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  کید با تأ شهري طراحی فرآیند در معابر بنديگونهثر بر ارزیابی معیارهاي مؤ
  فرحزاد، تهران هموردي: محل همطالع. بر اقتصاد حرکت

  

  2سیدیحیی خاتمی، *1یرباقري هیرمیرناصر م

 تهران، ایران.اقتصاد، دانشگاه پیام نور،  دانشکده اقتصاد، استادیار1
  تربیت مدرس، تهران، ایراندانشگاه هنر و معماري، دانشکده دانشجوي دکتراي شهرسازي، 2

  24/4/99 ؛ تاریخ پذیرش: 29/11/98تاریخ دریافت: 
   چکیده

هـاي شـهري هسـتند. بررسـی نوشـتگان       ضوعات اصلی و تأثیرگذار در طرحموضوع معابر شهري از جمله مو
بنـدي معـابر شـهري اغلـب بـا اسـتفاده از       شناسـی و طبقـه   دهد گونـه  بندي معابر نشان می موجود در مورد گونه

گیـرد و فرآینـدهاي    معیارهاي عملکردي، مقیاس آمد و شد، عرض معبر یا ترکیبی از ایـن معیارهـا صـورت مـی    
انـد. هـدف از انجـام ایـن پـژوهش،      ي بر اساس معیارهاي چندگانه و کیفی کمتر مورد توجه قرار گرفتـه بند گونه

شـان و تـدوین مـدلی     هاي مشتركبندي معابر بر اساس ویژگیها و پارامترهاي کیفی مؤثر بر گونه تعیین شاخصه
رآیند ارائه پیشـنهادات طراحـی شـهري    محور را در فهاي کیفی و مکانها و ویژگی که بتواند این پارامترها، ارزش

باشد، بدین منظور، با استفاده از مطالعات اسنادي، مرور نوشتگان و تجربیـات مشـابه   مورد استفاده قرار دهد، می
بنـدي معـابر پرداختـه شـده اسـت تـا چهـارچوب نظـري          بندي، ابتدا به بررسی جامع عوامل مؤثر بـر گونـه  گونه
بنـدي در نوشـتگان موجـود و مطالعـات     در گام بعد، بر اساس نقد معیارهاي گونهشناسی معابر حاصل شود.  گونه

) میزان 4) نقش عملکردي، 3) توپوگرافی، 2) پیاده مداري، 1شده در مورد این موضوع، پنج معیار اکتشافی انجام
کـارگیري  ند. با بـه ابندي معابر معرفی شده) کیفیت سیما و منظر به عنوان معیارهاي گونه5پیوندي فضایی و هم

و  )GIS( هاي میدانی بـا اسـتفاده از سـامانۀ اطالعـات مکـانی     از انطباق اسنادي و تحلیل برداشتمعیارهاي باال، 
بنـدي معـابر    گونـه انـد.  معابر محله فرحزاد به عنوان نمونۀ موردي مورد بررسـی قـرار گرفتـه   روش چیدمان فضا، 

هـاي مختلـف و    هاي متعددي از معـابر بـا ویژگـی    و ارگانیک، گونهدهد که در یک بافت قدیمی  فرحزاد نشان می
متنوع وجود دارند که نیازمند رهنمودهاي مداخلۀ متناسب هستند. همچنین ممکن است کل یک معبر در یـک  

ها، در هاي مختلف، هر یک از این بخشدر بخش هاي چندگانهتیپ معین قرار نگیرد و به سبب داشتن شخصیت
بنـدي باشـند و در مرحلـۀ پیشـنهاد روش مداخلـه یـا راهنمـاي طراحـی، بـا          تلفـی قابـل دسـته   هـاي مخ گونـه 

 تواند فراهم شود. ها میگذاري متناسب، زمینۀ برخورد مناسب با هر یک از این بخش سیاست
  

    دفرحزا ، محلۀشهري طراحیراهنماي معیارهاي کیفی، بندي، گونه شهري، برهاي معاویژگی :کلیدي هاي هواژ
  

  1مقدمه
 دهنـدة ابر شهري، یـک از عناصـر مهـم تشـکیل    مع

چارچوب، بدنه و ساختار اصلی فرم هر شـهر هسـتند و   
تـرین و بیشـترین   حسـاس  تـرین، در غالب موارد، مهـم 

عمومی یک شهر را بـه خـود اختصـاص     بخش از عرصۀ
هـا در حقیقـت فضـاهاي عمـومی شـهر      آن«دهند. می

هـاي   ها و فعالیـت  بخش هستند که با ایجاد ارتباط بین
                                                

  mirbagheri_hir@yahoo.com  نویسنده مسئول:*

را زنده و ها در بدن، آنمختلف یک شهر همانند شریان
)؛ همچنـین، معـابر   1386(بحرینی،  »دارندنگه می پویا

دارنـد و کیفیتـی   اي در سطح شـهر   شهري جایگاه ویژه
شود، بیش از هر چیز بستگی به  که از شهر برداشت می

بـارزترین   هـا، هاي آن دارد و این خیابان کیفیت خیابان
در شهر هستند که بر اسـاس آن شـهر در    مابینفضاي 

از  ).Lynch,1984:63-65( گیـرد  مردم جاي مـی  2ذهن

                                                
2. Image 
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نظر مارشال خیابان فضا یا مکانی شهري است که براي 
 شــود دسترســی و رفــت و آمــد عمــومی اســتفاده مــی 

)Marshall, 2005: 293.( ــن ــابر  از ای ــوع مع رو، موض
ــو   ــه موض ــهري از جمل ــلی و تأعات اش ــذار در ص ثیرگ

هاي شهري هستند. با توجه به این موارد، بازنگري  طرح
ها نیازمنـد  در طرح مسیرهاي شهري و سامان دادن آن

مناسب و پاسخگو در برخورد بـا   1هايکارگیري روشهب
 هـاي مـورد اسـتفادة   این موضوعات است. یکی از روش

بنـدي  بندي به معناي طبقـه طراحی شهري، روش گونه
  ضوعات و عناصر بر اساس معیارهاي مختلف است.مو

بنـدي معـابر    بررسی نوشتگان موجود در مورد گونه
بنـدي  شناسی و طبقه دهد در حال حاضر گونه نشان می
کـه از  هـا در مـورد معـابر شـهري بـیش از آن     این گونه

دیدگاه کیفی و با استفاده از معیارهایی چندگانه انجـام  
معیارهاي عملکـردي، مقیـاس   شود، اغلب با استفاده از 

آمد و شد، عرض معبر یا ترکیبی از این معیارها صورت 
بندي بـر اسـاس معیارهـاي    گیرد و فرآیندهاي گونه می

انـد، الزم  چندگانه و کیفی کمتر مورد توجه قرار گرفته
، در نظـر  بنـدي چـه در روش گونـه  به ذکر است که اگر

ت، امـا  پـذیر نیسـ   ثر امکـان گرفتن کلیه پارمترهاي مـؤ 
هاي کنونی با لحاظ نمودن تعـداد محـدودي   بنديگونه

از معیارهاي کمی یا ناقص، خود باعث کـاهش ارزش و  
یزي و طراحی معـابر  ربرنامه بندي در حوزةکارایی گونه

هـاي  هاي داراي گونـه مداخله در بافت شده و در زمینۀ
بندي بر اساس معیارهاي نـاقص و  ارزشمند معابر، گونه

موجود  هايتواند سبب حذف تدریجی کیفیتکمی می
ارزش و قابل توجـه از طریـق   هاي با در بسیاري از گونه

ایـن   2هاي ناهمسـو بـا شخصـیت   ارائه راهکارها و طرح
  ها در فرآیند طراحی شود. گونه

اسـت کـه   تهران هاي قدیمی  فرحزاد، از محله ۀمحل
امـامزاده   ةصورت روستایی در مسـیر جـاد   شته بهاز گذ

 ۀته و به مـرور زمـان و در اثـر توسـع    استقرار داش ودداو
شهر تهران درآمـده  دو  منطقۀاي از  صورت محله به شهر
بـه  دسترسـی   ،هاي زیاد معابروجود تنوع و گونه .است

سـبب   پژوهشگران از این محله شناختو اطالعات پایه 

                                                
1. Techniques 
2. Character 

کـه بـا    شـده اسـت  مـوردي   عنوان نمونـۀ  انتخاب آن به
ثر بـر  ؤمـ  یفـ یک يپارامترهـا  ها و شاخصه نییتع هدف
ـ  معابر بنديدسته صـورت عـام و محلـه فرحـزاد بـه      هب

 صورت خاص این پژوهش انجام شده است.
  

  پژوهش یشینۀپ
هاي داخلی پـاکزاد در کتـاب راهنمـاي    در پژوهش

طراحی فضاهاي شـهري در ایـران، مسـیرها را یکـی از     
ترین عنصـر در سـاختار ذهنـی    عناصر اصلی و زیربنایی

داند کـه در ذهـن شـهروندان بـه صـورت      هر مییک ش
سازد  رتباط نقاط مختلف شهر را میسر میطی که اخطو

و بیشترین سهم را نسبت به سایر فضاهاي شـهري دارا  
ها همواره محل بروز رویدادهاي متنوع شهر آن هستند.

ــوده اســت. آن ــه   ب ــه فضــاهایی هســتند ک ــا از جمل ه
با آن در ارتبـاط   شهروندان هر روز بدون استثنا همواره

زندگی شـهري از طریـق همـین     بوده و شروع و خاتمۀ
وي  ).119-118، 1385(پـاکزاد،   افتـد فضاها اتفاق می

مسـیرها را در انــواع مختلـف خیابــان شـهري، خیابــان    
ه رابست، پیادهعبوري، بولوار، خیابان محلی، کوچه و بن

کـه از میـان انـواع     بنـدي نمـوده اسـت   و بزرگراه دسته
ــانمســ هــا را داراي بیشــترین یرهاي یــک شــهر، خیاب

دانـد کـه تعـامالت اجتمـاعی و     حساسیت و ظرافت می
جوش شهري در آنها به حـداکثر کمـی و کیفـی    وجنب

ــاب  ).Ibid, 132رســیده اســت ( ــب در کت ــبکقری  ۀش
هـاي  ، بـه پیـدایش خیابـان   ارتباطی در طراحی شـهري 

ایش زامروزي پرداخته است گرایش به شهرنشینی و افـ 
رها سبب گسترش شه تراکم جمعیت در داخل محدودة

مسـکونی جدیـد و   نیاز بـه واحـدهاي    شهرها، و توسعۀ
نمایـد  مین مـی ي که ارتباط بین این واحدها را تأمعابر

اما احداث معابر جدیـد بـدون در    ضروري ساخته است،
نظر گرفتن اصول شهرسازي انجام گرفته اسـت وي در  

مراتـب معـابر شـهري در     هاین کتاب بر رعایـت سلسـل  
  ).1397کید دارد (قریب، أطراحی ت

بـر   یکـ یتراف يهـا شـبکه  يبنـد گونـه  لیتحلمقاله 
 يهــايمعــابر و کــاربر يســاختار يهــاتیــاســاس قابل

، به نقش شبکه معابر و کاربري زمین به عنـوان  همجوار
پـردازد (پنـاهی و   مـی  فرم دهندگان مرتبط شکل شهر
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لــه دیگــري از همــین   ). یــا در مقا1392همکــاران، 
ظرفیت سنجی معابر درون شهري با عنوان نویسندگان 

هـاي  هاي ساختاري و پیوند با فعالیـت بر مبناي ویژگی
، شــهرداري شــیراز 6مجــاور؛ مطالعــه مــوردي منطقــه 

رسانی بـه  خدماترا در راستاي هاي شبکه معابر قابلیت
بنـدي از  یک گونه مطالعه نموده و هاي همجوار کاربري

–هـاي سـاختاري آنهـا ارایـه     عابر بـر مبنـاي قابلیـت   م
  ).38-21: 1393نمایند (سلطانی و همکاران،  می

هـاي متعـددي   بنـدي هاي خارجی گونهدر پژوهش
بنـدي بـر اسـاس    هـا گونـه  تـرین که متعارفوجود دارد 

ــی    ــل م ــل و نق ــزان حم ــان و می ــرد خیاب ــدعملک  باش
)Bentley, 1985: 35.(  سلسـله   بندي بر مبنايطبقهیا

 و جمـع  اصـلی،  نـدة کنجمع و پخـش ها مراتبی خیابان
ی، اصـل  ادهیـ پ ابـان یخي، عبـور  راهفرعی،  کنندةپخش

ــانیخ ــپ اب ــ ادهی ــن ). Marshall, 2005: 25( یفرع ای
 در زمینـۀ موجـود  بـر مبنـاي جبـران شـکاف      پژوهش

و توجه به مسـائل  هاي موجود بنديگونه ادبیات نظري
بنـدي  نگاه جدید در گونهو کمی  کیفی در کنار مسائل

هاي موجود فضاهاي شهر در یـک مسـیر   از جمله گونه
  انجام شده است.

  
  مبانی نظري

 مفهـومی  1گونـه  بنـدي و کـاربرد آن:  مفهوم گونـه 
 بسـیاري  و توسط است شهرسازي و معماري در کلیدي

 & Choay( است گرفته قرار بررسی نویسندگان مورد از
Merlin, 1986; Trache, 2001; Vernez-Moudon, 
1994; Carmona et al, 2003; Birkhamshaw & 

Whitehand, 2012.( ها نشـان  مرور اجمالی این نوشته
ها، اساس حل مسئله در کلیه شناخت گونهدهد که می

 بـه  مفهـوم،  عنوان یک به گونههاي طراحی است. زمینه
اشـاره   اشـیاء  از گروهی یا مردم از اي دسته یا طبقه نوع،
 ایـن  و دارنـد  مشـترکی  مشـخص  هـاي  ویژگـی  که ددار

 متمـایز  اشیا گروههاي یا مردم دیگر از را هاآن ها ویژگی
بـر ایـن اسـاس،     ).106، 1389(ذاکر حقیقی،  نماید می

 دادن قـرار  بـراي  است تالشی بنديشناسی و گونه گونه
 مـنظم  مجموعـۀ  یـک  در پیچیـده  اشیاي از اي مجموعه

                                                
1. Type 

 و شـناخت  در جهـت  یشـتر ب عمومیت به دستیابی براي
 همه جانبـۀ  بودن سودمند مورد در ریزي. هرچندبرنامه
 سـه  بـه  توان را می آن اما است تردید جاي شناسی گونه
ساختار و  توصیف ) ابزار شناخت و1دانست:  مفید دلیل
 ) ابـزار 2 مختلـف؛  هـاي  ویژگـی  حسـب بر شـهري  بافت

ـ  هـاي  میان داده ارتباط ایجاد و تجزیه و تحلیل ف مختل
 ) بـه عنـوان ابـزار   3و  آنهـا؛  تحلیـل  و شـده  تعریـف 

 بـا  ریزي و طراحی در سطوح خرد، میانی و کالن برنامه
هـاي  شـهري. رشـته   هـاي  گونـه  عمیـق از  درك وجـود 

طراحی به هنگام اندیشیدن درباره طراحـی، برنامـه یـا    
انـد. تمـام   هـا متکـی  شرح خالصه آنها به شدت بر گونه

در اختیار دارنـد کـه ترکیـب    هایی اي کتابدفاتر حرفه
ها و فضاهاي باز در آنها بـر حسـب   ها، خیابانساختمان

  گروه فعالیت شرح داده شده است.  
بنــدي کــه بتوانــد در بازشناســی هــر گونــه طبقــه

ي اصلی که طـراح  اطالعات و یا جلب توجه به متغیرها
در وضعیت خاصی باید با آنها برخورد کند نقش داشـته  

در اینجـا منظـور از    مفیـد واقـع شـود.    توانـد باشد، می
بندي سیستمی بر اساس شـناخت  بندي، یک طبقه گونه
بنـدي  هاي مختلف یک موضـوع اسـت. یـک گونـه    گونه

خوب، ساده ولی در عین حال قدرتمند اسـت. اسـتفاده   
هـاي  و کلیه گونه پذیر باشدآن باید به سهولت امکاناز 

ل تعـداد  مورد نظر را بـه روشـنی دربـر گیـرد و حـداق     
متغیرها را براي توصـیف پدیـده داشـته باشـد. مایـه و      
   مقصود هـر نمونـه بایـد بـراي همـه قابـل درك باشـد       

)lang, 2007(.   گستردگی موضوعات طراحی شـهري و
هــاي مشــابه در مســائل شــهري اهمیــت  وجــود نمونــه

سـازد. ایـن موضـوع در زمینـه      بندي را آشکار مـی  گونه
ریزي، طراحی، م از برنامههاي شهري اع مداخله در بافت

هـاي طراحـی شـهري و    تهیه راهنمـاي و دسـتورالعمل  
رمـی آلـن معتقـد اسـت کـه      . غیره اهمیت زیادي دارد

وسیله و روش تحلیـل را نبایـد بـا هـم اشـتباه گرفـت.       
قرائت فرم شهري نیز از این قاعده جدا نیست. این امـر  

 تـوان هاست و به آنچه میاي از تحلیلمستلزم مجموعه
بندي گونه که طبقهنامید، شباهت دارند. همان» گرامر«

اي در شناسـی بـر هـر اندیشـه    شناسی یا معدندر گیاه
گیري گیاه یا شناخت ساختار پوسته مقـدم  زمینه شکل
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ها یکی از مفیدترین مراحل در است، آشکار کردن گونه
هـاي  فرآیند تجزیه و تحلیل و طراحـی عناصـر و بافـت   

ین نکتـه در مـورد ایـن روش آن    شهري اسـت. مهمتـر  
بنـدي یـک روش و در عـین حـال یـک      است که، گونه

بنـدي،  نتیجه است؛ به این معنی کـه در فرآینـد گونـه   
هـاي  عالوه بر تجزیه و تحلیل عناصر مختلـف، راه حـل  

کنند. موضوع تحلیـل  ممکن نیز به آرامی خودنمایی می
یی بنـدي تـا جـا    و ارزیابی بر اساس مفهوم گونه و گونه
یــر یــر و شــیشــیکارآمــد و داراي اهمیــت اســت کــه 

)Scheer & Scheer, 1998:159  معتقدند راهنماهـاي (
طراحی شهري، پالن طراحی شهري و حتی راهبردهاي 

هـاي موجـود در   اجرایی از طریق فهم طراحان از گونـه 
کننـد.   مورد نظر به یکـدیگر ارتبـاط پیـدا مـی     محدودة

بیان مزایـاي اسـتفاده از   ها همچنین به شرح زیر به  آن
اي در فرآینـد ارائـه راهنمـاي    بندي به عنوان پایـه گونه

  پردازند:طراحی می
ــاي   .1 ــدوین راهنماه ــل و ت ــه و تحلی اگــر چــه تجزی

طراحی شهري متعاقـبِ آن، منحصـر بفـرد بـوده و     
انـد، امـا بسـیاري از    براي مکان خاصی تهیـه شـده  

هـاي موجـود در یـک    ها در شـهرها و شـهرك  گونه
اي نطقه متداول بوده و در دست داشتن اندوختـه م

توانـد بـه تشـخیص    از تجربیات قابـل مقایسـه مـی   
 مشکالت طراحی شهري کمک کند. 

دستیابی به مشکالت طراحی شهري از ایـن طریـق    .2
تواند باعث کاهش اهمیت طرح یـا سـبک یـک    می

ریـزان  ساختمان ویژه شده و بـه طراحـان و برنامـه   
دیدگاههاي دیکتاتوري بـه   اجازه دهد بدون داشتن

 عمل بپردازند. 
هــاي طراحــی شــهري کــه از راهنماهــا یــا کنتــرل .3

توانند کنند، میعنوان پایه استفاده می بندي به گونه
ــه ضــوابط ترجمــه شــوند. کــد  هــاي بــه راحتــی ب

بندي در حال حاضر فقـط بـه بیـان ارتفـاع،       منطقه
 پردازند. از طریق بـازبینی نشینی و کاربري میعقب

تـوان در بسـتر   بنـدي مـی  این کدها با رویکرد گونه
ــاهیم  همــین کــدهاي منطقــه ــه بیــان مف بنــدي ب

 تري پرداخت.   دقیق
ــا اســتفاد  .4 ه از تهیــه راهنماهــاي طراحــی شــهري ب

بنـدي راهـی بـراي دخیـل کـردن تصـمیمات        گونه
ریـزي شـهري درون بسـتر موجـود     طراحی و برنامه

 است.  پذیر شهر از طریق سیستماتیک و انعطاف
بنـدي در طراحـی شـهري یعنـی رهـا      در کل، گونه

شدن از عناصر و مجموعه اشیاء جدا از هـم بـه منظـور    
اي که تا حدودي مسـتلزم  بنديها؛ طبقهبندي آنطبقه

بنـدي گـزارش   هاسـت. ایـن طبقـه   بعضی چشم پوشـی 
کند که بهترین درك اي را بیان میهاي پیچیدهترکیب

عملیات طراحی شـهري   از یک موضوع، پیش از دخالت
بنـابراین، اسـتفاده از روش    دهـد؛ ر اختیار قرار مـی را د
هـایی کـه تعـداد زیـاد و     ویـژه در زمینـه  هبندي بـ گونه

متنوعی از عناصر وجـود دارنـد کـه در نگـاه اول قابـل      
شناخت و تحلیل نیستند، اولین گام شناخت و تجزیه و 

آیـد. بکـارگیري ایــن روش در   تحلیـل بـه حسـاب مــی   
ــ ــت ش ــه باف ــران ک ــا  هرهاي ای ــابر ب ــاي آن داراي مع ه

تواند بـه تسـلط   هاي مختلف و متفاوت است می ویژگی
شناخت، تجزیه  ریزان شهري در مرحلۀطراحان و برنامه

   و تحلیل و ارائه پیشنهادات شود.
کـه عـدم   در حـالی : بنديفرآیند معیارسازي و گونه

با انبوهی بندي، فرد را در فرآیند تحلیل و طراحی گونه
ــرو    ــرتبط روب ــده و غیرم ــاي پراکن ــا و الگوه از متغیره

بنـدي بـر اسـاس معیارهـایی نادرسـت و      کند، گونه می
د باعـث ضـعف در تحلیـل و طراحـی     توانناکافی نیز می

بندي بر اساس معیارهـاي صـحیح،   بنابراین، گونه شود؛
تواند باعث افـزایش  جامع و منطبق بر اهداف کیفی می

فرآینـد شـناخت، تجزیـه و تحلیـل و در     توان طراح در 
  ریزي و طراحی شود.  نهایت برنامه

 معابر به صورت عام، و معابر دهکدةبا توجه به تنوع 
ــه صــورت خــاص، تو  ــاي  فرحــزاد ب ــه یــک مبن ســل ب

بنـدي معـابر یـک ضـرورت     در گونهبندي منطقی  دسته
بنـدي  رسد که معیارهاي دسـته چنین به نظر می است،

ضـوعی  هـاي مو یسـت برآمـده از الیـه   بامورد نیـاز مـی  
مرتبط با موضوع کیفیـت معـابر باشـد. بـدین      چندگانۀ

منظور ضمن ترسیم یک فرایند معیارسـازي (بـه شـرح    
اي از ) تالش گردیده است تـا معیارهـاي ویـژه   1نمودار 

میــان فراینــد مــذکور حاصــل شــود. بــدین ترتیــب بــا 
بنـدي معـابر، امکــان   بسترسـازي مناسـب بـراي دسـته    
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بندي مطمـئن در رونـد پـژوهش    تیابی به یک طبقهدس
  آید.  فراهم می

در  :بنـدي معـابر  هاي عام گونـه معیارها و شاخص
ــورد     ــود در م ــتگان موج ــی نوش ــل از بررس ــا، قب اینج

بندي، مناسب است که معیارهـاي عـام   معیارهاي گونه
بندي بر اساس عناصر فـرم شـهري مـورد بررسـی     گونه

هــاي  یــن معیارهــا از الیــهقـرار گیرنــد. بــراي تنظــیم ا 
پنجگانه فرم شـهر شـامل نظـام کـاربري زمـین، نظـام       
حرکت و دسترسی، نظام فرم کالبدي، نظـام اسـتخوان   

-33: 1386(گلکـار،   بندي فضایی و نظام منظر شهري
  استفاده شده است.) 34

هاي بدون شک نگاهی به جدول باال و تعدد شاخص
گانـه  پـنج  پیشنهادي این جدول که بر اسـاس نظامـات  

تنهـا  دهـد کـه نـه   اند، نشان میفرم شهري شکل گرفته
ــن شــاخص بــه ــه عنــوان معیارهــاي  کــارگیري ای هــا ب

بندي نه تنها با مشکالت روشی روبرو اسـت، بلکـه    گونه
دسـت  هـاي بـه  اگر چنین کاري نیز ممکن باشد، گونـه 

کـارگیري در فرآینـد    آمده از کارایی مناسبی بـراي بـه  
تحلیل و پیشنهاد برخوردار نخواهنـد  شناخت، تجزیه و 

بود؛ بنابراین، در هر پروژه یا پژوهشی، بنـابر نـوع کـار،    
تعدادي از این معیارها انتخـاب شـده و بـر اسـاس آن،     

 گیــرد. در همـین راســتا، بــراي بنــدي انجـام مــی گونـه 
در  بتوان آن از که نحوي به شناسیگونه مندسازي قاعده

راپوپـورت   نمـود،  استفاده ریزي و طراحیبرنامه راستاي
  است: نموده مطرح را نیز اصولی به شرح زیر

 جـاي  بـه  متعـدد  هـاي شاخص کارگیريبه ضرورت 
  واحد شاخص کارگیري به
 تکثـر  از پرهیـز  بـراي  هـا شـاخص  معقوالنۀ انتخاب 

  هاشاخص حد از بیش

 در مشـترك  هايشاخص تمام حضور بر تأکید عدم 
 گونه  در حاضر اعضاي تمام

 خـالص (ذاکـر    و آلایـده  گونـۀ  تشـخیص  از پرهیز
  ).1389حقیقی، 

با توجه به این موارد، موضوع محوري این پـژوهش،  
بندي معابر در نوشتگان موجـود  بررسی معیارهاي گونه

گیري کیفـی بـراي   و تدوین معیارهاي کاراتر و با جهت
بندي معابر با توجه به نمونۀ موردي انتخاب شـده  گونه

  است.  
معـابر،   بنديادبیات موضوع در مورد گونهبا بررسی 

هاي انجام شـدة معـابر شـهري را در    بنديتوان گونهمی
بندي  گونه. بندي کردچند گروه کلی به شرح زیر دسته

بر اساس عملکـرد خیابـان: مهندسـین ترافیـک معـابر      
)، که 2شهري را بر مبناي نقش رفت و آمدشان جدول(

و نقـل سـنجیده   خود بـر مبنـاي میـزان و نـوع حمـل      
که بتوانند معابر کنند. براي این بندي می شوند، طبقه می

بندي کنند میزان جریـان حرکـت   طرح خویش را طبقه
 دهند خودرو بر هر یک از معابر را مورد ارزیابی قرار می

)Bentley, 1985: 35(.  
اي دارد. هـاي چندگانـه  هر خیابان خاصی شخصیت

صـیات گونـاگونی را   به این معنا کـه در آن واحـد خصو  
). هرخیابـان خـاص   Marshall, 2005:23-27داراسـت ( 

شـود. و بـر   براي چندین منظـور متفـاوت طراحـی مـی    
بندي آنها همین اساس، معیارهاي گوناگونی براي دسته

ــا، بنــديوجــود دارد. از میــان دســته ــدي دســته«ه بن
تأثیرگذارتر از همه بوده است که در » عملکردي خیابان

ها براساس عملکردي کـه بـراي آن طراحـی    آن خیابان
گردند نه براسـاس فـرم و ظـاهر    بندي میاند دستهشده

بنـدي متعـارف سلســله   فعلـی ایشـان. مثـالی از طبقــه   
حمل و نقل «اي ها در دستورالعمل حرفهمراتبی خیابان

  انگلستان ارائه شده است.  » در محیط شهري
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 بندي معابر بر اساس عناصر فرم شهريهعام گون يها معیارها و شاخص: 1جدول 

  ها شاخص  معیارها  هاي فرم شهرالیه

  کالبد  نظام فرم کالبدي

 بندي، کیفیت ابنیه، قدمت ابنیه، تناسبات ارتفاعی، مصالح و اجزا و دانه
بندي( تکنولوژي ساخت، بازشوها، توده ـ فضا، مقیاس نورپردازي.، دانه

  ریزدانه، درشت دانه).
 ت معماري در طبقه همکف.وجود جزییا  

  هاي سطحیشیب زمین، پستی و بلندي، هدایت آب   توپوگرافی

  نظام منظر شهري

  سیماي خیابان و
  هاي تعریف شده لبه

  ،کریدورهاي بصري، دیدها، دیدهاي متوالی، عناصر خوانایی، تناسبات جداره
  ریتم در جداره، تداوم و پیوستگی جداره، نوع جداره، مقیاس انسانی

 ها ، خط آسمان،  مرزها و موانع، کیفیت زیبایی شناسانه، تشخیص پذیري، افق
ها و حصارها، نماها، اثاث خیابان، اطالع رسانی، عالیم، هنر و تبلیغات،  شکاف

  روشنایی و نور،

هاي ساختمان و منظره دو  گونه
  طرف خیابان

  ،(تابلوها، ردیف درختان و جز آن) هماهنگی وجود عناصر موثر و  چشمگیر
در عناصر تشکیل دهنده فضا (مصالح، رنگ و جزییات و جز آن)، تناسبات 

مطلوب ارتفاع به عرض، آب، پوشش گیاهی، وجود معماري یکپارچه و همگن 
 در سیماي جداره، 

 آراییمحصوریت، مبلمان شهري، محوطه  

  و خرد مقیاس کالن، متوسط    سلسله مراتب معابر و فضاها  نظام استخوان بندي فضایی
  خیابان نسبت به کل شبکه 2و عمق 1پیونديهم   چیدمان فضایی

  نظام کاربري و فعالیت
ها (جاذب یا غیرجاذب جمعیت)، دسترسی ها، جاذبه کاربريمقیاس کاربري   کاربري زمین

  هاي زمین: صنعتی، تجاري، اداري،  مسکونی و غیرهها، نوع کاربريبه کاربري
  ، فراغت و تفریح، آموزش، هنر و فرهنگ، حیات وحش، اقتصاد شبانه، اشتغال   محورهاي فعالیت

  نظام حرکت و دسترسی

  و غیره 3، 2، 1سلسله مراتب دسترسی در جه    سلسله مراتب
  اولویت دسترسی، کیفیت مسیر پیاده، کیفیت مسیر سواره، اتصاالت   پیاده مداري

  ظرفیت
 مجوار (سواره و پیاده)اي، سهولت دسترسی به مناطق هپارکینگ حاشیه  
 توان با امنیت کامل جاي داد، درجه محوریت  چگونه هر نوع جابجایی را می

  سواره و پیاده، سرعت دسترسی. حجم دسترسی سواره و پیاده.
  

 هاي طراحی مشغولیهاي معابر شهري و دل . گونه2جدول 
  هاي طراحی مشغولیدل  هاي معابر شهري گونه 

معابر چند 
  منظوره

هاي طوالنی را که به شهر همچون  ترافیک عبوري مسافت  زیع کنندة اصلیتو
  واحد کلی در خود جاي می دهند.

مشغولی طراحانۀ متکی بر جریان آزاد رفت دل
  و آمد

  
  
  
  
  
  
  
  

  
دلمشغولی طراحانه متکی بر فرعی نمودن 

جریان آزاد رفت و آمد براي اهمیت دادن به 
  رین پیادهعوامل زیست محیطی و نیازهاي عاب

توزیع کنندة 
  اي ناحیه

هاي اصلی داخل شهر را به هم وصل  ترافیک عبوري که حوزه
  کند. می

» هاي زیست محیطی حوزه«اتصاالت رفت و آمدي داخل   توزیع کنندة محلی
  محلی

ها و اراضی داخل  هاي دسترسی مستقیم به ساختمان راه  هاي دسترسی راه
  هاي زیست محیطی. حوزه

زیع تو
هاي  کننده

  محلی

هاي  ها، دسترسی هاي اصلی، جمع و پخش کننده دسترسی  راههاي دسترسی
  فرعی

هاي تجمعی واحدها، میادین  مسیرهاي دسترسی، محوطه  سطوح مشترك
  مسکونی

    هاي مسکونی راه

Source:(Bentley, 1985: 35) 

                                                
1. lntegration 
2. Depth 
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 هاي شهري ها در محیطسلسله مراتب راه. 3جدول 

Source:(Marshall, 2005: 25) 
  

هـاي  بنـدي، توصـیف انـواع گونـه    در این نوع طبقه
خیابـان ممکـن نیسـت، بلکــه یـک نـوع تجـویز بــراي       
مدیریت مداوم و طراحی آینده است. این مسئله باعـث  

آل و یـا تنهـا   بنـدي ایـده  ونـه شده تـا کـه ایـن نـوع گ    
بندي داراي نظم آید. این گونه بندي ممکن به نظر گونه

هـاي موجـود   سلسله مراتبی است که ارتباط بین گونه
آورد  جـایی و حمـل و نقـل بوجـود مـی     را، عامل جابـه 

)Marshall, 2005: 23-27( . ا بنـدي تنهـ  در این دسـته
به تمـامی  » دسترسی کنندةخیابان فراهم«یک نوع راه 

رسی به انواع وسایل حمل و نقل اختصاص یافته و دست
کند که با تعریف خیابـان بـه   ها را نیز تأمین میجداره

    عنوان فضاي شهري همخوانی دارد.
: بندي بر اساس ظرفیـت و شخصـیت خیابـان   گونه

بندي موجود که بیشتر براسـاس ظرفیـت معـابر و     گونه
نیازهاي سواره انجـام شـده اسـت بـا دیـدگاه طراحـی       

گزیـده  «شهري نسبت به خیابان متفاوت است. کتـاب  
شناسی جدیدي را بـراي  پیشنهاد واژه» طراحی شهري

هـا در آفـرینش   هایی کـه خیابـان  توصیف تمامی نقش
  کنند، دارد.هاي موفق ایفا میمکان

اي که به کار گرفته شود باید داراي شناسیهر واژه

نگرشی نسبت به خیابان باشد که حرکت و دسترسی و 
مراه بـا هـم مـدنظر    هاي اطراف را هاستفاده از کاربري

). این نگـرش  Llewelyn-Davies, 2000: 75( قراردهد
بازتر به خیابان توسط گزارش جدید موسسه مهندسان 
شهرساز و نیز اتحادیـۀ طراحـی شـهري تحـت عنـوان      

مورد تأکید قرار گرفته. » ها براي مردمطراحی خیابان«
دهد تا بـه خیابـان بـه عنـوان     این گزارش پیشنهاد می

در » طراحــی محــور«رویکــرد  بنگــریم.» نمکــا«یــک 
ها عمدتاً به فرم فیزیکی توجـه دارد.  بندي خیابانگونه

براي مثال مقطع عرضی خیابـان (شـامل پهنـاي خـط     
عبور سواره) و نیز فرم کالبدي اطراف خیابان و یا نـوع  

ها و غیره) و یـا کـاربري   ها، کوچهمنظر خیابان (میدان
 :Marshall, 2005ه) (زمین (مسکونی، تجـاري و غیـر  

)، نکات زیر را مـورد  4در این رویکرد (جدول  .)23-27
  توجه قرار داده است:  

توان بـا امنیـت    چگونه هر نوع جابجایی را می ظرفیت:
  کامل جاي داد.

شـهري و   شخصیت (سـیما): نقـش خیابـان در قلمـرو    
-Llewelyn( دو طـرف آن  هاي ساختمان و منظرة گونه

Davies ,2000:75.(  
 

 هاي پیشنهادي خیابان با تلفیق ظرفیت و شخصیتگونه: 4جدول 
  گونۀ پیشنهادي: خیابانی که تلفیقی از ظرفیت و شخصیت خاص دارد  خیابان متداول اصطالح رایج ظرفیت

  کنند.خیابان اصلی: مسیرهایی که ارتباط در سطح شهر را برقرار می  اصلی کنندةجمع و پخش
  خیابان عبوري یا بلوار: شخصیت رسمی و با پوشش گیاهی زیاد  حیهسطح نا کنندةجمع و پخش

  هاي فعالهاي مختلط ـ جدارهخیابان شهري: کاربري  محلی کنندةجمع و پخش

داراي کاربري مسکونی در اطراف خود بوده و خط ساختمان در اطراف  ها: اغلبها و یا میدانخیابان  کننده دسترسی (محلی)خیابان فراهم
  کندسازي ترافیک را تشویق میاي است که آراما به گونههآن

  هاها: داراي فضاهایی اشتراکی براي توقف خودرو و سایر استفادهها و حیاطکوچه  )cul–de-sacها ( بن بست
Source: (Llewelyn-Davies, 2000, p.75) 

  هاي مسلط بر خیابانفعالیت  نگونه خیابا
  سرعت باال، طول زیاد، ترافیک عبوري، عبور عرضی پیاده ندارد دسترسی به جداره ندارد  اصلی (سطح شهر) نندةکجمع و پخش

 ات حمل و نقل عمومی، ترافیک عبوري بین نواحیم، هدایت به شبکه اصلی ترافیک، خدطول متوسط  اصلی (سطح ناحیه) کنندةجمع و پخش
  مختلف 

  حرکت سواره، ابتدا و انتهاي تمامی سفرها  محلی کنندةجمع و پخش
  حرکت پیاده، خدمات رسانی و رساندن کاال، سرعت پایین سواره  راه عبوري (دسترسی)

  روي، مالقات، تجارت و معاملهپیاده  خیابان پیاده اصلی
  سواري در فضاي اشتراکیروي، دوچرخهپیاده  خیابان پیاده فرعی

  سواريدوچرخه  مسیر دوچرخه
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 واع آنهابندي معیارها، موضوعات و انهاي خیابان، طبقه بندي گونهرده :5جدول 
  نوع معیار  معیار گونه بندي  هاي خیابان انواع گونه

  میدان، سیرك، هاللی، متقاطع
  دو طرفه با سه الین، دو طرفه با دوالین، یک طرفه با یک الین

  کننده، مسیر دسترسیکننده و پخشانشعابات محدود، جمع
  خیابان: تراس، کوچه، حیاط
  خیابان باریک، خیابان پهن

  مسکونی، صنعتی شهري، تجاري،

  شکل فضا
  استاندارد تعداد خطوط سواره

  کنترل دسترسی
  هافرم ساختمانی/ جداره

  عرض
  هاي شهريگونه ساختمان

  
  فرم

  خیابان خرید، خیابان زندگی و...
  خیابان با حجم باال، خیابان با حجم پایین

  هاي طوالنی، خیابان محلیخیابان با ترافیک ساختمان
  اساس نوع وسیلۀ نقلیههاي خیابان برگونه

  خیابان پرسرعت، خیابان کم سرعت
  هاي مخصوص مسافران، خیابان ویژه کارمندان و ...خیابان

  ها و کاربرانکاربري
  حجم ترافیک

  طول سفر
  نوع حمل و نقل

  سرعت حرکت (مشاهده شده)
  کاربران راه

  
  

  عملکرد

  cul–de-sacخیابان ستون فقرات، خیابان مفصلی، 
  ژیک، راه ارتباطی، راه محلی و... راه استرات

  نقش ساختاري
  نقش استراتژیک

  ارتباط/ نسبت

  اي، راه شهريراه ملی، راه منطقه
  )A(راه ویژه، راه اصلی، راه 

  متر بر ساعت  20متر بر ساعت، ... و  60متر بر ساعت، 70
  فقط اتوبوس، فقط پیاده و ...

  و ... راه، خیابان تشریفاتی خیابان عبوري، باریکه
  خیابان مخصوص گردشگر، خیابان ویژه ترافیک کاري

  مالکیت/ مدیریت
  جایگاه قانونی

  محدودیت سرعت (سرعت طراحی)
  مختص وسیله موتوري یا کاربران

  اسمی (صوري)
  تعیین مسیر

  
  تخصیص 

(اختصاص راه به عملکرد 
  خاصی)

Source: (Marshal, 2005, p.54) 
  

هـاي   بنـدي گونـه  بندي ترکیبی مارشـال (رده گونه
در : بندي معیارها، موضوعات و انواع آنها)خیابان، طبقه

هـا در  بنـدي دسته  ) کلیه5بندي مارشال جدول (دسته
ملکـرد، رابطـه و   قالب چهار گروه (معیار) کلی فـرم، ع 

  اند. تخصیص صورت گرفته
در اینجا به خصوصیات کالبدي که از نظـر اصـول    فرم:

بتوانند در هر مقطعی از خیابان اعمـال شـوند، اطـالق    
  گردد. می

عملکرد: به فعالیت مسلط در خیابان در تمامی مقـاطع  
هـاي زمـانی   شود. ایـن مـورد خـاص در بـازه    گفته می

فضـایی تنـوع دارد.    -هاي مکـانی مختلف عالوه بر بازه
ارهـایی مشـهودند کـه توسـط هـر      فرم و عملکـرد معی 

اطالع از مقصد و هـدف وجـودي   اي هر چند بیبیننده
  .)Marshall, 2005: 47-52( شوندخیابان درك می

هـا و  : ارتباط به جایگاه نسبی خیابان با شـبکه 1رتباطا
گردد و بـه خصوصـیات خیابـان    عناصر دیگر شهر برمی

در مقاطع مختلفش توجهی نـدارد. مسـیر شـعاعی بـا     
رسند معنا اي راه که در مرکزي به هم میوجه به عدهت

                                                
1. Relation 

کند و این مستقل از فرم و یـا الگـوي کـاربري    پیدا می
تواند یکطرفه و یـا یـک   آن است. یک مسیر شعاعی می

  بلوار باشد.
و  »فـرم «توانـد مسـتقل از   مـی » ارتبـاط «بنابراین 

تغییر کند و یا بـا تغییـر دو عامـل مـذکور     » عملکرد«
توانـد بـه   براي مثال یک مسیر شعاعی مـی  د.ثابت بمان

مرور پذیراي یک ردیف مغازه در کنار خود شـود و یـا   
به تعداد خطوط عبوري آن اضـافه شـود امـا همچنـان     

  یک مسیر شعاعی باقی بماند.
گـردد کـه   اي برمیبندي: به معیارهاي دسته2تخصیص

هـاي خاصـی بـه    توسط تخصیص و یا واگذاري ویژگـی 
و شامل تمـامی خصوصـیاتی اسـت کـه      آیندوجود می

ا داده شـوند  هـ هوانند به طور انتزاعی بـه شـبکه را  تمی
براي مثال مالکیت و یا حجـم عبورکننـدگان از مسـیر.    

» عملکرد«، »فرم«ها ممکن است مربوط به این ویژگی
یـک از   باشند اما در اصل محدود به هیچ» ارتباط«و یا 

ــرات در خص  ــل نیســتند. تغیی ــن عوام ــن ای وصــیات ای
توانند بدون اینکه هیچ تغییري در واقعیـت  معیارها می

                                                
2. Designation 
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 ,Marshall( خیابان رخ دهد، صورت گیرد و بـرعکس 

2005: 52-47(.  
بنـدي معـابر مـورد    در کل معیاري که براي دسـته 

بنـدي  توجـه بـه هـدف دسـته    گیرد با استفاده قرار می
گـر در فضـاي خیابـان    شود و یک مشـاهده  انتخاب می

  ست متوجه این تغییرات نشود.ممکن ا
هاي داخلی باید به کتـاب دکتـر    در زمینه پژوهش

پاکزاد در زمینه راهنماي طراحی فضـاهاي شـهري در   
هـاي شـهري را    ایران اشاره نمود. این پـژوهش خیابـان  

هـا تـا    بست اساس سلسله مراتب عملکردي از کوچه بن
ها تقسیم بندي نمـوده اسـت. بـراي هریـک از      بزرگراه

هـاي طـرح    ها توقعات مـوردي، ضـوابط و توصـیه    نهگو
 :1385(پـاکزاد،   بهسازي و نوسازي ارائه نمـوده اسـت  

هـا حالـت عـام     بنـدي و توصـیه   این گونـه  ).118-126
هـاي تلفیقـی را شـامل     هـا و گونـه   داشته و زیـر گونـه  

هاي ارائه شـده نیـز در اکثـر مواقـع      شود و توصیه نمی
جدول  عملی نیست. هاي خاص کلی بوده و براي نمونه

هاي گوناگون خیابـان را نشـان   بندي) طیفی از گونه5(
تـر و نیـز   هـاي قـدیمی  بنديدهد که از میان دستهمی

 ,Marshallانـد ( هاي امروزین انتخاب شدهبنديدسته

2005: 47-52(.  

 
  : مدل چهارچوب مفهومی1شکل 

  
  ژوهشروش پ

بنـدي و  پس از تبیین مفهوم گونه ،در این پژوهش
بنـدي  کاربردهاي آن، نوشتگان موجود در مـورد گونـه  

بندي مورد بررسی و معابر شهري و معیارهاي این گونه
نقد قرار خواهد گرفـت. در گـام بعـد، بـر اسـاس نقـد       

بنـدي در نوشـتگان   معیارهاي تدوین شده بـراي گونـه  
معـابر   هاي عمومی مترتب بـر موجود، با بررسی ویژگی

بندي آنها با توجـه  شهري، معیارهایی جدید براي گونه
موردي تـدوین شـده و در پایـان،     هاي نمونۀبه ویژگی

مـوردي بـر اسـاس     معابر محله فرحزاد به عنوان نمونۀ
این معیارها مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهـد گرفـت.   
در بررسی نمونه موردي شیوه بررسی اسـنادي متـون،   

ویر، بــه همـراه برداشــت میــدانی کــه  هــا و تصــا نقشـه 
شود مـورد   هاي معابر محله فرحزاد را شامل می ویژگی

استفاده قرار خواهد گرفت. از انطباق اسنادي و تحلیـل  
اطالعـات   هاي میـدانی بـا اسـتفاده از سـامانۀ    برداشت

بنـدي معـابر نمونـه    گونه 2و روش چیدمان فضا 1مکانی
  موردي انجام خواهد شد.  

هـا و   اي از نظریـه  مجموعـه  نحوفضـا  یـا  چیدمان فضا
ــل   ــه تحلی ــوط ب ــون مرب ــره فن ــایی  پیک ــدي فض را در  بن

گیرد. این طرح توسط بیل هیلیر، جولیان هانسـون و   میبر
 ۀدر اواخر دهـ  کالج دانشگاهی لندن همکارانش در بارتلت،

به عنوان ابزاري براي کمک بـه   1980تا اوایل دهه  1970
سـازي اثـرات اجتمـاعی     ریزان شـهري بـراي شـبیه    برنامه

کلـی ایـن اسـت     ةهاي خود مطرح شد. ایـد  حتمالی طرحا
هایی تقسیم کرد، بـه عنـوان    توان به مؤلفه که فضاها را می

                                                
1. GIS 
2. Space Syntax 
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هاي انتخاب شده مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار داد و     شبکه
هـا و نمودارهـایی معرفـی کـرد کـه       سپس به عنوان نقشه

 .ارتباط و یکپـارچگی نسـبی آن فضـاها را توصـیف کنـد     
هاي چیدمان فضا در ایجاد تـردد عبـوري (حرکـت    ویژگی

چیـدمان فضــا   یعـی) بسـیار اهمیـت دارد، زیـرا نحـوة     طب
د و در صورت عبـور مـردم از   دهساختار تردد را شکل می

فضا ویژگی هاي محلی و ویژگی هاي طراحی فضـا مـردم   
را تشویق می کند تا مدت بیشتري در آن مکث کنند و از 

هاي آن بهره ببرند. زمانی کـه مـردم از فضـایی بـه     ویژگی
هاي ترتیب فضایی بـا تـراکم بیشـتري عبـور     دلیل ویژگی

جمعیت زیـاد دارنـد   هایی که نیاز به این کنند، کاربريمی
سـبب افـزایش تـراکم    و گردنـد  در آن فضاها متمرکز می

نامنـد،  مـی  »اقتصاد حرکـت «شوند. این حالت را تردد می
 هـاي ثیر تراکم تردد بر عملکرد کاربريکه منظور از آن، تأ

گونـه اسـت کـه تمرکـز     مجاور است. به عالوه معموال این
تجـاري را   خصوص امـالك هتردد، ارزش امالك مجاور را ب

دهد. نتـایج تحقیقـات متعـدد تأییدکننـدة آن     افزایش می
است که نحوة ترتیب فضاهاي یک شهر رابطۀ همبسـتگی  

اســتفاده از فضــاها، تــراکم ترددهــا، نــوع  قــوي بــا نحــوة
زادگــان،  (عبــاس هــا و ارزش امــالك مجــاور دارد کــاربري

1381(. 
شناسـی موراتـوري و    در این پژوهش از روش گونـه 

شناسـی راپوپــورت اسـتفاده شــده اســت.    ونــهاصـول گ 
شناسانه از اهـداف مدرسـه   هاي گونه دستیابی به ارزش

) شـامل  1موراتوري است. مراحـل مختلـف آن (شـکل    
شناسـی و رونـد    انتخاب مکان، انتخـاب مقیـاس گونـه   

باشد. مکان جایی است کـه از طبیعـت    شناسی میگونه
اص خت وساز خـ توان درس گرفت، هر مکان سا آن می

ع پژوهشگر این است که با رجو خود را داراست. وظیفۀ
شناسـانۀ آن را  هـاي گونـه   به ایـن مکـان خـاص ارزش   

اي از یک بنـا تـا    انتخابی گستره ،کند. مکانبازشناسی 
ن مقیـاس محـیط   گیرد. بزرگتری یک منطقه را دربر می

آن است، این مقیاس بنـام   طبیعی و عناصر دربرگیرندة
شود. مقیـاس دوم شـهر و    انده میاي خو مقیاس منطقه

ها،  هاي انسانی مانند خانه آبادي است، مجموعه ساخته
بناهاي عمومی، مسیرها و میادین در این مکـان جـاي   

شهري و روسـتایی اسـت    گیرند. مقیاس سوم بافت می
ها کل شـهر  شهر و آبادي که با تکرار آن بخشی از بدنۀ

معمـاري  وچکترین مقیـاس  گیرند. ک و آبادي شکل می
ست. پس از انتخاب مکـان و مقیـاس مـورد نظـر،     یا بنا

ــاریخی شــی  صــورت  مــورد نظــر ءبازســازي زنجیــر ت
شناسـی، بازسـازي ایـن    گیرد. هـدف از رونـد گونـه    می

هایی از ضمیر ناخودآگـاه   خشزنجیر است که در واقع ب
گذشته بوده است. در اینجا محقق براي نیل به  سازندة

گیـرد.   و نقاد خود بهره مـی  هدفش از ضمیر ناخودآگاه
شـده، شـرایط   هـاي یاد  هـاي مختلـف در مقیـاس    گونه

تـوان   هـا را مـی  دهنـد و آن  ها را نشـان مـی  کنونی  آن
ن مکـان خـاص   هاي آ زنجیر تکاملی گونه آخرین حلقۀ

هاي دیگر  شناس شناخت حلقهدانست. کار محقق گونه
انـد؛   رفتـه این زنجیر است که در طـول تـاریخ شـکل گ   

کار ایجاد پیوستگی و تداوم بین گذشـته و حـال    نتیج
  ).Memarian, 2007: 202-217( است

 

  
   موراتوريشناسی  فرآیند گونه :2شکل 

)Source: Memarian, 2007 : 202-217(   
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  بندي پژوهشفرآیند معیارسازي و گونه :3شکل 

  
  قلمرو جغرافیایی پژوهش

هش، محـدودة محلـۀ فرحـزاد واقـع در     در این پژو
مـوردي   منطقۀ دو شهرداري تهـران بـه عنـوان نمونـۀ    

بنـدي  گونـه  شـدة راي سنجش معیارها و مدل تـدوین ب
معابر انتخاب شده است. دلیل اصلی انتخاب این محله، 

هـاي متعـدد   هـاي معـابر و ویژگـی   تعدد و تنوع گونـه 
 توانـد مـدل پیشـنهادي را بـه خـوبی     هاست که می آن

ـ    -صـورت روسـتا  همورد سنجش قرار دهد. این محلـه ب
مسـتقل در شـمال غربـی تهـران     شهر و به شکلی نیمه

گیري ارگانیک محلۀ فرحزاد و شکل گرفته است. شکل
 به تبع آن، شبکۀ معابرش سبب شده است که  شـبکۀ 

هاي گونه شناسانه خاصـی   معابر این محله داراي ارزش
 باشند.

عناصــر مهــم ســاختار  ی ازراههــا و گــذرهاي اصــل
روند. گـذر اصـلی در    میفرحزاد به شمار  فضایی محلۀ
بندي این محله  انتوان ستون فقرات استخومحله را می
که سایر عناصر و عوامل در اطراف این طوريدانست؛ به

ترین عامل در پیوند محور استقرار یافته و این گذر مهم
ا . راههـ آیدهاي مختلف محله به شمار میتعاملی بخش

فرحـزاد عبارتنـد از خیابـان     گذرهاي اصلی در محلۀو 
هـاي  جـز خیابـان  هزاده داود. بـ فرحزادي و خیابان امام

اي فرعـی محلـه کـه جهـت دسترسـی      مذکور، گـذره 
ن به محالت مجاور یا عناصر کارکردي مهم مورد ساکنا

گیرنـد نیـز در سـاختار فضـائی محلـه       استفاده قرار می
  این گذرها عبارتند از: یت دارند.نقش و اهم

هـاي  خیابان فرحزادي بعد از تقـاطع خیابـان   ادامۀ
فرحزادي و امامزاده داود جهـت دسترسـی بـه مسـجد     
امــام، حســینیه فرحــزاد و هســته اولیــه و قــدیمی ده  

د، خیابان آبشار جهت دسترسی ساکنان فرحـزاد  فرحزا
دیواري در پونک، خیابـان تبـرك جهـت    به محله چهار
سجد سجاد و محالت مسکونی واقـع در  دسترسی به م

شرق محدوده، کوچه امامزاده ابوطالب جهت دسترسی 
  زاده ابوطالب.به گورستان فرحزاد و امام
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  فرحزاد و کاربري اراضی محلۀ مورد مطالعه موقعیت جغرافیایی محدودة :4 شکل

  
  تجزیه و تحلیلو  هایافته

اسـت  ی این مراتببندي متداول سلسلهمشکل دسته
و » دسترسـی «مصنوعی و تحمیلی بـین   که یک رابطۀ

چنـین برداشـتی بـه ایـن      کننـد؛ ایجاد مـی » حرکت«
آل معناست که هـر خیابـانی کـه در ایـن رابطـه ایـده      

بندي مذکور نیست و در نتیجه ایـن  نگنجد، جزء دسته
بنـدي قـادر بـه معرفـی و نمـایش تمـامی انـواع        دسته

ــان ــ خیاب ــود در واقعی ــاي موج ــوده ــت، ت نب ه و نیس
توانـد جوابگـوي انتظـارات امـروزین از     این نمیبر عالوه

هاي موجود در قالب این خیابان باشد. گنجاندن خیابان
بندي محدود باعث مشکالت فراوان از جمله نفی دسته

هاي تنوع گونه ها و کاهشنقش چند عملکردي خیابان
هـاي  گونه جایگـاهی بـراي خیابـان    خیابان شده و هیچ

ا کاربري مختلط ندارد. این رویکرد، بـه قیمـت   شهري ب
ه و حمل و نقل عمـومی  محدود کردن رفت و آمد پیاد

توانـد   بنـدي نمـی   بنابراین این نوع دسته شود؛تمام می
  ها کافی باشد. بندي متنوع خیابانبراي گونه

هـاي توصـیفی بـه صـورت      شناسـی از طرفی گونـه 
ا به قـدري  اند و یخیلی کلی به توضیح مسائل پرداخته

اند که چنـدان قابـل اسـتفاده نیسـتند (شـعاعی/      ساده
اي منتظم، خطی/ سبز و...) و یـا بـه قـدري وارد    شبکه

اند که تبـدیل بـه نظـرات شخصـی یـک      جزئیات شده
  اند. پرداز خاص گشتهنظریه

هاي متعارف طراحـی شـهري   بنديدر مقابل دسته
..) نیـز  گـراه، عبـوري، شـهري، ..   در رابطه با معـابر (بزر 

هاي معبر بـر اسـاس   گذاريتوجه به واقعیت سیاست بی
هـاي  صرف بر جنبه شهري و با تأکید هاي توسعۀطرح
لــذا بــراي در  گرایانــۀ طراحــی شــهري اســت؛آلایــده

ــه تمــامی شــاخصبنــدي معــابر توجــ دســته هــا و  ه ب
مکان  معیارهاي تأثیرگذار از یک طرف و موقعیت ویژة

بنـدي   رسیدن به یـک گونـه   تواند در از طرف دیگر می
  مطلوب مفید واقع شود.

بندي معابر فرحـزاد در   براي تدوین معیارهاي گونه
و مـورد نیـاز، از   هاي مطلـوب   راستاي دستیابی به گونه

سـی؛ معیارهـا و   شناثر بـر گونـه  هاي اصلی مـؤ  شاخص
ــه شــاخص ــام گون ــاي ع ــابر جــدول ( ه ــدي مع ) و 1بن
ــاخص ــژوه   ش ــینه پ ــدي پیش ــاي کلی ــۀش در زمه  ین

ـ   بندي معابر استفاده شده اسـت؛  گونه کـارگیري  هامـا ب
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ي  تواند باعث تکثر گسـترده  ها می همزمان این شاخص
منظـور   شناسی بهها و از دست رفتن هدف گونه شاخص

ریزي شود. بر طبق اصول گونه شناسـی مطـرح،    برنامه
ریزي بایـد منطقـی و در حـد     ها براي برنامه تعداد گونه

هـا و   براین نیاز به حذف بعضی شـاخص الزم باشند، بنا
تر کـامال مشـخص    هاي کلیدي تمرکز بر بعضی شاخص

  گردد. می
بر اسـاس   فرحزاد هاي معابر محلۀبا بررسی ویژگی

)، پـنج عامـل   7هر جـدول ( هاي پنجگانـه فـرم شـ    الیه
مــداري، توپـوگرافی، مقیـاس عملکــردي،   سـطح پیـاده  

ــوان    ــه عنـ ــر بـ ــیما و منظـ ــایی و سـ ــدمان فضـ چیـ
یرگذارترین عوامل در تعیین شخصیت معابر فرحزاد تأث

) 6( شناخته شدند که دالیـل انتخـاب آنهـا در جـدول    
  ارائه شده است.

معرفی کرد  »مداريپیاده«توان می معیار نخست را
را مشـخص   معبـر توان سـه دسـته   که براساس آن می

پیاده مقـدور اسـت؛ غیـر     حرکت که فقطمعابري کرد؛ 

هســتند، معــابري کــه ومبیــل قابــل دســترس بــراي ات
مختلط پیـاده و سـواره هسـتند و معـابري کـه سـواره       
هستند در واقع تداخل حرکـت پیـاده و سـواره وجـود     
دارد؛ حرکت براي پیاده با مشکل روبرو هست. دومـین  

براسـاس آن  باشد یا شیب معبر می» توپوگرافی«معیار 
معـابري کـه   را مشخص کـرد؛   معبرتوان سه دسته می

اي هسـتند، معـابري کـه شـیبدار،     رت کوچه پلـه صو هب
  رمپ مانند هستند و معابري که مسطح هستند.

اسـت بـر اسـاس    » نقـش عملکـرد  «سومین معیار 
بندي عملکردي، هرکدام از معابر نقش خاصـی از  دسته

  جمله فرامحلی، محلی، مسکونی بر عهده دارند.  
است کـه  » پیوندي فضاییمیزان هم«معیار چهارم 

پیونـدي  فاده از روش چیـدمان فضـا میـزان هـم    با است
پیونـدي بـاال، متوسـط و کـم     معابر به سـه دسـته هـم   

» و منظـر  سـیما «و معیـار پـنجم   انـد   بندي شدهدسته
و منظـر   منـاظر مطلـوب   معابر است کـه بـه دو دسـتۀ   

  اند. بندي شدهنامطلوب دسته
  

 تخابانتخاب پنج شاخص مختص معابر فرحزاد و دالیل این ان :6جدول 
  بنديثیرگذاري مستقیم  بر گونهدالیل تأ  شاخص  ردیف

  شاخص بیانگر قابلیت حرکت پیاده و سواره در معابر مداريپیاده  1
  بیانگر شیب معابر  توپوگرافی  2
  بیانگر جایگاه و نقش عملکردي معابر در محله  نقش عملکردي  3
  معابر به لحاظ میزان همپیوندي و عمق  وضوح سلسله مراتب دهندةنشان پیوندي فضاییمیزان هم  4
  بیانگر سیماي معابر به لحاظ مطلوبیت  کیفیت سیما و منظر  5
  

بندي معابر ابتدا محلۀ مورد مطالعـه   منظور گونهبه 
بندي تعیین شـد. بعـد    ثر بر گونهو سپس معیارهاي مؤ

از این مرحله پارامترها و معیارهـاي اصـلی بـه صـورت     
و نقشه آماده شد. بعد از این مرحله  هاي اطالعاتی الیه

 هـا در محـیط سـامانه اطالعـات مکـانی      از تلفیق الیـه 
)GIS(، صــورت جــدول و نقشــۀههــاي اصــلی بــ گونــه 

  بندي ارائه گردید. گونه
 روند، پس از شناسایی معـابر دهکـدة   این در ادامۀ

معـابر از   فرحزاد بـر اسـاس برداشـت میـدانی، تمـامی     

گردید. بـا توجـه بـه ویژگـی     هاي مختلف بررسی گونه
نیک فرحزاد و قراگیري آن در دامنـۀ البـرز و   بافت ارگا

رودخانه فرحزادي  تنـوع گسـترده از    قرارگیري در لبه
گیـري خـود بـا    معابر در ارتباط با بستر و زمینه شـکل 

اند. در این محله تخریب هاي خاص شکل گرفتهویژگی
وجـود   یـد معابر و بافت قدیم در اثر احـداث معـابر جد  

شود، و معابر جدید عمدتا در  ندرت دیده میندارد یا به
  اند. هاي بایر شکل گرفته حاشیه محله یا زمین

   
  



  290                                                                                                                                                 یخاتم ییحیدیس و ریه يرباقریم اصررنیم

 

  بر اساس معیارها هاي معابر فرحزاد ویژگی :7جدول 

درصد   شاخص  معیار 
  نقشه  تصاویر  ها مصادیق و ویژگی  فراوانی

پیاده
 

مداري
  

  %33  پیاده

 معابر هاي بافت مرکزيکوچه پله ،
خانـه و برخـی   منتهی به لبـه رود 

کوه ماننـد:   معابر منتهی به دامنۀ
  کوچه بلوچی و ... 

 غیر قابل دسترس براي اتومبیل    

N
ــه کارگاه محل

دهکده شهري فرحزاد  

اده پی
واره س

ط مختل

اده پی

0 90 180 270 36045
Meters

مختلط 
پیاده و 
  سواره

46%  

 زاده هـاي فرحـزادي، امـام    خیابان
ابوطالـب، توســل، درمانگــاه،اللی،  

  نوروزي، جهانی و ....
 مدار: مختلط پیاده و سـواره پیاده 

  (قابل دسترس براي اتومبیل)

  %21  سواره

 ابتدا از داوود زادهامام هاي خیابان 
 هـایی  بخش ذوالفقار، آبشار، پل تا
  فرحزادي از
 نامطلوب، تداخل پیاده و  اختالط

  پیاده و سواره سواره، تفکیک

توپوگرافی
  

  %20  کوچه پله

 بلوچی، جهانی، هايکوچه امتداد 
وطالب، اللی، اب زادهامام فرامرزي،

 رودخانه به منتهی هاي پله کوچه
  ... و
 سواره، همـاهنگی  دسترسی عدم 

  ارتباطی با توپوگرافی، نقش

N
ــه کارگاه محل

دهکده شهري فرحزاد  

رافی توپوگ
رمپ

طح مس

ھ ھ پل کوچ

0 90 180 270 36045
Meters

  %31  رمپ

 زادهتوسل، درمانگاه، امـام  خیابان 
 ها پله کوچه مابین ابوطالب، معابر

  مسطح معابر و
 پیاده و سواره،  نامطلوب دسترسی

  شیب با همراستا

  %49  مسطح
 هـاي جنـوب و    ر معابر و کوچهاکث

  جنوب شرقی 
 هاي رفتاريگیري قرارگاهشکل  

  

عملکرد
  

  %10  فرا محلی

  خیابان فرحزاد از ورودي تا میدان
 رستوران فرحزاد، باغ

  مقیاس عملکردي شهري، تداعی
کننــده هویــت فرحــزاد، کــاربري 

  تفریحی -تجاري

N
کارگاه محله 

دهکده شهري فرحزاد

  %29  محلی

   خیابان فرحزاد از میدان فرحـزاد
زاده داوود، خیابـان  امام ابانتا خی

 امام زاده داوود
 خدماتی -کاربري تجاري  
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  %61  مسکونی
 ها، کوچه ها، کوچه بن بستکوچه

 ها و...پله
  کاربري مسکونی  

  

میزان همپیوندي
  

  %38  پایین

 معـابر   هـا،  ها، بـن بسـت   پله کوچه
ــۀ   ــار و دامن ــه رود کن ــی ب  منته

  کوهستانی
 عمق زیاد و وضوح پایین  

N
ــه کارگاه محل

دهکده شهري فــرحزاد

دی ھمپیون
اال ب

ط متوس

ایین پ

0 90 180 270 36045
Meters

  %44  متوسط
 ها و معابر  معابر مابین کوچه پله

  اصلی
 عمق و وضوح متوسط  

  %18  باال

 ــان ــام زاده داوود خیاب ــاي ام  4ه
تبـرك،   بخش، 2بخش، فرحزادي

زاده توسل، درمانگاه، کوچـۀ امـام  
 ابوطالب

 وضوح باال و عمق کم  

سیما و منظر
  

  %32,1  مطلوب

   ــزاد ــین فرح ــهید حس ــه ش  کوچ
 بـاالي  )، کوچه سبزجداره کامال(

 چــی (جــداره عینــک پارکینیـگ 
  پراکنده) سبز

 دیـدهاي  طبیعـی،  مناظر با معابر 
متوالی، معابر بـا قابلیـت کریـدور    

  دید

  %67,9  نامطلوب

       اکثر معـابر فرحـزاد فاقـد منظـر
  مطلوب و نیازمند بهسازي هستند

 هاي طراحی شده فقدان جداره  
 هاي از معابر فرحزادي، امام  بخش

هاي منتهـی   اده داود، کوچه پلهز
هـاي   به رودخانـه، معـابر قسـمت   

  شمالی محله

  
 هـا در محـیط سـامانۀ    همپوشـانی الیـه   با تلفیق و

) 8صـورت جـدول (  ههاي اصلی ب اطالعات مکانی، گونه
هـا   قابل شناسایی هستند. که نقشه برخی از این گونـه 

)A ,B ,C ,D, J) است.) آورده شده 9) در جدول  
  



  292                                                                                                                                                 یخاتم ییحیدیس و ریه يرباقریم اصررنیم

 

 هاي اصلی معابر فرحزادگونه: 8جدول 
 A B C D E F  G H I J other معیارها

سطح پیاده 
 - مختلط پیاده پیاده مختلط پیاده پیاده پیاده پیاده سواره مختلط  مداري

 مسطح  توپوگرافی
- مسطح
 رمپ

کوچه 
 رمپ-پله

-کوچه پله
 رمپ

کوچه 
 رمپ-پله

کوچه 
 پله

 رمپ
کوچه 

 پله
کوچه 

 پله
 - مسطح

 - فرامحلی مسکونی مسکونی مسکونی مسکونی مسکونی مسکونی مسکونی محلی مسکونی  نقش عملکردي

- میزان هم
 - متوسط پایین پایین باال پایین متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط  پیوندي

منظر   سیما و منظر
 نامطلوب

منظر 
 مطلوب

منظر 
 مطلوب

منظر 
 نامطلوب

منظر 
 نامطلوب

منظر 
 نامطلوب

منظر 
  نامطلوب

مناظر 
 مطلوب

مناظر 
 نامطلوب

منظر 
 مطلوب

- 

 %17,8 %3 %3 %3,6 %4 %4,2 %9,3 %9,7 %9,8 %16,3 %19,3  درصد فراوانی

  
  هاي معابر فرحزاد برخی از گونه :9جدول 

A  B  C  D  J  

N
اه محله ارگ ک

اد فرحز دهکده شهري 

A

رحزاد ابر ف مع

0 90 180 270 36045
Meters  

N
اه محله ارگ ک

اد فرحز دهکده شهري 

B

رحزاد ابر ف مع

0 90 180 270 36045
Meters  

N
ارگاه محله ک

اد ده شهري فرحز دهک

C

رحزاد ابر ف مع

0 90 180 270 36045
Meters  

N
اه محله ارگ ک

اد فرحز دهکده شهري 

D

رحزاد ابر ف مع

0 90 180 270 36045
Mete rs  

N
ارگاه محله ک

اد ده شهري فرحز دهک

J

رحزاد ابر ف مع

0 90 180 270 36045
Meters  

  

  
  هاي مختلف معابر در سطح محله فرحزادنمودار درصد فروانی گونه :4شکل 

  
ویژگی مختلط پیاده و سـواره، توپـوگرافی    معابر با

پیوندي متوسـط و  مسطح، عملکرد مسکونی، میزان هم
سیما و منظـر نـامطلوب بیشـترین درصـد را بـه خـود       

). معـابر بـا ویژگـی مخـتلط     Aاند (گونه اختصاص داده
پیاده و سواره، توپوگرافی مسـطح، عملکـرد فرامحلـی،    

مطلـوب  پیونـدي متوسـط و سـیما و منظـر     میزان هـم 

و ). Jاند (گونه کمترین درصد را به خود اختصاص داده
  اند.ها قرار گرفتهدرصد معابر در سایر گونه 17,8

  

  گیرينتیجه
بندي معـابر،  با کنکاش در مفهوم گونه این پژوهش

هاي مطرح در این مفاهیم و مطالعـات را   اصول و زمینه
در چــارچوبی نظــري تــدوین نمــود. در حــال حاضــر،  
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بندي معابر اغلب به روش سـنتی و بـا مبنـا قـرار      گونه
دادن مقیاس عملکردي یـا در مـواردي، عـرض معبـر،     

ــ  انجــام مــی ــایی در ب کــارگیري هگیــرد کــه عــدم توان
طور همزمان از هبندي ب ثر و کیفی در گونهمعیارهاي مؤ

شـود. ایـن    ها محسـوب مـی  ترین معایب این روشمهم
نـدي معـابر در   بموضوع خود باعث عدم کـارایی گونـه  

ها و در برخی از مـوارد  ریزي و طراحی آنفرآیند برنامه
ابر واجد ارزش شـده  هاي معسبب حذف برخی از گونه

این، این امـر موجـب افـزایش تمایـل بـه      براست. عالوه
هاي جامع که توانایی تلفیق تعداد  بندي استفاده از گونه

صـورت همزمـان   هزیادي از پارامترهاي کمی و کیفی ب
، است. به همین منظور در این پـژوهش  دارند، گردیده

ـ  روشی مناسب براي گونه صـورت جـامع    هبندي معابر ب
هـا و مزایـاي ایـن مـدل     پیشنهاد شده است. از برتـري 

بایست به مکان محـور بـودن اشـاره کـرد، بـه ایـن        می
معنی که اگرچـه معیارهـاي متعـدد و متفـاوتی بـراي      

)، امـا بـر   5ول شـماره  بندي معابر وجود دارد (جدگونه
بنـدي در آن انجـام   هاي مختلفی که گونـه اساس مکان

گیرد، معیارهاي خاصـی بـراي اسـتفاده در فرآینـد     می
محـوري مـدل   بندي انتخاب خواهد شد. این مکانگونه
تواند در ادامه سبب هدفمند شـدن و مکـان محـور    می

  ها در بافت بشود. بودن پیشنهادات و دخالت

دهد کـه در یـک    ابر فرحزاد نشان میبندي مع گونه
هاي متعددي از معابر بـا   بافت قدیمی و ارگانیک، گونه

هاي مختلف و متنوع وجود دارنـد کـه نیازمنـد     ویژگی
رهنمودهاي مداخله اعم از حفاظت و یا طراحی خـاص  

باشند. در صورتی که این معابر به صورت متداول و  می
یکـی بـویژه   بر اساس معیارهـاي عـام کـارکردي و فیز   

هـا   بنـدي شـوند، بسـیاري از گونـه     عرض معبـر دسـته  
فراموش شده یا نادیده گرفته خواهند شد که این خود 

هاي موجود در بافت سبب خدشه وارد شدن به کیفیت
  خواهد شد.

قابل ذکر در این بخش آن است که بر اسـاس   نکتۀ
مدل پیشنهادي در این مقاله، ممکـن اسـت کـل یـک     

معین قرار نگیرد و به سـبب داشـتن   معبر در یک تیپ 
هـاي مختلـف، یـک    در بخـش  هاي چندگانـه شخصیت

هاي مختلفی تقسـیم  معبر خاص ممکن است به بخش
هـاي  هـا، در گونـه  شود که در هـر یـک از ایـن بخـش    

پیشـنهاد   بندي باشند و در مرحلـۀ مختلفی قابل دسته
هاي مختلف روش مداخله یا راهنماي طراحی، با بخش

هـــاي مختلـــف برخـــورد شـــود. بـــا کلآن بـــه شـــ
برخورد متفاوت بـا هـر    گذاري متناسب، زمینۀ سیاست

  تواند فراهم شود.ها مییک از این سکانس
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