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Investigating the Relationship between Smart Growth 
Parameters and the Theory of Space Syntax in a Variety of 
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As time goes on and cities expand, various issues, such as traffic problems, noise and air 
pollution, urban sprawling, land use incompatibility, and so on, are plaguing urban managers. 
Sustainable development is one of the methods that tries to improve the current problems of 
cities by relying on minimal use of resources. One component of this model is smart growth, 
which claims to be consistent with the principles of sustainability. This paper attempts to 
explore the relationship between these indicators by examining the main parameters of smart 
growth and its adaptation to the components of spatial arrangement theory in three urban 
contexts in Bojnourd. In this regard, three main components of smart growth (pedestrian 
capability, user mixing and public transport) in these contexts have been investigated using 
TOPSIS and ANP methods. UCL Depthmap software has also been used to analyze space syntax 
indices.
This research was a developmental one and observational methods, questionnaires and 
libraries were used for data collection. The results indicate that walk-ability and mixed land 
use indices in the three investigated contexts were affected by the connectivity and integration 
of passages. However, in the study of public transport accessibility index, the impact of these 
indices has not been seen.
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  چکيده

با گذشت زمان و گسترش شهرها مسایل مختلفی اعم از مشکالت ترافیکی، 
یر ها و غیره گریبانگرویی، ناسازگاری کاربریو هوایی، پراکندههای صوتی آلودگی

هایی است که با تکیه بر استفاده مدیران شهری است. توسعه پایدار از جمله روش
های حداقلی از منابع سعی در بهبود معضالت فعلی شهرها دارد. یکی از مولفه

  ری است.این الگو، رشد هوشمند است که مدعی انطباق با اصول پایدا
این مقاله سعی دارد با بررسی پارامترهای اصلی رشد هوشمند و انطباق آن با 

های تئوری چیدمان فضا در سه بافت شهری موجود در بجنورد به کشف مولفه
ها بپردازد. در این راستا سه مولفه اصلی رشد هوشمند روابط بین این شاخص

ها با نقل عمومی) در این بافتمداری، اختالط کاربری و حمل و (قابلیت پیاده
اند. همچنین برای تحلیل بررسی شده ANPو  TOPSISگیری از روش بهره

  استفاده شده است.  Depthmap	UCLافزار های چیدمان فضا نیز از نرمشاخص
نامه و های میدانی، پرسشای بوده و از روشپژوهش حاضر از نوع توسعه

ای برای گردآوری اطالعات استفاده شده است. نتایج حاصل بیانگر این کتابخانه
مداری و اختالط کاربری در سه بافت مورد های قابلیت پیادهاست که شاخص

ن اند و با افزایش ایدهپذیری معابر بوپیوندی و اتصالبررسی، تاثیرپذیر از هم
شود. اما در ها دیده میمداری و اختالط کاربری در بافتها، افزایش پیادهشاخص

بررسی شاخص دسترسی به حمل و نقل عمومی در این پژوهش تاثیرپذیری 
  یادشده دیده نشده است. 

  ، پایداریANP ،TOPSISرشد هوشمند، چیدمان فضا،  ها:کلیدواژه
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  مقدمه
 -های روستارویی شهری، مهاجرتیکی از عوامل متاثر در پراکنده

شهری و اسکان مهاجرین در حومه شهرها است. رشد هوشمند با 
 زیست محیط حفظ گانه مورد تصویب در آژانستکیه بر اصول ده

و انطباق بر اصول پایداری با هدف کاهش  (EPA)آمریکا 
رویی شهری سعی در بهبود مشکالت ترافیکی، تخریب باغات پراکنده

و اراضی کشاورزی، آلودگی هوا، وابستگی شدید به خودرو، 
شهری و غیره دارد. شهر بجنورد پس از های درونتوجهی به بافتبی

وند رو به رشد سریعی را طی ، ر۱۳۸۳مرکز استان شدن در سال 
شهری زیادی در  -های روستانموده و همچنین شاهد مهاجرت

نشینی و سالیان اخیر بوده است. این امر موجب گسترش حومه
های جدید در جهت اسکان مهاجرین شده است. انواع پیدایش بافت

های شهری در شهر بجنورد اعم از قدیمی، میانه و جدید هر بافت
ای خاص دارای مشکل در شبکه ارتباطی سبتی و از جنبهکدام به ن

های مختلف، دسترسی به حمل پیاده و سواره، دسترسی به کاربری
و نقل عمومی و غیره دارند. چیدمان فضا روشی برای تحلیل کمی 
عوامل کیفی است. این تئوری بر این باور است که حرکت، اساساً 

ت و محصول اصلی شناسی شهر اسیک مساله مرتبط با ریخت
وری که طبندی فضا و نحوه ارتباط بین عناصر شهری است؛ بهپیکره
بینی عنوان عامل اصلی پیشتواند بهتنهایی میبندی فضایی بهپیکره

حرکت عابر پیاده در نظر گرفته شود. بر این اساس با انطباق 
 بندی فضایی بههای رشد هوشمند و تحلیل حاصل از پیکرهشاخص
. شودهای شهری پرداخته میدهی نظام حرکتی در بافت محلهسامان

سنجی میان پارامترهای چیدمان فضا پژوهش حاضر با هدف ارتباط
و رشد هوشمند سه محدوده در سه نوع بافت موجود در شهر بجنورد 
  را منتخب و از ابعاد مختلف مورد سنجش و بررسی قرار داده است. 

  

  هامواد و روش
دنبال شناخت اصول و معیارهای روش توصیفی بهاین پژوهش با 

رشد هوشمند در بهبود معضالت شهری و تحلیل وضعیت بافت 
ذیری پمحالت شهری بجنورد به لحاظ برخورداری از پتانسیل انطباق

با اصول رشد هوشمند و تئوری چیدمان فضا است. همچنین با 
ش روروش همبستگی به تحلیل روابط میان اصول رشد هوشمند و 

ها، کمی و به لحاظ پردازد. از لحاظ ماهیت دادهچیدمان فضا می
 -زمان پژوهش مقطعی است. بر حسب هدف از نوع کاربردی

 و هوشمند رشد پارامترهای ارتباط ای بوده، زیرا به بررسیتوسعه
شهری  یهابافت انواع در (Syntax	Space)فضا  چیدمان تئوری
مداری و های قابلیت پیادهاخصپردازد. در راستای محاسبه شمی

افزارهای مرتبط استفاده نامه و نرمحمل و نقل عمومی از پرسش
گیری از کمک های مورد بررسی با بهرهشده است، شاخص

بندی رتبه (ANP)ای شبکه تحلیل متخصصان شهری با روش فرآیند
ر افزانامه و نرمهای حاصل از پرسششده و در نهایت با تلفیق داده

مراتبی با استفاده از روش بندی به روش سلسلهو نتیجه رتبه
TOPSIS مداری و دسترسی بههای برتر از لحاظ قابلیت پیادهبافت 

 کاربری اختالط شاخص حمل و نقل عمومی شناسایی شده است و
 همحاسب مورد شانون آنتروپی فرمول طریق از کاربری ۱۱ بررسی با نیز
یری از گپارامترهای تئوری چیدمان فضا نیز با بهره .است گرفته قرار

 Depthmap	UCLافزار نقشه محوری سه بافت مورد بررسی در نرم
های مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت به مقایسه تطبیقی داده

ن فضا در جهت دستیابی به روابط رشد هوشمند و تئوری چیدما
	ها پرداخته شده است. میان این شاخص

  پیشینه پژوهش -۱
 در ،۱۹۹۰ دهه در هوشمند رشد مفهوم پیشینه رشد هوشمند: -۱-۱

 نظام در ۱۹۸۰ و ۱۹۷۰ یهادهه در که رشد مدیریت مباحث ادامه
 عنوانهب هوشمند رشد. شد پدیدار بود، شده گرفته کار به ریزیبرنامه
به  نآ منفی نتایج و پراکنده توسعه مشکالت تداوم برای پاسخی
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 به که دارد زیادی و متفاوت تاریخی مراجع و است آمده وجود
 یهاتالش به توانمی جمله از که گرددبرمی پیش یهادهه
ر د ایالتی رشد مدیریت یهاقانون ملی، زمین کاربری ریزیبرنامه

 رهاشا قبیل این از مواردی و مسکن ریزیبرنامه در تغییر آمریکا و
 نظام در جدید رویکرد این کارگیریبه سوابق با ارتباط در .نمود
 ای بهحرفه حیطه در که داشت اذعان توانمی ایران در ریزیبرنامه
 انیمب اصول، کتاب به توانمی آکادمیک حوزه در و نشده پرداخته آن
 میرا نوشته شهر هوشمند رشد رویکرد با شهری توسعه یهادیدگاه و

 به توانمی نیز کتاب ترجمه حیطه در و شمس مجید و رحمانی
 به همکاران و دوآنی( شهری هوشمند رشد راهنمای نظیر کتبی
 مبدع دوآنی رهندآکتاب  این در اشاره کرد که) مولوی مهرناز ترجمه

 شهری هوشمند رشد مورد در خود، همکاران همراهبه نوین شهرسازی
 توضیح نوین شهرسازی و پایداری یهابحث با آن ارتباط و

  . دهدمیای گسترده
 وزهح در تنها ایران در فضا چیدمان روش پیشینه چیدمان فضا: -۲-۱

 ایشهره مطالعه به توانمی میان آن از که کار رفته به نظری مطالعه
 مطالعات رغمعلی. کرد اشاره طرشت مترو نیز و یزد اصفهان، هویزه،
 شدهن استفاده ایران در عملی صورتبه روش این از تاکنون شدهانجام
 این از تهران شهری منظر طرح تهیه در مورد یک در تنها است؛
 زا اطالعاتی طرح، اتمام عدم دلیلبه که است شده استفاده افزارنرم
  .[1]نیست دست در آن
  مبانی نظری -۲
 اصطالح :(growth	Smart)هوشمند  رشد با مرتبط تعاریف -۱-۲
 فشرده الگوهای توصیف ای برایگسترده طوربه" هوشمند رشد"

 به د،کشنمی تصویر به را پراکنده رشد منفی یهاویژگی که توسعه
 ای ازمجموعه شامل اغلب ییهابرنامه . چنین[2]شودمی گرفته کار

 ،بندیتقسیم مقررات جامع، یهابرنامه ،بندیمنطقه مانند ابزارها
 اب همراه زیربنایی، یهاگذاریسرمایه وها مطالبه توسعه، یهاهزینه
 است این هوشمندانه رشد اصلی ایده. [3]است باال تراکم با توسعه
 یازهاین اقتصادی، رشد از استراتژیک و ساختاریافته ریزیبرنامه که

 هوشمندانه . رشدکندمی حمایت زیست محیط از حفاظت و جامعه
 کزمرا در را رشد که است شهری نقل و حمل و ریزیبرنامه تئوری یک

 روییپراکنده از تا کندمی متمرکز رویپیاده قابل شهری فشرده
 سازییکپارچه برای رایج اصطالحی هوشمند، . رشد[4]شود جلوگیری
 ردهفش یهاتوسعه از که است اراضی کاربری و نقل و حمل سیستم

 با تقابل در و کرده حمایت شهری مناطق در مختلط یهاکاربری و
. [5]گیردمی قرار شهر حاشیه در پراکنده و محوراتومبیل یهاتوسعه
 ار  مصرفکم یهاساختمان از مجدد استفاده کارشناسان و محققان

 به که هوشمند رشد یهاطرح از حمایت برای مهمی ابزار عنوانبه
 قبیل از کند،می کمک نشینیحومه توسعه برای تقاضا کاهش
ای قهوه اراضی بازسازی و انبوه توسعه شهر، درونی احیای
 اب فشرده صورتبه كاربری تخصیص از هوشمند . رشد[6]اندشناخته
 برای مناسب و رویپیاده قابل شهر عمومی، نقل و حمل به گرایش
 یهاگزینه از مختلفی انواع با و مختلط كاربری سواری،دوچرخه

 با كه است ریزیبرنامه از نوعی رشد .[7]كندمی حمایت مسكن
 عهتوس محیطیزیست و اقتصادی اجتماعی، فاكتورهای از استفاده

 انندتومی كه نواحی یا الزم یهازیرساخت به مجهز و بایر نواحی به را
 و نكیها .[8]نمایدمی هدایت شوند، تجهیز نیاز مورد تاسیسات به

 و وسیله نوع انتخاب درها محله طرح و شهر شكل معتقدند مارشال
 و زمین كاربری جمعیت، و تراكم دارند زیادی نقش شده،طی فاصله
 موجود، اسناد . طبق[9]هستند مرتبط سفر سرانه با انبوه و نقل حمل
 كاهش %۷۰ تا را شخصی خودروی از استفاده تواندمی فشرده شهر
 كه است ابزارمحور مفهوم یك هوشمند، رشد حقیقت، . در[10]دهد
رشد هوشمند،  طرفداران اما ندارد، وجود آن تعاریف در چندانی توافق
زیست آمریکا  محیط حفظ آژانس سوی از كه آن گانهده اصول بر

(EPA) [11]اندعقیدههم شده، ارایه .  
 ایجاد برای فضا چیدمان نظریهمعرفی روش چیدمان فضا:  -۲-۲

 محورها از یعنی شود،می استفاده منطقه از محوری شبکه نمودار
 فضا . چیدمان[12]شودمی استفاده شهری جاده دادننشان برای
 تحلیل از آمدهدستبه متغیرهای کارگیریبه از است عبارت
 که مختلف هندسی عناصر الگوهای شناخت در فضابندی پیکر
 فضا . چیدمان[13]اندآمده وجود به شهرها وها ساختمان واسطهبه

 لعوام منطق که نحوی به فضابندی پیکره درک برای است روشی
 چیدمان. [14]باشد تشخیص قابل نیز آنها وجودآورندهبه اجتماعی

 عماریم نظر از فضا تحلیل و تجزیه برای شدهشناخته روش یک فضا
 اجتماعی، انسانی، یهاجنبه بر آن تکامل جهت در اما است،

 یک فضا چیدمان. [15]است شده متمرکز زیست محیط و اقتصادی
 و شهری طراحی یهازمینه در اول درجه در که است روش و مفهوم
 ضاییف پیکربندی تاثیر عبارتی به تا است یافته توسعه معماری
 حسن .[16]شود درک مردم تحرک برها ساختمان و شهری مناطق
 اجتماعی تئوری یک وسیلهبه که است این رویکرد این اصلی

. روش چیدمان فضا، بر [17]کندمی پشتیبانی فضا از قدرتمند
های مراتب" متمرکز است. تحلیل"نفوذپذیری"، "کنترل" و "سلسله

 هک های ریاضی استنقشه گراف توجیهی، متکی بر یک سری روش
فضا یا روابط  اجتماعی ساختار بر تحقیقات انجام در توانندمی

 در اغلب فضا چیدمان نظریه. [18]فضایی مورد استفاده قرار گیرند
 طراحی مباحث در. است مطرح شده شهری ریزیبرنامه و طراحی
 منطق" فضایبندی پیکره درک برای است روشی فضا چیدمان شهری
 تشخیص قابل نیزها آن نحوی که به وجودآورنده"به اجتماعی عوامل
  .[19]باشد

متغیرهای حاصل از روش چیدمان فضا شامل: ترتیب فضایی، 
پذیری، کنترل و عمق هستند که در پیوندی، انتخاب، اتصالهم

 پیوندیپذیری و همپژوهش حاضر بنا به ضرورت دو پارامتر اتصال
	مورد بررسی قرار گرفته است. 

 انشعاباتی : تعداد(degree	Connectivity) اتصال درجه -۱-۲-۲
. [20]ندکگیری میازهاند را هستند مرتبط فضا یک به واسطه ونبد که

 افزارنرم طریق از که است متغیری مقدار اتصال میزان
DEPTHMAP تاس عناصری تعداد بیانگر و شودمی گرفته ازهاند 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  فرنوش روزخوش ۳۱۶

   ۱۳۹۸ زمستان، ۴، شماره ۹دوره                                                                                                                                                                             پژوهشی نقش جهان -فصلنامه علمی

 مستقیم اتصاالت . تعداد[21]هستند متصل خاص عنصر یک به که
  .[22]شودمی نامیدهپذیری اتصال دیگر فضاهای یاها راه به
پیوندی در واقع میزان : هم(Integration) پیوندیهم -۲-۲-۲

 را تمسیس کل در دیگر عناصر تمام با عنصر یک یکپارچگی فاصله
 به فضا یک چطور که دهدمی نشان شاخص . این[21]کندمی بیان
 کی مثال، عنوانبه. است متصل سیستم یک در دیگر فضاهای همه
 لمتص کامل طوربه که است معنی این به باال پیوندیهم با راهرو
پیوندی هم	.[22]بالعکس و است طرح یک در دیگر راهروهای تمام به

 وهنح به که است متغیری شود،بودن نیز نامیده میکه دردسترس
 همچنین. دارد اشاره آن اطراف در دیگر فضاهای با فضا یک ارتباط
 فضای و کاربران بین روابط درک به منجر که است کلیدی پارامتر یک

 پتانسیل بینیپیش برای تواندمی موضوع این. شودمی شهری
 رطوبه که دلیل این به گیرد، قرار استفاده مورد فضا در جلسات
 ربیشت مردم هر چه. دارد ارتباط محل یک در مردم حضور با مستقیم

  .[23]است بیشتر فضا یکپارچگی شوند، ظاهر فضا در
  مطالعه موردی -۳
 شهر پژوهش این در بررسی مورد محدودهمعرفی محدوده:  -۱-۳

 طول در مشهد غرب شمال کیلومتری۲۵۰ فاصله در کهاست  بجنورد
 ۲۸ و درجه ۳۷ جغرافیایی عرض و دقیقه ۲۰ و درجه ۵۷ جغرافیایی
 مرکز در تقریباً  و دریا سطح از متری۱۰۷۰ متوسط ارتفاع در دقیقه

 سال سرشماری به توجه با .[24]است شده واقع استان جغرافیایی
. [25]است نفر ۳۲۴٬۰۸۳ حدود در جمعیتی دارای شهر این ۱۳۹۵

 ونیمسک کاربری اختیار در شهر مساحت از درصد بیشترین همچنین
 و شودمی شامل را) هکتار ۶/۷۸۵( شهر سطح %۲۷٫۵ که دارد قرار

 %۱٫۸ کهاست  شهری تجهیزات و تاسیسات به مربوط درصد کمترین
  .[24]است داده اختصاص خود به را) هکتار ۱/۵۰( شهر سطح
 تفكیك منظوربههای مورد مطالعه: شناسایی و انتخاب بافت -۲-۳
 و خصیصه عامل ده از بیش اغلب شهری، یهابافت بندیطبقه و

 ت.اس یكدیگر از شهری یهابافت تفاوت عامل كه شودمی استفاده
 هشبك گیری،شكل سرعت گیری،زمان شكل: ازند عبارت عوامل این

ی كاربر  تركیب شهرنشینی، رشد نرخ جمعیتی، تراكم ارتباطی،
 یچسبندگ شهری، عملكردهای استقرار محیطی،زیست تعادل اراضی،
 و بافت دهندهتشكیل هماهنگی عناصر ،)شهری انسجام( كالبدی
 عامل چند تركیب و انتخاب با بررسی این . در[26]ساختمانی تراكم
 قرار از یكدیگرها بافت تفكیك و قیاس مایه كه فوق، عوامل از
 نیز و شهر كالبد كنونی هایخصیصه برخی شناخت با و گیرند،می
 شهر، رشد تاریخی تحول به مربوط یهاو نقشه آماری یهاداده با

 ونیو بیر میانی قدیمی، بافت سه به بجنورد شهر كالبدی پیكره

 ها،ویژگی دارای هابافت این از كدام هر). ۱نقشه ( شودمی تقسیم
 هرش آتی توسعه برای ییهاو محدودیت امكانات مشكالت، و مسایل
گرفته و شناخت انواع های صورت. پس از بررسی[27]هستند
های های شهری بجنورد، سه محدوده از هر یک از انواع بافتبافت

قدیمی، میانی و بیرونی (جدید) منتخب شد که در نقشه زیر قابل 
  مالحظه است. 

های موجود: انتخاب محدوده مورد مطالعه در هر یک از بافت -۳-۳
رد مطالعه، سه بافت مورد نظر از لحاظ های موپس از انتخاب بافت

میزان برخورداری از سه شاخص اصلی رشد هوشمند (اختالط 
مداری و حمل و نقل عمومی) مورد سنجش کاربری، قابلیت پیاده

  اند. قرار گرفته
  

  هایافته
  اختالط کاربری -۱

های در دسترس، برای گرفته و دادههای صورتبا توجه به بررسی
کاربری: اداری، تجاری،  ١١اختالط کاربری در هر بافت، محاسبه 

مسکونی، جهانگردی، مذهبی، آموزشی (شامل  -مسکونی، تجاری
ای)، تاسیسات و آموزش عالی، دبستان، دبیرستان، فنی و حرفه

اجتماعی، پارکینگ، تفریحی (شامل فضای سبز  -تجهیزات، فرهنگی
در راستای محاسبه اختالط ها)، مورد بررسی قرار گرفته است. و پارک
 ١ رابطه صورتبه شانون آنتروپی ها در هر بافت از فرمولکاربری
  :شد استفاده

  

  )۱(رابطه 

میزان اختالط کاربری
∑ 	∗ 	

														For	 1	
  

	ناحیه کل مساحت به		jکاربری مساحت نسبت برابر	jp	رابطه این در

i	و	iK	ناحیه  در موجود های متفاوتکاربری تعداد برابرi است .
 در صفر شاخص این مقدار باشد، ١ برابر	ik	صورتی که در همچنین

همان طور  کاربری ١١ کلی طوربه تحقیق این در. شودگرفته می نظر
  که در باال ذکر شده مورد نظر است. 

، بافت میانی ۹۴/۴۶۱۶۶۷کل محدوده بافت قدیمی مساحت 
متر مربع است. با  ۵۲/۸۲۷۰۱۵و بافت توسعه جدید  ۱۹/۵۲۸۶۸۴

های مورد مطالعه و با کمک توجه به نقشه کاربری اراضی بافت
 هاییافته به هر یک از کاربریمیزان سطوح اختصاص GISافزار نرم

  ).۱مد نظر به دست آمده است (جدول 
به فرمول آنتروپی شانون، میزان اختالط کاربری سه بافت با توجه 

  ).۲مورد مطالعه، محاسبه شد (جدول 
  

  ؛ منبع: نگارندگانمطالعه (متر مربع)ها در سه محدوده مورد مساحت کاربری )۱جدول 

  اداری  تفریحی  مسکونی  تجاری  بافتکاربری 
تاسیسات و 
  تجهیزات

  مذهبی  آموزشی  پارکینگ
 -تجاری
  مسکونی

-جهانگردی
  پذیرایی

 -فرهنگی
  اجتماعی

  ۵/۱۷۲۴  ۱/۱۸۹۰  ۶/۲۱۳۷۵  ۹/۵۵۱۰  ۸/۱۰۸۱۷  ۵/۲۲۲۴  ۸/۱۴۱۱۶  ۹/۱۷۲۸۱  ۱/۴۸۲۰  ۲/۲۶۳۳۹۱  ۲/۴۵۱۸۳  بافت قدیمی
  ۸/۸۲۳  ۶/۱۳۰۰  ۱/۲۳۸۲۲  ۶/۳۳۰۷  ۵/۹۱۴۲  ۰  ۶/۴۴۹  ۶/۵۱۲۹  ۰۳/۲۱۸۶  ۷/۳۸۳۷۱۲  ۲/۲۲۰۹۴  بافت میانی
  ۲۲/۱۶۷۷  ۰  ۰  ۰  ۲۵/۵۲۴۸۰  ۰  ۰  ۰ ۸۳/۷۵۳۸۹  ۵۹/۶۶۳۰۴۶  ۶۹/۲۹۲  بافت جدید
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  منبع: نگارندگان؛ میزان اختالط کاربری در سه بافت )۲جدول 

  اختالط کاربری  بافت
  ۵۹۰۸/۰  قدیمی
  ۲۹۱۵/۰  میانی
  ۲۴۴۱/۰  جدید

  

  مداریقابلیت پیاده -۲
با توجه به مداری: های مورد بررسی قابلیت پیادهشاخص -۱-۲

گرفته و بررسی اسناد معتبر علمی، برای بررسی مطالعات صورت
زیرمعیار در نظر  ۲۲معیار و  ۴مداری گیری قابلیت پیادهاندازهو 

در راستای محاسبه کمی زیرمعیارهای 	).۳گرفته شده است (جدول 
 نقل و حمل به دسترسی مچون میزانها همورد نظر، برخی شاخص

 قلن و حمل عمومی، کیفیت نقل و حمل به دسترسی عمومی، نحوه
متروکه، روشنایی معابر، عدم  یهاعمومی، وجود ساختمان

 ایشهری، فض مبلمان شهری، کیفیت مبلمان به مزاحمت، دسترسی
، نامطبوع سطحی، بوی یهاآب زباله، عدم دفع آوریسبز کافی، جمع

 به خیابانی و دسترسی هنری یهافراغت، فعالیت اوقات گذران
 نامه تهیه و مورد بررسیتفریحی از طریق پرسش و ورزشی تسهیالت

ها، ساختمانی، جمعیت و قرار گرفت. سایر معیارهای تراکم تقاطع
غیره نیز از فرمول تراکم که نسبت پارامتر مورد بررسی به سطح است 

پذیری هم از طریق پیوندی و اتصالهممحاسبه شده و پارامتر 
و براساس تئوری چیدمان فضا مورد محاسبه  map	Depthافزار نرم

کارشناس برای  ۱۰گیری از نظرات اند. در مرحله بعد با بهرهقرار گرفته

	Superافزار و در نرم ANPهر محدوده با استفاده از روش 

Decisions  این رابطه ابتدا رابطه بین معیارها مشخص شده)
تواند بین زیرمعیارهای یک پارامتر با یکدیگر، یا با زیرمعیارهای می

طرفه یا دوطرفه وجود داشته باشد)، صورت یکدیگر پارامترها به
سپس به مقایسه زوجی آنها با یکدیگر پرداخته و وزن نهایی برآورد 

 ANPشده است. نکته مهمی که در محاسبه وزن معیارها به روش 
 ۱/۰دارد، ضریب سازگاری است. این ضریب حتمًا باید کمتر از وجود 

باشد تا مورد قبول قرار بگیرد. در پژوهش حاضر نیز ضریب سازگاری 
بوده است. سپس برای  ۱/۰های زوجی کمتر از در تمامی مقایسه

داری مها به لحاظ برخورداری از میزان قابلیت پیادهبندی بافترتبه
نمایانگر ماتریس  ۳ده شده است. جدول از روش تاپسیس استفا

گیری تاپسیس است که شامل وزن معیارهای حاصل از تصمیم
های حاصل برای هر یک از معیارها در هر بافت و داده ANPروش 
  است. 

گیری ایجاد شده و پس از با توجه به جدول فوق ماتریس تصمیم
شده، انجام دهی به ماتریس نرمالها، عملیات وزنسازی دادهنرمال

ازه دان آل منفی تعیین شده وآل مثبت و ایدهشد سپس راه حل ایده
آل مثبت و منفی تعیین ها از راه حل ایدهفاصله هر یک از بافت

گرفته و انجام محاسبات های صورتپس از بررسی شود. در نهایتمی
داری م) مشخص شد که بیشترین قابلیت پیاده۳(با توجه به جدول 

های میانی و جدید بدین لحاظ بافت قدیمی تعلق دارد و بافتبه 
  ).۴تری هستند (جدول های پاییندارای مرتبه

  
  منبع: نگارندگان؛ مداریگیری قابلیت پیادهایجاد ماتریس تصمیم )۳جدول 

  معیارها
  ماتریس

  (زیرمعیارها)
  معیار نوع  جدید بافت  میانی بافت  قدیمی بافت

معیارهای حاصل  وزن
	ANPاز 

  حمل و نقل عمومی

  ٠٫٢٨٨  مثبت  ٥٫٤  ٥٫٩٢  ١٧٫٥٩  پذیریاتصال
  ٠٫٠٨٣	مثبت  ٠٫٠٠٠٠٣٦٧  ٠٫٠٠٠٠٢٢٦  ٠٫٠٠٠٠٢٣٨  هاتقاطع تراکم
  ٠٫٠٩١	مثبت  ٠٫٠٠٩  ٠٫٠١٠١  ٠٫٠٠٩٢  هاخیابان طول تراکم
  ٠٫٢٠١	مثبت  ٢٫٧٥  ٢٫٥١  ٣٫٢٧  عمومی نقل و حمل به دسترسی میزان
  ٠٫٠٨٢	مثبت  ٣٫٠٨  ٢٫٩٤  ٣٫٣٥  نقل عمومی و حمل به دسترسی نحوه
  ٠٫٢٢٥	مثبت  ١٫٦٩  ١٫٨٧  ١٫٩٥  پیوندیهم

  ٠٫٠٢٦	مثبت  ٢٫٥١  ٢٫٠٨  ٢٫٥٥  عمومی نقل و حمل کیفیت

  تراکم
  ٠٫٥٥١	مثبت  ٠٫٠١٩٦  ٠٫٠١٤٩  ٠٫٠٢٦٣  جمعیتی تراکم
  ٠٫٤٤٨	مثبت  ٠٫٠٩٥  ٠٫٢٥٤  ٠٫٣١٣  ساختمانی تراکم

  امنیت اجتماعی
  ٠٫٣٣١  مثبت  ٢٫٨٨  ٣٫١٢  ٣٫٠٢  خیابان روشنایی
  ٠٫٢٤٩  منفی  ١٫٤٨  ٢٫٠٧  ٣٫٠٢  مخروبه یهاساختمان

  ٠٫٤١٨	مثبت  ٤٫٠٢  ٤٫٠١  ٢٫٩٧  مزاحمت عدم

  کیفیت محیط شهری

  ٠٫٤٧٣	مثبت  ٢٫٨٢  ٣٫٤  ٣٫٦١  کاربری اختالط
  ٠٫٠٥٨  منفی  ١٫٦١  ٢٫٢٧  ٢٫٨٧  نامطبوع بوی
  ٠٫٠٧٤  مثبت  ٣٫٥٧  ٢٫٨٧  ٣٫٣  زباله آوریجمع

  ٠٫٠٥١	مثبت  ٢٫٣٥  ٢٫٨٨  ٢٫٨٨  شهری مبلمان به دسترسی
  ٠٫٠٤٧	مثبت  ٢٫١٥  ٢٫٤٢  ٢٫٣  یورزش و تفریحی تسهیالت به دسترسی
  ٠٫٠٢١  منفی  ١٫٩٥  ٢٫٣٧  ٣٫٤١  سطحی هایآب دفع عدم
  ٠٫١٢٨	مثبت  ١٫٩٨  ٣  ٣٫٢٤  سبز کافی فضای
  ٠٫٠١٧	مثبت  ١٫٤٧  ٢٫٣٧  ١٫٨٥  هنری و خیابانی یهافعالیت
  ٠٫٠١٣	مثبت  ١٫٧٨  ٢٫٨  ٢٫٩٢  شهری مبلمان کیفیت
  ٠٫١١٢	مثبت  ٢٫٥٨  ٢٫٦١  ٢٫٢١  فراغت اوقات گذران
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  منبع: نگارندگان؛ مداریها از نظر قابلیت پیادهبندی بافترتبه )۴جدول 
نزدیکی ضریب	بافت 	

قدیمی بافت 	٠٫٧٤٢٣	
میانی بافت 	٠٫٤٣٨٥	
جدید بافت 	٠٫٣٥٠٩	

  

  حمل و نقل عمومی -۳
در این قسمت های مورد بررسی در حمل و نقل عمومی: شاخص -۱-۳

یری گگرفته و بهرهنیز همانند مورد باال با توجه به مطالعات صورت
گیری حمل و نقل اندازهاز منابع معتبر علمی معیارهایی برای 

زیرمعیار است در نظر گرفته شد  ۱۲دو معیار و  عمومی که شامل
نامه کمی شده و ). معیارهای مورد نظر از طریق پرسش۵(جدول 

در 	مورد بررسی قرار گرفتند. این معیارها به شرح ذیل هستند.
ها از طریق راستای محاسبه کمی زیرمعیارهای مورد نظر شاخص

اند. برای محاسبه میزان نامه تهیه و مورد بررسی قرار گرفتهپرسش
ها نیز همانند دسترسی به شاخص حمل و نقل عمومی در بافت

محاسبه شده  ANPمداری، ابتدا وزن معیارها از طریق قابلیت پیاده
ها از لحاظ میزان روش تاپسیس بافتگیری از و سپس با بهره

اند. جدول بندی شدهدسترسی به شاخص حمل و نقل عمومی رتبه
گیری تاپسیس است که شامل وزن نمایانگر ماتریس تصمیم ۵

های حاصل برای هر یک از و داده ANPمعیارهای حاصل از روش 
  معیارها در هر بافت است. 

 گیری، ماتریس تصمیمدر این مرحله نیز با توجه به جدول فوق
دهی به ها، عملیات وزنسازی دادهایجاد شده و پس از نرمال

آل آل مثبت و ایدهشده، انجام شد. سپس راه حل ایدهماتریس نرمال
آل ها از راه حل ایدهازه فاصله هر یک از بافتاندمنفی تعیین شده و 

های پس از بررسی شود. در نهایتمثبت و منفی تعیین می
) مشخص شد ۵گرفته و انجام محاسبات (با توجه به جدول ورتص

که بیشترین میزان دسترسی به شاخص حمل و نقل عمومی به بافت 
های توسعه جدید و میانی بدین لحاظ قدیمی تعلق دارد و بافت

  ). ۶تری هستند (جدول دارای مرتبه پایین
  

  نگارندگان: منبع؛ گیری حمل و نقل عمومیجاد ماتریس تصمیمای) ۵جدول 

  معیارها
  ماتریس

  (زیرمعیارها)
  معیار نوع  جدید بافت  میانی بافت  قدیمی بافت

معیارهای حاصل  وزن
	ANPاز 

مسیر دسترسی به حمل 
  و نقل عمومی

  ٠٫٠١٤	مثبت  ٢٫١٤  ٢٫٤٨  ٢٫٥٨  مسیر جذابیت
  ٠٫٠٦	مثبت  ٣٫٣٥  ٣٫٣٤  ٣٫٠٨  مسیر راحتی

  ٠٫٢١٤	مثبت  ٢٫٩٤  ٣٫١١  ٢٫٥٥  مسیر پیوستگی
  ٠٫٢٤٦	مثبت  ٢٫٧٧  ٣٫٥٤  ٣٫١  مسیر خوانایی
  ٠٫٠٥٤	مثبت  ٣٫٧٨  ٣٫٢٥  ٣٫٠٧  مسیر ایمنی
  ٠٫١١٥	مثبت  ٣٫٤٥  ٣٫٦٧  ٣٫٤  مسیر امنیت

  ٠٫٢٩٢	مثبت  ٣٫٠٨  ٢٫٩٤  ٣٫٣٥  عمومی نقل و حمل به پیاده دسترسی

وضعیت حمل و نقل 
  عمومی

  ٠٫١٢٣	مثبت  ٣٫٧٥  ٢٫٩  ٢٫٩  عمومی نقلیه وسیله سرعت
  ٠٫١١٦  مثبت  ٣٫١٧  ٣٫٣٢  ٣٫٠٤  مقرون به صرفه بودن

  ٠٫٠٥  مثبت  ٢٫٥١  ٢٫٠٨  ٢٫٥٥  عمومی نقل و حمل کیفیت
  ٠٫٠٣٨  مثبت  ٣٫٠٧  ٢٫٣  ٢٫٨٥  عمومی نقل و هماهنگی حمل و نظم
  ٠٫٦٧١	مثبت  ٢٫٧٥  ٢٫٥١  ٣٫٢٧  نقل عمومی و حمل به دسترسی میزان

  
بع: من؛ نظر میزان دسترسی به حمل و نقل عمومی ازها بافت بندیرتبه) ٦جدول 

  نگارندگان
  نزدیکی ضریب  بافت
  ۰٫۷۳۷۳  قدیمی بافت
  ۰٫۳۵  جدید بافت
  ۰٫۲۸۶۳  میانی بافت

  
  های چیدمان فضا در سه بافت مورد بررسیبررسی شاخص -۴

، نقشه محوری سه بافت 	Depthmap	UCLافزار با استفاده از نرم
ترسیم شده است مورد  CAD	Autoافزار مورد مطالعه که در نرم
مد ها به دست آپذیری بافتپیوندی و اتصالبررسی قرار گرفت و هم

  ).۱و شکل  ۷(جدول 
  های رشد هوشمند و پارامترهای چیدمان فضابررسی شاخص -۵
 و هوشمند رشد هایشاخص هایواکنش و کنش و تاثیرات ۱ نمودار در

  شود.می دیده بررسی مورد بافت سه در فضا چیدمان تئوری

های پیوسته میان شاخصهمبیانگر وجود ارتباط درونی و به ۱نمودار 
اختصار در زمینه رشد هوشمند و تئوری چیدمان فضا است که به

	ها توضیحاتی داده شده است. وجود این ارتباط برای هر یک از بافت
 اب انطباق در محدوده پیوندیهم وپذیری اتصال عوامل موثر بر -۶

	هوشمند اصول رشد
پذیری و های محدوده و مشاهده میزان اتصالپس از بررسی

پیوندی شبکه ارتباطی در سه نوع بافت مورد نظر چهار عامل: هم
قدمت، قرارگیری بافت در کنار محور اصلی شهر، اختالط کاربری و 

 پذیری وعنوان عوامل موثر بر میزان اتصالقابلیت دسترسی به
انطباق با اصول رشد هوشمند در نظر گرفته پیوندی محالت در هم

اختصار در مورد هر یک از عوامل توضیحاتی داده شده شد که به
  ).۸است (جدول 

 ها به محور اصلی شهر،شده، قدمت، نزدیکی بافتچهار عامل گفته
 پذیریالاتصگیری میزان اختالط کاربری و قابلیت دسترسی بر شکل
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ه اند و بپیوندی معابر در سه بافت مورد بررسی اثر گذاشتهو هم
های قدیمی، میانی و جدید بیشترین تاثیر را از این ترتیب بافت
 و علت قدمت باالاند. به این معنی که بافت قدیمی بهعوامل گرفته

قرارگیری در کنار محور اصلی شهر، اختالط کاربری باال و قابلیت 
پیوندی باالتری نسبت به دو پذیری و همترسی سریع از اتصالدس

  بافت دیگر برخوردار است. 
  

  منبع: نگارندگان؛ های چیدمان فضا در سه بافت مورد بررسیبررسی شاخص )۷جدول 

  هابافت
  پیوندیهم  پذیریاتصال

  متوسط  حداقل مقدار  حداکثر مقدار  متوسط  حداقل مقدار  حداکثر مقدار
  ۱٫۹۵  ۰٫۸۸۱  ۳٫۶۷  ۱۷٫۵۹  ۱  ۱۰۶  بافت قدیمی
  ۱٫۸۷  ۰٫۳۵۱  ۳٫۴۸  ۵٫۹۲  ۱  ۳۳  بافت میانی
  ۱٫۶۹  ۱٫۰۱  ۳٫۲۴  ۵٫۴۰  ۲  ۲۳  بافت جدید

  

  
  منبع: نگارندگان؛ های قدیمی، میانی و جدید (از سمت راست به چپ)پذیری بافتاتصال) ١شکل 

  

	
  منبع: نگارندگان؛ های رشد هوشمند و پارامترهای چیدمان فضا در سه بافتبررسی شاخص) ۱نمودار 
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  منبع: نگارندگان؛ هوشمند اصول رشد با انطباق در محدوده پیوندیهم و پذیریاتصال بر موثر عوامل) ۸جدول 
	جدیدبافت توسعه 	بافت میانی	بافت قدیمی  عوامل

	قدمت

 لقب تا قدیمی بافت درها خیابان ارگانیک ساخت
 گیریشکل جهت در عاملی تواندمی حاضر، قرن از

 محدوده این در باال پیوندیهم و پذیریاتصال
	.باشد

شده، ریزیهای منظم و برنامهایجاد بافت
ها و افزایش تراکم طول کاهش تراکم تقاطع

است. این عامل ها را به دنبال داشته خیابان
پیوندی و تواند موجب کاهش میزان هممی

پذیری در بافت میانی نسبت به بافت اتصال
	قدیمی شود.

 یهاسیاست تغییرات به توجه با جدید بافت در
 ساخت و شهری یهابافت ایجاد در دولت
 ارگانیک بافت شده،ریزیبرنامه پیش از مناطق
 شده طراحی ارتباطی شبکه و شودنمی دیده
 ایمنطقه محلی، واحدهای به توجه عدم. است

 یهاطراحی در بودنخودمانی حس و ایجاد
 رد پایین پذیریاتصال و پیوندیهم شده،انجام

	شته است.این بافت را به دنبال دا

ه ها بنزدیکی بافت
محور اصلی شهر

 شدت وجود و شهر اصلی محور به بافت نزدیکی
 خود نقلیه، وسایط و مردم مرور و عبور در تراکم
 پذیری،اتصال تشدید جهت در عاملی تواندمی
 یهاخیابان وها کوچه ایجاد و پیوندیهم

 افزایش و سهولت برای بافت با دهندهارتباط
	.باشد بافت به دسترسی

 اصلی محور امتداد در میانی بافت قرارگیری
 رد سواره و پیاده شد و آمد در مثبت عاملی شهر
 ایجاد در مثبت عاملی تواندمی و است بافت
 بافت در مناسب پذیریاتصال و پیوندیهم
	.باشد

 و آمد و بوده شهر حاشیه در جدید توسعه بافت
 یگیر شکل در منفی عاملی پایین، بسیار شد

	است. بافت این پیوندیهم و پذیریاتصال

	اختالط کاربری

 اصلی محور کنار در قرارگیری و قدمت عامل دو
 یهاکاربری ایجاد در تشدیدکننده عوامل شهر

 اختالط افزایش جهتی هستند. از بافت در مختلط
 رب مختلف یهاجنبه از تواندها میبافت در کاربری
 زا یکی خود عامل این. باشد موثرها راه گیریشکل
 در باال پیوندیهم و پذیریاتصال در موثر عوامل
	.است شهر مرکزی بخش
	

 جمله از میانی بافت در زمین باالی قیمت
 طاختال افزایش در منفی تاثیر که است عواملی
 یمیان بافت. است داشته بافت این در کاربری

 تهداش مناسبی کاربری اختالط محلی مقیاس در
	.است نیز رویپیاده محرک عامل این و

شده و عدم قرارگیری ریزیپیش برنامهبافت از 
شهر، همچنین بافت جدید در کنار محور اصلی 

گذاری در عدم رغبت بخش خصوصی به سرمایه
این بافت، اختالط کاربری پایین را به دنبال 

داشته است. از آنجا که اختالط کاربری از 
ها موثر گیری راههای مختلف بر شکلشیوه

پذیری پایین در این پیوندی و اتصالاست، هم
	شود.بافت دیده می

قابلیت دسترسی

 راحت و سریع دسترسی معنای به دسترسی قابلیت
 اب است، نظر مورد نقطه به سواره و پیاده صورتبه
 فتبا در دسترسی قابلیت میزان هر چه تعبیر این
 یزن بافت پیوندیهم و پذیریاتصال باشد، باالتر
 از. گذاردمی آن بر مستقیم تاثیر و بوده باالتر
 نیز ایمنطقه و محلی یهاتقاطع وجود جهتی
 دسترسی قابلیت افزایش جهت در عاملی تواندمی
 شودمی مشاهده که همان طور باشد.ها بافت در

 نسبت به و باالتر تقاطع تراکم از قدیمی بافت
	است. برخوردار باالتری دسترسی قابلیت

شده، بافت میانی از با توجه به تعابیر گفته
تر و همچنین از میزان قابلیت دسترسی پایین

ه تری نسبت بپذیری پایینپیوندی و اتصالهم
	.بافت قدیمی برخوردار است

همچنین بافت جدید از قابلیت دسترسی 
ری پذیپیوندی و اتصالتر و نیز میزان همپایین
های قدیمی و میانی تر نسبت به بافتپایین

	برخوردار است.

  

  گیریبحث و نتیجه
ها پیوندی باال در بافتپذیری و همهمان طور که مشاهده شد اتصال
ها و این عامل خود منجر به افزایش سبب تشدید دسترسی به کاربری

پذیری و مداری شده است. در عین حال هر چه میزان اتصالپیاده
بودن در بافت تر بوده، حس خودمانیپیوندی در محدوده پایینهم

ری توه رفت و آمدهای محلی نیز در سطح پایینکاهش یافته به عال
مداری در گیرند. این عامل موجب کاهش میزان پیادهقرار می

محالت و دورشدن از اهداف رشد هوشمند است. بافت قدیمی شهر 
پیوندی در سطح پذیری و هممداری و اتصالاز نظر قابلیت پیاده

کمتر از خودروی  مطلوبی قرار دارد. در عمل هم ساکنان بافت قدیم
شخصی برای انجام امور روزانه خود در محدوده بافت استفاده 

توان کند. میکنند. اختالط باالی کاربری نیز به این امر کمک میمی
های چیدمان چنین نتیجه گرفت که بافت قدیم به لحاظ شاخص

فضا و رشد هوشمند نسبت به بافت میانی و بافت جدید از وضعیت 

نند. کروی میرخوردار است و ساکنان آن بیشتر پیادهتری بمطلوب
در  مراتب دسترسیاما نباید این نکته را از نظر دور داشت که سلسله
گیری شبکه معابر بافت قدیم مشکالت خاص خود را دارد. شکل

های غیراستاندارد، عرض بسیار کم برخی معابر، ارگانیک و دسترسی
و فاصله بسیار کم آنها از یکدیگر در بافت  هاتعدد بیش از حد تقاطع

 های سوارهقدیم، خود موجب بروز مشکالتی از جمله تشدید آمدوشد
غیرساکنان به داخل محدوده و سرریز ترافیک شهری به کوچه و 

عنوان میانبر شده است. بنابراین نزدیکی به های محلی بهکوچهپس
اید موجب غفلت معیارهای چیدمان فضا و اصول رشد هوشمند نب

های قدیمی و ارگانیک شود و لزوم بهسازی از مشکالت خاص بافت
  ها ضرورتی انکارناشدنی است.مراتب دسترسی این بافتسلسله

  

پذیری در بافت پیوندی و اتصالاز سوی دیگر با این که میزان هم
یت بهتری برخوردار است، اما میانی نسبت به بافت جدید از وضع

ح طـت در سـن بافـومی در ایـقل عمـل و نـترسی به حمـزان دسـمی
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تری نسبت به هر دو بافت قدیمی و جدید قرار دارد. این پایین
پیوندی مناسب پذیری و همموضوع بیانگر این است که اتصال

موجب افزایش دسترسی به حمل و نقل عمومی در بافت میانی 
دهنده نیاز به توجه مسئوالن و مدیران شهری به نشان نشده و

برداشتن در جهت افزایش دسترسی به حمل و نقل عمومی و گام
ترین پارامترها در رشد هوشمند است. اختالط کاربری یکی از مهم

شده نیز بیانگر همین های انجامزمینه رشد هوشمند است، بررسی
ربری باال در بافت قدیمی، شود اختالط کاموضوع است و مشاهده می
پذیری باالی اشخاص را نیز مداری و حضورجذابیت محیطی، پیاده

علت عدم دنبال داشته است. اما این عامل در بافت قدیمی بهبه 
جای ها در محدوده و جذب ترافیک عبوری بهساماندهی دسترسی

پیشروی در جهت اصول رشد هوشمند موجب بروز آشفتگی در 
دورترشدن از اصول مورد نظر شده است. برتری نسبی محدوده و 

دهد که در صورت بافت قدیم به دو بافت میانی و جدید نشان می
 ها، این بافت نزدیکی بیشتری به اصولتغییرات مناسب در دسترسی

رشد هوشمند دارد. در ادامه پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت شبکه 
جدید براساس اصول رشد های قدیمی، میانی و ارتباطی در بافت

  هوشمند و تئوری چیدمان فضا بیان شده است:
  بافت قدیمی:

 ترین میزانکاهش میزان اختالف عددی باالترین و پایین 

بخشیدن به جریان پذیری در محدوده برای رونقپیوندی و اتصالهم

	زندگی در بافت درونی محالت فرسوده
 یهازیرساخت بهبود با محدوده در ترافیک مدیریت 

	 شهری
 یهاکنندهپخش و جمع در دوچرخه مسیرهای ایجاد 

	سواریدوچرخه به شهروندان تشویق و ایمنی ارتقای برای اصلی
 ارایه با پیاده محدوده به شهر مرکزی محدوده تبدیل 

	و غیره پارکینگ خدمات نظیر ضروری تسهیالت
 موجود مسکونی محالت برایسازی آرام یهاطرح ایجاد 

	بافت در
 رد گذاریسرمایه برای خصوصی بخش به تسهیالت ارایه 

	 نقل و حمل بخش
 محالت در پرتردد نقاط در پیوندیهم میزان کاهش 

	ساکنین جانیپذیری آسیب کاهش و مسکونی
  بافت میانی:

 تسهیالت از یکی عنوانبه شهری مبلمان به ویژه توجه 

	عمومی نقل و حمل
 ایحاشیه رشد کنترل و بافتسازی متراکم	
 فردوسی خیابان در جمعیت جاذب تجاری یهالبه ایجاد 

	تربیت بلوار و
 تربیت،( محدوده اصلی یهاخیابان پیوندیهم افزایش 

 خدماتی و تجاری یهاکاربری ترکیب همراهبه) چمران فردوسی،

	مداریپیاده افزایش برای
 پیوندیهم وپذیری اتصال افزایش زمینه در ریزیبرنامه 

 و فضا بودنخودمانی افزایش جهت در مسکونی نقاط در بافت

	مداریپیاده قابلیت
 باالترین که مناطقی ای درمحله عمومی فضاهای ایجاد 

	هستند. دارا بافت درون راپذیری اتصال و پیوندیهم میزان
  بافت توسعه جدید:

 خیابان( بافت اصلی خیابان در فعالیت نوع تغییر 

	خدماتی و تجاری به مسکونی از ،)خمینیامام
 تاکسیرانی سامانه و عمومی نقل و حمل ناوگان گسترش 

	محدوده در
 برای بافت ای درفرامحله تفریحی جاذب یهامحیط ایجاد 

	محدوده این در اسکان به شهروندان تشویق
  افزایش تراکم ساختمانی در بافت	
 همراه بافت به اصلی یهاخیابان پیوندیهم افزایش

 زایشاف برای خدماتی به بافت مسکونی و تجاری یهاکاربری تزریق

  مداری و اختالط کاربریپیاده

گیری از تئوری چیدمان فضا به رعایت اصول رشد هوشمند و بهره
ا را هتواند کارآیی بافتهای شهری میشکل مطلوب در طراحی بافت

از نظر افزایش خود اتکایی محالت، دسترسی راحت و آسان به 
روی، دسترسی ها و مراکز شهری، جذابیت محالت برای پیادهبافت

وآمد روزانه شدن مسیرهای رفتراحت به حمل و نقل عمومی، کوتاه
  دنبال داشته باشد.  و غیره را به

  
با تشکر از دانشگاه گیالن که بستری مناسب را برای  تشکر و قدردانی:

  است.گسترش علم و دانش در حیطه شهرسازی فراهم آورده 
دهی در این مقاله تمام اصول اخالقی مبنی بر ارجاع اخالقی: تاییدیه

  درستی رعایت شده است.صحیح و سایر موارد به
  موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است. تعارض منافع:

(نویسنده اول)، نگارنده روزخوش  فرنوشسهم نویسندگان: 
)؛ %٥٠آماری/نگارنده بحث (شناس/پژوهشگر اصلی/تحلیلگر مقدمه/روش

شناس/پژوهشگر کمکی/نگارنده بحث مولوی (نویسنده دوم)، روش مهرناز
(نویسنده سوم)، پژوهشگر کمکی/تحلیلگر پور ساالری اکبرعلی)؛ %٢٥(

  )%٢٥آماری/نگارنده بحث (
  موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است.منابع مالی: 
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