل میهمیشگی از آنها استفاده می
ضعیت پویاي شهر و رابطه فراگیر میان عناصر آن، باعث شده است که بسیاري از و. اي پویا ومحکم با یکدیگر قرار دارندرابطه

-Moudon, 1997: 3ددهنرا براي توصیف رشته مطالعاتی خود ترجیح می"فرم شهريپویش"ریخت شناسان شهري اصطالح 
4.

به طراحان شهري این درك ریخت شناسی . ها می باشدگاهشهري به معناي مطالعه فرم و شکل سکونتشناسیریخت
کار اصلی در این خصوص . هاي بومی و محلی و نیز فرآیندهاي تحول زا آگاه گردندهاي توسعه مدلکند تا از گونهکمک را می

.Carmona, 2006: 61گرددبر آنالیز سیر تکاملی و تغییر در فضاي شهري سنتی، متمرکز می
شناسیریخت: شودي کالبدي به شکل شهر است و چنین تعریف میترین رویکردهاشهري، یکی از مهمریخت شناسی

علم « :به این معناست مورفولوژيریخت شناسیواژه . شهري جریانی عمده در مطالعه شکل شهر درجغرافیاي شهري است
فرم، مند ریخت شناسی شهري بررسی نظام.شکل، فرم، ساختار خارجی یا شیوه مرتب شدن است« که کارش بررسی» فرم

طرفداران این .»شکل، نقشه، ساختار و کارکردهاي بافت مصنوع شهرها و منشا و شیوه تکامل این بافت در طول زمان است
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هاي انسانی در کالبد شهر مستتر است و مطالعه کالبد شهر به طور ضمنی زمینه فکري، عقیده دارند که تمایالت و ارزش
: یز به شمار می رود هاي انسانی شکل دهنده آن نمطالعه ارزش

بر مطالعه شهر به عنوان یک محیط کالبدي متمرکز است، اما به طور ضمنی پیوندي میان عناصر فضایی ریخت شناسی« 
کالبد شهر، اثر و ردپاي « به بیان دیگر. »کندو مادي شهر و نیروهاي اجتماعی و اقتصادي شکل دهنده آن نیز برقرار می

توان مربوط به یک دوره تاریخی خاص دانست، بنابراین، همانطور که فرم مصنوع را می. سانی استهاي انتمایالت و فعالیت
بافت یک شهر، . گیرد و براي جاي دادن به آنها طراحی شده استهایی دانست که در آن انجام میتوان آن را حاصل فعالیتمی

ها در طول حیات انسان. انده آن را ساخته اند ودر آن زیستههایی است کنه فقط سند تاریخ ساخت آن، بلکه سند زندگی انسان
و جوامع، فعالیت ها ونیازها ایستا باقی نمانده وتمایل به تغییر دارند و این تغییر، زمینه رشد و دگرگونی کالبد شهر را فراهم 

. شانها و محیطاست میان انسانتعاملی . یک فرایند است ها و ساکنان آنشامل ساختمان شهر به عنوان یک کل . کندمی
توان تصویر کلی ترین مبنایی است که میدر تالش براي شناسایی شخصیت این فرآیند، مطالعه جنبه کالبدي آن مناسب

ها و تمایالت، فعالیت. ها هستندترین و پایدارترین جنبهمحسوس. زیرا جوهر کالبدي و سازمان آن. شخصیت را بر آن بنا نمود
ها، کاربري ساختمان. گاه هستند، نسبتا نامحسوس و بی دوامنداي انسانی که بخشی از تعامل میان ساکن و سکونتهواکنش

تر و ثابت ترند، نقطه محکمی براي شروع جوهر کالبدي و سازمان آن، از آنجا که محسوس. کنندبیش از ساختار آنها تغییر می
 .23: 1387میرمقتدایی، »محسوس تر را به آن ارتباط دادتوان دیگر جنبه هاي ناکنند که میفراهم می

اي از یک مطالعه ریخت شناسانهنمونه: 1تصویر شماره 
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راهنماي طراحی شهري.2
زیري انگلستان، سلسله مراتب برنامه ها و طرح هاي توسعه در جزوه راهنماي منتشره از سوي دفتر معاونت نخست و

:شهري در این کشور، به ترتیب زیر معرفی شده اند
برنامه توسعه ممکن است بسته . کندبرنامه توسعه، چارچو اصلی هدایت و کنترل توسعه را مشخص می: برنامه توسعه-

.به موقعیت جغرافیایی شامل یک یا بیش از یک برنامه باشد
ها را ریزي، سیاستهاي مختلف و با توجه به مباحث خاص برنامهمسئوالن محلی به روش: ریزيراهنماي تکمیلی برنامه-

لذا، راهنماي طراحی یک راهنماي تکمیلی . کنندهاي خاص تبدیل میهاي مشخص طراحی براي نواحی و سایتبه ایده
:تر راهنماي طراحی به قرار زیر استتعریف کامل. شوده میریزي است که در چارچو برنامه توسعه تهیبرنامه
هاي طراحی مسئوالن محلی یا دیگر راهنماي طراحی سندي است که نحوه اجراي برنامه توسعه با توجه به سیاست"

."کند و اغلب به حفظ تمایزات محلی توجهی خاص داردهاي مربوط را به تفصیل تبیین میسازمان
:کندریزي بریتانیا، چنین معرفی میفوق، علی مدنی پور راهنماي طراحی را در چارچو نظام برنامهدر تصدیق مطالب 

ریزي به عنوان اطالعات اضافی و راهنماهاي مربوط به راهنماي طراحی، مدارکی هستند که توسط مسئوالن محلی برنامه"
متفاوت  که جایگاهی قانونی و مصوباتی دارندوسعه هاي تراهنماي طراحی، که با برنامه. مسائل طراحی تهیه می شوند

راهنماهاي طراحی و چکیده هاي طراحی، هر دو توسط راهنماي . ریزي استباشد، راهنماي تکمیلی در زمینه برنامهمی
. شوندریزي طبقه بندي میتکمیلی برنامهبه عنوان راهنماي12ریزيسیاست برنامه

ها وجود دارد، به این شکل که، راهنماهاي طراحی مربوط به سایت خاصی نیستند، در آناي بینبه هر حال، تفاوت عمده
راهنماهاي طراحی اغلب ماهیتی عمومی دارند و تقریبا هر . شوندهاي طراحی به سایت خاص مربوط میحالی که چکیده

ویژگی . "شوندتري مربوط میصاصیهاي خاص و موضوعات اختدهند، اما چکیده هاي طراحی، به سایتاتفاقی را پوشش می
شود، عام بودن راهنماهاي طراحی و عدم محدودیت آن ها به یک سایت خاص استدیگري که در این تعریف بدان اشاره می

.1387:11میرمقتدایی، 

شناسی شهري و کاربرد آنها در تهیه راهنماي طراحی شهريریختسه تکنیک.3
هاي فرم شهري و سیرتحول آنها و عوامل موثر بر آنها را م بررسی فرم شهري، انواع و گونهریخت شناسی شهري بعنوان عل

شناسی شهري که در ریخت"شخصیت شهرمطالعه"و "گونه شناسی"،"تحلیل نقشه"در این میان سه تکنیک . کندبررسی می
باشند، وجه مسایل فرم و منظر شهري میها در راهنماهاي شهري که متمورد استفاده هستند، براي تهیه اهداف و سیاست

. کاربرد دارند

کنترل طراحیتکنیک تحلیل نقشه و کاربردش.1- 3
. شناسی شهري شده استدانان وارد حوزه شهري و ریختهایی است که توسط جغرافیتکنیک تحلیل نقشه از جمله روش

اول . در زیر شرحی از رویکرد تکنیک تحلیل نقشه آمده است.کانزن و پیروان او از عالقه مندان به تکنیک تحلیل نقشه هستند
آید که در بریتانیا و ترین نقشه ثبتی تفضیلی شهر بدست میاین با استفاده از ابتدایی. شوداینکه، نقشه مبناي شهر تهیه می

فقط اسکلت "ابی تجهیزاتارزی"با توجه به نقشه. است1: 500یا 1: 2500بر اساس مقیاس"ارزیابی تجهیزات"ایرلند، نقشه
2000:7ریخت شناسانه شهر الزم است که به معناي ترسیم الگوهاي خیابان و قطعه زمین براي ایجاد نقشه مبنا است

Lilley,.
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نقشه مبناي شهر کاونتري: 2تصویر شماره 

این مرحله . نامیده است"قشهنواحدهاي"، 5دومین مرحله در فرایند تحلیل نقشه، شامل تعریف آن چیزي است که کانزن
اندازه، شکل و جهت به در شرایط و اصطالحات"ارزیابی تجهیزات"هاي حاصله از نقشه ها و خیابانزمانی است که قطعه زمین

بررسی می شوند تا مشاهده شود که آیا آنها در مشخصات ریخت شناسانه مشابهی سهیم هستند یا  عنوان مثال فرم آنها
,Ibid:7Lilleyخیر

واحدهاي نقشه شهر کاونتري: 3تصویر شماره 

با استفاده از . سومین مرحله از فرایند شامل یکپارچه سازي دقیق مواد تاریخی توسط نگاشت آنها روي نقشه شهري است
به مدارك بدست شود و نیز با توجه هاي قرون وسطایی براي تفکیک توالی الگوهاي امالك شهري اقدام میاسناد و اجاره نامه

انداز شهري قرون شناسی، تالشی براي قراردادن اطالعات توپوگرافیکی و ریشه شناسی مربوط به چشمآمده از گزارشات باستان
هاي منظر شهر قرون وسطایی با الگوهاي ریخت شناسانه خیابان ها و قطعه گیرد تا ویژگیوسطایی در جاي خود صورت می

Lilleyزمین هماهنگ شوند , ibid: 7.
اي از فرم هاي ریخت شناسی آنها همگی براي ایجاد نقشهواحدهاي نقشه اختصاصی و تاریخچه: باالخره در مرحله چهارم

این به معناي تفسیر واحدهاي نقشه بعنوان بیان فیزیکی . شونددر حال تغییر منظر شهري قرون وسطایی با هم ترکیب می
حال، شامل یادداشت تغییرات شکل داخلی در هر یک از واحدهاي نقشه است با توجه گیري منظر شهري است و در عینشکل

 بازسازي، بلکه از طریق فازهاي رشد تحمیلی الگوي پیوستهاي رو به بیرون به اینکه منظر شهر نه تنها از طریق بسط توده
Lilleyکندهم تغییر پیدا می , ibid: 7.

. در مسایل شهري و تهیه راهنماهاي شهري می باشد"تحلیل نقشه"ترین کاربردهاي از مهم"کنترل طراحی"رویکرد 
شروع به بررسی این موضوع کرد و مورد پژوهی چلمسفورد را شروع کرد که نتایج آن به صورت تعدادي 1989، در سال 6هال
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نقطه شروع Design control :towards a new approachکتا اند از جمله هاي جیبی منتشر شدهاز مقاالت و کتا
مذاکره با استفاده . گرا شامل مذاکره بین بسیاري از طرفین بوده استشناخت این بوده است که طراحی شهري فعالیت کثرت

هاي احی و ویژگیاز اهداف واضح نه قوانین سخت و اکید، در بهترین حالت تسهیل شده بود، تعامل متقابل بین اهداف طر
تمایز بین اهداف و پیامدها صورت گرفته است و اهداف و معیارها براي . محلی باید در واژگان اهداف طراحی بیان شوند

پیشرفت آنها، رهنمود فیزیکی مبنی بر چگونگی نیل به آنها و رویکردهاي کنترلی منتهی شونده به اجراي آنها در نظر گرفته 
هاي کوچک منحصر بفرد است و شرایط له اصلی، چگونگی ایجاد اهدافی بوده است که براي محدودهپس از آن مسئ. شده اند

.Hall, 1997: 225دهدویژه آنها را نشان می
ریزي را نشان دهد و باید مربوط به در رویکرد کنترل طراحی، اهداف طراحی باید خط مشی راهبردي مقامات برنامه

این تقسیمات . شودتسهیل می"محدوده طراحی"اهداف با استفاده از مفهوم جدید هال یعنی ایجاد . هایی خاص باشدمحل
ها این نقشه. هاي کاربري زمین استفرعی در محدوده نقشه مربوط به اهدافی بغیر از مفاهیم از پیش موجود مثل تخصیص

کند که از قبل هاي مختلط پیچیده محدود میهاي زمین یکنواخت و نه کاربريحیطه را براي کنترل طرح با ترویج کاربري
گیرند که باید موضوع اصلی راهبردهاي هایی را در نظر میها ویژگیاین نقشه. اند یا ممکن است مورد نظر باشندوجود داشته

کوچک را هاي ها براي محدودههایی از کاربريمحدوده طراحی، مشخصات اختالط. ها و حد و مرزها باشندطراحی مثل خیابان
کنند، بعنوان هایی که آنها را احاطه میها به همراه ساختمانها و پاركها، میدانفضاهاي عمومی مثل جاده. کندتسهیل می

شوندیک محدوده طراحی، شناسایی و تعریف می
Hall , ibid: 225 .

کنند که آیا آنها تعیین می. باشندمیهاي خاص آنهاهاي خاصی از فرم شهري در بافت محلاهداف طراحی مربوط به گونه
ریزي را هاي دیگري تغییر کند؟ آنها همچنین تغییراتی در شدت کنترل برنامهدر جهت گونهفرم باید یکسان باقی بماند یا باید

طح واضح بود که س. ریزي انگلیسی بوده استچیزي که موضوع تکراري در شیوه عمل برنامه. نمایددر هر محلی تسهیل می
مداخله، مولفه مرکزي کنترل طراحی است و مفاهیم بکار رفته براي پرداختن به آن باید از موارد بکار رفته در اعمال تغییر 

. اند، این انواع استانداردها زمانی الگویی را تشکیل می دهندافزایش در نظر گرفته شود فرم هر استاندارد هدف شناساسی شده
راهکارهاي ابتدا با توجه به سطوح . زمانی که راهبردهاي طراحی به طور کلی توسعه یابند. شوندهاي طراحی تهیه میکه نقشه

Hallاندهاي مختلف مورد نظر در این سطوح ایجاد شدهمتفاوت مداخله، و بعد با شناسایی کیفیت , ibid: 225

 راهنماي تیپولوژي محورو کاربردشگونه شناسیتکنیک. 2- 3
شود که تشکیالت داخلی و رابطه آن با فضاها و ساختارهاي ا پیکره بندي ریخت شناسانه معینی مشخص مییک گونه ب

گیرد؟ چقدر فضا بین اش قرار میبراي مثال آیا خانه ایوان و ورودي دارد؟ چطور خانه در قطعه. کندمجاور را تعیین می
هاي مجاور وجود دارد؟  خانه

هاي جهانی مربوط به ساختمان مثل سیرکوالسیون، ورودي، فضاي عمومی، فضاي خصوصی و عناصر و اجزاي گونه عملکرد
ساختمان . شوندهاي گونه در نظر گرفته نمیهاي خاصی مثل فروش، خواندن، یادگرفتن، و غیره از جنبهفعالیت. غیره دارند

. دهدشناسانه تغییر میطراحی شده براي کاربرد خاص کارکرد خود را در طی زمان بدون تغییرات گونه 
هاي داراي گونه هستند، ولی گونه هاحتی اتاقهاي اختصاصی ها وجود دارند ساختمانگونه ها در انواعی از مقیاس

. هاي منفرد بسیار متفاوتندمشاهده شده در مقیاس شهري نسبت به موارد مشاهده شده در مقیاس ساختمان
نوع خانه دو . تر همان محیط تعیین می شودهاي کوچکهاي در مقیاساز گونهتر متاثرشناسی در مقیاس بزرگگونه

هاي شهري مشخص را ها و بلوكشود که انواع بخشخانواده مورد نظر، براي مثال، منتهی به ایجاد یک نوع خیابان معینی می
. کندایجاد می

بستگی دارد تا به یکنواختی سبک معماري، انسجام شهري بیشتر به ثبات گونه شناسانه ي تعریف شده بدین طریق
کنند، آنها ثبات عناصر سبک شناختی و گونه اي بازدید میوقتی مردم از شهر تاریخی حفاظت شده. ها و مواد یا رنگ هانشان
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، باید اگر هدف جامعه ایجاد محیط فیزیکی منسجم قادر به تطبیق با شرایط در حال تغییر باشد. کنندشناختی را مشاهده می
. به ساختار گونه شناختی آن بیشتر از جزئیات معماري ساختمان آن توجه شود

نتیجه یک سیستم .توانند بدست آیندهاي طراحی بر گونه شناسی، اهداف راهنماهاي طراحی میبا پایه گذاري کنترل
شناسی چون گونهن ارج می گذاردانعطاف پذیر و پاسخگو است که به استمرار تاریخی شهر بدون مومیائی کردن معماري آ

مزایاي راهنماي .دهدروابط پیچیده و ارگانیکی از عوامل موثر بر شهر چون اقتصاد، ساختار اجتماعی و عملکرد را بازتا می
فهم ساز و کار مسائل شهري، ایجاد بانک تیپولوژیک، کاهش اهمیت طراحی بناهاي شاخص و طراح :تیپولوژي محور شامل

.Scheer, 2009: 154-155تر می باشد تر و سیستماتیکتر، منعطفبدیل آسان راهنما به ضابطه و روند سریعمحوري، ت

برداشت هویت و شخصیت شهرو کاربردشمطالعه شخصیت شهرتکنیک .3-3
و 1لمانیآناسی شهريشبرداشتی از دو رویکرد ریختاست کهروش پیشنهادي کارل کروپفمطالعه شخصیت شهر

این روش، در مورد شهرهاي کوچک تاریخی که بافت اجتماعی و کالبدي نسبتا همگنی دارند، قابل استفاده .است2ایتالیایی
: توان براي تکمیل این روش بر شمرد اما درمورد شهرهاي بزرگ، مستلزم تکمیل و بازنگري موارد زیر را می. است

هاي متمایزي متناسب با شرایط و توسعه شهر، بافتدرهر دوره: کندور، اصل زیر را بیان مییکی از فرضیات روش مذک-1
دراین شهرها با توجه به وسعت .این نکته در مورد شهرهاي بزرگ قابل بحث است.آیندن دوره، به وجود میآنیازهاي

ن موضوع ناشی از ناهمگن بودن بافت کالبدي و ای. جغرافیایی منطقه، شرایط و خصوصیات نواحی مختلف، متنوع و متغیر است
به عبارت دیگر، یک شهر بزرگ، قابل تفکیک به چندین شهر کوچک . گیرداجتماعی است که در یک محدوده وسیع شکل می

لذا، در چنین شهري، در یک دوره زمانی واحد، گونه هاي ساختمانی متنوع و متفاوتی درنواحی مختلف شکل .همگن است
گیري خود است، بلکه در صورتی که متروك هاي رشد شهر نه تنها معرف دوره زمانی شکلبه عالوه هریک از حوزه. دگیرنمی

بدین ترتیب، . هاي بعدي نیز هستمعرف تحوالت دوره،هاي بعدي نیز در معرض ساخت و ساز قرارگرفته باشدنشده و در دوره
هاي رشد شهر را در هاي ساختمانی تمام دورهانه را دارا بوده و احتماال گونهترین مناطق شهر، بیشترین تنوع گونه شناسقدیمی
. توان مناطقی را یافت که معرف شخصیت کالبدي کل شهر باشندبنابراین، پس از انجام مطالعات اولیه درهر شهر، می. بردارند
ي زمین در هر منطقه بستگی دارد به شهر در طول زمان، به رشد، رونق وارزش اقتصادریخت شناسیتغییر و تحول-2

اي در این کار وجود دهد، زیرا منافع اقتصادي ویژهها سال، تحول خاصی روي نمیطوري که در بعضی نواحی شهر، طی ده
به عالوه، . آیندنواحی پررونق شهر، که قیمت زمین و ساختمان رو به افزایش است، تغییرات قابل توجهی پدید میاما در. ندارد

به این ترتیب، . نحوه تغییر ابعاد قطعات زمین نیز به ارزش اقتصادي و توانایی مالی ساکنان مناطق مختلف شهر، بستگی دارد
. تر، کمتر استابعاد قطعات تفکیکی در نواحی مرفه نشین شهر، معموال بزرگ بوده واحتمال تقسیم آنها به قطعات کوچک

شود که به بنابراین، پیشنهاد می. شوند، قطعات بزرگ، معموال تفکیک و تقسیم میدرحالی که در نواحی متوسط و پایین شهر
منظور مطالعات گونه شناسانه، مناطقی از شهر، که از نظر شرایط اقتصادي و اجتماعی حالت نسبتا همگنی دارند، شناسایی 

. گردد
به این ترتیب، با .مقررات ساختمانی استقوانین و.ها موثر استعامل مهم دیگري که در شکل سه بعدي ساختمان-4

آغاز دوره رشد ناگهانی وسریع شهرها و افزایش گرایش به شهرنشینی، کنترل و محدود نمودن توسعه کالبدي شهر اهمیت 
هاي بعد، قوانین ساختمانی دهی به شهر داشتند، اما در دورهقبل از این زمان، افراد، آزادي عمل بیشتري در شکل.یابدمی

شهر، ریخت شناسانهلذا، مطالعه . هاي فردي را تا حدودي محدودکردنداي در ساخت سه بعدي شهر داشته و آزاديتاثیرعمده
. 43-42: 1387میرمقتدایی، مستلزم توجه به قوانین ومقررات ساختمانی محلی است 

www.shahrsazionline.comگیرينتیجه
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نه طرح  هاي خاص طراحی دستیابی به کیفیت":کندهدف از تدوین راهنماهاي طراحی را چنین ذکر می7جان لنگ
و ایجاد فرایند بازنگري به منظور حصول اطمینان از اینکه اجراي ساختمان هاي جدید و یا سایر طرح ها، با توجه  هاي خاص

جامعه از سوي دیگر فرم شهري برآیند نیروهاي اقتصادي، تاریخی، سیاسی و فرهنگی یک".گیردبه این راهنماها انجام می
نوع درآمدهاي . شودجان جامعه انسانی در جسم فرم شهري نمودار می. دهداست که خود را در کالبدي سه بعدي نمایش می

شود که نوع اقتصادي، جریان سرمایه، تحوالت و پیشینه تاریخی یک شهر به همان اندازه در شکل و فرم بیرونی آن متجلی می
.هاي ساخت جامعهقه زیبایی شناختی مردم و فناوريسلیهاي اداره جامعه،حکومت،شیوه

اي به فرم و ساختار شهر و تکنیک گونه شناسی با رویکردي ترکیبی به اجزا و تکنیک تحلیل نقشه با رویکردي تجزیه
گیري از هر دو تکنیک قبلی سعی در شناسایی و طبقه بندي تحوالت عناصر شهري وتکنیک برداشت شخصیت شهر با بهره

هاي ها و کنشي به عنوان ظرف فعالیتشهرفرماهمیت . هاي آتی آن دارندگیريی یک شهر، انواع آن، پیشینه آن و جهتفرم
رساند از سوي دیگر نتایج و راهبردهاي حاصل از شناسانه بر روي شهرها را به اثبات میهاي ریختدرونی شهرها لزوم بررسی

در . ترین وجه شهر، به مرحله طراحی بسیار نزدیک هستندرم شهري به عنوان ملموسها به خاطر پرداختن به فاین نوع تحلیل
ها در هاي خاصی چون انسجام، هویت و تداوم تاریخی به خوبی از طریق راهنماهاي طراحی که از این تکنیکضمن کیفیت

.شان استفاده شده است، قابل دستیابی و کنترل می باشندفرایند تهیه

هاپی نوشت
1-Urban morphology
2-Urban design guidance
3-Plan analysis
4-Typology
5-Conzen
6-A.C, Hall

این مکتب مبنا . ترین مکتب ریخت شناسی شهري توسط یک جغرافی دان و طراح به نام کانزن پایه گذاري شدقدیمی-7
هر را تصریح کرد که نه تنها تاریخ توسعه شهري را هاي منظر شهري براي توسعه یک تئوري فرایند ساخت شبودن مطالعه فرم

. کند و به طور ویژه علم جدید مدیریت منظر شهري را معرفی می نمایدتوضیح می دهد بلکه طراحی هاي آتی را هدایت می
. مکتب کانزنی امروز، به عنوان گروه تحقیق مورفولوژي شهري در دانشگاه بیرمنگام تداوم یافته است

پایه گذاري شده این مکتب از معمارانی 1950تب توسط معمار ایتالیایی به نام ساوریو موراتري در اوایل دومین مک-8
پیروان . تشکیل شده که به دنبال مطالعه چشم انداز شهري به عنوان پایه اي براي ارائه یک نظریه طراحی معماري بوده اند

.اصر بحث می کنندآنها، روي ارزش آنالیز تیپولوژیک بر تجربه طراحی مع
9- John Lang
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