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Background: In urban projects, having a wholistic approach seems essential. So, the scope of 
the project cannot be a reason to ignore its interaction with its adjacent area in the urban 
structure. In the urban development plans, ignoring the old structure of the city by imposing the 
new street network leads to the serious damages to the integrity of the urban fabric. In Isfahan 
and especially in its historical area, projects to revitalize the Atiq Square (Kohne - Imām Ali), the 
creation of axes of Bagh-e-Goldaste, Martyr Moghaddam and Nizam al-Molk as the 
contemporary projects have been the referents of such interventions which had a direct or 
indirect impact on this structure. 
Objectives: The present study was focused on the urban network and it tried to find out how the 
new development projects especially the ones related to the transportation networks, could 
affect the structural-spatial system of Isfahan historical districts. 
Method: In this applied research, data were collected by the library and survey methods and 
they have been analyzed through the use of the space syntax method. After analyzing the spatial 
structure of the historical districts of the city in the most important periods of the physical 
transformation including Seljuk, Safavid, Pahlavi and the contemporary eras, the effect of the 
structural revival of the square and the other projects have been studied with a  focus on the 
land use and the transportation dimensions.  
Result and Conclusion: Findings showed that the cohesion of the spatial structure and 
organization of the city existed only during the Seljuk and Safavid periods. In Safavid era, the 
new structure has been formed with respect to the old fabric, but the new street network in 
Pahlavi era has neglected the existing context. This new development has isolated some parts of 
the urban fabric. Also, it has eliminated the spatial connection of the previous periods’ spatial 
elements by deteriorating the integrity of the urban fabric/space through the new network 
imposed on the existent urban form. 

Highlights: 
Recent urban interventions in the absence of a contextualist approach and without recognizing 
the existing physical contexts have led to a spatial structural break in the historical areas. 
Loss of cohesion, especially in the old area of Isfahan, where their connections to scale and 
hierarchy do not work properly, caused the instability and disconnection of these fabrics from 
the periphery fabrics. 
The revival of Atiq (Kohne) square, despite its positive effects, could not restore the spatial 
equilibrium of the surrounding areas, and this revival has a considerable distance with the 
objective of establishing a coherent and integrated structure. 
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 ساختار بافت تاریخی، ها:کلید واژه
یی، همپیوندی، چیدمان فضا، فضا

  اصفهان

 پروژه خط و حدود که ترتیب این به. رسدمی نظر به ضروری نگرکل رویکردی داشتن شهری هایپروژه درمسأله: بیان 

های توسعه شهری، در طرح .گردد شهری ساختار در خود فراگیر حوزه با آن متقابل کنش گرفتن نادیده بر دلیلی تواندنمی
های شهری وارد های جدی به یکپارچگی بافتهای جدید، آسیبنعدم توجه به ساختار قدیمی شهر با تحمیل شبکه خیابا

امام علی(، ایجاد  -های احیای میدان عتیق )کهنه سازد. در شهر اصفهان و به ویژه در منطقه تاریخی آن، پروژهمی
اند که بر این های معاصر مصداق اینگونه مداخالت بودهمحورهای باغ گلدسته، شهید مقدم و نظام الملک به عنوان پروژه

  اند.ساختار تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم داشته

جدید به ویژه  توسعه هایپروژه دریابد دارد تالش و شده متمرکز شهری شبکه بر تحلیل حاضر، پژوهش در هدف:

هر ی تاریخی شیی محدودهفضا – یساختار نظام بر توانسته ترتیب چه به های آمد و شد،های مرتبط با شبکهتوسعه
 گذارند.  تاثیر اصفهان

 ابزار یریکارگها به دو روش کتابخانه ای و پیمایشی گردآوری شده و با به در پژوهش کاربردی حاضر، داده روش:

 یتحوالت کالبد یهادوره نیشهر در مهمتر یخیمحدوده تار ییساختار فضا لیپس از تحلاند. تحلیل شده فضا دمانیچ
و  درالیه های کاربری و سایر پروژه ها تاثیر احیای ساختاری میدانو معاصر،  یو پهلو یصفو ،یسلجوق یشامل دوره ها

 حمل و نقل نیز بررسی شده است. 

دهد که انسجام ساختار و سازمان فضایی شهر تنها در دوران سلجوقی و های پژوهش نشان مییافته: و نتیجه هایافته

و بر خالف دوران صفوی که ساختار جدید با احترام به بافت قدیم و در ارتباط با آن ایجاد گردید،  صفوی وجود داشته
های جدید دوران پهلوی بدون توجه به زمینه به منزوی نمودن هرچه بیشتر بافت انجامیده و با فاصله کشیشبکه خیابان

بافت ارتباط فضایی عناصر فضایی موجود در دوران  پیوندی این محورهای جدید ایجاد شده از گذرهای درونیگرفتن هم
 پیشین را از بین برده است.

 نکات برجسته:
 ییفضا یساختار گسست به منجر موجود، یکالبد یها نهیزم شناخت بدون و گرانهیزم یکردیرو نبود در ریاخ دوره در یشهر مداخالت

 . اند شده یخیتار های بافت
-ینم عمل درست هامراتب سلسله و اسیمق با ارتباط در اتصاالتشان که اصفهان شهر یمیقد یهابافت در ژهیبو انسجام رفتن نیب از

 . است شده رامونشانیپ یهابافت از هابافت نیا یگسستگ و یداریناپا موجب کنند

به آنها بازگرداند و این احیا با  کهنه( نیز با وجود داشتن تاثیرات مثبت، نتواسته تعادل فضایی مناطق پیرامون راعتیق )احیای میدان 
 هدف برقراری یک ساختار منسجم و هم پیوند فاصله چشم گیری دارد. 

 
و با « فضا چیدمان رویکرد با اصفهان شهر شمال تاریخی طقهمن در معاصر شهری توسعه های طرح ساختاری مقایسه و ارزیابی»مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان  1 

 به پایان رسیده است. 09در دانشگاه هنر اصفهان می باشد که نویسنده اول مجری و نویسندگان دوم و سوم همکاران اصلی آن بوده و در اردیبهشت  8909/79 طرح شماره

(. ارزیابی و تحلیل تأثیر خیابان های معاصر ایجاد شده بر نظام ساختاری فضایی بافت های 8300آیلین. ) ،بهرامیو  صفورا ،مختارزاده ،محمود ،قلعه نویی ارجاع به این مقاله:

 doi: 10.22124/upk.2020.14846.1326 .09-33 (،4)3، دانش شهرسازی .شهر اصفهان 3تاریخی در منطقه 
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 مقدمه
اند. آنها فراتر از بحث تعادل کالسیک، نیازمند ای هستند که تاکنون ظهور یافتههای پیچیدهها و شبکهترین سیستمشهرها عالی

( نیز 1761) 8این اعتقاد بتی، درباره پیام الکساندر(. 467، 8002، 1)بتیشمار انرژی برای حفظ ساختار منسجم خودشان هستند بی
شهر درخت »، نظریه وی را تأیید کرده است و ثابت نموده است که «هاعلم جدید شبکه»ند. به بیان دیگر، امروز کمصداق پیدا می

نظم و متنوع فیزیکی آن، یک زبان الگوی به شدت منظم وجود دارد ؛ بلکه یک شبکه پیچیده است که در زیر ظاهر بی«نیست
ها قرار گرفته است. بنابراین ها و دنیاهای آن( که در ذهن انسان16، 8003ندر، ، الکسا81، 1،1724، کینگ7، آنینو3نیس)الکساندر ، 

مراتبی، انتظام پیدا ها و در جریان زمان به شکل سلسلهتوانند در مقیاسای از روابط هستند که در غالب شبکه میشهرها مجموعه
باشند و بافت شهری نیز تند که مدام در حال پویش و رشد میهایی هسها سیستمکنند. به اعتقاد سالینگاروس شبکه معابر و خیابان

بنابراین در توسعه شهرها باید به این نکته (. 8000، 6)سالینگاروسی حیات ناگزیر باید به همراه آن در پویش و رشد باشدبرای ادامه
های مختلف فضایی و که در مقیاسمراتبی و همپیوند است توجه داشت که یک شبکه پیچیده و منسجم، شامل یک ساختار سلسله

یابد و برای حفظ این انسجام باید به ساختار همپیوند آن پایبند بود. آنچه که در نیم قرن گذشته در توسعه در طی زمان ظهور می
 (.842، 1377ها به ویژه توسعه شبکه معابر کمتر مورد توجه بوده است )شورچه، شهر

معابر نقش مهمی در تغییرات عملکردی و دسترسی آن دارد که می تواند هویت یک بافت  همچنین تغییر در نظام ساختار شبکه
ای با را تحت تأثیر قرار دهد. نتایج تحقیقات متعدد تأیید کننده آن است که نحوه ترتیب فضاهای یک شهر رابطه همبستگی قوی

معتقد است که برخالف نظریه  (8004، 1774) 4جاور دارد. هیلیرهای مها و فعالیتنحوه استفاده از فضاها، تراکم ترددها، نوع کاربری
دهد و این امر )تردد عابرین( که حرکت عابرین پیاده را شکل می باشدشبکه معابر می 2های فضایی، این پیکره بندی فضاییجاذب

 (.31 ،8018، 7تیبالدز)ار باشد ذیرگهای جاذب و در نتیجه تغییر نقش، عملکرد و هویت یک مکان تأثتواند بر استقرار فعالیتمی
 تأثیر هاسمان سبک به اول پهلوی دوران دوران قبل بویژه هایکشیخیابان که داده نشان شهری ایران نیز هایطرح در تجربه

 رانای شهرهای تاریخی هایبافت از بین رفتن انسجام و همپیوندی ساختار و متعاقباً کاهش پویایی و خوانایی بر زیادی بسیار
 بسیار تأثیر شهری هایبافت سرنوشت در تواندمی هاآن اجرای از پیش حتی هاشبکه این تأثیر مورد در مطالعه اند. بنابراینداشته
ها در یک پیوند منسجم از این بافت ناتوانی ایران از جمله اصفهان، شهرهای قدیم هایبافت مشکالت از یکی. باشد داشته زیادی

 سکونت غیرقابل هایبخش به هااین امر باعث تبدیل شدن این بافت. های پیوند فضایی )عمق( استتبی از درجهمراطریق سلسله
 ترینمتداول و ترینساده موارد برخی در نیز شهرسازانه هایمداخله. کرده است مدفون جدید هایتوسعه درون ها را درآن یا و شده

 این .اندداده تشخیص «کردن حذف» رایج هنجارهای با کاربردی انطباق جای به ریخیتا هایبافت با مواجهه برای را راهبرد
 قدیمی ساختار تدریجی حذف به منجر شهر شکل و ساختار شناخت عدم دلیل ( به3)منطقه  اصفهان شهر تاریخی منطقه در مشکل

 یجنوب - یشمال ابانیخ احداثتوان به می است که شده صلیبی هایخیابان احداث پی در جدید ایشبکه ساختار تحمیل و شهر
 مذکور معابر. اشاره کرد میقد بازار ۀراست قطع و عبدالرّزاق یغرب -یشرق محور احداث نیهمچن و جامع مسجد یغرب ۀکنار از هاتف

 نیا و افتهیاستقرار شده جادیا یهابرش ییهحاش در دیجد یها تیّفعال صورت نیبد و شده مجموعه بافت یختگیگس هم از موجب
 جیتدر به و بود شده مذکور یمحورها یهبدن به آن درون یها تیّفعال یبرخ انتقال و یسنّت یها تیّفعال حذف و رکود موجبات امر

کرده است که این امر یکی از دالیل احیای میدان عتیق  تیتثب( یارتباط و یخدمات) یشهر یمحورها عنوان به را محورها نیا
 یسنّت ساختار با طرح یهمحدود در دیجد یکارکردها و هاتیّفعال استقرار ۀنیزم در آمده وجود به تحوّالت نیچنهم .)کهنه( گردید

 و یفروش خرده)یتجار دیجد یهاتیّفعال حجم با متناسب یدسترس وجود عدم. دارد قرار تضاد در و بوده متفاوت اریبس آن هگذشت
                                                           
1 Batty 
8 Alexander 
3 Neis  
7 Anninou 
1 King 
6 Salingaros 
4 Hillier 
2 Configuration 
7 Tibbalds 

https://www.goodreads.com/author/show/3893413.Hajo_Neis


41 

 

 

 

و  نویی قلعه /...بر شده ایجاد معاصر های¬خیابان رتأثی تحلیل و ارزیابی

 همکاران

 دستخوش زین بافت درون یهایدسترس و درآورده خورده گره و بسته صورت به را همحدود آن، با مرتبط یفضاها و( یفروش عمده 
های کشیهای جدید )احیای میدان کهنه و خیابانطرح اساسی مشکل رسدمی نظر به. است گشته ینامطلوب اقدامات و راتییتغ

 این بر عالوه. مراتبی گذشته استسلسله ساختار به توجه طریق از شهر کل با هابافت این مناسب پیوند به توجهیکم جدید(
 به نسبت و پردازدمی ارزشمند بافت این از عنصری کالبدی صرفاً احیای به موضعی صورت به اجرا، حال در هایطرح از بسیاری

 .ندارند را الزم و مقیاس عملکردی پروژه تعریف شده توجه ساختار بافت،
خی از تغییرات ساختار شبکه معابر منطقه مرکزی شهر اصفهان، در پی آن است بر این اساس پژوهش حاضر در یک بررسی تاری

های جدید را بر ساختار این منطقه بررسی کرده و نتایج آن را بر تغییرات کشیهای معاصر به ویژه میادین و خیابانکه تأثیر پروژه
 –سوال پاسخ دهد که عدم توجه به ساختار کالبدی نظام کاربری و فعالیت، حرکت و دسترسی این منطقه مشخص نماید و به این 

 تواند چه تأثیراتی بر انسجام بافت و تغییرات عملکردی آن بگذارد؟ های توسعه میفضایی موجود در طرح

 پژوهشو پیشینه  نظری مبانی

  فضایی شهرها: –اهمیت خیابان در ساختار کالبدی 
پایدارترین و مهمترین عنصر فرم کالبدی است. در این راستا کانزن معتقد محققان فرم و ساختار شهری معتقدند شبکه خیابان 

گیرد شوند و پایداری شبکه ارتباطی از این اصل نشات میهای ارتباطی غیر قابل تغییرترین المان شهری محسوب میاست شبکه
. ساختمان ها و به طور خاص های مالکیت خصوصی خارج هستندشوند و از سیستمکه جز سرمایه کالن یک شهر محسوب می

-ترند اما در طول زمان میرغم آنکه از کاربری بادوامها علیهای، عناصری هستند که دوام کمتر، و الگوی تفکیک بلوککاربری

وسیع  توانند تقسیم و با یکدیگر ترکیب شوند. به همین دلیل اگر طراح غالباً به طراحی شبکه ارتباطی بپردازد و آن را به شبکه های
تر متصل سازد، حتی اگر بناهای اطراف آن ویران شده و نوسازی شود، احتمال حفظ و تقویت و گسترش آن در طی زمان بسیار 

گرچه برگ ها در هر پاییز خشک می شوند و می »است. بیکن برای روشن ساختن منظور خود از این تمثیل استفاده کرده است: 
)حمیدی، « گردند، تنه و شاخه های درخت همچنان پابرجاست و شکل درخت را حفظ می کند ریزند و در هر بهار دوباره سبز می

گاه به عنوان عامل اولیه و در دیدگاه های ساخت گرایان، ساختار شبکه ارتباطی  (.81، 1346سیروس صبری، حبیبی و سلیمی، 
های شهری عوامل تشکیل دهنده و مؤثر در کاربریگیری و گاه همراه با گیری، گاه به عنوان عامل ثانویه شکلزیربنای شکل

ونقل باشند. در نتیجه شناخت ساختار شبکه ارتباطی، فقط از نظر ترافیکی و استاتداردهای حملپدیدار شدن ساختار اصلی شهر می
-ان مهمترین، حساسشوند. در این پژوهش اهمیت معابر را به عنوقابل قبول نبوده بلکه عوامل مهمتری باعث پدیدار شدن آن می

دهیم. دالیل اهمیت معابر در تحلیل یل فضای شهری مورد بررسی قرار میترین و بیشترین فضاهای عمومی یک شهر، در تحل
 فضای شهری به شرح زیر است:

 ای از سطح شهرها به شبکه معابراختصاص درصد قابل مالحظه -

 معابر به عنوان عنصر اصلی فرم شهر -

 های شهری به یکدیگررتباط فضاها و فعالیتمعابر محل اتصال و ا -

 معابر به عنوان نماد فرهنگی -

 (.1، 1323خیابان مهمترین وسیله و ابزار طراحی شهری )بحرینی، -

 :نقش خیابان در تغییرات ساختار فعالیتی و دسترسی شهرها 
دیگری بسیار اهمیت دارند. شبکه خیابانها تنها ها از بابت برقراری پیوند میان هر چیز خیابان عالوه بر دوام و پایداری این عنصر،

و در مقیاس شهری مجمع الجزایر قطعات زمین را به  ؛دهدهای زمین را به هم پیوند میموجودیت یگانه مجاوری است که کاربری
پازل است. این « ودهحلقه مفق»ها شبکه خیابان مارشال معتقد است که کند. به این تعبیر،یک پازل کامل از واحدهای زمین بدل می

اهمیت خیابان در بحث به بیان دیگر  ، داشته باشدبه طرح کلی شهر انسجام دادندر  ایهبرجستنقش ها خیابان شودموجب میامر 
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(. 73، 8007، 1د )مارشالشوند، اما همه قطعات زمین به هم وصل نمی شونوصل می ها به همکه همه خیابان انسجام این است

ها است. این اصل هم در اتصال و پیوستگی خود معابر و اتصال و پیوند مهترین اصل انسجام در شبکه معابر و خیابان بنابراین اصل
( اتصال و پیوند درون شبکه 1747) 8هم در ترکیب و پیوند سایر عناصر )ساختمان و کاربری( به یکدیگر دارای اهمیت است. بیکن

( این پیوستگی را عاملی برای افزایش 1773داند و هیلیر و همکاران )و پیوسته در فضا میای هماهنگ را دلیلی برای ایجاد تجربه
یابد گسیختگی و پراکندگی کاهش و کنند بطوریکه هرچه پیوند و اتصال افزایش میهای جاذب معرفی میحرکت و افزایش فعالیت

شود، سپس خرده فروشی ها بندی فضایی باعث ایجاد حرکت مییابد. بنابراین ابتدا پیکره انسجام و یکپارچگی در شهر افزایش می
ای فضایی وری از این حرکت در راستای آن مکانیابی شده و سپس خود به عنوان جاذبهو دیگر کاربری ها برای استفاده و بهره

گیری بازار توان به شکلمیدر نمونه ایرانی این نظریه  .(1773هیلیر، )شود باعث جذب بیشتر عابرین و افزایش میزان حرکت می
بندی فضایی شهر، باعث ایجاد حرکت از یک سمت شهر به سمت های شهرهای قدیم، پیکرهاشاره کرد. نحوه قرار گیری دروازه

دیگر شهر و پیدایش یک حرکت از دروازه ای به دروازه دیگر می شدند. سپس خرده فروشی ها برای بهره بری از حضور عابرین 
شدند و به این ترتیب راسته های اصلی بازار از یک سمت شهر به سمت دیگر شهر به آنها مکانیابی می استای حرکتپیاده، در ر

توان به ویژگی بینابینی می ها،بندی خیابانعالوه بر پیکره .وجود آمده و بر همین اساس در سطح محالت مختلف توسعه یافته اند
های جدید های تاریخی به بافتهای مهم یاد کرد که نقش مهمی در اتصال و پیوند بافتهمحورهای اصلی در اتصال مراکز و یا پهن

ی خوب به را رانیای شهرها شتریب دری اصلی گذرها قیطر از شهر مرکز و محالت مراکزی وستگیپ( 1326دارد . توسلی و بنیادی )
ها از مقیاس محله تا شهر را مهمی در اتصال کانون وی معتقد است محورهای اصلی با تنوع باالی فعالیت نقش .دهدیم نشان
ها عموماً مکان هایی هستند ( حجم ترافیکی باالتری را خواهند داشت چرا که آن8004اند. محورهای اصلی به اعتقاد پورتا )داشته

د محورهای اصلی که توانایی توان پیش بینی کرکنند. بر این اساس میها استفاده میکه اکثر افراد برای رسیدن به مقصد از آن
، 8004، 3)پورتا و التورا کنندها و فضاهای شهری را داشته باشند به انسجام ساختار شهری کمک میحمایت از خدمات، نشانه

به شدت  ها متنوعد، زیرا توزیع فضایی کاربریندار ی متنوعهاارتباط تنگاتنگی با کاربریبر همین اساس محورهای اصلی  .(108
 .(37، 8000، 7، لیولین1776)هیلیر،  کنندتر به خوبی ایجاد میسته به میزان دسترسی است، آنچه خیابان های اصلی و مستقیمواب

 تواند بر تغییر فعالیت و تنوع عناصر پیرامون آن بسیار مؤثر باشد.ها میبنابراین تغییر در ارتباط ساختاری خیابان
خیابان در ارتباط با تنوع فعالیت و کاربری، اختالط و تنوع دسترسی )پیاده، سواره،  های شکلی و چیدمانیعالوه بر ویژگی

حرکت و  ها،دوچرخه، حمل و نقل عمومی و ...( نیز در تعریف شبکه خیابان منسجم مورد توجه است. از آنجاکه اتصال میان خیابان
، آنچه تشویق می کنندنیز حرکت پیاده و دوچرخه را ها، فعالیتو  ، اتصاالت با فواصلی کوتاه میان خیابانهاکندمیفعالیت را تشویق 

ها اگر خیابان( معتقد است، 8007) 1(. پامیر33، 8000شود )کمیسیون معماری و محیط بریتانیا، موجب افزایش پایداری شهری می
پیاده از جمله دسترسی به حمل و  د نیازباید امکانات و تسهیالت مورکند تا جدایی، خواهند بیشتر به عنوان عامل پیوند عمل می

راحت و کارا از طریق خودرو، دوچرخه، پیاده و ... یک الگوی حرکتی منسجم با تامین دسترسی  در خود تامین نمایند.نقل عمومی را 
ی حمل شود که متشکل از محیطی پاسخده برای نیازهای کیفی عابران پیاده، دسترسی موثر خودروی شخصی و دسترستعریف می

 و نقل همگانی، خواهد بود.

  های تاریخی:فضایی بافت –نقش خیابان در ساختار کالبدی 

ها، تأسیسات و تجهیزات شهری شان بناها، مجموعهدرگستره رغم فرسودگی،علیاست که  یآنهای های تاریخی،از بافت مراد
که واجد پیشینه تاریخی  روندمی شمارکارناپذیر شهرهایی بههای تاریخی، واقعیت انبافت. وجود دارد و یا ترکیبی از آنها باارزش
ق گذرهای اصلی یت از طرالز شهر و محمرک یهای هستند و آن پیوستگی مجموعشهرهای سنتی ایران مبین ساخت ویژه هستند.

اریخی ایران، مرکز شهر و در بافتهای کهن شهرهای تاند. داشته برعهده را شهر مهم عناصر میان پیوند یوظیفهو بازار است که 
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و  نویی قلعه /...بر شده ایجاد معاصر های¬خیابان رتأثی تحلیل و ارزیابی

 همکاران

ساختار ارتباطی در محدوده بافتهای قدیم شهری به می کردند. ت از طریق گذرهای اصلی بـه هم ارتبـاط پیـدا المراکـز مح 
صورت ارگانیک شکل گرفته است. گیری تاریخی و عملکردهای گذشته و با در نظر داشتن مقیاس انسانی و بهفراخور شکل

ی، پیچیدگی معابر به تبع شرایط آب و هوایی و امنیت شهری از عو در مقیاس پیـاده بـا نقش برجسته اجتماهای کوتاه دسترسی
 (.1377)دانشپور و شیری،  است تاریخی هایبافتهای بارز در ساختار شبکه ارتباطی جمله ویژگی

و یکپارچگی اجزاء را در هیئت یک کل  که هماهنگی، آمیختگی بودندای به هم پیوسته و منسجم تاریخی مجموعههای بافت
از فضایی  هاو خیابان ه استهای شهری را از هم گسیختهای ناهماهنگ، ترکیب کل شهر و مجموعهکشی. خیاباندادندمینشان 

با  (1378اند. )اسماعیل زاده، هشهری و عنصری پیوند دهنده در مرکز شهر به صورت راهی برای عبور و مرور خودرو تبدیل شد
های تاریخی بیش از سایر عناصر با ارزش معماری، هویت خود را توجه به دوام و پایداری خیابان در نظام ساختاری شهرها، بافت

تواند نقش مهمی در ها میهایشان هستند. لذا هرگونه تغییر در نظام ساختاری شبکه معابر در این بافتدار فضاهای باز و خیابانوام
های تاریخی عالوه بر نقش ارتباطی نقش مهمی در هویت عملکردی ها داشته باشد. خیابان در بافتصیت آنتغییر هویت و شخ

مراتبی با کرده است. از بین رفتن نظام سلسلهمحالت و مناطق مختلف شهر داشته است که با تغییر مقیاس این عملکرد تغییر می
، موجب از بین رفتن هویت عملکردی محالت و مراکز شهری گردیده و تنوع های جدید و بدون توجه به ساختار موجودکشیخیابان

 (.1372 قلعه نویی و خیرالدین، ،عملکرد و دسترسی به این مناطق را کاهش داده است )مختارزاده

 هابندی خیاباننظریه چیدمان فضا و تحلیل پیکره 
. این کندیم فراهم را یشهرفضای  یسازمدل امکان شهر یکربندیپ لیتحل و هیتجزو روش چیدمان فضا با  مجموعه تئوری

)ون ردیگ قرار استفاده موردمرتبط،  قاتیتحق نیهمچن و شهرها یزیربرنامه و یطراح در و دهد وندیپ را علم و شهود روش توانسته
استفاده شده  یشهر مطالعات در 1720دهه  از لندن، دانشگاه کالج در همکارانش و ریلیه لیب توسط این روش .(8014، 1نس و یامو

تواند تعریف مختصری از می چیدمان فضا ،ابتدا. ویژگی مهم دارد چهار یشهر یهالیتحل در چیدمان فضا ر،یلیه اعتقاد به. است
 جادیا هایفضا از ایشبکه عنوان به شهرها لیتحل و هیتجز یبراست که هاکیتکن ازای مجموعه اً،یثان. فضای شهری ارائه دهد

 یالگوها با ییفضا یهاشبکه ارتباط یچگونگ مشاهده به تواندمی مجموعه نیا سوم،. رودبه کار می ،هاساختمان توسط دهش
 یتجرب جینتا براساس ، چهارم. کند غیره کمک و یاجتماع رفاه یحت و مهاجرت یالگوها ،یاراض یکاربر حرکت، مانند یعملکرد

، 8بینی کند)کریمیهای عملکردی شهر پیشفضا را بر ویژگی یرگذاریتأث یچگونگ تواندمی فضا چیدمان اول، جنبه دو از یناش
8012 ،8) . 

شبکه معابر می باشد که حرکت عابرین پیاده  7، این پیکره بندی فضایی3هیلیر معتقد است که برخالف نظریه جاذب های فضایی
تاثیر  6و حرکت 1بندی فضایی می تواند بر جاذبهای فضایی  ، نشان می دهد که درحالیکه پیکره1شکل شماره  را شکل می دهد.

شود، سپس خرده فروشی ها تواند از آنها تاثیر بپذیرد. به این ترتیب در ابتدا پیکره بندی فضایی باعث ایجاد حرکت میبگذارد، نمی
های فضایی سپس خود به عنوان جاذبو دیگر کاربری ها برای استفاده و بهره وری از این حرکت در راستای آن مکانیابی شده و 

توان به شکل گیری بازار اشاره کرد. نحوه شود. در نمونه ایرانی این نظریه میباعث جذب بیشتر عابرین و افزایش میزان حرکت می
بندی فضایی شهر، باعث ایجاد حرکت از یک سمت شهر به سمت دیگر شهر و قرارگیری دروازه های شهرهای قدیم، پیکره

ها برای بهره بری از حضور عابرین پیاده، در راستای ای به دروازه دیگر می شدند. سپس خرده فروشیایش یک حرکت از دروازهپید
شدند و به این ترتیب راسته های اصلی بازار از یک سمت شهر به سمت دیگر شهر به وجود آمده و بر حرکت آنها مکانیابی می

 .(1773)هیلیر،  اندعه یافتههمین اساس در سطح محالت مختلف توس

                                                           
1 Van Nes & Yamu 
8 Karimi 

ر محله می تواندبه عنوان این نظریه معتقد است که جاذب های فضایی مانند کاربریها عامل اصلی جذب و هدایت حرکت عابرپیاده می باشند. به این ترتیب که یک مسجد د 3
 یک جاذب فضایی عمل کرده و عابرین پیاده را به سمت خود بکشد.

7 Configuration 
1 Attractions 
6 Movement 
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 (1773)هیلر،  نظریه حرکت طبیعی هیلیر. 8شکل 

 
 خط هر یوندیهمپ زانیم ارزش: کرد فیتعر نیچن توانیم را یوندیهمپ مفهوم. فضاست دمانیچ مفهوم نیتریاصلهمپیوندی 

 تعداد نیانگیم ،یعبارت به ای د؛یرس شهر یافضاه تمام به آن از بتوان که است یواسط( یفضاها ای) خطوط تعداد نیانگیم ،(فضا)
 یارتباط یمفهوم فضا دمانیچ روش در یوندیهمپ ن،یبنابرا. دیرس شهر یفضاها تمام به فضا آن از بتوان که است یجهات رییتغ

 .( 1370)جمشیدی و مختارزاده،  کیمتر و یافاصله یمفهوم نه و دارد

 گرید خطوط تمام از خط آن عمق نشانگر که است یاضیر یپارامتر ،(یمحور خط) فضا کی یوندیهمپ ارزش 1کالن یوندیهمپ
 کل با را آن شدن نیعج زانیم ،یشهر یفضا کی ریفراگ یوندیهمپ واقع در. ندیگویم ریفراگ یوندیهمپ آن به که است شهر در

ر فضاها و کلیت سازمان فضایی یک هرچه همپیوندی در یک فضا بیشتر باشد، آن فضا انسجام بیشتری با دیگ .دهد یم نشان شهر
 (737، 1374 ،لو و همکارانشهر دارد )خدابنده

 ای و عمق) مشخص خط تعداد کی از بلکه نشود گرفته نظر در خطوط کل از فاصله خط هر لیتحل یبرا اگر: 8یمحل یوندیهمپ

 یعنی) را سه شعاع بزرگ یشهرها یبرا معموالً. بود نخواهد کالن ای و ریفراگ گرید یوندیهمپ ارزش شود، نییتع( مشخص شعاع
 .(4، 8001، 3)فیگوریدو نامندیم یمحل شعاع را( جهت رییتغ سه با یوندیهمپ محاسبه

سال اخیر، بیشتر مطالعات چیدمان فضا به تأثیر ساختار  80های متعدد انجام شده در کشورهای مختلف در با توجه به پژوهش
های اقتصادی و اجتماعی پرداخته است. برخی از اندیشمندان و نین سازمان فضایی فعالیتها و همچگاهفضایی بر فرم سکونت

های فرسوده و تاریخی های به دست آمده برای احیاء و توسعه بافتهای اخیر اقدام به استفاده از مدلاران این نظریه در سالذگپایه
پس از تحلیل وضع موجود به روش  -در بخش ساختاری آن -ههای فرسودهای توسعه جدید بافتکردند. بدین منظور در طرح

های شناسایی شده ارائه شده ها، پیشنهاداتی جهت رفع نواقص و ضعف چیدمان فضا و تعیین نقاط ضعف ساختار فضایی این بافت
ر ارتباط با سایر نظام های های مختلف توسعه آن دهای تاریخی در دورهاست. در این مطالعات نیز کمتر به تغییرات ساختاری بافت

در ایران  .(8004، هیلیر و ووگان، 8001، 7شهری پرداخته شده است. از جمله این مطالعات می توان به موارد زیر اشاره کرد)ووگان
م نیز مطالعات بسیاری در ارتباط با تحلیل ساختار فضایی شهرها به روش چیدمان فضا انجام شده است که اغلب بر روی بافت قدی

و تاریخی شهرهایی چون تهران، شیراز، اصفهان و یزد راهکارهایی نیز ارائه شده است. در این میان می توان به مطالعات زیر اشاره 
، به توصیف و تعریف روش چیدمان «روش چیدمان فضا در فرایند طراحی شهر»(، در مطالعه ای با عنوان 1321زادگان )کرد. عباس

(، 1774مطالعه به متغیرهای آزمون شده چیدمان فضا را در بافت تاریخی شهر یزد آزمون می کند. کریمی ) فضا می پردازد و در این
به مقایسه ساختاری بافت تاریخی شهر اصفهان و « منطق فضا در شهرهای ارگانیک ایران و انگلستان»در مطالعه ای با عنوان 

داستان دو شهر: برنامه ریزی شهری در اصفهان گذشته و »، با عنوان (8003لندن می پردازد، همچنین در پژوهشی دیگر کریمی )
نیز پس از بررسی ساختار تاریخی این شهر در دو دوره، تنها به آسیب شناسی ساختاری بافت تاریخی آن می پردازد و تأثیر « حال

 کند.آن را بر سایر مولفه های شهری بررسی نمی

 

                                                           
1 Global Integration (Rn) 
8 Local Integration (R3) 
3 Figueiredo 
7 Vaughan 
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 مدل مفهومی پژوهش 
، تعریف شده است. این مدل مفهومی که 8حاضر با توجه به ادبیات ارائه شده بر اساس شکل شماره مدل مفهومی پژوهش 

دهد سه عنصر مهم و مرتبط نظام ساختاری شهر نیز بر اساس حرکت طبیعی برگرفته از نظریه حرکت طبیعی هیلیر است، نشان می
تواند بر نظام حرکتی و عملکردی شهر مؤثر م ساختاری شبکه معابر میبا یکدیگر دارای ارتباط هستند. از اینرو هرگونه تغییر در نظا

 باشد.

 
 ریلیه یعیطب حرکت مدل اساس بر( قیتحق یهاشاخص و هامولفه ابعاد،) پژوهش یمفهوم مدل. 2شکل

 پژوهش روش
ور شناخت و تحلیل تحلیلی و از لحاظ ماهیت، کاربردی است. همچنین به منظ –روش کاربردی این پژوهش از نوع توصیفی 

تواند الگوی است. با توجه به اینکه این روش میی مورد مطالعه روش چیدمان فضا، مورد توجه قرار گرفتهساختار فضایی محدوده
های مختلف شهری )شهر، منطقه، ناحیه و محله( نشان دهد، در ادامه فرآیند پژوهش، های فضایی را در مقیاسپخشایش ارزش

های فضایی حاصل از این روش با سایر الیه های شهر، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در تحلیل کاربری اراضی و شرابطه میان ارز
های مکانی بر اساس اسناد مکان های آماری چون شمارش فراوانی و تحلیلهای مورد بررسی نیز از روشتنوع دسترسی در پروژه

در چهار دوره سلجوقی، صفوی، پهلوی و  3رائه شده، ابتدا ساختار کالبدی منطقه با توجه به مدل مفهومی ا محور استفاده است.
اند. سپس تغییرات عملکردی و تنوع دسترسی در محدوده تحلیل شده Depthmapمعاصر به کمک روش چیدمان فضا و نرم افزار 

دسته مورد بررسی قرار گرفته تا عالوه بر بررسی های میدان عتیق، خیابان نظام الملک، خیابان شهیدان مقدم و خیابان باغ گلپروژه
های جدید بر ساختار محلی و کالن منطقه، نقش این تغییرات در نظام عملکردی و دسترسی محدوده پیرامون این کشیتأثیر خیابان

 ArcGISدر محیط 3تنوع دسترسی از اطالعات موجود در ارتباط با منطقه  ها نیز بررسی گردد که در تحلیل کاربری وخیابان

 استفاده شده است.

 مطالعه مورد محدوده
-ی شکلی شهرهای ایران از روی طرح قبلی ساخته نشده است. در مورد نحوهبخش مرکزی شهر اصفهان مانند تقریباً همه

ل متعددی از ها با یکدیگر باید گفت، همانطور که اشاره شد، عوامی آنهای مهم شهر و رابطهگیری و مکانیابی عناصر و بخش
ها، قبیل عوامل طبیعی، اجتماعی، اداری، نظامی، اقتصادی و باالخره عوامل احساسی از نظر فضایی و ارتباط آن با سایر فعالیت

ای شکل به مرکزیت مسجد جامع و میدان ای دایرهدر زمان ملکشاه، شهر در محدوده سیمای شهر را در طول تاریخ ساخته است
های آبیاری منشعب از رودخانه که به نالایافته بود و مردم در این محدوده مساکن خود را بنا نموده بودند. ک عتیق )کهنه( گسترش

های آب به عهده شوند در امتداد جنوب غربی به سمت شمال شرقی نقش تأمین آب شهر را به غیر از چاهاصطالح مادی گفته می
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داد و محالت مسکونی در هر و میدان بازار، محور اصلی شهر را تشکیل میگیری مسجد جامع ارگ شداشتند. در این وضع شکل

پیرامون این محور سازمان یافته بودند. از ابتدای حکومت صفویه با ساختن بخش سازمان اداری و حکومتی جدید به تدریج شهر به 
 گانیک ، توسعه جدید را دنبال کرد.های اری بافتی جدید، به همان شیوهسمت جنوب و جنوب غربی و در پیرامون مجموعه

-ها و خرابیهای قبل شهر اصفهان دچار رشد منفی شد و این امر و بی توجهی حاکمان، ویرانیی قاجار نسبت به دورهدر دوره

ها از جمعیت بهمراه داشت. از حدود سال ی آنهایی را در در سطح شهر قدیم به خصوص محالت مسکونی شهر به علت تخلیه
شهر بار دیگر موقعیت خود را تا حدودی بهبود بخشید و توانست رشد جدیدی در پیرامون خود به خصوص در اطراف جنوب  1331
کشی عمالً در جهت تجهیز مرکز شهر برای ورود وسایل نقیله موتوری های ارتباطی تازه و خیابانرود ایجاد کند. ایجاد شبکهزاینده

 1331ی این تغییرات تازه بود. از سال بهایی، احمد آباد و ... نتیجههای شپه، طالقانی، حافظ، شیخایجاد شد که خیابان 1310از سال 
ی ساخت و ساز های جدید را بهمراه داشت. این محورهای تازه تأسیس به تدریح زمینهی توسعه شهر احداث معابر و خیابانادامه

های جدید عالوه بر از هم پاشیدن الگوی سنتی، اجتماعی و شهرسازی این کشیهای جدید را بوجود آورد. خیابانمسکن به شیوه
اقتصادی بر بافت ارزشمند قدیم شدند. بنابراین محالت این  –های تجاری ترین بار ترافیک و فعالیتشهر، موجب تحمیل سنگین

ی زندگی شهروندان شکل داده به نحوه شهر نیز که در طی زمان خصوصیات ارگانیک و پیچیده اجتماعی و فیزیکی را در جوابگویی
تحوالت کالبدی دوره ی پهلوی عمدتاَ احداث شبکه های جدید  (.373، 1321بودند، دچار گسیختگی شدند )مشهدیزاده دهاقانی، 

قابل  راه و ابنیه ی دولتی با کاربری های گوناگون مثل ادارات مختلف، مراکز درمانی، مراکز آموزشی، مرکز خدماتی و به میزان
 توجهی کاربری های تجاری و تفریحی بوده است.

ی جدید راه ها در شهر،گرچه تا حدی منجر به تضعیف و تفکیک بخش هایی از عناصر استخوان بندی قدیمی شهر احداث شبکه
اخته شدن سطح در منتهی الیه شمال غربی آن یعنی میدان کهنه و بازار شمالی آن می شود ) تغییر کالبدی میدان کهنه به علت س

میدان(،اما در محدوده ی چهارباغ و زاینده رود باعث تقویت نقش عناصر قدیمی مثل چهارباغ، پل های خواجو و سی وسه پل، 

به بعد بر اساس طرح جامع به سمت شمال غرب و شما پیشنهاد  1310توسعه اصفهان از سال  .مدرسه ی چهارباغ و... شده است
رتباطی قوی وجود نداشت و این امر منجر به توسعه پراکنده و نامنسجم به سمت شمال شد و بافت شد در صورتی که که محور ا

قدیم و میانی نتوانستند ارتباط یکپارچه و منسجمی با بافت معاصر برقرار سازند. بنابراین محالت شمالی و مرکزی انسجام خود را 
ا دارا بود چهار دوره بافت تاریخی، قدیمی، میانی و معاصر بیشترین عناصر ( ب3ازدست دادند. بنابراین بافت مرکزی )به ویژه منطقه 

های مختلف شهرسازی ساختاری از مقیاس محله تا شهر را در خود جای داده و نمونه بیشترین تغییرات ساختاری و کالبدی در دوره
ن از جمله دالیل انتخاب محالت این مناطق در اصفهان هستند. تنوع شبکه آمد و شد، فعالیت و کارکرد و تراکم جمعیت و ساختما

های فضایی بافت –های معاصر بر ساختار کالبدی کشیاز آنجا که هدف این تحقیق بررسی تأثیرات خیابان تحقیق حاضر است.
ش چیدمان و معاصر به رو را در چهار دوره سلجوقی، صفوی، پهلوی 3باشد، این تحقیق ابتدا تغییرات کالبدی منطقه تاریخی می

های توسعه معابر جدید را بر تغییرات ساختاری این منطقه از جمله، پروژه احیای میدان عتیق فضا تحلیل کرده و سپس تأثیر پروژه
، موقعیت این 3)کهنه(، محور باغ گلدسته، محور شهیدان مقدم و محور نظام الملک مورد بررسی قرار داده است، که در شکل 

 ه است. محورها نشان داده شد
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 (اصفهان 3 منطقه یلیتفص طرح: برگرفته از ) مطالعه مورد یمحورها تیموقع. 3 شکل 

 بحثو  هایافته

  اصفهان در دوره های تاریخی 3تحلیل ساختار فضایی منطقه 
ی نقشه ،Depthmap افزار نرم اصفهان و به کمک 3های مختلف در منطقه ی تحلیل ساختار فضایی دورهخروج به باتوجه

باشد. در ساختار و های شهر مییک ساختار منسجم و یکچارچه در تمامی قسمتگر همپیوندی اصفهان در دوره سلجوقی نشان
پیوندترین فضا در مرکز اصلی شهر و واقع در مرکز جغرافیایی شهر قرار گرفته و با فاصله سازمان فضایی شهر در این دوره، هم

رود. در این دوره همپیوندی با روندی سلسله مراتبی از میدان کهنه با بیشترین رو به افول میپیوندی گرفتن از مرکز شهر این هم
باشد. در نقشه پیوند در سراسر شهر میی آن یک ساختار همیابد و نتیجههای خارجی شهر کاهش میپیوندی به سمت قسمتهم

یدان کهنه( با رنگ قرمز و با کاهش همپیوندی این رنگ به پیوندترین عنصر شهر )مشود که هم( مشاهده می3همپیوندی )شکل 
باشند که پیوندترین فضاهای شهری محورهایی چون جوباره، جماله ودردشت میکند. در این دوره همسمت آبی تغییر پیدا می

در  آن اطراف بافت و نهکه دانیم محدوده در کالن یوندیهمپ ینقشه از حاصل جینتاارتباط ساختاری قوی با میدان کهنه دارند. 
پیوند گذشته، نقطه عطف دیگری دهد، ضمن حفظ ساختار منسجم و همنیز نشان می (معاصر یهایکشابانیخ از شیپ)دوره صفوی

نه در رقابت با میدان کهنه بلکه درارتباط و هماهنگی با آن در ساختار عجین شده است. همپیوندی در این دوره با روندی منطقی و 
مراتبی از بیشترین مقدار خود در مرکز آغاز و با دور شدن از مرکز مقدار آن کاهش یافته است. با وجود توسعه یافتن شهر در سلسله 

توان گفت با ارتباط چنان به قوت خود باقی است و حتی میدوره صفوی ضمن گسترش و تکمیل استخوان بندی، ساختار اصلی هم
 به چنان هم ارباز محور ،ته بازار، این ساختار هرچه بیشتر تقویت گردیده است. در این دورهقوی بافت قدیم و جدید از طریق راس

 از یوندیپهم ارزش سطتوم لحاظ به یصفو عصر شاهراه عنوانه ب چهارباغ محور و است مطرح محور نیوندترپیهم عنوان
 .است نکاسته هاآن تیاهم از و تهفنگر یشیپ یسلجوق دوران مهم یمحورها
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 سلجوقی و صفوی ی دورهدر  شهر کالن یوندیهمپ ارزش. 4 شکل
 (اصفهان 3 منطقه یلیتفص طرح یمیقد یها نقشه اساس بر Depthmap یها یخروج :از برگرفته) 

دهد نشان می (1)شکل  ی همپیوندی کالن در محدوده میدان کهنه و بافت اطراف آن در دوره پهلوینتایج حاصل از نقشه
های صلیبی ایجاد شده در این دوره با داشتن باالترین همپیوندی، انسجام بافت را تا حدود زیادی مخدوش ساخته است کشیخیابان

پیوندی در سایر محورها روند سلسله مراتبی منطقی بافت از بین و با فاصله گرفتن همپیوندی حداکثری این محورها با حداقل هم
پیوندترین محور در سازمان فضایی شهر مطرح است نتوانسته به طور چنان به عنوان هم رفته است. با وجودی که میدان کهنه هم

پیوندی را به خود های جدید با باالترین دسترسی، بیشترین همکشیمطلوبی با بافت پیرامون خود عجین شود چراکه خیابان
در این دوران به منظور هماهنگی با نیازهای گردش  اند.اختصاص داده و اختالف بسیار زیادی از این نظر با سایر محورها پیدا کرده

-تر در جداره شبکه جدیدی از خیابان کشیسرمایه، بازار کهن باید عرصه را خالی کند و با اولین انتقال فضایی، خود را هرچه عریان

شود، به این ترتیب آن چه در « مکان بازار»به اطوار زمانه جایگزین « زمان بازار»های تعریض شده به نمایش بگذارد تا ها و خیابان
باشد. ها نسبت به محورهای با اهمیت شکل گرفته در طول زمان میخورد هم پیوندی بسیار باالتر این خیاباناین دوره به چشم می

های جدید با گذشت زمان هرچه بیشتر تر از شبکه خیابانپیوندی بسیار پایینر بافت قدیم با هممحورهایی با اهمیت و عجین شده د
ها بی هیچ احترامی به ساختار دهند. خیابانپیوندی باال میبه سمت منزوی شدن رفته و جای خود را به خیابان های جدید با هم

یت دوران پیش را از بین برده و با بافت کلی شهر نیز به خوبی عجین کهن و بدون رعایت سلسله مراتب راه در بافت ساختار باهو
-های کهنه و نقش جهان تا حدود زیادی از بین رفته و شکل فضاهای با اهمیت از هستهنشده اند و هم چنین ارتباط شهری میدان

پیوندی این موجب باال رفتن هم های جدید تبدیل شده است. الزم به ذکر است آن چه بیش از همهای به خطی در لبه خیابان
های جدید گشته، مستقیم و طوالنی بودن این محورها و اتصاالت زیاد آن ها به سایر محورها می باشد، با این وجود این خیابان

ساختار شود بلکه با دلیل مخدوش ساختن پیوندی سایر محورها نه تنها مثبت تلقی نمیهمپیوندی باال به دلیل اختالف بسیار با هم
های هاتف فضایی بافت مشکلت عدیده ای در پی خواهد داشت. پس از احیای میدان کهنه، با شکسته شدن خطوط مستقیم خیابان

و عبدالرزاق و کاهش میزان اختالف هم پیوندی این محورها با سایر معابر بافت اطراف در مجموع شاهد انسجام بیشتری در ساختار 
ای نیست که بتواند تعادل فضایی بافت را به بت دوران پهلوی هستیم، با این وجود این میزان به اندازهو سازمان فضایی شهر به نس

پیوندی بسیار پایین انزوای خود را حفظ کرده و پویایی پیشین را به دست نیاورده چنان گذرهای بافت درونی با همآن برگرداند و هم
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های جدید مثبت کشیتنهایی به منظور بازپس گرفتن نقش با اهمیت خود از خیابان (. در حقیقت احیای این میدان به3اند )شکل  
 گردد اما در عمل با انسجام پیشین خود در دوران سلجوقی و صفوی فاصله بسیار زیادی دارد.تلفی می

 3های جدید بر ساختار کالن و محلی منطقه کشیتأثیر خیابان 
اند نیز تغییرات ساختار های اخیر ایجاد شدهاصفهان مصوب و در سال 3صیلی منطقه کشی جدید که در طرح تفپروژه خیابان 

گلدسته با افزایش همپیوندی محورهای عمود بر خود )آمادگاه ایجاد محور باغاند. مهمی به ویژه در حوزه پیرامونی خود بوجود آورده
تر چهارباغ عباسی و کمال محورها را با محورهای اصلیخان( و محور موازی خود )فردوسی( توانسته اختالف این و سیدعلی

ها را افزایش دهد. محور خواجه نظام پیوندی آناسماعیل کاهش داده و از طریق افزایش اتصاالت با محورهای پیرامون خود، هم
پیوندی را با محور الف همپیوندی محورهای متصل به خود را افزایش و اختالملک نیز پس از اتمام پروژه با افزایش اتصاالت، هم

از طرفی تعریض محور  احمدآباد کاهش داده است. در مجموع به نسبت مقیاس پروژه تأثیرات نسبتا مطلوبی ایجاد شده است.
شهیدان مقدم با تأثیرات جزئی بر اتصاالت معابر کمترین تأثیر را بر بافت پیرامون خود گذاشته است. با این وجود این محور با 

رغم آنکه اتصال به محورهای پیرامون خود همپیوندی محور شمالی خود یعنی محور یخچال را نیز افزایش داده است. علی افزایش
اند اما پیوندی خود و محورهای پیرامون موجب اتصال بهتر این محورهای با ساختار کالن شدهمحورهای تازه تأسیس با افزایش هم

عابر به ویژه محورهای درونی محله موجب انزوای بیشتر محالت پیرامون خود در ارتباط با مراتب شبکه مبا از بین رفتن سلسله
تر شده تر اما دسترسی به درون این محالت سختها دسترسی به محالت آساناند. به عبارتی با ایجاد این خیابانساختار کالن شده

 است. 

 

 یایاح از شیپ) یپهلو ی دوره و مطالعه مورد یمحورها جادیا دانیم یایاح از بعد شهر شمال منطقه در کالن یوندیهمپ ارزش. 5 شکل

 ( اصفهان 3 منطقه یلیتفص طرح( معاصر) یشنهادیپ یها نقشه و( یپهلو) یمیقد یها نقشه اساس بر Depthmap یها یخروج :از برگرفته)  .(معابر جادیا و دانیم

میزان انسجام ساختاری محالت اطراف میدان کهنه ، ت اطراف میدان کهنهبررسی تغییرات ارزش همپیوندی در محال به منظور
های سلجوقی، صفوی، پهلوی و پس از است. بر این اساس میزان انحراف معیار در یازده محله در دورهدر چهار دوره تحلیل شده

نسجام ساختاری باالتری است. در این بخش اند. هرچه میزان انحراف معیار کمتر باشد، محله دارای ااحیا میدان باهم مقایسه شده
های باشد. پس از احداث خیابانانحراف معیار همپیوندی کالن، نشان دهنده انسجام ساختاری هر محله نسبت به ساختار کالن می

فته و تقریباً صلیبی و پاره شدن بافت تاریخی اطراف میدان کهنه، انحراف معیار در تمامی محالت به میزان قابل توجهی افزایش یا
های پیشین رسیده است؛ که این خود به معنای از دست رفتن انسجام ساختاری و هماهنگی محالت با ساختار به چهار برابر دوره
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پس از احیا میدان کهنه به میزان بسیار کمی،  )که به نوعی به ساختار قدیم اصفهان تحمیل شده بود( می باشد. شهری جدید

یابد، ولی نتایج حاصل از بررسی انحراف معیار دی کالن در تمامی محالت نسبت به دوره پهلوی، کاهش میانحراف معیار همپیون
دهد با به روش چیدمان فضا، همچنان تفاوت چشمگیری را با دو دوره صفوی و سلجوقی نشان می دهد. این بررسی نشان می

فضایی محالت داشته باشد، ولی به دلیل عدم توجه کافی به بافت اطراف وجود آنکه احیا میدان کهنه توانسته تأثیر مثبتی بر ساختار 
های صحیحی به منظور اصالح انسجام فضایی محالت و یا به عبارتی میدان در این طرح، این تأثیر بسیار کم بوده و باید سیاست

 دیگر بافت ارزشمند و تاریخی اطراف میدان کهنه اتخاذ گردد. 

 

 (اصفهان 3 منطقه یلیتفص طرح :از برگرفته) یکنون تیوضع در کهنه دانیم اطراف یخیتار محالت تیموقع. 6 شکل

 

 تغییرات انحراف معیار ارزش هم پیوندی کالن در محالت اطراف میدان کهنه در چهار دوره .8 جدول

 شماره محالت
 )انحراف معیار هم پیوندی کالن(

 پس از احیای میدان پهلوی صفوی سلجوقی

 14/0 12/0 07/0 01/0 ت()دردش1

 11/0 18/0 03/0 03/0 )دومناردردشت(8

 17/0 80/0 01/0 01/0 )جماله( 3

 81/0 87/0 01/0 01/0 )مسجدنو(7

 80/0 30/0 07/0 07/0 )ابو اسحاقیه(1

 16/0 88/0 07/0 07/0 )شهشهان(6

 12/0 81/0 01/0 06/0 )مسجد علی(4

 87/0 31/0 01/0 01/0 )امامزاده اسماعیل(2

 11/0 14/0 07/0 07/0 )میدان میر(7

 16/0 81/0 01/0 01/0 )جوباره(10

 16/0 12/0 03/0 03/0 )حمام شیخ(11

 

  های جدید بر نظام عملکردی منطقهکشیتأثیر خیابان 
با وجود آنکه توان گفت، های معاصر بر نظام عملکردی میکشیدر بررسی تاثیر احیای ساختاری میدان عتیق )کهنه( و خیابان

احیای میدان کهنه توانسته تأثیر مثبتی بر ساختار فضایی محالت داشته باشد، ولی به دلیل عدم توجه کافی به بافت اطراف میدان 
در این طرح، عالوه بر چشم گیر نبودن این تأثیر، در سایر نظام های شهری تأثیرات منفی بسیاری به دنبال داشته است. به نظر 

های عمده تأثیرات احیای میدان بر نظام کاربری مطلوب نبوده و تخریب بافت مسکونی پیشین و تزریق کاربریرسد بخش می
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ی فعالی برای میدان در پی نداشته است. هم چنین در رابطه با کاربری بافت اطراف جدید به سرزندگی میدان کمکی نکرده و جداره 
رسد احیای میدان کهنه و تزریق های صورت گرفته با کسبه و ساکنین، به نظر میهای میدانی و مصاحبهمیدان نیز پس از برداشت

ی آن بدون ارتباط با محورهای مهم محالت اطراف هم چون محور بازارچه دردشت به منزوی شدن هرچه بیشتر کاربری به جداره
از رونق بسیاری برخوردار بوده این روزها به  ها انجامیده است. این بازارچه که از آثار دوران صفوی است بر خالف گذشته کهآن

انزوا کشیده شده و بسیاری از سکنه بافت با وجود کالبد تاریخی و باارزش جداره بازار دردشت خواهان تخریب کامل آن می باشند. 
های جذاب را به یعالوه بر اینکه خیابان های اطراف محله یعنی ابن سینا و عبدالرزاق به دلیل شرایط مناسب دسترسی، کاربر

اند احیای میدان کهنه نیز با وجودی که به دلیل مقیاس قابل توجه سمت خود کشیده و سبب انزوای هرچه بیشتر محور بازارچه شده
توانست با برقراری ارتباط با محورهای مهم محالت پیرامونی به فعال شدن هرچه بیشتر آن ها و موقعیت جغرافیایی مطلوب می

 ث تشدید انزوای آن ها به خصوص محور بازراچه دردشت گردیده است. کمک کند باع

 

 (اصفهان 3 منطقه یلیتفص طرح :از برگرفته) معاصر یهاپروژه رامونیپ یها یکاربر بر دیتأک با 3 منطقه در مستقر یهایکاربر. 3 شکل

 ینم مشاهده پروژه اسیمق نسبت به یتصاداق رشد و یسرزندگ چنان هم دان،یم یجداره به یکاربر قیتزر وجود با درحقیقت
 ژهوپر انیپا از پس بوده یمسکون غالب طور به آن بافت ،نیا از شیپ که گلدسته محور مثال طور به که ستیحال در نیا و شود

 از سپ ،دارد ادامه زین چنان هم روند نیا و کرده جذب خود به را (کهنه دانیم از تر زرگب یاسیمق در) یاریبس یتجار یواحدها
 یکنون تیوضع در پروژه؛ اتمام از پس که میهست شاهد مقدم دانیشه محور در را یکاربر یهیال در رییتغ نیشتریب گلدسته محور

 یم دهید زین الملک نظام خواجه محور در یترفیضع یدرجه با تیوضع نیا. شود یم محسوب یتجار فعال محور کی ابانیخ نیا
 .اندداده لیتشک یتجار یواحدها را محور نیا یواحدها از یمین از شیب اکنون هم و شود
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آنچه در ارتباط با نظام کاربری زمین در اطراف محورهای تازه تأسیس حائز اهمیت است عدم توجه به مقیاس عملکردی این 

امون محورهایی چون های تجاری ایجاد شده به ویژه پیرهای پیرامون آن است. تنوع کاربریمعابر و مقیاس عملکردی کاربری
تواند بر پایداری آن تأثیرگذار باشد چراکه توزیع متعادل خدمات و سازگاری شهیدان مقدم بدون توجه به سازگاری با مقیاس نمی

اقتصادی مختلف نقش داشته  -تواند بر قیمت زمین و در نتیجه بر استقرار افراد با شرایط اجتماعی عملکردی بر اساس مقیاس می
توان به دیدگاه جین جیکوبز اشاره کرد که معتقد است کاربری ترکیبی و متنوع زمانی ز جمله صاحبنظران در این حوزه میباشد. ا

های متنوع در آن منجر به چالش می شود که عناصر دارای اندازه و ابعاد مناسب نباشند. به ویژه در مقیاس کوچک، که کاربری
تجاری در بر یک خیابان محلی. اندازه نامتعادل در واحدهای  -یری یک ساختمان بزرگ اداری اندازه باشند. مثال قرارگبایستی هم

شهری منجر به ویرانی خواهد شد بنابراین یکی از عوامل مؤثر بر انسجام ساختار، انطباق تنوع با ساختار و مقیاس آن است 
اس خود در ساختار منطقه، تبدیل به راسته لوازم خانگی در محور شهیدان مقدم بدون توجه به مقی (.1372 همکاران، و مختارزاده)

مقیاس شهر و انبارهای مربوطه شده است که این امر موجب از بین رفتن سازگاری و ظرفیت معبر در پاسخگویی به نیازهای محلی 
خیر در دل محالت قدیم نه تنها شود. این نارضایتی در طول زمان ساکنان محلی را از بافت دور خواهد کرد. بنابراین اقدامات امی

نظام ساختاری و استخوانبندی منطقه را تحت تأثیر قرار داده بلکه در افول انسجام عملکردی منطقه به ویژه محالت نیز مؤثر بوده 
 است.

 های جدید بر نظام دسترسی منطقهکشیتأثیر خیابان 

جود بزرگ بودن مقیاس نتوانسته به تنوع سفر در محدوه خود در رابطه با نظام حرکت و دسترسی نیز، احیای میدان کهنه با و
های اتوبوس موجود در برخی محورهای منتهی به میدان، پیشرفتی کمک چندانی کند، در واقع پس از احیای میدان به جز ایستگاه

فزایش مراجعه کنندگان به این های تردد هم چون پیاده و دوچرخه ایجاد نشده است. با وجود ادر ایجاد و یا حتی بهبود سایر روش
ای به منظور دسترسی مطلوب به آن ایجاد نشده است و ی پیوستهبخش از شهر به دلیل احیای میدان، مسیر دوچرخه و حتی پیاده

های به نظر می رسد آسان ترین راه برای دسترسی به این میدان هم چنان استفاده از وسیله نقلیه شخصی است. در بین پروژه
ترین سیستم حمل و نقل را داراست، پس از آن محورهای ورودی میدان کهنه با داشتن محور ی شده، محور گلدسته متنوعبررس

های بعدی بیشترین پیاده، سواره و اتوبوس در مرتبه بعدی اهمیت قرار می گیرد. محور خواجه نظام الملک و شهیدان مقدم در رده
 (.8لمدهای حمل و نقل قرار گرفته اند )جدو

 
 . تنوع دسترسی در پروژه ها2جدول 

 مترو BRT اتوبوس دوچرخه پیاده سواره خیابان نام

             باغ گلدسته

             خواجه نظام الملک

         ناقص   شهیدان مقدم

             ورودی های میدان کهنه

 
های جدید نیز، نیروهای کشیدر خیابانتنوع دسترسی نیز بایستی با مقیاس عملکردی معابر تغییر کند. عدم توجه به این امر 

های تر سلسله مراتب حمل و نقل را حذف کرده، منجر به ساخت خیابانمفید در تردد را فرو نشانده و در حالی که سطوح پایین
 شریانی در دل محالت شده است. شبکه حمل و نقل بیش از آن که بر سرعت متکی باشد، به میزان اتصال پذیری وابسته است.

 تر، نقاط مختلف بافت شهری را به یکدیگر پیوند دهند.تر و باریکهایی بسیار کوچکالزم است که خیابان
مراتب شبکه تر سلسلهدر بسیاری از شهرهای معاصر از جمله شهر اصفهان برای افزایش کارآیی شبکه حمل و نقل، سطوح پایین

های جدید کامالً مشهود است. بر خالف قانون توزیع اندازه کشیا خیابانشود. این اتفاق با محالت مرکزی ببه اشتباه حذف می
های اصلی در ها و شریانیرود با کاهش مقیاس سطح و تعداد معابر محلی افزایش یابد، بزرگراه( که انتظار می8000سالینگاروس )

توان اذعان داشت، ا معیار اتصال و دسترسی میحال گسترش هستند. از دیگر مسائلی که در ارتباط با انسجام محالت در ارتباط ب
ناکافی بودن فصل مشترک الزم برای خودرو و پیاده اشاره کرد. این در حالی است که دو شبکه که به کلی شخصیت متمایزی 
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دیگر از بین ها و به بیانی دارند، می بایست به گونه ای به یکدیگر متصل و مرتبط شوند که یکدیگر را ویران نکنند. قطع ورودی 
های خودرو محور و پیاده منجر به اتصال حوزه -که فصل مشترک اتصال به سایر نظام ها بویژه نظام ساختاری است -رفتن مرزها 

 شود.تلقی می "زائد"ها شده است، بنابراین شهر پیاده محور به عنوان عنصری مدار و تداخل آن

 نتیجه
 مشکل نیا. باشد یم معاصر یشهر توسعه یها طرح با انطباق عدم رانیا یهرهاش یخیتار مناطق در یاساس مشکالت از یکی
 و شهر یمیقد ساختار یجیتدر حذف به منجر شهر شکل و ساختار شناخت عدم لیدل به اصفهان شهر شمال یخیتار هسته در

 محور یشهر عناصر نیاول و نیمهمتر از یکی قیعت جامع مسجد و کهنه دانیم ۀمجموع. است شده دیجد یا شبکه ساختار لیتحم
 مورد ۀمحدود بافت. است شده واقع عصریول -عبدالرزاق و یمجلس -هاتف یها ابانیخ یتالق محلّ در که است اصفهان یخیتار

 موضوع محدوده، نیا در موجود یگذرها و هیابن یخیتار یها ارزش حفظ و بازگرداندن منظور به که است ارزشمند یبافت یدارا نظر
 قیعت دانیم ای کهنه دانیم موجود، یخیتار مستندات به توجه با. است شده هیته زین آن یشنهادیپ طرح و مطرح آن یبازساز و ایاح

 با پژوهش نیا. ندیآ یم شمار به اصفهان شهر یسکونتگاه مراکز نیتر یمیجزءقد آن مجاور یمسکون محالت با اصفهان )کهنه(
 لیتحل و یبررس به شهرها ، یخیتار مناطق و محالت ییفضا – یساختار نظام بر رمعاص کشی های ابانیخ ریتأث یبررس هدف

 روش نیا. است پرداخته فضا دمانیچ روش به شهر یکالبد تحوالت مهم یها دوره در اصفهان شهر شمال یخیتار منطقه ساختار
 کهییآنجا از. دهد یم قرار یبررس مورد مندروش یصورت به شهرها در را ییفضا یبند کرهیپ و ساختار د،یجد کردیرو کی عنوان به
 در مفهوم نیمهمتر عنوان به( یوندیهمپ ارزش) ریمتغ نیا است، ارتباط در یساختار انسجام مفهوم با یوندیهمپ ارزش راتییتغ
 تیماه و ارزش یابیارز و اصفهان شهر شمال یخیتار منطقه ساختار و محالت یهماهنگ و انسجام یبررس منظور به روش نیا

 که شد روشن پژوهش نیا از حاصل جینتا به توجه با. است گرفته قرار یبررس و لیتحل مورد میقد بافت یخیتار یها راسته
 یساختار گسست به منجر موجود، یکالبد یها نهیزم شناخت بدون و گرانهیزم یکردیرو نبود در ریاخ دوره در شهرسازانه مداخالت

 ییفضا ساختار به توجه عدم لیدل به اجرا، حال در یبهساز ،ینوساز یها طرح یطرف از. اند شده مطالعه مورد یخیتار بافت ییفضا
 ارزشمند و یخیتار منطقه نیا یکالبد یساختار مشکالت رفع در اند نتوانسته ،یکم و یقشر صرفا یکردیرو با و یخیتار بافت

 منطقه نقش تیتقو و ییفضا انسجام شیافزا منظور به گرفته، رتصو یها یبررس به توجه با انیپا در. باشند داشته ییبسزا ریتاث
 .می شود شنهادیپ کهنه دانیم رامونیپ بافت در ادهیپ تیمحور با یحرکت حلقه چند ساختار، در شهر شمال یخیتار

جود داشت و همانطور که پیش تر نیز ذکر شد، مفهوم انسجام ساختار و سازمان فضایی شهر تنها در دوران سلجوقی و صفوی و
های دوران کشیبر خالف دوران صفوی که ساختار جدید با احترام به بافت قدیم و در ارتباط با آن ایجاد گردید، شبکه خیابان

پهلوی بدون توجه به زمینه به منزوی نمودن هرچه بیشتر بافت انجامیده و با فاصله گرفتن هم پیوندی این محورهای جدید ایجاد 
ونی بافت ارتباط فضایی عناصر فضایی موجود در دوران پیشین را از بین برده است. احیای میدان کهنه نیز با شده از گذرهای در

وجود داشتن تاثیرات مثبتی که به تفصیل در بخش پیشین به آن پرداخته شد نتواسته تعادل فضایی بافت را به آن بازگرداند و تنها 
الرزاق و هاتف برفرار نموده و کمکی به برقراری ارتباط آن با گذرهای تاریخی بافت ارتباط میدان کهنه را با محورهای چون عبد

 اطراف نکرده و با هدف برقراری یک ساختار منسجم و هم پیوند فاصله چشم گیری دارد. 
محورهای  ها وپیوندی آنگلدسته، نظام الملک و شهیدان مقدم نیز به جز باال بردن همایجاد و تعریض محورهایی چون باغ

ای در برنداشته و بدون توجه با زمینه و تالش برای ارتقای پیوندهای فضایی موجود در بافت پیرامون خود، متصل به خود نتیجه
 تنها به دلیل بهبود شرایط دسترسی چند محور، کاربری های خدماتی را به خود جذب نموده اند. 

های قدیمی که اتصاالتشان در ارتباط با مقیاس و ن انسجام بویژه در بافتبنابراین بر اساس نتایج به دست آمده، از بین رفت
های پیرامونشان شده است. همچنین نتایج ها از بافتکنند موجب ناپایداری و گسستگی این بافتها درست عمل نمیسلسله مراتب

ای جدید دارای انسجام ساختاری بیشتری بوده هها در ذهن شهروندان در مقایسه با بافتهایی که سالاین تحقیق نشان داد بافت
توان خیابان است، با از بین رفتن انطباق ظرفیت معابر و عملکرد به تدریج انسجام خود را از دست داده است از جمله این موارد می

محلی نیست و این های ها شده است که منطبق با ظرفیت کوچهشهیدان مقدم اشاره کرد که تبدیل به انبار خدمات عمده فروشی
امر موجب افزایش تداخل و ازدحام شده است. بنابراین یکی از تغییرات اساسی و مورد نیاز در این خیابان افزایش سازگاری مقیاس 
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های قدیم این شهر شود در طرح های توسعه، بازسازی، بازآفرینی و مرمت شهری بافتکاربری و معابر است. بنابراین پیشنهاد می

 ساختار و فرم پیشنهادی بر اساس ویژگی نامبرده مورد توجه قرارگیرد.ارزیابی 

 منابع
 دانیم حدفاصل زد،ی ینیخم امام ابانیخ: یمورد نمونه)یخیتار بافت بر دیتأک با یشهر ابانیخ یبازطراح(. 1378) .بهزاد زاده،لیاسماع
 یمعمار و هنر دانشکده زد،ی دانشگاه. یشهرساز ارشد یکارشناس شدهن منتشر انامهی. پا(جامع مسجد ابانیخ -رچخماقیام

 .پرهام نقش انتشارات: تهران(. 1377. )یصبر روسیترجمه رضا س .اتیح دهیپد:  اول جلد - نظم سرشت(. 8003. )کریستوفر الکساندر،
 .آرمانشهر اراتانتش: تهران( . 1373گلرخ. ) نیترجمه فرناز فرشاد و شم .ستیشهر درخت ن(. 1761. )ستوفریکر الکساندر،

ترجمه شرکت مهندسین مشاور طاش.  .شهری طراحی جدید یتئور(. 1724). کینگ اینگرید آنینو، آرتمیس نیس، هاجو ،کریستوفر الکساندر،
 .اندیشه نشر: تهران

 ن. تهران: دانشگاه تهرا .کنندگان استفاده یرفتار یالگوها با رابطه در یشهر یفضاها لیتحل(. 1323. )نیحس ،ینیبحر

 . رانیا یو معمار یشهرساز قاتیمطالعات و تحق مرکز تهران:(. 1346) یفرزانه طاهر ی. ترجمه شهرها یطراح(. 1747. )ادموند کن،یب
تهران: (. 1327. )بامنشیشک ریام و بهزادفر یمصطف یترجمه. ینیو بازآفر یشهر یسرزنده: اصول طراح یشهر مراکز(. 8007. )یسا ر،یپام

 . رانینشگاه علم و صنعت اانتشارات دا
 انشارات: تهران. شهر یمایس و یزندگ در آن گاهیجا و یشهر یفضا:  یشهر یفضاها یطراح(. 1326ناصر. ) ،یادیبن محمود؛ ،یتوسل

  .یدیشه
 یاسمق دیمروار ی ترجمه. بزرگ و کوچک یدر شهرها یعموم طیمردم پسند: ارتقاء مح یساختن شهرها (.8018. )سیفرانس بالدز،یت

 (. تهران: انشارات روزنه. 1324. )یاصفهان
 شهرسازی جستارهای مجله. فرسوده یها بافت ییفضا ساختار لیتحل در فضا دمانیچ کاربرد(. 1370. )صفورا مختارزاده، ؛محمود ،یدیجمش

31، 46-23. 

و  یتهران: سازمان مشاور فن .تهران رشه یاستخوانبند(. 1346. )جواد ،یمیسلو  محسن ،یبیحب رضا؛ ،یصبر روسیس حه؛یمل ،یدیحم
 شهر تهران.  یمهندس

 با قم شهر یمرکز بخش یشهر معابر شبکه یمدار ادهیپ تیقابل یسنج امکان(. 1374. )عقوبی زنگنه، و یفرد، هاد یسلطان حسن؛ لو،خدابنده
 .777-784 ،(8) 6. یهرش یزیربرنامه یایجغراف یهاپژوهش. مجله فضا دمانیچ یتئور و کوریو مدل از استفاده

 مجله. یاسالم یرانیا شهر یخیتار یها بافت تیشکل دهنده به هو یکارکرد یعناصر کالبد(. 1377. )الهام ،یریش و ینش پور، عبدالهاددا 
 .81-14(، 1) 1. جهان نقش

 . نقش پرهام انشارات: تهران. یشهر یها ستمیس در نو یهادگاهید(. 1377. )محمود شورچه،
 .41-67 ،137. یشهر تیریمد. مجله یشهر یطراح ندیا در فرافض دمانیچ روش(. 1321. )یمصطف زادگان،عباس

 . همام انشارات: اصفهان(. 1324.)ونینیحس سولماز یترجمه. یطراح کمک به طیمح تیفیک ارتقاء(. 8000) ایتانیبر طیو مح یمعمار ونیسیکم

 دانشگاه تهران.  انشارات: تهران(. 1371. )اریبخت آمنه و ینیبحر نیحس دیس یترجمه. تکامل و یطراح شهرها،(. 8007. )استفان مارشال،

. یشهر یداریپا یراستا در شهرها یکالبد فرم انسجام یابیارز مدل نیتدو(. 1372.) رضا ن،یرالدیخمحمود و  ،یینوقلعه صفورا؛ مختارزاده،
 .وه شهرسازیی، گرشهرساز و یمعمار دانشکده ،. دانشگاه هنر اصفهانیشهرساز یدکتر نشده منتشر انامهیپا
 . رانیدانشگاه علم و صنعت ا انتشارات: تهران. رانیا در یشهر یزیر برنامه یهایژگیو از یلیتحل(. 1321ناصر. ) ،یدهاقان زادهیمشهد
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