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Structural Analysis of Regenerated Street Networks of Deچکیده
teriorated Areas in order to resolve Permeability problem
and spatial isolation of these areas (A Case Study from Mash- هدف از این مقاله تحلیل ساختار شبکه معابر در بافت های فرسوده به منظور بررسی
مشکل نفوذپذیری کم و انزوای فضایی این بافت ها از کل شهر و بافت های
had, Iran)

T

he main objective of this paper is to analyse street network struc�
ture of the deteriorated areas in order to resolve permeability problem
and spatial isolation of these areas. Previous researches that investi�
gated the problems of deteriorated areas concern about land use per
capita indicated that low permeability of these areas is not about area
of streets but, it is because of inadvertence towards the urban street
network in developing new areas or regeneration of deteriorated ar�
eas. In both cases, insufficient network of streets and roads have been
produced. The common solution to encounter shortage of permeability
was widening existing streets or creating new streets. Previous research
regarding resolving lake of access and isolation on deteriorated areas,
have been failed because they did not carried a methodical approach to�
ward identifying the structure problems of deteriorated areas. Regard�
ing the above theoretical and technical shortcomings, this paper would
answer to two fundamental questions: How could weaknesses of urban
street structure on deteriorated areas can be round and can be resolved?
Are there similar structural problems about permeability on all of the
urban deteriorated areas? In order to answer to these questions, at first
urban street structure of Mashhad has been analyzed utilizing Space
Syntax method. This method identified the weaknesses and deficien�
cies of Mashhad’s deteriorated structure. The results show that, there
are significant differences between the structure of deteriorated areas
and other parts of the city; this differentiation helps to identify weak�
nesses in these areas. Also, analysis of urban street structure indicated
that reasons of access weakness and permeability problems in various
deteriorated areas are different, especially between central and subur�
ban deteriorated areas. So, the problems of deteriorated areas cannot be
resolved similarly.
Keywords: deteriorated areas, spatial isolation, space syntax, street
structure, Mashhad

 مطالعات انجام شده بر روی سرانههای شهری در محدودههای.اطراف آن است
فرسوده شهری نشان میدهد که این مسأله در بافتهای فرسوده مربوط به سطح
 بلکه معضل اصلی عدم توجه به ساختار کالن معابر شهر در،اشغال معابر نمیباشد
توسعه بافت های جد ید و یا احیای بافت های فرسوده است که موجب شکلگیری
 با این وجود طرحهای بهسازی.گذرهای زیاد ولی فاقد کارایی مناسب گشته است
و نوسازی شهری برای رفع مشکل نفوذپذیری کم به بافتهای فرسوده راه حل
، بر این اساس.مناسب را تعریض شبکه معابر و ایجاد شبکه معابر جد ید دانستهاند
مطالعات انجام شده در زمینه کمبود دسترسی و جداافتادگی بافت های فرسوده از
نداشتن برخوردی روشمند در شناسایی دقیق معضالت موجود و ارائه راهکارهای
 اين مقاله به دنبال پاسخگویی به این سواالت، بر این اساس.کاربردی رنج میبرد
 که چگونه میتوان ساختار شبکه معابر را در بافتهای فرسوده با توجه به،است
ساختار کالن شهر آسیبشناسی و اصالح نمود؟ و آیا مسأله نفوذناپذیری در تمامی
 به یک شکل در ساختار کالن شهر نمود پیدا میکند؟ برای،بافتهای فرسوده
 ساختار شبکه معابر شهر مشهد به روش چیدمان فضا،پاسخگویی به این سواالت
مورد بررسی قرارگرفته و موقعیت بافتهای فرسوده شناسایی شده در مصوبات
 نتایج نشان.طرحهای توسعه شهری در این ساختار مشخص و تحلیل شدهاند
میدهد میان ارزشهای فضایی چیدمان فضا در بافتهای فرسوده شهر مشهد
 تفاوتهای اساسی وجود دارد و این ارزشها میتوانند به،نسبت به سایر بافتها
آسیبشناسی ساختار شبکه معابر بافتهای فرسوده با توجه به ساختار کالن شهر
 همچنین تحلیل های ساختاری به خوبی نشان می دهند دالیل ضعف.کمک نمایند
دسترسی و مشکل نفوذپذیری کم میان بافتهای فرسوده به ویژه میان بافتهای
 متفاوت است و نمیتوان برای حل این مشکل در تمامی،فرسوده مرکزی و حاشیه
.این بافتها یک راه حل را در نظر گرفت
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 -1مقد مه
بافتهای فرسود ه بافتهایی هستند که نسبت به
سایر بافتهای شهری به لحاظ ،کالبد ی ،اجتماعی
و اقتصاد ی ناکارآمد تر هستند و این عوامل باعث
جد اافتاد گی این بافتها از سایر بافتهای شهری
میشود  .د ر این ارتباط د نالد اپلیارد ارتباط بین
جد اافتاد گی کالبد ی و اجتماعی را پررنگ کرد ه و
میگوید محالتی که از نظر کالبد ی جد ا میباشند
فعاليت های اجتماعی را نیز به انزوا ترغیب میکنند .
او د ر اد امه میافزاید که اگرچه همپیوند ی و سهولت
د سترسی به محله و حرکت د ر آن مهم می باشد اما
د ر عین حال محالت باید از ترافیک پر رفت و آمد د ر
امان باشند ؛ بنابراین اپلیارد یکی از د الیل جد اافتاد گی
کالبد ی را مشکل د سترسی مید اند و معتقد است این
عامل بر انزوای سایر عوامل تأثیرگذار است (اپلیارد ،
.)1382
بنابراین یکی از مشکالت اساسی و ابعاد مهم
شناسایی بافتهای فرسود ه ،پایین بود ن کارایی شبکه
معابر د ر آنها است .کمبود د سترسی به د رون این
بافت ها موجب جد ا افتاد گی آنها از مابقی مناطق
شهری شد ه و مشکالت د یگر را ترغیب مینماید  .این
د رحالی است که بافت فرسود ه با معابری که بسیاری
از آنها د ارای عرض کمتر از شش متر می باشند
به عنوان بافتهایی مشکلد ار شهری شناخته شد ه
و سیاست تعریض معابر به عنوان راه حلی مناسب
برای رفع این مشکل د ر طرحهای نوسازی و بهسازی
انتخاب شد ه است .د ر انتقاد به این سیاست ذکر چند
نکته الزم می نماید :
 اول اینکه عامل د سترسی با عامل قابلیت حرکتد ر معابر شهری متفاوت می-باشد  .به این معنی که
د ر یک بافت میتوان یک معبر پهن با قابلیت تحرک
باال اما غیرقابل د سترس و یا برعکس یک کوچه باغ
باریک اما د ر د سترس و پر ترد د د اشت (ریسمانچیان،
 ،1389ص .)36
 د وم ًا ،مطالعات انجام شد ه بر روی بافتهای فرسود هنشان مید هد که مسأله بافتهای فرسود ه مربوط به

سطح اشغال معابر نمیباشد چراکه د رصد سطح اشغال
معابر د ر این بافتها از متوسط شهرها بیشتر میباشد ،
بلکه مشکل اصلی آنها توزیع نامناسب معابر د ر کل
بافت است که موجب شکلگیری گذرهای زیاد اما
فاقد کارایی میشود (عند لیب ،1386 ،ص .)45
 سوم ًا با توجه به اینکه اکثر ساکنان بافت فرسود هرا اقشار کم د رآمد جامعه تشکیل مید هند میتوان
تصور کرد که تعد اد خانوارهایی که د ارای اتومبیل
شخصی میباشند و یا برای رفت و آمد د رون
شهری به اتومبیل شخصی خود تکیه د ارند بسیار کم
میباشد .
بنابراین تکیه بر ویژگیها ترافیکی معابر بافتهای
فرسود ه نمیتواند پاسخگوی مشکالت د سترسی و
نفوذپذیری به این بافتها باشد و توجه به ویژگی
های ساختاری و ارتباطی معابر د ر ایجاد و اصالح آن
ها د ر بافت های فرسود ه اهمیت د ارد  .شبکه معابر
د ارای اهمیت ویژهای د ر شناخت ساختار فضایی
شهرها هستند  .اما آنچه د ر ساختار یک شهر اهمیت
پید ا میکند  ،روابط فضایی و پیوستگی عناصر آن
است .د ر این میان نظریاتی د ر ارتباط با پیوستگی
عناصر و فضاهای شهری مطرح شد ه است که همگی
آنها به معابر به عنوان عامل پیوند د هند ه عناصر
سازمان فضایی شهرها ،اشاره میکنند .
بر همین اساس گروهی از شهرسازان به ارائهی
نظریهای تحت عنوان نظریهی پیوستگی عناصر و
فضاهای شهری پرد اختهاند  .این نظریه از خطوطی
که اجزا و عناصر شهر را به یکد یگر پیوند مید هد
گفتگو میکند  .این خطوط توسط پیاد هروها ،فضاهای
باز خطی و سایر عناصر پیوند د هند ه شکل میگیرد
که قسمتهای مختلف شهر را از نظر کالبد ی به
یکد یگر مرتبط میکند  .این نظریه به شهرسازان
کمک میکند تا بتوانند نظام راههای ارتباطی و
شبکهای که به فضاها ساخت مید هد را سازمان
د هند و بتوانند ترکیب فضاهای عمومی را به صورت
یک کل نشان د هند (بذرگر ،1382 ،ص .)85
مسئلهی پیوند فضایی و ارتباط میان عناصر د ر شهر

ایرانی نیز مورد توجه بود ه است .شهرهای سنتی
ایران مبین ساخت ویژهای هستند و آن پیوستگی
مجموعهی مرکز شهر و محالت از طریق گذرهای
اصلی بازار است .ترکیب شهر د ر شهر کهن ایرانی به
نحوی است که گذرهای اصلی بازار وظیفهی پیوند
میان عناصر مهم شهر را بر عهد ه د اشتهاند  .اما با
ورود خیابان ،نه به عنوان عنصری ارتباطی د ر ساختار
کالن شهرها ،بلکه به عنوان بستری برای ترد د وسایل
نقلیه موتوری ،نقش ارتباطات فضایی د ر شهرها
کمرنگ شد  .تا اینکه طرحهای جامع و طرحهای
توسعه شهری از جمله طرح های توسعه و احیای
بافت های فرسود ه ،به این عنصر مهم ساختاری تنها
از د ریچه ترافیکی نگاه کرد ند و مطالعات ساختاری
نیز براساس اهمیت ترافیکی معابر انجام گرفته است.
همچنین نگاه صرف ًا ترافیکی به حل مشکل د سترسی
د ر بافت های فرسود ه موجب شد ه که سیاست های
یکسانی برای حل این مشکل د ر تمامی این بافت ها
اتخاذ شود بد ون آنکه به موقعیت ،شکل و جایگاه این
بافت ها د ر ساختار کالن شهر توجه شود  ،تا آنجا که
علی رغم اجرای طرح های متعد د د ر این بافت ها،
همچنان این بافت ها با مسائل کالبد ی و د سترسی
د رگیر هستند  .بر این اساس ،این پژوهش به د نبال
پاسخگویی به این سواالت است که چگونه میتوان
ساختار شبکه معابر را د ر بافتهای فرسود ه با توجه به
ساختار کالن شهر آسیبشناسی و اصالح نمود ؟ و آیا
مسأله نفوذناپذیری د ر تمامی بافتهای فرسود ه ،به
یک شکل د ر ساختار کالن شهر نمود پید ا میکند ؟
برای پاسخگویی به این سواالت ،ساختار شبکه معابر
شهر مشهد به روش چید مان فضا مورد تحلیل
قرارگرفته و موقعیت بافتهای فرسود ه شناسایی شد ه
د ر مصوبات طرحهای توسعه شهری د ر این ساختار
مشخص و تحلیل شد هاند .
 -2مفاهیم نظری و مد ل کاربرد ی
 -1-2اهمیت شبکه معابر د ر تحلیل فضای
شهری

همانطور که اشاره شد  ،ساختار شبکه ارتباطی گاه به
عنوان عامل اولیه و زیربنای شکلگیری ،گاه به عنوان
عامل ثانویه شکلگیری و گاه همراه با کاربریهای
شهری عوامل تشکیل د هند ه و مؤثر د ر پد ید ار شد ن
ساختار اصلی شهر میباشند  .د ر نتیجه شناخت ساختار
شبکه ارتباطی ،فقط از نظر ترافیکی و استاند ارد های
حملونقل قابل قبول نبود ه بلکه عوامل مهمتری
باعث پد ید ار شد ن آن میشوند  .از نظر گهل ()2010
يك خيابان خوب ،مد نيت شهري را تضمين مي كند
همانگونه كه يك معبر با شكوه يك شهر با شكوه
را مي سازد و د ر يك فضاي شهري خوب مي توان
انتظار د اشت كه عالوه بر فعاليت هاي اجباري فعاليت
هاي اختياري و اجتماعي بتواند شكل بگيرد  .لذا مي
توان استنتاج نمود كه يك معبر به عنوان عرصه اي
عمومي عنصري بسيار حياتي از يك زند گي عمومي
است .معبر خوب د ر زند گي شهري چنان اهميت
د ارد كه بهتر است تحت اختيار كساني قرار نگيرد
كه با تنگ نظري فقط به حل يك مسئله شهري مي
پرد ازند بلكه حيات شهر د ر آن بايد شكل بگيرد  .د ر
واقع معبر د ر شهر د اراي كاركرد هاي متنوع و زياد ي
است كه بايد د ر هنگام طراحي و مد يريت به اين
مسئله مهم توجه د اشت.
پیتر هال اهميت معابر به عنوان يك فضای شهری را
به د اليل زير می د اند :
الف) از آنجا كه طراحي شهري به عنوان هنر ارتباطات
تلقي شد ه است.
ب) معبر به عنوان مهمترين عنصر ارتباطي شهري
محسوب مي شود ،
ج) معابر به عنوان مفصل بين فضاهاي شهري ارتباط
برقرار مي سازد و د ر مكان هایي به عنوان آستانه
هایي قلمروي فضایي را تعريف مي كنند .
د ) معابر سطح قابل مالحظه اي از شهر را اشغال
کرد ه اند و عنصر اصلی تشكيل د هند ه شكل شهر
هستند .
ه) معابر به عنوان نماد فرهنگي و محل تعامالت
اجتماعي است و قرارگاه هاي رفتاري گروه هاي
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اجتماعي گوناگون را د ر برمي گيرند (.(Hillier et al., 1993) Hall, P.,
د ر نمونه ایرانی این نظریه میتوان به شکلگیری بازار
.)Ward, W., 1998
 -2-2نظریه حرکت طبیعی و اهمیت تحلیل که تاثیرشایانی بر ساختار فضایی شهر و نیز روابط
ساختار فضایی شبکه معابر
اجتماعی-اقتصاد ی د اشته است اشاره کرد  .د ر این
بیل هیلیر ،پژوهشگر انگلیسی ،د ر نظریه خود به راستا میتوان بيان كرد که نحوه قرارگیری د روازههای
نام حرکت طبیعی ،به تأثیر پیکرهبند ی فضایی د ر شهرهای قد یم پیکرهبند ی فضایی را شکل مید اد ه
شکلگیری الگوهای رفتاری و اجتماعی ،مانند الگوی است که باعث ایجاد حرکت از یک سمت شهر به
حرکت ،می پرد ازد  .این نظریه بر این باور است که سمت د یگر شهر و پید ایش یک حرکت از د روازهای
پیکره بند ی فضایی و نحوه ارتباط بین فضاهای به د روازه د یگر میشد ند  .سپس کاربریهای تجاری،
شهری الگوی حرکت د ر شهر را شکل مید هد و مذهبی و محلی برای بهرهبری از حضور مرد م،
باعث رشد ساختاری فضای شهر میشود و با د رک د ر راستای این حرکت مکانیابی میشد ند و به این
این ارتباط میتوان الگوی حرکت را د ر سطح شهر ترتیب راستههای اصلی بازار از یک سمت شهر به
بصورت کمی شناسایی کرد ه و از آن به منظور سمت د یگر شهر به وجود آمد ه و بر همین اساس د ر
آزاد سازی بافتهای جداافتاد ه شهری استفاد ه نمود سطح محالت مختلف توسعه مییافتند و نظم فضایی
).(Hillier, 2007
و روابط اجتماعی -اقتصاد ی شهری را سامان د هی
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﻴﻜﺮﻩ ﺑﻨﺪﻱ ﻓﺾ ﺍﻳﻲ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻌﻀ
هیلیر معتقد است که برخالف نظریه جاذبههای میکرد ه اند .
ﺑﺎﻓﺖﻫﺎﻱ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﻻﺋﻞ ﺟﺪﺍ ﺍﻓﺘﺎﺩﮔﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻓﻀﺎﻳﻲ
فضایی ،این پیکرهبند ی فضایی شبکه معابر میباشد
که حرکت د رون شهری را شکل مید هد  .شکل
شماره  ،1نشان مید هد که د رحالیکه پیکرهبند ی
3
فضایی 1میتواند بر جاذبههای فضایی 2و حرکت
تأثیر بگذارد  ،نمیتواند از آنها تاثیر بپذیرد  .حرکت
به وجود آمد ه از پیکره فضایی پتانسیلهای باالیی
د ر شکلد هی به کیفیتهای اجتماعی -اقتصاد ی
د اشته و توجه به آن نه تنها میتواند بافتهای
شکل  .1نحوه تأثیرگذاری پیکرهبند ی فضایی بر حرکت و
شهری
جد اافتاد ه را از نظر فضایی با د یگر مناطق
ﻫﺎﻱ ﻓﻀﺎﻳﻲ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻫﻴﻠﻴﺮ.1993 ،
ﺟﺎﺫﺑﻪ
هیلیر ،
ﺣﺮﻛﺖ ﻭ
ﻑﺿﺎﻳﻲ ﺑﺮ
ﺑﻨﺪﻱ
ﭘﻴﻜﺮﻩ

ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻱ
ﺷﻜﻞ .1
1993
فضایی؛ ماخذ:
های
.جاذبه
همپیوند سازد  ،بلکه میتواند د ر جهت همپیوند سازی
 -3-2ﭼﻴﺪﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎ
بافت از نظر اقتصاد ی و اجتماعی نیز موثر باشد  .به
ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺩﺭﻙ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷ
که ﻛﺮﺩ ﻭ
رسدﺩﺭﻙ
میﭘﺮﻧﺪﻩ
نظرﺑﺎ ﺩﻳﺪ
ﻧﻤﻲبهﺗﻮﺍﻥ
نظریه 
اینﺷﻬﺮ ﺭﺍ
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ
ﻓﻀﺎ ﻡوﻋﺘﻘﺪباﺍﺳﺖ
ﭼﻴﺪﻣﺎﻥ
طور مثال د ر تاثیر پیکرهبند ی ﻧﻈﺮﻳﻪ
حرکت
فضایی بر
شناخت
ﻛﻪ به
توجه
شناختﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﺸﺨﺺ ﺍﻳﻦ
ﻣﺰﻳﺖ
ﻓﻀﺎﻫﺎﻱیﺷﻬﺮﻱ
ﺣﺮﻛﺖکه د ر
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭگفت
عوامل اقتصاد ی -اجتماعی میتوان
تواند د ر
شهر می
ﺍﺳﺖ .یک
فضایی
ﻋﺎﺑﺮﭘﻴﺎﺩﻩ ﺩﺭپیکره بند
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ،ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻙ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻨﺪﻱ ﻓﻀﺎ ﺍﺑﺰﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ
ابتد ا پیکرهبند ی فضایی باعث ایجاد حرکت میشود  ،معضالت فضایی بافتهای فرسود ه و د الئل جد ا
ﺩﻫﺪ .ﺭﻭﺵ ﭼﻴﺪﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺭﺍ ﺑﻪ
سپس کاربریهای تجاری ،مانند خرد هفروشیهای ،افتاد گی آنها از کل شهر بسیار مؤثر باشد .
ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻭ ﮔﺮﺍﻓﻴﻜﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲﺩﻫﺪ .ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺪﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
کاربریهای اجتماعی ،مانند مساجد  ،برای استفاد ه
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺩﺍﺩﻩ ﮔﺮﺍﻓﻴﻜﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭼﻴﺪﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎ ﺍﺑ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ 
و بهرهوری از این حرکت د ر راستای آن مکانیابی  -3-2چید مان فضا
ﻣﺆﺛﺮﻱ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﺩﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻮﺳ
ﺻﻮﺭﺕباعث
های ﺑﻪفضایی
ساختارﻫﺎﻱشهر
ﻣﺮﺣﻠﻪ که
معتقدﺩﺭ است
مانﻟﺬﺍفضا
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻲ ﺗﻮ
ﮔﺰﻳﻨﻪ

ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﻃﺮﺍﺡ ﺷﻬﺮ
چيدﺷﻮﺩ؛
نظریه ﻣﻲ
ﮔﺮﺍﻓﻴﻜﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ
شد ه و سپس خود به عنوان جاذبهﺭﻭﺵ
ﺧﻮﺩ مﺭﺍیﺑﺮشود
حرکت
جذب بیشتر عابرین و افزایش میزان
مبنایﺍﺯ دﺍﻳﻦرک
رک کرد و
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩد یدﻛﻨﺪ .پرند ه د
توان با
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ راﻛﻼﻥنمی
ﺷﻴﻮﻩ ﺑﻬﺮﻩ ﺟﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ
ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻛﻪ
ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ
ﺷﻬﺮ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ

ﭘﻴﺎﺩﻩ1.ﻭ ﺳﻮﺍﺭﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺣﺮﻛﺖ ﻋﺎﺑﺮ
ﺭﻭﺵ ﭼﻴﺪﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎ ﺭﻭﺷﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻩﺍﻧﺪ
Spatial
Configuration
ﻛﻪ 3.
Movement
2. Attractions
ﻋﺒﺎﺱﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ،1381 ،ﺹ .(66

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻀﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻮﻓﻖ ﺍﺳﺖ )
4

 -4-2ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪﻱ
ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪﻱ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭼﻴﺪﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎ ﺍﺳﺖ  .ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪﻱ ﺍﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻀﺎ ﺍﺳﺖ  .ﺑﺮﺍﻱ
ﮔﻴﺮﻱ ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪﻱ ﻓﻀﺎ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ  .ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺤﻮﺭﻱ ﻳﻚ ﻣﺪﻝ ﺍﻧﺘﺰﺍﻋﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ
F۵

ساختار شهر د ید انسان و حركت عابرپیاد ه د ر فضاهای
شهری است .مزیت مشخص این نظریه نسبت به
نظریه های د یگر د ر آن است که ،برای د رک بهتر
ساختار فضایی شهر و نحوه ترکیب بند ی فضا ابزاری
را د ر اختیار پژوهشگران قرار می د هد  .روش چید مان
فضا ارتباط کلیه فضاهای شهری را با یکد یگر تجزیه
و تحلیل میکند و نتایج را به صورت پارامترهای
ریاضی و گرافیکی ارائه مید هد  .پارامترهای ریاضی
می توانند د ر ایجاد مد لی که نحوه عملکرد و رفتار را
د ر فضاهای شهری پیشبینی کند مورد استفاد ه قرار
گیرند  .د اد ه گرافیکی تجزیه و تحلیل چید مان فضا
ابزار بسیار مؤثری د ر فرایند طراحی شهر محسوب
میگرد د  ،به نحوی که تأثیرد خالتهای کالبد ی
د ر بافت شهر توسط اين روش به صورت گرافیکی
نمايان مي شود ؛ لذا طراح شهر د ر مرحله ایجاد
گزینههای مختلف طراحی می تواند تأثیر انتخاب
خود را بر ساختار کالن شهر مشاهد ه کند  .بسیاری
از پژوهشگران که از این شیوه بهره جستهاند  ،به این
نتیجه رسید هاند که روش چید مان فضا روشی است
که د ر پیشبینی حرکت عابر پیاد ه و سواره و همچنین
سطح استفاد ه از فضا بسیار موفق است (عباسزاد گان،
 ،1381ص .)66

شهر رسید  .بنابراین ،همپیوند ی د ر روش ترکیب بند ی
فضا مفهومی ارتباطی د ارد و نه مفهومی فاصله ای
و متریک .بنابراین د ر تحلیل ترتیب فضایی ،مفهوم
«عمق» بیشتر از مفهوم «فاصله» مصد اق پید ا می
کند  .د ر واقع همپیوند ی یک فضای شهری ،میزان
یکپارچگی آن را با کل شهر نشان می د هد   �(Turn
) .er, 2007نقشه همپیوند ی شهر ابزار مهمی د ر
د رک چگونگی رفتار اجزای شهر است ،زیرا مطالعات
متعد د نشان د اد ه است که چگونگی پراکند گی ارزش
همپیوند ی د ر سطح شهر با چگونگی حرکت عابران
د ر آن همبستگی د ارد ( .)Turner, 2005بنابراین،
نقشه همپیوند ی ابزاری تحلیلی و عینی برای ارزیابی
یک طرح به لحاظ چگونگی جایگیری توسعه جد ید د ر
ساختار موجود هر منطقه است .با توجه به حساسیت
پارامتر «همپیوند ی» به تغییرات کالبد ی شهر ،می
توان د ر فرایند شهرسازی به خصوص د ر مرحله
ارزیابی طرح های مختلف از آن بهره جست و تأثیر
هرگونه د خالت د ر بافت شهر را به صورت گرافیکی
مشاهد ه کرد  .د ر اين مقاله از این روش براي تحليل
بافت شهر مشهد و تحليل ساختاری شبکه معابر د ر
بافتهای فرسود ه و حل مشکل نفوذپذیری و انزوای
فضایی این نوع بافت ها استفاد ه شد ه است.
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همپيوند ي از كليد ي ترين مفاهيم چيد مان فضا
است .همپیوند ی اصلی ترین مفهوم ترکیب فضا
است .براي اند ازه گيري همپيوند ي فضا ها از نقشه
محوري استفاد ه مي شود  .نقشه محوري يك مد ل
انتزاعي بر اساس ترکیب فضایی است و متشكل از
بلند برين خطوط د يد و د سترسي د ر شهر مي باشد .
مفهوم همپیوند ی را می-توان چنین تعریف کرد :
ارزش میزان همپیوند ی هر خط (فضا) ،میانگین تعد اد
خطوط (یا فضاهای) واسطی است که بتوان از آن به
تمام فضاهای شهر رسید ؛ یا به عبارتی ،میانگین تعد اد
تغییر جهاتی است که بتوان از آن فضا به تمام فضاهای

 -5-2سوابق تحلیل ساختار شبکه معابر د ر
بافت های فرسود ه به روش چید مان فضا
اصو ًال توجه به ساخت شهر د ر شهرسازی متأثر از
د ید گاه ساخت گرایان از ابتد ای د هه ی  1960است.
د ر ابتد ای د هه ی  1960گروه د ه ()Team Ten
کوشید ند د ر مخالفت با عملکرد گرایی ،با شهر به
عنوان یک «کلیت واحد » برخورد کنند (بذرگر،
 ،1382ص  .)55د ر این مکتب ،نظریهپرد ازانی چون
اد موند بیکن ،کریستوفر الکساند ر و لینچ به اهمیت
فضاهای باز شهری که شبکه معابر بیشترین سطح
آن را تشکیل مید هند  ،به عنوان مهمترین عنصر
ساختار فضایی که میتواند ارتباطات فضایی و انسانی
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را تقویت نماید  ،اشاره میکنند .
پس از آن د ر اواخر د هه  1970پرفسور بیلهیلیر
همراه با جولین هنسن ،نظریه و روش چید مان
فضا را برای شناخت ساختار فضایی و پیکره بند ی
شهر ارائه كرد ند و بر اساس آنها به چگونگي اثر
متقابل ساختار پيكربند ي فضا و سازمان اجتماعي و
رفتارهاي اجتماعي پرد اختند  .اما بطور مشخص ،اولین
مطالعات بر روی تغییرات ساختار فضایی شبکه معابر
د ر بافتهای فرسود ه به روش چید مان فضا به اواخر
 1990و قرن حاضر باز میگرد د .
د ر این راستا هیلیر و همکاران د ر مقاله «نقش فرم
فضایی د ر تقویت سکونتگاههای غیررسمی» ،خود
( )2000جد ا افتاد گی فضایی را یکی از اصلیترین
خصوصیات بافتهای فرسود ه مید انند  ،هرچند
بسیاری از محالت مسکونی مرفه نشین شهری نیز
جد ا افتاد ه از کل ساختار شهر میباشند که نمیتوان
آنها را د ر زمره بافتهای فرسود ه قرار د اد  .بر همین
اساس آنها ،بین جد ا افتاد گی اجباری و اختیاری
تفاوت قائل هستند  .د ر این راستا آنها برای شناخت
ویژگیهای کالبد ی بافتهای فرسود ه از روش چید مان
فضا استفاد ه کرد ه اند  .آنها د ریافتند که پیچید گی
بافت ،کاهش قابل مالحظه د ر طول خطوط محوری
د ر نقشه خطی و نیز کاهش نظم و ساختار د رون
بافت نسبت به بافتهای اطراف از جمله ویژگیهای
بافتهای فرسود ه می باشد  .عالوه بر این آنها د ریافتند
که اینگونه بافتها معمو ٌال د ر لبه ها از همپیوندی باالیی
برخوردار هستند درحالیکه در مرکز بافت معموال از میزان
همپیوندی به شدت کاسته می شود.
همچنین واووگان ( )2007د ر بررسی محالت
مهاجر نشین و حاشیه شهر لند ن ،د ریافته است که
این محالت معمو ّال د ر همجواری معابری با د رجه
همپیوند ی بسیار باال شکل می گیرند  .او بیان می
د ارد که اگرچه این محالت د ر د رون خود ساختاری
مناسب د ارند و معابر و فضاهای این بافتها د ر
مقیاس محلی از همپیوند ی خوبی برخورد ار می باشند

اما د رجه همپیوند ی آنها با بافتهای اطراف کم
میباشد  .او اد امه مید هد که معمو ّال د ر این بافتها
خیابانی که از بیشترین د رجه همپیوند ی برخورد ار
میباشد با همپیوند ترین خیابان منطقه و یا شهر
تقاطع د ارد که باعث حیات بافت از نظر اقتصاد ی
میشوند اما د یگر معابر بافت از بافتهای اطراف جد ا
افتاد ه و تنها با همان خیابان اصلی کار می کنند .
 -3تحلیل و بررسی
 -1-3معرفی بافت های فرسود ه شهر مشهد
بنا بر مطالعات انجام شد ه پیشین ،پهنه هاي نشان
د اد ه شد ه د ر شکل ،واجد عنوان بافت های فرسود ه
هستند  .معیارهای اصلی تشخیص این بافت ها کم
د وامی ،ریزد انگی و نفوذپذیری کم و نبود د سترسی
مناسب (عرض کم معابر) می باشد که مشکالت
اصلی برشمرد ه شد ه برای این بافت ها نیز به حساب
می آیند .5
 -2-3روند شکل گیری بافت های فرسود ه
د رون و حاشیه شهر مشهد
شهر مشهد تا ابتد اي قرن چهارد هم هجري شمسي
د ر حصار محافظتي خود محصور بود و روستاهاي
متعد د ي د ر اطراف آن قرار د اشتند  .با آغاز فرايند
نوسازي د ر كشور د ر د وران حكومت پهلوي ،باروي
اولية شهر برچيد ه و شهر شروع به رشد د ر بستر
رود خانة كشف رود می كند  .اولین نمونه های ایجاد
بافت های فرسود ه( ،روستاهاي آبكوه و محمد آباد
طوسي) د ر پیرامون شهر شکل گرفتند  .د ر فاصلة 8
سال از سال  1335تا  ،1343د و سكونتگاه گلخطمي
و سمرقند به سكونت گاههاي غيررسمي شهر
افزود ه شد ند (فرنهاد  .)1386 ،از آن سال به بعد و
آغاز اصالحات ارضي بر سرعت مهاجرت روستاييان
به شهرها و رشد اسكان غيررسمي مي افزايد ؛ این
د ر حالی است که رشد بی رویه و بی برنامه شهری
موجب انزوا و گسیختگی فضایی-کالبد ی این بافت

 .5به استناد مصوبه جلسه مورخ  84/11/16د ر خصوص بافتهاي فرسود ه شهري شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ،ﻭﺍﺟﺪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻛﻢﺩﻭﺍﻣﻲ ،ﺭﻳﺰﺩﺍﻧﮕﻲ ﻭ ﻧﻔﻮﺫﭘﺬﻳﺮﻱ ﻛﻢ ﻭ ﻧﺒﻮﺩ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ )ﻋﺮﺽ ﻛﻢ
5
ﻣﻌﺎﺑﺮ( ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺮﺷﻤﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪﺣﺴﺎﺏ ﻣﻲﺁﻳﻨﺪ.
F۶

معماری؛ ماخذ:
شهرسازي
شورای
ﺷﺪﻩتوسط
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ شد ه
فرسود ه شناسایی
ﺑﺎﻓﺖبافت
شکل .2
1386ﻓﺮﻧﻬﺎﺩ.1386 ،
فرنهاد،ﻣﺎﺧﺬ:
ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ؛
ﺷﻬﺮوﺳﺎﺯﻱ ﻭ
عالیﻋﺎﻟﻲ
ﺷﻮﺭﺍﻱ
ﺗﻮﺳﻂ
ﻫﺎﻱهایﻓﺮﺳﻮﺩﻩ
ﺷﻜﻞ .2

ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻌﻀﻼﺕ ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ  -ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﻧﺞ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ .ﺷﻜﻞ ﺯﻳﺮ ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎﻱ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.

 -2-3ﺭﻭﻧﺪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﻱ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ
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ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﻗﺮﻥ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻢ ﻫﺠﺮﻱ ﺷﻤﺴﻲ ﺩﺭ ﺣﺼﺎﺭ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺧﻮﺩ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ
ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺵﺗﻨﺪ  .ﺑﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮﻱ ،ﺑﺎﺭﻭﻱ ﺍﻭﻟﻴﺔ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﭼﻴﺪﻩ ﻭ
ﺷﻬﺮ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﺔ ﻛﺸﻒ ﺭﻭﺩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ) ،ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻱ
ﺁﺑﻜﻮﻩ ﻭ ﻣﺤﻤﺪﺁﺑﺎﺩ ﻃﻮﺳﻲ( ﺩﺭ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺷﻬﺮ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  .ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﺔ  8ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  1335ﺗﺎ  ،1343ﺩﻭ ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎﻩ
ﮔﻠﺨﻄﻤﻲ ﻭ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ )ﻓﺮﻧﻬﺎﺩ .(1386 ،ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺑﻌﺪﻭ ﺁﻏﺎﺯ
ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﺭﺿﻲ ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﻲ ﻣﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺪ ؛ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺭﺷﺪ ﺑﻲ ﺭﻭﻳﻪ ﻭ ﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻧﺰﻭﺍ ﻭ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ -ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺍﺯﻛﻠﻴﺖ ﺷﻬﺮ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ
)ﻣﺸﻬﺪﻳﺰﺍﺩﻩ ﺩﻫﺎﻗﺎﻧﻲ ،1385 ،ﺹ .(96
ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺁﺑﻜﻮﻩ ﻭ ﮔﻠﺨﻄﻤﻲ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  1348ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺷﻬﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺮﺡ �
ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻧﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ ﭘﻴﻮ ﺳﺘﮕﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ
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فرنهاد ،
1375؛
-1330
ﺷﻬﺮازﺍﺯسال
ﺗﻮﺳﻌﻪشهر
ﻭﻧﺪتوسعه
روند
های فرسود ه
.13861386
ﻓﺮﻧﻬﺎﺩ،
ماخذ:ﻣﺎﺧﺬ:
1375؛
-1330
ﺳﺎﻝ
ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ درﺩﺭ ﺭ
ﺑﺎﻓﺖتﻫﺎﻱ
موقعیت باف 
شکل .3ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺷﻜﻞ .3

ﺗﺎ ﻳﻚ ﺩﻫﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻛﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮﺩ ،ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻱ
ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﺸﻬﺪ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ )ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ  .(3ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎ
ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻌﻀﻼﺕ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﺍﺭﺯﺵ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺷﺪ ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﻲﺷﺎﻥ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ  .ﺍﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺰﻭﺍﻱ ﻓﻀﺎﻳﻲ ،ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ ،ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ .ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ

169

شکل  .4بافتهای فرسود ه د رون و اطراف شهر که با گسترش شهر ایجاد و یا به آن ملحق شد ه اند ؛ ماخذ:
.1386ﻓﺮﻥﻫﺎﺩ،
فرنهاد ،ﻣﺎﺧﺬ:
ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ؛
ﺷﻜﻞ  .4ﺑﺎﻓﺘﻬﺎﻱ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺷﻬﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻠﺤﻖ
.1386
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ها ازکلیت شهر می گرد د (مشهد يزاد ه د هاقاني ،سکونتگاه های اطراف شهر و همچنین عد م توجه به
 ،1385ص
سمت
ﺍﻳﻦ به
ﺍﺳﺎﺳﻲ آن
ﻣﺸﻜﻞتوسعه
شهر د ر
شالود ه
استخوانبندﻧﻴﺰی و
ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ
ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﺪ
ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ
 .)96ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ
سکونتگاه ها
برخی از
حاشیه ای
ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪنهﻭ ﺑﺎتنهاﺧﻂبافت
ﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍشد که
غربﻣﻲموجب
های ﺩﻭﺭ ﺍﻳﻦ
ﻛﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ
جمله ﻣﻮﺟﻮﺩ
ﻃﺮﻳﻖازﺳﺎﺧﺘﺎﺭ
این ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
پیوستن ﭘﻴﻮﻧﺪ
سرعتﺭﺍ ﻛﻪ ﻋﺪﻡ
ﻣﺤﺪﻭﺩﻩود هﻱ شهر
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺭبه محد
سالﻭ 1348
گلخطمی
ﻣﺠﺎﻭﺭﻛﺎﺭد ر
ﺑﺎﻓﺖرونﻫﺎﻱشهر که
های د
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ بافت
شهر بلکه
ﻋﺪﻡ به
پیوسته
ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪازﺭﻳﺰﻱ
آبکوه وﺑﺎﻓﺖﻫﺎ ﻭ
ﭘﺎﻳﺎﻥو برنامه
طرح-ریزی
موجب می
ﻫﺎﻱبه
ﻛﺸﻲیافته
توسعه
ﻧﻘﺺان د
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ چند
زمان-هایی نه
مناطقﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
جزءﻃﺮﺡ ﻫﺎ
ﻫﺎﻱورﺍﻳﻦ
ﺯﺩﻧﺪ  .ﻳﻜﻲ ﺍﺯ
مناسبﺁﻥ ﺩﺍﻣﻦ
ریزیﻣﺸﻜﻼﺕ
ﺭﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﺮ
بد ون ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ
پیوستگی
نتوانندﺑﺎﺷﺪارتباط
تاکنون
بافتﻳﺎ ها
شود این
ﺁﻣﺪﻥ و
فرسود گی
معضالت
اکنون
آمد ند ،
حساب
ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺎﺋﻖ
ﺩﺍﻧﻨﺪد ﻭچارﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ
ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﻲ
می ﻛﻢ
ﻋﺮﺽ
ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﭼﺮﺍﻛﻪوﻣﺸﻜﻞ
ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﻲ
ﺗﻌﺮﻳﺾ
ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻭ
همچنان
کنند و
ﺑﺨﺶبرقرار
ﻣﺸﻜﻞشهر
مناسبیﺑﻪ باﺍﻳﻦ کل
شوند که از این د سته می توان به
ﻫﻮﻳﺘﻲ ﻭاز عد
یافتگیﺑﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
توسعه ﺍﺯ ﺑﻴﻦ
ﻛﺎﻟﺒﺪﻱمﺑﺎﻓﺖ ﺭﺍ
ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﻱ
ﻋﻈﻴﻤﻲ ﺍﺯ
معضالت کالبد ی  -فضایی خود رنج می برند  .شکل بافت های حاشیه حرم مطهر اشاره نمود .
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زیر ،موقعیت بافتهای فرسود ه را د ر روند توسعه برنامه های بهسازی و نوسازی تهیه و اجرا شد ه برای
ﺷﻬﺮ ،ﻧﻘﺸﻪ
(Axial
)map
شهر راﺩﺭد رﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ
ﺗﺤﻠﻴﻞ مید
ﻣﻨﻈﻮﺭ نشان
سالهای ﺑﻪمختلف
اساسیﺍﻱاین
مشکل
نتوانستد
ﻣﺤﻮﺭﻱتاکنون
ﻧﻘﺸﻪها نیز
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭهد .ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪاینﺍﺑﺘﺪﺍبافت
ﻓﻀﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺯﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺑﺼﺮﻱ-
اسالمي ﭼﻴﺪﻣﺎﻥ
ﺣﺮﻛﺘﻲ ،ﺑﻪ ﺭﻭﺵ
ﺷﺎﻣﻞ
ﺑﺼﺮﻱ -انقالب
ﺧﻄﻮﻁكه وقوع
هه بعد ،
تا يك د
طریق
سرنوشت بافت ها را که عد م پیوند مناسب با کل شهر از
ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺯﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺼﻮﺭﺗﻲ ﺭﻭﺷﻤﻨﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ .ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
برنامة نوسازي پهلوي را د ر ايران متوقف كرد  ،بافت ساختار موجود می باشد را بشناسند و با خط کشید ن به
ﻧﻘﺸﻪ ﺩﺭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮﺍﻓﻲ ﺷﺪ ،ﺑﻄﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺧﻂ )ﻛﺎﻧﺎﻝ ﺑﺼﺮﻱ -ﺣﺮﻛﺘﻲ( ﺩﺭ ﺍﻱﻥ ﮔﺮﺍﻑ ﺑﺼﻮﺭﺕ
های فرسود ه جد يد بزرگتري د ر مشهد شكل گرفتند د ور این بافت ها و برنامه ریزی و طراحی د ر محد ود ه
ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺧﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﺎﻝ ﮔﺮﺍﻑ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ  .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ
(شکل شماره  .)3د ر اين مد ت تمام بافت های ی تعیین شد ه و عد م توجه به ارتباط محد ود ه با بافت
ﮔﺮﺍﻑ -ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﮔﺮﺍﻑ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ
فرسود ه حاشیه با همان معضالت ساختاری د رونی های مجاورکار خود را به پایان رساند ند و بر مشکالت
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﻌﺮﻑ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺖﺍﺭ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
د ر شهر اد غام شد ند و باارزش پيد ا كرد ن زمين د ر آن د امن زد ند  .یکی از مهمترین نقص های این طرح
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
همچنان
آنها رشد غيررسميشان متوقف شد  .اما
یا
و
د
متعد
های
کشی
خیابان
ها
معابرﻛﻪمی
تعریض
ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ،ﺧﻄﻮﻃﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪﻱ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﭘﺮﺭﻧﮓ ﻭ ﺧﻄﻮﻃﻲ
ی به
اقتصاد
اجتماعی
ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪﻱکالبد
ﺩﺭﺟﻪفضایی،
د ر انزوای
معابر ﻭمی
عرضﺑﻪکم
آن را
اساسی
ﺧﻄﻮﻃﻲ
ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ
ﺍﻣﻜﺎﻥ
مشکلﺗﺮﺗﻴﺐ
چراکه ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
باشدﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ
ﭘﺮﺭﻧﮓ
ﺭﻧﮓوﺁﺑﻲ
ﭘﺎﻳﻴﻦی،ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻪ
سر می برند  .رشد و توسعه شهر از سال  65تا کنون د انند و بنابراین برای فائق آمد ن به این مشکل بخش
نیز بد ون توجه به این مسائل و نبود روشی مشخص عظیمی از ارزش های هویتی و کالبد ی بافت را از
جهت ایجاد ساختار و بستری مناسب برای پیوستن بین برد ه اند .

د ر نقشه بد ست آمد ه ،خطوطی که از میزان همپیوند ی
 -3-3تحلیل ساختار شبکه معابر د ر باال برخورد ار می باشند به رنگ قرمز پررنگ و خطوطی
بافتهای فرسود ه شهر مشهد به روش که د رجه همپیوند ی پایین د ارند به رنگ آبی پررنگ
چید مان فضا
نشان د اد ه شد ه اند  .به این ترتیب امکان د سترسی
د ر این بخش به منظور تحلیل ساختار فضایی شهر به خطوطی و یا فضاهایی ،که از میزان همپیوند ی
مشهد ابتد ا نقشه محوری ( )Axial mapشهر ،باالتری برخورد ارند  ،بیشتر می باشد و برعکس .د ر
6
نقشه ای شامل خطوط بصری -حرکتی ،به روش همین راستا د و نمونه نقشه خطی د ر مقیاس کالن
چید مان فضا تهیه شد ه است .این نقشه شامل و محلی 7تهیه شد ه اند  .د ر نقشه کالن ارتباط هر
زیرسیستم های بصری -حرکتی شهر بود ه و ارتباط عنصر با تمام عناصر موجود د ر سیستم مورد بررسی
بین این زیرسیستم ها را بصورتی روشمند نشان می قرار می گیرد د ر حالیکه د ر نقشه محلی ،این ارتباط
د هد  .نتیجه بد ست آمد ه از این نقشه د ر نرم افزار با عناصر همجواری که توسط شعاع محلی تعیین می
مربوطه تحلیل گرافی شد  ،بطوریکه هر خط (کانال شود  ،مورد بررسی قرار می گیرد .
8
بصری -حرکتی) د ر این گراف بصورت یک نقطه و د ر این تحقیق شعاع محلی سه ،معاد ل سه گام فضایی
تقاطع هر د و خط به عنوان یال گراف د ر نظر گرفته و یا فاصله ای معاد ل پشت سر گذاشتن سه چرخش
می شود  .به این ترتیب از طریق محاسبات گراف -د ر حرکت ،مورد مالک واقع شد ه است .منظور از
ریاضی نحوه ارتباط هر عنصر با عناصر د یگر موجود شعاع محلی سه این است که با سه تغییر جهت می
د ر گراف محاسبه شد ه و مقاد یر مختلفی برای آن توان از فضایی به فضای د یگر رسید  .مالک شعاع
سطح محلی
همپیوند ی
محلی
معرف ویژگی
ﻣﻴﺰﺍﻥام می
هر کد
ارائه ﻳﺎمی شود
ﺭﺍﺳﺘﺎد رﺩﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ
میزان ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ
بررسیﺑﺮﻋﻜﺲ .
ﻣﻲ د ر ﺑﺎﺷﺪ ﻭ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ
توانندﺑﺎﻻﺗﺮﻱ
ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪﻱ
ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ،کهﻛﻪ ﺍﺯ
ﻣﻮﺟﻮﺩ دﺩﺭر نقشه
ﻋﻨﺎﺻﺮبنابراین
باشد .
تغییر ﻫﺮجهت
مقاله ﺩﺭ نیز
معیاری که
ساختار
میﺗﻤﺎﻡ
ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎ
همین ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
ﻧﻘﺸﻪ ﻛﻼﻥ
ﻣﺤﻠﻲ 7د رﺗﻬﻴﻪاینﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .
باشند .ﻛﻼﻥ  6ﻭ
شهرﻣﻘﻴﺎﺱ
ﺧﻄﻲ ﺩﺭ
ای ازﻧﻘﺸﻪ
همپیوند
محلی ،میزان
ﻋﻨﺎﺻﺮ ارزیابی
شدﺑﺎه برای
استخراج
ی ﺷﻌﺎﻉ
ﺗﻮﺳﻂ
ﻫﻤﺠﻮﺍﺭﻱ ﻛﻪ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
میﻣﺤﻠﻲ ،ﺍﻳﻦ
همپیوندﺩﺭیﻧﻘﺸﻪ
میزانﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ
است ﮔﻴﺮﺩ
گرفتهﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ
قرارﺑﺮﺭﺳﻲ
مطالعهﻣﻮﺭﺩ
مورد ﺳﻴﺴﺘﻢ
همپیوند ی هر محور با محورهایی مورد سنجش قرار
باشد .ﻣﺤﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ،ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.
F۷

F۸

.1390
نگارند گان
ماخذ:
ﻣﻘﻴﺎﺱکالن؛
ﻣﺸﻬﺪد رﺩﺭمقیاس
ﺷﻬﺮ مشهد
ﺧﻄﻲ شهر
نقشه خطی
ارزش همپیوند
.1390
ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ
ﻣﺎﺧﺬ:
ﻛﻼﻥ؛
ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪﻱی ﺍﺯازﻧﻘﺸﻪ
شکل.5 .ﺍﺭﺯﺵ
ﺷﻜﻞ 5

6. Global Integration
8. Step Depth
8
7. Local
Integration
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻌﺎﻉ ﻣﺤﻠﻲ ﺳﻪ ،ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺳﻪ ﮔﺎﻡ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﻱ ﻣﻊﺍﺩﻝ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺳﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﺩﺭ
F۹

ﺣﺮﻛﺖ ،ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻼﻙ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺷﻌﺎﻉ ﻣﺤﻠﻲ ﺳﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻳﻲ
ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺳﻴﺪ  .ﻣﻼﻙ ﺷﻌﺎﻉ ﻣﺤﻠﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪﻱ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﻲ �
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪﻱ ﻣﺤﻠﻲ ،ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪﻱ ﻫﺮ ﻣﺤﻮﺭ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻳﻲ
ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻪ ﮔﺎﻡ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ  .ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
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گرفته که د ر فاصله سه گام فضایی از آن قرار د ارند .
نکته مهم د ر این ارتباط این است که به یاد د اشته
باشیم مالک عمل د ر بررسی میزان همپیوند ی ارتباط
فضایی می باشد و نه فاصله متریک.
همچنین ویژگیهای فضایی د ر مقیاس یک شهر با
همپيوند ي کالن (فراگیر) و ویژگیهای فضایی د ر
مقیاس محلي با همپیوند ی محلی د ر ارتباط هستند .
د ر این باره هیلیر معتقد است که سفرها و فعالیتهای
شهری ارتباط عمیقی با همپیوند ی کالن و سفرهای
محلی و فعالیتهای مرتبط با آن با همپیوند ی محلی
د ارای ارتباط قوی هستند ). (Hillier 1996,54
بنابراین میتوان انتظار د اشت که با هرگونه تغییر د ر
ارزشهای همپیوند ی محلی و فراگیر د ر ویژگیها
ی شهر د ر این د و مقیاس تغییر ایجاد شود .
الگوی پخشایش همپیوند ی د ر د و مقیاس
فراگیر) (globalو محلی ) (localبرای شهر مشهد
بیانگر این است که تمامی بافتهای فرسود ه معرفی
شد ه توسط نهاد ها و سازمانهای ذیربط ،د ارای
همپیوند ی پایین نسبت به شهر د ر د و سطح معرفی
شد ه هستند  .شکل  5و  ،6جد اافتاد گی این بافتها
را از محالت همجوار و بافتهای اطراف بخوبی

نشان مید هند  .برای د رک بهتر این موضوع الگوی
پخشایش ارزش همپیوند ی کالن د ر كل شهر مشهد
به ترتیب افزایش میزان همپیوند ی خطوط ،د ر شکل
شماره  ،7د ر چهار مرحله نمایش د اد ه شد ه است.
هد ف از نمایش این چهار مرحله ،نشان د اد ن تغییرات
ارزش همپیوند ی از باالترین تا پایینترین مقد ار آن
د ر محالت فرسود ه است .به اين منظور د ر شكل
شماره  7محد ود ه بافت هاي فرسود ه مشخص شد ه
است .این مراحل نشان مید هند كه فضاهایي با
د رجه همپيوند ي باالتر عمد تا د ر بافت هاي غير
فرسود ه قرار د ارند و فضاهائي با د رجه همپیوند ی
پایین تر د ر بافت هاي فرسود ه قرارگرفته اند  .شكل
شماره  7نشان مي د هد كه د ر مرحله د وم تقریب ًا
نیمی از بافتهای غیرفرسود ه کامل میشوند د ر
صورتی که تنها  37د رصد از بافتهای فرسود ه د ر
این مرحله تشیکل میشوند  .همچنین د ر مرحله آخر
 7د رصد نهایی بافتهای فرسود ه شکل میگیرند
د ر صورتیکه بافتهای غیر فرسود ه د ر مرحله سوم
تقریب ًا کامل شد ه و تنها  3د رصد بافتشان برای مرحله
آخر باقی میماند  .این مقاد یر پایین بود ن ارزش
همپیوند ی را د ر بافتهای فرسود ه ،نسبت به سایر

شکل  .6ارزش همپیوند ی از نقشه خطی شهر مشهد د ر مقیاس محلی؛ ماخذ :نگارند گان .1390

ﻧﮕﺎﺭﻥﮔﺎﻥ .1390
ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺎﺧﺬ :ﺩ
؛
ﺷﻜﻞ  .6ﺍﺭﺯﺵ ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪﻱ ﺍﺯ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻄﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ
ﺍﻟﮕﻮﻱ ﭘﺨﺸﺎﻳﺶ ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪﻱ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ) (globalﻭ ﻣﺤﻠﻲ ) (localﺑﺮﺍﻱ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ،ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪﻱ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺤﻼﺕ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭ ﻭ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻱ

ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ  .ﺷﻜﻞ  5ﻭ  ،6ﺟﺪﺍﺍﻓﺘﺎﺩﮔﻲ ﺍﻳﻦ

بافتها را نشان مید هند .
هر محور از کوچههای بنبست تا خیابانهای اصلی
این نتیجه نشان مي د هد که بافتهای فرسود ه د ر باید با توجه به سیستم تحلیلی کالن مورد بررسی
ساختار کالن شهر د ر انزوای فضایی هستند و عالوه قرار گیرد بطوریکه پیوند میان کلیه عناصر حفظ
بر انزوای اجتماعی و اقتصاد ی ،این محالت از عد م شود .
پیوند مناسب با کل شهر و بافتهای همجوار رنج د ر این ارتباط ووگان د ر بررسی بافتهای فرسود ه
میبرند  .به بیان د یگر این تغییرات نشان مید هد شهری و نتایج حاصل از آن اینگونه بیان میکند
ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪﻱ
ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺯ
ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺩﺭ
ﻭﻳﮋﻩد رﺑﺎﻓﺖ
کالن ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ
مقیاسﻣﺤﻼﺕ
ﺗﻮﺟﻪد رﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ،
محالت ﻗﺎﺑﻞ
ﻧﻜﺘﻪ
ﺩﺭﻭﻥ سایر
نتوانستد با
فرسود ه
ﻧﺴﺒﺖ طی
که بايد
پيچهايی
تعد اد
فرسود ه،
محالت
ﺷﻬﺮ ﺑﻪ که
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ
ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺩﺭ
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ
کلﺑﺮﻧﺪ ﻛﻪ
ﺷﻬﺮ وﺭﻧﺞبا ﻣﻲ 
ﺑﻪ
ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱارتباط
ساختار شهر
محالتﻛﻞشهر
ﻣﺮﺣﻠﻪیک
شهرﺩﺭ و یا
ﺷﻬﺮ مرکز
ﺳﻄﺢه) به
(فرسود
ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪﻱمحله
مناسبیﺩﺍﺭﺍﻱشود تا از
ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ
ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺍﻳﻦ
مهمﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﺮﺍﺗﺐ
مرکزﺳﻠﺴﻠﻪ
ﺩﻭﻡ ﺵﻛﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﺩﺭ ﻳﻚ
ﺍﻭﻝ ﻭ
کنند .
برقرار
محالت
بيشتر از
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭمراتب
رسيد  ،به
فعالیتی
اين ﺍﻧﺪ ﻭ
باشدﭘﻴﺪﺍو ﻛﺮﺩﻩ
ﻛﻞیﺷﻬﺮ
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ
ﺑﺨﻮﺭﻧﺪ،
ﻣﺤﻮﺭﻫﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ
توجهﺍﻳﻦ
ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
رون شهر
فرسود ه د
محالت
این است،
نکته قابل
ﻫﺎﻱکهﺍﻳﺠﺎﺩاين
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ هد
نشان مید
ﻧﺎﻫﻤﺒﻨﺪ ﺩﺭآن م
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ اطراف
ﻫﺎﻱ

ﻛﻮﭼﻪ
ﺍﺯ
ﻣﺤﻮﺭ
ﻫﺮ
ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ
.
ﺍﻧﺪ

ﻛﺮﺩﻩ
ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺩﻳﮕﺮ
ﻧﺎﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪ
ﻗﺴﻤﺖ
ﭼﻨﺪ
ﺑﻪ
ﻭ
ﻛﺮﺩﻩ
ﭘﺎﺭﻩ
ﺭﺍ
ﺑﺎﻓﺖ
به ﺷﺪﻩ
ویژه بافت مرکزی د ر حالی از همپیوند ی پایین محالت با اينکه د ر کنار محالت د اخل شهری د يگر
ﭘﻴﻮﻧﺪبهﻣﻴﺎﻥ
يگرﻛﻪ
ﺑﻄﻮﺭﻱ
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ
ﺑﺮﺭﺳﻲ
حاشیهﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻛﻼﻥ
محورهایﺳﻴﺴﺘﻢ
برندﺑﺎﻳﺪکهﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺍﺻﻠﻲ
کل شهر 
ﺑﺴﺖ ﺗﺎ

ﻫﺎﻱمی
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥرنج
ﺑﻦ به
نسبت
محالت د
ﻣﻮﺭﺩاما د
قرارگرفتهاند
مرکز
نسبت
ورتر از
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﻔﻆ
ﺷﻮﺩ .باالیی د ر سطح شهر هستند و شهر و یا خیابانهای اصلی میباشند (Vaughan et
همپیوند ی
ﻛﻠﻴﻪارای
آنها د
ﺣﺎﺻﻞ .ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ
اینﻫﺎﻱ
ﺑﺎﻓﺖ 
ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﻭﻭﮔﺎﻥ ﺩﺭ
د ر ﺩﺭ
)al 2005,
نشان 3
مسئله
گیرند .
شکل می
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ د وم
ﺍﻳﻦ اول و
مرحله
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ
ﻳﻚلﻣﺮﻛﺰ
ﺷﻮﺩ ﺗﺎ
مناسبﺑﺎﻳﺪ ﻃﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﻴﭻ
ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ،
ﻣﻬﻢی
همپیوند
ارزش
ﺷﻬﺮ ﻭاز ﻳﺎتحلی
ﻣﺮﻛﺰآمد ه
ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ( دﺑﻪست
رونیﺍﺯ ﻣﺤﻠﻪمقا)د یر به
ساختار د
مراتب
سلسله
ﻻﺕر یک
میدﻣﺢهد د
نیز ﻛﻨﺎﺭ
شماره ،1ﻛﻪ ﺩﺭ
ﻣﺤﻼﺕ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ
ﻣﻲ ﺩﻫﺪ
ﻧﺸﺎﻥ
پیوندﻣﻲ 
ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺁﻥ
ﻣﺤﻼﺕ
ها ﻣﺮﺍﺗﺐ
تﺑﻪ
ﺭﺳﻴﺪ،
نشان
ﺍﻳﻦ جد ول
فرسود هﻛﻪ د ر
های
ﺑﺎﺷﺪ ﻭ وﺍﻳﻦبافت
محورها
ﺑﻴﺸﺘﺮبهﺍﺯ این
نتوانستند
این باف
بخورند ،
ﺍﺻﻠﻲ
ﻫﺎﻱ

ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻳﺎ
ﻭ
ﺷﻬﺮ
ﻣﺮﻛﺰ
ﺑﻪ
ﺑﺖ
ﻧﺲ
ﺩﻳﮕﺮ
ﻣﺤﻼﺕ
ﺍﺯ
ﺩﻭﺭﺗﺮ
ﺍﻣﺎ
ﺍﻧﺪ
ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺩﻳﮕﺮ
ﺷﻬﺮﻱ
ﺩﺍﺧﻞ
ﻣﺤﻼﺕ
بنابراین ساختاری ناهمبند د ر کل شهر پید ا کرد هاند مید هد میانگین همپیوند ی بافتهای فرسود ه از
2005,شد هet al
ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﻣﻲ
.(Vaughanه و به چند میانگین ارزشهمپیوند ی بافتهای غیرفرسود ه د ر
بافت را پاره کرد
های)3ایجاد
خیابان
و
ﺷﻤﺎﺭﻩ  ،1ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ
ﺟﺪﻭﻝ
ﺩﺭ
ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ
ﻫﺎﻱ

ﺑﺎﻓﺖ
ﻭ
ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪﻱ

ﺍﺭﺯﺵ

ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺍﺯ
ﺁﻣﺪﻩ
ﺩﺳﺖ
ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ
قسمت ناهمپیوند د یگر تبد یل کرد هاند  .بنابراین تغییر هر سه مقیاس کمتر است.
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪﻱ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪﻱ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻖﻳﺎﺱ ﻛﻤﺘﺮ
ﺍﺳﺖ.

ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ
نگارندﻣﺎﺧﺬ
ﻣﺮﺣﻠﻪ؛
ﭼﻬﺎﺭ
چهار ﺩﺭ
ﺗﺮﻳﻦدرﻣﻘﺪﺍﺭ
ﭘﺎﻳﻴﻦ
ترین 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦنﺗﺎ
ﻛﻼﻥ ﺍﺯ
ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪﻱ
شکل.7
ﺷﻜﻞ
گان.1390 :
ماخذ:
مرحله؛
مقد ار
بیشترین تا پایی
کالن از
ﺍﺭﺯﺵهمپیوند ی
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕارزش
ﺭﻭﻧﺪ تغییرات
 .7روند
.1390
ﺍﺭﺯﺵ ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪﻱ ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻣﺤﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ،8ﻧﺸﺎﻥ
ﻣﻲﺩﻫﺪ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎﻱ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻣﺤﻞﻱ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪﻱ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ  .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎﺱ
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ارزش همپیوند ی د ر مقیاس محلی نیز د ر بافتهای بافتها نه تنها نتوانستهاند د ر مقیاس کالن ارتباط
فرسود ه مورد بررسی قرار گرفتهاست .شکل شماره  ،8مناسبی با کل شهر برقرار کنند بلکه همپیوند ی د ر
نشان مید هد بافتهای فرسود ه د ر مقیاس محلی د رون این محالت و یا همپیوند ی با محالت مجاور
اینﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ 
 ،1ﺗﻨﻬﺎ
شمارهﻫﺎ ﻧﻪ
ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ 
است .ﺩﻫﺪ
ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ
ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ 
ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ
ارایﺑﺎﻓﺖﻫﺎ ﺩﺭ
نیز دﺍﻳﻦ
تفاوت
ﻧﻬﺎﻳﻲبا این
هستند .
ﻣﺮﺣﻠﻪپایینی
همپیوند ی
موضوعﺍﻧﺪرا
جد ول
پایین
ﺷﻮﻧﺪکهﻭ ﺍﻳﻦبسیار
ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪﻱ ﺑﺎ
اختالف ﻣﺤﻼﺕ
کند .ﺩﺭﻭﻥ ﺍﻳﻦ
ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪﻱ ﺩﺭ
ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ
ﻛﻞ ﺷﻬﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎ
مقیاسﻛﻼﻥ
اینﻣﻘﻴﺎﺱ
د ر ﺩﺭ
ﺑﺮﻗﺮﺍﺭنهایی
چهارم و
مرحله
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁها د ر
این بافت
محلی
میانگینﻭ ﻳﺎهمپیوند ی
تصد یق می
ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻲ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻡ
ﺟﺪﻭﻝمید
ﺍﺳﺖ .نشان
موضوع
ﻣﺠﺎﻭﺭو این
ﺣﻼﺕشوند
کامل می
هد ،1اینﺍﻳﻦ د ر باف
ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪﻱ با
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦد ر مقایسه
ﺍﺧﺘﻼﻑ شهر
فرسودهﻛﻨﺪ.نسبت به
تهای
ﻣﺤﻠﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻛﻼﻥ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺍﺳﺖ.
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ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ
ﺭﻳﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ؛ ﻣﺎﺧﺬ:
ﺷﻜﻞ  .8ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﺸﺖ
شکل  .8روند تغییرات ارزش همپیوند ی محلی از بیشترین تا پایینترین مقد ار د ر چهار مرحله؛ ماخذ :نگارند گان .1390
.1390
نگارند گان.
مقایسه با
ﻣﺤﻼتفرسود ه د
درر محالت
ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪيی د
ارزش همپیوند
مقاد یر
.1ول .1
ﺟﺪولجد
ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن.
ماخذ:ﻣﺎﺧﺬ:
شهر؛ﺷﻬﺮ؛
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ
ﻓﺮﺳﻮدهردر
ارزش
ﻣﻘﺎدﻳﺮ

ﻣﻘﺎدﻳﺮارزش ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪي

ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪي ﻛﻼن
)(Rn
ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪي ﻣﺤﻠﻲ
)(R3

ﺷﻬﺮ
ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي
ﻓﺮﺳﻮده
ﺷﻬﺮ

ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

ﺣﺪاﻛﺜﺮ

ﺣﺪاﻗﻞ

1.007

1.69

0.33

0.95

1.62

0.46

1.97

5.2

0.33

1.66

4.51

0.33

اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺷﻬﺮ و ﺑﺎﻓﺖ
ﻓﺮﺳﻮده
0.05

0.31

ﻓﺮﺳﻮده

 -1-3ﺗﻔﺎوت ارزش ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪي در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده درون ﺷﻬﺮ و ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ارزش ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪي در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده ﺣﺎﺷﻴﻪ 1و ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ،ارزش ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪي ﻛﻼن و
ﻣﺤﻠﻲ در اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ،2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزش ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪي را در دو ﻣﻘﻴﺎس
ﻧﺎﻣﺒﺮده در دو ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﻣﺮﻛﺰ و ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻬﺮ ،ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ارزش ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪي ﻛﻼن و ﻣﺤﻠﻲ در

اختالف میانگین همپیوند یشان د ر مقیاس کالن به بافتهای فرسود ه مرکزی هستند و د ر سطح
محلی این ارزش تغییر کرد ه و همپیوند ی باالتر
باالتر است.
میرود  .بنابراین آنچه د ر بافتهای فرسود ه حاشیه
 -1-3تفاوت ارزش همپیوند ی د ر بافتهای اهمیت ویژه مییابد توجه به ساختار کالن د ر پیوند
فرسود ه د رون شهر و حاشیه شهر مشهد
این بافتها با کل شهر میباشد  .چراکه این بافتها
برای مقایسه ارزش همپیوند ی د ر بافتهای فرسود ه ساختار د رونی همپیوند تری نسبت به بافتهای د رون
حاشیه 9و مرکز شهر مشهد  ،ارزش همپیوند ی کالن شهر د ارند  .د ر واقع اين بافت ها مانند جزايري د ر
ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
ﺟﺪﻭﻝ  .2ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪﻱ ﺩﺭ ﻣﺤﻼﺕ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ؛
و محلی د ر این د و نوع بافت با هم مقایسه شد هاند  .كناره شهر بطور نيمه مستقل د ر حال عملكرد هستند
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪﻱ
جد ول شماره  ،2میانگین ارزش همپیوند ی را د ر
–قوميتي نيز د ر آن ها د يد ه
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦد و و يك انسجام اجتماعي
ﻣﺤﻠﻲ
ﻛﻼﻥ
ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪﻱ
مقیاس نامبرد ه د ر د و بافت فرسود ه مرکز و حاشیه مي شود  .حضور گروه اقليت د ريک منطقه خود
همپیوند ی باعث جذب1.97
ﺷﻬﺮهد  .مقایسه ارزش 1.007
شهر ،نشان مید
گروه های جد يد از همان اقليت را باعث
ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ
ﺑﺎﻓﺖر ﻫﺎﻱ
محد ود ه
کالن و محلی د
اين به خاطر تفاوت فرهنگی بين گروه
بافتهای 1فرسود ه ميشود که
1.84
ﻣﺮﻛﺰﻱ
نشان مید هد  ،باف
تهای فرسود ه حاشیه د ارای های متفاوت و تمايل آن ها به وارد شد ن به گروه
 0.93نسبت های هم 1.87
فرهنگ خود می باشد (Vaughan et al
سطح کالن
تر د ر
پایین
ارزش همپیوند ی
ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ
ﻫﺎﻱ
ﺑﺎﻓﺖ 
ﺣﺎﺷﻴﻪ
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شکل  .9مقایسه بافتهای جد ا افتاد ه حاشیه شهر و اطراف حرم از نظر ساختار فضایی همپیوند ی د ر مقیاس کالن (راست) ،همپیوند ی د ر
.1390ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪﻱ ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻛﻼﻥ
گانﺳﺎﺧﺘﺎﺭ
نگارندﻧﻈﺮ
ﺣﺮﻡ ﺍﺯ
ﺍﻃﺮﺍﻑ
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻬﺮ
ماخذ:
محلی ﻭ(چپ)؛
ﺷﻜﻞ  .9ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎﻱ ﺟﺪﺍ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ مقیاس

)ﺭﺍﺱﺕ ( ،ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪﻱ ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻣﺤﻠﻲ )ﭼﭗ(؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ .1390

 .9منظور از بافتهای فرسود ه حاشیه ،بافتهایی هستند که تا قبل از تصویب طرح جامع جد ید ( )1385به عنوان سکونتگاههای غیررسمی معرفی شد ه
بود ند ؛ اما هماکنون د ر د رون مرزهای محد ود ه شهر مشهد قرار د ارند اما هنوز از شرایط فرسود گی رنج میبرند

جد ول  .2مقاد یر ارزش همپیوند ی د ر محالت فرسود ه د ر مقایسه با شهر؛ ماخذ :نگارند گان.

شهر

بافتهای فرسود ه مرکزی
بافتهای فرسود ه حاشیه
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میانگین همپیوند ی کالن

میانگین همپیوند ی محلی

1.007

1.97

0.93

1.87

1

1.84

) 2005, 6؛ بنابراین با وجود اینکه این بافتها کرد ه و باعث پارگی بافت و تبد یل آن به چند بافت
د ارای یک ساختار فضایی محلی و ساختار اجتماعی مشکل د ار میشود .
و اقتصاد ی د رونی منسجم هستند  ،نسبت به ساختار
فضایی کالن (کل شهر) د چار گسستگی و انزوای  -4نتیجه گیری و جمعبند ي
فضایی شد هاند .
نتایج تحلیل ساختار شبکه معابر د ر بافت های فرسود ه
این د ر حالی است که بافتهای فرسود ه مرکزی مشهد نشان د اد که نگاه صرف ًا ترافیکی به شبکه
(مانند بافتهای اطراف حرم مطهر) با محورهایی با معابر د ر احیاء بافتهای فرسود ه و همچنین کشید ن
ارزش همپیوند ی باال د ر سطح کالن احاطه شد هاند خط به د ور این بافتها و ساماند هی آنها بد ون توجه
اما د رون این بافتها همپیوند ی بسیار پایین است .این به کلیت ساختار فضایی شهرها موجب انزوای بیشتر
موضوع با توجه به نقشه همپیوند ی محلی و پایین تر کالبد ی و به د نبال آن انزوای اقتصاد ی -اجتماعی
آمد ن ارزش همپیوند ی محلی د ر این بافتها نسبت آنها میشود .
به سطح کالن آن تأیید میشود ؛ بنابراین د ر احیای نتایج پژوهش د ر ارتباط با استفاد ه از روش چید مان
این بافتها توجه به همپیوند ی محلی برای اصالح فضا د ر تحلیل ساختار فضایی بافتهای فرسود ه
ساختار آنها اهمیت ویژه د ارد (شکل شماره .)9
شهر مشهد نیز نشان مید هد که انزوای فضایی این
این پد ید ه و نتیجهگیری از آن نشان می د هد که بافتها ،ارتباط مستقیمی با کاهش همپیوند ی ساختار
ويژگي د سترسی به این بافت ها را باید به د و د سته :د رونی این بافتها با بافتهای اطراف و کل شهر
«د سترسی به بيرون» و «د سترسی به د رون» این د ارد  .بر این اساس این نظریه با بررسی ارتباط فرم
بافتها تقسیم کرد  .به این ترتیب می توان گفت شهر و شناخت آسیبهای فضایی و همچنین بررسی
که د رحالیکه د سترسی به محالت اطرف حرم مطهر ارتباط بین تغییرات فضایی و ویژگیهای اجتماعی-
آسان میباشد  ،د سترسی به د رون این بافتها د چار اقتصاد ی و فعالیتی د ر شهرها میتواند به شناخت
مشکل است .این مشکل از آنجا ناشی میشود که آسیبهای ساختاری ایجاد شد ه د ر انواع بافتهای
توسعه خیابان های جد ید الحد اث شعاعی به مرکزیت فرسود ه و توسعه و احیای این بافتها کمک نماید .
حرم مطهر ،بد ون توجه به ساختار د رونی این محالت همچنین تحلیل ساختار فضایی بافت های فرسود ه
و نقشی که د ر ساختار فضایی کل شهر ایفا میکنند شهر مشهد به روش چید مان فضا روشن ساخت
صورت گرفته است و از همین رو نتوانسته است که بافتهای فرسود ه مشهد از نظر جد اافتاد گی
همپیوند ی این محالت را با بافت و معابر اطراف و د سترسی به د و قسمت تقسیم می شوند  .د سته
باال ببرد  .این گونه خیابان کشی ها تنها یک بافت اول محالتی هستند که از مشکل د سترسی رنج می
یکپارچه مشکلد ار را به قسمتهای مختلف تقسیم برند د رحالی که د ر مجاورت محورهایی با د رجه

همپیوند ی باال قرار گرفته اند  .د سته د وم محالتی می
باشند که د ر حاشیه شهر قرار گرفته اند و به واسطه
جد اافتاد گی از ساختار اصلی شهر با مشکل د سترسی
مواجه شد ه اند  .همپوشانی مناطقی که توسط شورای
عالی شهرسازی به عنوان بافت فرسود ه و نفوذناپذیر
مشخص گرد ید ه اند با نقشه تحلیلی ارائه شد ه د ر این
تحقیق نشان می د هد که راهکارهای اتخاذی برای
هریک از این بافتها با توجه به خصیصه ویژهای که
د ارا می باشند تفاوت د اشته و نمی توان با یک راهکار
کلی ،مانند سیاست تعریض معابر و یا خیابان کشی
های جد ید  ،مشکل تمامی این بافتها را به صورت
همگن برطرف نمود  .به طور مثال بررسی بافت
فرسود ه اطراف حرم مطهر با اینکه د ر مجاورت د ر
د سترس ترین معابر شهری قرار د ارند  ،به عنوان بافت
مشکل د ار شهری از نظر د سترسی طبقه بند ی شد ه
اند  .این مطلب نشان می د هد که ویژگی د سترسی
به این بافتها را باید به د و د سته «د سترسی به» و
«د سترسی به د رون» این بافتها تقسیم کرد  .به این
ترتیب می توان استنتاج که د سترسی به محالت اطرف
حرم مطهر آسان می باشد  ،ولی د سترسی به د رون
این بافتها د چار مشکل است .این مشکل از آنجا
ناشی می شود که توسعه خیابانهای جد ید الحد اث
شعاعی به مرکزیت حرم مطهر ،بد ون توجه به ساختار
د رونی این محالت و نقشی که د ر ساختار فضایی کل
شهر ایفا می کنند صورت گرفته است و از همین رو
نتوانسته است همپیوند ی این محالت را با بافت و
معابر اطراف باال ببرد  .این گونه خیابان کشی ها تنها
یک بافت یکپارچه مشکل د ار را به قسمتهای مختلف
تقسیم کرد ه و باعث پارگی بافت و تبد یل آن به چند
بافت مشکل د ار می-شود  .د رحالیکه راهکار د رست
برای بهبود مشکل جد اافتاد گی این بافتها د ر نظر
گرفتن نقش آنها د ر کل ساختار شهر و د رک ساختار
د رونی محالت و نحوه ارتباط آن با بافت اطراف می
باشد  .بد ین ترتیب ،با تکیه بر ساختار موجود محالت
و توسعه فضای باز و شبکه معابر د رون آنها و با
توجه به نقشی که این محالت د ر ساختار کلی شهر

ایفا می کنند  ،میتوان به راهکاری د ست یافت که
باعث افزایش همپیوند ی این محالت با بافتها و
معابر اطراف شد ه و گامی د ر جهت بهبود مشکل
جد اافتاد گی و نفوذناپذیری این بافت ها برد اشت.
بنابراین تحلیل و بررسی د قیق ساختار فضایی شهرها
به روش چید مان فضا ،جهت شناخت نقاط ضعف
و قوت استخوان بند ی و ساختار اصلی هر شهر و
بازتعریف آن د ر طرح های توسعه و عمران شهری به
کمک روش چید مان فضا و همچنین آسیب شناسی
ساختار و سازمان فضایی محالت کم توسعه یافته و
فرسود ه به کمک روش و ابزار چید مان فضا پیش از
هر گونه مد اخله (نوسازی ،بازسازی و یا بهسازی)
د ر این بافت ها به ویژه د ر ارتباط با حل مشکل
نفوذپذیری کم آن ها ضروری است.
منابع و ماخذ
 اپلیارد  ،د ونالد ( )1382خیابانها میتوانند باعثمرگ شهرها شوند  ،ترجمه نوین طوالیی ،فصلنامه
معماری و شهرسازی آباد ی . 39
 بذرگر ،محمد رضا ( )1382شهرسازی و ساختاصلی شهر ،شیراز :کوشامهر.
 حمید ی ،ملیحه ،رضا سیروس صبری ،محسنحبیبی ،و جواد سلیمی ( )1376استخوانبند ی شهر
تهران ،تهران :سازمان مشاور فنی و مهند سی شهر
تهران ،جلد اول.
 ریسمانچیان ،امید ( )1389برخورد روشمند د رمد یریت حرکت عابر پیاد ه (نمونه مورد ی محله
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 عباسزاد گان ،مصطفی ( )1381روش چید مان فضاد ر فرایند طراحی شهری ،مجله مد یریت شهری،
. 75-64 ،134
 عند لیب ،علیرضا ( )1386د فترهای نوسازی بافتهای فرسود ه :فرآیند نوسازی بافتهای فرسود ه شهر
تهران ،تهران :ری پور.
 مشهد یزاد ه د هاقانی ،ناصر ( )1385تحلیلی ازویژگیهای برنامه ریزی شهری د ر ایران ،تهران:
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