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چکیده
رشد شتابان شهری سبب ایجاد ساختار شكلي ناهمگون در محلهها شده است .برقراری تعادل کالبدی -فضایی تأثیر
بسزایی در سیمای بصری شهر دارد و نیازمند درک كاملي از زمینه بافت و مداخله براساس آن است .محله درب
باباطاهر واقع در هسته تاریخیخرمآباد ،با وجود همجواری با جاذبههاي میراثي متعدد برای گردشگران ،به دلیل عدم
توجه به مالحظات فرم-ریختشناسانه ،با معضالت بافت تاریخی چون ریزدانگی ،فشردگی ،خواناییکم و نفوذپذیری
نامناسب روبهروست .مطالعات فرم-ریختشناسانه کمک شایانی به برونرفت از این معضالت میکند و افق
روشنتری از شهر را در اعتالی طرحهای شهری برای طراحان و برنامهریزان شهری به تصویر میکشد .این پژوهش
با هدف تحلیلي همهجانبه از فرم-ریخت شهري ،در پی دستیابی به مدلي مفهومی برگرفته از نظریات اندیشمندان در
حوزه «فرم شهری» و «ریختشناسی شهری» است تا بر اساس آن به سنجش جامعی از وضعیت دست یابد .برای این
تحلیلی فرم-ریختشناسانه ،دو بعد و هفت مؤلفه پیشنهاد شده و شاخصهای دهگانه از تناظر مؤلفهها بازشناسی
مدل
ِ
(کمی و کیفی) است .روش کیفی بر تکنیک تحلیل
شده است .روش تحقیق برحسب هدف کاربردی و از نوع آمیخته ّ
کمی بر تکنیکهای  Agraphو  Spacemateاستوار است .پس از معرفی تکنیکهای تحلیلی و سنجش
محتوا و روش ّ
شاخصها در محله درب باباطاهر ،چهار منطقه مورفولوژیک بازشناسی شد و الزامات طراحانه همچون حفظ گونههای
تاریخی ،نوسازی ابنیه ،رعایت ضوابط تراکمی ،تعریض توأم با احترام به تاب بافت ،بهسازی و تزریق کاربری عمومی
و تسهیالت گردشگری و محلی بهعنوان محرک توسعه به تفکیک هر زون ارائه گردید.
کلیدواژهها :فرم شهری ،ریختشناسی شهری ،محله درب باباطاهر.Agraph، Spacemate ،

* این مقاله برگرفته از رساله دکتری پانتهآ علیپور کوهی با عنوان «ارائه الگوی انطباقپذیر فرم شهری با شرایط اقلیمی» است
که با راهنمایی دکتر زهرا سادات سعیده زرآبادی و مشاوره دکتر حمید ماجدی در دانشکده عمران ،معماری و هنر دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات ارائه گردیده است.
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مقدمه

پانتهآ علیپور کوهی

تحلیل فرم-ریختشناسانه هسته تاریخی شهر خرمآباد
با بهرهگیری از تکنیکهای  Agraphو Spacemate

رعایت تعادل در ساختوساز بین توده و فضای شهری امری ضروری است که تأثیر بسزایی در سیمای
بصری و نمود عینی شهر دارد و نیازمند شناخت و درک دقیق بستر فضایی موجود و آگاهی از فرم فضایی و
زمینه بافت است .عدم توجه به ساختار کالبدی-فضایی ،فرم شهرها را با بحران مواجه کرده است .ازآنجاکه
شکل کالبدی شهر تأثیر مستقیمی بر ادراک و ذهنیت شهروندان دارد و بخشی از هویت تاریخی-اجتماعی
ساکنان را نمایان میکند ،هستههای تاریخی بافتهای قدیمی شهرها میتوانند بهعنوان نمونه هدف در نظر
گرفته شوند .بافت تاریخی شهرها آثار گرانبهایی هستند که فرهنگ و دانش شهرسازی و معماری بومی
کشورمان را در خود دارند .این بافتها در بردارنده ظرافت ،زیبایی و نیز روح خالق مردمی است که طی
سالیان دراز آنها را طبق سنت ،فرهنگ و نوع معیشت خود به وجود آوردهاند ،اما تاکنون شناخته نشدهاند
و بدین ترتیب هر روز رو به فراموشی میروند (مهندس مشاور آبادبوم قشم.)138۴ ،
امروزه ،بافت تاریخی خرمآباد بهسوی حذف کلی از زمینه و سیمای شهر میرود .محله تاریخی درب
باباطاهر نیز از این قاعده مستثنی نبوده ،با رهاشدگی و انزوا رو به فرسودگی و تخریب نهاده است.
فقدان طرح اجرایی مشخص ،بالتکلیفی طرحهای توسعه شهری و تدابیر سختگیرانه سازمان میراث
فرهنگی انزوای محله را تسریع بخشیده است (مهندسین مشاور پارت .)139۴ ،این محله با وجود موقعیت
استراتژیک خود بهدلیل همجواری با کاربریهای تاریخی ،بهعنوان مکانی با پتانسیل باالی اقتصادی
برای جذب گردشگر ملی نادیده گرفته شده است .فضاهای شهری و شبکه نمادین فضایی آن خوانایی
و پیوستگی الزم را ندارند .این امر سبب از بین رفتن انسجام کالبدی بافت و عدم ممتد بودن جریانهای
حرکتی در فضاهای سطح محله شده است .وضع و اجرای طرحهای تجدید حیات شهری ،وضع قوانین
جهت ترغیب مالکین به بازسازی و نوسازی و همچنین همت ارگانهای متولی میتواند سبب احیای این
محله تاریخی و دمیدن روح سرزندگی و طراوت به آن شود.
مقاله حاضر ابتدا در پی تعریفی جامع از فرم شهری و ریختشناسی شهری و دست یافتن به عناصر،
ابعاد و مؤلفههای هریک است .از اینرو به مفهوم فرم شهری به باور نظریهپردازانی همچون لینچ و
رادوین ( ،)1958کانزن ( ،)1960لزلی مارتین ( ،)1972لینچ ( ،)1981هندی ( ،)1996مودون (،)1997
مالر ( ،)1998کاتبرت و اندرسون ( ،)2002کاتالدی ( ،)1998-2003رمی آلن ( ،)1388بریملی و کرک
( ،)2005آلبرتی ( ،)2005ویتور اولیویرا ( )2016و کارل کراف ( »)2017 ,1996 ,1993میپردازد .سپس
مفهوم ریختشناسی شهری را از دیدگاه کانزن ( ،)1960آلبرت لوی ( ،)1999مودون ( ،)1998کامرت
( ،)2013ما ِر ّتو ( ،)2013کیم دووی و میرجانا ریستیک ( ،)2016الیک پافکا و کیم دووی ( ،)2017کارل
کراف ( )2017 ,1996و اولیویرا ( )2018بیان میکند و مالحظات اساسی هر نظریه استخراج میگردد.
از پیشینه پژوهش در داخل کشور میتوان به مطالعات «پیشنهاد روشی برای تحلیل شخصیت شهر»
میرمقتدایی (« ،)138۵سنجش فرم کالبدی شهر» رهنما و عباسزاده (« ،)1387گونهشناسی بافتهای
شهری» ذاکرحقیقی ،ماجدی و حبیب (« ،)1387آزمون کاربرد روش چیدمان فضا در طراحی فضاهای
شهری» تقابن و بحرینی (« ،)1388واکاوي مکتبهاي مورفولوژي شهري» پورمحمدی ،صدرموسوی
و جمالی (« ،)1390مقایسه تطبیقی مکاتب مطالعات مورفولوژی شهری به منظور تکمیل آن براساس
دستگاه تحلیلی مکتب اقتصاد سیاسی فضا» محملی ابیانه (« ،)1390سنجش کالبدی فرم شهر بر اساس
تراکم» نیکپور (« ،)1393ریختشناسی شهری بازنمایی معماری در مقیاس شهر» جمالی (،)139۴
کمی در تحلیل گونه-ریختشناسی بافتهای شهری بر اساس شاخص تراکم» جمالی
«آزمون روش ّ
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(« ،)139۴کاربست روش گونه-ریختشناسی در واکاوی متن شهر؛ بازخوانی و بازنگاری ساختار فضایی
فاز یک شهرک شوشتر نو» ترابی پاریزی و بحرینی (« ،)139۴بررسی تحلیلی نقش ساختار مورفولوژی
در ارتقای سطح هویت کالبدی محلههای شهری با استفاده از متد چیدمان فضا» جلوانی و شکیبامنش
( )139۴و «تبیین تراکم بلوکهای شهری با استفاده از ماتریس سپیسمیت» دارابی ،قلعهنویی و خسروی
( )139۵اشاره کرد.
در ادامه از برهمنهی ابعاد و مؤلفههای بهدست آمده ،سنجههای پژوهش در قالب شاخصهای دهگانه
و در نتیجه مدل مفهومی تحلیلی فرم-ریختشناسانه شهری حاصل میشود .این پژوهش قصد دارد به
تحلیل فرم-ریختشناسانه در سطح محلههای شهری بپردازد تا با سنجش شاخصهای سازنده فرم-
ریختشناسی شهری ،و بررسی آن در زمینه موجود راهگشای تصمیمات طراحان و برنامهریزان برای
طرحهای آتی باشد تا با اقدامات سنجیده ،سبب کاهش مشکالت و بحرانهای شهری شوند .از اینرو با
هدف تحلیل فرم-ریختشناسانه در سطح محلههای شهری ،در پی پاسخگویی به چهار سؤال است)1( :
مفهومی تحلیلی برای
عناصر و اجزای فرم و ریختشناسی شهری کداماند؟ ( )2چگونه میتوان به مدل
ِ
فرم-ریخت شهری دست یافت؟ ( )3سنجههای مدل مفهومی فرم-ریختشناسانه کداماند؟ و ( )۴با چه
ابزاری میتوان آنها را در سطح محلههای شهری اندازهگیری کرد؟
معرفی تکنیک  Spacemateو بررسی شاخصهای مؤثر بر آن و آزمودن آن در محله درب باباطاهر به
کمی کردن نحوه ارزیابی شاخصهای شهرسازی بسیار مؤثر بوده است .چراکه بعد سوم را به چالش
منظور ّ
کشیده و با کمک چهار شاخص مؤثر میتواند بافتهای بومی و تاریخی را در شهرها عالمتگذاری کند
و با دستهبندی فرمی-ریختشناسانه بافتهای شهری ،در جهت حفظ و ارتقای ویژگیهای کالبدی-
فضایی آن بکوشد .در ادامه به بررسی جریانهای حرکتی در بافت پرداخته میشود و با نمایش انواع
گرافهای شهری در بافت مذکور به کمک تکنیک  ،Agraphبهصورت نمایش«نقشه محوری» 1محدوده
های«خطی-مرکزی خیابان» 2به کمک«گراف اولیه» 3و «گراف همزاد» ۴تالش میشود شکاف بین
و نقشه
ِ
همپوشانی دیاگرام و نقشه پر گردد.

مفهوم فرم شهری

پانتهآ علیپور کوهی

تحلیل فرم-ریختشناسانه هسته تاریخی شهر خرمآباد
با بهرهگیری از تکنیکهای  Agraphو Spacemate

واژه فرم در لغتنامه دهخدا به معنای شکل و صورت ،قالب و نمونه آمده است .رابرت كوان شكل شهر
را ساختار ،دانهبندي ،تراكم و نمود ظاهري شهر میداند .وبر ۵آن را مكان و شبكههاي كالبدي و فضاي
تطبیق داده شده 6مينامد كه فعالیتها را در خود جاي میدهد ( .)Cowan, 2005, 143شكل مجتمع زیستي
به مفهوم الگوي فضایي عناصر كالبدي بزرگ ،بیحركت و دائمي در شهر ،نظیر ساختمانها ،خیابانها،
تجهیزات ،تپهها ،رودخانهها و شاید هم درختان است که توزیع فضایي افرادي كه مشغول انجام فعالیت
هستند بر آن تأثیرگذار است (لینچ .)60 ،1381 ،فرم شهري رابطه بین یـك شـهر و منـاطق اطراف آن
را به نمایش میکشد که متأثر از اقدامات انساني بـر محـیط درون و بیرون آن است (.)Alberti, 2005
ابنیه و فضاهای باز مرتبط ،قطعات و معابر را میتوان از اجزای اصلی کالبدی تشکیل دهنده فرم شهر
دانست ( .)Modoun, 1997بریملی و کرک معتقد هستند که مراد از شکل شهر ،اندازه ،شکل ظاهری 7و
سازمان فضایی انواع مختلف کاربریهای شهری در یک سکونتگاه شهری است (Bramely & Kirk,
 .)2005, 356کاتبرت و اندرسون به کمک الگوهای فضایی توسعه شهر به سنجش شکل شهر میپردازند
و معتقدند آرایش کالبدی ،فعالیتها ،خانوارها و نهادها در فضای شهری از عوامل مؤثر در شکل شهرها
هستند ( .)Cuthbert & Anderson, 2002, 213لینچ و رادوین جهت برداشت و تحلیل فرم شهر به منظور
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رسیدن به شکل خوب شهر شش ضابطه را به این ترتیب معرفی مینمایند )1( :نوع و گونه عناصر)2( ،
کمیت عناصر )3( ،تراکم )۴( ،بافت )۵( ،ساختار مرکزی و ( )6توزیع کلی فضایی (بحرینی،1392 ،
 .)262لزلی مارتین نظریهپرداز نظم کالبدی شهری ،عناصر کلیدی فرم شهر را اینگونه معرفی میکند:
( )1ساختمانها و نظم استقرار )2( ،قطعه و نظم قطعهبندی و ( )3شبکه خیابانها ( .)Martin, 1972کانزن
عناصر کلیدی شکل شهر که باید در فرآیند ریختشناسی مورد بررسی قرار گیرند را کاربری اراضی ،سازه
ساختمانها ،الگوی قطعات تفکیکی و شبکه ارتباطی میداند ( .)Carmona, 2003, 85عناصر شکل شهر
مجموعهای از ویژگیهای کالبدی شهر (شکل هندسی ،اندازه ،مصالح) و محتوایی (کاربریها ،فعالیتها)
آن است ( .)Maller, 1998, 137هندی در سال 1996سه مؤلفه عمده شکل شهر را نقشه خیابان ،سبک
معماري ساختمانها و طراحيشان و کاربري زمین عنوان ميکند و فرم شهری را ترکیبی از ویژگیهای
مربوط به الگوی کاربری اراضی ،سیستم حملونقل و طراحی شهری میداند (.)Handy, 1996, 152-3
بهطور کلی میتوان گفت تمام شهرها و بافتهایشان از مجموعهای از عناصر فرم شهری (خیابانها،
بلوکها ،قطعات و ساختمانها) تشکیل شدهاند ( .)Oliveira, 2016بافت شهری در سطحی دیگر عالوه بر
خیابانها و بلوکها ،ممکن است شامل برخی جزئیات مانند مصالح یک ساختمان یا فضای باز نیز باشند
( .)Kropf, 2017در جدول  1به جمعبندی نظریات اندیشمندان در مورد تعاریف فرم و استخراج ابعاد و
عناصر فرم شهری از دیدگاه هر یک پرداخته شده است.
جدول  .1نظریات اندیشمندان در مورد تعاریف ،ابعاد و عناصر فرم شهری
ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان

ﺳﺎل

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﺮم ﺷﻬﺮی

ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺳﺎﺳﯽ )ﻋﻨﺎﺻﺮ ،اﺑﻌﺎد و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ(

ﮐﺎﻧﺰن

1960

ﻃﺮح ﺷﻬﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻈﻢ و آراﯾﺶ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ آن اﺳﺖ.

ﻟﯿﻨﭻ و رادوﯾﻦ
ﻟﯿﻨﭻ

1958
1981

ﻓﺮم ﺷﻬﺮی ﻫﻤﺎن ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺟﺴﻤﯽ و رؤﯾﺖﭘﺬﯾﺮ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ.

ﻫﻨﺪی

1996

دو روﯾﻜﺮد ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺷﻬﺮ :ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﻣﻌﻤﺎري

ﻣﻮدون

1997

ﻣﺎﻟﺮ

1998

اوﻟﯿﻮﯾﺮا

2016

ﮐﺎرل ﮐﺮاف

1993
1996
2017

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﮑﻞ و رﯾﺨﺖ ﺷﻬﺮ :ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ،ﺳﺎزه
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ،اﻟﮕﻮی ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ و ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮم ﺷﻬﺮ :ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ،ﮐﻤﯿﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ،
ﺗﺮاﮐﻢ ،ﺑﺎﻓﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮﮐﺰی و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻠﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻋﻤﺪه ﺷﮑﻞ ﺷﻬﺮ :ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎري
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﻃﺮاﺣﯽﺷﺎن و ﮐﺎرﺑﺮي
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮم ﺷﻬﺮی :ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎز ﻣﺮﺗﺒﻂ،
ﻗﻄﻌﺎت ،ﺑﻠﻮک ،ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ،ﺷﻬﺮ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ،زﻣﺎن
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﮑﻞ ﺷﻬﺮ :ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ ،اﻧﺪازه و ﻣﺼﺎﻟﺢ،
ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮ :ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮی ،ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ
و ﻣﯿﺪانﻫﺎ و ﻗﻄﻌﺎت ﺷﻬﺮی و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ
ﺳﻄﻮح ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻓﺮم :ﮐﻞ ﺷﻬﺮ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻄﻌﺎت )ﺑﻠﻮکﻫﺎ
و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ( ،ﻗﻄﻌﻪﻫﺎ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ،اﺗﺎقﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎ ،ﺳﺎزه
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

اﺑﻨﯿﻪ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎز ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﻌﺎﺑﺮ اﺟﺰای اﺻﻠﯽ ﮐﺎﻟﺒﺪی
ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻓﺮم ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﮑﻞ ﺷﻬﺮ ،ﯾﮏ وﺟﻮِد ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی و ﻫﻤﻪﺷﻤﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﮑﻞ ﯾﺎ ﻓﺮم ﺷﻬﺮی از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺷﮑﻞ ﺷﻬﺮ را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮی ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﺑﻠﻮکﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ در
ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﺎ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺷﻮد.

پانتهآ علیپور کوهی

تحلیل فرم-ریختشناسانه هسته تاریخی شهر خرمآباد
با بهرهگیری از تکنیکهای  Agraphو Spacemate

بهطورکلی مطالعات فرم شهری از دیدگاه پژوهشگران دانش شهرسازی به شیوههای متفاوت دستهبندی
شده است .از مهمترین این پژوهشگران میتوان به مودون ( ،)1992لوی ( ،)1999آونز ( ،)2005گاتیر
و گیلیلند ( ،)2006کاتبرت و اندرسون ( ،)2002کروپف ( )2009و اولیویرا ( )2016اشاره کرد .مودون
در یک دستهبندی موضوعی برای مطالعات فرم شهری از مطالعات «تاریخی ،بصری ،ادراکی ،محیطی-
رفتاری ،مکانی ،عناصر فرهنگی ،گونهشناسی-ریختشناسی ،ریختشناسی فضایی و طبیعی-بوم
شناسی» بهعنوان مهمترین رهیافتهای مطالعه فرم شهر در زمینه طراحی شهری یاد میکند (Moudon,
 .)1992کراف سه رویکرد مهم برای مطالعه فرم شهر ارائه میدهد :منظر شهری ،8تحلیلهای سیمای
شهر ،9تحلیلهای همپوشان و سیستمهای اطالعات جغرافیایی 10و بر جنبه دیگری از تحقیق براساس
اصول ریختشناسانه در رشته اکولوژی شهری صحه میگذارد ( .)Kropf, 2017در این پژوهش با انتخاب
رویکرد ریختشناسی در مطالعات فرم شهری ،به تحلیل فرم-ریختشناسانه شهری پرداخته میشود.
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واژه ریختشناسی برای اولین بار توسط جان ولفگانگ ون گوته )1832-17۴9( 12شاعر ،متفکر و
نویسنده معروف قرن نوزدهم میالدی آلمانی که بخشی از کارش را به بیولوژی اختصاص داده بود ،به کار
گرفته شد ( )Whitehand, 2007او این واژه را به معنای تعیین «علمی که با ماهیت فرمها سروکار دارد»
استفاده کرد ( .)Oliveira, 2018ریشه لغوی آن دو کلمه مورف (فرم) و لوژی (شناختن) است .بنابراین در
ابتداییترین نظر ،ریختشناسی منطق شناخت فرم است (محملی ابیانه .)1390 ،در فرهنگ رابرت کوآن
«مورفولوژی» به معنای مطالعه فرم (شکل) ( )Cown, 2005, 412و «مورفولوژی شهری» مطالعه فرم شهر
ترجمه شده است ( .)Cown, 2005, 699ریختشناسی حوزهای از تفکر است که فرآیند ساخت شهر و
نتایج یا محصوالت آن را بررسی میکند ( .)Moudon, 1998, 141به باور جرمی وایتهند ،ریختشناسی
شهری برای انواع مختلف پژوهشها بهکار برده شده است .جغرافیدانان ،معماران و گونه-ریختشناسان
هریک بهطور مستقل به کار چیدمان فضا گرایش دارند (.)Whitehand, 2015
تکنیک کانزن به نام «تجزیه و تحلیل طرح شهر» شامل جنبههای کلیدی برای تجزیه و تحلیل است که
عبارتاند از :طرح (نقشه) شهر ،الگوی فرمهای (بافت) ساختمان و الگوی استفاده از زمین (کاربری) که
طرح شهر به نوبه خود شامل سه عنصر طرح شامل خیابان ،قطعه و ساختمان میشود (.)Kostof, 1991, 26
آلبرت لوی ( ،)1999مدول عناصر ابتدایی ریخت بافت شهری را بر مبنای مؤلفههای چهارگانه «قطعه-
خیابان-فضای ساخته شده-فضای باز» ترکیب میکند .میان سطوح وضوح (خیابان ،ساختمانها و فضاهای
باز) و سطوح ویژگی (واحد نقشه یا بافت شهری) تمایز وجود دارد و خصوصیات «موقعیت» (محل استقرار)،
«طرح کلی» و «سازمان درونی» را میتوان برای توصیف هر یک از عناصر سازنده بافت شهری بهکار برد
(.)Kropf, 2017
طبق تحقیقات کیم دووی ریختشناسی شهری ،بهعنوان واسطه برخوردهای سیاسی بوده و تعدیلکننده
سیاستهای دانش فضایی در کنشهای اجتماعی ،فراتر از تحوالت مکان است (.)Dovey & Ristic, 2016
روی فضاهای عمومی تأثیرگذار بوده
ریختشناسی شبکههای فضاهای عمومی بر نفوذپذیری و قابلیت پیاده ِ
و بهعنوان میانجی عمل میکند ( .)Pafka & Dovey, 2017در جدول  2اندیشه نظریهپردازان اصلی حوزه
ریختشناسی ،در مورد تعریف ریختشناسی شهری ،مالحظات اساسی مطروحه در مورد ریختشناسی و
عناصر سازنده ریخت شهری جمعبندی شده است.
جدول  .2نظریات اندیشمندان مرتبط با تعاریف ،ابعاد و عناصر ریختشناسی شهری

آﻟﺒﺮت ﻟﻮی

ﻣﺪول ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺑﺘﺪاﯾﯽ رﯾﺨﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی
1999
ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ »ﻗﻄﻌﻪ – ﺧﯿﺎﺑﺎن – ﻓﻀﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه – ﻓﻀﺎی ﺑﺎز« اﺳﺖ.

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزﻧﺪه رﯾﺨﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻄﻌﻪ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﻓﻀﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه و ﻓﻀﺎی ﺑﺎز اﺳﺖ.

ﻣﻮدون

رﯾﺨﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮی رﺷﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﺎ
1998
ﻣﺤﺼﻮﻻت آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻋﻨﺎﺻﺮ رﯾﺨﺖ را ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ/ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺑﻠﻮک،
ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﯽداﻧﺪ.

ﮐﺎرل ﮐﺮاف

 1996ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮی:
» 2017ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ« )ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار(» ،ﻃﺮح ﮐﻠﯽ« و »ﺳﺎزﻣﺎن دروﻧﯽ«.

ﻋﻨﺎﺻﺮ رﯾﺨﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮی :ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و
ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎز

وﯾﺘﻮر اوﻟﯿﻮﯾﺮا

ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮم ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ
2018
و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی آن در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد.

ﻋﻨﺎﺻﺮ رﯾﺨﺖﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻗﻄﻌﻪﺑﻨﺪی و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

پانتهآ علیپور کوهی

ﮐﺎﻧﺰن

رﯾﺨﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮی ،ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮح و ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪی ﻓﺮم ﺷﻬﺮی و
1960
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی آن اﺳﺖ.

ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﺎﻧﺰن ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻃﺮح )ﻧﻘﺸﻪ( ﺷﻬﺮ ،اﻟﮕﻮی
ﻓﺮمﻫﺎی )ﺑﺎﻓﺖ( ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﻟﮕﻮی ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎﺳﺖ.

تحلیل فرم-ریختشناسانه هسته تاریخی شهر خرمآباد
با بهرهگیری از تکنیکهای  Agraphو Spacemate

ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان

ﺳﺎل

ﺗﻌﺮﯾﻒ رﯾﺨﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮی

ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺳﺎﺳﯽ )ﻋﻨﺎﺻﺮ ،اﺑﻌﺎد و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ(
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چارچوب مفهومی پژوهش
با مروری بر مفهوم فرم و ریختشناسی شهری بر اساس مطالعات نظری و دیدگاه نظریهپردازان و
جمعبندی مطالعات فرم شهری از دیدگاه مودون و کراف ،میتوان یک دستهبندی از مطالعات فرمی بر
اساس زمینهها و رویکردهای مطالعه فرم شهری ارائه داد که شامل مطالعات «بومی-اقلیمی ،تاریخی-
جغرافیایی ،اقتصادی-سیاسی ،ریختشناسی ،زمینهای-مکانی ،عملکردی-رفتاری و ادراکی-اجتماعی»
میشود .با انتخاب رویکرد ریختشناسی برای تحلیل فرم شهری در این پژوهش ،ابعاد و مؤلفههای
سازنده فرم-ریخت شهری در شکل  1با تأکید ویژه بر نظریات کانزن ( ،)1960مودون ( ،)1997اولیویرا
( )2016و کراف ( )2017استخراج گردید .در یک تقسیمبندی کلی میتوان ابعاد سنجش فرم-ریخت
شهری را به دو دسته «بافت و ساخت» بر اساس نظریات کاتالدی ( ،)2003 ,1998کامِرت ( )2013و ما ِر ّتو
( )2013تقسیمبندی کرد.

پانتهآ علیپور کوهی

تحلیل فرم-ریختشناسانه هسته تاریخی شهر خرمآباد
با بهرهگیری از تکنیکهای  Agraphو Spacemate

شکل  .1چارچوب مفهومی پژوهش

مؤلفههای سنجش فرم-ریختشناسانه شهری را در بعد «بافت» (در قالب عناصر) میتوان به دو دسته
«توده و فضا» طبقهبندی کرد .در تحلیل توده «گونه قطعه ساختمانی» و در تحلیل فضا «گونه میدان و گونه
خیابان» مهم تلقی میشوند .این مؤلفهها در بعد «ساخت» (در قالب ارتباطات) به دو دسته «پر وخالی»
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روششناسی پژوهش
روش پژوهش در مقاله حاضر بهصورت ترکیبی یا آمیخته است که همانطور که در شکل  2دیده
کمی را دربر میگیرد .ابتدا با مطالعات اکتشافی-کتابخانهای به بررسی مفهوم
میشود ،روشهای کیفی و ّ
فرم شهری و ریختشناسی شهری از دیدگاه نظریهپردازان پرداخته شده است .سپس به کمک تکنیک
تحلیل محتوای متون« ،عناصر ،ابعاد و مؤلفههای» فرم-ریختشناسانه شهری استخراج شده است تا از
تناظر چهار مؤلفه «گونه قطعه ساختمانی ،گونه میدان و گونه خیابان ،بلوک و نحوه چیدمان قطعات ،ساختار
خیابانها و الگوی پراکنش فضایی میدانها» بهدست آمده ،شاخصهای دهگانه تحلیل فرم-ریختشناسانه
شهری برای دستیابی به چارچوب مفهومی پژوهش حاصل آید.
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قابل طبقهبندی هستند  .در تحلیل بخش پر ساخت «بلوک و نحوه چیدمان قطعات» و در تحلیل بخش خالی
ساخت «بررسی ارتباطات و ساختار خیابانها و الگوی پراکنش فضایی میدانها» مطرح میشود .با تناظر
مؤلفهها و بررسی وجوه اشتراک آنها در قالب عناصر و ارتباطات ،شاخصهای دهگانه شامل جهتگیری
16
و الگوی استقرار بنا 13،تناسبات و مساحت قطعه 1۴،ب ِر قطعه نسبت به خیابان اصلی 1۵،سطح اشغال قطعه،
تراکم ساختمانی 17،نسبت فضای باز 18،تعداد طبقات 19،قابلیت نفوذپذیری 20،میزان همپیوندی و ارتباط
گرهها 21و شبکه فضاهای باز عمومی 22استنتاج شده است.

شکل  .2نمودار روششناسی پژوهش

پانتهآ علیپور کوهی

تحلیل فرم-ریختشناسانه هسته تاریخی شهر خرمآباد
با بهرهگیری از تکنیکهای  Agraphو Spacemate

سنجش وضعیت محدوده مورد مطالعه ،با مرور طرحهای فرادست ،برداشت پیمایشی و مطالعات میدانی،
بر پایه نرمافزارهای  GIS، AutoCadو  Excelصورت گرفته است .برای تحلیل دادههای بهدست آمده
کمی ( Spacemateدر قالب دیاگرامی
از بررسی شاخصهای دهگانه در محله درب باباطاهر از تکنیک ّ
حاصل از برهمکنش همزمان چهار شاخص «تراکم ساختمانی»« ،سطح اشغال یا فشردگی در طبقه همکف»،
کمی ( Agraphبا پنج شاخص عمده قابل اندازهگیری عمق کلی،
«نسبت فضای باز» و «طبقات») و تکنیک ّ
عمق میانه ،عدم تقارن نسبی ،ارزش همپیوندی و مقدار کنترلی ،در قالب نمایش نقشه محوری محدوده و
خطی-مرکزی خیابان به کمک گراف اولیه و گراف همزاد) بهره گرفته شده است .در جدول 3
نقشههای
ِ
تکنیکهای تحلیلی و ابزار تحلیلی شاخصهای فرم-ریختشناسانه شهری به تفکیک معرفی شده است.
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جدول  .3معرفی تکنیکهای تحلیلی و ابزار تحلیلی شاخصهای دهگانه فرم-ریختشناسانه شهری

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی دهﮔﺎﻧﻪ
ﻓﺮم-رﯾﺨﺖﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮی
١

ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی و اﻟﮕﻮی اﺳﺘﻘﺮار ﺑﻨﺎ

٢

ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﻄﻌﻪ

٣

ﺑِﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺻﻠﯽ

۴

ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل ﻗﻄﻌﻪ

۵

ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

۶

ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز

٧

ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت

٨

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی

٩

ﻣﯿﺰان ﻫﻢﭘﯿﻮﻧﺪی و ارﺗﺒﺎط ﮔﺮهﻫﺎ

١٠

ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎز ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ

ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ

ﺗﮑﻨﯿﮏ Spacemate

ﺗﮑﻨﯿﮏ Agraph

اﺑﺰار ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ

ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی
 GISو AutoCad

ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی
 Excelو AutoCad

ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی
 AutoCadو Agraph

معرفی تکنیک Spacemate

پانتهآ علیپور کوهی

تحلیل فرم-ریختشناسانه هسته تاریخی شهر خرمآباد
با بهرهگیری از تکنیکهای  Agraphو Spacemate

کمی فرمهای ساخته شده در حالت سهبعدیشان ،بررسی تراکم محیط مصنوع است
یکی از راههای تحلیل ّ
کمی در گونهریختشناسی به نام
(جمالی .)1۴7 ،139۴ ،برگهاوسر پونت و هاپت شیوهای برای تحلیل ّ
 Spacemateمعرفی کردهاند که بر رابطه تراکم فیزیکی و شکل شهر استوار است و میتواند چون پلی میان
کیفیت و کمیت ،رابطه بین تراکم و فرم شهر را به وضوح بیان کند (.)Berghauser Pont & Haupt, 2005
یکی از پارامترهای مهم تأثیرگذار در چهره و ریخت شهر ،تراکم محیط ساخته شده 23است که معمو ًال با
تراکم ساختمانی سنجیده میشود .تراکم ساختمانی با ابزار مختلفی سنجیده میشود و متغیرهای زیادی نیز
در آن مؤثرند .برای درک فضایی-کالبدی از بافت و نحوه چیدمان و ارتباط عناصر و اجزای فرم شهری،
بررسی تراکم ساختمانی نمیتواند به تنهایی پاسخگو باشد .چون میزان فشردگی و پراکندگی توده بر
فضا و در نتیجه بر چهره بافت مؤثر است .بنابراین برای درک چیدمان فضایی و دریافت نحوه ارتباطات
عناصر به متغیرهای دیگری نیز نیازمندیم .برگهاوسر پونت و هاپت سه متغیر دیگر تأثیرگذار را سطح
اشغال ،نسبت فضای باز و طبقات ( )Berghauser Pont & Haupt, 2005معرفی کرده و اثبات میکنند
بررسی و تحلیل همزمان این چهار متغیر ،فارغ از مقیاس مطالعه ،میتواند سبب ایجاد درک کالبدی-
فضایی از بافت شود .و در نهایت دید کلی نسبت به آرایش حجمی بافت میتواند بهعنوان راهنما ،به
منظور برنامهریزی بهتر برای فرم آتی شهر بهکار گرفته شود.
برگهاوسر پونت و هاپت پیشنهاد میکنند که تراکم نه تنها بر اساس تراکم ساختمانی ( ،)FSIبلکه ترکیبی
از آن با شاخصهای سطح اشغال یا فشردگی در طبقه همکف ( ،)GSIنسبت فضای باز یا فشار بر فضای
ساخته نشده ( )OSRو طبقات محاسبه گردد تا بین شکلهای مختلف شهری به صورت کارآمدی تمایز
ایجاد شود .آنها دیاگرامی را برای ارزیابی هر چهار متغیر به صورت همزمان ایجاد کردند .این دیاگرام از
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دو محور عمودی و افقی تشکیل شده است که محور عمودی آن را تراکم ساختمانی ،معیار سنجش شدت
ساختوساز و محور افقی آن را سطح اشغال ،معیار سنجش میزان فشردگی محیط ساخته شده تشکیل
میدهد .نسبت فضای باز و طبقات بعد از بهدست آوردن دو شاخص قبلی پدیدار میشود .ترکیب این
چهار شاخص موقعیت مشخصی را برای بافت در اسپیسمیت به خود اختصاص میدهد (Berghauser
 .)Pont & Haupt, 2005, 59از این چهار شاخص بهطور همزمان استفاده میشود و دارای دو بعد است
که در بعد سوم میتواند به تحلیل شکل-زمینه بپردازد .در ادامه به توصیف این چهار شاخص پرداخته
شده است.
( )1تراکم ساختمانی ( :)FSIدر سال  ،11۴۴وزارت بهداشت بریتانیا مساحت طبقات را در رابطه با کل
مساحت موجود در نظر گرفته و شاخصی به نام تراکم یا  FSIرا ارائه داد (Berghauser Pont & Haupt,
 .)2010این شاخص بیانگر تراکم فیزیکی یا کالبدی ساختمان ،فارغ از عملکرد آن است (جمالی،1394 ،
 )161و نسبت سطح زیربنا (سطح کل طبقات) به مساحت قطعه زمین را نشان میدهد .واحد این شاخص
مترمربع بر مترمربع است و به این ترتیب محاسبه میشود:
FSIx=Fx/Ax
 :Fxمساحت زیربنای ساختمان (مساحت کل طبقات)(بر حسب )m2
 :Axمساحت کل زمین (بر حسب )m2
 : xمقیاس مطالعه (قطعه یا بلوک یا محله یا شهر)
( )2سطح اشغال یا فشردگی در طبقه همکف ( :)GSIسطح اشغال ساختمانی در بلوک نسبتی از زمین است
که با قطعات ساختمانی پوشیده شده است (دارابی و دیگران ،21 ،139۵ ،به نقل از .)Moudon, 1989
این شاخص از نسبت فضای ساخته شده در طبقه همکف به مساحت کل زمین بهدست میآید که بیانگر
رابطه بین فضای ساخته شده و فضای ساخته نشده است .واحد این شاخص نیز مترمربع بر مترمربع است
و به این ترتیب محاسبه میشود.
GSIx=Bx/Ax
 :Bxفضای ساخته شده در طبقه همکف (بر حسب )m2
 :Axمساحت کل زمین (بر حسب )m2
 : xمقیاس مطالعه (قطعه یا بلوک یا محله یا شهر)

پانتهآ علیپور کوهی

تحلیل فرم-ریختشناسانه هسته تاریخی شهر خرمآباد
با بهرهگیری از تکنیکهای  Agraphو Spacemate

( )3نسبت فضای باز یا فشار بر فضای ساخته نشده ( :)OSRشاخص نسبت فضای باز ،بیانگر نسبت فضای
ساخته نشده (یا فضای باز) در سطح طبقه همکف به مساحت زیربنای ساختمان (یا مساحت کل طبقات)
است و به توصیف فشار وارد شده از سوی فضای ساخته شده به فضای ساخته نشده میپردازد .برگهاوسر
این شاخص را میزان فضای ساخته نشده در سطح زمین به ازای هر مترمربع از مساحت خالص ساخته
شده در کل طبقات معرفی میکند  )VanNes, Berghauser Pont & Mashhoodi, 2012(.اگر مساحت
طبقه همکف ثابت بماند و مجموع مساحتهای کل طبقات افزایش یابد OSR ،کاهش مییابد و تعداد
افرادی که از فضای ساخته نشده بهره میبرند ،افزایش مییابد (جمالی .)163 ،139۴ ،واحد آن مترمربع
بر مترمربع است و با فرمول زیر محاسبه میشود:
OSRx=)1-GSIx(/FSIx

94
سال دوازدهم • شماره  • 2۵زمستان 1398

( )4تعداد طبقات یا ارتفاع ساختمان ( :)Lمتوسط تعداد طبقات نمایانگر نسبت تراکم ساختمانی به سطح
اشغال است .با فرض ثابت ماندن مساحت طبقه همکف ،اگر سطح کل طبقات افزایش یابد ،شاخص
طبقات افزایش پیدا میکند و با فرض افزایش شاخص سطح اشغال و شاخص تراکم ساختمانی ،شاخص
طبقات ثابت میماند (.)Berghauser Pont & Haupt, 2010
L=FSIx/GSIx

معرفی تکنیک Agraph

پانتهآ علیپور کوهی

تحلیل فرم-ریختشناسانه هسته تاریخی شهر خرمآباد
با بهرهگیری از تکنیکهای  Agraphو Spacemate

مدلسازی شهری دلواپس ارتباط اساسی بین ساختار و فرآیند است ،جاییکه محیط فیزیکی عموم ًا
ساختار و فعالیت انسانی را دربر میگیرد .بر طبق مدل ویلسون ( )2000مدلهای شهری از سه دسته
تشکیل شدهاند :بعضی به اندازهگیری 2۴جذب و بعضی به اندازهگیری فاصله 2۵میپردازند و برخی در
پی نمایش هندسی فضا 26هستند .بتی ( )2013معتقد است بهتازگی تغییر جهت قابل توجهی از مدلهای
مکانمبنا 27با هدف مدلسازی جریانها (مردم ،محصوالت و اطالعات) که توسط جذابیتهای مکانی
تولید میشوند به مدلهای جریانمبنا 28با هدف مدلسازی اینکه چگونه الگوی جریانها مکان را تولید
میکند ،صورت گرفته است .نیومن ( )2010تمایالت امروز را به سمت افزایش گرایش به نمایش شهرها
بهصورت شبکه 29میداند (.)Stavroulaki et al., 2017, 174.1
 Agraphابزاری است برای تحلیل «مدلهای ارتباطی و گره» یا «محوری و کانونی» که با هدف «رابط
کاربری آسان» ،امکان انجام مدلسازی و تجزیه و تحلیل را به خوبی فراهم میکند (Manum, 2009,
 .)170شاخصهای عمده قابل اندازهگیری در آن شامل موارد زیر است:
• عمق کلی 30 TDn ،که نشاندهنده عمق کلی و کوتاهترین فاصله گره مورد نظر از سایر گرههاست.
• عمق میانه 31 MDn ،که میانگین عمق کلی یا میانگین کوتاهترین فاصله از گره  nتا تمام گرههای
دیگر است .اگر  kتعداد کل گرههای سیستم باشد ،با فرمول =MDn 1-TDn/Kمحاسبه میشود.
• عدم تقارن نسبی 32 RA ،که بیانگر تجمیع گره بوده و عددی بین  0و  1است .و از فرمول
 2-K/)1-MD(*2=RAبهدست میآید.
• ارزش همپیوندی 33 i ،که نشاندهنده تعداد مسیرهای ممکن (با در نظر گرفتن کوتاهترین فاصله) از
یک گره نسبت به بقیه گرههاست و عکس عدم تقارن نسبی است .هرچه تقارن نسبی زیاد باشد،
ارزش همپیوندی کمتر است .فرمول آن  RA/1=iاست (.)Manum, 2009, 174
• مقدار کنترلی 3۴ CV ،که مقدار کلی عدد  1به هر گره اختصاص داده میشود و این مقدار در میان
گرههای مرتبط به تساوی توزیع میگردد .در نهایت میزان سهمی که هر گره از گرههای دیگر
دارد ،محاسبه و با هم جمع میشود.
از قابلیتهای آن تولید نقشه محوری است .این نقشه تنها از خطوط محوری مستقیم تشکیل شده است.
تحلیل گراف محوری بر پایه سنجش فواصل مکانی هر گره به هر یک از گرههای دیگر در شبکه انجام
میشود و ارتباطات فضایی را بررسی میکند (.)Stavroulaki et al., 2017, 174
خطی-مرکزی خیابان است .در این نقشهها ویژگیهای هندسی
نوع دیگری از نمایش شبکه راهها نقشه
ِ
و ارتباطات فضایی بسان خطهایی متصل نشان داده شدهاند که این خطوط بخشهایی از خیابان هستند که
به تقاطعها محدود میشوند .این نقشهها دو گونهاند .گونه اول با نام گراف اولیه که در آن تقاطعها همان
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نمونه موردی :محله درب باباطاهر
خرمآباد یکی از شهرها و مرکز استان لرستان است که درون درهاي قرار گرفته که رودخانه خرمآباد ،با
جهت شمالي -جنوبي از خطالقعر آن ميگذرد و قسمت شمالي شهر منظرهاي کوهستاني و ناهموار و
قسمت جنوبي شهر ،چشماندازي جلگهاي دارد .حداقل عرض شهر کمتر از  1100متر است که در ابتداي
دره خرمآباد واقع گردیده و تقریب ًا در وسط جهت طولي جنوب به شمال شهر قرار دارد .شکلگیري شهر
خرمآباد تابع طبیعت شهر بوده است ،به این صورت که هر کجا که از شیب زمین کاسته شده ،شهر در
آن جهت گسترش یافته است (مهندس مشاور آبادبوم قشم .)138۴ ،شهر خرمآباد براساس تقسیمبندی
شهرداری خرمآباد در سال  1393دارای  3منطقه و همچنین در برگیرنده  2۴ناحیه است (مهندسین مشاور
پارت .)26 ،139۴ ،ناحیه  ۵در غرب رودخانه خرمآباد واقع شده است ،این محله جزو قدیمیترین
محدودههای شهر خرمآباد محسوب میشود ،همچنین قلعه تاریخی فلکاالفالک در شرق این محله و کنار
رودخانه واقع شده است (مهندسین مشاور پارت.)122 ،139۴ ،
محله درب باباطاهر ،بخشی از هسته تاریخی شهر خرمآباد است که در این پژوهش مورد بررسی و تحلیل
قرار گرفته است .این محله از شمال به خیابان فردوسي ،از شرق به خیابان امام خمیني ،از جنوب به خیابان
 2۴متري حكیم و از غرب به خیابان حافظ محدود میشود (شکل  .)3بافت فرسوده محله درب باباطاهر
نیز هماهنگ با تحوالت ساختاری و کالبدی صورت گرفته در کل شهر بهعنوان یک بلوک شهری در
بخش مرکزی به صورت کنونی شکل گرفته است .وجود چند اثر تاریخی (شکل  )۴در داخل بافت و قرار
گرفتن آثار با ارزش و ثبت شده تاریخی متعددی همچون قلعه فلکاالفالک و بازار میرزا سیدرضا در
مجاورت این بافت بر اهمیت و توجه به مطالعات و نوع مداخله در زمینه ساماندهی آن میافزاید (مهندس
مشاور آبادبوم قشم.)138۴ ،
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شکل)1( .3مکانیابی ناحیه 5در میان نواحی 24گانه شهر خرمآباد ()2مکانیابی محله درب باباطاهر در ناحیه 5شهر خرمآباد
()3معرفی محدوده محله درب باباطاهر
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گرهها هستند و مسیر اتصالی بین آنها با محورهای خطی مشخص میشود .گونه دوم با نام گراف همزاد
که برعکس گراف اولیه بوده و وسط خطوط محوری بهعنوان گره تعریف شده و ارتباط بین خیابانها از
طریق اتصال گرهها حاصل میشود (.)Stavroulaki et al., 2017
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شکل .4محدوده بافت فرسوده محله درب باباطاهر در ناحیه  5شهر خرمآباد
منبع :مهندس مشاور آباد بوم قشم1384 ،

بحث
با برداشت از تعاریف ،مفاهیم و نظریات اندیشمندان ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای تحلیل فرم-
ریختشناسانه بهدست آمد .شاخصهای دهگانه برخی وابسته به فضا و برخی وابسته به توده هستند.
شاخصهای توده عبارتاند از )1( :جهتگیری و الگوی استقرار بناها )2( ،تناسبات و مساحت قطعه،
( )3ب ِر قطعه نسبت به خیابان اصلی )۴( ،سطح اشغال قطعه )۵( ،تراکم ساختمانی )6( ،نسبت فضای باز و
( )7تعداد طبقات .شاخصهای فضا عبارتاند از )8( :قابلیت نفوذپذیری )9( ،میزان همپیوندی و ارتباط
گرهها و ( )10شبکه فضاهای باز عمومی .در ادامه به تحلیل هر شاخص پرداخته میشود.

بررسی شاخصها بر اساس تکنیک Spacemate

پانتهآ علیپور کوهی
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در این بخش شاخصهای مرتبط با توده مورد بررسی قرار میگیرند.
( )1شاخص جهتگیری و الگوی استقرار :قطعات دارای  111درجه اختالف بین جهت استقرار نسبت
به یکدیگر هستند .این اختالف زیاد گویای ارگانیک بودن بافت است .طبق جدول  ۴اغلب قطعات در
جهت شمال شرقی-جنوب غربی با زاویه  62درجه از شرق تا  87درجه قرار گرفتهاند .قطعات شمالی-
جنوبی و شمال غربی-جنوب شرقی با زاویه  7درجه از غرب نیز در محله دیده میشوند.
( )2شاخص تناسبات و مساحت قطعه :مساحت هر قطعه در محله مورد مطالعه نشاندهنده وجود انواع
قطعات ریزدانه ،متوسط و درشتدانه با غلبه قطعات درشتدانه در همجواری قلعه فلکاالفالک و در
بخشهای مرکزی محله و استقرار قطعات ریزدانه اغلب با کاربری تجاری در لبه خیابانهای اصلی دور
محله است.
( )3شاخص ب ِر قطعه نسبت به خیابان اصلی :میانگین بِر قطعات نسبت به خیابان اصلی  7.79متر است که
نشانی از عمق زیاد خانهها در عین بر کم آنها است.
( )4شاخص مساحت سطح اشغال قطعات :دارای اختالفی زیاد در بازه  ۵مترمربع تا  ۵۴۴مترمربع (مطابق
جدول  )۴است .میانگین مساحت سطح اشغال حدود  92بوده که نشاندهنده باال بودن سطح اشغال است.
نمونهای از گونهبندی قطعات در جدول ۵با سطح اشغال  100درصد و سطح اشغال بین  ۴0تا  100درصد
قابل رؤیت است.
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ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐّﻤﯽ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻞ ﻗﻄﻌﻪ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل
ﻗﻄﻌﻪ

ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺻﻠﯽ

ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار

4.67

4.67

1.17

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

137.12

91.78

7.79

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار

885.25

543.75

30.00

ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی و اﻟﮕﻮی اﺳﺘﻘﺮار ﺑﻨﺎﻫﺎ
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کمی برای سنجش توده در دوبعد
جدول .4کمترین مقدار ،بیشترین مقدار و میانگین شاخصهای ّ

جدول  .5نمونهای از الگوی گونههای قطعات زمین در هسته تاریخی خرمآباد
GSI<1

GSI=1

جدول  .۶نمونهای از الگوی گونههای قطعات زمین در هسته تاریخی خرمآباد

ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار

0.14

0.14

0.00

1

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

0.79

1.11

0.31

1.41

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار

1.00

3.00

5.74

3

پانتهآ علیپور کوهی

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐّﻤﯽ

ﺷﺎﺧﺺ :٤
ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل
)(GSI

ﺷﺎﺧﺺ :٥
ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
)(FSI

ﺷﺎﺧﺺ :٦
ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز
)(OSR

ﺷﺎﺧﺺ :٧
ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت
)(L

تحلیل فرم-ریختشناسانه هسته تاریخی شهر خرمآباد
با بهرهگیری از تکنیکهای  Agraphو Spacemate

( )۵شاخص تراکم ساختمانی )6( ،شاخص نسبت فضای باز و ( )7شاخص تعداد طبقات :جهت بررسی
کمی میتوان گفت مهمترین آنها تراکم ساختمانی است .همانطور که اشاره شد ،میتوان تأثیر
شاخصهای ّ
همزمان تراکم ساختمانی را بر سه شاخص دیگر یعنی سطح اشغال قطعه ،نسبت فضای باز و تعداد طبقات به
کمک اسپیسمیت بررسی کرد .از اینرو ابتدا هریک بهصورت جداگانه در نرمافزار  AutoCadاندازهگیری
و در نرمافزار  Excelتحلیل شده است (ارقام حاصل در جدول 6جمعبندی شده است) و سپس تأثیر
همزمان هر شاخص در شکل  ۵ترسیم گردیده است .در نهایت جایگاه محله درب باباطاهر در دیاگرامی
که برگهاوسر پونت و هاپت بر اساس پژوهشهای خود بهعنوان مبنا مطرح کردهاند ،مشخص میشود.
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مطابق دیاگرام حاصل از اسپیسمیت شکل  ۵در محورهای مختصات ،محورyها ( FSIشاخص تراکم
ساختمانی) و محورxها ( GSIشاخص مساحت سطح اشغال) قلمداد میشود .این نمودار از دو گونه خط
با دو شیب مثبت و منفی تشکیل شده است .خطوط با شیب مثبت نمایانگر ( Lشاخص تعداد طبقات) و
خطوط با شیب منفی نمایانگر ( OSRشاخص نسبت فضای باز) هستند.
به ازای هر قطعه ساختمانی با یک  FSIو  ،GSIدر سیستم مختصات نمودار یک نقطه پدیدار میشود .پس
از وارد کردن جایگاه هر یک از قطعات محله مورد مطالعه در قالب نقاط فضایی بر نمودار ،ابتدا بدون
توجه به  OSRو با در نظر گرفتن ( L=1شیب ثابت خط) نقاطی بر نمودار حاصل میشود که دارای شیب
مثبت یکسان بوده و از معادله  FSI=m.GSI+FSI0با  m>0بهدست میآیند .این نقاط در قالب خطوطی
با شیب مثبت قابل بازشناسیاند .همچنین در  L=2خطی با شیب مثبت حاصل میشود که تمام نقاط روی
آن دو طبقه بوده و هر یک  FSIو  GSIمختص به خود را دارند .با توجه به اینکه محله درب باباطاهر تنها
یک ساختمان باالی دو طبقه دارد و یک نقطه نمیتواند نمایانگر خط باشد ،تنها دو خط با  L=1وL=2
با شیب مثبت در نمودار نمایان است .در گام بعدی بدون توجه به  Lو با در نظر گرفتن نقاط دارای OSR
عددی آن که زیر  1است ،خطوطی با شیب منفی حاصل میشود که از معادله
یکسان ،بهدلیل ماهیت
ِ
 FSI=m.GSI+FSI0با  m<0بهدست میآیند .با توجه به دیاگرام خط  ،OSR=0.06دارای بیشترین شیب
است که به خط عمود نزدیک است .نشانگر قطعاتی است که با  ،GSI=1سطح اشغال آنها به  1نزدیک
است یعنی  %100ساخته شدهاند و تراکم ساختمانی آنها نیز به نسبت سایر قطعات بافت باالست ،پس از
 OSRکمی برخوردارند یعنی سطح فضای باز آنها بسیار کم و روبه  0است .در مقابل در خط ،OSR=0.61
با توجه به شیب منفی کمتر خط در نمودار ،با دانهبندی متعادلتر با سطح فضای باز بهتر روبرو میشویم.
سطح اشغال و تراکم ساختمانی با یکدیگر نسبت مستقیم دارند و با افزایش یکی دیگری نیز افزایش
مییابد .سطح اشغال و نسبت فضای باز میزان فشرده بودن بافت را نمایش میدهند .نسبت فضای باز
بهطور میانگین بسیار پایین و حدود ( 0.31طبق جدول  )6بوده که حاکی از فشرده بودن بافت است.
با توجه به اینکه تعداد طبقات قطعات یک یا دو بوده و تنها یک قطعه سه طبقه در محله درب باباطاهر
وجود دارد ،تراکم ساختمانی به علت کم بودن تعداد طبقات ،زیاد نبوده ،بهطور میانگین  1.1است.
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شکل  .5دیاگرام  Spacemateبافت تاریخی شهر خرمآباد ،محله درب باباطاهر
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در این بخش به بررسی قابلیت نفوذپذیری ،میزان همپیوندی و ارتباط گرهها و شبکه فضاهای باز عمومی،
که شاخصهای درگیر با فضا هستند ،پرداخته میشود.
3۵
( )8شاخص قابلیت نفوذپذیری :مطابق جدول ،7تعداد بلوکها در این محله شامل شش مورد است که
بهدلیل بزرگ بودن نیمی از آنها سهولت دسترسی از خیابانهای اطراف به قلب بلوک را با مشکالتی
روبهرو کرده است .الگوی خیابانها 36نشان از ارگانیک بودن بافت است که با خیابانهای پیچدرپیچ و
تعداد  1۵بنبست 37از خوانایی بافت کاسته میشود .محله دارای  16تقاطع است که تنها یکی از الگوی
تقاطعها 38چهارراه و بقیه سهراه است که بر نفوذپذیری کم بافت صحه میگذارد.
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بررسی شاخصها بر اساس تکنیک Agraph

جدول  .7نمایش الگوی بلوکبندی و خیابانها و الگوی تقاطعها در شبکه فضاهای باز عمومی
اﻟﮕﻮی ﺑﻠﻮکﺑﻨﺪی

اﻟﮕﻮی ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ

٦

١۵

ﺗﻌﺪاد ﺑﻠﻮکﻫﺎ

۴١

٣٩

ﺗﻌﺪاد ﺑﻦ ﺑﺴﺖﻫﺎ

اﻟﮕﻮی ﺗﻘﺎﻃﻊﻫﺎ

۴٠

١٧
١٦ﺳﻪ راﻫﯽ و ١ﭼﻬﺎرراﻫﯽ
٤٢

ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺎﻃﻊﻫﺎ

( )9شاخص میزان همپیوندی و ارتباط گرهها و ( )10شاخص شبکه فضاهای باز عمومی :در این پژوهش
برای نمایش شبکه دسترسی و ارتباطات فضایی بافت از دو نوع نقشه استفاده شده است .نقشه اول نقشه
محوری که از خطوط محوری مستقیم تشکیل شده و ارتباط گره با سایر گرهها را بررسی میکند .بر طبق
نقشه محوری محدوده مورد مطالعه ،ارتباطات فضایی کمی بوده و اغلب گرهها با نمایش سلسلهمراتبی به
خطی-مرکزی خیابان است که با گراف اولیه و گراف همزاد در
بنبست ختم میشوند .نقشه دوم نقشه
ِ
جدول  8نمایش داده شده است.

ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺤﻮری

در ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺤﻮری ادراک اﻧﺴﺎن از ﻓﻀﺎ ﻋﯿﻨﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻣﺤﻮر وﺳﻂ ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﯿﺪانﻫﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻄﻮط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ آن وﺟﻮد دارد و
ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی ﮐﺎﻟﺒﺪی را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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جدول  .8نمایش نقشه محوری ،گراف اولیه و گراف همزاد در محله درب باباطاهر
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در ﮔﺮاف اوﻟﯿﻪ ،ﮔﺮهﻫﺎ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺒﻪﻫﺎ
ﻗﻄﻌﺎت ﺧﯿﺎﺑﺎن .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺎط اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﺴﯿﺮ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد .در اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺪلﺳﺎزی
ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ داده ﻣﯽﺷﻮد ).(Stavroulaki et al., 2017

ﮔﺮاف اوﻟﯿﻪ

ﮔﺮاف ﻫﻤﺰاد
)ﻫﻤﺎن ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﺮماﻓﺰار
 Agraphاﺳﺖ(

در اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻄﻮط ﻣﺤﻮری ﻫﻤﺎن ﮔﺮهﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻘﺎﻃﻊﻫﺎ در
ﮔﺮاف اوﻟﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﻣﺤﻮری ﻓﻘﻂ
واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺸﻪ و ﮔﺮاف را ﺧﻠﻖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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شکل .6نقشه  Agraphمحله درب باباطاهر
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نقشه بهدست آمده از محله درب باباطاهر در نرمافزار ( Agraphشکل  )6دارای  ۴0فضا است .در این
نرمافزار وسط هر بخش از خیابان بهعنوان یک گره یا یک فضا شمارهگذاری شده و ارتباطات بین فضاها
از طریق یک خط نشان داده میشود .طبق بررسی میزان همپیوندی و ارتباطات فضاها نتایج زیر حاصل
گردید.
در این گراف فضای شماره  26با دارا بودن کمترین مقدار  TDnیعنی کوتاهترین فاصله از سایر گرهها ،با
عدد  ،122دارای دسترسی مناسب از سایر فضاهای محدوده مورد مطالعه به خود است و از پتانسیل باالیی
برای تبدیل شدن به مرکز محله برخوردار است .پس میتواند محل استقرار تسهیالت رفاهی و خدمات
مورد نیاز محله باشد تا میزان دسترسی عادالنه به خدمات برای تمام نقاط سطح محله یکسان باشد .فضای
شماره  2۴و  2۵با دارا بودن بیشترین عمق کلی یعنی عدد  207نمایانگر کمترین نفوذپذیری بوده و با
توجه به بنبست بودن آنها ،بیشترین مجموع فاصله را از سایر فضاها دارند.
مطابق جدول RA ،9طیفی بین  0.1تا  0.21را داراست که این مقدار به دلیل اینکه به  0میل میکند،
عدم تقارن نسبی را نمایش داده و بر بوتهای بودن گراف اذعان دارد و نشاندهنده این است که گرهها
حول فضاها قرار دارند و ارتباط فضایی مناسب است و تجمع در این محدوده زیاد است .بیشترین مقدار
همپیوندی ( 9.۵1 )iدر فضای شماره  26است که در واقع با  7فضای دیگر ارتباط مستقیم دارد و
نشاندهنده ارزش همپیوندی بیشتر و ارتباطات بیشتر است.
مقدار کنترلی ( )CVدر این پژوهش دارای بیشترین مقدار  2.33و کمترین مقدار  0.20است و میانگین
مقدار کنترلی  1شده است .اکثر نقاط عددی کمتر از  1دارند که بر ارتباطات کمتر و نفوذناپذیری بافت
صحه میگذارد .گرههای شماره  3۴ ،31 ،27 ،26 ،23 ،20 ،19 ،1۵ ،1۴ ،12 ،11 ،9 ،7 ،۴ ،3 ،0و 36
یعنی  18فضا از  ۴0فضای موجود دارای ارتباط مناسب با سایر گرهها هستند و تعداد  22گره ،ارتباطی
نامناسب دارند که نشاندهنده کوچههای باریک و بنبست و نفوذپذیری پایین بافت فرسوده تاریخی
محله درب باباطاهر است.

نتیجهگیری

پانتهآ علیپور کوهی

تحلیل فرم-ریختشناسانه هسته تاریخی شهر خرمآباد
با بهرهگیری از تکنیکهای  Agraphو Spacemate

بر اساس مطالعات نظری و با بررسی سیر اندیشههای نظریهپردازان در حوزه فرم شهری و ریختشناسی
شهری ،میتوان این دو مفهوم را به این شکل تعریف کرد .فرم شهر همان شکل شهر است که در حالت
سهبعدی نمود مییابد .فرم شهر به مثابه یک سیستم باز عمل میکند و شامل اجزایی است که سازوکار
هر جزء در آن مهم تلقی میشود ،ارتباط متقابل و دوبهدوی اجزا با هم و نحوه ترکیبشان در فرم شهری
مؤثر است .فرم شهر ترکیبی از واقعیت ،عینیت و ذهنیت است و عالوه بر منظر عینی و ملموس ،منظر
ذهنی و مضامین حسی-ادراکی را نیز دربر میگیرد .فرم شهر بهطور خاص با ماهیت و چیستی بافت شهر
مرتبط است.
از جمله مطالعات اصلی در تحلیل کالبدی فرم ،تحلیلهای ریختشناسانه شهری هستند .ریختشناسی
شهری به مثابه یک گفتمان (یک رویکرد) تالش دارد تا فرم شهری را مورد بررسی قرار دهد .از یک
سو ،با شکل و فرم و ساماندهی درونی اجزای شهر سروکار دارد و از سوی دیگر ارتباطات ،شیوه چیدمان
و انسجام و انتظام میان اجزای شهر را در بطن یک کل واحد و در پس ساختار کلی و در خالل روابط میان
اجزا کنکاش میکند.
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شکل  .7مقایسه جایگاه بافت تاریخی محله درب باباطاهر در دیاگرام  Spacemateبا سایر بافتهای شهری
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ابعاد سنجش فرم-ریخت شهری را میتوان شامل «بافت» (در قالب عناصر) و «ساخت» (در قالب
ارتباطات) دانست .مؤلفههای سنجش فرم-ریختشناسانه شهری در بعد «بافت» در دو دسته «توده و
فضا» طبقهبندی میشوند .در تحلیل توده «گونه قطعه ساختمانی» و در تحلیل فضا «گونه میدان و گونه
خیابان» مهم تلقی میشوند .این مؤلفهها در بعد «ساخت» به دو دسته «پر و خالی» قابل طبقهبندی هستند.
خالی ساخت بررسی ارتباطات
در تحلیل بخش پر ساخت بلوک و نحوه چیدمان قطعات و در تحلیل بخش ِ
و ساختار خیابانها و الگوی پراکنش فضایی میدانها مطرح میشود.
با تناظر این هفت مؤلفه ،شاخصهای دهگانه شامل شاخصهای تحلیل توده :جهتگیری و الگوی استقرار
بناها ،تناسبات و مساحت قطعه ،ب ِر قطعه نسبت به خیابان اصلی ،سطح اشغال قطعه ،تراکم ساختمانی،
نسبت فضای باز و تعداد طبقات و شاخصهای بررسی فضا :قابلیت نفوذپذیری ،میزان همپیوندی و
ارتباط گرهها و شبکه فضاهای باز عمومی استنتاج میشود.
به منظور تحلیل فرم-ریختشناسانه شهری ،هریک از این شاخصها در محله درب باباطاهر بررسی
گردید که نتایج حاصل در جدول 10جمعبندی شده است .محله درب باباطاهر که در هسته تاریخی بافت
فرسوده شهر خرمآباد واقع شده است ،بهدلیل دارا بودن بافت ارزشمند تاریخی ،کاربریهای قدیمی،
راسته بازار قدیمی و همجواری با قلعه فلکاالفالک ،دارای ویژگیهای منحصر بهفرد کالبدی-فضایی
است .بافت محله بهدلیل فرسودگی بافت ،نفوذپذیری کم و حضور گردشگران بسیار ،تهدید میشود.
کمی بافتهای شهری مختلف
بنابر مطالعات صورت گرفته در این پژوهش ،برای شناسایی و تحلیل ّ
تکنیک  Spacemateمیتواند راهگشا باشد .این تکنیک بهطور همزمان تأثیر چهار شاخص مهم یعنی
سطح اشغال ،تراکم ساختمانی ،تعداد طبقات و نسبت فضای باز را بررسی میکند و جایگاه ویژه هر بافت
را به نمایش میکشد .به باور برگهاوسر پونت و هاپت ،هر بافت با توجه به بافت و ساخت خود جایگاه
خاص و قابل تمایزی نسبت به بافتهای دیگر مییابد و اثر انگشت فضایی خود را بر دیاگرام میزند.
«دیاگرام مبنا» که حاصل از مطالعات ایندو اندیشمند
شکل  6جایگاه محله تاریخی درب باباطاهر را روی
ِ
است ،نشان میدهد و مناطق مورفولوژیک و حوزههای همگن گونهریختشناسانه را نمایش میدهد .این
شکل بیانگر غلبه بلوکهای خطی فشرده کمارتفاع و طیف متنوعی از سطح اشغالها با تراکمهای ساختمانی
مشخص است که با تعداد طبقات 1و 2دارای فضای باز کم و بافت درهمتنیدهای در ریختشناسی محله
درب باباطاهر است .شکل  7با توجه به اکثریت قطعات ترسیم شده و تعداد کمی از قطعات بهصورت
پراکنده در ناحیه  Bو  Aنیز قرار میگیرند و برخی خانههای درونگرا با ارتفاع کم هستند.
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تکنیک  Agraphنیز به کمک نقشه محوری و نقشههای محوری-کانونی امکان تحلیل مؤلفههای فضایی
را فراهم میآورد .همانطور که اشاره شد ،نقشه محوری بر مبنای خطوط محوری مستقیم در فضاها استوار
است و میزان نفوذپذیری فضا و قابلیت دسترسی مستقیم به فضاها را نشان میدهد .نقشههای محوری-
کانونی شامل گراف اولیه و گراف همزاد هستند .اینگونه نمایش ارتباط نقشه و گراف در محله درب
باباطاهر نمایانگر ارتباط نامناسب فضاهای شهری ،نفوذناپذیری بافت ،نبود شبکه همپیوند فضایی است.
تحلیل شاخصها در جدول 10قابل مشاهده است و ضرورت طراحی و برنامهریزی فرمی-ریختشناسی
شهری را در محلههای تاریخی بیان میکند.
جدول  .10تحلیل شاخصهای دهگانه فرم-ریختشناسانه نمونه موردی
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی دهﮔﺎﻧﻪ
ﻓﺮم-رﯾﺨﺖﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮی
ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی و
اﻟﮕﻮی اﺳﺘﻘﺮار ﺑﻨﺎ
ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت و
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﻄﻌﻪ
ﺑِﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺻﻠﯽ

ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
اﺑﺰار ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺑﺰار  GISو
AutoCad

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑِﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﻢﺟﻮار ﺧﻮد ٨ ،ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ.

ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل ﻗﻄﻌﻪ
ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز

ﺗﮑﻨﯿﮏ Spacemate
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺑﺰار  Excelو
AutoCad

ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی
ﻣﯿﺰان ﻫﻢﭘﯿﻮﻧﺪی و
ارﺗﺒﺎط ﮔﺮهﻫﺎ
ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎز ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ
در ﻣﺤﻠﻪ درب ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ
اﻏﻠﺐ ﻗﻄﻌﺎت در ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ-ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ زاوﯾﻪ  ۶٢درﺟﻪ از ﺷﺮق و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ زاوﯾﻪ ١٧٣
درﺟﻪ در ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ-ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﻄﻌﺎت در اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد
)از  ۵ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺗﺎ  ٨٨۵ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(.

ﺗﮑﻨﯿﮏ Agraph
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺑﺰار
 AutoCadو Agraph

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل ﻗﻄﻌﺎت  ٩٢درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻢ ﻓﻀﺎی
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﻗﻄﻌﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ  ١/١اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم ﺗﻨﻮع در ُاﻓﺖوﺧﯿﺰ ﺧﻂ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ.
ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎ در ﺑﺎﻓﺖ و ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﺑﺎﻻی ﺑﺎﻓﺖ اذﻋﺎن دارد.
ﯾﮏ و دو ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮدن ﺑﺎﻓﺖ و وﺟﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ،ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺑﺎﻓﺖ،
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﻫﺴﺘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و در ﺟﻮار ﻗﻠﻌﻪ و ﺑﺎزار ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ.
ﺗﻌﺪد ﺑﻦﺑﺴﺖﻫﺎ و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏ و ﭘﯿﭻدرﭘﯿﭻ ،ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ارزش ﻫﻢﭘﯿﻮﻧﺪی در ﻓﻀﺎی ﺷﻤﺎره ) ٢۶ﺷﮑﻞ  (۵دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن
ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﻪ را دارد.
ﺑﺰرگ ﺑﻮدن ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز و ﺑﻠﻮکﻫﺎی ﺑﺎ ﻃﻮل زﯾﺎد و ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی ﮐﻢ ،ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎز
ﻋﻤﻮﻣﯽ را از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﺒﺐ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪن ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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از نتایج حاصل از بررسی شاخصهای دهگانه فرم-ریختشناسانه شهری حاصل از چارچوب مفهومی
کمی اگراف و اسپیسمیت در محدوده تاریخی
پیشنهادی و تحلیل هریک از آنها با تکنیکهای ّ
خرمآباد ،برای محله درب باباطاهر میتوان  ۴منطقه مورفولوژیک را مطابق با شکل  8برشمرد .ازاینرو
الزامات و راهکارهای طراحانه به منظور حل معضالت بافت تاریخی خرمآباد با توجه به تحلیلهای فرم-
ریختشناسانه شهری به تفکیک ابعاد «بافت و ساخت» در هر زون به شرح زیر است.
منطقه مورفولوژیک  :1شامل بلوک 3؛ بعد «بافت» (در قالب عناصر)؛ با دانهبندی متوسط دارای سطح
اشغال متوسط روبه باالست و از نسبت فضای باز بهتری در بخش خصوصی برخوردار است .حفظ تاب
خیابانها و بهرهگیری از آن به منظور احداث خیابانهای جدید با احترام به زون بافت توصیه میشود .بعد
«ساخت» (در قالب ارتباطات)؛بلوکی لوزیشکل است که دارای فضاهایی با کمترین میزان نفوذپذیری
در سطح کل محله است .با پنج بنبست و فاقد فضای جمعی و فضای باز مناسب است .پیشنهاد میشود
با بازکردن تعدادی از بنبستها و تعریض آنها ارزش همپیوندی فضایی و قابلیت پیادهمداری در بافت
افزایش یابد.
منطقه مورفولوژیک  2شامل بلوک  4 ،2و  :5بعد «بافت» (در قالب عناصر)؛ دارای اکثریت قطعات با
گونههای حیاط مرکزی و یو شکل که حفظ اینگونه قطعات با قابلیت بسط در ساختوسازهای جدید
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همسو با زیست-بوم محدوده پیشنهاد میشود .بهدلیل وجود خیابانهای کمعرض در کل این بخش ،نیاز
به تعریض بر اساس طرح تفصیلی  9۴مطابق با تاب بافت دیده میشود .دو گونه میدان بیشکل در بخش
شمالی وجود دارد که حفظ فیزیکی و کالبدی آن بهدلیل بار خاطراتی و گذشته ارزشمند فضایی مهم تلقی
میشود .بعد «ساخت» (در قالب ارتباطات)؛ از نظر میزان اتصاالت دارای باالترین نفوذپذیری در سطح
محله است ،از پخشایش فضایی مناسب میدانها و خیابانها برخوردار است که ایجاد یک فضای همگانی
در بخش جنوبی محدوده توصیه میگردد تا با ایجاد شبکه نمادین فضایی در خوانایی بافت مؤثر باشد.
بهدلیل باالترین دسترسی و بیشترین همپیوندی فضایی در این زون (با توجه به تحلیل اگراف) ،پیشنهاد
میشود یک مرکز محله جمعی با قابلیت دسترسی عادالنه به همه نقاط محله ،به همراه استقرار کاربریها
و تسهیالت خدماتی و رفاهی مورد نیاز احداث شود.
منطقه مورفولوژیک  :3شامل بلوک :6بعد «بافت» (در قالب عناصر)؛ اکثریت قطعات راستای شمالی-
جنوبی با راستای زوایای مختلف و بهصورت ریزدانه هستند .دارای چند قطعه درشتدانه مخروبه است
که نیازمند بهسازی و تزریق کاربری عمومی بهعنوان محرکی برای احیای بافت هستند .لبه غربی با
کاربری تجاری دارای  %100سطح اشغال است و بهدلیل فشردگی بلوک در بخش میانی تجمیع قطعات
طبق ضوابط سازمان نوسازی بهسازی پیشنهاد میشود .در کل محدوده تنها دو بنبست با طول کم وجود
دارد و خیابانهای داخلی محله که در سمت شرق بلوک واقع شدهاند ،از نفوذپذیری پایینی برخوردارند که
با ایجاد یک خیابان شرقی-غربی ،این زون تاحدی نفوذپذیر میشود .بعد «ساخت» (در قالب ارتباطات)؛
بلوک بزرگ مقیاس با گسترش خطی و نفوذپذیری بسیار پایین ،میتواند به دو بلوک تقسیم شود .بهدلیل
ارزش همپیوندی فضایی کمتر از  ۵0درصد ،پیشنهاد میشود با ایجاد میدانچهای محلی در مرکز بافت،
از فشردگی بافت کاست .بهدلیل نزدیکی لبه غربی این زون با بازار تاریخی میتواند در حیطه فرامحلی
عمل کند.
منطقه مورفولوژیک  :4شامل بلوک  :1بعد «بافت» (در قالب عناصر)؛ این منطقه مورفولوژیک دارای
قطعات ساختمانی متوسط و ریزدانه است ،دارای گونه ساختمانی شمال شرقی-جنوب غربی با حیاط
جنوبی و گونه ال شکل است که بهدلیل همجواری با قلعهفلکاالفالک نیازمند حفاظت بافت تاریخی
موجود و نوسازی ابنیه در جهت ارتقای منظر است .با توجه به بافت تجاری در لبه شرقی و شمالی بلوک،
نیمی از قطعات از سطح اشغال 100درصد و نیمی با سطح اشغال بسیار باال ،نسبت فضای باز کمی وجود
دارد که میتواند با ایجاد فضاهای جمعی تعدیل شود .با وجود خیابانهای عریض در سه وجه بلوک،
ورودی قابل توجهی به داخل بافت وجود ندارد و تنها با سه بنبست دارای نفوذپذیری بسیار کمی است.
تنها یک ساختمان سه طبقه در آن دیده میشود ،که باید ضوابط تراکمی طرح تفصیلی مبنی بر حداکثر
دوطبقه بودن قطعات اعمال گردد .بعد «ساخت» (در قالب ارتباطات)؛ بلوک ال شکل است که با مقیاس
بزرگی هم در طول و هم در عرض بهصورت خطی استقرار یافته است .به منظور افزایش نفوذپذیری
و ارتقای ماهیت گردشگری بافت تقسیم آن به سه بلوک با خیابانهای پیادهمدار پیشنهاد میشود .از
آنجاییکه در تحلیل اگراف ،نقاط کانونی این بلوک از ارزش همپیوندی بسیار پایینی برخوردار بود،
ایجاد دو میدانچه جمعی برای تنفس بافت فشرده و ریزدانه با حفظ دید به قلعه پیشنهاد میگردد .با توجه
به ماهیت گردشگری آن میتواند در حیطه فرامحلی عمل کند.
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axial map
road-centre-line maps
primal graph
dual graph
Webber
adapted space
shape
townscape
city image analysis
overlay analysis and geographic information systems
urban morphology
Johann Wolfgang Von Goethe
orientation and pattern of building establishment
proportion and area of the lots
The segment relative to the main street
Ground Space Index )GSI(
Floor Space Index )FSI(
Open Space Ratio )OSR(
layers or building height
permeability
degree of integration and the relationship of the nodes
network of public spaces
built environment density
attractive
distance
geometric representation of space
location-based
flow-based
networks
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relative asymmetry
integration
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