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چکیده

پژوهش حاضر در رابطه با بررسی خواص مورفولوژیکی ساختار شهری است .در این زمینه فرآیند مورفولوژی در پردازش

یشود .پیچیدگی فرآیند تشکیل شهرها و مورفولوژی شهری ساختار ،مهمترین مسائل در این پژوهش
پیکربندی شهر ارزیابی م 
یدهد که شهرهای ما به عنوان یک مطالعه جدی مورد توجه قرار
است .نگاهی به تغییر ساختار و شکل شهرها به وضوح نشان م 
یشود و ناشناخته مانده است .بنابراين به نظر می
نگرفته و آزمایش نشدهاند .از سوی دیگر شهر و شیوههای مطالعه آن نادیده گرفته م 
رسد كه ادراك فضاي عظيمی به جامعه بازگردد تا بتواند سیستم ساختاری شهری و فضاهای شهری دقیق تر را تشخيص روش

یباشد .برای تجزیه و تحلیل مورد
تحقیق حاضر بصورت استفاده از "نحو فضایی" که ترکیبی از روشههای توصیفی و تحلیلی م 

مطالعه ،رویکرد مورفولوژیکی تحلیلی "نحو فضایی" برای بررسی فضایی ساختار شهر مورد استفاده قرار گرفته است .نتایج این
یدهد که مورفولوژی در پیکربندی شهر بسیار موثر است و رشتههای پیکربندی در چارچوب فضایی شهری تحت
مطالعه نشان م 
تاثیر قرار گرفته و با وجود رشد و توسعه ی سریع شهری که امروزه در بسیاری از شهرهای ایران ،توسط طراحان شهری رخ داده
یدهد که
یکنند .هدف کلی این مطالعه همچنین نشان م 
است ،برنامهریزان در تهیه طرح های توسعه در رابطه با این خواص غفلت م 
یهای مورفولوژیکی برنامههای توسعه شهری (از جمله موارد) قادر به هدایت و کنترل نیروهایی هستند که بر عملکرد آنها
ویژگ 
یگذارند.
تأثیر م 
واژگان کلیدی :مورفولوژي شهري ،ساختار شهري ،ساختار مورفولوژ كي

( -1نویسنده مسئول) majedi@srbaiu.ac.ir

 ،ساختار فضا يي
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مقدمه
مورفولوژی یا ریختشناسی شهری بر مطالعه شهر به عنوان یک محیط کالبدی متمرکز است ،اما به طور ضمنی
لدهنده آنها نیز برقرار میکند .به بیان
پیوندی میان عناصر فضایی و مادی شهر و نیروهای اجتماعی و اقتصادی شک 
دیگر کالبد شهر اثر و ردپای تمایالت و فعالیت های انسانی است .بنابر این ،همان طور که فرم مصنوع را میتوان
یگیرد و
یتوان آن را حاصل فعالیت هایی دانست که در آن انجام م 
مربوط به یک دوره تاریخی خاص دانست ،م 
برای جا دادن به آنها طراحی شده است .ساختار یک شهر ،نه فقط سند تاریخ آن ،بلکه سند زندگی انسان هایی است
که آن را ساختهاند و در آن زیستهاند .در طول حیات انسانها و جوامع ،فعالیت ها و نیازها ایستا باقی نمانده و تمایل
به تغ يي ر دارند و این تغییرات ،زمینه رشد و دگرگونی کالبد شهر را فراهم میکند (میر مقتدایی و طالبی- ۳۳ : ۱۳۸۵ ،
ینماید و شهر ناگزیر از پذیرفتن
 .)32از همین رو گسترش روز افزون شهرها ،اقدامات عاجل عمرانی را طلب م 
تغییرات است .عدم شناخت و درک ساختار و استخوانبندی اصلی شهر ها و عدم تالش در حفظ و احیای
ساماندهی آن ،موجب بروز لطمات فراوانی به ارزش های نهفته در شهرها و الگوهای شهرسازی سنتی ایران گردیده
یهای جدید را در متالشی ساختن مجموعههای با ارزش و کهن شهرها باید از آن
است .تأثیر سوء برخی خیابان کش 
جمله دانست که با شروع دوران جدید در زندگی کالبدی شهرهای ایران بعد از سال  ، ۱۳۰۰منجر به از هم
گسیختگی استخوانبندی قدیمی اکثر شهرهای ایرانی گردیده است .آگاهی و تسلط طراحان و سیاستگزاران ،بر
ساختار گذشته و حال شهرها امری ضروری است .چنین آگاهی عالوه بر اینکه به اقدامات عمرانی در شهرها جهت
یدهد ،میتواند این امکان را فراهم سازد که با ارزش نهادن به تجارب گذشتگان و حفظ آثار آنان برای
صحیح م 
تداوم حیات مجموعههای شهری و استخوانبندی اصلی شهرها راههای نوینی بررسی شود .ساماندهی استخوانبندی
اصلی شهر به ویژه در پیوند با بافت قدیم آن ،در صورتی حائز اهمیت بوده و موفق خواهد بود که با تکیه بر یک
یهای آنان به ارزش های فرهنگی و بصری شهرشان صورت گیرد .در
پیوند نامریی و متقابل شهروندان و دلبستگ 
یتوان نتیجه گرفت که ضرورت طرح موضوع ساماندهی ساختار اصلی شهر هم برای احیای بافت قدیم به
مجموع م 
یهای ساختارهای شهری معاصر مناسب
ویژه استخوانبندی قدیم شهر ،کار آیی داشته و هم برای رفع نابسامان 
یتواند هدایتگر رشد آینده شهر نیز باشد.
یباشد عالوه بر آنکه م 
م
پیشینه تحقیق
ادموند بیکن در کتاب «طراحی شهرها ،تحول شكل شهر از آتن باستان تا بریزیلیای مدرن» ،دستاوردهای ارزشمند
خود را در اختیار پژوهندگان حوزهی شهرسازی و معماری قرار داده است (بیکن .) 1386 ،پژوهش انجام شده
توسط «فیلیپه پانه رای» و همکارانش در کتابی تحت عنوان «فرم های شهری ،مرگ و زندگی بلوک شهری» منتشر
شده است ( .)Panerai et al., 2004در این پژوهش ضمن توضیح در خصوص فرم شهر به ویژه در اروپا ،بلوک
های شهری به عنوان شاخص و عمده ای از ساختار شهرها ،در شهرهای مهمی چون لندن ،پاریس ،آمستردام و چند
شهر دیگر ،در دورههای تاریخی (قرن  ۱۹و  ۲۰میالدی) بررسی شده است .کتاب «مدرنیزاسیون شهری کارائیب» (
 )Dupre,2004حاصل پژوهش «کارین دوپره» درباره روند مدرنیزاسیون در دو شهر در جزیره گوادلوپه» در منطقه
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«کارائیب» در بازه زمانی  ۱۹۲۸تا  ۲۰۰۳میالدی است .در این کتاب ضمن پرداختن به موضوع بستر و زمینه تاریخی
مورد مطالعه ،به موضوع فرم و شکل در گسترش و نوسازی این دو شهر می پردازد و نهایتا با تجزیه و تحلیل فرایند
مدرنیزاسیون برحسب طبقهبندی تاریخی و زمانی ،مبحث مورفولوژی شهری در مقیاس محالت و تأثیر آن در چهره
شهر می پردازد رساله دکترای «طوفان حقانی» ( )Haghani, 2010که از معدود رسالههایی است که در یک دانشگاه
اروپایی به مورفولوژی یکی از شهرهای ایران (تهران) پرداخته است .در این رساله شیوه ای نو برای تحلیل بافت
شهری تهران ،با بررسی ابعاد فراکتالی شهر تهران در منطقه شمیران  -تجریش بکار رفته است و مورفولوزی شهری
از دیدگاه تئوری آشوب( ،نظریه پیتر الرکهام که به نوعی بیانگر نظم در آشفتگی است و هندسه نوین فراکتال بررسی
شده است .سیروس جمالی  2012در رساله دکتری خود تحت عنوان «بررسی تأثیر گونهشناسی مسکن بر

مورفولوژی شهر (تبریز)» با مطالعه طرح ها و برنامههای توسعه کالبدی – فضایی با رویکرد گونه  -ریخت شناسانه

به پیکره شهرها پرداخته است .در مقاله«شیوههای تطبیقی مطالعه در مورفولوژی شهری» (،)Sima and Zhang, 2009
«سیما» و «ژانگ» روش های بنیادین به کار برده شده در مطالعات مورفولوژی شهری را مورد بررسی قرار دادهاند.
این مقاله سعی دارد رسوم و شیوههای تطبیقی مورفولوژی شهری را از دیدگاه جغرافیا ،معماری ،علوم و فلسفه
تفسیر نماید.
روش تحقیق
روش تحقیق حاضر به مفاهیم استفاده شده در «نحو فضا» بستگی دارد که عمدتا ترکیبی از روش های توصیفی و
تحلیلی است .در بخش هایی از پژوهش به تناسب موضوع مورد بحث ،از روش های تحقیق در حوزه مطالعات
کالبدی شهری استفاده خواهد شد و این گونه مطالعات ،از منظر هدف پژوهش دستهبندی شده و با اشاره به
نمونههایی از هر حوزه ،مورد تحلیل قرار خواهد گرفت .روش و فرایند تحقیقی در چارچوب این مطالعه ،بررسی
شکل  -اندازه  -فرم و ساختار دورههایی از شهر بر اساس یک تحلیل کمی برگرفته از نظریه هیلیر و هانسون در
مورد نحو فضا است .این تحلیل ،با توجه به معیارهای خصوصیات مورفولوژیکی شهری مورد بحث در ساختار
شهری ارزیابی م 
یشود .در تجزیه و تحلیل نمونههای مطالعه موردی با استفاده از نرم افزار  space syntaxتحلیل
شده و عالوه بر استفاده از نرم افزارهای متداولی مانند  Excelدر تنظیم و استخراج و محاسبات اولیه دادهها و نرم
افزار  GISدر استخراج سطوح و طبقات نمونهها ،بهرهگیری شده است.
مبانی نظری
 تعاريف مورفولوژي شهري (ريخت شناسي)«مورفولوژي شهري» به صورت يک دانش سازمان يافته و توجه به نيروهاي متنوعي كه در شکل گيري يک شهر
دخيل اند ،يكي از مهم ترين رو كي ردهاي كالبدي به شكل شهر است ،که چنين تعريف مي شود« :مورفولوژي شهري
جرياني عمده در مطالعه شكل شهر در جغرافياي شهري است» .واژه مورفولوژي به معناي علم فرم است كه كار آن
بررسي شكل ،فرم ،ساختارخارجي يا شيوه مرتب شدن به عنوان شيء مورد مطالعه يا طبقه بندي است .مورفولوژي
شهري بررسي نظام مند فرم ،شكل ،نقشه ،ساختار و كاركردهاي بافت مصنوع شهرها و منشاء و شيوه تكامل اين
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بافت در طول زمان است( ».مدني پور .) 78 : 1381 ،طرفداران اين زمينه فكري ،عقيده دارند كه تمايالت و ارزشهاي
لدهنده آن نيز به شمار
انساني در كالبد شهر مستتر است و كالبد شهر به طور ضمني مطالعه ارزش هاي انساني شك 
ميرود« :مورفولوژي شهري بر مطالعه شهر به عنوان كي

محيط كالبدي متمركز است ،اما به طور ضمني پيوندي ميان

عناصر فضا يي و مادي شهر و نيروهاي اجتماعي و اقتصادي شك 
لدهنده آنها نيز برقرار مي كند ( )Moudon, 2000به
بيان ديگر« ،كالبد شهر ،اثر و ردپاي تمايالت و فعاليت هاي انساني است .بنابراين ،همان طور كه فرم مصنوع را مي
توان مربوط به كي

دوره تاريخي خاص دانست ،مي توان آن را حاصل فعاليت ها يي دانست كه در آن انجام مي گيرد

و براي جاي دادن به آنها طراحي شده است» ( .)Kropf, 1996تعاريف ديگري از سوي صاحب نظران رشتههاي
مرتبط با آن ارائه شده است که برخي از اين تعاريف در اين جا مي آيد:
مورفولوژي شهر ،فرآيند ساخت شهر و نتايج محصوالت آن را بررسي مي كند (« .)Moudon,1998:141مورفولوژي
شهري» حوزهاي از تفکر است که فرآيند ساخت شهر و محصوالت يا نتايج آن را بررسي مي کند (همان).
مورفولوژي شهري به معناي «طرح ها ،ساختمانها ،كاربري ،خيابانها ،نقشهها و چشم اندازهاي شهري» است (مدني
پور  1381به نقل از گردون  .) 1984:3مورفولوژي شهري «مطالعه بافت فيزيکي (يا ساخته شده) فرم شهر ،و مردم و
فرآيندهاي شک 
لدهنده شهر است.)Jones and Larkham, 1991: 55( ».
 ساختار شهرساختار شهر مجموعه اي است مرکب از يک ستون فقرات و شبکه اي بهم پيوسته از کاربري ها و عناصر مختلف و
متنوع شهري که شهر را در کليت آن انسجام مي بخشد و براي محدوده خاصي ازشهر مفهوم دارد .درمحدوده مورد
نظر تمرکزها يي از نظر کالبدي ،ازنظر فعاليتهاي شهري و به لحاظ ويژگيهاي شهري صورت مي پذيرد .ويژگي چنين
محدوده اي به مدد مشخصاتي که در سه گروه اصلي مي تواند دسته بندي شود قابل تب يي ن است:
 مشخصات کالبدي (عناصرکالبدي ،موقعيت شهري ،ساختار وبافت شهري ،دسترسيها و)... مشخصات عملکردي و فعاليتها (اجزاي عملکردي ،ترکيب و همجواري آنها) مشخصات فضا يي و بصري (شبکه نمادين) (حميدي)1 : 1376 ،برخي ساختار شهر را به معناي طراحي كالبدي و استخوان بندي شهر و نيز الگوي كاربري اراضي مي دانند و
معتقدند در مطالعه ي ساختار شهر ،سياست هاي رشدو توسعه شهري ،حمل و نقل دورن شهري ،مسئله مسكن و
الگوي ريخت شناسي شهر مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد .همچنين عملكردهاي مختلف شهري شامل عملكرد
مذهبي ،اداري ،تجاري و حمل و نقل در بررسي ساختار شهر مد نظر مي باشد (بیگدلی)2931 ،
 ساختار شهري معاصرمدرنيسم به عنوان يک ايدئولوژي ،بر مفهوم نياز هنرمند به رها يي از قيد و بندهاي تاريخ و عنصر زمينه استوار بود.
شهر مدرنيستي ،بيانگر وضعيتي خود مختار و آرماني بود که به عنصر زمينه واسبتگي نداشت .شايد بارزترين نمونه
ي اين تفکر را بتوان در کارهاي «لوکوربوزيه» مثال زد .در ساختار شهرهاي سنتي ،تمرکز توسعه بر فضاهاي باز بود.
شکل ها و حجم هاي ساخته شده به گونه اي در نظر گرفته مي شد که فضاهاي باز از قبيل ميدان ها ،خيابان ها،
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حياط ها و ...را تعريف کند .مدرنيسم به ساختمان ها همچون اشيا يي مي نگريست که در يک پهنه چيده مي شوند و
فضاهاي باز ،اطراف آن ها را فرا مي گيرد .ساختمان صرفا فضا را اشغال مي کرد ولي آن را تعريف نمي کرد .از آن
جا که در تفکر مدرن بناها مستقل از فضاهاي باز شهري ديده مي شدند ،بافت هاي شهري مدرن قطعه قطعه شدند و
محيط هاي يکنواخت و هم چهره اي را پديد آوردند) .(Mishra, 2010:1شهرهاي معاصر از لحاظ شکل دچار
تغ يي رات بنيادي شدهاند ،هم از نظر گسترش هاي بسياري که در وسعت قلمرو آن ها رخ داده است و هم از نظر
تبديل ها و دگرگوني هاي کالبدي دروني آن ها .اين ها منجر به ايجاد گونههاي جديدي از بافت شده است.
شهرها يي که متراکم ،فشرده ،پيوسته و متداوم بودند ،پراکنده ،باز و گسسته شدهاند .بافت هاي بسته ،شامل نواحي
تجاري مرکزي و حومههاي شهري پيرامون ،که در آن ها به واسطه ي ارتباط عناصر مختلف (قطعات زمين ،خيابان
ها ،فضاهاي ساخته شده و باز) يک نظام معين حاکم بود (نظام معماري شهري) به بافت هاي شهري باز و قطعه
قطعه با عناصر مستقل و غير مرتبط تبديل شدهاند ( )Levy, 1999: 81ظهور سازهها و ساختمان هاي غول پيکر و
روابط حاکم ميان آن ها ،که ديگر صرفا عملکردي هستند ،اين دگرگوني را با تغ يي ر قابل مالحظه اي در مقياس نيز
همراه کرده است .اين توسعه ،موجب شده برخي پژوهشگران و نويسندگان ،وجود بافت هاي حومه شهري يا شکل
هاي شهري قابل تشخيص در حلقههاي خارجي گسترش هاي شهري معاصر را زير سوال برده و حتي انکار کنند،
چرا که اين بخش از قلمرو شهر تکه تکه شده و دچار آشفتگي است« .کريستين پورتزامپارک» معمار برجسته ي
فرانسوي هنگامي که از دگرگوني شکل شهرها سخن مي گويد ،دو دوره ي معين و متفاوت را مورد تاکيد قرار مي
دهد :دوره اي اول ،دوره ي شهر سنتي بسته و دوره ي دوم ،دوره ي شهر مدرن باز ( )Rapoport, 1997: 35به گفته
وي تغ يي رات ريخت شناختي بنياديني ميان ساختار شهري اين دو دوره ديده مي شود.«مک گلين» و «ساموئلز» درباره
ي تفاوت عناصر سازنده ي ساختار شهري سنتي و مدرن« ,مدل قيف» را بر مبناي تقسيم بندي هاي «کانيگا» و
«کانزن» براي نشان دادن تنوع عناصر در اين دونوع شهر ،عرضه کردهاند .چنان که در شکل( )1نيز ديد مي شود،
مطابق اين مدل در شهرهاي سنتي ،عناصر سازنده ي شهر به ترتيب مقياس ،از کوچک به بزرگ (ازمقياس مصالح تا
مقياس محله) متنوع تر مي شوند ،درحالي که درشهرهاي مدرن اين فرآيند بر عکس است يعني تنوع در کوچکترين
مقياس(مصالح) زياد است و هرچه مقياس عناصر بزرگ تر مي شود تنوع کم تر مي شود .

(شکل  :)1مدل قيف ،نشاندهنده ي سلسله مراتب تنوع در مقياس هاي مختلف عناصر ساختارشهري مدرن و سنتي در قياس با هم
منبع :یافتههای پژوهش
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 رويکرد نحو فضا و مورفولوژي شهرينحو فضا (که در فارسي به چيدمان فضا نيز ترجمه شده است) نظريه اي است براي تحقيق و کاوش رابطه ي
اجتماع با فضا .اين نظريه ،روابط اجتماعي و شکل فضا را از طريق ترسيم نقشههاي استنتاجي و يا نمودارهاي
توجيهي از ساختار شهري مورد بررسي قرار مي دهد و سطوح سلسله مراتبي را در يک ناحيه ي شهري يا درون يک
بنا کشف و روشن مي کند.
"نحو" در اين جا به معني بررسي ارتباط هر واحد فضا يي در يک مجموعه فضاي همجوار است ،درست مانند
بررسي يک واژه در داخل يک متن و ارتباط آن با ديگر واژهها .ارائه دهندگان اين نظر يه معتقدند که با کاربرد آن
مي توان روابط اجتماعي در بنا يا محيط شهري را به خوبي فهميد و آن را تجزيه و تحليل کرد (معماريان: 1386 ،
.) 404
فرآيند تحليل درمورد بافت هاي شهري با تهيه و استخراج نقشههاي متعدد (نقشههاي خطوط بافت ،نقشه ي
محورها ،نقشه ي محورهاي عرضي و )...صورت مي گيرد .تحليل هاي کمي اين شيوه يک توضيح علمي و نسبتا
قانع کننده براي معناي فضاي شهري با توجه به سلسله مراتب اجتماعي ارائه مي دهد (sima and zhang, 2009:6).
اين شيوه ي تحليل به دليل فارغ بودن از شکل و تکيه بر روابط و فعاليت هاي جاري در فضا ،مي تواند در هر دو
مقياس خانههاي منفرد و بافت هاي شهري ،با تفاوت ها يي به کار رود.
شناخت محدوده ی مورد مطالعه
 موقعیت شهر تبریزتبريز ،مركز استان آذربايجان شرقي ،كما بيش در ميانه ي سرزمين تاريخي آذربايجان و در جلگه ی مرتفع تبريز قرار
دارد .اين شهر به لحاظ موقعيت جغرافيا يي در  38درجه عرض شمالي و  46درجه طولي شرقي و با ارتفاع 1361
متر از سطح دريا واقع و در  006يك لومتري شمال غربي پايتخت« ،تهران» و 150

يك لومتري جنوب شرقي جلفا« ،مرز

شمالي ايران» و در  05يك لومتري شمالي از دامنه¬ي كوه سهند با ارتفاع  3720متر قرارگرفته است .پيرامون تبريز را
جز در سمت غرب ،كوههاي مختلف فراگرفتهاند و شهر بهصورت كاسهاي مثلث شكل در امتداد شرقي -غربي
لگرفته است.
شک 
 دورههاي تغ يي رات ساختار در بافتهاي شهري تبريزعم ًالًال سه دوره ي مشخص از تغ يي رات ساختاري در بافت وجود دارد:
اولين دوره :دورهاي است كه تغ يي رات آن بر اساس مفاهيم رايج در بافت و در دورهي تاريخي گسترش شهر
انجامشده است.
دورهي دوم :دوره ي رضاخاني و يا بهصورت دقيقتر ،دوره ي ابتدا يي حكومت رضاخان كه تا حدودي تحت تأثير

ارزشهاي بافت بوده است و ازاينرو به لحاظ ارزشي نيز حالتي مياني را داراست .اين دوره مرحله ي آغاز خيابان
کشي به مفهوم امروزي آن بوده يعني ايجاد معابري كه تسهيالت الزم جهت تردد اتومبيل را نيز فراهم كند .نكته ي
تهاي ارزشمند شهري درگذشته بوده است.
بسيار باارزش در اين مرحله استقرار خيابانهاي جديد بر اساس فعالي 
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دورهي سوم و آخر :كه مصادف با دوره ی مياني حكومت پهلوي تا به امروز است اين مرحله كه از اواخر سلطنت
يها تنها بهمنظور ايجاد
يكند .خيابانکش 
رضاخان شروع شد با نگرشي ديگر به خيابانها و معابر شهر برخورد م 
دسترسي هر چه بيشتر اتومبيل به درون بافت انجام شد و بافتي تقريبًاًا شطرنجي را بدون كوچكترين توجه به
حركتهاي دروني بافت شكل داد .در اين دوره اندامهاي مهم بافت تاريخي مانند بازار در چندين قسمت دريده
يشود.
م

(شکل  )2نقشهي خيابانکشيهاي شهر تبريز بعد از سال  1300شمسي
منبع :بهمنش راد 9 01:138 3

یافتههای تحقیق
قبل از بررسی یافتههای تحقیق به پارامترهای مورد استفاده در تحقیق پرداخته و در نهایت یافتههای تحقیق مورد
بررسی قرار گرفتهاند .در روش نحو فضا با توجه به پايههاي نظري آن پارامترها يي تعريف ميشود که هرکدام به
يدهند .خصوصيت کارکردي اين پارامترها به طور مختصر به شرح
طور خاصي فضا را مورد تحليل و بررسي قرار م 
يباشند:
زير م 
 اتصاليباشد .بدين معنا
«اتصال» آشکارترين پارامتر تحليل مورفولوژيکي است .مفهوم عيني اتصال به معني ارتباط فضا يي م 
که هر چه مقدار اتصال بيشتر باشد تعداد ارتباطات موردنظر و ديگر فضاها بيشتر است .ميتوان مفهوم کاربري آن را
يهاي منتهي به فضاي موردنظر به صورت معادله
دسترسي بيان نمود و مقدار عددي اتصال بيانکننده تعداد دسترس 
يشود:
( )1تعريف م 
()1

Ci = K

يباشند.
که در آن  Kتعداد نقاطي است که بهطور مستقيم به نقطه موردنظر متصل م 
 کنترلمفهوم «کنترل» يا مقدار کنترل بيانکننده احتمال گزينش يک فضا در يک گره شهري است ؛ مث ًالًال در يک تقاطع به
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شکل چهارراه ،احتمال گزينش هر يک از مسيرها (فضاها) برابر  ./ 25است که برابر با مقدار کنترل آنها است .هر
چه مقدار کنترل بيشتر باشد امکان گزينش فضاهاي شهري توسط مخاطبان آنها بيشتر خواهد بود .به صورت معادله
يشود:
( )2تعريف م 
(Ctrl i = ∑kj=1 =1/ Cj )2

يکند .مقدار کنترل
پارامتر مقدار کنترل ،درجه انتخاب هر گره را براي گرههاي مستقيمًاًا اتصال دادهشده به آن ،بيان م 
م
يتواند اندازه قدرت نسبي خط محوري در جذب پتانسيل از همسايگي نزديکش تعريف گردد ( Asami et al,
 .)2003در حقيقت مقدار کنترل مطابق با سطح متغيري است که هر گره براي گرهها يي که قطري به آن مرتبط
گشتهاند ارائه م 
ينمايد ( .)Moughtin, 2004مقدار کنترل ميتواند اندازه قدرت نسبي خط محوري در جذب پتانسيل
از همسايگي نزديکش را نيز تعريف کند ( )Asami et al, 2003: 3مقدار کنترل گره ،از طريق فرمول زير به دست
يآيد:
م

C1 i2=∑1/C2
که در آن  kتعداد گرههاي مستقيمًاًا اتصال دادهشده به گره موردنظر  iو  C1از اتصال  jبه اين گره مستقيمًاًا ارتباط

دادهشده است.
 ميانگين عمقپارامتر «عمق» مفهوم کاربري عمق در ارتباط با فضاها ،منطبق بر جدا يي گزيني يک فضاي شهري خاص از کليت
پيکرهبندي فضا يي است .بدين معنا که فضاها يي که داراي مقدار عمق بيشتر هستند ،خود را از پيکرهبندي فضاي جدا
ينمايند .فضاها يي که داراي بيشترين مقادير عمق هستند در مطالعات تحليل فضاي اسپيس سينتکس ،فضاهاي مجزا
م
يشوند .عمق يک فضا به اين معناست که براي رسيدن به آن فضا بايستي از چند فضاي ديگر عبور
گشته خوانده م 
کرد .هر خط محوري (فضا) در شهر عمق مشخصي از ساير خطوط (فضاها) دارد .عمق پارامتر مستقل از ترکيب
فضا نيست .بااي 
نوجود متغير مهم براي محاسبه هم پيوندي گره است .اگر  Di,jکوتاهترين فاصله بين دونقطه  i,jدر
يباشد و بر اساس ميانگين عمق به صورت
گراف  Gباشد ،عمق کلي نقطه  iجمع مسافت ∑nj=1 di,j ∑kj=1 di,م 
يشود:
معادله  3تعريف م 
(MDi = j∑nj=1 di,j/n-1 )3

که در آن  nتعداد نقاط گراف است.
 هم پيوندي«هم پيوندي» اصليترين مفهوم ترکيببندي فضا است كه مطابق با مفهوم انسجام فضا يي است .ارزش ميزان هم
پيوندي هر خط (فضا) ،ميانگين تعداد خطوط (يا فضاهاي) واسطي است كه بتوان از آن به تمام فضاهاي شهر رسيد؛
هم پيوندي درروش نحو فضا مفهومي ارتباطي دارد و نه مفهومي فاصلهاي و متر كي  .بنابراين ،در تحليل ترتيب
يکند .نقشه هم پيوندي شهر ابزار مهمي در درک
فضا يي  ،مفهوم «عمق» بيشتر از مفهوم «فاصله» مصداق پيدا م 
چگونگي رفتار اجزاي شهراست ،شاخصهاي است که به هرگونه تغ يي ر در نقشه شهر حساس است و اين تغ يي رات را
بهصورت رياضي و گرافيکي منعکس ميسازد .بنابراين ،نقشه هم پيوندي ابزاري تحليلي و عيني براي ارزيابي يک
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يگيري توسعه جديد در ساختار موجود هر منطقه است .با توجه به حساسيت پارامتر
طرح به لحاظ چگونگي جا 
حهاي
يتوان در فرايند طراحي شهري ،بهخصوص در مرحله ارزيابي طر 
«هم پيوندي» به تغ يي رات کالبدي شهر ،م 
مختلف ،از آن بهره جست و تاثيرهرگونه دخالت در بافت شهر را بهصورت گرافيکي مشاهده کرد .هم پيوندي
م
 )RRAاندازهگيري شود:
 )RAو يا عدم تقارن نسبي حقيقي ( 
يتواند از طريق عدم تقارن نسبي ( 
RA1 = 2(MDi -1) / n-2 and RRAi= RAi / Dn

يآورد.
که در آن ]) Dn = 2 { n lg2(n+1)+1} [(n-1)(n-2ارزش  Dاست و ارزش استاندارد را براي اندازهگيري هم پيوندي فراهم م 

 هوشمندي يا وضوح«هوشمندي» از طريق ارتباط دادن مقادير پارامترهاي فوق در دو مقياس واحد همسايگي و مقياس کلي يا فراگير به دست
يآيد .چنانچه مقادير ميانگين هم پيوندي در واحد همسايگي از مقادير همين پارامتر در مقياس فراگير بيشتر باشد فضا
م
فشده است .اندازه دقيق هوشمندي،
هوشمند است.هوشمندي به شکل همبستگي ميان مقادير اتصال و هم پيوندي تعري 
همبستگي خطي ميان مقدار هم پيوندي و اتصال تمامي فضاهاي سيستم است .هرچه همبستگي بيشتر باشد ،فرد بهتر
يتواند با توجه به اطالعات مستقيمًاًا در دسترس موقعيت خود را در چيدمان فضا يي استنباط نمايد.
م

 حرکت طبيعيمهمترين و مؤثرترين عامل ايجاد حرکت در شهر ،نقاط مبدأ و مقصد هستند .حرکت ،اساسًاًا يک مساله مرتبط به
يکه
يباشد و محصول اصلي پيکرهبندي فضا و نحوه ارتباط بين عناصر شهري است بهطور 
تشناسي شهر م 
ريخ 
پيکرهبندي فضا يي بهتنها يي

يتواند بهعنوان عامل اصلي پيشبيني حرکت عابر پياده درنظرگرفته شود Toker, et al,
م

تکنندگان در آنها قرار ندارد ،بلکه براي
) .)2005: 1معابر واسط معابري هستند که لزومًاًا مبدأ و يا مقصد حرک 
لهاي
رسيدن به مبدأ و مقصد بايستي از آنها عبور کرد .با توجه به پامترهای توضیح داده شده در باال شرح تحلي 
انجام يافته بر روي نقشهي ادواري (دوره ی قاجار و پهلوی) توسعه کالبدي شهر تبريز و بررسي ويژگياي
مورفولوژيکي در ساختار آن ،به تفکيک هر دوره از جداول مستخرج از نمودار اسپيس سينتکس ،در هريک از
پارامترهاي مورد سنجش ،با مقادير زير قابلبررسي است .به منظور حصول به نتيجه نها يي  ،تأثير متقابل هريک از ين
يهاي از حوزه مورفولوژيک در ساخت شهر است .بدين منظور ،به کمک نمودار
مؤلفهها برهم نمايانگر ويژگ 
اسکاتر ،تأثير هريک از ين مؤلفههاي سنجشي بر يکديگر به شکل گراف به شرح زير قابلمشاهده است.
دوره قاجار
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نقشه شماره ( ،)1نقشه دارالسلطنه تبريز منبع :یافتههای پژوهش

 -دوره پهلوی
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یهای مورفولوژیک در383 ...
بررسی ویژگ 

نقشه شماره ( )2مربوط به دوره ی پهلوی
منبع :یافتههای پژوهش

 شاخصهاي کمي مستخرج از نمونههاي مورد مطالعهبر اساس مؤلفههاي مستخرج از روش تحليلي اسپيس سينتکس ،براي نقشه ادواري تبريز (دوره ی قاجار و پهلوی)،
يتواند گوياي تغ يي رات پارامترهاي مورد بررسي با مؤلفه زمان باشد.
نمودارهاي زير م 
صهاي کمي در نمودار اسکاتر
(جدول  )2شاخ 
نقشه شماره  2دوره ی پهلوی

نقشه شماره  1دوره ی قاجار

4.26182

2.80517

7.79418

42.0211

1.18541

0.241561

140.206

78.8651

1.30843

0.298347

0.1717

0.0427

اتصال
عمق فضا
هم پيوندي
حرکت طبيعي
کنترل
هوشمندي

منبع :یافتههای پژوهش

 تحلیل اسکاتر نقشههايکند .مقادير هم
لهاي ( ،)1-2( ،)1-1نمودار گراف اسکاتر «هم پيوندي» را در نقشه( )1و ( )2مشخص م 
شک 
پيوندي در همه اين نمودارها از نقاط به رنگ آبي به سمت نقاط به رنگ قرمز در حال افزايش است؛ و زاويه شيب
در همه نقشهها تقريبًاًا مقدار يکساني است؛ اما مقادير عددي آنها طبق جدول ( )2در نقشه شماره ( )2باالترين
يرغم تغ يي رات
يدهد که در دوره پهلوي عل 
تآمده است .اين موضوع نشان م 
مقدار عددي براي هم پيوندي بهدس 
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يها ،انسجام فضا يي در شهر بيشتر از ساير دورههاست و يکپارچگي بيشتري
حاصل از خيابانکشي و تعريض دسترس 
بين فضاها و کليت مجموعه وجود دارد .همچنين بيشترين ميزان هم پيوندي به بيشترين ميزان دسترسي نيز داللت
يهاي اصلي در اين دوره نسبت به ساير فضاها بيشتر است .البته اين افزايش
دارد .نسبت فضاها يي تجاري و دسترس 
يرسد ،ليکن لزومًاًا اين افزايش مقدار ،مثبت ارزيابي
يهاي جديد منطقي به نظر م 
دسترسي با توجه به آغاز خيابانکش 
يشود .چراکه دسترسيها و محور اصلي موجود در نقشههاي قبلي (بهويژه ساختار قديم) که پيشتر ازجمله در
نم 
دسترس ترين فضاهاي بافت بودند و از مقدار هم پيوندي فراگير پيشينه برخوردار بودند ،اينک به طبقات متوسط و
نتر نزول يافتهاند و نقش عمدهي خود را ازدستدادهاند.
پا يي 
يکند .مقادير
شکلهاي ( ،)2-2( ،)2-1نمودار گراف اسکاتر «ميانگين عمق» را در نقشه ( )1و ( )2مشخص م 
ميانگين عمق در همه اين نمودارها از نقاط به رنگ قرمز به سمت نقاط به رنگ آبي در حال افزايش است؛ و زاويه
شيب در هر دو نقشهتقريبًاًا مقادير مشابهي است .مقايسه اين نمودارها با نمودارهاي سري قبل ،بيانگر آن است که با
ييابد .بدين معنا که هرقدر فضاها يي که از دسترسي بيشتري برخوردارند،
افزايش هم پيوندي ،ميزان عمق کاهش م 
ينمايند .اين قاعده امري بديهي است چراکه فضاها يي که موجبات انسجام فضا يي
کمتر خود را از ديگر فضاها جدا م 
يکنند.
و يکپارچگي را در پيکرهبندي فضا يي نقش وحدت بخشي را ايفا م 
يکند .مقادير اتصال در
لهاي ( ،)3-2( ،)3-1نمودار گراف اسکاتر «اتصال» را در نقشه ی ( )1و ( )2مشخص م 
شک 
همه اين نمودارها از نقاط به رنگ قرمز به سمت نقاط به رنگ آبي در حال افزايش است .يعني هرقدر ميزان اتصال
يهاي منتهي به
بيشتر است ،تعداد ارتباطات موردنظر بين فضاها بيشتر است و مقادير عددي آن بيانگر تعداد دسترس 
فضاهاي موردنظر است .بيشترين مقدار عددي متعلق به نقشه شماره ( )2است که با شروع تغ يي رات افزايش
يها ،امري کام ًالًال منطقي است.
يها و خيابانکش 
دسترس 
لهاي ( ،)4-2( ،)4-1نمودار گراف اسکاتر «حرکت طبيعي» يعني نسبت «اتصال» نسبت به «خطوط محوري» را
شک 
يباشد؛ که
يکند .طبق جدول ( )2بيشترين مقادير عددي مربوط به نقشه شماره ( )2م 
در نقشه( )1و ( )2مشخص م 
يباشد.
بيانکننده انسجام بيشتر و حرکت طبيعي فضاها در دوره پهلوي نسبت به دوره ی قبلی م 
شکلهاي ( ،)5-2( ،)5-1نمودار گراف اسکاتر «هوشمندي يا وضوح» يعني نسبت «اتصال» نسبت به «هم پيوندي»
يکند و از طريق ارتباط اين مقادير ،در دو مقياس همسايگي و مقياس کلي ،حاصل
را در نقشه ( )1و ( )2مشخص م 
يشوند و مخاطب فضا به سهولت
يشود .فضاهاي هوشمند فضاها يي هستند که بهراحتي در فرايند مسيريابي درک م 
م
يتواند آن را دريابد .بديهي است که اين هوشمندي باهم پيوندي فضا رابطهاي مستقيم دارد .همچنين افزايش ميزان
م
اتصاالت در برخي موارد ميتواند در وضوح فضا يي نقش مثبتي به همراه داشته باشد.
شکلهاي ( ،)6-2( ،)6-1نمودار گراف اسکاتر «کنترل» يعني نسبت «اتصال» نسبت به «سنجش نسبي فضا يي » را در
يکند .بيشترين رقم کنترل در نقشه شماره ( )2معرف وضوح فضاها بوده و با توجه به
نقشه ی ( )1و ( )2مشخص م 
يتواند بهترين گزينه براي انسجام فضا يي و خوانا يي
يها ،اين موضوع م 
نسبت فضاهاي شهري به نسبت دسترس 
فضاها قلمداد گردد.

یهای مورفولوژیک در385 ...
بررسی ویژگ 

نمودار شماره ( :)1نمودار شاخص کمي اتصال در نقشه توسعه ادواري (قاجار و پهلوی) تبريز
منبع :یافتههای پژوهش

نمودار شماره ( :)2نمودار شاخص کمی عمق در نقشه توسعه ادواري (قاجار و پهلوی) تبريز
منبع :یافتههای پژوهش

نمودار شماره ( :)3نمودار شاخص کمی هم پیوندی در نقشه توسعه ادواري (قاجار و پهلوی) تبريز
منبع :یافتههای پژوهش

نمودار شماره ( :)4نمودار شاخص کمی حرکت طبیعی در نقشه توسعه ادواري (قاجار و پهلوی) تبريز
منبع :یافتههای پژوهش
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یکنترل در نقشه توسعه ادواري (قاجار و پهلوی) تبريز
نمودار شماره ( :)5نمودار شاخص کم 
منبع :یافتههای پژوهش

نتیجهگیری
عناصر سازنده شکل شهرها تابع سلسله مراتبي هستند که بنا به هدف و خواستههاي مطالعه شاخصها يي از اين
يکنند .مطالعه ريختشناسي ساختار شهري در سطوح مختلف
سلسلهمراتب نسبت به بقيه اهميت بيشتري پيدا م 
(کالن و خرد) بايستي با معيارها و روشهاي حوزه خود ،موردمطالعه و بررسي قرار گيرند با توجه به اين امر که
يهاي ساختاري هر شهر با شرايط تحليل آن مطابقت داشته و ارزشهاي منحصربهفرد ساختاري آن نيز مدنظر
ويژگ 
واقع شود .همچنين در مطالعه شکل شهر الزم است تا به عناصر سازنده آن توجه شود .بهترين حالت تجزيه يک
شهر به عناصر سازنده آن است تا نقش هريک از عناصر سازنده آن بهطور کامل مورد ارزيابي واقع شود .از طرفي
ابزار سنجش نيز بايستي از کارا يي الزم برخوردار بوده و مطابق با شرايط روز باشد تا حصول به نتيجه مطلوب را
لتعريف از ديدگاه مورفولوژيک ،تفاوتهاي وجود خواهد داشت
ميسر گرداند .در نمونههاي مشابه در حوزههاي قاب 
توساز و همچنين تابعي از شيوه زندگي در آن شهرها خواهد بود که در انتخاب
يشک مربوط به سياست ساخ 
که ب 
روش تحليل بايستي مدنظر واقع گردد .از طرف ديگر بررسي ادوار مورد نظر گواه آن است که شبکه معابر که
عشده است ،دستخوش تغ يي رات و تحوالت ناشي از طراحي و
بهعنوان عنصر اصلي سازنده شهر مورد ارزيابي واق 
تجويز برنامهريزيهاي ناآگاهانه بوده است .در نمودار اسپيس سينتکس به هنگام تحليل در دورههاي برگزيده که
بيشترين تغ يي رات ناشي از تحوالت ساختاري را در برداشتهاند ،مشخص شد که برنامه ريزان و طراحان قادر هستند با
مطالعه وضع موجود و استخراج شاخصهاي کم ،اهداف طراحي را قبل از اجراي آن بدون آزمون و خطا مورد
سنجش قرار دهد که البته تمامي اين موارد مستلزم تع يي ن معيارها و مؤلفهها يي

است که بتوان بر اساس آن

يهاي الزم در حوزههاي مختلف ازجمله حوزه
سلسلهمراتب ساختاري شهر را طبقهبندي نمود و با دورانديش 
مورفولوژي وارد مقوله برنامهريزي و طراحي شد .در اين ميان مؤلفه زمان را نبايد بهدوراز ديگر مؤلفههاي تأثيرگذار
حهاي توسعه در سنوات گذشتهي شهر تبريز که در اين تحقیق به
بر ماهيت تحليل و بررسي دانست .در تحليل طر 
حها هيچيک از ساختارهاي وضع موجود شهري و
بررسي آنها پرداخته شد ،مالحظه گرديد که متأسفانه در تهيه طر 
حها
يهاي مورفولوژيکي آنها مورد شناسا يي و طبقهبندي درستي قرار نگرفتهاند .بهطوريکه اجراي اين طر 
ويژگ 
يداد ،از
شهاي عمدهاي از ساختار تاريخي شهر را که ازنظر هويتي ارزندهترين بخش کالبدي شهر را تشکيل م 
بخ 

یهای مورفولوژیک در387 ...
بررسی ویژگ 

تهاي فرسوده که شايد قسمت عمدهاي از ساختار حاشيهاي شهر را
بين بردهاند و حتي در نحوه مداخله در باف 
يتوان گفت که در ساختارهاي جديد نيز هيچ
يدهد ،سياست درستي اتخاذ نگرديده است و به جرات م 
تشکيل م 
چ
حهاي توسعه از منطق يکساني تبعيت نکردهاند ،هي 
قانون يا ضابطهاي محکم و مستدل رعايت نگرديده است و طر 
لهاي ساختاري کام ًالًال تصادفي و
يک از مفاهيم شکلي در آنها مورد توجه قرار نگرفته است و تمامي فرمها و شک 
اتفاقي بوده و پساز آن بهصورت يک اجبار مطرح گرديدهاند.
منابع
میر مقتدایی مهتا و طالبی ژاله ،) 1385 ( ،هویت کالبدی شهر :مطالعات موردی تهران ،وزارت مسکن و شهرسازی ،مرکز تحقیقات
ساختمان و مسکن ،چاپ اول ،تهران
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.۳ ،۲ ،۱
بیگدلی ،مهرناز ( ) ۱۳۹۲؛ باز ساخت مناطق کالن شهری مورد پژوهشي :منطقه کالن شهری تهران ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران
معماریان ،غالمحسین ،) 1386 ( ،سیری در مبانی نظری معماری ،تهران ،نشر سروش دانش.
بهمنش راد ،جواد ( ) ۱۳۸۹؛ در جستجوی هویت شهری تبریز ،تهران ،مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری وزارت مسکن و
شهرسازی.
عرصه( ،مهندسین مشاور )) ۱۳۷۳ ( ،؛ طرح جامع شهر تبریز ،تهران ،وزارت مسکن و شهرسازی
جمالی ،سیروس (  ،) ۱۳۹۰بررسی تأثیر گونهشناسی مسکن بر مورفولوژی شهر ،نمونه موردی شهر تبریز ،رساله دکترا در رشته ی جغرافیا
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