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 يند را امریبه کمک کار طراحان آ یند طراحیرا که بتوانند در فرآ ییها روشو  ها کیتکنو تنوع ابعاد شهرها لزوم  یدگیچیپ

 يریم گیو تصم يم سازیند تصمیاست که توامان در فرآ ییها روشدمان فضا از جمله یک چیتکن. ساخته است يضرور

ح یو تشر ین نوشتار معرفیهدف ا ينرویاز ا. دینما یمران فراهم یم گیم سازان و تصمیتصم يرا برا یامکانات درخور توجه

ر یس یافته است؛ بخش نخست به بررسین یبخش تدو ن منظور مطالعه حاضر در دویبد. باشد یمدمان فضا یه چینظر

پرداخته دمان فضا یه چیم نظریف و مفاهیتعار ،یو علم یفلسف يهاه یو پا ها شهیر، دمان فضایه چینظر يریشکل گ یخیتار

شهر اصفهان پرداخته  یشمال يدمان فضا در دو محله دولتخانه و مالصدرایک چیتکن يو بخش دوم به کاربست مورد

و ده و سپس چهار پارامتر اتصال، عمق، کنتریم گردیک از محالت ترسیهر  ين منظور ابتدا نقشه محوریبد. است ل 

  :که دهد یمج مطالعات حاضر نشان ینتا .ده استیسه گردیگر مقایکدیک از محالت محاسبه و با یهر  يوندیهمپ

 .ندینما یمدمان فضا خلق یرا به لحاظ چ یمتفاوت ییفضا يها یژگیومتفاوت،  یطراح يالگوها .1
کن یده لیامروزه ناکارآمد گرد ،یرامونیاگرچه در سطح کالن محله و حوزه پ یرانیا يشهرها یک و سنتیارگان يالگو .2

 .باشد یمساختار خرد محله  يازهاین يپاسخگو یبطرز مطلوب
جهت کاربرد در ساختار کالن محله و اتصال آن  یمناسب يها لیپتانساز  یشطرنج يک، الگویارگان يبرخالف الگو .3

ار  یرامونیبه حوزه پ در سطوحیکن مطلوبیل باشد یمبرخورد  .خرد محله ندارد ت الزم را جهت کاربرد 
 ییمحله بتوان به الگو یک در سطح ساختار درونیارگان ياس کالن محله و الگویدر مق یشطرنج ياز الگو يریبهره گ  .4

 .ب آنها به دور باشدیهر دو الگو برخوردار و از معا يایافت که همزمان از مزایدست 
  

 يوندیهمپ، ينقشه محورکنترل، اتصال، عمق، 
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ن يشهر یطراح يدکتر.   نشگاه  هیاز دا عضو  سل و  علمیوکا ر اسالم یئت  نشگاه هن   زیتبر یدا

نشجو.  2 رشناس يدا هنر اصفهان يشهر یارشد طراح یکا ه  نشگا   دا
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پ اد شهرها لزوم  یدگیچیامروزه  چه در  یند طراحیرا که بتوانند در فرآ ییها روشو  ها کیتکنو تنوع ابع

ائه طرح و چه در هنگام ارز امریبه کمک کار طراحان آ ها نهیگز یابیهنگام ار . ساخته است يضرور يند را 

اشند تا از  ستیبا یمگر امروزه طراحان یبه عبارت د ضا  يسو بر اساس منطق ساختارک یقادر ب ف

ز سو يها طرح هند و ا  گر ید يخود را ارائه د

ضا از جمله یک چیتکن. ابندی یند آگاهیش از آنکه به اجرا درآیو اقدامات خود پ ها طرحامد یاز پ دمان ف

امه ر يکارگشا تواند یم يادیار زیزان بسینه به مین زمیاست که در ا ییها نمونه  يشهرزان یطراحان و برن

ز هم از موضوعات مختلف همچون  یعیف وسیک در طین تکنیکه امروزه ا روستن یباشد و در واقع ا

  .رود یمبکار ... فرسوده و  يها بافتاء ی، احيشهر يها يکاربر یابی، حمل و نقل، مکانيت شهریامن

ا هدف معرفین اساس ایبر ا تشر ین نوشتار ب ک پرداخته ین تکنیا يه به کاربست موردین نظریح ایو 

و ساختار  ها یژگیوو دولتخانه در شهر اصفهان با توجه به  یشمال يدو محله مالصدرار ن منظویبد. است

 ییو فضا يمتفاوت ساختار يها یژکین است که ویفرض بر ا. اند دهیگردخاب متفاوتشان انت ییفضا

به  .جاد خواهد نمودیدو محله اان یم ییدمان فضایچ يصه هاخرا در پارامترها و شا يمعنادار يها تفاوت

عه حاضر در دو بخش کلین فرضیمنظور سنجش ا در بخش نخست ابتدا : رفته استیصورت پذ یه مطال

ضا ارائه گردیه چیر تحول نظریخواستگاه و س ه در چهار ین نظریا يشه هایو ر ها هیپاده و سپس یدمان ف

اسیانسان يایغراف، جحوزه فلسفه  يم و شاخصه هایمفاه وقرار گرفته  یمورد بررس یاضیو ر ی، زبان شن

قیه تعریرظن نیا ک در دو محله ین تکنیا يبخش دوم به آزمون و کاربست مورد. اند دهیگردق یف و تد

ا و دولتخانه اختصاص دارد ک از محالت در سطح شهر یت هر یموقعن منطور در گام نخست یبد .مالصدر

جمال یحیمشخص شده و توض ز زم یا ک از یهر يشه محورنقداده شده است در گام بعد  حآن شرنه یا

محاسبه و به صورت  يوندی، همپيسپس چهار شاخصه اتصال، عمق، کنترل، نقشه محور و هیمحالت ته

اده شده استینما یاضیو ر یکیرافگ  رینه شرح داده شده مقادیط و زمیدر گام سوم با توجه به شرا. ش د

  .ده استیسه گردیبه صورت دو به دو در محالت مقا ها شاخصهک از یبه دست آمده در هر 

  

 
ضا ستیبا یمدمان فضا را یک چیکنت اسیر -در حوزه مطالعات ف جهان یخت شن دوم  یدانست که از جنگ 

اعتبار کارهایدر دانشگاه کمبر انگذاران مرکز شکل یونل مارچ به عنوان بنین و لیمارت یلسل يج و به 

ربر يشهر ون توجه مارت. افتیت ین رسمیزم يو مطالعات کا چ بر روشن کردن مشخصه هایکان  ين و مار

 یشان مشتمل بر وجود عناصر مکانیواقع در مطالعات ا يها فرض. بود یماستوار  ين هندسه شهریادیبن
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ز بیو ن کنند یمجاد یرا ا - ها نیاو مانند  يترابر يمانند فضاها، مجراها – يکه شکل شهر کردن  یه کما

  .بود یم ها آنن یه بز رابطین عناصر و نیا

به صحنه برنامه  ینهادن علوم اجتماع يحاصل پا ستیبا یمرا  یخت شناسیر -در واقع مطالعات فضا

ر ا یبخش به عنوان یو طراح يزیر رده ت دانست که  يان رشته ایم يها تیفعالجاد منافع در یاز روند گست

جهان ینظام يروهاین یستمینگرش س ماحصل  ییجه نفوذ نوگرایدر نت .باشد یمدوم  یدر خالل جنگ 

م ین کشور به دو گروه تقسیدر ا يمعمار يها مکتبدر انگلستان،  یستمیافت سیو ره» سمیمدرن«

رفت و یپذ یطراح يرا برا يان رشته ایم یافتیره »سیوین دیلول«در بارتلت که در آنجا  یکیدند؛ یگرد

متمرکز  يو کاربر يشهر يها شکل ضا،بر ف ،ن و مارچیمارت يدر دانشگاه آکسفورد که با کارها يگرید

  . )61: 1381مودان ( دیگرد

عد ل ها سال ونل مارچ از دانشگاه آکسفورد به بارتلت و دانشگاه لندن نقل مکان نمود و سرپرست بخش یب

ا  یخت شناسیر - کانون توجهات مطالعات فضا ين روید و از همیگرد UCLAدر  يمعمار از آکسفورد ب

ن خود را در باب یادیقات بنیر تحقیلیل هین مرکز بیدر هم بعدها. )68: 1381مودان ( افتیبارتلت انتقال 

پین تحقیر در ایلیه. فضا آغاز نمود يه ایعناصر مولد پا ان مکان یقات در  ا  یدستور زب  يها نظامکه ب

ر نماارتباط  یاجتماع جتماعیبرقرا عد ا ز یافت ایره. فضا پرداخت یو هندس ید به مطالعه دو ب ن مرحله ا

جتماع«ر که در کتاب یلیمطالعات ه ضا یچ هیآغاز نظر ستیبا یمرا  شود یم یمتجل »فضا یمنطق ا دمان ف

دمان فضا را یچ يچارچوب نظر »ن استیفضا ماش«خود و در کتاب  ير در مطالعات بعدیلیه. دانست

  .دین و توسعه بخشییتب

 

، زبان یانسان يایجغراف ،فلسفه يه در حوزه هایر نظردمان فضا به طور عمده از چهایل چیروش تحل

اس   :برد یمسود  یاضیو ر یشن

  

در  ها روشو ابداع  ها هینظر يدر صورت بند یادراک آن نقش مهم یو چگونگ ینحوه نگرش به هست

ضا و نحوه نگرش آن به هستیه چینظر یستیویتیجوهره پوز. دارد یطیمح يها لیتحل نشان  یدمان ف

اندیاست که به و یست منطقیویتیو تفکر پوز ير و نفوذ منطق، متدولوژیدهنده تاث  يادیبن يشه هایژه در 

له منطق«ن در ینگنشتایو  ین هرچند به وضوح از ساختار منطقینگنشتایو. باشد یم یمتجل »یفلسف یرسا
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اشاره دارد  ین ساختار منطقیبه ا یبه نوع اش رسالهشه او در یاند يادیاما عناصر بن برد ینمفضا نام 

  .)20: 1382 يدیجمش(

  

 ،ن در استنتاجاتیقیت و ی، عمق، قطعتای، کلیمانند ساختار منطق یاضیمهم دانش ر يها یژگیوان یاز م

پ یاتیاضیر .باشد یم یاضیدانش ر یژگیو نیتر مهم يمدلساز یژگیواحتمال به وسته و یکه عمدتا بر توابع 

انند مشتق، د یمیمفاه م که یریاگر بپذحال  .وسته نام داردیات پیاضیراستوار باشد ل و انتگرال یفرانسیم

وسته یات پیاضین صورت ریاست در ا يده، ناهمگن و احتماال گسسته ایچیپ يفضا یاجتماع يفضا

ات گسسته یاضیات به نام ریاضیاز ر يدر مقابل شاخه ا .دارد یدر علوم اجتماع يمحدود يکاربرد ها

خهمتشکل از  شرفت کرده یپ یعیرا به طور وسیکه اخ... ه گراف و ی، نظریباتیات ترکیاضیمانند ر ییها شا

: 1382 يدیجمش(برخوردار است  یود در علوم اجتماعبه مسائل موج ییپاسخ گو يبرا یاست از توان کاف

24(.  

  

ضا يها فرم و یاجتماع يند هاین فرآیب یرابطه و همبستگ ان و جامعه یهمواره مورد توجه جغراف ییف دان

ادا .شناسان بوده است در  ییو نقد تفکر استثناگرا ییم علم فضایاما به طور مشخص با طرح و ظهور پار

تثب 1953فر در سال یا توسط کورت شیجغراف  يهاندیان فرآیرابطه م بود که مین پارادایت ایو گسترش و 

ضا يها فرمو  یاجتماع  یبطورکل .دانان و جامعه شناسان قرار گرفتیمورد توجه جغراف شیش از پیب ییف

ضا  یاست که نگاه يه ایدمان فضا نظریه چینظر ضا و مکان در شهر دارد و عمال با مفهوم ف نو به شهر، ف

انکه ه دینما یمو مفهوم نو برخورد  یبه عنوان عامل اصل   :دیگو یمر یلیآنچن

  »باشد یمف شهرها یتوص يمتعارف برا يقتا فضا همان زبان و الگویحق«

ضا که به روشنیه چین و حرفه مندان نظریمتخصص ياز جمله شعارها  ضا یانگر نقش جایب یدمان ف گاه ف

پنیبه جمله الئوتسه ف توان یمه است ین نظریدر ا ز خاک شکل «: اشاره نمود یلسوف ژا اگر چه کوزه ا

است اما آنچه هستی ضا دهد یمکوزه را شکل  یافته  » آن است و نه خاک یته يف

)www.spacesyntax.com (ضا و نقش آن در حیبر ا  يو اقتصاد یات اجتماعین اساس توجه به ف

  .دمان فضا دانستیه چینظر یجوهر و هست توان یممردم و شهر را 
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ان شناسظهور  . مان فضا دانستدیه چیه و اساس نظریگر پاید ستیبا یمرا  ییساختارگراو به طبع آن  یزب

ان شناس سوئ رناند دوسوسویفرد  یبه دودسته صرفن کلمات را در جمله یروابط ب یسیزب

»Associative« يو نحو »Syntactic« انگر نقش یب یکه روابط صرفیدر حال. دینما یمم یتقس

 يک جمله بازیاست که کلمات در ساختار  یانگر نقشیب يروابط نحو باشد یمکلمات در خارج از جمله 

آن برا یستمیگر نحو سیبه عبارت د. ندینما یم ا کلمات را در جمله  ياست که ما بر اساس  خلق معن

ن کلمات یاشاره گر ارتباط ب» syntax«ن اساس همانطور که کلمه نحو یبر ا. میینما یمق یم و تنسیتنظ

اشد یمک جمله یدر  ابه ینحو فضا ن ب ا انگاشت فضا و حرکت به مث م یتنظ یسازنده شهر در پ يها بلوکز ب

در  يهمچون کلمه ا توان یمرا  يو شهر يمعمار ي؛ در واقع هر فضاباشند یم ها بلوکن یش ایو آرا

ضا در پیه چیدر نظر گرفت که نظر) شهر(جمله  نقش آن در ارتباط با کل  یکشف و بررس یدمان ف

اشد یم   .ب

ا  یت قائل شدن بر ساختار کلیه با اهمین نظریگر ایان دیبه ب ت به یک کلیگر در یکدیشهر، ارتباط اجزاء ب

ر کلیر هر یوسته و تاثیهم پ ز اجزاءب ز ایت ادامه دهنده راه ساختارگرایک ا اشد یمشان یان و مشتق شده ا  ب

 يو شهرساز يدر معمار یلیک ابزار تحلیرا دمان فضا یه چینظر توان یم ن اساسیبر ا). 1390 مختارزاده(

ا رفتار افراد درون یک شهر و یشهروندان  یاجتماع یفضا را که بر زندگ يکه وجه ساختار درنظر گرفت

رد در مرکز توجه خو ير بارزیک ساختمان تاثی  .دهد یمش قرار یدا

  

 
Space Configuration

ت  با هم است ها آنگر و ارتباط متقابل یکدیده شدن فضاها در کنار ینحوه چ ییب فضایمنظور از تر

)Hillier 2007: 24(. ز ترت با  A ين است که فضایاالف  1در شکل  ییب فضایبه عنوان مثال منظور ا

ز هر  توان یمن معنا که یبد باشد یمرابطه  يدارا B يفضا ز دو فضایا گر راه ید يبه فضا Bو  A يک ا

ایچ یافت حال آنکه از هی در قسمت ب هر . باشد ینمموجود  یارتباط و راه G ين دو فضا به فضایک از 

صال با  ينکه دارایعالوه بر ا Bو  A ياز دو فضاک ی اشند یمگر یکدیارتباط و ات ز ین یسوم يبا فضا ب

اشند یمارتباط  يدارا Gبه نام  ) Bمثال (گر ید يبه فضا) Aمثال (ک فضا یرفتن از  ين حالت برایدر ا. ب

ز  یعنیم یبطور مستق توان یمهم  ضا توان یمرفت و هم  Bبه  Aا رد ف  يق فضایشد و از طر G يابتدا وا

G ضا ارتباط با  Bو  A يدر حالت پ دو فضا. افتیراه  B يبه ف ضایکدیفاقد  ا ف  G يگر بوده و تنها ب

اشند یمارتباط  يدارا از  ستیبا یمگر لزوما ید يبه فضا B و A يک از دو فضایرفتن از هر  يلذا برا ب
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ضا ضا B يتنها با فضا A يفضا حالتتدر . عبور نمود G يف ا فضا D يو ف ل C يتنها ب طه دارد  کن یراب

ضایهر  ر ارتباطات مذبور با  Cو  B يک از دو ف اشند یمرابطه  يدارا G يگر و با فضایکدیعالوه ب . ب

عبور نمود و  B ياز فضا ستیبا یمحتما  A يدن به فضایرس ين معناست که به عنوان مثال براین بدیا

ضا A يدن از فضایرس يبرا ز فضا توان یم D يبه ف اده نمود G يفضا ای C يا  .استف
ضاینمودار ترتن اساس یبر ا را  یراتییدمان فضا تغیر در اجزاء و چییکه هرگونه تغ دینما یممشخص  ییب ف

ضایکل يبر رو غیبه عبارت د. جاد خواهد نمودیا ییت ف سازمان  ير در نقشه شهر بر روییگر هرگونه ت

ضا ز فضا تاث ییف اشد یمرگذار یو نحوه استفاده افراد ا   )67: 1381عباس زادگان ( ب

  

Connectivity 

صال به معنا ینیمفهوم ع ضا يات گر گره یبا د ها گرهها و زان ارتباط محوریم ي دهندهو نشان  ییارتباط ف

رسان کننده تعداد یاتصال ب يمقدار عدد. باشد یم خود یگیواحد همسا يها ضا یمنته يها یدست  يبه ف

  )66: 1388زدانفر ی( :گردد یمر محاسبه یمورد نظر است و از رابطه ز

Depth 

ضایدن از یرس ياست که برا ییعمق تعداد فضاها به عبارت . نمود یط ستیبا یمگر ید يک فضا به ف

عداد مس عمق گرید   .است يمشخص شهر یگرها یک محور یدن به یرس يبرا ير عبوریت
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ضا یگر هر چه عمق یان دیبه ب. است يشهر يهاک فضا از فضای ینیزان جداگزیشاخصه عمق نشان دهنده م ک ف

اشد بدیب آن فضا یرس ين معنا است که برایشتر ب ضا ستیبا یمدن به  پ يشتریواسطه ب يتعداد ف ضا جدا یرا  آن ف لذا  مود 

  .افتاده تر است

 
Control

رل . ندیط اطرافش را احتمال گویک گره نسبت به محیا یک محور ینش یاحتمال گز ت  تواند یممقدار کنت اندازه قدر

انس يخط محور ینسب ز یرا در جذب پت ز طر دیف نمایتعر شیها یگیهمسال ا  Kکه در آن  گردد یمر محاسبه یق زیو ا

ه ین گره مستقیم iاتصال  ciو  باشند یمک گره متصل یما به یمستقکه  باشد یم ییها گرهتعداد  ما ارتباط داده شد

اشد یم   )66: 1388زدانفر ی: ( ب

  

Axial map

انیخساده شده از  ينمودار ز خطوط محور يباز شهر يو فضاها ها اب س یافته است و پایشکل  ياست که ا ه و اسا

است؛ لذا  يط شهریک محید در یو د ین خط دسترسیتر یطوالن يخط محور .باشد یمک شهر ی ییب فضایل ترتیتحل

 ید و دسترسین خط دیتر یاست که بر اساس طوالن يباز شهر ياز مجموعه فضاها يشامل ساختار ينقشه محور

  ).68: 1381عباس زادگان ( اند شدهجاد یا
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Integration

ه  یواسط) يفضاها(تعداد خطوط ن یانگیم: از است دمان فضاست و عبارتین مفهوم چیتر یاصل يوندیپه است ک

تمام فضاها آن به  ضا به سا یر جهتیین تعداد تغیانگیگر میبه عبارت د. دیشهر رس يبتوان از  ر یاست که بتوان از آن ف

م یب ين رویو به هم ياست و نه فاصله ا یارتباط یمفهوم يوندیلذا مفهوم همپ؛ و دیشهر رس يفضاها شتر با مفهو

همپ .تا فاصله ت داردیعمق مصداق  .رساند یمک فضا با شهر را ین شدن یزان عجیو م ییانسجام فضا يوندیدر واقع 

همپ ر اجزا یدر درک چگونگ یابزار مهم يوندینقشه   يوندیارزش همپ یپراکندگ یشهر است چراکه چگونگ يرفتا

رد یحرکت عابران در آن همبستگ یدر سطح شهر با چگونگ ه  يوندیت نقشه همپیو با توجه به حساس ينرویاز ا. دا ب

  .باشد یطراح ينه هایگز یابیهت ارزج یابزار خوب تواند یمرات در نقشه شهر، ییتغ

  

Intelligibility

ضایوضوح نشانگر م صر توان یماست که  ییزان اطالعات ف فضا به  يک خط محوریاز  يبه صورت ب

تباط مستقر وضوح شهر یلیاز نظر ه. دست آورد ن قطعات یدن ایکل شهر در ذهن و کنار هم چ يبا بازساز یمیار

ردیکدیدر کنار  انیمانند خ(آن  يق فضاهای، از طريستم شهریدرک کل سگر یبه عبارت د .گر دا به  یبستگ) اب

م یآن فضاها در کل س يوندیزان همپیمن یو همچن» یمحل يها یژگیو«گر فضاها یاتصال آن فضاها به د ست

ر یو فراگ یمحل يها یژگیوان یاست م يک شهر رابطه ایوضوح  ينرویاز ا .دارد» ریفراگ يها یژگیو« يشهر

، يوندیزان هم پیبا م يخطوط محور) ها تقاطع(» زان اتصاالتیم«ان یم يآمار یگر، همبستگید انیببه . يشهر

  .کند یممشخص  يستم شهریرا در کل س) فضا( يت آن خطوط محوریاست که اهم يشاخصه ا

Natural movement

در آن  موجود يفضا و نه جاذبه ها یدمانیله ساختار چیاز حرکت است که به وس یبخش یعیحرکت طب

اشدییتع انیان ساختار چیرابطه م گریبه عبارت د. ن شده ب ک شهر و تراکم تردد در آن فضاها ی يفضاها یدم

ر یاز حرکت است که به وس یبخش» یعیحرکت طب«ر یلیاز نظر ه .شود یمخوانده  یعیحرکت طب له ساختا

ادهمطالعات متعدد نشان . شدن شده باییتع – ها آنموجود در  يو نه جاذبه ها –شهر  يفضاها که عمده  اند د

رم(موجود در سطح شهر  يترددها ل یا مقصد در آن فضاها بلکه به دلیمبدا  يریل قرارگینه به دل) سه چها

 توان ی؛ لذا مباشد یمآن فضاها  يریب قرارگیترت تر قیدقان یر و به بیاز مس یفضا در بخش آن يریقرارگ

عباس (. جاد حرکت در شهر، نقاط مبدا و مقصد هستندین عامل این و موثرتریان داشت که مهم ترینگونه بیا

  )70: 1381زادگان 
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رد، زیار اهمیبس) یعیرکت طبح( يجاد تردد عبوریدمان فضا در ایچ يها یژگیو   دمان یرا نحوه چیت دا

ضا  یطراح يها یژگیوو  یمحل يها یژگیوعبور مردم از فضا ت و در صور دهد یمفضا ساختار تردد را شکل  ف

تشو ز  یزمان. آن بهره ببرند يها یژگیودر آن مکث کنند و از  يشتریتا مدت ب کنند یمق یمردم را  که مردم ا

جمعیاز به ایکه ن ییها ي، کاربرکنند یمعبور  يشتریبا تراکم ب ییفضاب یترت يها یژگیول یبه دل ییفضا ت ین 

ضاها متمرکز یز آن ف ت را اقتصاد یا. شوند یمش تراکم تردد یو خود متقابال سبب افزا گردند یماد دارند در  ن حال

آن، تاثنامند یمحرکت  به عالوه معموال . مجاور است يها يکاربر يعملکردهار ر تراکم تردد بی، که منظور از 

ج ینتا. دهد یمش یافزا -را يبه خصوص امالک تجار –ن گونه است که تمرکز تردد، ارزش امالک مجاور را یا

است که نحوه ترتییقات متعدد تایتحق همبستگی يب فضاهاید کننده آن  با نحوه  يا يقو یک شهر رابطه 

ز فضاها، تراکم  اده ا   .و ارزش امالک مجاور دارد ها يکاربر، نوع ترددهااستف

  

 
آن، مبتکران  یستیویتینگاه پوز ست برخاسته استیویتیک از حوزه فلسفه پوزین تکنینکه ایبا توجه به ا

له . ک وارد ساخته استین تکنیرا به ا یینقدها رد ز توان یمکه از آن جم اشاره نمودیبه موا   :ر 

ضا به گرهیتقل   ل ف

ضال یتقل   به ارتباطات ییارتباطات ف

رسده گرفتن یناد   ها لیتحلدر  یفیامور ک یبطورکلو  ی، حسيبصر يها یدست

ائه شده برا لیا. است یاضیر ی، مدليشهر يفضاها يمدل ار ز خوانایلیاست که خود ه ین در حا و  ییر ا

  .باشند یم یفیک ییها مقولهکه  آورد یمان یمعنا سخن به م

اور داشتندیویتیکه پوز یتیاز قطع زانیواقع نبودن آن م   ست ها بر آن ب

ا  ها آند عمده یآ یز برمیفوق ن يهمانطور که از نقدها ن یا يت گرایو قطع یبا نگاه کم ستیبا یمر

ضا یه ساخت و بافت اجتماع یتوجه یز بیو نش رو ا نسل جدیبا ا. مرتبط دانستف د ین وجود همگام ب

ائه یاز ا يدیجد يز نمونه هایک نین تکنیمبتکران ا) ستیویتیپست پوز(ست ها یویتیپوز  اند نمودهن نرم افزار ار

  .اد شده برآمده استیرادات یدر صدد رفع ا يکه تا حدود

 
 

 
صم يم سازیند تصمیاست که توامان در فرآ ییها روشدمان فضا از جمله یک چیتکن امکانات  يریم گیو ت

صم يرا برا یدرخور توجه ز  یمدل يل بافت شهریک با تحلین تکنیا .دینما یمران فراهم یم گیم سازان و تصمیت ا
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ضا را ارائه  امه ر کند یمشهر و ف  ينه هایفضا، ارائه گز یاجتماع يزان را در درک سازوکارهایکه طراحان و برن

خشد یم يارینه ینه بهیو انتخاب گز یابیز ارزیامد اقدامات و نیپ ینیش بیمناسب، پ یطراح   .ب

ر بد ز روش چیمراحل کا استفاده ا ضا، نحوه چین صورت است که ابتدا با  فضاها در کنار  یده شدن کلیدمان ف

ر ترت(گر یکدی ضا يها یژگیوو ) فضاها یبیساختا ضاها همچون ارزش همپیهر  ییف  يه فضاهایکل يوندیک از ف

و ) نقشه( یکین قسمت به دو صورت گرافیا يافته هایج و ینتا. گردد یمل یه تحلیمحاسبه و تجز يشهر

وسط نرم افزار ارائه ) جداول( یاضیر يپارامترها ا توجه به مسئله و  يدر گام دوم پژوهشگر شهر. گردد یمت ب

ثبت رفتارها در فضایسوال تحق هده و  ز از بافت را در زمیو شناخت مورد ن پردازد یم يشهر يق به مشا  يهانه یا

طبین مرحله و در گام سوم با مقایپس از ا. آورد یمحاصل ... و  ي، اقتصادیاجتماع به دست  يافته های یقیسه ت

ضا يکربندیر ساختار و پیتاث یافت که چگونگیدست  یبه مدل توان یمله قبل حآمده در دو مر بر رفتار و  ییف

امه رین نتایا .دینما یمن یینحوه استفاده شهروندان از فضا را تب تا با درک  سازد یمزان را قادر یج طراحان و برن

پد یابیشه یط و بستر موجود و ریمناسب از شرا نه یگز یابی، به ارائه طرح مناسب و ارزيجار يده هایمشکالت و 

  .نه رهنمون گردندیبه

ضا یدمان فضا در بررسیک چیدر ادامه کاربرد تکن . ردیگ یمقرار  یمورد بررس يت شهریو امن ییسازمان ف

اصفهان یشمال يصدراه دولتخانه و مالن منظور دو محلیبد ز محالت شهر  ، يساختار يها تفاوتبا توجه به  ا

ان یم ي، ارتباط معنادارترها تفاوتن یتا با توجه به ا اند دهیگردانتخاب  و زمان توسعه يریت قرارگیموقع

ز فضا مشخص گردد یدمان فضا و ساخت اجتماعیم چیو مفاه ها شاخصه اده ا ضا و نحوه استف   .ف

  

ز جمله محالت قد محله دولتخانه قد يکه در محدوده مرکز باشد یمشهر اصفهان  یمیا شهر و در  یمیو 

ا محور تار ز غرب به خیا .دولتخانه قرار دارد یخیمجاورت ب ر باغ، از شمال به خین محله ا ان چها ان یاب اب

ز جنوب به خ ان سپاه و از شرق محدود به خیعبدالرزاق، ا اشد یمم یابان حکیاب ر ین محله اگرچه به دلیا. ب ل قرا

زد یخیدر هسته تار يریگ وذ یه تحت تاثیصریدان نقش جهان و بازار قیبه م یکیشهر اصفهان و ن ر و نف

و  ینموده است و به لحاظ اجتماعک خود را حفظ یو ارگان یکن بافت مسکونیل باشد یم يتجار يها يکاربر

وده و در طبقه متوسط قرار دارند یفرهنگ سنت ين آن دارایساکن ياقتصاد   .ب
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ز  شهر اصفهان یفرهنگ در منطقه شمال يریبا قرارگ یشمال يمالصدرابر خالف محله دولتخانه، محله  ا

زکه اصول بکار رفته در آن م باشد یمو متمول افته یجمله محالت تازه توسعه  ح تفاوت ا م یبافت قد یاصول طرا

اشد یم اشد یمک یبافت ارگان يکه محله دولتخانه دارای؛ در حالب  یبافت شطرنج يدارا یشمال يمالصدرامحله  ب

ز شمال به خیا .باشد یمنسبتا منظم  ، از جنوب به خین محله ا ان ی، از شرق به خيابان آزادیابان سعادت آباد اب

جنوبیش   .باشد یمب که در امتداد محور چهارباغ است محدود یابان هزارجریو از غرب به خ یخ صدوق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

ابتدا نقشه محوریبد ر یم گردیترس يک از دو محله بر اساس خطوط محوریهر  ين منظور  ر پارامت ده و سپس چها

  .ده استیک از دو محله محاسبه گردیهر  يبرا يوندیاتصال، عمق، کنترل و همپ يدیکل

صال برایاگرچه مقاد ر ات ه یانگیکن مقدار میل باشد یمکسان یمحله  هر دو ير حداقل و حداکثر پارامت آن اگرچه ن ن 

اشد یمکن متفاوت یفاحش ل یتفاوت يدارا ر باال. ب  یابان اصلیخ مربوط بهمم اتصال در محله دولتخانه یماکز يمقدا

اشد یمز مشخص یاحاطه کننده بافت بوده و همانگونه که در نقشه ن ر یمقاد يرادرون بافت دا يها یدسترسعمده  ب

اشند یمن ییاتصال پا ر اتصال را ید میاختالف شد. ب نشان از عدم وجود سلسله مراتب  ستیبا یمان حداقل و حداکثر مقدا

  .در بافت دانست یدسترس

 یشمال يت محله مالصدرایموقع: 9شکل شماره  ت محله دولتخانهیموقع: 8شکل شماره 
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رم یشمال يمالصدراآنچنانکه از نقشه اتصال محله  رسد عمده یآ یب صال یم يدرون بافت دارا يها یدست زان ات

د  ستیبا یمو حداکثر اتصال را  لر حداقیان مقادیعلت اختالف فاحش م. باشند یم )6 تا 4ن یب(مطلوب  در وجود چن

ایانگین آمدن مقدار مییبه صورت بن بست دانست که موجب پا یدسترس   .اند دهیگردز ین پارامتر نین 

  

حداقل، میذ يهمانگونه که از جدول و نقشه ها ه  ين و حداکثر عمق برایانگیل مشخص است هر سه مقدار  محل

اشد یمار باال یدولتخانه بس امر نشان از جدایا. ب ز سا يفضاها ینیگز یین  ن یگر دارد و بدید ير فضاهایدرون محله ا

است که دسترس ا عبور از فضاهاید يبه فضاها یمعنا  و یو فضاها ارتباط صر ردیپذ یمصورت  يادیواسط ز يگر ب ح 

ز جمله  یژگین ویا. گر ندارندیکدیبا  یمیمستق اشد یمران یا یسنت يها بافت يها یژگیوا حاصل شبکه درهم  که. ب

ز نفوذپذ که باشد یمچ و خم یپرچ يده و وجود فضاهایتن ا کاستن ا ل ،بافت يبصر يریب ت یاز به خوانش درآمدن ک

رغ يریک نگاه جلوگیبه در یتوسط افراد غر ییفضا   .است آورده یمورود به فضا را فراهم ب ینموده و موجبات عدم ت

جتماع درون محله را تقو یوستگیاگرچه موجبات پ ها بافتن یاد ایعمق ز د  يریت کرده و موجب جلوگیا از ورو

ن ( ردیپذ یمبه صورت یجرائم را که توسط افراد غر یاز برخ يرین ره موجبات جلوگیو از ا شود یمبه یافراد غر همچو

صال بافت به کلیل دینما یمفراهم ) سرقت از منازل تباط و ات ت یرینموده و در صورت عدم مد يریت شهر جلوگیکن از ار

ضا یصح ونبه  تواند یمح ف . )Baran 2007: 5 و 91: 1381 یطاهرخان( ل شودیتبد یارازل محل يجرم برا يها کان

امنیضمن ا  يساختار يها یژگیوبانوان با توجه به  ين فضاها در شب هنگام به خصوص برایت در اینکه احساس 

ضاها به سختیا همچون (ن فضاها یا يها یژگیوگر ین فضاها در کنار دیچ و خم بودن ایپر پ .باشد یمسر یم ینگونه ف

و  ها بافتنگونه یاصوال ا .ده استیموارد بحران موجب گرددر ن فضاها را خصوصا یبه ا یدسترس یسخت) فضاها یتنگ

ر بوده، یفضاها پ ا تقواده مدا ر  دینما یمجاد ین ایو تعامل با محل را در ساکن يریاحساس درگ ینوع ياده مداریت پیب و د

پ ارد یموا  ی، به سالم و احوالپرسین را اگر نه ملزم با تعامالت گرم و مکالمات طوالنیساکن ،ياده رویضمن    .د

ه  یژگین ویبوده که ا یعمق کم يدارا یشمال يبر خالف محله دولتخانه، محله مالصدرا خود در نفس شبک

ودن عمق در ا. شه داردین محله ریم ایمنظم و مستق يها یدسترسو  یشطرنج و  يبصر يرین محله نفوذپذیکم ب

انه روزگردیش احساس امنین انر خود منجر به افزایش داده که ایآن محله را افزا یکیزیف  یدسترس. ده استیت در شب

رد و به رغم ک نیدر کنار ا. ن محله دانستیگر نقطه قوت اید ستیبا یمر فضاها را یآسان به سا ضایفیموا ن یا ییت ف

ر پایط پیمحله به لحاظ در نظر گرفتن شرا استفاده سواره بوده که ایاده، محله عمدتا ب ن یین مسئه خود موجب پایه  ن آمد

  .ده استیگر گردیکدین با یساکن یزان تعامل اجتماعیم
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ر کنترل و به بیشتریب و یت تریاهمن و با یگر ارجح تریان دین مقدا اغ  ن فضاها در محله دولتخانه محور چهار ب

انیخن یگاه و نقش ایکه با توجه به جا باشد یمابان عبدالرزاق یخ ه یدرون محله ن. رسد یمبه نظر  یمنطق ها اب ز طبق

ر کنترل هر  یمشخص يمند اشد یمقابل مشاهده ) ها یدسترس(ک از فضاها یاز مقدا وع ب  يها یدسترسکه  یبه ن

اشند یمن مقدار کنترل یکمتر يو بن بست ها دارا تر یفرع يها یدسترسشتر و یمقدار کنترل ب يدارا تر یاصل ا  .ب ب

صال مشخص یسه ایمقا ا نقشه ات ز حوزه بالفصل  یک نظام سلسله مراتبیکه محله فاقد یکه در حال گردد یمن نقشه ب ا

اشد یم یبه حوزه محل ضایبه دل ب  یدرون محل نظام سلسله مراتب يآن دارا يها یدسترسم و یقد ییل وجود ساختار ف

اشد یم ضا یدر طراح تواند یمن الگو یا. ب مورد استفاده واقع  یمید در انطباق با ساخار قدیجد يها یدسترسو  ییساختار ف

  . شود

صدوق خ یب و شیابان هزارجریخ(مجاور محله  یابان اصلین فضاها دو خیز ارجح ترین یشمال يدر محله مالصدرا

ان محلیز خیو ن) یشمال ر ا .باشند یمدر داخل محله  یغرب – یشرق یمالصدرا و دو کوچه فرع یاب اساس محله یب ن 

ا حوزه بالفصل خود  یمناسب یارتباط سلسله مراتب يدارا م  یو درون محل یکن در عرصه داخلیل باشد یمب فاقد نظا

اشد یم یسلسله مراتب روشن و مشخص ه یدر ا یشه فقدان تعامالت اجتماعیر تواند یمن امر خود یکه ا ب ن محل

  .محسوب گردد

  

رباغ  يوندیزان همپین میباالتر ه  باشد یممحاسبه شده در محدوده محله دولتخانه متعلق به محور چها که با توج

چهارباغ، . رسد یمبه نظر  یمحور منطقن یگاه ایبه نقش و جا عد از محور  انیخب و یعبدالرزاق، حک يها اب م و سپاه و د

ن یا. اند دهیگردز با رنگ قرمز مشخص یکه در نقشه ن باشند یم يوندیزان همپین میباالتر يدر بافت دارا یر اصلیمس

از ارتباط و   يرین امر با قرارگیدرون عرصه با حوزه بالفصل دارد که ا یاصل يها یدسترس یکپارچگیامر نشان 

ازار در ا يتجار يها يکاربر و یان کمتریاختالف م کنیل. ده استیرها جلوه گر گردین مسیادامه دهنده نقش ب ن 

قسمتیاز ا ينشانه ا تواند یمشتر خود یب يوندین مقدار همپیشتریب ه یا یبافت مسکوناز  یزوله شدن  زوا ب ن محله در ان

رینالد اپلد. دریمورد توجه قرار گ ستیبا یمکه  برد یمسر   یو اجتماع يکالبد ین جداافتادگینمودن ارتباط ب با برجستهد ا

اشند فعالت یجدا م يکه از نظر کالبد یمحالت دیگو یمن باره یدر ا د یمب یا ترغز به انزویرا ن یاجتماع يهایب  کنن

ر همپیشترین و بیان کمتریم يدین وجود اختالف شدیبا ا ).1390مختارزاده (  زوله شدنیکه نشانگر ا يوندین مقدا

ردیساکن يو نژاد یز اختالف طبقاتیاز بافت و ن یقسمت دیشد اشد وجود ندا   .ن ب

ا از مقاد ، محله مالصدر ر  یمناسب يوندیر همپیبرخالف محله دولتخانه امر نشان از ارتباط یکه ا باشد یمبرخوردا ن 

ر ایب یکپارچگیو  ن یمتعلق به خ يوندیهمپزان ین میز باالترین محله نیدر ا. ش داردین محله با حوزه بالفصل خویشت ابا



 

١٤ 
 

اشد یمب که در امتداد محور چهارباغ یهزارجر ان شیز خیو ن ب ن یز باالترین یدر حوزه محل. باشد یم یخ صدوق شمالیاب

اشد یممالصدرا  یابان محلیمتعلق به خ يوندیمقدار همپ  ییباال يوندیر همپیمقاد يرها درایمس یکن تمامیل. ب

اشند یم ز حوزه هاین در هر یساکن ینسب ید همگونیر فوق موید مقادیعدم اختالف شدز ین محله نیر اد. ب د  يک ا مور

  . باشد یم یبررس

ز يدر محله مالصدرا يوندیر همپیمقاد هک شود یمدو محله مشخص  در يوندیر همپیمقاد سهیبا مقا  بطر

ا محدوده خویب یکپارچگیوند و یپ يکه به معنا باشد یم از محله دولتخانه باالتر يمعنادار ا ب ش یشتر محله مالصدر

اشد یم ا کم شدن همپینگونه بیا توان یمگر یبه عبارت د. ب ه یمحله دولتخانه در طول زمان ا يوندیان داشت که ب ن محل

ضا یکپارچگینتوانسته ارتباط و  ر خود حفظ نما ییخود را با ساختار ف همیسطوح باالت ه ید و از ا ت و اعتبار آن کاسته شد

رویاز ا. است ت با محله دولتخانه از انطباق ب ين ر  یبا زندگ يشتریمحله مالصدرا در نسب  .باشد یممعاصر برخوردا

  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maximum  Average  Minimum    

ه  1  2,2924  13   Connectivity  دولتخان

را  1  3  13   یشمال يمالصد

ه  41452/0  881777/0  60288/1   Integration  دولتخان

را  740485/0  50153/1  83236/2   یشمال يمالصد

ه  769231/0  1  1833/6   Control  دولتخان

را  769231/0  1  75117/6   یشمال يمالصد

2173  1171, ه  688  06   Total Depth  دولتخان

را  79  112,714  192   یشمال يمالصد

  یشمال يدممان فضا در دو محله دولتخانه و مالصدرایک چیتکن يسه پارامترهایمقا: 1جدول شماره       
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محله دولتخانه يوندینقشه همپ: 11ر شماره یتصو  
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زوم  یدگیچیامروزه پ ح  یند طراحیرا که بتوانند در فرآ ییها روشو  ها کیتکنو تنوع ابعاد شهرها ل چه در هنگام ارائه طر

ن یبه عبارت د. ساخته است يضرور يند را امریبه کمک کار طراحان آ ها نهیگز یابیو چه در هنگام ارز گر امروزه طراحا

ا از  ستیبا یم اریقادر باشند ت پید يخود را ارائه دهند و از سو يها طرحفضا  يک سو بر اساس منطق ساخت د یگر از  ام

آنکه به اجرا درآیو اقدامات خود پ ها طرح ر  ییها نمونهدمان فضا از جمله یک چیتکن. ابندی یند آگاهیش از  است که د

ر زیزان بسینه به میزم نیا ز هم يزان شهریطراحان و برنامه ر يکارگشا تواند یم يادیا اشد و در واقع ا است  ين رویب

تکنیکه امروزه ا امن یعیف وسیک در طین   يها يکاربر یابی، حمل و نقل، مکانيت شهریاز موضوعات مختلف همچون 

  .رود یمبکار ... فرسوده و  يها بافتاء ی، احيشهر

در  ياریت بسیپرداخته است نشان داد که قابل يت شهریو امن ییسازمان فضا یحاضر که بطور خاص به بررسمطالعه 

لگوهایمطلوب و تاث يدمان فضا به منظور کشف الگوهایک چیتکن ضا. مختلف دارد يرات ا محالت  ییمطالعه ساختار ف

ز تکن استفاده ا ا و دولتخانه با  ضا یک چیمالصدر ه یان دو گونه بافت موجود ایرا م يمعنادار يها تفاوتدمان ف ن دو محل

جتماع درون محل یوستگیت پیبه تقو توان یمک یمثبت بافت ارگان يها یژگیواز جمله . دهد یمنشان  و ی، ترغیا ب 

پیتشو ا یاز ورود افراد غر يرین با فضا و جلوگیساکن يریو درگ یو تعامالت اجتماع ياده مداریق  به به داخل بافت ب

م  ینیگز ییاز جدا توان یم ها یژگیون یکن در کنار ایوضوح فضا اشاره نمود لو  يبصر يریکاهش نفوذپذ و عد

امکان شکل ی، عدم احساس امنیرامونیگر و عرصه پیکدیفضاها از  یکپارچگی انوان و  ت در شب هنگام و خصوصا در ب

  .الگو اشاره نمودن یبه عنوان نقاط ضعف ا یجرائم توسط ارازل محل يها کانون يریگ

ه  یرامونیبه وجود سلسله مراتب از حوزه پ توان یممحله مالصدرا  یمثبت بافت منظم و شطرنج يها یژگیواز جمله  ب

ا حوزه پ یکپارچگی، اتصال و یحوزه محل و یق افزایت از طریو احساس امن ییش خوانای، افزایرامونیمطلوب ب ش وضوح 

صر يرینفوذپذ ن  توان یمز ین الگو نیا یمنف يها یژگیوب و یازجمله معا. اشاره نمود يب به عدم سلسله مراتب درو

جتماعی، تسلط سواره و حضور بالمانع افراد غریمحل ردیو تشک یبه و عدم تعامل ا جتماعات در فضا نام ب   .ل ا

ا یسه ایمقا لگو دارایک از ایهر  دهد یمگر نشان یکدین دو الگو ب ه  باشند یم یمثبت و منف يها یژگیو ين دو ا ک

ا  توانند یم عه حاضر در حال. ل گردندیگر نکمیکدیدر تعامل ب اس یشتر در سطح مقیب یشطرنج يکه الگویبر اساس مطال

پ اشد یمپاسخگو  یرامونیکالن محله و حوزه  ؛ دارد يبهتر ییکارآ یاس و درون محلیک در سطح خرد مقیارگان يالگو ب
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ز الگو يریکه با بهره گ رسد یمبه نظر لذا  لگویدر مق یشطرنج يا ر یارگان ياس کالن محله و ا ک در سطح ساختا

ه . ب آنها به دور باشدیهر دو الگو برخوردار و از معا يایافت که همزمان از مزایدست  ییمحله بتوان به الگو یدرون ب

استفاده از نظام شطرنج توان یمعنوان مثال   يو با الگو یبه عرصه محل یرامونیسلسله مراتب را از عرصه پ یبا 

و  یوستگیهمچون پ ها یژگیور ین است ساین نمود و همچنیتام یک سلسله مراتب را درون عرصه محلیارگان

  :ر برشمردیبه صورت ز توان یمن مطالعه را یا يافته هایدر مجموع ...و  یبافت، تعامالت اجتماع یکپارچگی

ا به لحاظ چ یمتفاوت ییفضا يها یژگیومتفاوت،  یطراح يالگوها .1 ضا خلق یر  .ندینما یمدمان ف

امروزه ناکارآمد  یرامونیاگرچه در سطح کالن محله و حوزه پ یرانیا يشهرها یک و سنتیارگان يالگو .2

 .باشند یمساختار خرد محله  يازهاین يپاسخگو یکن بطرز مطلوبیل اند دهیگرد

اسب يها لیپتانساز  یشطرنج يک، الگویارگان يبرخالف الگو .3 جهت کاربرد در در ساختار کالن محله و  یمن

رد در سطوح خرد محله نداردیکن مطلوبیل باشد یمبرخوردار  یرامونیاتصال آن به حوزه پ  .ت الزم را جهت کارب

لگو ییالگو يریبکارگ .4  یسنت ک ویارگان يدر ساختار کالن محله و در انطباق با لگو یشطرنج يکه در آن ا

ضا يها یژگیو يپاسخگو یساختار خرد محله بکار گرفته شده باشد به نحو مطلوب محالت  يکالبد - ییف

اشد یم به  ها آنب و مضرات یمذبور از معا يو محاسن دو الگو ها یژگیواز  يکه از ضمن برخوردار يبگونه ا ب

 .دور باشد
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