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1. بیان مسئله
فرم2شهری2مهم2ترین2جنبه2بصری2از2شهر2است2که2تأثیر2
مستقیم2در2ادراک2شهروندان2و2خوانایی2شهر2دارد.2به2مرور2
اقتصادی،2 اقلیمی،2اجتماعی،2 براثر2عوامل2مختلف2 زمان2و2
سیاسی2و2سوانح2طبیعی2و2غیرطبیعی2می2تواند2دستخوش2
تغییرات2اساسی2شود.2شناخت2فرم2شهری2و2تصمیم2گیری2
شناخت2 با2 متناسب2 درصورتی2که2 مداخله2 سیاست2های2 و2
و2تحلیل2فرآیند2ساخت2شهر2باشد،2سبب2ارتقای2کیفیت2
شکل2 بررسی2 و2 مطالعه2 علم2 می2شود.2 شهروندان2 زندگی2
که2عالوه2 دارد2 نام2 ریخت2شناسی2شهری2 کالبدی2شهرها،2
بر2در2نظر2گرفتن2شکل2و2فرم2ظاهری،2به2ساماندهی2درونی2
اجزای2شهر2و2نحوه2چیدمان2آن2ها2نیز2می2پردازد.2با2توجه2به2
وجود2تعاریف2مختلف2از2مفهوم2فرم2شهری2و2ریخت2شناسی2
شهری2و2نظریه2های2متعدد2اندیشمندان2و2تنوع2تکنیک2های2
موردبررسی2برای2تحلیل2فرم2شهری2توسط2محققان،2این2
پژوهش2درصدد2است2تا2برای2سهولت2فهم2و2شفاف2سازی2
مطالعات2فرم-ریخت2شناسانه2شهری،2مبتنی2بر2رویکردهای2
پیشنهادی2 رویکردهای2 مرور2 با2 نظریه2پردازان،2 پیشنهادی2
کارل2 و2 اولیویرا2)2016(2 ویتور2 مودون1)1994(،2 آنه2ورنز2
پیشنهادی2 رویکرد2 چهار2 اساس2 بر2 کروپف2)2017(،2
گرفته،2 مطالعات2صورت2 دسته2بندی2 در2خصوص2 کروپف،2
آن2ها2را2به2دو2روش2کیفی2و2کمی2تقسیم2کند.2در2روش2
کیفی2مطالعات2ریخت2شناسی2می2توان2به2رویکرد2تاریخی-
روش2 در2 و2 ریخت2شناسی2،5 گونه2 رویکرد2 جغرافیایی2و2
کمی2به2رویکرد2پیکربندی26با2تکنیک2های2چیدمان2فضا27و2
تحلیل2شبکه2شهری2،8و2رویکرد2تحلیلی فضایی29با2تکنیک2
تحلیل2 تکنیک2 فراکتالی11و2 تحلیل2 سلولی2،10 ماشین2های2
فضاهای2همسان212اشاره2کرد.2با2مرور2خصوصیات2هریک،2
تحلیلی2 انگاره2های2 و2 تحلیلی2 روش2های2 شناختی،2 ابزار2
می2شود.2 برداشت2 جهت2دار2 محتوای2 تحلیل2 روش2 به2
است.2 شده2 متمرکز2 شهر2 تاریخی2 هسته2 به2 پژوهش2 این2
فرهنگ2 که2 گران2بهایی2هستند2 آثار2 تاریخی2شهرها2 بافت2
و2دانش2شهرسازی2و2معماری2بومی2کشورمان2را2در2خود2
درب2 محله2 2.)1384 قشم،2 بوم2 آباد2 مشاور2 )مهندس2 دارند2
دارا2 وجود2 با2 خرم2آباد،2 تاریخی2 هسته2 در2 واقع2 باباطاهر2
بودن2موقعیت2استراتژیک،2بدلیل2هم2جواری2با2کاربری2های2
برای2 اقتصادی2 باالی2 پتانسیل2 با2 به2عنوان2مکانی2 تاریخی،2
فضاهای2 است.2 شده2 گرفته2 نادیده2 ملی2 گردشگر2 جذب2
پیوستگی2 و2 خوانایی2 آن2 فضایی2 نمادین2 شبکه2 و2 شهری2
الزم2را2ندارد.2این2امر2سبب2از2بین2رفتن2انسجام2کالبدی2
بودن2جریان2های2حرکتی2در2فضاهای2 بافت2و2عدم2ممتد2
سطح2محله2شده2است.2بافت2باباطاهر2در2نیم2قرن2اخیر2از2
توجه2مسئوالن2شهر2دورمانده،2فرسوده2شده2و2در2معرض2
تخریب2قرار2گرفته2است.2به2این2ترتیب2در2بسیاري2از2موارد2
و2 بی2جا2 مهاجران2 یا2 و2 شهري2 تهی2دست2 مردم2 سکونتگاه2
ازاین2رو2 2.)1394 پارت،2 مشاور2 )مهندسین2 است2 شده2 مکان2

در2این2پژوهش2جریان2های2فضایی2و2ساختار2فرمال2شهری2
محله2درب2باباطاهر2در2هسته2تاریخی2خرم2آباد،2به2کمک2
پیکربندی2 رویکرد2 که2جزء2 تحلیل2شبکه2شهری2 تکنیک2
ارتقاء2 راستای2 در2 است،2 کمی2 مطالعات2 ازجمله2 و2 بوده2
فرم-ریخت2شهری2مورد2تحلیل2قرار2می2گیرد.2این2پژوهش2
درصدد2است2بر2اساس2معرفی2روش2ها2در2قالب2طبقه2بندی2
کروپف2)2019(2و2به2کمک2استخراج2»ابزارهای2شناختی«،2
میان2 از2 طراحی«2 »انگاره2های2 و2 تحلیلی«2 »روش2های2
جامع2 روشی2 به2 یک،2 هر2 تحلیلی2 روش2های2 و2 رویکردها2
جهت2مطالعات2در2حوزه2فرم-ریخت2شناسی2شهری2دست2
»ابزارهای2شناختی،2 پژوهش2شامل2 ازاین2رو2سؤاالت2 یابد.2
روش2های2تحلیلی2و2انگاره2های2طراحی2در2مطالعات2فرم-
روش2 کدام2 »با2 کدم2اند؟«،2 تاریخ2 طول2 در2 ریخت2شناسانه2
اجزاء2 و2 عناصر2 ارتباط2 از2 جامع2تری2 تحلیل2 به2 می2توان2
تکنیک2 »بررسی2 و2 ریخت2شناسی2دست2یافت؟«2 حوزه2 در2
تحلیل2شبکه2شهری2در2محله2درب2باباطاهر2چگونه2صورت2

می2گیرد؟«2هستند.

2. پیشینه مطالعات فرم-ریخت شناسانه 
فرم2شهرها2بیان2کننده2فیزیکی-کالبدی2برای2نمایش2هویت2
مکان2 شهری2 واقعیت2 از2 بهتر2 درک2 سبب2 که2 آن2هاست2
Amni Mohamed, Zalina Harun, & Abdul-( 2می2شود
شامل2 که2 شهری2 مورفولوژی2 اهمیت2 درک2 2.)lah, 2018
در2 مؤثر2 فرآیندهای2 و2 شهری2 فرم2 ترکیب2بندی2 و2 طرح2
شکل2گیری2آن2است،2به2طراحان2شهری2در2کسب2آگاهی2و2
شناخت2الگوهای2محلی2توسعه2و2فرآیندهای2تغییر2و2تحول2
کمک2می2کند )Conzen, 1968(.2کانزن2عناصر2کلیدی2فرم2
تعریف2شکل2شهر2 در2 ریخت2شناسی،2 فرآیند2 در2 که2 شهر2
الگوی2قطعات2 اراضی،2سازه2ساختمان2ها،2 مؤثرند،2کاربری2
 Carmona et( می2کند2 معرفی2 ارتباطی2 و2شبکه2 تفکیکی2
al., 2003, p. 85(؛2که2خود2شامل2سه2عنصر2طرح2شامل:2
2.)Kostof, 1991, p. 26( خیابان،2قطعه2و2ساختمان2می2شود
برای2کانزن2اوج2اکتشاف2توسعه2کالبدی2یک2ناحیه2شهری،2
واحدهای2 یا2 ریخت2شناسی2 مناطق2 به2 ناحیه2 آن2 تقسیم2

.)Whitehand, 2001( منظر2شهری2بود
»براند2کیس2شیر13«2برای2درک2بهتر2روابط2میان2عناصر2
را2 زمان2 فضایی-2 مدلی2 شهر،2 شکل2 تشکیل2دهنده2 اصلی2
معرفی2می2کند2که2در2آن2متوسل2می2شود2که2دانشمندان2
علم2محیط2زیست2از2آن2بهره2می2برند.2شیِیر2مدل2عناصر2
سازندهی2شهر2شامل2سرزمین،2ساختار،2قطعه،2ساختمان2
منطقه2 یک2 2.)Scheer, 2003, p. 30( هستند2 اشیاء2 و2
ریخت2شناسی،2ناحیه2ای2است2که2واحدهای2تشکیل2دهنده2
متمایز2 اطراف2 مناطق2 از2سایر2 را2 آن2 دارند2که2 آن2شکلی2
عنصر2 به2عنوان2 شهری2 بلوک2 2.)Oliveira, 2016( می2کند 
رویکردی2 هر2 در2 عام2 تحلیل2های2 در2 ریخت2شناسی2 پایه2
به2طور2 فقرات2 ستون2 به2عنوان2 چون2 است؛2 استفاده2 قابل2
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همزمان2هم2ارتباط2برقرار2می2کند2و2هم2برنامه2ریزی2فرمال2
Amni Mohamed, Zali-( می2دهد انجام2 را2 2سکونتگاه2ها2
کیم2 تحقیقات2 طبق2 2.)na Harun, & Abdullah, 2018
دووی2ریخت2شناسی2شهری،2به2عنوان2واسطه2برخوردهای2
سیاسی2بوده2و2تعدیل2کننده2سیاست2های2دانش2فضایی2در2
Dov-( از2تحوالت2مکان2اس فراتر2 تکنش2های2اجتماعی،2
فضاهای2 شبکه2های2 ریخت2شناسی2 2.)ey & Ristic, 2016
عمومی،2بر2نفوذپذیری2و2قابلیت2پیاده2روی2فضاهای2عمومی2
 Pafka & Dovey,( تأثیرگذار2بوده2و2به2عنوان2میانجی2عمل

.)2017

مطالعات  در  نظریه پردازان  فکری  تطور  3. سیر 
ریخت شناسی شهری

فرم2شهری2به2سهولت2درک2نمی2شود2و2شبیه2به2چهره2ای2
بازسازی2 کلی2 نشانه2های2 روی2 از2 است2که2تالش2می2شود2
شود2بدون2این2که2امکان2شناخت2اصل،2حالت2نگاه2یا2تاریخ2
2.)Allain, 2004, p. 335( باشد2 دسترس2 در2 زندگی2اش2
مجموعه2ای2 کمک2 به2 و2 تحلیلی2 رویکردهای2 شناخت2 با2
از2 پرداخت.2 شهر2 متن2 قرائت2 به2 می2توان2 تکنیک2ها2 از2
رویکردهای2 دسته2بندی2 به2 که2 اندیشمندانی2 اصلی2ترین2
به2 می2توان2 پرداخته2اند،2 شهری2 ریخت2شناسی2 مطالعات2

مودون،2ویتور2اولیویرا2و2کارل2کروپف2اشاره2کرد.
الف.2مودون:2مودون2و2سازمان2بین2المللی2فرم2شهری214به2
سه2مکتب2ایتالیایی،2فرانسوی2و2بریتانیایی2اشاره2دارند.2هر2
برنامه2گسترده2 سه2مکتب2در2کنار2هم2و2در2مجموع2یک2
که2 مي2کنند2 پیشنهاد2 را2 طراحي2 و2 برنامه2ریزی2 تحقیق،2
روابط2میان2فضا،2زمان،2سکونت2و2فرهنگ2را2موردتوجه2قرار2

.)Moudon, 1994, p. 308(2می2دهند
ب.2ویتور2اولیویرا:2اولیویرا2در2کتاب2ریخت2شناسی2شهری215
خود،2رویکردهای2ریخت2شناسانه2مهمی2که2طی2دهه2های2
گذشته2توسعه2یافته2اند،2این2گونه2دسته2بندی2می2کند:2رویکرد2
تأثیرگذار2 فعالیت2های2 از2 پس2 که2 جغرافیایی216 تاریخی-2
که2 گونه2شناسانه2 فرآیند2 رویکرد2 شد،2 تثبیت2 کانزن2 اولیه2
وجود2 به2 موراتوری2 چون2 مهمی2 شخصیت2 کارهای2 حول2
انواع2مختلف2تحلیل2های2 آمد2و2همچنین2چیدمان2فضا2و2
فضایی،2نظیر2مدل2های2خودکاره2سلولی2و2مدل2های2عامل2

.)Oliveira, 2016, p. 102(217مبنا
ج.2کارل2کروپف:2کروپف2در2کتاب2راهنمای2ریخت2شناسی2
شهری2،18چهار2دسته2رویکرد2به2ریخت2شناسی2شهری2را2
مطرح2می2کند2که2هریک2بر2جنبه2ای2متفاوت2از2فرم2شهری2
متمرکز2است2و2از2روش2ها2و2ابزار2متفاوتی2استفاده2می2کند.2
رویکرد2گونه-2ریخت2شناسانه،2رویکرد2پیکربندی،2رویکرد2
تاریخی-2جغرافیایی19و2رویکرد2تحلیلی2فضایی.2رویکردهای2
گونه-2ریخت2شناسانه2و2پیکربندی2در2رشته2های2معماری2و2
شهرسازی2ریشه2دارند2و2رویکردهای2تاریخی-2جغرافیایی2
 Kropf,( و2تحلیلی2فضایی2از2رشته2جغرافیا2نشأت2گرفته2اند

.)2017, p. 13

4. دسته بندی کمی و کیفی رویکردهای مطالعاتی 
در حوزه ریخت شناسی شهری

در2یک2نگاه2کلی2می2توان2مطالعات2ریخت2شناسی2را2به2کمی2
)بر2اساس2محاسبات2ریاضی(2و2کیفی2)بر2اساس2تحلیل2های2
دیگر2می2توان2 در2دیدی2 تقسیم2کرد.2همچنین2 توصیفی(2
جستجوی2 در2 و2 جغرافیا2 رشته2 از2 را2 مطالعات2 این2 منشأ2
ساختار2جغرافیایی2و2الگوی2سکونتگاه2های2انسانی2دانست2و2
یا2منشأ2معماری2و2شهرسازی2و2در2پی2یافتن2ساختار2فرم2و2

الگوی2معماری2شهری2دانست.
و2 اولیویرا2 پیشنهادی2 رویکردهای2 جامعیت2 به2 توجه2 با2
کروپف2در2مطالعات2ریخت2شناسانه2و2همپوشانی2آن2ها،2در2
این2پژوهش،2به2طور2خاص2طبقه2بندی2کروپف2در2مطالعات2
بسط2 با2 ادامه2 در2 و2 انتخاب2شده2 شهری2 ریخت2شناسی2
پژوهش2 این2 پیشنهادی2 دسته2بندی2 کروپف،2 نظریه2های2
در2قالب2مطالعات2کمی2و2کیفی2ارائه2می2شود2و2با2بررسی2
تفصیلی2نظریه2های2اندیشمندان2بر2اساس2چهار2نحله2فکری2
ویژگی2های2 و2 اهداف2 معرفی2 به2 ریخت2شناسانه،2 مطالعات2
انگاره2های2 و2 ابزارهای2شناختی،2روش2های2تحلیلی2 اصلی،2

طراحی2برای2هر2رویکرد2پرداخته2می2شود.
4-1- مطالعات کیفی ریخت شناسی شهری

رویکرد2 و2 جغرافیایی2 تاریخی-2 رویکرد2 اندیشه2ای2 کانون2
گونه2ریخت2شناسانه2بر2روش2های2تحلیلی2کیفی2و2توصیفی2

استوار2است.
در2 مبنا(؛2 )جغرافیا-2 جغرافیایی2 تاریخی-2 رویکرد2 الف.2
و2شخصیت2 الگوها2 جغرافیایی،2 ساختار2 تبیین2 جستجوی2
سکونتگاه2های2انسانی،2از2اوایل2قرن2نوزدهم2به2منصه2ظهور2
رسیده2و2یکی2از2روش2های2اصلی2این2رویکرد2تحلیل2های2
تفصیلی2دارای2تسلسل2تاریخی2طرح2های2شهری2با2تشخیص2
شامل2 طرح2 عناصر2 پیچیده2 سلسله2مراتب2 سیستماتیک2
است2 ساختمان2 الگوی2 و2 قطعات2 الگوی2 خیابان،2 الگوی2
)Kropf, 2017, p. 21(.2بر2دیدگاه2توصیفی-2تحلیلی2استوار2
است2و2ابزار2عملی2کارایی2در2شناخت2و2تحلیل2بافت2شهرها2
تحوالت2 سیر2 می2سازد2 قادر2 را2 طراح2 و2 می2دهد2 دست2 به2
تحول2 دوره2های2 همگن،2 حوزه2های2 بافت،2 تکامل2گرایانه2
رویکردی2 لوای2 از2 را2 ساخته2شده2 محیط2 مانای2 ساختار2 و2
رویکرد2 شارح2 2.)Oliveira, 2018( بازشناسد2 کل2 به2 جزء2
تاریخی-2جغرافیایی2در2بریتانیا،2»ام2آر2جی2کانزن«2است2
که2به2نوبه2خود2برگفته2از2کارهای2»شلوتر20«2جغرافیدانان2

2.)Whitehand, 1981(2آلمانی2ابتدای2قرن2بیستم2است
که2 مبنا(؛2 )معماری-2 ریخت2شناسانه2 گونه-2 رویکرد2 ب.2
به2طور2عمده2برآمده2از2ایتالیا2و2فرانسه2است.2به2مثابه2فرآیند2
گونه2شناسی2در2زمینه2آموزش2و2تمرین2معمارانه2است2که2
در2نیمه2اول2قرن220آغاز2شدKropf, 2017, p. 20(2(.2این2
رویکرد2که2مبنای2نظری2خود2را2برای2نخستین2بار2در2آراء2
از2 می2کند،2 پیدا2 هجدهم2 قرن2 پایان2 در2 کترومردوکنسی2
طریق2تعریف2»گونه«2به2مثابه2محصول2یک2فرآیند2تاریخی2
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همواره2در2حال2تحول،2وارد2ادبیات2معماری2و2شهرسازی2
می22شود2)ترابی2پاریزی،13942(.2اصول2این2رویکرد2را2می2توان2
از2 کرد.2 جستجو2 روسی221 و2 موراتوری2 فعالیت2های2 در2
جیووانی222)1931(2 گوستاو2 رویکرد2 این2 در2 فعاالن2 دیگر2

 Pinzon Cortes,( هستند2 کاتالدی23)2002(2 یانکارلو2 و2
2009(.2در2جدول212ابزارهای2شناختی2و2روش2های2تحلیلی2
اندیشه2ای2 مبانی2 و2 اصول2 همراه2 به2 طراحی2 انگاره2های2 و2

ریخت2شناسان2به2تفکیک2هر2رویکرد2ارائه2شده2است.

جدول 1: مطالعات کیفی ریخت شناسی و سیر تحول انگاره ها و اصول ریخت شناسی، در نحله فکری رویکرد تاریخی- 
جغرافیایی و رویکرد گونه-ریخت شناسانه

انگاره های طراحیروش های تحلیلیابزارهای شناختیاهداف و ویژگی های اصلیرویکرد

نا(
2مب

یا-
راف

جغ
ی)

یای
راف

جغ
ی-2

یخ
تار

رد2
ویک

هدف2ر
کاربری2 و2 فرم2 بررسی2 2.1
2.2 زمان؛2 طول2 در2 شهری2
درک2منظر2شهری2با2»قابلیت2
ارجاع2به2تاریخ2گذشته«24؛2.32
فرم2های2 تفسیر2 و2 پی2جویی2
فرآیندهای2 منظر2 از2 موجود2

شکل2دهنده2شان
ویژگی2خاص

و2 شهر2 نقشه2 بررسی2 2.1
قالب2 در2 ساختمان2 گونه2های2
ریخت2شناسانه؛2 دسته2بندی2
ساختار2 تحلیلی2 مطالعه2 2.2

شهرها

2 شهر2- نقشه2 شناسایی2
و2 بلوک2ها2 )خیابان2ها،2

پالک2ها(
2 شهری2- منظر2 شناخت2

زمین،2 کاربری2 )الگوهای2
بافت2ساختمانی(

2 تثبیت2- خط2 شناسایی2
)عوامل2 ریخت2شناسانه2
همچون2 انسان2ساخت2
عوام2 یا2 و2 شهر2 حصار2
طبیعی2همچون2رودخانه(

2 مهم2- عناصر2 جانمایی2
و2 )طبیعی2 ریختی2

انسان2ساخت(

2 ساختار2- از2 استفاده2
مورفولوژیک

2 ریخت2شناسی2- مناطق2
)نواحی2همگن(

2 ریخت2شناسی2- دوره2های2
دوره2های2 تأثیر2 تحت2 )که2
به2صورت2 متفاوت2 فرهنگی2
ریخت2شناسانه2 مناطق2

قابل2بازشناسی2هستند(
2 )حدود2- حاشیه2ای2 کمربند2

توسعه2شهر2در2طول2تاریخ(
2 ریخت2شناسانه2- اولویت2های2

از2 مانده2 بجا2 ثابت2 )عناصر2
دوره2های2مختلف(

2 در2- که2 انطباقی2 طراحی2
قالب2بازتوسعه2یک2پالک2
و2یا2مجموعه2ای2از2پالک2ها2
ثابت2 سیستم2 درون2
خیابان2ها2صورت2می2گیرد.

2 یابنده2- تغییر2 طراحی2
)به2روز2و2منطبق2با2نیازها(

2 )توسعه2- تکمیلی2 طراحی2
درون2افزا(

2 )طراحی2- افزاینده2 طراحی2
ساختار2جدید2شهری(

نا(
2مب

ری
عما

ه)م
سان

شنا
ت2
یخ

ه-ر
گون

رد2
ویک

هدفر
2.1تبیین2مفهوم2گونه2به2مثابه2

ساختار2درونی2اشکال؛
تأثیرگذاری2 نحوه2 بررسی2 2.2
تکامل2گونه2های2ساختمانی2بر2

بافت2شهری
ویژگی2خاص

تحول2 سیر2 به2 توجه2 2.1
تاریخی2فضا2در2چهار2مقیاس2
بنا،2مجموعه،2شهر2و2منطقه؛
2.2توجه2به2معماری2شهری؛

2.3تعریف2فرآیند2گونه2شناسانه

2 طبیعی2- عناصر2 شناخت2
عمده

2 ساختمان2- مورفولوژی2
چیدمان2 سازه،2 )مصالح،2
اتاق2ها2و2گونه2ساختمانی(

2 )ساختار2- شهری2 نسج2
شهری(

2 در2- )شهر2 شهری2 ارگانیزم2
کلیت2آن(

2 فضاهای2- شبکه2 شناسایی2
باز
2 شناسایی2شبکه2کاربری2و2-

خدمات

2 و2- ساختمانی2 بافت2 تجرید2
یافتن2 برای2 شهری2 فضای2
قالب2 در2 پایه2 الگوهای2

فرآیند2گونه2شناسانه
2 تعریف2گونه2پایه-
2 درک2ساختار2اصلی2بافت-
2 عناصر2- تحلیل2 و2 شناخت2

مقیاس2 از2 ریخت2شناسانه2
خرد2تا2کالن

2 بررسی2سیر2تحوالت2تاریخی2-
بافت2شهر2تاریخی

2 خوانش2مدوالر2شهر-

2 امتداد2ساختار2تاریخی2در2-
بافت2های2جدید

2 در2- اصلی2 ساختار2 تعریف2
و2 ارتباطی2 شبکه2 ترکیب2

فضاهای2شهری
2 سلسله2مراتب2- اعمال2

فضایی-2فعالیتی2در2طرح2
ساختار2جدید

2 میان2- ارتباط2 برقراری2
کمک2 به2 جدید2 و2 قدیم2

فضاهای2عمومی
2 از2- موجود2 ساختار2 تداوم2

کانونی2 نقاط2 خلق2 طریق2
و2مراکز2فضایی-2فعالیتی

2 قلمروهای2- تعریف2
تعریف2شده2فضایی

مفاهیم2رویکرد2تاریخی-2جغرافیایی2برگرفته2از )Nickovic, Dokic, & Maric, 2014(2و2مفاهیم2رویکرد2گونه-ریخت2شناسانه2
)Cataldi 1998; Cataldi 2003; Comert 2013; Maretto 2013(2برگرفته2از

4-2- مطالعات کمی ریخت شناسی شهری
تحلیلی2 رویکرد2 و2 پیکربندی2 رویکرد2 اندیشه2ای2 کانون2

فضایی2بر2روش2های2تحلیلی2کمی2استوار2است.
تحقیقات2 از2 مبنا(؛2 )معماری-2 پیکربندی2 رویکرد2 الف.2
ریاضی2و2کّمی2معماری2و2فرم2شهری2دهه2،19602به2طور2
2.)Kropf, 2017, p. 20( ویژه2در2بریتانیا2پدیدار2شده2است
و2 فضا2 چیدمان2 به2 می2توان2 مطرح2 تکنیک2های2 ازجمله2

تحلیل2شبکه2شهری2اشاره2کرد.
شکل2 تحلیل2 کمی2 رویکردهای2 مرکز2 و2 هسته2 که2 زمانی2

شکل2 و2 زمین2 »کاربری2 مرکز2 در2 21960 دهه2 در2 شهر2
لزلی2 نظر2 تحت2 و2 کمبریج2 دانشگاه2 در2 ساخته2شده«2
مارتین2و2لیونل2مارس2در2اواسط2دهه219702قرار2داشت،2
مطالعات2 برای2 »واحدی2 ایجاد2 برای2 جدیدی2 انگیزه2های2
معماری«2در2دانشگاه2لندن2و2تحت2نظر2بیل2هیلیر2شروع2
شد.2پژوهش2در2زمینه2چیدمان2فضا2در2این2واحد2با2هدف2
درک2تأثیر2طراحی2معماری2بر2مشکالت2اجتماعی2موجود2
انگلستان2ساخته2می2شدند،2 از2بناهایی2که2در2 در2بسیاری2
شبکه2ای2 تحلیل2 روش2 در2 2.)Oliveira, 2016( شد2 آغاز2
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بازنمایی2وزن2دهی2شده2از2عناصر2شبکه2فضایی2امکان2پذیر2
نواحی2 از2 انتزاعی2 نقشه2های2 و2 2)Sevtsuk, 2017( است2
بینابینی2،27 جاذبه2،26 دسترسی2،25 توابع2 کمک2 به2 همگن2
به2 رنگی2 طیف2های2 طریق2 از2 مستقیم2بودن229 مجاورت228و2

.)Sevtsuk & Mekonnen, 2012(2نمایش2می2گذارد
ایده2های2 از2 مبنا(؛2 )جغرافیا-2 فضایی2 تحلیلی2 رویکرد2 ب.2
فون2تونن30و2 اقتصادی2 جغرافیای2 مانند2 نخستین،2 تحلیلی2
هویت231 و2 برگس2 شهری2 ساختار2 داینامیک2 مدل2های2
از2 دسته2ای2 به2عنوان2 انسانی2 فعالیت2های2 بر2 و2 آمد2 بیرون2
 Kropf, 2017, p.( عکس2العمل2های2فضایی2متمرکز2است

.)21
این2بخش2شامل2سه2گونه2تحلیل2های2فضایی2است:2تحلیل2
سلولی2 خودکاره2 و2 فراکتالی2 تحلیل2 همسان،2 فضاهای2
است.2بااین2حال2این2سه2گونه2تحلیل2فضایی2منحصربه2فرد2
نیستند2و2ممکن2است2به2صورت2مکمل2رویکردهای2دیگر2
در2 مهم2 پژوهشگر2 یک2 می2توان2 گیرند.2 قرار2 مورداستفاده2
ارتقاء2این2رویکرد2را2مشخص2کرد2که2این2فرد2مایکل2بتی232
از2 استفاده2 با2 بتی2 2.)Oliveira,2016, p. 125( دارد2 نام2
طیفی2از2روش2ها2و2مدل2ها،2به2دنبال2درک2ساختار2فضایی2و2
پویایی2های2شهرها2به2عنوان2یک2پدیده2نوظهور2پیچیده2بود2
از2فرآیندهای2محلی2به2وجود2 که2در2یک2ساختار2جهانی2

می2آید.2او2شهر2را2به2عنوان2یک2مسئله2پیچیده2سازمان2یافته2
می2داند2و2مفاهیم2ظهور2و2تکامل2را2در2حرکت2به2سمت2حل2
این2پیچیدگی2به2کار2می2گیرد.2این2مدل2ها2توسط2بتی2در2
کتاب2»شهرها2و2پیچیدگی«2ذکر2شده2اند2و2گفته2می2شود2
آن2ها2همبستگی2کمی2با2مقیاس2پدیده2هایی2که2مدل2سازی2
می2شوند،2دارندBatty, 2005(2(.2در2تحلیل2فضاهای2همسان2
برای2تحلیل2کمی2فرم2های2ساخته2شده2در2حالت2سه2بعدی،2
به2بررسی2تراکم2محیط2مصنوع2پرداخته2می2شود2)جمالی،2
برای2 شیوه2ای2 هاپت234 و2 پونت233 برگهاوزر2 2.)147 2،1394
تحلیل2کمی2در2گونه2ریخت2شناسی2به2نام2فضاهای2همسان2
فیزیکی2و2شکل2شهر2 تراکم2 رابطه2 بر2 معرفی2کرده2اند2که2
استوار2است2و2می2تواند2چون2پلی2میان2کیفیت2و2کمیت،2
Ber-( 2رابطه2بین2تراکم2و2فرم2شهر2را2به2وضوح2بیان2کند
ghauser Pont, & Haupt, 2005(2و2چهار2شاخص2تراکم2
همکف،2 طبقه2 در2 فشردگی2 یا2 اشغال2 سطح2 ساختمانی،2
نسبت2فضای2باز2یا2فشار2بر2فضای2ساخته2نشده2و2طبقات2
 Berghauser Pont &(2را2به2صورت2هم2زمان2بررسی2می2کند
Haupt, 2010(.2در2جدول222ضمن2دسته2بندی2مطالعات2
کمی2ریخت2شناسی،2ابزارهای2شناختی،2روش2های2تحلیلی2
اندیشه2ای2 مبانی2 و2 اصول2 همراه2 به2 طراحی2 انگاره2های2 و2
ریخت2شناسان2برای2تکنیک2های2هر2رویکرد2ارائه2شده2است.

جدول 2: مطالعات کمی ریخت شناسی و سیر تحول انگاره ها و اصول ریخت شناسی در نحله فکری رویکرد پیکربندی 
و رویکرد تحلیلی فضایی

اهداف و ویژگی2های تکنیکرویکرد
اصلی

انگاره2های طراحیروش2های تحلیلیابزارهای شناختی

نا(
2مب

ی-
مار

)مع
ی2

ند
کرب

2پی
رد

ویک
ر

ضا
ن2ف

دما
هدفچی
بین2 روابط2 بررسی2 2-
استفاده2 با2 موجود2 عناصر2
یا2 و2 متریک2 روابط2 از2

توپولوژیک
ویژگی2خاص

مقیاس2 در2 تحلیل2 2-
بلوک2های2 و2 خیابان2
استفاده2 طریق2 از2 شهری2
محدب2 فضاهای2 از2
و2 خطی2 نقشه2های2 و2

قطعه2ای

2 شناسایی2نقشه2شهر2-
شناسایی2 )شامل2
شبکه2 دقیق2
شهری2 خیابان2های2

و2ساختمان2ها(
2 برداشت2کاربری2های2-

آن2 ارتباط2 و2 موجود2
با2حرکت2در2فضا

2 تحلیل2- و2 شناخت2
پیکر2بندی2فضایی

2 شبکه2- ویژگی2های2 بررسی2
بررسی2 طریق2 از2 شهری2
هم2پیوندی،2 شاخص2های2
جزء،2 و2 کل2 هم2پیوندی2

شاخص2وضوح2و2انتخاب.
2 نقشه2- به2 شهر2 فرم2 انتزاع2

خطی2و2تحلیل2ارتباط2شبکه2
و2 کل2 مقیاس2 یک2 در2 معابر2
یا2جز2)یک2محدوده2شهری(

2 شهری2- ساختار2 بازنمایی2
روابط2 از2 بهره2گیری2 با2

نسبی2میان2اجزاء
2 طیف2- از2 استفاده2

سنجه2های2 از2 وسیعی2
مطالعه2 در2 قابل2استفاده2
و2 محدب2 فضاهای2

خطوط2محوری
2 فرآیندهای2- توصیف2

تغییرات2 روند2 و2 موجود2
فرم2شهر

ری
شه

که2
شب

ل2
حلی

هدفت
جریان2های2 تحلیل2 2-
قبیل2 از2 موجود2 فضایی2
سکونت،2 محل2 انتخاب2
یا2 و2 کسب2وکار2 تحلیل2

ارزش2زمین
ویژگی2خاص

این2 در2 تحلیل2 واحد2 2-
مطالعات:2گره2یا2یال.2گره2
هر2 واحدهای2 موقعیت2 به2
قطعه2در2طبقات2و2یال2به2

شبکه2معابر2اشاره2دارد.

2 کامل2- شناخت2
قطعات2ساختمانی

2 شبکه2- شناسایی2
معابر

2 شناخت2کاربری2ها-
2 برداشت2ارتفاعی-

2 تابع2- پنج22 از2 استفاده2
بینابینی،2 جاذبه،2 دسترسی،2
در2 مستقیم2بودن2 و2 مجاورت2

تحلیل2شبکه2ای
2 جداگانه2- محاسبه2 امکان2

هر2 برای2 شبکه2 شاخص2های2
یک2از2قطعات2ساختمانی

2 ایجاد2نقشه2انتزاعی2از2نواحی2-
از2 شاخص،2 هر2 برای2 همگن2

طریق2طیف2رنگی

2 فضایی-- زون2بندی2
عملکردی

2 شده2- وزن2دهی2 بازنمایی2
از2عناصر2شبکه2فضایی

2 تداوم2ساختاری-
2 برخی2- از2 بهره2گیری2

قابل2اندازه2گیری2 خواص2
ترکیب2 اندازه،2 چون:2
ساکنین،2 تعداد2 کاربری،2
اشتغال2و2ارتفاع2ابنیه2در2

تحلیل
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اهداف و ویژگی2های تکنیکرویکرد
اصلی

انگاره2های طراحیروش2های تحلیلیابزارهای شناختی

نا(
2مب

یا-
راف

جغ
ی2)

ضای
ی2ف

لیل
تح

رد2
ویک

ر

ان
مس

ی2ه
اها

فض
ل2

حلی
هدفت

بافت2های2 دسته2بندی2 2-
تجویز2 به2منظور2 شهری2
توسعه2ای2 راهبردهای2
از2 یک2 هر2 با2 مرتبط2

گونه2های2فضایی
ویژگی2خاص

-2تحلیل2فضاهای2همسان2
در2 شهری2 بافت2های2 در2
تکیه2 یا2 قطعه2 مقیاس2
توده2 درصد2 اطالعات2 بر2
و2 قطعه2 مساحت2 فضا،2 و2

تعداد2طبقات

2 مساحت2- شناخت2
قطعه

2 تعداد2- برداشت2
طبقات

2 تراکم2- برداشت2
ساختمانی

2 سطح2- محاسبه2
اشغال

2 گونه2های2- مطالعه2
با2 بافت2 مختلف2
و2 منطق2 بر2 تأکید2
یا2ساختار2هر2یک2از2

گونه2ها

2 شناسایی2گونه2های2پایه2بافت2-
گونه2های2 )شامل2 شهری2
ویالیی-2 خیابانی،2 ویالیی،2

خیابانی2و2بلوکی(
2 بهره2گیری2از2نمودار2دوبعدی2-

بر2 بعد،2 سه2 نمایش2دهنده2
سه2گانه2 شاخص2های2 اساس2
سطح2 ساختمانی،2 تراکم2

اشغال2زمین2و2تراکم2شبکه

2 گونه2شناسی2بافت2شهری2-
در2مقیاس2بلوک

2 میان2- همبستگی2 ایجاد2
تراکم2و2توده2ساخته2شده2

)فرم2شهری(
2 مقایسه2مکان2بافت2ازنظر2-

سایر2 با2 ویژگی2هایش2
بافت2ها2در2نمودار

لی
کتا

فرا
ل2

حلی
هدفت

و2 اصول2 جستجوی2 2-
و2 سازمان2دهی2 الگوهای2
شهرمنطقه2ها2 مکان2یابی2
به2منظور2استخراج2قوانین2
تغییریابند2 و2 تکرارشونده2

فرم2شهر
ویژگی2خاص

توسعه2 قوانین2 مطالعه2 2-
تا2 گذشته2 دوره2های2 در2

به2امروز

2 مطالعه2نقشه2شهر-
2 الگوهای2- مطالعه2

زمین،2 کاربری2
فرم2 شکل2گیری2
شهر2و2الگوهای2رشد2

شهری

2 جستجوی2مرحله2ای2تغییرات2-
تمایالت2 پیش2یابی2 و2 فرم2
شهر2 محدوده2 در2 توسعه2
منطقه2ها2استفاده2از2مفاهیمی2
تکرار،2 مشابهت،2 مانند:2
تغییرات2 بررسی2 در2 مقیاس2

کلی2فرم2شهر2منطقه2ها

2 سامانه2های2- با2 تلفیق2
و2 جغرافیایی2 اطالعات2
سلولی2 نقشه2های2 تولید2
دارای2طیف2رنگین2کمانی

2 منطقه2ها2- ساختار2 فهم2
در2وضع2موجود2از2طریق2
مستتر2 الگوهای2 مطالعه2
در2روند2تغییرات2در2یک2

فرآیند2زمانی

لی
سلو

ره2
دکا

هدفخو
و2 قوانین2 فهم2 2-
یک2 رفتاری2 کالس2های2
ماشین2سلولی2در2مناطق2

شهری
ویژگی2خاص

در2 مطالعات2 عمده2 2-
یا2 و2 منطقه2 مقیاس2
به2 خاص2 قلمروهای2
توسعه2 الگوهای2 مطالعه2

می2پردازند.

2 مناطق2- کلی2 نقشه2
شهری

2 از2- ریاضی2 ایده2آل2سازی2
گسسته2 فیزیکی2 سامانه2های2
اختصاص2 و2 زمان2 و2 فضا2 در2
مقادیر2 از2 متناهی2 مجموعه2

گسسته2به2آن
2 مناطق2- تغییرات2 مطالعه2

به2منظور2 امروز2 به2 تا2 شهری2
مختلف2 دوره2های2 شناسایی2
وضع2 بر2 تمرکز2 با2 توسعه2

موجود

2 مناطق2- گرافیکی2 نمایش2
شبکه2 شکل2 به2 شهری،2
سلول2های2 با2 شطرنجی2
پر2و2خالی2)زنده2یا2مرده(

2 مستتر2- اصول2 مکاشفه2
در2روند2توسعه2از2طریق2
مطالعه2انتزاعی2نقشه2ها2و2
تعمیم2آن2به2توسعه2های2

آتی2مناطق2شهری

  l)Berghauser Pont & Haupt, 2005; 2010; Sevtsuk & Mekonnen, 2012; Sevtsuk, 2017;1برگرفته2از
Oliveira, 2016; 2018; Kropf, 2019(k

5. چارچوب مفهومی پژوهش
و2 عناصر2 پژوهش،2 مفهومی2 چارچوب2 به2 دستیابی2 برای2
ارتباطات2سازنده2فرم-2ریخت2شهری2در2ابعاد2مختلف2معرفی2
می2شوند.2در2این2پژوهش2با2در2نظر2گرفتن2بعد2کالبدی-
بصری2و2بر2مبنای2مطالعات2نظری2و2تحلیل2محتوای2متون،2
دسته2بندی2عناصر2سازنده2شکل2شهر2در2دوشاخه2»اجزاء2
شهری«2 ریخت2شناسی2 »ارکان2 و2 شهری«2 ریخت2شناسی2
فرم2 اجزاء،2 دسته2 در2 2،1 شکل2 مطابق2 می2شود.2 پیشنهاد2
شهر2از2توده2و2فضا2تشکیل2شده2است.2در2بخش2.12توده،2
»قطعه2و2ساختمان2و2بلوک«2و2»کاربری«2آن2ها،2و2در2بخش2

2.2فضا،2»خیابان2و2میدان«2و2»فعالیت«2هریک2مهم2تلقی2
می2شود؛2که2هم2از2نظر2کالبد2و2هم2از2نظر2محتوا2و2عملکرد2
ارتباطات2 ازنظر2 ارکان،2 دسته2 می2گیرد.2 قرار2 موردبررسی2
درونی2و2بیرونی2می2تواند2مورد2ارزیابی2قرار2گیرد2که2به2.12
الگوی2پراکنش2فضایی2عناصر2شامل2»نقشه2شهر«2)ارتباط2
هر2عنصر2با2مکان2قرارگیری2و2بستر2خود(2و2»منظر2شهری«2
)نحوه2توزیع2عناصر2در2پهنه2سرزمین(،2و2.22نحوه2چیدمان2
فضایی2عناصر2شامل2»ساختار2اصلی2بافت«2)الگوی2استقرار2
هر2عنصر2در2ساختار2اصلی(2و2»هم2پیوندی2اجزا«2)میزان2
هم2پیوندی2و2ارتباط2یک2عنصر2با2سایر2عناصر(2اختصاص2

می2یابد.
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شکل1: چارچوب مفهومی فرم-ریخت شناسانه شهری

٩ 
 

ارتباطات دروني و بيروني  ازنظر، اركانگيرد. دسته قرار مي يموردبررسو عملكرد  هم از نظر كالبد و هم از نظر محتوا
با مكان  هر عنصر(ارتباط  »نقشه شهر«الگوي پراكنش فضايي عناصر شامل - 1به تواند مورد ارزيابي قرار گيرد كه مي

حوه چيدمان فضايي عناصر ن- 2، و (نحوه توزيع عناصر در پهنه سرزمين) »منظر شهري«) و بستر خودقرارگيري و 
پيوندي و (ميزان هم »پيوندي اجزاهم«(الگوي استقرار هر عنصر در ساختار اصلي) و  »ساختار اصلي بافت«شامل 

  يابد.عناصر) اختصاص مي ساير با ارتباط يك عنصر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  شناسي پژوهشروش. 6

  شناسانه شهريريخت- فرم چارچوب مفهومي. 1شكل

ميدان/خيابان
)Conzen, 

1968; Kostof, 
1991; Scheer, 
2003; Kropf, 

2017(

  قطعه/بلوك
)Kostof, 1991; 
Conzen, 1968; 
Scheer, 2003; 
Allain, 2004; 

Comert, 2013; 
Kropf, 2017(

  فعاليت

)Scheer, 2003; 
Oliveira, 2016; 
Kropf, 2017(

كاربري

 )Conzen, 
1968; Oliveira, 

2016(
  

 توده  فضا

 كالبد

 عملكرد

شناسي شهريريخت - اركان فرمشناسي شهرريخت -اجزاي فرم

ريخت شهري -و ارتباطات سازنده فرم عناصر

  يمنظر شهر
  نحوه توزيع عناصر در پهنه سرزمين

   

)Transik, 1986; 
  Whitehand, 2001; 

Scheer, 2003;
Oliveira, 2016; 

Kropf, 2017(  

  پيوندي اجزاهم
  پيوندي و ارتباط يك عنصرباسايرعناصرميزان هم

)Transik, 1986; Comert, 
2013; Maretto, 2013;

Oliveira, 2016; Kropf, 
2017(

  

 نحوه چيدمان فضايي عناصر الگوي پراكنش فضايي عناصر

 بيروني

 دروني 

  ساختار اصلي بافت
  الگوي استقرار هر عنصر در ساختار اصلي

              

              )Transik, 1986; Scheer,  
 2003; Allain, 2004;  

   Oliveira, 2016; Kropf,  
2017( 

  نقشه شهر
ر با مكان قرارگيري و بسترخودارتباط هرعنص 

)Transik, 1986; Allain, 2004;
  Comert, 2013; Nickovic, 
   Dokic, & Maric, 2014; 

 Oliveira, 2016; Kropf, 2017(  

6. روش شناسی پژوهش
روش2پژوهش2در2مقاله2حاضر2به2صورت2ترکیبی2یا2آمیخته2
این2 برمی2گیرد.2 در2 را2 کمی2 و2 کیفی2 روش2های2 و2 است2
پژوهش2با2هدف2دستیابی2به2جامع2ترین2روش2تحلیل2فرم-
ریخت2شناسانه2شهری2و2به2کارگیری2آن2برای2سنجش2نمونه2
اکتشافی- مطالعات2 با2 نظری،2 مبانی2 بخش2 در2 مطالعاتی،2
کتابخانه2ای2به2بررسی2مفهوم2فرم2شهری2و2ریخت2شناسی2
ازاین2رو2 است.2 پرداخته2 نظریه2پردازان2 دیدگاه2 از2 شهری2
دو2 در2 را2 تاریخ2 بستر2 در2 گرفته2 صورت2 شهری2 مطالعات2
دسته2مطالعات2کمی2و2کیفی،2در2قالب2چهار2رهیافت2فکری2
فرم-ریخت2شناسانه،2به2همراه2تکنیک2های2هر2یک2معرفی2
کرده2و2به2کمک2تکنیک2تحلیل2محتوای2جهت2دار2متون،2
»ابزار2شناختی،2روش2های2تحلیلی2و2انگاره2های2تحلیلی«2را2
در2هر2تکنیک2بیان2می2کند.2سپس2با2ارزیابی2و2جمع2بندی2
نظریه2های2اندیشمندان،2»عناصر2سازنده2و2ارتباطات2سازنده2
فرم-ریخت2شناسانه2شهری«2را2در2چارچوب2مفهومی2ارائه2
کرده2است.2بررسی2و2تحلیل2این2عناصر2و2ارتباطات2سازنده2
سنجش2 با2 باباطاهر2 درب2 محله2 در2 شهری2 فرم-ریخت2
فرادست،2 طرح2های2 مرور2 موردمطالعه،2 محدوده2 وضعیت2
نرم2افزار2 کمک2 به2 میدانی،2 مطالعات2 و2 پیمایشی2 برداشت2
صورت2 2ArcGIS تحلیلی2 نرم2افزار2 و2 2AutoCad ترسیمی2
از2 تحلیل2شبکه2شهری2 تکنیک2 ازآنجایی2که2 است.2 گرفته2
میان2روش2های2تحلیلِی2مطالعه2شده2در2بخش2مبانی2نظری،2
به2صورت2جامع2تری2به2عناصر2و2روابط2بین2ریخت2شناسی2
شهری2می2پردازد،2برای2تحلیل2فرم-2ریخت2شهری2نمونه2
و2 پیکربندی2 رویکرد2 کمی2 روش2های2 میان2 از2 مطالعاتی،2
انتخاب2شده2 این2رویکرد2تکنیک2تحلیل2شبکه2شهری2 در2
»بینابینی«،2 »جاذبه«،2 »دسترسی«،2 اصلی2 تابع2 پنج2 از2 و2
»مجاورت«2و2»مستقیم2بودن«2بهره2گرفته2شده2است.2در2

ادامه2به2معرفی2این2تکنیک2پرداخته2می2شود.

7. معرفی تکنیک تحلیل شبکه شهری
این2پالگین2توسط2شرکت2ESRI2به2منظور2بررسی2سازمان2
Arc- نرم2افزار براي2 شهري2 بافته2ای2 فضایی2 چیدمان2 2و2
2GISارائه2شده2و2به2طورکلی2مشتمل2بر2پنج2تابع2می2باشد.2
و2 نوشته2شده2 فضایی2 چیدمان2 نظریه2 اساس2 بر2 توابع2 این2

خروجی2های2مرتبط2با2آن2را2ارائه2می2دهند.
ساختمان2ها2 تحلیل2 مقیاس2 شهر2 شبکه2 تحلیل2 روش2 در2
جداگانه2 محاسبه2 امکان2 معنای2 به2 امر2 این2 هستند.2
شاخص2های2شبکه2برای2هر2یک2از2قطعات2ساختمانی2است.2
ابنیه2 بتوانیم2 تا2 می2سازد2 قادر2 را2 ما2 تحلیلی،2 مقیاس2 این2
دارای2تراکم2ساختمانی2و2کاربری2متفاوت2را2در2محاسبات2
تفاوت2 و2 مزیت2 مهم2ترین2 امر2 این2 کنیم.2 اعمال2 شبکه2ای2
به2 نسبت2 شهری،2 شبکه2 تحلیلی2 تکنیک2 از2 بهره2گیری2
سایر2تکنیک2های2تحلیلی2مشابه2است.2در2تحلیل2شبکه2ای2
بر2 فرض2 و2 بازنمایی2می2شوند2 نقاط2 از2طریق2 ساختمان2ها2
کوتاه2ترین2 طریق2 از2 ساختمان2 از2 یک2 هر2 که2 است2 این2
اتصال2عمود2بر2نزدیک2ترین2معبر2به2شبکه2مرتبط2می2شوند.2
اطالعات2 به2سیستم2 نرم2افزارهای2مربوط2 بازنمایی2در2 این2
جغرافیایی2که2در2آن2مبدأ2و2مقصد2مسیرهای2سفر2با2نقاط2
جغرافیایی2نمایش2داده2می2شوند،2به2آسانی2انجام2پذیر2است2
)Sevtsuk, 2010(.2در2این2روش2بازنمایی2وزن2دهی2شده2از2
عناصر2شبکه2فضایی2امکان2پذیر2استSevtsuk, 2017(2(2و2
نقشه2های2انتزاعی2از2نواحی2همگن2به2کمک2توابع2)جدول2
3(2دسترسی،2جاذبه،2بینابینی،2مجاورت2و2مستقیم2بودن2از2
 Sevtsuk &(2طریق2طیف2های2رنگی2نمایش2داده2می2شود

.)Mekonnen, 2012
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جدول3: شاخص های مورد استفاده در روش تحلیل شبکه ای شهر
تابعتعریف شاخصشاخص

چند2دسترسی به2 2،i نقطه2 از2 حرکت2 با2 که2 می2کند2 بیان2 دسترسی2 شاخص2
همسایگی2j2در2شعاع2معین2از2نقطهi2 می2توان2دسترسی2داشت.

در2جاذبه و2 جذب2 شاخص2 با2 مستقیم2 تناسب2 در2 )گرانش(2 جاذبه2 شاخص2
تناسب2معکوس2با2فاصله2دسترسی2از2همسایگی2های2مجاور2است.

یا2میانگین2به2حاصل2جمع2تقسیم2کوتاه2ترین2مسیرهای2بینابینی واسط2بودن2
ابنیه2که2در2طول2مسیر2خود2از2نقطه2i2می2گذرند2اطالق2 مابین2سایر2

می2شود.
مجاورت2به2معکوس2مجموع2فواصل2مورد2نیاز2برای2دستیابی2از2نقطه2نزدیکی

2iبه2سایر2نقاط2واقع2در2سامانه2از2طریق2کوتاه2ترین2مسیر2اشاره2دارد.

بر2مستقیم2بودن 2j و2 2i نقطه2 )هندسی(2 اقلیدسی2 فاصله2 تقسیم2 حاصل2 مجموع2 از2
فاصله2حقیقی2کوتاه2ترین2مسیر2موجود2در2سامانه2میان2همان2دو2نقطه2

در2گراف2حاصل2می2شود.
)Sevtsuk, 2017; Sevtsuk & Mekonnen, 2012(

8. معرفی مورد مطالعاتی: محله درب باباطاهر
می2باشد.2 لرستان2 استان2 مرکز2 و2 شهرها2 از2 یکی2 خرم2آباد2
بخش2مرکزی2این2شهر2که2روزگاری2محل2زندگی2بزرگان2و2
توده2مردم2شهر2بوده2است2به2دالیلی2ازجمله2گسترش2شهر2
قدیمی2شهر2 بافت2های2 به2 کم2توجهی2 و2 مناطق2جدید2 در2
به2صورت2متروکه2درآمده2و2به2مکانی2برای2ناهنجاری2های2
قدیمي2 و2 تاریخي2 بافت2 است.2 گشته2 بدل2 شهر2 اجتماعی2
شهر،2جداي2از2آن2که2بخشي2از2مناطق2و2محالت2شهر2را2
شامل2مي2شود،2ارزشمندترین2آثار2تاریخي2و2فرهنگي2شهر2
را2در2خود2جاي2داده2است2)مهندسان2مشاور2آباد2بوم2قشم،2
در2 شهری2 ریخت2شناسی2 اجزاء2 سنجش2 برای2 2.)4 2،1384
در2 باباطاهر2 درب2 محله2 می2توان2گفت2 فضا2 و2 توده2 بخش2
هسته2تاریخی2شهر2خرم2آباد2واقع2شده2است2که2طبق2شکل2
22از2شمال2به2خیابان2فردوسی،2از2شرق2به2خیابان2امام،2از2
خیابان2 به2 غرب2 از2 و2 متری2حکیم2 خیابان2242 به2 جنوب2
حافظ2محدود2می2شود.2این2بافت2در2نیم2قرن2اخیر2از2توجه2
مسئوالن2شهر2دورمانده،2فرسوده2شده2و2در2معرض2تخریب2
قرار2گرفته2است.2به2این2ترتیب2در2بسیاري2از2موارد2سکونتگاه2
مردم2تهي2دست2شهري2و2یا2مهاجران2بي2جا2و2مکان2شده2
در2 قطعات2 اغلب2 2.)5 قشم،2 آباد2بوم2 مشاور2 )مهندسان2 است2
انواع2 که2 قرارگرفته2اند2 غربی2 جهت2شمال2شرقی-2جنوب2
می2شود.2 دیده2 درشت2دانه2 و2 متوسط2 ریزدانه،2 قطعات2
و2 فلک2االفالک2 قلعه2 هم2جواری2 در2 درشت2دانه2 قطعات2
کاربری2 با2 ریزدانه2 قطعات2 و2 محله2 مرکزی2 بخش2های2 در2
استقرار2 محله2 دور2 اصلی2 خیابان2های2 لبه2 در2 تجاری2

یافته2اند.2میانگین2مساحت2قطعات2حدود21372مترمربع2و2
بوده2 مترمربع2 292 حدود2 اشغال2 سطح2 مساحت2 میانگین2
راستای2 است.2در2 اشغال2 بودن2سطح2 باال2 نشان2دهنده2 که2
الگوی2 ارکان2ریخت2شناسی2شهری2در2دو2بخش2 سنجش2
عناصر،2 فضایی2 چیدمان2 نحوه2 و2 عناصر2 فضایی2 پراکنش2
باید2از2قابلیت2ها2و2توان2های2محدوده2یاد2کرد2که2ضرورت2
توجه2به2بافت2را2به2خود2معطوف2می2کند.2ازجمله2موقعیت2
و2 استقرار2 استقرار2در2مرکز2شهر،2مکان2 و2 مناسب2 مکاني2
تجاري،2 و2 خدماتي2 آموزشي،2 فرهنگي،2 عرصه2هاي2 تمرکز2
موردنیاز2 اولیه2 زیرساخت2های2 و2 تأسیسات2 از2 برخورداری2
و2توان2گردشگري2بسیار2باال2به2ویژه2در2صورت2پیوند2بین2
)مهندسان2 است2 شهر2 سطح2 در2 گردشگري2 جاذبه2هاي2
مشاور2آبادبوم2قشم،62(.2این2محله2شامل2شش2بلوک2است2
که2به2دلیل2بزرگ2بودن2نیمی2از2آن2ها2سهولت2دسترسی2
از2خیابان2های2اطراف2به2قلب2بلوک2را2با2مشکالتی2روبه2رو2
کرده2است.2الگوی2خیابان2ها2نشان2از2ارگانیک2بودن2بافت2
بن2بست،2 کوچه2 215 و2 پیچ2درپیچ2 خیابان2های2 با2 که2 است2
خوانایی2بافت2را2کاسته2است.2محله2دارای2162تقاطع2است2
بر2 که2 است2 بقیه2سه2راه2 و2 آن2ها2چهارراه2 از2 یکی2 تنها2 که2
نفوذپذیری2کم2بافت2صحه2می2گذارد.2برقراری2حس2تداوم2
و2پایداري2تفکر2جمعی2در2کالبد2قدیمي2که2از2خصیصه2های2
ارزشمند2بافت2های2تاریخی2است2و2ایجاد2انسجام2فضایی2و2
وحدت2و2یکپارچگي2از2مواردی2است2که2اهمیت2شناخت2
فرم-ریخت2شناسانه2بافت2و2احیاء2ویژگی2های2ازدست2رفته2
را2دوچندان2می2کند.2در2شکل222نقشه2کاربری2های2وضع2

موجود2محله2قابل2رؤیت2است.
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شکل2: مکانیابی محله درب باباطاهر و کاربری های وضع موجود آن

9. یافته ها و بحث
در2میان2تکنیک2های2ذکرشده2در2تحلیل2فرم-ریخت2شهری،2
تکنیک2UNA2به2عنوان2روشی2کارآمد2دربرگیرنده2تحلیل2
تعداد2عناصر2بیش2تر2و2روابط2گسترده2تری2از2میان2عناصر2و2
ارتباطات2فرم-ریخت2شهری2است.2به2همین2دلیل2در2این2
پژوهش2به2عنوان2روشی2جامع2برای2تحلیل2ریخت2شناسی2
و2 دسترسی2 شبکه2 می2شود.2 گرفته2 بهره2 آن2 از2 شهری2
فرم-ریخت2شناسانه2 مطالعات2 در2 اصلی2 معیار2 دو2 کاربری2
شهری2هستند2که2بر2میزان2نفوذپذیری2و2جریان2حرکت2
در2بافت2و2خوانایی2تأثیرگذارند.2در2این2پژوهش2با2تکنیک2
تحلیل2شبکه2شهری2به2کمک2وزن2دهی2به2کاربری2قطعات،2
به2سنجش2وضعیت2فرم-ریخت2بافت2پرداخته2می2شود.2این2
وزن2دهی2بر2اساس2طیف2لیکرت2با2تخصیص2اعداد2،32،12
نظرات2 میانگین2 اساس2 بر2 کاربری2ها2 از2 یک2 هر2 به2 27 2،5

دلفی2 روش2 به2 شهری،2 حوزه2 کارشناسان2 و2 متخصصان2
صورت2گرفته2است.2بدین2قرار2که2وزن212به2عنوان2کم2ترین2
میزان2به2کاربری2مسکونی،2وزن232به2کاربری2مختلط،2وزن2
25به2کاربری2آموزشی2و2مذهبی2و2وزن272به2عنوان2بیش2ترین2
با2در2 تا2 میزان2به2کاربری2تجاری2تخصیص2داده2می2شود.2
نظرگرفتن2وزن2کاربری2ها2و2ضریب2تأثیر2آن2بر2دسترسی2
و2شبکه2حرکتی،2ارتباطات2بین2عناصر2فرم-ریخت2شهری2
تحلیل2شود.2در2جدول242به2سنجش2اجزاء2و2ارکان2فرم-
ریخت2شهری2پرداخته2می2شود.2در2محله2درب2باباطاهر2در2
بخش2اجزاء2ارگانیک2بودن2شکل2گیری2خیابان2ها2و2فضاهای2
بخش2 در2 و2 قدیمی؛2 و2 تاریخی2 ساختمانی2 قطعات2 و2 باز2
در2 رهاشده2 فضاهای2 و2 عناصر2 نامناسب2 پخشایش2 ارکان2
بافت،2به2همراه2غلبه2772درصدی2توده2بر2فضای2باز2محله2

قابل2رؤیت2است.

جدول4: سنجش اجزاء و ارکان محله درب باباطاهر
سنجش اجزای ریخت شناسی محله درب باباطاهر

تودهفضا

شکل2گیری2ارگانیک2خیابان2ها
تعداد152بن2بست2به2همراه2تنها2یک2فضای2جمعی*

نمونه2هایی2از2الگوی2گونه2های2قطعات2زمین
در2هسته2تاریخی2خرم2آباد

*
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سنجش ارکان ریخت شناسی محله درب باباطاهر

نحوه چیدمان فضایی عناصرالگوی پراکنش فضایی عناصر

و2 هستند2 خیابان2ها2 تقاطع2 گره2ها،2 گراف(2 )نقشه2 نقشه2 این2 در2
Stavroulaki, Marcus, & Berghau-( نلبه2ها،2قطعات2خیابا

ser Pont, 2017(.2پراکنش2فضایی2عناصر2را2نشان2می2دهد.

توده2 و2 مشکی2 فضاها2 که2 نولی(2 )نقشه2 سفید2 سیاه22و2 نقشه2
ساختمانی2با2رنگ2سفید2نمایش2داده2شده2است،2ساختار2اصلی2

بافت2و2میزان2هم2پیوندی2فضایی2بین2اجزاء2را2نمایش2می2دهد.

پس2از2تحلیل2محله2با2تکنیک2تحلیل2شبکه2شهری،2نتایج2
تحلیل2در2طیف2هاشور2قابل2رؤیت2است.2بر2اساس2اولین2تابع2
»دسترسی«،2نقشه2دسترسی2استخراج2می2شود2)شکل32(.2
این2نقشه2نشان2می2دهد،2میزان2دسترسی2به2اکثر2بلوک2هاي2
است2 نبوده2 برخوردار2 مطلوبی2 وضعیت2 از2 باباطاهر2 محله2
با2هاشور2نمایش2داده2شده2است.2ضمن2این2که2شاهد2 که2
میزان2کم2ارتباط2در2سرتاسر2بافت2هستیم،2تنها2در2حاشیه2
با2 بهتر2 نفوذپذیری2 اندکی2 با2 قطعاتی2 متری،2 224 خیابان2
دالیل2 ازجمله2 است.2 شده2 داده2 نمایش2 متراکم2تر2 هاشور2
این2محله2را2می2توان2 یکسان2بودن2میزان2دسترسی2ها2در2
خیابان2های2کم2عرض2و2ارگانیک2موجود2در2بافت2فرسوده2
بلوک2هاي2 تمامی2 که2 است2 این2 نشانگر2 امر2 این2 دانست.2
محله2به2یکدیگر2دسترسی2مناسب2و2کافی2ندارند.2در2تابع2
بینابینی2 شاخص2 است،2 شده2 بررسی2 بعدی»بینابینی«2
با2 ساختمان2 یک2 بین2 مناسب2 ارتباطات2 وجود2 از2 نشانی2
مسیرها2 کوتاه2ترین2 مجموع2 و2 است2 دیگر2 ساختمان2های2
در2 قابل2دسترس2 ساختمان2های2 با2 موردنظر2 ساختمان2 از2
 Sevtsuk(2یک2شعاع2خاص2را2تحت2پوشش2قرار2می22دهد
Mekonnen, 2012, p. 9 &(.2با2توجه2به2نقشه2بینابینی،2
این2شاخص2در2نیمی2از2بلوک2هاي2محله2باباطاهر2کم2بوده2
که2توسط2هاشور2بافاصله2نمایش2داده2شده2است.2بخشی2
از2قطعات2لبه2شمالی2محله2در2مجاورت2خیابان2فردوسی2
از2بینابینی2متوسطی2برخوردارند.2در2بخش2مرکزی2محله2
متراکم2تر2 هاشور2 با2 زون2های2 و2 باال2 بینابینی2 با2 نواحی2
می2توان2 بینابینی2 تعریف2 به2 توجه2 با2 می2شوند.2 مشاهده2

این2گونه2تحلیل2کرد2که2نواحی2از2این2محله2که2به2صورت2
تیره2نمایش2داده2شده2است،2میزان2انتخاب2بیش2تري2نسبت2
به2سایر2نواحی2دارند.2به2عبارت2دیگر2اکثر2سفرهایی2که2در2
محله2رخ2می2دهد2از2این2نواحی2عبور2می2کنند؛2که2به2ترتیب2
پیش2 بافاصله2 هاشور2 سمت2 به2 متراکم2 هاشور2 از2 چه2 هر2
کاسته2 آن2ها2 از2 عبور2 و2 نواحی2 انتخاب2 میزان2 از2 می2رویم2
می2شود.2در2تابع2»مستقیم2بودن«2نواحی2که2به2صورت2تیره2
نمایش2داده22شده2اند2میزان2مستقیم22بودن2بیش2تري2دارند2
این2 در2 لبه2محله،2 در2 تجاری2 کاربری2های2 به2 توجه2 با2 که2
کم2 هاشورهای2 با2 نواحی2 به2 چه2 هر2 می2شود.2 دیده2 نقاط2
با2 می2شود.2 کاسته2 آن2 میزان2 از2 می2شویم2 نزدیک2 2تراکم2
توجه2به2مفهوم2مستقیم2بودن2می2توان2این2گونه2تحلیل2کرد2
دلیل2 به2 مشخص2شده2اند2 متراکم2 هاشور2 با2 که2 نواحی2 که2
آن2که2نسبت2دسترسی2مستقیم2)فاصله2اقلیدسی(2به2فاصله2
 Sevtsuk &( نزدیک2تر2است به212 آن2ها2 در2 واقعی2 شبکه2
Mekonnen, 2012(،2داراي2مستقیم22بودن2بیش2تري2بوده2
شبکه2 نتیجه2 در2 برخوردارند.2 بیش2تری2 نفوذپذیری2 از2 و2
هستند2 برخوردار2 بهتري2 وضعیت2 از2 نواحی2 آن2 در2 معابر2
با2هاشورهای2کم22تراکم2مشخص2شده،2 نواحی2که2 در2 ولی2
میزان2مستقیم2بودن2آن2ها2به2صفر2نزدیک2تر2است2و2وضعیت2
می2شود،2 مشاهده2 نقشه2 در2 همان2طورکه2 ندارند.2 مطلوبی2
بلوک2های2شمالی2و2مرکزی-2غربی2محله2از2مستقیم22بودن2
بیش2تری2بهره2برده2اند2درنتیجه2دسترسی2مستقیم2شبکه2
معابر2با2توجه2به2کاربری2ها،2در2این2نواحی2دارای2ارتباطات2

مطلوب2تری2هستند.

شکل4: نقشه حاصل از تابع مستقیم  بودنشکل3: نقشه حاصل از تابع دسترسی
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شکل6: نقشه حاصل از تابع جاذبهشکل5: نقشه حاصل از تابع بینابینی

شکل7: نقشه حاصل از تابع نزدیکی

داده2 نمایش2 رنگ2 تیره2 که2 نواحی2 »نزدیکی«2 نقشه2 در2
و2 دارند2 نواحی2 سایر2 با2 بیش2تري2 نزدیکی2 میزان2 شده2اند؛2
از2میزان2آن2 نزدیک2شویم2 فاصله2 با2 به2هاشورهای2 هرچه2
کاسته2می2شود.2بررسی2انجام22شده2حاکی2از2آن2است2که2
تیره،2 رنگ2 به2 توجه2 با2 باباطاهر2 محله2 مرکزی2 بخش2های2
از2نظر2میزان2نزدیکی2به2سایر2نواحی2محله2وضعیت2قابل2
قبولی2دارد2و2دور2نواحی2تیره2رنگ،2نواحی2با2هاشورهای2
نزدیک2به2هم2مشخص2شده2است2که2نزدیکی2مناسب2را2با2
سطح2محله2نشان2می2دهد.2همچنین2می2توان2مشاهده2کرد2
که2هر2چه2از2سمت2مرکز2محله2به2سمت2حاشیه2شرقی2و2
غربی2محله2پیش2رویم2از2میزان2نزدیکی2آن2کاسته2می2شود.
تنها2 است،2 قابل2رؤیت2 26 شکل2 در2 که2 »جاذبه«2 نقشه2 در2
چند2قطعه2با2هاشور2متراکم2نمایش2داده22شده2اند2که2میزان2
جذابیت2بیش2تري2با2سایر2نواحی2دارند.2بیش2تر2قطعات2و2
بلوک2ها2با2هاشورهای2با2فاصله2تحلیل2شده2اند2که2از2جذابیت2
نواحی2که2 مفهوم2جاذبه،2 به2 توجه2 با2 برخوردارند.2 کم2تری2
تعداد2انگشت2شماری2بیش2نیستند،2تیره2رنگ2مشخص2شده2
و2جزء2نواحی2جاذب2جمعیت2در2داخل2محله2باباطاهر2به2

شمار2می2رود.

10. نتیجه گیری
در2طول2تاریخ2مطالعات2گسترده2ای2برای2شناخت،2تحلیل2
است.2 گرفته2 انجام2 شهری2 فرم-ریخت2شناسانه2 طراحی2 و2
کمی2 روش2 دو2 قالب2 در2 می2توان2 را2 مطالعات2 این2 تمامی2
رویکرد2 و2کیفی2مطابق2شکل282دسته2بندی2کرد2و2چهار2
برای2 برشمرد.2 برای2آن2ها2 نظریه2کروپف(2 اساس2 )بر2 کلی2
تاریخی-2 »رویکرد2 ریخت2شناسی،2 مطالعات2 کیفی2 روش2
جغرافیایی«2و2»رویکرد2گونه-2ریخت2شناسی«2و2برای2روش2
کمی،2»رویکرد2پیکربندی«2و2»رویکرد2تحلیلی-2فضایی«2
تاریخی-جغرافیایی2 رویکرد2 نظر2گرفت.2در2 را2می2توان2در2
از2تکنیک2مطالعه2تاریخِی2شهری2در2طول2زمان2و2تحلیل2
منظر2شهری2باقابلیت2ارجاع2به2تاریخ2گذشته،2در2رویکرد2
گونه-ریخت2شناسی2از2تکنیک2تحلیل2فرآیند2گونه2شناسانه2
و2تکنیک2تحلیل2نسج2شهری2)ساختار2شهری(،2در2رویکرد2
شبکه2 تحلیل2 و2 فضا2 چیدمان2 تکنیک2های2 از2 پیکربندی2
شهری2و2در2رویکرد2تحلیلی-2فضایی2از2تکنیک2ماشین2های2
سلولی،2تحلیل2فراکتالی2و2تکنیک2تحلیل2فضاهای2همسان2

استفاده2می2شود.
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شکل 8: نمودار معرفی تکنیک2های مطالعات فرم- ریخت2شناسانه شهری

١٨ 
 

 تيباقابلاريخيِ شهري در طول زمان و تحليل منظر شهري جغرافيايي از تكنيك مطالعه ت- در رويكرد تاريخي گرفت.
شناسانه و تكنيك تحليل نسج شناسي از تكنيك تحليل فرآيند گونهريخت- ، در رويكرد گونهارجاع به تاريخ گذشته

- و در رويكرد تحليلي هاي چيدمان فضا و تحليل شبكه شهرياز تكنيك پيكربنديشهري (ساختار شهري)، در رويكرد 
  شود.هاي سلولي، تحليل فراكتالي و تكنيك تحليل فضاهاي همسان استفاده ميي از تكنيك ماشينفضاي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شناسانه شهري در طول تاريخ، با ريخت- هاي فرمپردازان در تحليلهاي نظريهو با بررسي انديشهروند مطالعات در 
و  »هاي تحليليروش«، »ابزارهاي شناختي« ين پژوهشدر ا كه ؛شويممواجه ميفرآيند طراحي فرم شهري سير تكاملي 

به تفكيك هر  پردازانهاي نظريه، از بطن رهيافتشناساناي ريختبه همراه اصول و مباني انديشه »هاي طراحيانگاره«
  رويكرد بازشناسي شده است.

بافت  ن،يزم يكاربر يها(الگو يمنظر شهر ،)هاپالكها و بلوك ،هاابانيخنقشه شهر (چون  ابزارهاي شناختي
، همچون رودخانه) يعيطب لعوام ايهمچون حصار شهر و  ساختانسان(عوامل  شناسانهختير تيخط تثب، )يساختمان

بافت  ديجرتچون  هاي تحليليروشيي؛ فضا بنديكريپي و شهر زميارگان، )ساختانسانو  يعي(طب يختيعناصر مهم ر
 يشناسختيمناطق راز استفاده ، بافت يخيتحوالت تار ريس يبررس، هيپاگونه  فيتعر ي وشهر يو فضا يساختمان

 شناسانهختيمناطق ر صورتبهمتفاوت  يفرهنگ يهادوره ريتأث(كه تحت  يشناسختير هايدوره، همگن) ي(نواح
صر ثابت بجا (عناشناسانهختير هايتياولو، )خي(حدود توسعه شهر در طول تار ايهيكمربند حاش، هستند) برداشتقابل

در پالك  كيبازتوسعه ( يانطباق ياحچون طر هاي طراحيانگاره؛ و خوانش مدوالر شهرو  مختلف) هايمانده از دوره
تداوم ، ازهايو منطبق با ن روزبه( ابندهي رييتغ يطراحي)، تيفعال- ييفضا مراتبسلسلهاعمال انطباق با بافت موجود، 

 ياز روابط نسب يرگيبا بهره يساختار شهر يينماي، بازتيفعال- ييو مراكز فضا يونخلق نقاط كان قيساختار موجود از طر
بافت  انيارتباط م يبرقرار، ديجد هايدر بافت يخيامتداد ساختار تار افزا،(توسعه درون يليتكم يطراح، اجزاء) انيم

 ي،شهر ديساختار جد ي(طراح دهنيافزا يطراحو  فرم شهر) راتييموجود و روند تغ يندهايفرآ فيتوص، ديو جد ميقد
  .توان برشمردرا مي )يشهر يو فضاها يشبكه ارتباط بيدر ترك يساختار اصل فيتعر

عناصر به بازتعريف شناسانه شهري، ريخت- هاي فرمدر راستاي تحليلدر پژوهش حاضر تالش بر آن بوده است تا 
-ساختار ريخت«و  »شناسي شهرياجزاء ريخت« رونيازا. پرداخته شودريخت شهري - سازنده و ارتباطات سازنده فرم

 شناسيختياجزاء ر. پردازان در طول تاريخ، استخراج شده استديدگاه نظريهها و انديشهدر خالل  »شناسي شهري

-مطالعات فرم هایکيتکنمعرفی نمودار  .٤شکل 
یرشهشناسانهختير

تكنيك تحليل فرآيند  -
  شناسانهگونه

تكنيك تحليل نسج  -
شهري (ساختار شهري)

 شناسانهريخترويكرد گونه  جغرافيايي -رويكرد تاريخي

يروش كمروش كيفي

يشهر شناسانهختير-مطالعات فرم هايكيتكن و كردهايروها، روش

  گرافاتكنيك  -
  تكنيك چيدمان فضا -
ه تكنيك تحليل شبك -

شهري

تكنيك تحليل فضاهاي  -
  همسان

تكنيك تحليل فراكتالي -
تكنيك خودكاره سلولي -

 فضايي -رويكرد تحليلي رويكرد پيكربندي

 تكنيك مطالعه تاريخي -
  شهري در طول زمان

تكنيك تحليل منظر  -
ارجاع به  تيقابل«با شهري 

  »گذشته خيتار

در2روند2مطالعات2و2با2بررسی2اندیشه2های2نظریه2پردازان2در2
تحلیل2های2فرم-2ریخت2شناسانه2شهری2در2طول2تاریخ،2با2
سیر2تکاملی2فرآیند2طراحی2فرم2شهری2مواجه2می2شویم؛2که2
در2این2پژوهش2»ابزارهای2شناختی«،2»روش2های2تحلیلی«2
و2»انگاره2های2طراحی«2به2همراه2اصول2و2مبانی2اندیشه2ای2
به2 نظریه2پردازان2 رهیافت2های2 بطن2 از2 ریخت2شناسان،2
ابزارهای2 است.2 شده2 بازشناسی2 رویکرد2 هر2 تفکیک2
شناختی2چون2نقشه2شهر2)خیابان2ها،2بلوک2ها2و2پالک2ها(،2
منظر2شهری2)الگوهای2کاربری2زمین2و2بافت2ساختمانی(،2
انسان2ساخت2همچون2 )عوامل2 تثبیت2ریخت2شناسانه2 خط2
حصار2شهر2و2یا2عوامل2طبیعی2همچون2رودخانه(،2عناصر2
و2 ارگانیزم2شهری2 انسان2ساخت(،2 و2 )طبیعی2 ریختی2 مهم2
بافت2 تجرید2 چون2 تحلیلی2 روش2های2 فضایی؛2 پیکربندی2
ساختمانی2و2فضای2شهری2و2تعریف2گونه2پایه،2بررسی2سیر2
ریخت2شناسی2 مناطق2 از2 استفاده2 بافت،2 تاریخی2 تحوالت2
تأثیر2 )نواحی2همگن(،2دوره2های2ریخت2شناسی2)که2تحت2
دوره2های2فرهنگی2متفاوت2به2صورت2مناطق2ریخت2شناسانه2
توسعه2 )حدود2 حاشیه2ای2 کمربند2 هستند(،2 قابل2برداشت2
)عناصر2 ریخت2شناسانه2 اولویت2های2 تاریخ(،2 در2طول2 شهر2
ثابت2به2جامانده2از2دوره2های2مختلف(2و2خوانش2مدوالر2شهر؛2
و2انگاره2های2طراحی2چون2طراحی2انطباقی2)بازتوسعه2یک2
پالک2در2انطباق2با2بافت2موجود،2اعمال2سلسله2مراتب2فضایی-2
فعالیتی(،2طراحی2تغییر2یابنده2)به2روز2و2منطبق2با2نیازها،2
تداوم2ساختار2موجود2از2طریق2خلق2نقاط2کانونی2و2مراکز2
فضایی-2فعالیتی،2بازنمایی2ساختار2شهری2با2بهره2گیری2از2
روابط2نسبی2میان2اجزاء(،2طراحی2تکمیلی2)توسعه2درون2افزا،2
امتداد2ساختار2تاریخی2در2بافت2های2جدید،2برقراری2ارتباط2
و2 موجود2 فرآیندهای2 توصیف2 جدید،2 و2 قدیم2 بافت2 میان2
روند2تغییرات2فرم2شهر(2و2طراحی2افزاینده2)طراحی2ساختار2
شبکه2 ترکیب2 در2 اصلی2 ساختار2 تعریف2 شهری،2 جدید2
ارتباطی2و2فضاهای2شهری(2را2می2توان2برشمرد.2در2پژوهش2
تحلیل2های2 راستای2 در2 تا2 است2 بوده2 آن2 بر2 تالش2 حاضر2
فرم-2ریخت2شناسانه2شهری،2به2بازتعریف2عناصر2سازنده2و2
ارتباطات2سازنده2فرم-2ریخت2شهری2پرداخته2شود.2ازاین2رو2

ریخت2شناسی2 »ساختار2 و2 شهری«2 ریخت2شناسی2 »اجزاء2
در2 نظریه2پردازان2 دیدگاه2 و2 اندیشه2ها2 خالل2 در2 شهری«2
ریخت2شناسی2 اجزاء2 است.2 شده2 استخراج2 تاریخ،2 طول2
)توده(2و2خیابان2 بلوک2 شهری2چون2قطعه2و2ساختمان2و2
و2میدان2)فضا(2که2هر2یک2باید2هم2از2نظر2کالبد2و2هم2از2
نظر2محتوا2و2عملکرد2باید2موردبررسی2قرار2گیرد.2ساختار2
ریخت2شناسی2شهری2چون2الگوی2پراکنش2فضایی2عناصر2
قرارگیری2و2 با2مکان2 )ارتباط2هر2عنصر2 نقشه2شهر2 شامل2
پهنه2 در2 عناصر2 توزیع2 )نحوه2 منظر2شهری2 و2 بستر2خود(2
ساختار2 شامل2 عناصر2 فضایی2 چیدمان2 نحوه2 سرزمین(،2
اصلی(2 ساختار2 در2 عنصر2 هر2 استقرار2 )الگوی2 بافت2 اصلی2
و2هم2پیوندی2اجزا2)میزان2هم2پیوندی2و2ارتباط2یک2عنصر2
با2سایر2عناصر(.2از2تکنیک2UNA2به2این2دلیل2که2از2میان2
عناصر2فرم-2ریخت2شهری2به2فضا2)میدان2و2خیابان(2و2توده2
به2 بین2عناصر2 روابط2 میان2 از2 و2 پرداخته2 بلوک(2 و2 )قطعه2
میزان2 و2 دیگری2 بر2 هریک2 تأثیر2 و2 عناصر2 پراکنش2 نحوه2
هم2پیوندی2اجزاء2می2پردازد2و2به2طورکلی2تعداد2عناصر2فرم-
ریخت2شهری2بیش2تر2و2ارتباطات2بیش2تری2را2تحت2پوشش2
قرار2می2دهد،2می2توان2به2عنوان2یک2تکنیک2تحلیل2جامع2در2
سنجش2فرم-ریخت2شناسی2شهری2بهره2برد.2»خیابان«2و2
»کاربری«2به2عنوان2بنیادی2ترین2عناصر2تأثیرگذار2بر2بافت2
تحلیل2شبکه2شهری2 تکنیک2 متغیرهای2 به2عنوان2 شهری،2
توابع2پنج2گانه2 از2 نتایج2حاصل2 ارزیابی2قرارگرفته2اند.2 مورد2
این2تکنیک2)دسترسی،2بینابینی،2مستقیم22بودن،2جاذبه2و2
نزدیکی(2حاکی2از2آن2است2که2بافت2تاریخی2شهر2خرم2آباد2
بودن2 دارا2 به2واسطه2 گردشگری2 باالی2 پتانسیل2 باوجود2
در2 ریختی،2 بارز2 عناصر2 و2حضور2 تاریخی2 ارزشمند2 هویت2
به2 باباطاهر2 درب2 محله2 است.2 سکنه2 از2 شدن2 خالی2 حال2
دلیل2وجود2خیابان2های2طوالنی،2ارگانیک2و2کم2عرض،2دارای2
بلوک2هایی2با2مقیاس2ساخت2وساز2بزرگ2و2نفوذپذیری2کم2
به2قطعات2داخل2بلوک2است2که2عالوه2بر2کاهش2خوانایی2
بافت،2حس2ناامنی2را2بیش2تر2می2کند.2تابع2»جاذبه«2که2بر2
اساس2قوانین2نیوتن2بنا2نهاده2شده،2با2فاصله2و2مجذور2آن2
نسبت2عکس2دارد2و2با2جرم2نسبت2مستقیم2دارد.2به2عبارتی2
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در2بلوک2هاي2شهري2هر2چه2فواصل2نزدیک2تر2باشند2و2وزن2
بیش2تر2باشد2جاذبه2بیش2تري2دارد.2محله2درب2باباطاهر2با2
جذابیت2بسیار2کم2قطعات2روبه2روست2و2با2وجود2دارابودن2
بافت2تاریخی2ارزشمند،2با2درنظرگرفتن2وزن2کاربری2ها،2این2
تابع2محله2را2جاذب2جمعیت2به2حساب2نمی2آورد.2ازاین2رو2در2
راستای2احیاء2بافت2و2دعوت2به2ماندگاری2ساکنین2توأم2با2
جذب2گردشگر2و2باالرفتن2اقتصاد2محله،2تلفیقی2از2طراحی2
تکمیلی2و2توسعه2درون2زا2و2طراحی2انطباقی2با2حفظ2عناصر2
ریختی2و2کاراکتر2اصلی2بافت،2بر2مبنای2احترام2به2گذشته2
»دسترسی«،2 تابع2 می2شود.2 پیشنهاد2 تاریخی2 ارزشمند2
میزان2دسترسی2به2اکثر2بلوک2هاي2محله2باباطاهر2را2بررسی2
بودن2 کم2عرض2 نامطلوب2دسترسی2ها،2 وضعیت2 از2 و2 کرده2
خیابان2ها2و2بن2بست2های2فراوان2به2دلیل2بلوک2های2بزرگ2
مقیاس2خبر2می2دهد.2در2راستای2بهبود2شاخص2دسترسی2در2
محله2پیشنهاد2می2شود2به2تقویت2ساختار2و2استخوان2بندی2
بافت2پرداخته2شود.2با2چیدمان2مناسب2فضایی2اجزاء2بافت2
و2برقراری2ارتباط2مناسب2هر2یک2در2بستر2موجود،2با2رعایت2

مقیاس2عملکردی،2می2توان2به2کلی2یکپارچه2دست2یافت.
در2تابع2»مستقیم2بودن«2به2دلیل2این2که2در2محله2مطالعاتی2
فاصله2 به2 اقلیدسی(2 )فاصله2 مستقیم2 دسترسی2 نسبت2
شبکه2واقعی2به212نزدیک2تر2است،2از2نفوذپذیری2بیش2تری2
می2توانند2 محلی2 درون2 خیابان2های2 و2 بوده2 برخوردار2
تقویت2 باشند.2 ساختمان2ها2 بین2 ارتباطات2 پاسخگوی2
جزء2 یک2 فضایی2 هم2پیوندی2 برقراری2 و2 بافت2 نفوذپذیری2
با2سایر2اجزاء،2سبب2ارتقاء2کیفیت2فضای2همگانی2می2شود.2
از2 مسیرها2 کوتاه2ترین2 مجموع2 بررسی2 با2 »بینابینی«2 تابع2

یک2 در2 آن2 قابل2دسترس2 ساختمان2های2 با2 ساختمان2 هر2
شعاع2خاص،2ارتباطات2تاحدی2مناسب2بین2یک2ساختمان2
اصالح2 می2دهد.2 نشان2 محله2 در2 را2 دیگر2 با2ساختمان2های2
دسترسی2و2برقراری2سلسله2مراتب2مطلوب2شبکه2ارتباطی،2
تسهیل2جریان2های2حرکتی2هم2زمان،2مکان2یابی2مناسب2و2
خلق2کانون2های2فضایی-2فعالیتی،2امکان2دسترسی2مناسب2
به2این2کانون2ها،2تزریق2کاربری2های2موردنیاز2و2خدمات2رسانی2
عادالنه2در2سطح2محله2و2دمیدن2روح2حیات2شبانه2در2سطح2
محله2راهکاری2مهم2در2بهبود2این2شاخص2تلقی2می2شود.2
نشان2 را2 فواصل2 مجموع2 با2 عکس2 رابطه2 »نزدیکی«2 تابع2
می2دهد2که2هر2چه2این2مجموع2فواصل2کم2تر2باشد2میزان2
فضایی2 سازمان2 در2 بهتري2 نتیجه2 و2 بوده2 بیش2تر2 نزدیکی2
فواصل2 مجموع2 محله2 مرکزی2 بخش2 در2 داشت.2 خواهد2
بیش2تري2صورت2 با2سرعت2 بنابراین2دسترسی2 و2 بوده2 کم2
این2 مرکز2 در2 خدمت2رسانی2 امکان2 عبارتی2 به2 می2گیرد.2
از2واحدهاي2 دارد2بیش2تر2 باالیی2 نزدیکی2 محله2که2میزان2
فاقد2فشردگی2است.2نزدیکی2با2وزن2رابطه2عکس2دارد2و2هر2
برای2تقویت2 باشد،2نزدیکی2کم2تر2می2شود.2 باالتر2 چه2وزن2
نزدیکی2در2محله2ها2مناسب2سازی2منظر2شبکه2دسترسی،2
مبلمان2های2 تعبیه2 نماسازی،2 و2 بافت2 دانه2بندی2 به2 توجه2
اقلیمی2 آسایش2 ایجاد2 و2 همگانی2 عرصه2های2 در2 مناسب2
می2تواند2 خاطره2سازی2 و2 مردم2 افزایش2حضور2 راستای2 در2
در2 شهری2 محله2های2 فرم2 شخصیت2 تثبیت2 و2 تقویت2 در2

بافت2های2تاریخی2راهگشا2باشد.2
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