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س یکیدر حال حاضر  ئل اسا مسا بررس یاز  ایشکل شهر عدم توجه به د یدر  ن یدر ا یفیو ک یلیتحل يدگاه ه

ن یگوناگون يه هایو ال ها یدگیچیپفرم شهر به سبب  .باشد یمنه یزم ارد  ند دیکه د هت  یلیتحل يدگاه هایازم ج

سرما سطوح مختلف  نیسنجش  مکا   .باشد یم یه 

ه حاضریدر ا       ا، مقال و آنالیاز تحل استفاده با ن راست د قالب در 3گسترده موضوع ادبیات زیل   – يیک مقاله انتقا
ه ارائه به نهایت در 4ينظر یمبان ی نظري مبانی شاکل ست 5قتحق خته ا ه تحقیت به ایبا عنا. پردا هم ک د ین م ق مور

ار هاباشد یم یبیترکنظر  افز نرم  ه از  در ادامه با استفاد SpaceS( و ) GIS( یلیتحل ي،  yn tax  (س برر و  یبه 

لعاتیتحل مونه مطا اییدر جهت تا یل ن   ..شد یمن اقدام آ 6رد اعتب

ان میج حاصل از اینتا       نش د که حوزه هاین پژوهش  ا يده ار ا يمختلف شهر د وت يارزشه اظ  یمتفا به لح

تصاد حیاز فرا يریر پذیکه با تاث باشند یمن یو نماد یفرهنگ ،یاجتماع ،ياق ه  يشهر یند طرا ار شهر ب اخت در س

متفاوتیتول ات  نیاز سرما ید درج مکا اخت  شود یمدر آن  یه  ا ارزشو شن اربرد يه را به صورت  یمکان يبرتر ،يک

در زم دگانه  ایچن ع ينه ه جتما   .دمشخص کن یو فرهنگ یطیمح ،یا
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رآ یمختلف يه هایرنده عناصر و الیفرم شهر در برگ ا مشخص  ها آنند یاست که ب تکامل شهر ر نحوه رشد و 

زند یم طه با اشکا یات گوناگونینظر .سا اند که ينه و جنبه هایفرم شهر به لدر راب آن مطرح شده   گوناگون 

ا د ها آن یتمام تحل يزیتجو یدگاهیب عضا  ایو نباد ها یان بایبه ب یلیو ب زمیدها در  انین  خته  ن یا .دنه پردا

روز ید ودها ها یکاستدگاه منجر به ب رکرد ها ییو کمب ا عملکرد ها و کا طه ب اب ت يدر ر رم شهر شده  یآ در ف

ر ح ياست و به طور مشهود جتماعیب ث یات ا اسیشهر تا رده  ظم و رابطه ب ییساختار فضا .تر گذا ن عناصر یشهر ن

آن نما يو عملکرد يکالبد روابط در فضایند ایبرآ .دهد یمش یرا در  نه ساز و یدر فرم شهر به عنوان زم يشهر ين 

رداختن به قابل یات اجتماعیمحرک ح پ ،و وجود تنوع یت دسترسیشهر در کنار پ   .کند یمدا ینمود 

ا ییها مدلو  ها روشر یاخ يها سالدر       پوشش  وریبه منظور  تئ ز  جنبه ا رم شهر مطرح شده است  يهاین  ف

تئور وان تنوع يکه  رم شهر به عن رد یکی یابیقابل دست یف طه هدف یدر ا باشد یمن آنها یتر ياز کارب ن راب

فیا یاصل ژوهش معر ربرد یو بررس ین پ اه يکا تئوریمف وع يم مطرح شده در  رم شهر به عنوان تن ابل  یف ق

اییبه منظور تع یابیدست ,Marcus( باشد یمدر شهر  یه مکانین سطوح مختلف سرم 2010  (.  

ا بررسیدر ا      ش ب ژوه ر ین پ اجتماعابعاشهر در  مف تشر یمکان – ید  اجتماعیح حیآن به  موجود در آن  یات 

رسیبا تاک ر دو عامل دست وع  ید ب تن رداز یمو  ا  .میپ اکب اجتماعید بر حیت رم شهر به  یات  ف  نایبموجود در 

فته د نیو نماد یفرهنگ ،ياقتصاد ،یاجتماع يها يه هایسرما جتماع رشکل گر ظام ا رم شهر  یمکان – ین  وف

رداز یمدر آن  یه مکانید سرمایتول ادامهد. میپ ا ر   ییدمان فضایچ يم تئوریدر چارچوب مفاهرا  یه مکانیسرم

فضا آنبه منظور درک سطوح مختلف  رم  ر ف ا ا  يا یمکانه یرماس. دم کریخواه یبررسشهر  ییدر ساخت که ب

اده از تئور آن امکان درک  یکه ط کند یمجاد یرا ا يندیفرا .شود یم يرین پژوهش اندازه گیدر ا ییدمان فضایچ ياستف

ق .دفرم شهر فراهم خواهد ش یات اجتماعید تر حیبهتر و مف تد اهیبه منظور  تحلیق مف و دسته  لیم مطرح شده به 

رداز یمن رابطه یموجود در ا يها مصداقان یدر کالنشهر مشهد و ب یه مکانیسطوح سرما يبند   .میپ

  

  

 شکلاست که  ین مطلب به خاطر نقشیت ایاهم .تشهر اس يمطلوب برا شکلن ییتع يشهر یطراح یفه اصلیوظ     

اند یمشهر  اشدیدر تحقق اهداف  تو در بر دارد و  ن رایساکن یستیز يازهایاز ن یعیف وسیکه ط یاهداف ،ک شهر داشته ب

ت گ یابیهر چه دست به عبارت  ) 1386 ،ینیحرب(. ست تر خواهد بودیو قابل ز تر مطلوبشکل شهر  ،ردیبه آن بهتر صور

گید امکان شکل    .ل خواهد شدیدر آن تسه یات اجتماعیح يریگر 
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 یهنجار یک تئورینچ در یآن مطرح شده است به عنوان مثال ل یابیدر مورد شکل شهر و ارز یات گوناگونینظر     

ا بد ییاراک ،، کنترلیدسترس ،، تناسبیمعن ،یار سرزندگیهفت مع ت یکه رعا کند یمن منظور مطرح یو عدالت ر

رهایمع رهایمع) lynch1981:73-98( .کند یمامکان وجود شکل خوب شهر را ممکن  ،فوق در شکل شهر یا  یهنجار یا

شکل شهر در قبال  یعنی باشد، یمک جامعه یادراکات  ،، رفتارهاها ارزشم و یمفاه ،نچ کامال در رابطه با عملکردهایل

اط .شود یمده یسنج یمفهوم جامعه شهر  ین بررسیبنابرا .دز خواهد شیشهر ن یات اجتماعیکه منجر به شناخت ح یارتب

ادامه به ب ابدی یمآن ضرورت  یات اجتماعیح یابیا فرم شهر به منظور ارزیمفهوم شکل  آن در  یم اصلیان مفاهیکه در 

  .میپرداز یم یشهر یطه طراحیح

  

2-1-   

رد یها شاخص فرم .تاس پدیده یک احساس قابل جنبه فرم         یافته وحدت است لیتیک ،صورت یا فرم .کالبدی ندا

ت عنوان تح تواند یمکه  دانست یشهر ید ثمره طراحیبا افرم شهر ر ) 96: 1385،اکزادپ( غیر کالبدی و یها شاخص از

تحلیاز طر تواند یم یانتزاع یدگاهیفرم شهر در د )1384ن مهر، یرز. (دشو یشهر و رفتار بررس نقش و  یدو بعد یلیق 

فضاهاینه به وسیزم   )Trancik , 1986 ( دباز و بسته درک کر یله 

 بوده زمان و مکان در شهری جوامع وفعالیتهای شهر اجتماعی مدنی، حیات شکلی و فضایی تبلور شهر شکل یا فرم     

 طبیعی، طیمح عامل 3 تعامل حاصل و است یافته بعدی دو فرا و ترکیبی ماهیتی عینیت و ازذهنیت ترکیبی در که

 و قراردارد تنگاتنگ و متقابل ارتباطی در شهر عملکردهای با شهر شکل .است شیها تیفعالو انسان و  عمصنوط یمح

 اساسی یها یژگیو از که را گسترش امکان و شکل تغییر و رشد قابلیت پویائی خصلت با همراه بودن ایستا خصلت

 حقیقت در دیآ یم حساب به شهری طراحی اساسی رکن که شهر شکل .داراست توأماً ار ،است شهر شکل دگرگونی

ان جغرافی برخی نظرم از .دبپیوند وقوع به آن در شهری یها تیفعال دهد یم امکان که است ظرفی  فقط شهر شکل ،دان

 مجموع و صنعتی و اداری عملکردهای فیزیکی، بافت دربرگیرنده شهر شکل که معنی این به .تاس شهر مورفولوژی

 و طرق جستجوی در شهر شکل دانش ) 1385 ،بیبح. (دهستن شهری های پدیده فضائی معرف که است ییها ساختمان

لۀ به که است وسایلی  و تجزیه و بررسی را خاصی ناحیه یا شهر یک یها هدف گوناگون های جنبه بتوان ها آن وسی

 یها روشاساس  نیا بر ) 1385 ،بیبح( باشند داشته متفاوتی ماهیتهای است ممکن شهر شکل عملکردهای کرد تحلیل

اه یاز د توان یمفرم شهر را . ا شکل شهر وجود داردیو خوانش فرم  یبه منظور بررس یمتفاوت بافت  ،یمرکز یها مکاندگ

تحل یبررس... و یشبکه ارتباط ،شهر ت و یگر ارجحیکدیدگاه ها نسبت به ین دیک از ایچ یکه ه یابه گونه کرد  لیو 

رس ،از سه عامل عمده تراکم توان یم یشکل شهر در مناطق بزرگ شهر ین به منظور بررسیهمچن .دندارن یبرتر  یدست

   .) 1386 ،ینیحرب. (تجاذب بهره جس یها تیفعالو 
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  یانواع شکل شهر یم بندیتقس -  1شکل 

  
]یشکل مناطق بزرگ شهر یابیارزعوامل –  2 شکل ]  

  

ر  یبا بافت شهر یوندین خوانش را در همپیا ،شهر فرمل یپنره در کتاب تحلپ یلیف      ز خوانش به رمز  دهد یمقرا و ا

او به دنبال روش و تکنا. کند یمر یتعب یکالبد ییگشا ه یآن را به سه ال ،خوانش شکل شهر است یبرا یکیز آنجا که 

، شبکه راه ها و  ا بستر طب کند یمم یتقس یها یکاربربناها ا ب آن ر  1384،یطفل( کند یمشهر مرتبط  یعیو در مراحل بعد 

ر ایماه یدر واقع و . ) 18: ابط فضانحو  زت فرم شهر را متاث لبدیموجود م ییرو بافت شهر  یعیو طب یان عناصر کا

اند یم   .د

ا پ ،مطرح شده استدر مورد فرم شهر که  یگریدگاه دید      وع و دسترسیش کشیب ا  ،در شهر یدن بحث تن فرم شهر ر

ات جامعه ینه ساز حیشهر زمفرم در  یابیتنوع قابل دست دگاهین دیدر ا.  کند یممطرح   7یابیقابل دست یبه عنوان تنوع

کم به عنوان مفاه ییایجغراف یدگاه هایه بر رد دین نظرید ایتاک. خواهد شد  یشهر  یمیدر رابطه با فرم شهر مانند ترا

ه کننده  یانتزاع گمرا اشد یمو  ا تاک ب ر دو متغیو ب تنوع در رابطه با ح یر دسترسید ب ا ی، به تحل یات شهریو  ل فرم شهر ب

ردازد یم 8ییدمان فضایچه بر روش یتک اال به دست  یشهر توسط دسترس یات اجتماعیاساس حن یبر ا . پ و تنوع ب

فضاها یف متنوعیطدر که  میکن یم یزندگ یما در شهر یعنی دیآ یم  یگوناگون یها تیفعالو  یابیقابل دست یعموم یاز 

,Marcus(. قرار دارند اشد  یمنطق یروش تواند یمدر شهر  یعموم یله فضاهایفرم شهر به وس یبررس ) 2010 و مناسب ب

لبدینما یبه نوع یعموم یرا فضاهایز عد کا رس توانند یمکه عموم مردم  باشد یمشهر  ینگر ب و  یکیزیف یبه آن دست

اشند یبصر تحلیبنابرا . داشته ب این یرشه یفضا یل بعد اجتماعین امکان  ن یو آنچه در ا .شود یمان ممکن ین میز در 

تنوع و دسترسل فرم شهر بر اساس یتحل باشد یمپژوهش مدنظر    یات اجتماعیسطح ح یبررسبه منظور در شهر  یبحث 

اشد یمشکل گرفته در آن    . ب
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فضا      ار  ظم و رابطه ب ییساخت ا در مناطق شهر یو عملکرد ین عناصر کالبدیشهر ن ز یا .دهد یمنشان  یر ختار ا ن سا

فضا شکل  یموثر ط یروهایند نیبرآ اسا یساختار ساده و منظم بوده و به خوبن یاه اگ. ردیگ یمزمان در  است  ییقابل شن

حت یدگیچیپ یدارا یو گاه اشد ینمص یقابل تشخ یبوده و به را شهر به  ییفضادر فرم  یشهر یتوجه به فضاها .ب

ز و محرک حیعنوان زم جتماعینه سا ر پرداختن به قابل یات ا امکان  ،ن فضاهایو وجود تنوع در ا یت دسترسیشهر در کنا

ر یفرم شهر را به صورت ز ین جهت بعد اجتماعیاز ار خواهد کرد یفرم شهر را امکان پذ 9یمکان – یبعد اجتماع ریتفس

  .دان نمویب توان یم

عد       آن از سازند، یم را آن که ییها انسان یها یژگیومتقابل  ارتباطات و فضاساختی آرایش با ،شهر شکل اجتماعی ب

اده ا شهریبافت  و استف  که گردد برمی ای شیوه به شهر مطالعه شکل جا این در .ددار کار و سر ،کنند یم ارزش دارای ر

ا فضا گروهی، در یا فردی شهرنشینان، ، فیزیکی و اجتماعی ابعاد .کنند یم پیدا ارتباط یکدیگر ب ا پویا رابطه شکل شهر  ب

فضای  فرم وقتی حال عین در .گردد یم مشخص شده، تولید متفاوت اجتماعی روندهای با فیزیکی بافت .دارند یکدیگر

اشند  روندها این دوباره رویدادن روش بر تواند یم ،شد ساخته شهری ر ب ر یدنم(تأثیر گذا ا به  ) 47- 46:  1384 ،پو واقع بن

جتماع یهاد هان ییگر فضا یتداع توان یمرا  یشهر یفضا نبه گفته کولکه انس یا  یفضا یبه عبارت. تدر شهر د

که در  ،اش یو روانشناخت یاجتماع یبا معان یکیزیف یفضا یعنی ،مینگاه کن یمکان یاجتماع یدر بستر دیرا با یشهر

 توان یمب ین ترتیبه ا). 330: 1379پور،  یمدن( دخاص شکل گرفته باش ینه و بستریدر زم یمکان یند اجتماعیک فرآی

 ت، مشارکیاجتماع یرفتارها ،است جهت بروز یعرصه ا یو ذهن یجتماعا ،ینیبه صورت ع یشهر یگفت فضا

رها و ارزش ،بروز اعتماد متقابل ،شهروندان و  ها یکاسترفع  ،به اطالعات یابیدست ،یو فرهنگ یاجتماع یهاهنجا

  .باشد یمجامعه  یات مدنیح یریان بستر شکل گیبیدر شهر و بنا به گفته طب... و یو روان یماد یازهاین

ا جامعه و فضا      ی بدون تصور فضا و مربوط اند بهم آشکار بدون  جامعه تصور و درک همچنین و ،اجتماعی محتو

 .شود یم تصور طرفه دو ممتد فرآیند یک به صورت وجه بهترین به ارتباط این .تاس مشکل بس کاری فضایی، اجزای

ا جوامع و مردم بنا به  .کنند یم، خلق و اصالح رندیگ یم قرار تأثیر تحت مختلف یها روش به که زمان همان از فضاها ر

روابط اجتماعیرویگفته د فضا برقرار یاز طر یدچ  ز .شود یمق   بر توان یم مصنوع، محیط به دادن بوسیله شکل رو این ا

به عنوان  ،یشهر یپور توجه به فضاها ین رابطه مدنیدر ا .تگذاش تأثیر اجتماعی زندگی و انسانی فعالیت الگوهای

 شهری و معتقد است فضای داند یمافته را مهم یتوسعه  یر از هسته هایغ ،یو اقتصاد یتوسعه اجتماع یبرا یمحرک

 .کنند یم زندگی شهروندان از زیادی شمار که جایی ،شود یمنیز  شهر های حومه شامل بوده و شهر مرکز از بیش چیزی

ت های هسته گرفتن شکل و شهر حومه مناطق از این بلوغ رسیدن به با  ای حاشیه مناطق در اشتغال و جدید خدما

                                                                            
٩ Socio-spatial 
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، ، نداشته ها حومه به توجهی که ،کاری در شهر هر شهر  رها نادیده را شهری یفضاهااز  ای مالحظه قابل درصد باشد

  .)  156: 1380 ،پور یدنم(است  کرده

که  رندیگ یمقرار  یعوامل ریشکل گرفته در بستر فرم شهر تحت تاث یشهر یگفت که فضا توان یمن اساس یبر ا     

ع و گسترده یوس یفیدر ط توانند یمن عوامل یا کند، یمف یا تضعیت و یتقو ها آنرا در  یات شهریح یریامکان شکل گ

لبد ررسیب... و یاقتصاد ،یعملکرد ،یاز عوامل کا ز هر  یان شوند که ب استتنتاج ا و زمان  ین عوامل انرژیک از ایو 

وعیاز نظر توان یمنجا یدر ا .طلبد یمرا  یاریبس همانطور که در  .تبهره جس یابیقابل دست یه فرم شهر به عنوان تن

رسیه بر پاین نظریبخش قبل گفته شد ا تنوع به تحل یه دست فوق  ف دو عاملیر به تعریکه در ز پردازد یمل فرم شهر یو 

   .میپرداز یم فرم شهر یات اجتماعیدر ارتباط با ح

  

رس      صال و  .دکر یشکل شهر معرف ن عملکردیتر یو اساس تیعنصر و خصوص نیتر مهم توان یمرا  یدست محل ات

ضاها و   ،به افراد یدسترس:  شود یمان یب یمختلف یها قالبدر  یدسترس .تگر اسیکدیبه  یشهر یها تیفعالارتباط ف

رس ها، تیفعالبه  یدسترس ه یبق ،مورد آخر یکه به استثنا .تبه اماکن و اطالعا یدسترس ،به کاال ها و منابع یدست

وده و وقوع  یکیزیف ها یدسترس رنده یگدر بر تواند یمن شبکه در بستر فرم شهر یا. تاس یازمند شبکه خاصین ها آنب

اش یباز عموم یفضاها رس .دب عوامل  یحیفرخدمات و مراکز ت ،ر اشتغالینظ یافراد به امکانات شهر یکیزیف یدست

ودک یموثر اشند یم یزندگ طیمحت یفیدر بهب فقط  و )ekenique ,1972خواهند کرد  یریرا قابل اندازه گ و آن ب

اشد یشان قابل دسترسیبه مردم قدرت انتخاب بدهند که برا توانند یم ییفضاها ن یبر ا ).15:1382و همکاران، یبنتل(. ب

ل شک یط اصلوشر از یکی توان یمرا  یعموم یله فضاهایبه وس شهروندان »یسترسد«امکان  نفراهم کرد ساسا

  . ). ..کل ش( شهر دانست یات اجتماعیح یریگ

  
  یانواع شکل شهر یم بندیتقس -  3شکل 
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انیو نفوذ پذ یقابل دسترس یهامکان      عرضه ات را یاز تجرب یدند که بتوانند تنوعگریم یارزشمند تلق یر فقط زم

ت بر وت) عتنو( یگوناگون. شودیگفته م) نوعت( »10یگوناگون«ت یفین کیبه ا. دارند  یطیمح یهایژگیجربه فضا دالل

ادهها فرمکند که واجد یم ییهامکان اشد د یکاربر یگوناگون یکه دارا یمکان. گوناگون باشند یها و معان، استف  رب

  .) 4 لشک( دگردیمتنوع م یهابا فرم یمتنوع ساختمان یهارنده گونهیبرگ

ربر     ات خود بدان یادامه ح یر جاذب برایغ یهایاده که کاربریحرکت پ یهاانید جرین و تولیجاذب با تام یهایکا

اشد، متنوع نام یحق انتخاب و تنوع برا یکه دارا یکانم. دکننیم یبانیرا پشت ها یکاربرن حوزه از یا ،از دارندین ده یافراد ب

وع به خود جذب م یرا در اوقات گوناگون با منظورها یمختلف یهاانسان یمکانن یک چنی .دشویم ز آنجا که ا. دکنیمتن

صو ها فرمها، تیفعال یگوناگون ربران مختلف با ش. گرددیم یمرکب غن یر ذهنیومردمان موجب فهم و ت  یهاوهیکا

ربر یگوناگون«ن یبنابرا. داردیرا عرضه م یمتنوع ین امر معانیا. پردازندیر و فهم مکان میبه تفس یگوناگون کته ن »یکا

ا افزاین است که میا یهدف از گوناگون. باشدیک کل میاصل گوناگون به مثابه  یدیکل انتخاب ر هدیزان حق  اما . ش د

ز تحرک باال یکسان. کندیدا میپ یزان تحرک بستگیبه م قدرت انتخاب خود ز  ییکه ا ر باشند قادر خواهند بود ا برخوردا

  )1382: 62-59و همکاران، یبنتل(. مند شوندها بهرهتیتنوع فعال یایمزا

  

  [] 2 یشهرانواع شکل  یم بندیتقس -  4شکل 

آن به وسیموجود در فرم شهر و تحل یه مکانیسرما یدر ادامه به بررس رسیل  دمان یچروش ه بریبا تک یله تنوع و دست

  .میپرداز یم ییفضا

 

 

  

                                                                            
١٠ Variety 
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ارگانیافته یبه صورت سازمان  يطه شهرسازیما به تجارب بشر در حیفرم شهر مستق      ن یدر ا .شود یمک مربوط یا 

ا پ ردن به ماه یراست ز آنکه نیت و منطق فرم شهر بیب ر ا ف یانه تا تعاریو آرمانگرا یلیف تخید از تعاریجد یفیازمند طیشت

ا در رابطه با زندگ یو منطق یلیتحل يک تئوریازمند ین ،نگر باشد یو بخش یاصول ات یو ح یاست تا بتواند فرم شهر ر

از  يموجود در فرم شهر بستر یعموم يفضاها .دکن یف صورت گرفته بررسیاز تعار یدر چارچوب ار ردر شه يجار

اده است و هنگام يرا در خود جا يو اقتصاد ینییو آ ینید ،یفرهنگ ،یاجتماع يها ارزش ن یا اب انسان افتنیارتباط  د

 يدر شهر و فضاها یات مدنیبسته به درجه وجود ح یبه عبارت .ابندی یمشکل  یات اجتماعیاز ح یسطوح مختلف افضا ه

آنچه به عنوان  .دخواهد آم دبه وجو یمکانه یسرمات یو در نها یو روابط اجتماع ها ارزش يریامکان شکل گ يشهر

ضا هیسرما   .دان کریب توان یمر یدر شهر مطرح است را به صورت ز ییف

ف شده یستن متناسب و هماهنگ شهروندان را بر اساس حقوق متقابل و تعریاست که امکان ز يدار شهریشهر پا     

 گردد یمسر یم شود، یمده یه نامیاست که آنچه به زعم صاحبنظران سرما ين شهریدر چن .کند یمفراهم  یجامعه مدن

جاد درآمد به کار یجهت ا یاست که شخص یا منبعیاست مولد  یعام آن ثروت يه در معنایسرما.  ) 15 :1388،ورجعفرپ(

رد یم ز سرما تر عیوس یو برداشتیبورد. ب ائه یا صر يکه و يبه طور دهد، یمه ار است که در  یه هر منبعیسرما کند یمح یت

 stone ( دت و رقابت بر سر آن به دست آورق مشارکیرا از طر یاثر بگذارد و به فرد امکان دهد سود خاص یعرصه خاص

ز سرمایافت بوردیگفت که در توان یمن یبنابرا. )  2001 , ک یه یسرما .ته در اقتصاد اسیسرما یپول ياز معنا تر عیوسه یو ا

 ،یه فرهنگیسرما .دریر ملموس به خود گین ملموس و غیو همچن یر پولیو غ یشکل پول تواند یممنبع عام است که 

جتماعیسرما ،ینیه دیسرما ،يه اقتصادیسرما ا یگروه  ،گاه فردیو جایبورد .روند یمه به شمار یو انواع مختلف سرما یه ا

ا در  ر در یین و تغیو نماد یفرهنگ ،یاجتماع ،ياقتصاده یاز سرما يزان برخورداریوابسته به م یاجتماع يک فضاینهاد ر

اساس آنچه در مور .داند یمه در طول زمان ین چهار نوع سرمایب ایحجم و ترک تباطات دبر   ،یاجتماع يشبکه ها ،ار

امکان وجود و شکل  دگفته ش یات مدنیح يریبه عنوان بستر شکل گ يشهر يدر فضا ها تیفعالاتفاقات و  ،داد هایرو

صاد ،یاجتماع يه هایسرما يریگ هد آمیو نماد یفرهنگ ،ياقت ع یهر  يریشکل گ .دن در آن به وجود خوا ز انوا ک ا

اسایسرما  یعملکرد و معن ،فرم یعنی يشهر يدر فضا يجار يمتاثر از مولفه ها توان یمرا  ویر بوردیتفس سه بر 

  .دمشاهده کر

انواع سرما یکیبه عنوان  یه اجتماعیبه عنوان مثال سرما        يا بالقوه ای یاز منابع واقع يمجموعه ا يه شهریاز 

 یامکان بهبود زندگ تواند یمکه  دیآ یمشده به وجود  يدر بستر روابط نهاد یاجتماع يجه شبکه هایاست که در نت

اش يت مندیش رضایو افزا يشهر ا به همراه داشته ب ا .دشهروندان ر  ،یکیزیبه مثابه نمود ف يشهر يان فضاهاین میدر 
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چن. 11کند یمت یا قابل رویو  آورد یمده یکه شهر را به د شوند یمن آن چه قلمداد یو تجسم نماد يعملکرد ن یدر بستر 

ز بازخورد  دهد یمخود را جلوه  یو شاداب ییایاست که شهر پو ییفضاها  توان یمکاربران شهر  یاجتماع يها مناسبتو ا

روابط ب یضمن امکان ده يشهر يدر واقع فضاها .ترا داش یه اجتماعید سرمایتول انتظار باز له ین شهروندان به وسیبه 

 ياریشهر  یات جمعیند توسعه حیدر فرا یه اجتماعید سرمایبه روند تول دخو يجاد شده توسط مولفه هایا يها تیفیک

ه یبه سرما ین معمولیل زمیدر تبد يشهرساز يبه نقش پروژه ها توان یمن یهمچن ). 7 :1388،پورجعفر( رسانند یم

جتماع ياقتصاد روابط ا ختن به عملکردها و  ضایتشک يله مولفه هاین پروژه ها به وسیدر ا یبه واسطه پردا  يل دهنده ف

و مبه نا یله اقتصاد دانیکه به وس يشهر   ) De soto , 2000( .مطرح شد نام برد   12هرناندو دست

ر ا      ر گرفتن سرما توان یمن اساس یب ر هم قرا ا کنا صاد ،یاجتماع يه هایگفت که ب در ن یو نماد یفرهنگ ،ياقت

جتماعیسطح شهر در   يشهر ياز فضاها يساختار یعنیان دارد یدر آن جر يات شهریکه ح  13یمکان – یک نظام ا

 یند طراحیحاصل فراه ین نوع از سرمایا.  شود یم یه مکانیسرماه به عنوان یاز سرما ید نوعی، منجر به تول يشهر

ر زندگ يشهر و سبب  بخشد یم، نظم   کند یمت یآن را حما یعنی گذارد یمر یشهر تاث یدر ساختار شهر است که ب

آن  یدگرگون ,Marcus( . شود یمو تحول  2010 (   

ا شناخت      ز  یب  يه تئوریبر پا میتوان یمآن را در شهر  لینه تحلیدر ساختار فرم شهر حاصل شد زم یه مکانیسرماکه ا

ضایتوسط روش چ 14رفرم شه یلیتحل رس ییدمان ف استفاده از دو عامل دست   .میر فراهم کنیو تنوع به صورت ز یو با 

 

ظر       ورها و ه ین ا شهرساز ینیادیبن يها يتئ اط ب تعر يکه در ارتب ا یف شده و کاربست یمعاصر  افته اند ذات

حافظه کار هستند و به ما  گرا و م اشند ،رندید چگونه شکل بگیکه شهرها با ندیگو یماصول چگونه  ،چگونه ب

ارائه تحل 15بمانند و چگونه خواهند شد صد  ص در  یدر رابطه با چگونگ یمنطق یلیو ق صو عملکرد شهرها به خ

اجتماع عاد  ا د یاب رند و صرفا ب از طر يدن به عملکردیرس یدر پ يزیتجو یدگاهیآن ندا وب   یق طراحیمطل

هید .باشند یم یشده و اصول یمهندس ودها ها یکاستکه منجر به بروز  یدگا ات یح يریدر شکل گ ییو کمب

                                                                            
ه ب يبرا ١١ جوع کنیتوان یشتر میمطالع   :د به  ید ر

Source: Stephen Alrige, David halppaeprner , Social capital a d iscussion 
Source: Social Capital a feovriNeawtioofn  thael Slittaetriasttuicrse, Soctco iable Arn  analysis and  Reporting Division 

١٢ hernando de so to  
١٣ socio-spat ial  
١٤ analyt ic al th eory of urban fo rm 
ر ١٥ رتئو ه در د چ ن  آ انند  م ز يبه  سا شهر Ne(  ينو w U rban is m ( مند ش شد هو ل ر م)   smart growth( و اصو ه  ائ ر   . شود یا
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، به دل یاجتماع رم شهر ف پیدر  از فضاهایصح ینیش بیل عدم  اده  هش سطح  يشهر يح در استف ه یسرماو کا

  . شد ها آندر  یمکان

ز یا     ا ورن جنبه  ز يها يتئ وسط بیبه صورت عم يشهرسا تئورد 16ریلیل هیق ت  17يدمان فضایچچ«ير 

استیتشر حت يده ویبه عق.تح شده  ا به را ا  یم خت ییها قدرتو ب اریکه در ا ر د روژه هایا پ  يشهر یطراح يم از 

ل میکن یمت یحما ها آنجاد یو ا رد عم از کارب ا  چن يها ینیبش ینده و پیدر آ ها آن یام آن  ن یمربوط به 

ر ا کم میکن ینم يطرفدا جو درم یو ب روژه ها ياریم بسیابی یجست پ امه ر یطراح ياز  رن در قرن  يشهر يزیو ب

فق به عمل به وعده ها در رس ژیمعاصر مو استرات اهداف  اندیدن به  خود نشده  ا یبرا. ک  چه واقع آن  ن اساس 

اشد یماز یمورد ن ا شهرساز دیجد ياصول گرا يشهرساز يک تئوری ب طه ب اب ا ن.تستین يدر ر لکه م ز به رشد یب ا

ز تخ رویو دور شدن ا ریل و  ا دا ا ن. .میا ر تئوریر واقع م زمند  گریتحل يا طه میهست يل  اب ا فهم ر اند ب ان یم که بتو

جتماعح««و »رم شهرف«« ح يرات پروژه هایتاث،» شهر یات ا ا يشهر یطرا لید و اینما ینیش بی ار اب ت ین ق

اشد ا داشته ب جد»ییه مکانیسرماح س««که  ر ا بسن فرم شهر ر ضا یدر بررس     .دشکل گرفته در  ، روابط ف  ییفرم 

همیبس ر با ا ابط فضا. ت است یا ز رو ان مشترک ین بیل شده است و در ایتشک ییفرم شهر از مجموعه ا ن فضا به عنوان زب

در  يات شهریبه آنچه در مورد  فرم و حن اساس و با توجه یبر ا.  )26 :1386عباس زادگان ، (در شهر مطرح است

ا تکیگذشته گفته شد ، تحل يها بخش ر روابط فضاهایل فرم شهر ب و  یجاد امکان بررسیل ایبه دل یباز عموم يه ب

اشد یمو مناسب  یمنطق یشهر روش یات اجتماعیل حیتحل طه ب ين براین بیدر ا.  ب  يها فرمن یفهم بهتر راب

ضا فرآ ییف جتماع يندهایو  ضایتحل« يها روش یا وسعه پ یمتنوع» ییل ف ن یدر ا .دا کرده اندیابداع شده و ت

ضایمانند روش چ هنتوانست یچ روشین  هیب زدیل ایکامل به تحلبه طور جامع و  ییدمان ف دمان یروش چ. ن روابط بپردا

ضا وسط ب ف ع ان هنسن یر و جولیلیل هیت وریا .شدابدا ک ی یو نظم درون ییل ساختار فضایتحل يبرا ين تئ

م شهریس اجتماعیبر پا يست ر و روابط  تحلیک رویدر  یه رفتا رده  یلیکرد  ر ب ابطه ن روش یدر ا.  شود یمبه کا ر

انیچ ل یدم ها با یک جزیکدیه فضا ارامترها يهایژگیو و ردیگ یمل قرار یه و تحلیگر مورد ت ضاها به صورت پ  يف

رائه  یکیوگراف یاضیر که  یلیبه واسطه ابزار تحل ییدمان فضاین منظور ، روش چیبد ).64:1381زادگان؛عباس (شود یما

زد یفرم شهر بر اساس روابط ب يبه مدلساز تواند یمار دارد یدر اخت ضاها بپردا چ. ن ف ش  ضایرو در  یبه خوب ییدمان ف

ظر وان تنوعین رم شهر به عن رس یه ف ابل دست ث شده است  یق را به ین نظریا. بح رم شهر  له دو عامل یوسه ف

رس وع یدست ب مفاه و تن ال ضایدر ق حو ف حلمو ییم ن ر یرد ت آن به بررس دهد یمل قرا اساس  ه یسرماسطح  یو بر 

زد یمدر شهر  یمکان ,Marcus( پردا رس یعنیاد شده یعوامل .  ) 2010 ه یدست تباط با مفا ار را در  وع  م نحو یو تن

ضا   :ان کرد یب توان یمر یبه صورت ز ییف

                                                                            
١٦ Bill Hill ie r  
١٧ Spac e Syn tax 



 

١١ 
 

جا به معناین ایدر ا یدسترس ابل ين در سطح شهر  یعموم يبه فضاها یابیت دستیق

اشد یم رسیتحل .ب ا  یل دست ر رم شهر  ا  توان یمدر ف اط ب تب ز پا یکیدر ار اهیتر يه ایا ا چین مف تبط ب دمان یم مر

ایا. دان کریب 18يطوط محورخ ،یعنی ییفضا ر ساده شده  ا ز  ين خطوط نمود انیخا از شهر يو فضاها ها اب  يب

تحلیو پا تیه و اساس  تر اشند یم ییب فضایل  حور. ب ک یدر  »دیو د یدسترس«ن خط یتر  یطوالن يخط م

انال حرکت است يط شهریمح F( کند یمدا یپ يه بهتریتوج یکه در عبارت ک i gu ei re d o  & 

A m ori m, همپ توان یمرا  يل خطوط محوریتحل : ضا يوندیدر رابطه با   يوندیهمپ رد .تدانس ییف

حور ییفضا رزش هر خط م ضا( يا عداد خطوط یانگیبه م) ف ضاهای(ن ت آن به  یواسط) يا ف ز  است که بتوان ا

ضاها ، یشهر رس يتمام ف تید تغیانگی، میا به عبار تعداد  تیین  ضا به  یر جها ز آن ف تمام است که بتوان ا

) دیشهر رس يفضاها H i ll i er&  Vau gh an,  ). رتیبه ا زان یم یگفت به منظور بررس توان یمب ین ت

رس حور یدست از نقشه م اده  استف همپ يبه فضاها در شهر  ضا يوندیو  اند یم )19کالناس یر مقد( ییف  یلیتحل تو

ا ب فرم شهر ر ختار  ز سا .دان کنیمناسب ا

  
پ -  5 شکل   [] 8 شهر یساختار اصلو يوندیهم

  
ه فرم خط یب خطیترت -6 شکل ها منجر ب شهر  یفضا

  [] 14 استشده 

  

رم شهر در برگ  هایف ضا ت دسترس ییرنده ف ت متفاو ا درجا ضا یب تردد ف اشد یم ییو  و  ب

ز ایهر  ا ضاها به جهت اهمیک  ت کنند یمدا یکه در شهر پ یتین ف او همپ یسطح متف ا خواهند داش يوندیاز  . تر

ق وع در وا ث تن ثتحت  عبح ن عوامل به طور معمول تحت یا .ردیگ یمشکل  يشهر ير عوامل موجود در فضایتا

R(  20یمحلبا شعاع خاص  ير حوزه هایتاث  = 3،5 ر  ) 7, را صم و رندیگ یمق تژمات یت ز یکه در هر  یکیاسترا ک ا

اسی( شود یمگرفته  فضاها رس )تا شده  تردد و دست ضا یمنجر به  همیجه افزایدر نتشتر یب ییف  يپوندیش 

                                                                            
١٨ Axial   
١٩ glob al 
٢٠ local 
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ر وجوه د ییفضا هد شد که ب ختارفضا يگریخوا ز سا حرکت ییا صاد  اجتماعیو   21مانند اقت وع  تن ث یا  ر یتا

 ير جاذب برایغ يهاياده که کاربریحرکت پ يهاانید جرین و تولیجاذب با تام يهايکاربر گریبه عبارت د  . گذارد یم

ربرن حوزه از یاز دارند،ایات خود بدان نیادامه ح حق  يکه دارا یمکان ، فیو با توجه به تعر کنندیم یبانیرا پشت ها يکا

   . شودیده میباشد، متنوع نام شهروندان يبرا يشتریب انتخاب و تنوع

وند بیشترین که کند یم مشخص را محورهایی ،پرتردد يشهر يفضاها ،ییچیدمان فضا تحلیل در       شهر با را يهمپی

رنشهر  کل سطح در حرکت انداختن جریان به در بیشتري قابلیت از و دارند  به فضاها این که است وشنر. دبرخوردا

ر ا برخوردار شهر سطح در مخاطب پر يها تیفعال براي جذب توان بیشترین از خودي خود به صورت ن یهستند و ب

ضاهاي و دهد یم را شکل شهر در زمین کاربري توزیع نحوۀ که است اصلی عامل شهري شبکۀ ،اساس  فعالیتی تراز با ف

ضاهاي .سازد یم مشخص شهر سطح را در حداقل و حداکثر ا ف  کاربریهاي که فضاهایی هستند حداکثر فعالیتی تراز ب

  ) 1388 ،رنهادف( .باشند شهر و فرعی اصلی مراکز توسعۀ بستر توانند یم و کنند یم جذب را پرمخاطب

  
ذبه  و)  A( قطب جا ر ر تاث يب لیحرکت  د و ار ترت یر د ایبر  فض ر یتاث ییب 

ار   .دند

ه تاث)  M( تحرک رقطب جاذب آن نیب از  دارد و  ل ردیگ یمر یز تاثیر  بر  یو

فضایترت یب  اریتاث ی   .در ند

فضایترت ا) C ( ییب  ذبه  قطب جا حرکت و  ر  لیتاث يب ارد و د ا آن یر  ر یتاث ه

ارن د آن ن   .دمتقابل بر 
   [7] و حرکت ییبات فضایترت ،ان جاذبهیرابطه م – 7 شکل

س یلیاگرام تحلید -  8 شکل دحرکتا ،یدستر  ،قتصا

فعالت از    در شهر یتیر

استناد به عوامل  ییدمان فضایه روش چیل فرم شهر بر پایتحل      رسد(اد شده یبا  منجر به درک  تواند یم )عو تنو یست

از  .ددر فرم شهر شو یه مکانیسرمااز  یسطوح مختلف جاد یمنجر به ا تواند یمشکل گرفته در شهر  هیسرماهر سطح 

به  .دشو يو اقتصاد ینییو آ ینید ،یفرهنگ ،یاجتماع يها تیفعالندها و یفرادر رابطه با  یمتفاوت يو رخدادها ها ارزش

امکان بروز خواهند  يشهر يدر شهر و فضاها یات مدنیحبسته به درجه وجود  یعبارت افت و منتج به یارزش و رخدادها 

   .دخواهند ش یه مکانیسرمابه نام  ،ه در شهریاز سرما ینوع يریشکل گ

                                                                            
٢١ mov ement economic 



 

١٣ 
 

ا      ضایو چ )نکال( اس شهریدر مق ییفضا يوندیکه نقشه همپگفت  توان یمن اساس یبر   ،یاس محلیدر مق ییدمان ف

 يات شهریح حبه منظور شناخت سطل فرم شهر یتحل يبرا يقدرتمند يها کیتکن ع،و تنو یدسترس یبه منظور بررس

اشند یم االتر يوندیسطح همپ زکه ا ییها بخشدر  .ب و  ياقتصاد يه هایامکان رشد سرما توان یم باشند یمبرخوردار  يب

ر پ یرا داشت از طرف يتجار ز ین یاجتماع ين فضاها امکان بروز تعامالت و رفتارهایاده در ایبه واسطه سطح تردد باالت

ابعاد دیبه ا توان یمن یبنابرا ترفباالتر خواهد  جتماعیمانند سرما یه مکانیسرمااز  يگریجاد  ن بسته به یا نمادیو  یه ا

   .دکمک کن یمکان يو مولفه ها یطیط محیشرا

ز همپ يا یمکانه یسرما ضا يوندیکه با استفاده ا گ ییبات فضایترتو  ییف ا ا يندیفرا .شود یم يریاندازه  که  کند یمجاد یر

ب ین ترتیبه ا .شود یم يشهر یو طراح يشهر يها لیتحل شهر در یات اجتماعیح د تریآن موجب درک بهتر و مف یط

اشیبا ه یسرما ،باشند تر بزرگهرچه  یه مکانیسرما يریاندازه گ يبرا ییدمان فضایچ يارهایم که معید در نظر داشته ب

از روشها يشهر یند طراحیرا در فرایز باشد ینم ییفضا يبرتر ین به معنیاما ا شود، یمشتر یز بین یمکان  ياستفاده 

ضایمانند چ یلیتحل اه  یبه بررس ییدمان ف ردازد یم یطراح يها حلو قضاوت در مورد ر  يها روشگر یبه عبارت د .پ

حیم گیاستفاده کرد و نه تصم 22یطراح یبه عنوان حام توان یم یلیتحل شکل  یه مکانیسرماشناخت .   23یرنده طرا

چهار گروه فراهم  يگرفته در فرم شهر امکان دسته بند به واسطه  ين دسته بندیدر ا. ) Marcus,2010(شود یمآن را در 

ن که یو با توجه به ا باشد یمن عملکرد شکل شهر یتر یت و اساسیعنصر ، خصوص نیتر مهم ین که عامل دسترسیا

ا  توان یم شوند یم یابی، کاال و منابع و اماکن قابل دست ها تیفعالاست که افراد ،  يشهر يبه فضاها یدسترس آن ر

ا توجه به درجه . در فرم شهر دانست  یات اجتماعیح يریو الزم شکل گ یشرط اصل ا ب در درجه دوم عامل تنوع ر

ق تعداد یت هر محل از طریت فعالیتنوع و اهم یعنی. ان کرد یب توان یم یت آن توسط عامل دسترسیت و تقویحما

آن دسترسیکه تحت تاث يافراد رند تع یر آن محل قرار گرفته و به   ین خود موجب تراکم نسبیو ا  شود یمن ییدا

آن  ها تیفعال ات یح يریجهت شکل گ یشرط کاف توان یمب عامل تنوع را ین ترتیبه ا.  شود یمو باال رفتن تراز 

صرفا  ها تفاوتن یه ندارد و اینسبت به بق یتیو ارجحک از گروه ها ارزش یچ یه يم بندین تقسیدر ا. دانست  یاجتماع

ل یتحل ير هایگفت که متغ توان یم یبه طور کل .باشند   یمن فضا هایفعال در ا يو نهادها يرشه یبر اساس زندگ

ضایفرم شهر در روش چ ا ی، اییدمان ف ضا – یشهر در قالب اجتماع یات اجتماعیکه ح دهند یمن امکان ر و  یبررس ییف

ضاها يم بندیاست در تقس یهیبد .ل شود یتحل ب ف به طور   يموجود در هر حوزه شهر یعموم يصورت گرفته  قال

  .  را خواهند داشت  یه مکانیاز سرما یسطوح مشابه ینسب

                                                                            
٢٢ Design support 
٢٣ Design d irector 
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    یه مکانیسرمابر اساس سطح  يشهر يحوزه ها يبند هدست – 1 لجدو

  یقیتطب يفضانمونه   تنوع  یدسترس  یه مکانیسرما  يحوزه شهر

مل ییشهرگرا Super( کا  ur ban (  ایم  باال  باال  ادیز ن  ،مزیدان ت هت   من

را Pseudo ur( ییشبه شهرگ ban (  سط پ  نییپا  باال  متو ه  ریمنطق ا ،يچ ت تالنت    آ

شهر ه  sub ur(  يحوم ban (  ا  باال  نییپا  کم نت آتال شهر  ه    حوم

ر کمیبس  ) anti urban(  يشهر ریغ کیوین ام، یب يمرکز ا  نییپا  نییپا  ا   ور

  

  

  
   منهتن ،مزیدان تایم -  9 لشک

  

  
تا ،يچ تریمرکز پ - 10شکل     آتالن

  
   ورکیوین ام، یب يمرکز ا - 11شکل 

  

  
   آتالنتاحومه شهر  -  12شکل 

امکان را به ما یافوق  يدسته بند      هد یمن  ختار يکه ارزشها د کرده و در جهت انجام  ییفرم شهر را شناسا يسا

ل )هل گر توسعیسهت( کمحر يشهر یحطرا يپروژه ها به واقع با درک  .میاستفاده کن ها آناز  یتیو باال بردن تراز فعا

اولو یه مکانیسرماسطح  امکان  ر یجد يانجام پروژه ها یچگونگ ینیش بیو پ يت بندیشکل گرفته در فرم شهر  د ب

  .دبه وجود خواهد آم ،شبرد و توسعه اهدافیله پیموجود به عنوان وس ياساس ارزشها



 

١٥ 
 

 
رعا ید در نحوه بررسیکه با یاز اصول یکی      استفاده  ا ی یشناس  ت شود روشیو شناخت داده ها و اطالعات مورد 

ز  یدن به شناخت علمیرس يشود که برا یگفته م ییها در مفهوم مطلق خود به روش یروش شناس .تاس يمتدولوژ ا

ز  ،ن پژوهشین منظور در ایبد .دشو یها استفاده م آن رز یبه منظور بررس ریز يها روشا در  یه مکانیسرماسطح  یابیو ا

  .تفرم شهر استفاده شده اس

ز یککیتکنن یا  د یمف يها کیتکن ا

طه یپیچیدگ درک يبرا يشهرساز ضای و راب ح روابط یصح و سنجش یبه منظور بررس .باشد یمشهر  يو عملکرد یف

لبدیم ضا يان عناصر کا ت .دک استفاده کرین تکنیاز ا توان یم یاجتماع يندهایو فرآ ها تیفعال ،ییف ک یتکن یبه عبار

ضاهت( يرفتار يو الگوها ییفوق بر اساس روابط فضا اساس م )اردد در ف خطوط به 25يپوندیزان همیموجود در شهر و بر 

زد یمل ساختار شهر یبه تحل   )1381زادگان،  باسع( پردا

 علوم یاد ملیف بنیبر اساس تعر:   

اشد یم یمکان ش اطالعاتیل و نمایافت ، تحلیره ، بازیوارد کردن ، ذخ يگاه اطالعات برایت پایریستم مدیک سی .  ب

ج اهداف در پایاز به منظور تحلیداده و اطالعات مورد ن ل داده ها یه و تحلیتجز .شود یم ينگهدار 27گاه دادهیل و استنتا

انجام است که  یمختلف يها روشبه  یگاه اطالعات مکانیدر پا صم يریم گیبه روند تصم تواند یمقابل   28يم سازیو ت

ضاها ،  یبررسبه منظور . کند  یبانیکمک کرده و از آن پشت  يگاه داده هایجاد پایا يشهر يو عملکردها ها تیفعالف

و  یمکان( گاه داده یجاد پاین جهت ایبر ا. است  یمهم و اساس یه جوانب را پوشش دهد گامیکه کل یفیو توص یمکان

  . کند یمدا یاز شهر ضرورت پ) یفیتوص

ز  یابیتنوع قابل دست يرا بر اساس تئور 29پژوهش يچارچوب متدلوژ توان یمن اساس یبر ا      فرم شهر با استفاده ا

  . شنهاد دادیر پیدر شهر به صورت ز یه مکانیسرمال سطح یبه منظور تحل ییدمان فضایک چیتکن

  

                                                                            
٢٤ Sp ace Syntax 
٢٥ Integ ratio n  
٢٦ GIS  
٢٧ Geod at abas e  
٢٨ Decision Taking  an d Decision Making      
٢٩ Res earch Method 



 

١٦ 
 

  
وژ -  13شکل    پژوهش يشنهادیپ يچارچوب متدول

  

  

داراي جمعیتکهاستملیفراوملیسطحدرشهرکالنیکومشهدشهريمجموعهمرکزمشهدشهر     

ر 2400 یبیتقر اعظمیبخش گردشگريوزیارت شنقرین شهر تحت تاثیااستهکتارهزار30مساحتونفرهزا

صادي واجتماعیفعالیتهاياز ن یا يریشکل گ یبستر اصل یعموم ين فضاهاین بیدر ا .تخود را صورت داده اساقت

ر یکه ا یراتین فضاها و تاثیدر ا هشکل گرفت يها تیفعالو  یعموم ين شناخت فضاهایبنابرا باشند یم ها تیفعال ن دو ب

رند یمگر یکدی ضایشکل گرفته در آن و سطوح سرما یات اجتماعیانواع ح یامکان بررس گذا ر خواهد یرا امکان پذ ییه ف

هد شد درجه بند لذا د؛کر مه به آن پرداخته خوا ادا ر حسب سطح سرما يشهر يحوزه ها يآنچه در  بر اساس  ییه فضایب

  .باشد یم شپژوه يشنهادیپ يمتدولوژ

  شهر یخیروند توسعه تار –  14شکل 
  

  موجود يها یدسترس – 15شکل 
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رس      ضاها و  یهمانطور که گفته شد دست ز  .تگر اسیکدیبه  يشهر يها تیفعالمحل اتصال و ارتباط ف ا استفاده ا ب

ز . شود یممشخص را  ییفضا يوندینقشه همپ توان یموضع موجود شهر مشهد  یکیزیف يها یدسترس همانطور که ا

ضا يوندینقشه همپ همپیشتریب يدارا )ه شهریوسعه اولت( شهر یانیم يها یدسترسمشخص است  ییف در ساختار  يوندین 

اشند یم ییفضا ا  یاصل یانین بخش توسط معابر شریت ایتقو )حضورن تردد و یشتریب( .ب شهر و ارتباط متنوع آن ب

از بیا .تن موضوع کمک کرده اسیگر به اید يها یدسترس دن به یواسط جهت رس ين فضاهایشترین بخش از شهر 

 یفرهنگ – یو مراکز مذهب یخدمات ،يامکانات اقتصاد نیتر مهمرنده یدر برگ وشهر استفاده کرده است  یاصل يفضاها

اشد یم  يها بخشدر  ییفضا يوندیکه درجه همپ شود یمشهر مشخص  ییفضا يوندیل نقشه همپیبا تحلن یهمچن .ب

ز سطح  یو شرق یجنوب ،یغرب یانیم ن فضاها اغلب در توسعه در مرحله دوم توسعه یا .باشند یمبرخوردار  يتر نییپاا

صاد حرکت تاث حوزه  .تداشته اس ها بخشن یا ییشد فضاند ریبر فرا يقابل مالحظه ار یساختار شهر قرار گرفته اند و اقت

همپ يکه درجه کمتر)  3وزه ح( يبعد زیرا به خود اختصاص داده اند کمتر ییفضا يوندیاز  صاالت ن سطح ا ضا ات را  ییف

تمام فضاهایجهت رس ا دارا  یعموم يدن به  اشد یمشهر ر ا ماهحوزه ن یا .ب داشته و  یو خوابگاه یمسکون یتیعمدت

وسط فضاهایکه رس دهد یمشکل )  1وزه ح( جاذبه يها قطبدن به یمبدا را جهت رس يفضاها آن ت واسط  يدن به 

اسیانجام پذ)  2 وزهح( رسیم ،1 حوزه يباال يوندیمپه. تر  ردد  یزان دست اده است که این بخش افزایرا در او ت ن یش د

اشد یم یعموم يبه فضاها یش دسترسیافزا یبه معن  يریشکل گ یبستر اصل یعموم ين که فضاهایو با توجه به ا ب

صاد ،یاجتماع يه هایسرما اشند یمن در ساختار شهر یو نماد یفرهنگ ،ياقت  يفضا یت اصول طراحیو با فرض رعا ب

رمد( يشهر انس یه مکانیسرماد یمناسب جهت تول ين بخش را بستریا توان یم )اعملکرد و معن ،ر ف ن یا .تدر شهر د

ضایفیک انس شود یمگر به مرور کاسته یدر مناطق د ییت ف تبع پت   .تدر آن کمتر خواهد گش یه مکانیسرماد یل تولیو به 

  
  شهر ییفضا يوندیهمپ – 16شکل 

  
  ییفضا يوندیشهر بر اساس همپ يحوزه بند –  17شکل 
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گر حوزه ید يها بخشاز  ،ادهیان انداختن حرکت پیجاذب در به جر يو عرصه ها ها يکاربر دبر اساس آنچه گفته ش     

ا افزا کنند یمت یحما )بر جاذیغ يها يکاربر(خدمات  ا افزا ،ش حق انتخابیو ب  يها تیفعال زتمرک .دهند یمش یتنوع ر

ا  یمیارتباط مستق هشهر مشاهده ک يمرکزحوزه در  توان یمشهر را  )ید و مراکز مذهبیراکز خرم(ت یجاذب جمع یاصل ب

 يوندیاد شده با نقشه همپیسه عوامل یا مقاب. دن بخش برقرار کرده انیدر ا یهمگان يو تمرکز عرصه ها ین عمومیادیم

 يها تیفعالحضور عملکرد ها و  .دمشاهده نمو توان یمباال  يوندیمپبا ه يرا در منطقه ا ها آنپراکنش  شهر ییفضا

اول د( جاذب بات یجاذبه دانست که بر اساس ترت یاصل يها قطببه عنوان  توان یمرا  )مطهر حرممجموعه ر درجه 

ر قرار یگر را تحت تاثید ير گذاشته است و محدوده هایتاث يوندین سطح از همپین رابطه بر ایجاد شده در ایا ییفضا

ان طراحان و سازندگان بر سر دو مفهوم یم ین منطقه از شهر مشکل کنونیدر واقع ا ).تر اقتصاد حرکیاثت( داده است

ا عرصه ها يها لیپتانسرا با توجه به  »بودن ياقتصاد«و  »شدن یاختصاص« ا یعموم يموجود در رابطه ب ن یزش ایآم ب

تبلور کالبدیدو مفهوم در عرصه عمل و  ضا یتیتنوع و تراز فعال اب و حل کرده، يافتن  اال منجر به تراکم ف و  ییب

آن منطقه شده است که ردر ف یاطالعات   .ترا داش یه مکانیسرماش سطح یاز آن انتظار افزا توان یمجه یدر نتم 

ا فاصله گرفتن از حوزه مرکز        ،جاذب يها قطب ،یعموم يل کاهش سطح عرصه هایبه دل ،زان تنوعیاز م ،شهر يب

ضا یو کاهش دسترس ها تیفعالشدن  تر یاختصاص ر اساس ب. دیآ یمن ییپا یتیکاسته شده و تراز فعال ،)يوندیمپه( ییف

ا به صورت  يشهرحوزه چهار  توان یم ،گفته شد ییفضا يوندیدر رابطه با همپ یتیفعال يآنچه در مورد تنوع و تراز ها ر

)  هنقش   .تموجود صورت گرفته اس یتیفعال يفوق صرفا بر اساس تنوع و ترازها يدسته بند .دش داینما( 

  
گان يتمرکز عرصه ها –  18شکل  ر یاصل يها تیفعالو  یهم رصه هایتحل –  19شکل   شه گان يل ع ال یهم و  یتیو فع

دیهمپ   ییفضا يون



 

١٩ 
 

  
ها – 20شکل  ه يها قطبپرمخاطب و  يفضا   جاذب

  
   یتیفعال يتراز ها يدرجه بند –  21شکل 

  

 

رس      آنچه در مورد دست استناد به  تنوع فضا یبا  تقس ییو  فته  يها يبندم یفرم شهر گفته شد و  صورت گر

رم  یه مکانیسرماسطوح  میه موارد به تقسیبر پا توان یم ،ن دو عاملیدر شهر بر اساس ا فته در ف شکل گر

  :پرداخت  شهر

همیدر ا : 1حوزه  ضا يپوندین حوزه سطح  ز شهر  ییف رخوردار ین میشتریبا اشد یمزان ب به منابع  یو دسترس ب

حت یکیزیف وسط شبکه ها و معابر موجود تقو یبه خوب یاطالعات یو  پشتیت انیت و  گ .شود یم یب ر  يریقرا

تمرکز فضاهاجاذب  یاصل يها قطبن یشتریب الیو افزا یهمگان يو  فع ز  ترا وع و  ن حوزه منجر یدر ا یتیش تن

انتخاب برا يریش حضور پذیافزا قدرت  ت که بر ا يو  اس س یشهروندان شده  اسا تول توان یمن  ر  نتظا ع دیا  انوا

ضاه یسرما لف ف عاد مخت اب فزایو درنت يشهر يدر  ا داش یه مکانیسرماش یجه ا   .تر

گرفته است  یژگیدو ون حوزه یا : 2حوزه  فضایترت از يریپذ ریتاث - 1 :عمده شکل  دن به یجهت رس ییبات 

اصل ر یاختصاصو  یهمگان يکاهش عرصه ها - 2 )تقتصاد حرکا(جاذبه  یقطب  فضاها  ت ش ک(شدن  اه

ز م ).عتنو ح شده یژگیان دو ویا ث اول یژگیو ،مطر هم ییفضا يوندیهمپر یتحت تا ز ا االتریا ر  يت ب برخوردا

اشد یم رسرا یز ب صد ن حوزهیواصل به ا يها یدست آن داشته و جهت رسیغ يمق ز  ب  يها قطبدن به یر ا جاذ

اده  ها آناز  یاصل رس توان یمب ین ترتیبه ا .شود یماستف حوزه را فضاهایموجود در ا يها یدست ط  یین  واس

جه همپ ز در ض کرد که ا ر  )یه صورت نسبب( يکمتر يوندیفر ل باشند یمبرخوردا  یابیند دستیفرا یبه خوب یو

رسد( حت جاذب يبه فضاها )یست بیغ یو  پشت ر جاذ انیرا        .کنند یم یب



 

٢٠ 
 

ضا يوندیبراساس اصل همپ : 4 و 3حوزه  ا پرتردد يشهر يفضاها ییدمان فضایچ يدر تئور ییف  در باال يهمپیوند و ب

ر شهر سطح در مخاطب پر يها تیفعال براي جذب توان ،شهر رس .دهستن برخوردا ا یدرصورت عدم دست ن فضاها یبه 

ود فضاهایبه دل ا يوندیمپه( واصل يها یدسترسواسط و  يل کمب ل ،)نییپ تنوع باال و  یع ش رغم  کاه

صوص يفضاها ر داش توان ینم یخ انتظا آن  ا در  رده شهروندان ر گست ردد و حضور  ر ت در واقع حوزه  .تانتظا

ضاها يها آغازیمبدا  يفوق اغلب شامل ف ضاین در چیا  رم شهر  ییدمان ف اشند یمف ل ب ل حضور گروه یکه به د

ص يها آن یخاص و مشخ ز مردم در  ا ،ا روز و رشد پیتنها چند نوع سرم امکان ب ن یکه در ا کنند یمدا یه 

ر تول توان ینمصورت  حداکثریانتظا  یبه شکل یه مکانیسرماو ن حوزه ها داشت یرا در ا یه مکانیسرما يد 

خص شکل    .ردیگ یممحدود و مش

تقس      اساس  ر  آنچه در مورد سطح سرما يم بندیب اال و  فته در ب گفته  يشهردر مناطق  یه مکانیصورت گر

ب جدور یز يم بندیتقس توان یمشد  قال ظر گرف ن شهریا يبرا 2 لرا در    .تدر ن

  در شهر مشهد  یه مکانیبر اساس سطح سرما يشهر يحوزه ها يبند هدست –  2 لجدو

ه   یقیتطب ينمونه فضا  تنوع  یدسترس  یه مکانیسرما  حوز

Super( کامل ییشهرگرا  ur ban (  مطهر  باال  باال  ادیز م  ه جنتیپ ،مجموعه حر را ده   ،ا

ر رضا   یعتیشر ندایم ،بازا

را ه شهرگ سط  ) Pseudo urban( ییشب ان خیخ  نییپا  باال  متو ادیخ ،امیاب دان یم ،ابان ملک آب

  يآزاد

ه شهر sub ur(  يحوم ban (  ادیم  باال  نییپا  کم دیخ ر،دان م ان ان   شه یاب

anti ur(  يشهر ریغ ban (  میبس ر ک ک  نییپا  نییپا  ا ادیزندان و رضا  ،ل آب هشت    ب
  

  
و تنوع  یبر اساس دسترس يشهر يحوزه هال یتحل – 22شکل 

  یتیفعال
زان یبر اساس م يشهر يحوزه ها يدسته بند –  23شکل 

  ییه فضایسرما
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ها      اوتتم يارزشها يدارا مختلف در شهر يفضا قتصاد یف ظ ا رهنگ ،یاجتماع ،يبه لحا ن یو نماد یف

اشند یم ث ب ا تا پذیکه ب ر شهر منجر به تول يشهر یند طراحیاز فرا يریر  ا تیدر ساخت او ز سرما ید درجات متف ه یا

ا .شود یمدر آن  ییفضا اخین بیدر  فه هایو تحل تن شن ول تولیتاث يل عوامل و م ضاید سرمایر گذار بر   ییه ف

ر يکاربرد يها ارزش تواند یم چن ییفضا يبرت ا به صورت  زمدگانه ر هایدر  هنگ یطیمح ،یاجتماع ينه   یو فر

زهایتمام ن .دمشخص کن فته در ح يا جتماعیشکل گر تریشهر ن یات ا ا ییفضا يل به بر قا ین دقیداشته و 

اسخ دهد زیاست که شهر با يزیهمان چ آن پ صادیرا شهروندان نید به  قت وسعه ا هنگ یاجتماع ،ياز به ت  یو فر

ارن   .دد
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