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پژوهشي انجمن علمي معماري و شهرسازي ايران –نشريه علمي   57-72صفحات 

  

 تحليل تطبيقي ساختار اصلي شهر تبريز از اواخر دوره قاجار تا معاصر
  با استفاده از تكنيك چيدمان فضايي

  
2، آرش ثقفي اصل1مهدي روشني

  )نويسنده مسئول(
  

  18/03/1395: تاريخ پذيرش 28/08/1393:تاريخ دريافت

  چكيده
توان بـا در نظـر گـرفتن     سختي مي باشد كه به اي مي اندازه ريزي و طراحي شهري امروزه به موضوع برنامهپيچيدگي 

هاي  با اين وضعيت استفاده از روش. همه موارد و تأثيرات متقابل بين عناصر به تحليل و اتخاذ تصميم مناسب پرداخت
. باال، به كمك برنامه ريزان و طراحان شهري آمده است رعتوتحليل مسائل پيچيده با دقت و س اي، با امكان تجزيه رايانه

كاررفتـه اسـت، تكنيـك     هاي علمي در زمينه مطالعات شهري بـه  هايي كه بر پايه استفاده از رايانه و روش يكي از روش
باشد كه توسط هيلييـر و هانسـون در    اين روش تكنيكي براي تحليل كمي عوامل كيفي شهر مي. چيدمان فضايي است

  .ريزي شد ميالدي در لندن پايه 1984سال 
بندي و شكل شهري تأثير بسزايي در نحوه ارتباط و ترتيب فضايي  عنوان فرم دهنده استخوان ساختار اصلي شهر به

دهـي   شود اين است كه چه عوامل و يا چه پارامترهايي بر شـكل  حال سؤالي كه مطرح مي. فضاهاي شهري داشته است
رسد برخي از اين پارامترها در طول زمان نقـش   توانند تأثيرگذار باشند؟ به نظر مي بندي شهر مي نبه ساختار و استخوا

هدف از ايـن مقالـه شـناخت كـاربردي تكنيـك      . اند و برخي برعكس دهي به ساختار شهري داشته تري در شكل پررنگ
باشد كه با استفاده از بررسـي   اخير ميبندي و ساختار اصلي شهر تبريز در طي يك سده  چيدمان فضا در مطالعه پيكره

صـورت   هاي تاريخي موردنظر به تحليل پارامترهاي تكنيك چيدمان فضايي پرداخته است و نتايج بـه  تطبيقي بين دوره
در اين مقاله با استفاده از نقشه خطوط محوري به تحليل پارامترهايي از اين . شده است هاي گرافيكي و رياضي ارائه داده

 هـاي تحقيـق بـه    چنانچه از يافتـه . شده است پرداخته) اتصاالت، هم پيوندي، عمق فضا و هوشمندي يا وضوح(تكنيك 
انـد،   داده هاي قديمي و هسته مركزي شهر تبريز اهميت و نقش خود را ازدست آيد، محورها و مسيرهاي بافت دست مي

  .صلي شهر دارنداما پتانسيل و ظرفيت احياي مجدد نقش و اهميت خود را در ساختار ا

  هاي كليدي واژه
  .، خطوط محوريپارامترهاي تحليل فضاييچيدمان فضايي،  ،تبريز ساختار اصلي شهر،
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  مقدمه .1

تـا پيامـد    كنـد  ييـدمان فضـا كمـك مـ    چروش تحليل 
ها، بر ذهنيت  تغييرات فرم كالبدي شهرها، خصوصاً شبكه راه

براي اين امر بـا  . و درنتيجه بر رفتار شهروندان شناخته شود
اســتفاده از روش چيــدمان فضــا، نحــوه چيــده شــدن كليــه 

) ساختار ترتيبـي فضـاها  (فضاهاي شهر موجود به دنبال هم 
در اين مقاله ابتدا بـه مبـاني نظـري    . گردد يم تحليلو يهتجز

شده و سپس در ادامه  تحقيق در ساختار اصلي شهر پرداخته
شناسي تحقيق به توصيف تكنيـك چيـدمان فضـايي و     روش

در بخش  .كرده است پارامترهاي تحليل در اين تكنيك اشاره
هاي تاريخي موردمطالعـه در ايـن    هاي دوره سوم مقاله نقشه

وتحليل گرافيكي  اند و بعدازآن مورد تجزيه شده ق معرفيتحقي
ــرم و داده ــزار قرارگرفتــه هــاي رياضــي ن ــد اف ــا . ان ــا ب در انته
بندي و ارائه راهكارها و پيشنهادات روبرو خـواهيم شـد    جمع

كه طـي جـداولي سـعي در بيـان مقايسـه تطبيقـي عناصـر        
  .ساختاري شهر تبريز در طول يك سده گذشته را دارند

  مباني نظري تحقيق .2
مختلي براي تحليـل فضـاهاي    هاي روشدر دوره معاصر 

كه چنـد   ها روشيكي از اين . است شده گرفتهشهري به كار 
 قرارگرفتـه معمـاران و شهرسـازان    موردتوجـه اسـت   اي دهه

است، تكنيك چيدمان فضايي است كه نگـاهي متفـاوت بـه    
است كه نگاهي نو  اي نظريهاين تئوري . آورد ميفضا را فراهم 

انتخاب عبارت تكنيك چيدمان . به فضا و مكان در شهر دارد
و رفتارهـاي اجتمـاعي و    هـا  انگيـزش فضايي بـراي توصـيف   

فرهنگي درون شهر، به تعريـف خلـق فضـا و تغييـرات ايـن      
 افـزار  نـرم همچنـين ايـن   . گـردد  برمـي تعريف در طول زمان 
 صـورت  بـه بشـري را كـه    هـاي  فعاليـت تحليل آن بخـش از  

و  گيـرد  مـي بـر عهـده    پذيرد ميگزينشي و اختياري صورت 
نظيـر   اي برجستهروشي است كه حتي معماران و شهرسازان 

را وادار به استفاده از ايـن   ]2[و ريچارد راجرز ]1[نورمن فاستر
با ايـن مقدمـه از مبـاني نظـري ضـمن      . كرده است افزار نرم

ان فضـا و  چيـدم  تكنيكبررسي  معرفي ساختار اصلي شهر و
پارامترهاي آن به تحليل ساختار اصلي شهر تبريـز خـواهيم   

عملـي   طـور  بـه با استفاده از اين روش شيوه كار را . پرداخت
گرافيكـي و رياضـي    هـاي  دادهبررسي كرده و بـا اسـتفاده از   

به مقايسه تغييرات پارامترهاي فضا در طـول زمـان    افزار نرم
درست اقدام به احيا  تا بتوان با روشي شود ميصحه گذاشته 

و بازسازي فضاهاي شهري در راستاي انسجام ساختار شهري 
  .پرداخته شود

در طـول زمـان    شـكل سـاختار   ازلحاظ معاصر شهرهاي
 هـاي  گسـترش  ازنظـر  هـم  انـد،  شـده  بنيادي دچار تغييرات

 ازنظـر  هم و است داده رخ ها آن قلمرو وسعت در كه بسياري
 مطالعـات . هـا  آن درونـي  كالبـدي  هـاي  دگرگوني و ها تبديل

 سـاختار  كه است داده نشان شناسانه ساختارو  مورفولوژيك
 هـا  آن يـابي  سازمان قواعد و عناصر و شهري هاي بافت سنتي

ايـن  . )Levy,1999:3(اسـت   شـده  عوض چشمگيري طور به
تاريخي شهر تبريـز در   هاي دوره هاي نقشهتحقيق با بررسي 

طول يك سده اخير بـه بيـان ايـن تغييـرات بـا اسـتفاده از       
  .چيدمان فضايي پرداخته است تكنيك

  ]3[ساختار اصلي شهري -2-1
در  كـه  از روابـط  يا مجموعـه از  اسـت  عبارت ]4[ساختار

 متكـي  كـه  شكلي به ولي يابند، تغيير توانند يم عناصرها  آن
 بـين  روابـط . كننـد  حفـظ  را خـود  مفهوم و مانده يكل باق به

 داراي) هـا  المـان (عناصـر  . است عناصر خود ازتر  مهم عناصر
 مانـد  يمـ  بـاقي  ثابتها  آن روابط ولي اند يدرون تغيير قابليت

  ).37: 1383پاركر، (
 سـتون  يـك  از مركـب  اسـت  يا مجموعـه  شـهر  ساختار

 مختلف عناصر و ها يكاربر از وستهيپ هم به يا شبكهفقرات و 
و  بخشـد  يم انسجام آن كليت در را شهر كه شهري متنوع و

ــراي در محــدوده . دارد مفهــوماز شــهر  خاصــي محــدوده ب
 شهري يها تيفعال ازنظر كالبدي،ازنظر  تمركزهاييموردنظر 

 چنين ويژگي. رديپذ يم صورت شهري يها يژگيو لحاظ به و
 تواند يم اصلي گروه سه در كه مشخصاتي مدد به يا محدوده

  ؛)46 :همان منبع(است  تبيين قابل شود يبند دسته
 شهري، موقعيت ي،عناصر كالبد( كالبدي مشخصات 

  )و غيره ها يدسترس شهري،و بافت  ساختار
 عملكردي، اجزاي( ها تيفعال و عملكردي مشخصات 

  )ها آن يجوار هم و تركيب
 نمادين شبكه( بصري و فضايي مشخصات(  

 و كالبـدي  طراحـي  معنـاي  بـه  را شـهر  سـاختار  برخي
 و داننـد  يمـ  اراضي كاربري الگوي نيز و شهر يبند استخوان
 رشـد و  يهـا  اسـت يس شـهر،  ساختار ي مطالعه در معتقدند

 و مسـكن  مسـئله  ،يشـهر  درون ونقـل  حمـل  شهري، توسعه
. رديـ گ يم قرار بررسي و موردبحث شهر يشناس ختير الگوي

 مذهبي، عملكرد شامل شهري مختلف عملكردهاي همچنين

 مـدنظر  شـهر  ساختار بررسي در ونقل حمل و تجاري اداري،

  .)7: 1388 ،تانكيس( باشد يم
ي و فضاهاي عمومي اصلي، نمد يها ، ساختمانها ابانيخ
اين هسته كـه محـل   . آورند يبراي شهر به وجود م يا هسته
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با تحليل تطبيقي ساختار اصلي شهر تبريز از اواخر دوره قاجار تا معاصر 
 استفاده از تكنيك چيدمان فضايي  

  
حيات مدني، فعاليت اقتصادي بوده و كاربرد عمومي دارد، به 

به ايـن هسـته،   )  1982( ]5[دونالد مك .بخشد يشهر هويت م
 ساختاري تحليل. دينما يشهر را اطالق م يبند اژه استخوانو

 دربـاره  گونـاگون  يهـا  شـه ياند سـنجش  با تا است تالش در
هـا   آن ميان مناسبات و پيچيده واقعيات سازنده، مهم عناصر

 عناصـر  بـر  كـه  مناسـبي  انتزاعات از يبردار بهره .بشناسد را
 تيانتزاعـا  ،شـوند  يم ريپذ فهم است، متمركز محدودينسبتاً 

 پـاركر، ( هسـتند  پيچيـده  امور كاركرد چگونگي روشنگر كه
57:1383.(  
 قـات يدر تحق گسـترده  عرصه يك شهرها دروني ساختار
 نقشـي  كـه  دليـل  ايـن  بهفقط  نه. ديآ يم شمار به آكادميك

 بلكـه  ،كنـد  يمـ  ايفا مردم روزمره زندگي در اساسي و فراگير
 عناصـر  عملياتي نقش و فضايي سازمان اصولكننده  منعكس
 از بسـياري  مابينوانفعاالت  فعل ساختارو چون  است شهري

 مطالعـات  ،ديـ نما يمـ  مـنعكس  را شهرها در متنوع نيروهاي
 نمـوده  رشد متنوعي و چندگانه يها رشته در شهري ساختار
 در شيكاگو مكتب ساختار به كالسيك آن، توجه مثال. است

  .)BO, 2007: 5( است شهري جامعه
مفهـوم سـاختار را    شـود  ميبه زبان ساده و با يك مثال 

اگر به خانـه خـود نگـاه كنـيم متوجـه      : تبيين كرد گونه اين
و اين اجزا  اند قرارگرفتهكه در كنار يكديگر  شويم مياجزايي 

بـه نـام خانـه را     معنـادار با در كنار هم قرار گرفتن، كليتـي  
و نحـوه چيـدمان ميـز     هـا  اتاقترتيب قرار گرفتن . اند ساخته

در يك خانه  تواند مي ها پردهو  ها صندليو مبل و  ناهارخوري
متفاوتي ايجاد كند ولي همـواره آن چيـزي كـه     هاي صورت

ثابت است خود ساخت خانه است كه معنا و مفهـوم خـود را   
در اين صورت بينشي كه ما نسـبت بـه خانـه    . كند ميحفظ 
  ).2: 1387قنبري، (ريم، بينشي ساختارگراست خود دا

ــا ــه  ]6[متابوليســت ه ــعك ــاران و  درواق ــي از معم گروه
شهرسازان ساختارگراي ژاپني بودند، از وجـود دو پديـده در   

؛ عناصري با عمر كوتاه و بردند ميتغيير و تحول نام  سازوكار
بـه  . ، بخش اصلي و بخش غيـر اصـلي  درواقع. عناصري ديرپا

تحــول شــهرها، دو مســئله نمايــان  ســازوكاردر  هــا آنبــاور 
ماننـــد (شـــهري  ســـاختارهاي ابــر ؛ نخســـت، شـــود مــي 

. كه بايد طول عمر زيادي داشته باشـند ) بدن بندي استخوان
كـه بـراي    هـايي  شـريان و  هـا  خانـه ، هـا  بلوك، ها محلهدوم، 

 ها بافتمانند ( گيرند ميقرار  مورداستفادهروزانه  هاي فعاليت
همـان سـاختار    درواقـع اين عناصر ديرپا ). دنب هاي سلولو 

تشريح گرديـده  ها  در نگاه متابوليست خوبي بهشهر است كه 
  ).57:1386پاكزاد، (است 

ساخت اصلي شهر را در مقابـل فضـاهاي پـر     ]7[الكساندر
بـه   توان ميو معتقد است در هر شهري  دهد ميقرار  يشهر

سـاخت   هـا  آنعامل يا عنصر بود تا از طريـق   چنديندنبال 
: از انـد  عبـارت اين عوامـل يـا عناصـر    . اصلي شهر را شناخت

شبكه اصلي دسترسي، مراكز عمده فعـاليتي، عناصـر اصـلي    
اين سه عامل روي هم ساخت اصـلي شـهر را تشـكيل    . شهر
  ).160:1382بذرگر، ( دهند مي

  
در تعريف  مؤثري نظريات انديشمندان درباره عوامل بند دسته: 1جدول 

  )48:1391دانشپور،(شهر  ساختار

 ساختاردر تعريف  مؤثرعوامل   سال انتشار  نظر صاحب
  شهر

  1960  كانزن
، ها ساختمانكاربري اراضي، سازه 

الگوي قطعات تفكيكي و شبكه 
  ارتباطي

  1981  لينچ
عناصر كالبدي بزرگ و دائمي در 

شهر و توزيع فضايي مردم در انجام 
  ي فضاييها انيجرو  ها تيفعال

كاتبرت و 
آرايش كالبدي فضاها، خانوارها و   2002  اندرسون

  شهري مؤسساتادارات و 

اندازه، شكل و سازمان فضايي   2005  كوآن
  ي مختلف در شهرها يكاربر

  شناسي تحقيق روش .3
شهرها مانند ارگانيسم زنـده پيوسـته در حـال تغييـر و     

به روند افزايش جمعيـت و توسـعه    توجه با. باشند ميتحول 
سـرعت ايـن    توسعه درحالروزافزون تكنولوژي در كشورهاي 

. باشد ميدر حال افزايش  گيري چشم طور بهتغيير و تحوالت 
ــرات،    ــن تغيي ــه اي ــت ك ــح اس ــرحپرواض ــاي ط ــيش  ه از پ

ــيرا طلــب  اي انديشــيده ــد م ــه   كنن ــزوم دقــت ب و ديگــر ل
 هـاي  طرحوندان در خصوصيات فضايي با توجه به رفتار شهر

). 285: 1391جعفـري،  ( باشـد  مـي  توجه قابلشهري مهم و 
چيـدمان  «يكي از رويكردهاي تحليل ساختاري فضا تكنيك 

باشد كه با بررسـي ارتبـاط فضـاي كالبـدي و      مي » ]٨[فضايي
هاي گرافيكـي و   صورت داده اتفاقات جاري در آن، نتايج را به

توان  ها مي تحليل اين داده با استفاده از. كند رياضي ارائه مي
در  رفتـار مـردم و فضـاهاي شـهري را    بـين  ارتباط متقابـل  

هاي مختلف زماني  در دوره ساختار اصلي شهرها گيري شكل
ها درگذر زمان را  آن ات ساختاريبررسي كرده و تأثير تغيير

  .)Kubat,2003:48( نمود بيان
كتــاب منطــق  ]10[و هانســون ]9[هيلييــر 1984در ســال 
تئـوري   اي خالصـه را به چاپ رساندند كـه   ]11[اجتماعي فضا
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و شـهرها   ها ساختمانفضا در  دهي سازمانسينتاكتيك براي 
اســت كــه  شــده  بيــانكــه  گونــه ايــندر ايــن كتــاب . بــود

در اين . خاص فضايي دارند هاي ويژگيو شهرها  ها ساختمان
 هـاي  تمعمجفضايي  بندي پيكرهكه  شود ميچهارچوب تصور 

دقيقي از وضعيت اقتصادي،  نسبتاً، نقشه ها اسكانزيستي يا 
 كنـد  مـي اجتماعي و روابط ايدئولوژيك بين اسكنان آن ارائه 

)Hanson,1994:678( .    مطابق بـا تعـاريف موجـود از روش
كـه   شـود  مـي صورت اصـلي انجـام    3نحو فضا، اين روش به 
و اهـداف   روش وابسته بـه شـرايط   3انتخاب هر كدام از اين 

  :باشند ميبه قرار زير  ها روشاين . باشد ميپژوهش و تحليل 
Vista :  در اين روش سيستم بر اساس اين است كه هـر

، يك گراف كند ميخط چگونه با خطوط اطراف خود برخورد 
اين گراف اتصال معيار ارزيـابي نقشـه   . شود مياتصال تعريف 

نقشـه خطـوط    صـورت  بـه خطوط اتصال . قرار خواهد گرفت
  .شوند ميمحوري نمايش داده 

Convex :  حالتي است كه در آن همه فضا پوشـش داده
و فضاهاي شهري بدون  ها بلوكمنظور از همه فضا، . شود مي

  .باشد ميدر نظر گرفتن خطوط اتصالي نقشه 
Iso Vista : ديـدي   هاي ميدانايده اوليه اين سيستم از

در اصـل  . بودند رؤيت بلقاخاص  اي نقطهبه وجود آمد كه از 
اين الگو بر پايـه بازتـابش نـور اسـت كـه رفتـار        گيري شكل

و بيشـتر بـراي    كنـد  مـي حركتي مردم در محيط را تعيـين  
 باشــد مــيبســته در مقيــاس كوچــك مناســب  هــاي محــيط

)Hanson, 1994: 691(.  
ــا توجــه بــه  نظــري آن  هــاي پايــهدر روش نحــو فضــا ب

خاصي فضا را  طور بهر كدام كه ه شود ميپارامترهايي تعريف 
در پـژوهش حاضـر از   . دهنـد  مـي مورد تحليل و بررسي قرار 

مـورد از پارامترهـاي آن    4كه  شود مياستفاده  Vistaروش 
براي تحليل و مقايسه فضاي شهري تبريز در طول يك سده 

اتصاالت، ميانگين عمق : از اند عبارتكه  اند شده انتخاباخير 
  .فضا، هم پيوندي و خوانايي

  تكنيك چيدمان فضايي -3-1
 يري متغيرهـاي كـارگ  بـه  از اسـت  عبـارت  فضا چيدمان

الگوهـاي   شـناخت  در فضا بندي يكرهپ تحليل از آمده دست به
 به شهرها و ها ساختمان واسطه به كه مختلف هندسي عناصر

 عناصـر  اين. )Abbas Zadegan, 2008: 3( اند آمدهوجود 

 تحليل مورد فضاي نوع به توجه با شده گرفته در نظر هندسي

  .باشد نقطه يك فضاي محدب، يك خط، يك تواند يم
 سـروكار روش چيدمان فضا با عناصر هندسي مانند خط 

با  تر سادهكه فضاهاي شهري را براي درك  صورت بديندارد، 
 ]12[كه بـه آن در اصـطالح نقشـه خطـي     دهد ميخط نشان 

ظريـه چيـدمان فضـا    ن). 68: 1381 ،زادگان عباس(ميگويند 
با ديـد پرنـده درك    توان نميتار شهر را معتقد است كه ساخ

كرد و مبناي درك ساختار شهر ديد انسـان و عـابر پيـاده از    
در ايـن تئـوري شـهر     ترتيب اين به. باشد ميفضاهاي شهري 

كـه هريـك از    شود ميگسسته تعريف  يك سيستم صورت به
ساختار شـهر از   و باشند مي درك قابلمجزا  طور بهعناصر آن 

 وجـود  بـه برقراري ارتباط بين عناصر شهر در ذهن مخاطب 
حركتي بـا يـك خـط     -بصري هاي كانال صورت بهكه  آيد مي

  ).52: 1389 ريسمانچيان،( شوند مينشان داده 
  

ايي در سنجش عناصر ساختاري شهر پارامترهاي چيدمان فض: 2جدول 
 ).Sabri,2009نگارنده با اقتباس از : منبع(

پارامترهاي سنجش با ابزار   عناصر ساختاري
  اسپيس سينتكس

  ترتيب فضايي  بافت
محورها و حركت 

  خطوط محوري  )سازمان فضايي(

  هم پيوندي  يرينفوذپذ
  خوانايي و وضوح  سيماي شهر

  حركت طبيعي  ها يكاربر
  عمق  نشانه شهري
  اتصال  تركيب فضايي

 پارامترهاي نحو فضا -3-2

ي نظريه است كه نگاهي نـو  طوركل بهنظريه چيدمان فضا 
بـا مفهـوم فضـا     عمـالً به شهر و فضا و مكان در شهر دارد و 

. كنـد  يمـ عامـل اصـلي و يـك مفهـوم نـو برخـورد        عنوان به
چيدمان فضا ابزار فراواني را جهت تحليل روابـط فضـايي در   

مثال در مبحث فضاهاي همگاني  طور به. دهد يماختيار قرار 
آنچه بيش از همه به شناخت سازمان فضايي كمـك خواهـد   

جهـت دسـتيابي بـه ايـن     . باشـد  يمكرد مفهوم هم پيوندي 
  بـه لف ابتدا ارتباط بين نقاط مختلف فضاهاي مخت ها شاخص

ديد و دسترسي بلندترين خطوط  ازلحاظيله خطوطي كه وس
گردند  يمي با عنوان نقشه محوري ترسيم ا نقشههستند، در 

)Hillier & Vaughan, 2007: 56(.  
ــا فضــا نحــوروش  در  آن نظــري هــاي يــهپا بــه توجــه ب

 را فضا خاصيطور   به هركدام كه شود يم تعريف پارامترهايي
دليـل   در اين مقالـه بـه   .دهند يم قرار بررسي تحليل و مورد

بررسي ساختار اصلي شهر پارامترهايي نظير حركت طبيعـي  
انـد و تنهـا بـه     و كنترل مورد تحليل و بررسي قـرار نگرفتـه  

  .)10:1390بحريني،( پارامترهاي زير بسنده شده است



61  
 

با تحليل تطبيقي ساختار اصلي شهر تبريز از اواخر دوره قاجار تا معاصر 
 استفاده از تكنيك چيدمان فضايي  

  
. آشـكارترين پـارامتر تحليـل مورفولـوژيكي اسـت      اتصال؛

تـوان   مـي . باشد ني ارتباط فضايي ميمفهوم عيني اتصال به مع
مقـدار عـددي آن   . مفهوم كاربردي آن را دسترسي بيان نمـود 

  .نظر است هاي منتهي به فضاي مورد كننده تعداد دسترسي بيان
فضـا اسـت    بندي تركيبمفهوم  ترين اصليهم پيوندي؛ 

هـم پيونـدي   . كه مطـابق بـا مفهـوم انسـجام فضـايي اسـت      
تي است كـه بتـوان از آن فضـا بـه     ميانگين تعداد تغيير جها
هرچه ميزان هـم پيونـدي بيشـتر    . تمام فضاهاي شهر رسيد

باشد به معناي آن است كه يكپارچگي بيشتري بـين فضـاي   
  .و ديگر فضاها و كليت فضايي وجود دارد موردبررسي

. پارامتر ديگر تركيب فضـا عمـق اسـت    ميانگين عمق؛
منطبق بر جـدايي   مفهوم كاربردي عمق در ارتباط با فضاها،
فضـايي   بندي پيكرهگزيني يك فضاي شهري خاص از كليت 

عمق يك فضا به اين معناست كه براي رسيدن بـه آن  . است
  .فضا بايستي از چند فضاي ديگر عبور كرد

هوشمندي به شـكل همبسـتگي    هوشمندي يا وضوح؛
هرچـه  . اسـت  شـده  تعريفميان مقادير اتصال و هم پيوندي 

بـا توجـه بـه     توانـد  مـي باشـد، فـرد بهتـر    همبستگي بيشتر 
در دسترس موقعيت خـود را در چيـدمان    مستقيماًاطالعات 

بـه اينكـه وضـوح پـارامتري      توجه با. فضايي استنباط نمايد
 صـورت  به درنتيجهاست از همبستگي آماري براي كل شهر، 

و نمايش گرافيكي وضوح شـهر، نشـانگر    شود ميآماري ارائه 
، نه آنكه شهرها شود ميآن است كه شهر چگونه نمايش داده 

  .واقعي چگونه هوشمند هستند طور به
 پارامترهاي مورداستفاده در اين تحقيق كاركردي خصوصيت

  .)Hillier, 2007: 95( اند شده بيان 2در جدول  مختصرطور   به
  

  ).1390نگارنده با اقتباس از ريسمانچيان،: منبع(پارامترهاي مورداستفاده در اين مقاله به همراه خصوصيات كاركردي : 3جدول 
  خصوصيت كاركردي  پارامتر
Connectivity )كند يممستقيم با نقاط ديگر ارتباط برقرار  طور بهشود كه يك نقطه  يمتعداد نقاطي تعريف  عنوان  به  )اتصاالت.  

Mean Depth   
  )ميانگين عمق(

يي است كه براي گذر از يك نقطه به نقـاط ديگـر بايـد    ها قدمتعداد  بر اساسيري عمق گ شكلمبناي 
متعـددي بـين آن و ديگـر    ) مراحل(ي ها قدمشود كه  يميك نقطه در صورتي عميق خوانده . طي شود

  .باشدنقاط موجود 

Integration   
  )هم پيوندي(

هـاي آن   يرمجموعـه زهم پيوندي يك نقطه نشانگر ميزان ارتباط آن نقطه با ساختار كلي مجموعـه يـا   
ير باشـد، آن فضـا داراي هـم    پـذ  امكـان اگر رسيدن به يك فضا با پيمودن فضـاهاي كمتـري   . باشد يم

  .پيوندي بيشتري است و بالعكس

Intelligibility   
  )هوشمندي يا وضوح(

 كلـي  مقياس و همسايگي واحد مقياس دو در فوق پارامترهاي مقادير دادن ارتباط طريق از هوشمندي
 همـين  مقـادير  از همسـايگي  واحـد  در پيوندي هم ميانگين مقادير چنانچه. آيد يبه دست م فراگير يا

 درك مسـيريابي  فرآيند در يراحت به فضا اين. هوشمند است فضا باشد بيشتر فراگير مقياس در پارامتر
  .بيابد را آن تواند يم سهولت به فضا مخاطب و شوند يم

  
  تحليل و  يهتجزي و بررس موردي ها دورهشناخت  .4

 نقشـه  4ي تبريـز در  هـا  نقشـه پژوهش حاضر به بررسي 
ــلطنه   ــاريخي دارالس ــوي .)ش.ه 1284(ت  1325(، دوره پهل

و ) مقتـدر آنـدروف  . (ش.ه 1349، وضع موجود سـال  .)ش.ه
مهندسين مشاور نقش . (ش.ه 1392نقشه وضع موجود سال 

. شـوند  يمـ نمـايش داده   4پردازد كه در جدول  يم، )محيط
توجـه بـه وضـع     هـا  نقشـه نكته حائز اهميت در تحليل ايـن  

ي پيشـنهادي در  هـا  نقشهباشد و از  يم ها نقشهموجود بودن 
تحليل چيدمان فضايي به دليل شـكل نگـرفتن فضـاها و در    

  .شود ينمي ا استفادهبودن آن،  انداز چشمحد 
  13نقشه دارالسلطنه -الف
 1259( قمـري  1298 سـال  در »تبريز دارالسلطنه« نقشه

 فرمـانرواي  دسـتور  بـه  و »اي مراغه خان اسداهللا« توسط) ش.ه

 هـايي  نقشه ازجمله .است شده كشيده تبريز شهر از آذربايجان
 .است شده ترسيم و برداشت ميداني عمليات طريق از كه است
 شـده،  توجـه  آن بـه  نقشـه  اين در كه حجمي ترين مهم شايد
 بـه  اجمـالي  نگاه با. هاست آن شهري موقعيت و تجاري فضاي
 اي تيـره  سـطوح  كند مي جلب را توجه كه چيزي اولين نقشه،
 نيـز  تبريـز  بـازار  و اسـت  تجـاري  فضـاهاي  نمايـانگر  كه است

 صـورت  به تجاري ي مجموعه ترين فشرده و ترين بزرگ عنوان به
 اين در اطالعات ساير و خورد مي چشم به نقشه در تيره اي لكه

 عمـومي  فضـاهاي  و هـا  كوچـه  محـالت،  نمـايش  حـول  نقشه
  .است شده  تشكيل حكومتي ارك و ها قبرستان همچون
  نقشه پهلوي -ب

 چـاي،  ميـدان  رودخانـه ( تبريـز  سـاختاري  اصـلي  عناصر
 قوت به همچنان نيز) علي ابن عون كوه و سربازخانه باغشمال،
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 .دارنـد  وجـود  تبريز ساختاري اصلي عناصر جزو نقشه در خود
 در ديگـري  دوره هـر  از بيشتر تبريز شهر اصلي ساختاري فرم
 بندي استخوان اسكلت توان مي و است گرفته شكل پهلوي دوره
با اين نقشه  .نمود مشاهده پهلوي دوره نقشه در را حاضر زمان
كشـور بـا    شمال غرببه اسناد موجود در سازمان اسناد  توجه

هـاي جديـد از    كشـي  يابـان خكمك متخصصين آلماني بعد از 
  .شده است  ينتدوشهر تبريز تهيه و 

  ش.ه 1349نقشه سال  -ج
رضاخاني، شهرها به جهـت   هاي كشي يابانخبعد از دوره 

پـيش   شـده  يطراحو  يزير برنامهاينكه با گسترش و توسعه 

برود، توسط مهندسين مشاور مقتدر آندروف اقدام بـه تهيـه   
طـرح جـامع تبريـز در    . برنامه جامعي براي شهر تبريـز شـد  

جامع بـراي شـهرهاي بـزرگ ايـران،      يها طرحراستاي تهيه 
  .تهيه و تدوين گرديدش .ه 1349توسط اين مشاور در سال 

  ش.ه 1392نقشه سال  -د
كـه توسـط مهندسـين     1392نقشه طرح تفصيلي سال 

، آخـرين تغييـرات اقتصـادي،    شـده  يهتهمشاور نقش محيط 
قرار  يبررس مورداجتماعي، فرهنگي و غيره را در مورد تبريز 

اين طرح دقيق بـودن ميـزان    هاي يژگيو ازجمله. داده است
  .باشد يمشهر  يافتگي توسعهمحدوده 

  
  )127: 1392 مهندسين مشاور نقش محيط،(ي تاريخي و عناصر ساختاري شهر تبريز ها نقشه: 4جدول 

  ي وضع موجودها نقشه  ها دورهي ساختاري ها يژگيو  نقشه تاريخي

دارالسلطنه 
)

1284
.ه 

  )ش

    توسـعه  وجود ارتفاعات در شمال تبريز موجـب عـدم
 .شهر به سمت ارتفاعات شده است

  رودخانـــه مهرانـــه رود در مركـــز شـــهر حـــاكي از
ي هسته مركـزي شـهر در طـول زمـان در     ريگ شكل

 .باشد يمكنار اين رود 

  ي شهر در كنار ارگ حكومتي ها دروازهباروي تبريز و
 .عناصر اصلي ساختاري تبريز هستند

   ت سربازخانه در محدوده باغشمال و مجموعـه محـال
مهـم   يها يكاربر عنوان بهشنب غازان در غرب تبريز 

ــهر    ــاختاري ش ــعه س شــهري نقــش مهمــي در توس
  ).نقش كاربري اراضي( اند داشته

  

پهلوي 
)

1325
.ه 

  )ش

 ي سـتون فقـرات   ريگ شكلي جديد و ها يكش ابانيخ
خيابان  عنوان بهشهر در راستاي محور خيابان پهلوي 

اصلي شهر ساختار شهري را متحول كرده و شـكل و  
 .فرم جديدي به ساختار شهر داده است

  بـه  و محـالت و   هـا  بافتتغيير و تحوالت و گسترش
ي جديد، فضاهاي ها يدسترسآمدن اتصاالت و  وجود

 .آورده است به وجودجديدي را 

 ي شـهري  ها يكش ابانيخي آمرانه در راستاي ها طرح
موجب از بين رفتن برخي نقاط شاخص نظير ميـدان  

و همچنين ايجاد دسترسـي ناصـحيح در    االمر صاحب
ارتباط بين فضاهاي شهري نظير مسجد كبـود شـده   

هندسي جديد ساختار اصلي  يها خطفضاها و . است
 .شهر را دچار تغييراتي كرده است
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مقتدر آندروف 
)

1349
.ه 

  )ش

    ر عـواملي نظيـر احـداث    ساختار شـهري تحـت تـأثي
ي ارتباطي حول شهر و محدود كردن حوزه ها بزرگراه

 .اطراف شهر يها انيشرنفوذ شهر در داخل 

  دومـين محـور    عنوان بهاحداث كمربندي داخل شهر
اصلي عبور و مرور بعد از خيابان پهلوي موجب ايجاد 

 .شكل ديگري از ساختاري شهري شده است

    ــف ــز و تعري ــرب تبري ــي در غ ــور ترانزيت ــاد مح ايج
ي شهر در غرب و شرق شهر موجب افزايش ها يورود

شده كه ايجـاد فضـاهاي    ها مكانعبور و مرور در اين 
 .جديد در اين نواحي را در پي داشته است

 

ش محيط 
نق

)
1392

.ه 
  )ش

 زمان و ايجاد فضاهاي ارتبـاطي و كالبـدي    گذشت با
شهر، رودخانه مهرانه رود عملكرد و نقـش خـود را از   
دست نداده است و همواره جز عناصر ساختار اصـلي  

 .ديآ يمشهر به شمار 

    ارتفاعات در شمال تبريز در طول زمان همـواره مـرز
فيزيكي توسعه شهري بوده و يكي از عوامل طبيعـي  

 .شدبا يمساختاري شهر 

    هسته مركزي، بارو و ارگ حكومتي ديگـر در داخـل
اما وجود فضاهايي نظير بازار  اند دشدهيناپدبطن شهر 

تبريــز همچنــان در حفــظ كالبــد هســته مركــزي و  
 .باشد يمساختاري شهر داراي عملكرد فضايي 

 

  
 هاي گرافيكي داده -4-1

بررسـي   مورد 10ورژن  ]14[افزار دپس مپ نرمها در  نقشه
  .اند تحليل قرارگرفته

  
  نگارنده: ي، منبعموردبررستاريخي  يها نقشهتحليل نقشه اتصاالت  :5جدول 

  نقشه اتصاالت  توضيحات  نقشه تاريخي

دارالسلطنه 
)

1284
.ه 

  )ش

  بيشترين اتصاالت در محدوده كناره ميدان چاي، بازار و
 .است گرفته شكلباروي تبريز 

  ،وجود عناصر ساختاري شهري نظير بارو، ارگ حكومتي
در نقشه مشهود  كامالًي شهر و سربازخانه ها دروازه

 ).ارتباطات در اين نواحي شاخص است( باشد يم

  خروجي شهر ميزان اتصاالت باال در مسيرهاي ورودي و
حاكي از اهميت ) يشمال غرب - يجنوب شرق محور(

قرارگيري شهر تبريز در مسير حركت بازرگانان در اين 
    ).مسير ابريشم( باشد يمدوره 
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  نقشه اتصاالت  توضيحات  نقشه تاريخي

پهلوي 
)

1325
.ه 

  )ش

  ورود اتومبيل به شهرها و آغاز دوره مدرنيزاسيون
ي جديد در شهر نوع ها يكش ابانيخرضاخاني همراه با 

 .كند يمجديدي از خطوط هندسي را در نقشه مشهود 

 كنار يچاي جديد حول محور بازار و در اطراف ها ابانيخ 
 ).هسته مركزي شهر(است  گرفته  شكل

  يي نظير ها يكاربرگسترش شهر به سمت شرق با احداث
دانشگاه ميزان اتصاالت را در اين فضاها بيشتر كرده 

 .است

  يي نظير ها يكاربرگسترش شهر به سمت غرب با احداث
ي، تراكتورسازي موتوژن ميزان اتصاالت را در ساز نيماش

  .اين فضاها بيشتر كرده است
  

مقتدر آندروف 
)

1349
.ه 

  )ش

  ي شهري در شهر ها مجموعهتوسعه شهري و ايجاد
ي افزايش داده توجه قابلميزان اتصاالت را به ميزان 

 .است

  ي تبريز با شمال شرقدر  عصر يولاتصاالت شهرك
مشهود  كامالًساختار شطرنجي در شرق تبريز در نقشه 

 .است

  جاده سنتو در غرب تبريز مسير خروجي و ترانزيتي شهر
اتصاالت كريدور  عنوان بهاين مسير . است جادشدهيا

 .مشهود است كامالًغربي شهر در نقشه 

ش محيط 
نق

)
1392
.ه 

  )ش

  جهت  برخالفو توسعه كالبدي و فضايي شهر گسترش
توسعه شهري طرح باالدست كه به سمت غرب تبريز 
بود، برعكس به سمت شرق اتفاق افتاده است كه در اين 

  بهنقشه ميزان افزايش اتصاالت را در شرق و مركز شهر 
 .ي مشهود استتوجه قابل طور

 شمال شرقي شهري رشديه و خاوران در ها مجموعه 
 .باشد يمافزايش ميزان اتصاالت  پررنگتبريز از نقاط 

  كمربندي شمالي و جنوبي شهر ميزان اتصاالت را در
داخل شهر افزايش داده است، زيرا امكان توسعه شهري 

 .را گرفته است

  كمربندي مياني، محدوده هسته مركزي و بافت فرسوده
شهر در كنار خيابان امام بيشترين ميزان اتصاالت را 

اراست كه نشان از بافت فرسوده و قديمي شهر بوده كه د
ميزان اتصاالت بيش از ساير نقاط در  ها قسمتدر اين 

 .شهر است
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  نگارنده: ي، منبعموردبررسي تاريخي ها نقشهتحليل نقشه هم پيوندي : 6جدول 

  نقشه هم پيوندي  توضيحات  نقشه تاريخي
دارالسلطنه 

)
1284
.ه 

  )ش
  ي فضـايي شـهر در حـول بـازار تبريـز      بنـد  بيتركميزان

انسجام فضايي بيشتر اسـت زيـرا   (بيشترين مقدار را دارد 
 ).تعداد تغيير جهات خطوط در مركز شهر زياد است

       اكثر فضاهاي داخل بـاروي شـهر در ايـن دوره بـا ميـزان
ي هـا  يدسترسـ باالي هم پيوندي برخوردار هسـتند زيـرا   

 .زيادي دارند

  و سـربازخانه كـه    كنـار  يچـا  از گرفتـه  نشـأت مسيرهاي
منتهي به بـازار هسـتند نيـز داراي هـم پيونـدي بـااليي       

و فضـاهاي   هـا  راسـته هستند زيرا تغيير جهاتي كـه بـين   
    .داخل بازار است تعداد بسيار بااليي است

پهلوي 
)

1325
.ه 

  )ش

 ي موجـب افـزايش   هـا  يدسترسي جديد و ها يكش ابانيخ
تغييـر جهـات در شـهر شـده و ديگـر ميـزان بـاالي هـم         
پيوندي را معطوف به ناحيه هسته مركزي شهر و داخلـي  

 .كند ينمبارو 

  ارتباط فضايي شهر از بين رفته  محدودكننده عنوان بهبارو
ولي وجود بازار و ميدان چاي در مركـز شـهر ميـزان هـم     

 .تپيوندي را در اين نقاط شاخص كرده اس

         گسترش شـهر بـه سـمت شـرق و ايجـاد مراكـزي نظيـر
دانشگاه تبريز و همچنين گسترش شهر به غرب در ايجاد 
صنايع سنگين ميزان هم پيوندي فضا را در نواحي شرقي 

    .و غربي شهر افزايش داده است

مقتدر آندروف 
)

1349
.ه 

  )ش

  ي خصوص مهينمحالت شهر در شرف از دست دادن حالت
بـه يـك    شـدن  ليتبـد خود هستند و شهر تبريز محيـاي  

در نتيجه انسجام فضـايي در محـالت   . باشد يم شهر كالن
ــترش      ــا گس ــهر ب ــت ش ــي در كلي ــاهش ول ــال ك در ح

 .باشد يمدر حال افزايش  ها يكش ابانيخ

  ي جامع تفصيلي در شهر ميـزان ارتبـاط   ها طرحبا اجراي
يجه ميـزان هـم   و در نت افتهي شيافزا ها يدسترسفضايي و 

 .است افتهي شيافزاپيوندي در كليت شهر 

 ي اطراف شهر با ميزان كم هم پيوندي فضايي ها يدسترس
 هـا  يكمربندمواجه است كه حاكي از طراحي صحيح اين 

شـهر همـراه بـوده     تيـ باكلي فضـايي  ها ارتباطبا حداقل 
 .است

 

ش محيط 
نق

)
1392
.ه 

  )ش

   كـه   ميكنـ  يمـ در اكثر نقاط شهر هم پيوندي را مشـاهده
 صـورت  بـه  ها يدسترسحاكي از ارتباطات فضايي و اتصال 

 .باشد مي در كليت شهر ناموزون

     عدم مديريت صحيح شهري در گسـترش و عـدم رعايـت
عدالت در توزيـع و تخصـيص منـابع و تجهيـزات شـهري      

در موجب افزايش ميزان اتصاالت در كليت شـهر شـده و   
 .در شهر داشته است ريگ همهنتيجه آن هم پيوندي رشد 

     عناصر ساختاري اوليه شهر در بطـن ارتباطـات فضـايي و
و تنها مشخصه اصـلي   شوند ينمي ديگر ديده ها يدسترس

 باشد يمشبكه دسترسي  مراتب سلسلههم پيوندي شهري 
 .باشد يمي دنيا شهرها كالنكه مشخصه تمامي 
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  نگارنده: ي، منبعموردبررسي تاريخي ها نقشهتحليل نقشه عمق فضا : 7جدول 
  نقشه عمق فضا توضيحات  نقشه تاريخي

دارالسلطنه 
)

1284
.ه 

  )ش
  ي شهر در محدوده بند كرهيپجدايي گزيني فضا از كليت

 .شود يممركزي شهر و اطراف بارو مشاهده 

  مرز بين محدوده هسته مركزي شهر و  عنوان بهباروي شهر
قرار داده است؛  الشعاع تحتبيرون شهر ميران عمق فضا را 

براي رسيدن به  ها آنزيرا تعداد فضاهايي را كه بايد از 
 .فضاهاي ديگر عبور كرد، محدود كرده است

  يي ها رگهآمدن  به وجودگسترش شهر به سمت شرق باعث
. باشد يماز پيدايش عمق فضايي در نواحي شرقي تبريز 

جدايي گزيني فضاي شهري را در شرق تبريز مشاهده 
    .ميكن يم

پهلوي 
)

1325
.ه 

  )ش

  محالت و واحدهاي همسايگي در محدوده مركزي شهر با
آمدن محالت جديد  به وجودتوسعه و گسترش شهر كه 

انجاميد، توسعه عمق فضايي در كليت شهر را در پي داشته 
 .است

  ي جديد ميزان ها يدسترسي جديد و ها ابانيخبا احداث
 .است افتهي  شيافزاعمق فضايي محالت قديمي شهر 

  حوادث و رويدادهاي تاريخي نظير جنگ جهاني موجب
ه جدايي گزيني بيشتر فضاهاي شهري در كليت مجموع

ي جديد شهري و ها محدودهاين امر بيشتر در . باشد يم
    .محالت جديد رخ داده است

مقتدر آندروف 
)

1349
.ه 

  )ش

  و كنارگذرهاي شهري موجب افزايش  ها يدسترساحداث
آن  جهينت دركالبدي شهر شده است و - سطح توسعه فضايي

 افتهي گسترشميزان عمق فضايي در كليت شهر توسعه و 
 .است

  گسترش ميزان عمق فضايي حاكي از عدم مديريت
 صورت بهشهري بوده و شهر  شده يزير برنامهگسترش 
جدايي گزيني برخي . باشد يم توسعه درحالارگانيك 

ي شهر حاكي از اين بند كرهيپفضاهاي شهري از كليت 
 ).مانند شهرك وليعصر، ارم و رشديه( باشد يممسئله 

 

ش محيط 
نق

)
1392
.ه 

  )ش

  و اين در  افتهي شيافزاجدايي گزيني شهر با مرور زمان
حالي است كه در شهرهاي پيشرفته ميزان عمق فضايي 

طي چندين سال . ي مركزي شهر بوده استها هستهتنها در 
توسعه و گسترش شهري ميزان عمق فضا در شهر كاسته 

 .شده است

 برگرفتني افزايش عمق فضايي در حال در ها رگه 
 .باشد يمشهري اطراف شهر تبريز ي ها مجموعه

  ي نادرست در كنار ارتباط فضاهاي ها يدسترسافزايش
ي باعث جدايي گزيني بيشتر فضاهاي زير برنامهبدون 

 .شهري در كليت شهر شده است
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  نگارنده: ي، منبعموردبررسي تاريخي ها نقشهتحليل نقشه هوشمندي يا وضوح : 8جدول 

  هوشمندي يا وضوحنقشه  توضيحات  نقشه تاريخي

دارالسلطنه 
)

1284
.ه 

  )ش
  شهر داراي بافت سنتي ايراني، وضوح بسيار اندكي دارد و

ي خصوص  مهينفضاها خصوصي و  گردد يماين امر سبب 
افراد غريبه درك كمتري از كليت بافت  جهيدرنتباشند؛ 

 .آورند يمبه دست 

  ي كمتر خصوص مهيناحتمال نفوذ به نقاط خصوصي و
 .ابدي يمكنترل اجتماعي شدت  و شود يم

  ساختار سلسله مراتبي قلمروهاي محالت نسبت به كليت
  .باشد يمشهر كمتر 

  

پهلوي 
)

1325
.ه 

  )ش

 و  ها يكاربري محلي نظير محل استقرار ها يژگيو
ي شهري داراي مقادير بهتري نسبت به ساير ها يگذار لكه

 .باشد يمدوره 

  ي اصلي شهر موجب از بين رفتن ها يدسترسايجاد
فضاهاي جدا افتاده و كاهش ميزان افتراق در كليت 

ميزان هوشمندي فضاها  جهيدرنتمجموعه شهري بوده؛ 
 .است افتهي شيافزا

  ارتباط مستقيم وضوح با مفهوم بازسازي كل شهر در ذهن
 قابلي خوب بهو كنار هم چيدن قطعات شهر با يكديگر 

    .باشد يم مشاهده 

مقتدر آندروف 
)

1349
.ه 

براي اولين بار در شهر بعد از  شده يزير برنامهطراحي    )ش
دوره پهلوي موجب گشته ميزان هوشمندي فضاها در 

 .شهر افزايش يابد

  گره، راه، لبه، (رعايت اصول وضوح شهري كوين لينچ
موجب افزايش ميزان هوشمندي شهر در ) نشانه، محله

 .اين دوره شده است

ش 
نق

محيط 
)

1392
.ه 

  )ش

  با  شده يزير برنامهطراحي شهري ارگانيك در كنار طراحي
اولويت قرار دادن كليت و نقشه ذهني شهر براي ساكنين 

 .شهر شده است شيازپ شيبدر دوره حاضر باعث وضوح 

  ي شهري در افزايش ها نشانهو  ها الماناستفاده از عناصر و
 .ستميزان خوانايي شهري نقش بسزايي داشته ا

  
ي اتصـاالت از توناليتـه رنگـي قرمـز بـه آبـي در       ها نقشه

رنـگ قرمـز نشـانگر بيشـترين     . است شده دادهنشان  ها نقشه
 مراتـب   سلسـله بيشـترين نفوذپـذيري و    جهيدرنتاتصاالت و 

شـويم از   تـر  كيـ نزددسترسي باال بوده و هرچه به رنگ آبي 

ارتبـاط   .شود يمشدت نفوذپذيري و مراتب دسترسي كاسته 
مقدار  كننده نييتععوامل از فضايي در كنار ميزان دسترسي 

ي هـم پيونـدي بـا    هـا  نقشـه در . باشـند  يمهم پيوندي فضا 
ترتيب رنگي آبي به قرمز روبرو هستيم كه رنگ قرمز نشانگر 
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ين بيشترين ميزان هم پيوندي فضاها بوده و رنگ آبي كمتـر 
ميزان هـم پيونـدي در طـول زمـان از محـدوده هسـته       . آن

در  .كـل شـهر گسـترده شـده اسـت      مركزي شهر و بـازار بـه  
هاي ميانگين عمق فضايي، رنـگ   توصيف توناليته رنگي نقشه

قرمز داراي بيشترين ميزان عمق فضـايي بـوده و رنـگ آبـي     
  .داراي كمترين مقدار آن

 همسـايگي  واحد در پيوندي هم ميانگين مقادير چنانچه
 فضـا  باشـد  بيشتر فراگير مقياس در پارامتر همين مقادير از

 درك مسـيريابي  فرآيند در يراحت به فضا اين. هوشمند است
 .بيابـد  را آن توانـد  يمـ  سـهولت  بـه  فضا مخاطب و شوند يم

 در كنـد  يمـ  توصـيف  را فراگيـر  پيونـدي  هم فراگير، پارامتر
 را محلـي  پيونـدي هـم   و اتصـال  هـم  محلي، اندازه كه يحال

هاي مـورد تحليـل دوره پهلـوي و     در نقشه .كند يم مشخص
  .نقش محيط داراي بيشترين ميزان هوشمندي فضا هستند

 هاي رياضي داده -4-2

نتايج حاصل از اين تحقيق كه به شناخت كاربردي روش 
ي و ساختار اصلي شـهر  بند كرهيپدر مطالعه  »چيدمان فضا«

 صـورت   بـه گذشـته پرداختـه شـد،    تبريز در طول يك سده 
نتـايج   8در جـدول  . يي در قالب جداولي بيان گرديدها نقشه

ايـن   .شـود  ارائـه مـي  هـاي رقـومي    خروجي صورت بهحاصله 
كـه   باشـد  ميگرافيكي  هاي تحليلرقومي حاصل از  هاي داده
بيشـترين،   صـورت  بـه زيـاد بـودن اطالعـات آمـاري      علت به

در اينجا مقـادير ميـانگين   . شود ميميانگين و كمترين بيان 
  .اند شده ذكر

  
  نگارنده: ي تاريخي شهر تبريز، منبعها دورهي مقادير كمينه، ميانگين و بيشينه عددي پارامترهاي تحليل چيدمان فضايي در بند جمع: 9جدول 

     پارامترهاي تحليل نحو چيدمان فضايي
 اتصاالت  هم پيوندي  فضاعمق   هوشمندي

65/0 46/11  3/0  1  Min 
  دارالسلطنه

دوره
ها 

ك سده گذشته
ي تاريخي شهر تبريز در ي

  

73/3  46/16 57/0 89/6 Ave  
92/22  87/28  84/0  45 Max  
75/0  46/4  5/0  1  Min  

  Ave 3/8 36/1 23/14  83/4  پهلوي
65/28 83/16  31/2  55  Max  
68/0  9/6  36/0  1  Min  

  Ave 58/10 7/1 05/11  14/6  مقتدر آندروف
24/34 3/25  49/1  67  Max  
54/0  36/14  08/0  1  Min  

  Ave  6/15  78/1  33/10  69/8  نقش محيط
88/38 09/121  76/0  77  Max  

  
 ميانگين يي كه آمار عددي پايين آمدن تعدادها نقشهدر 

، حاكي از شطرنجي دهند يماتصاالت در كليت شهر را نشان 
. در آن هسـتيم  مراتـب   سلسـله شدن ساختار و از بين رفتن 

موجب از بـين رفـتن هويـت شـهري      تواند يماثر اين تعبير 
ي فضـايي و  هـا  ميحـر ايراني كه يكي از اصول آن توجـه بـه   

ــاد     ــتفاده از ايج ــا اس ــاها ب ــودن فض ــومي و خصوصــي ب عم
ــله ــب سلس ــي  مرات ــا درراهدسترس ــود ه ــود ب ــه  .ش در نقش

 89/6دارالسلطنه ميـزان ميـانگين اتصـاالت برابـر اسـت بـا       
ميزان ميانگين اتصاالت در يك سده بعد در سال  كه درحالي
كه حاكي از اين است كـه در   6/15ش برابر است با .ه 1392

سال ساختار اصلي شهر بـا اضـافه شـدن     صد يكطول دوره 
و اتصاالت به شهر به جهت گسترش شهر، ميزان  ها دسترسي

  .است يافته افزايشپارامتر اتصاالت 

شـدن را   تـر  سـرزنده كاهش عمق نيز براي كليت شـهر،  
ميـزان  . ي ديگـر بـه ارمغـان آورده اسـت    هـا  دورهنسبت بـه  

گذشته مقدار عددي بيشـتري را   هاي دورهميانگين عمق در 
بـودن فضـاهاي   و ايـن حـاكي از خصوصـي     دهنـد  مينشان 

از ديگر نقاط قـوت  . باشد ميشهري و ساختار شهري فشرده 
، افزايش ميزان پارامتر هم پيوندي است كه به دليل ها ليتحل

آمده  به وجود ها يدسترسو  ها ابانيخافزايش پيوستگي بين 
بـه   57/0مقدار هم پيونـدي در نقشـه دارالسـلطنه از    . است

اين ميزان افـزايش  . رسيده است 1392در سال  78/1مقدار 
، زيـرا  باشـد  مينشانگر گسترش و توسعه شهري بدون برنامه 

بـا عناصـر    هـا  دسترسيو  ها خياباناگر ميزان پيوستگي بين 
، اين ميزان رفت ميپيش اي  ساختاري شهر به شكل طراحانه

تغيير در اين كيفيـت باعـث از   . با تغييرات زيادي روبرو نبود
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با تحليل تطبيقي ساختار اصلي شهر تبريز از اواخر دوره قاجار تا معاصر 
 استفاده از تكنيك چيدمان فضايي  

  
ي آن شـده و  هـا  محلـه هر و بين رفتن يكپارچگي كليـت شـ  

محالت شهر به جزاير مختلفي تقسيم خواهند شـد   جيتدر به
و  دانـد  يمـ خـود را متعلـق بـه آن     هركـدام كه ساكنين در 

  .خواهد شد ها آنموجب ايجاد تضاد رفتاري در 
در رابطه با ميزان هوشمندي فضاهاي شـهري در طـول   
يك سده اخير آمار عددي نشانگر اين مسئله است كه شـهر  
در طــول زمــان هوشــمندتر و خوانــايي بهتــري نســبت بــه  

اين امر كه در اكثـر شـهرهاي   . است پيداكردهقبل  هاي دوره
 باشـد  مـي جوامع پيشرفته نمايان است، حاكي از اين مسئله 

هري براي ساكنين و مردم خواناتر از قبل بوده كه فضاهاي ش
ميزان هوشمندي در آمـار عـددي نقشـه دارالسـلطنه     . است

يكي . 69/8برابر است با  1392و در سال  73/3برابر است با 
از عوامــل افــزايش ميــزان خوانــايي در طــول ســده اخيــر را 

شـاخص، بناهـاي تـاريخي،     هـاي  ساختمانبه ايجاد  توان مي
هري و غيره بيان داشت كه نقش بسزايي در بـه  ش هاي المان

ــاختاري شـــهري در ذهـــن   ــر سـ ــپردن عناصـ ــاطر سـ خـ
  .كند مياز آن ايجاد  كنندگان استفاده

كي از اشكاالت وارد بر مدل چيـدمان فضـايي، موضـوع    ي
معتقد اسـت كـه    ]16[راتي. نقشه محوري است ]15[آزاد بودن

فرايند توليد اين نقشـه تنهـا بـا در نظـر گـرفتن بخشـي از       
واقعيت بافت شهري، ترديد برانگيز، خودسرانه و تصادفي بـه  

عليرغم آنكه نقشه خطـوط  . )Ratti, 2004: 7( رسد مينظر 
 فضـا  نحـو  هـاي  تحليـل محوري اساس همه محاسبات را در 

 هـاي  تحليـل ايـن نقشـه و    رسـد  مـي ، به نظـر  دهد ميشكل 
 اتفاقاًبرگرفته از آن، در برخي موارد دچار اشكاالتي باشد كه 

  :و طراحي شهري قرار دارند ريزي برنامهاين موارد در حوزه 
در نقشه خطوط محوري ابعاد و تناسـبات فضـاها تـأثير     .1

ــد  ــداني ندارن ــين   . چن ــه و همچن ــن نقش ــيم اي در ترس
رفتـه،   هاي حاصل از آن توجهي به نوع مصالح بكار نقشه

شــده در بناهــا يــا فضــاي شــهري،  نــوع تزئينــات انجــام
چگونگي قرارگيري ورودي بناها در نوع فضـاي شـهري،   
توجه به عامل رنگ در فضا و اندازه، كيفيت و نوع فضاها 

  ).55: 1389 ريسمانچيان،(شده است  ناديده گرفته
كننـدگان   ميزان محصوريت فضا در شيوه حركت استفاده .2

ن عامل نيز در نقشه محوري لحاظ نشده مؤثر است كه اي
  .است

در نقشه محوري تنها رابطه ميـان فضاهاسـت كـه حـائز      .٣
كـه كيفيـت فضـاها تحـت تـأثير       اهميت است، درحـالي 

عوامل مذكور تا حد زيادي بـا يكـديگر متفـاوت خواهـد     
  .بود

بـه   هـا  دادهو كمـي   هـا  ضـعف هيليير در پاسخ به همـه  
قشه محوري، معتقد است كه چيدمان فضا در رسم ن افزار نرم
عامـل مولـد الگوهـاي     ترين مهمشهري، تركيب  هاي نظامدر 

حركت عابر پياده است و در كل، عوامـل جـاذب ديگـر نيـز     
 عنـوان  بـه و يا  شوند ميواقع  مؤثربرابر با اين عامل  صورت به

براي الگوي اصلي كه توسط عامل تركيـب   هايي كننده تقويت
  .)Hiller, 1993: 43( كنند مياست عمل  شده ساخته

هيلييـر را در مـورد شـهرهاي ارگانيـك و      ي گفتـه راتي 
اما بر اين باور است كه  داند مي كننده قانعنامنظم تا حدودي 

كمتـر   شـده  طراحـي در مـورد شـهرهاي    شـده  گفتهموضوع 
 ).Ratti, 2004: 12(مصداق دارد 

 بندي و ارائه پيشنهادات جمع. 5

ي از ادوار مختلف توسعه كالبدي شهر هاي با مقايسه نقشه
تـوان گفـت    رهـاي مـورد ارزيـابي، مـي    تبريز و بررسي پارامت

كالبـدي   - ساختار فضـايي  بر تغييراتي كه براثر گذشت زمان
را در دسـتيابي بـه    توانـد مـا   شهر صورت گرفتـه اسـت مـي   

هـايي از   بخش. ايي آينده كمك نمايدتصويري از ساختار فض
هاي مختلف اهميت  در اثر اجراي طرح ها محورها و دسترسي

وجـود ضـمن بررسـي     بـااين  ،انـد  داده و نقش خود را ازدست
يافتـه   هـاي انجـام   آمده از تحليـل  دست مقادير پارامترهاي به

هــاي تحليــل مربــوط بــه  شــود كــه در نقشــه مشــاهده مــي
پارامترهاي هم پيوندي، اتصال و عمق فراگير، عناصر ساختار 

اي در افزايش يـا   كننده راي نقش تعييناصلي شهر همواره دا
  .اند كاهش اثربخشي فضاهاي مختلف در كالبد شهري بوده

در پارامتر اتصاالت، در طول زمان با احداث  1در تصوير 
هاي جديد  كشي هاي شهري، توسعه شهري و خيابان مجموعه

هـم  . اين پارامتر را افزايش داده اسـت عددي ميزان ميانگين 
شهري با توجه به رابطه مسـتقيم خـود بـا    پيوندي فضاهاي 

يافتـه و   شهرهاي توسـعه . يافته است پارامتر اتصاالت افزايش
پيشرفته در دنيا با رونـد كاهشـي ميـزان عمـق فضـا روبـرو       

. شـود  اند كه اين روند در شهر تبريـز نيـز مشـاهده مـي     بوده
كاهش ميزان عمق حاكي از كم شدن ميزان افتـراق و جـدا   

. باشــد بنــدي شــهر مــي در كليــت پيكــره افتــادگي فضــايي
هوشمندي يا وضوح نيز در طول زمان با افزايش روبرو بـوده  

شـهرهاي جهـاني بـوده و     كه اين خود يكي از ويژگـي كـالن  
در همه  .باشد تبريز نيز داراي هوشمندي فضاهاي شهري مي

 كمتر باال عمق با فضاهاي در پيوندي هاي تحليلي، هم نقشه
 عبـارتي  به. كمتر عمق با فضاهاي پيوندي هم ميزان از است

 بـا . هسـتند  كمتـري  پيونـدي  هم داراي افتاده جدا فضاهاي
 كـاهش  فضـايي  عمـق  ميـانگين  پيوندي، هم ميزان افزايش
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اين قاعده امري بديهي اسـت چراكـه فضـاهايي كـه     . يابد مي

بنــدي  موجبــات انســجام فضــايي و يكپــارچگي را در پيكــره
د، فضـاهايي هسـتند كـه نقـش     كننـ  فضايي شهر فراهم مـي 

كه فضـاهايي   معني بدين. كنند وحدت بخشي را نيز ايفا مي
كه از دسترسي بيشتري برخوردارند، كمتر خـود را از ديگـر   

  .نمايند فضاها جدا مي
مقدار ميانگين اتصاالت از نقشـه دارالسـلطنه كـه برابـر     

. رسـيده اسـت   1392در سال  6/15به ميزان  باشد مي 89/6
نشانگر صعودي بودن نمودار اتصاالت در طـي دوره   1تصوير 
كـه حـاكي از گسـترش و     باشـد  ميسال اخير  صد يكزماني 
و اتصـاالت   هـا  دسترسـي شـهر و در پـي آن افـزايش     توسعه

  .باشد مي
داراي شيب افزايشي  1پارامتر هم پيوندي نيز در تصوير 

 78/1در نقشه دارالسلطنه به ميزان  57/0ز مقدار ا. باشد مي

اين پارامتر رابطه مستقيمي بـا  . رسيده است 1392در سال 
  .اتصاالت دارد

ميزان ميانگين عمق فضايي شـهر در نقشـه دارالسـلطنه    
كه اين مقدار در طـول   باشد مي 46/16برابر با مقدار عددي 

ر سـال  د 33/10زمان با گسترش و توسعه شهري به مقـدار  
 رفتـه  رفتـه ميزان پارامتر عمـق فضـايي   . رسيده است 1392

كاسته خواهد شد و اين نشانگر از بين رفـتن فضـاهاي جـدا    
ــاده شــهري و  ــيافت ــر حــريم و  الخصــوص عل ــاحثي نظي مب

  .باشد ميمحصوريت در ساختار شهري 
تركيبـي حاصـل از    مؤلفهميزان هوشمندي فضا كه يك 

يونـدي اسـت، از مقـدار    همبستگي آماري اتصـاالت و هـم پ  
در  69/8در نقشه دارالسلطنه به مقدار عـددي   73/3عددي 

در افزايش ميزان هوشمندي شـهر  . رسيده است 1392سال 
  .باشد ميمشهود  1در تصوير  خوبي بهزمان  گذر

  

 

 
  نگارنده: هاي تاريخي تحقيق، منبع رياضي در دورههاي  مقايسه تطبيقي مقدار ميانگين داده: 1تصوير 

  
هاي گرافيكي، فضاهاي با درجـه اتصـال بـاال بـا      در نقشه

رنگ قرمز مشخص هستند كه بيشتر در نقاط مركزي شهر و 
طـرف    بـه . خـورد  اطراف بازار و فضاهاي عمومي به چشم مي

رفته از ميزان اتصال فضاها كمتر شده   نقاط با رنگ آبي رفته
هاي منتهي بـه فضـاي    دهنده كاهش تعداد دسترسي و نشان
  .باشد نظر مي مورد

هايي كه با پايين آمـدن مقـادير اتصـال شـاهد      در نقشه
مراتـب در آنشطرنجي شدن ساختار و از بين رفتن سلسله

و ها روبر هاي جامع با آن هاي طرح هستيم كه عمدتاً در نقشه
تواند موجب از بين رفـتن هويـت    شويم، اثر اين تغيير مي مي

هاي فضايي و  شهر ايراني كه يكي از اصول آن توجه به حريم
 عمومي و خصوصي بودن فضاها با استفاده از ايجـاد سلسـله  

از طرفـي كـاهش ميـزان    . شود ها بود، مراتب دسترسي درراه 
 ،توانــد شــهري مــي عمــق نيــز بــراي كليــت فضــاهاي درون

هـاي جـامع بعـدي نسـبت بـه       تر شـدن را در طـرح   سرزنده
 .وضعيت موجود به ارمغان آورد

6.89
8.3

10.58

15.6

دارالسلطنه پهلوي مقتدر آندروف نقش محيط

اتصاالت

0.57

1.36

1.7 1.78

دارالسلطنه پهلوي مقتدر آندروف نقش محيط

هم پيوندي

16.46
14.23

11.05 10.33

دارالسلطنه پهلوي مقتدر آندروف نقش محيط

عمق فضا

3.73
4.83

6.14

8.69

دارالسلطنه پهلوي مقتدر آندروف نقش محيط

هوشمندي يا وضوح
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با تحليل تطبيقي ساختار اصلي شهر تبريز از اواخر دوره قاجار تا معاصر 
 استفاده از تكنيك چيدمان فضايي  

  
در كل اين تحقيق با طرح همه نقاط مثبت خـود دچـار   

بـر رفتـار شـهروندان تـأثير      رفته  رفتهنقاط ضعفي است كه 
و لزوم توجه مسئولين و متوليان امر را بـه عناصـر    گذارد يم

رشـد و  . سـازد  يمـ توجـه  م شيازپـ  شيبساختاري شهري را 
شـدن   تـر  عيوسـ گسترش شهر تبريـز در جهـات مختلـف و    

ــهر،   ــدي ش ــتره كالب ــهيزمگس ــاز ن ــيار در   س ــرات بس تغيي
ي ها طرحي فضايي شهر شده است فلذا بايستي در بند كرهيپ

در چيـدمان   محورهاشهري آينده لزوم توجه به اين فضاها و 
  .فضايي عناصر ساختاري رعايت گردد

بـراي بهبـود سـاختار اصـلي      شده انيبهكارهاي نهايتاً را
  :باشد يمشهر تبريز بدين شرح 

افزايش اهميت محورهـا و مسـيرهاي قـديمي بافـت بـه       .1
ازجملــه محورهــا و . خــاطر حفــظ عمــق فضــايي شــهر 

هاي اطـراف هسـته    توان به خيابان مسيرهاي قديمي مي
مركزي شهر، محدوده بازار، خيابان ارتش، خيابـان امـام   

دارايي اشاره كرد كه همواره در داخل قسـمت   خميني و
  .اند باروي شهر و در نزديكي ارگ حكومتي شهر بوده

بر عهده گيري نقش و عملكرد فضايي محورهاي قديمي  .2
ي جديداالحـداث بـر روي بافـت    هـا  ابـان يخشهر توسط 

. ي قـديمي و تـاريخي  ها بافتي ها ارزشقديمي با حفظ 
كنـار كنارگـذرهاي    هاي منتهي به مركز شـهر در  خيابان

مياني و دور شهر با حفـظ عملكـرد خـود، بـه پويـايي و      
حفظ نقش محورهـا و مسـيرهاي قـديمي شـهر كمـك      

  .كنند
جلوگيري از نابودي تعادل فضايي و كاهش راندمان فضـا   .3

و مقـادير   هـا  يدسترسـ به دليل به هم خوردن تعادل در 
. و عملكردها ها نقشهم پيوندي و همچنين جابجا شدن 

هاي شهري و توسعه شهر لزوم توجـه بـه حفـظ     طرح در
يكي از اين عوامـل رعايـت   . شود تعادل فضايي حفظ مي

هاي شهري  ها و طرح ها در برنامه مراتب دسترسي سلسله
  .باشد مي

ي هـا  حجـم ي منـد  قاعـده تخصيص قوانين و مقررات در  .4
فضايي در انسـجام بيشـتر و حركـت طبيعـي فضـاها در      

ت حاكم بر شهر كه عموماً زير نظـر  قوانين و مقررا. شهر
گيرد بايد در جهت حفظ و انسـجام   شهرداري صورت مي

هايي نظير تـراكم فروشـي،    كليت شهري باشد و با پديده
هـاي شـهري و    هـاي غيراصـولي، توسـعه    تغيير كـاربري 

  .نشيني مقابله كند حاشيه
ي فضايي با رويكرد نقش وحدت بند كرهيپيكپارچگي در  .5

رعايت اصول شهرسازي و نظـارت  . شهربخشي به كليت 
دقيق بر اين مهم توسط متوليان امر موجب خواهد شـد  
در طول زمان توسعه و گسـترش شـهر، كليـت شـهر را     

صورت يكپارچه با حفظ اصول سـاختاري شـهر نشـان     به
  .دهد

محورهــا و مســيرها و  باوجودآنكــهالزم بــه ذكــر اســت، 
، اند داده ازدستي قديمي شهر اهميت و نقش خود را ها بافت

اما با توجه به پتانسـيل و ظرفيتـي كـه از گذشـته برايشـان      
 به دسـت نقش و اهميت خود را  مجدداً توانند يموجود دارد 

 ها آنكه از خصلت دسترسي  آن استاين امر نيازمند . آورند
 بـه دسـت  استفاده نمود تا نقش هم پيوندي فضايي خـود را  

 ريپـذ  امكـان آورند و اهميتي مجدد پيدا كننـد و ايـن مهـم    
ي هـا  تيـ فعالنيست مگـر بـا بـازنگري و احيـا عملكردهـا و      

ي تاريخي شهر تا بتوان پويايي و كاركرد گذشـته  ها محدوده
  .را در آن ايجاد نمود
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