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چکیده

گونه ای است  که فرایند نوسازی را تجربه می کنند، به  کم ساختمانی در بافت های درونی  باز تعریف ترا

که نادیده انگاشــتن عوامل فرهنگی در آن مشــهود اســت. از بین رفتن حرایم خصوصی، ایجاد اشراف، 

کالبد  تخریــب حرایــم ارتفاعی و عملکردی ابنیه و محوطه های تاریخی )به عنوان نمادهای فرهنگ در 

کارآمد  شــهر(، زدودن حیــات واقعــه ای از اجتماعــات محلــی و...، نمودی اســت از عــدم وجود مدلــی 

که عوامــل فرهنگی را به عنوان اصــول پایه ای خود مد نظــر قرار دهد.  کم ســاختمانی  بــرای تدویــن ترا

کم ســاختمانی با تکیه بر ابعاد فرهنگی، ســعی دارد تا با  نوشــتار حاضــر با هــدف تعیین مدل تعیین ترا

کم ساختمانی دست آویزی برای باز حضور فرهنگ در شهرهای معاصر و  پیوند دو مفهوم فرهنگ و ترا

کّمی حاضر، با روش تحلیلی به  علی الخصــوص بافت هــای درونی فراهم آورد. از این رهیافت، پژوهش 

کیفی« و »کیفی« می پردازد.  کم ساختمانی در سه بعد »کّمی«، »کّمی -  تبیین ارتباط بین فرهنگ و ترا

کم ســازی و ایجاد لفافه هــای تحدیدکننده ی فضایی و معرفی  بــا رتبه بندی بلوک ها از نظر قابلیت مترا

کم  کم ســاختمانی، مدلی را برای تعیین ترا ک شــده« در قالب پیونددهنده ی فرهنگ و ترا کم ادرا »ترا

گرفته است.   که بر پایه ی توجه به عوامل فرهنگی شکل  ساختمانی مطلوب ارائه می دهد 

کلیدی واژه های 
ک شده، هرم های فضایی، بافت های درونی. کم ادرا کم ساختمانی مطلوب، ترا فرهنگ، ترا
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مقدمه

کم ساختمانی مطلوب محله، یکی  برنامه ریزی برای تعیین ترا
که شهرســازی معاصر در ســال های اخیر، هم در  از مســائلی اســت 
عرصــه ی ملــی و هــم درعرصــه ی جهانی، بــا آن روبرو بوده اســت. 
کم ساختمانی  شــهرهای در حال تغییر، نیازمند حد مطلوبی از ترا
کّمی شهرســازی- اســتفاده ی بهینه  کــه بتوانــد نیازهای  هســتند 
کاهش  کاهش مصرف انــرژی،  از زمیــن و زیرســاخت های شــهری، 
کنار  کرده و در  استفاده از وسایل نقلیه موتوری و... ـ را امکان پذیر 
آن محیــط مســکونی مطلوبی را برای شــهروندان ایجــاد نماید. در 
که  کم ســاختمانی در بافت هــای موجود  ایــن میــان، بازتعریــف ترا
کــه نادیده  گونــه ای اســت  فراینــد نوســازی را تجربــه می کننــد، بــه 
انگاشــتن عوامل فرهنگی در آن مشــهود است. از بین رفتن حرایم 
خصوصی، ایجاد اشراف، تخریب حرایم ارتفاعی و عملکردی ابنیه 
کالبــد  و محوطه هــای تاریخــی )بــه عنــوان نمادهــای فرهنــگ در 
شــهر(، زدودن حیــات واقعه ای از اجتماعــات محلی و...، نمودی 
که  کم ساختمانی  کارآمد برای تدوین ترا است از عدم وجود مدلی 

عوامل فرهنگی را به عنوان اصول پایه ای خود مدنظر قرار دهد.
کــم  پژوهــش حاضــر بــا هــدف تدویــن مدلــی بــرای تعییــن ترا
مفهــوم  تــا  دارد  ســعی  فرهنگــی،  ابعــاد  بــر  تکیــه  بــا  ســاختمانی 
کیفی( هم در عرصه ی  گســترده و ناملموس فرهنگ را )بــا ماهیتی 
کاربــردی  نظــری و هــم در عرصــه ی عملــی بــه مفهــوم پیچیــده و 

کیفــی( پیونــد زده و از این  کّمی -  کــم ســاختمانی )بــا ماهیتــی  ترا
رهیافــت، راهکاری بــرای بازحضــور فرهنگ در شــهرهای معاصر و 

علی الخصوص بافت های درونی فراهم آورد.
کم ســاختمانی را در  پیونــد میــان دو مفهــوم مزبــور، تحلیــل ترا
کم ســاختمانی  کّمی ترا ســه بخش ضروری می ســازد: تحلیــل ُبعد 
کم  کیفی ترا کّمــی -  )بــه عنــوان عامل ایجاد مســئله(، تحلیل ُبعد 
کم  کم ساختمانی در قالب ترا ساختمانی )پیوند میان فرهنگ و ترا
کم ســاختمانی )شــاخصه ای  کیفی ترا ک شــده( و تحلیــل ُبعد  ادرا

کم ساختمانی(.  فرهنگی وابسته و یا منتج از ترا
کمــی حاضر، بــا اســتفاده از روش تحلیلی،  از ایــن رو، پژوهــش 
کم سازی  ابتدا به رتبه بندی قابلیت هر بلوک از هر محله برای مترا
می پــردازد. ســپس بــا تشــکیل هرم هــای فضایــی برای هــر بلوک و 
کم  اندازه گیری اختالف آن با وضع موجود، مدلی را برای تعیین ترا
که بر پایه ی توجه به عوامل  ساختمانی مطلوب پیشنهاد می دهد 
گرفته و مالحظات اقتصادی را نیز از نظر می گذراند.  فرهنگی شکل 
 ،۱TOPSIS در ایــن فراینــد از تکنیک هــای تحلیلی همچــون روش
 Microsoft آمــاری  تحلیل هــای   ،ArcGIS مکانــی  تحلیل هــای 
Excel و ترســیمات تحلیلــی SketchUp بــرای پــردازش داده هــای 
کتابخانه ای، برداشــت های میدانی و نتایج حاصل از پرسشنامه، 

گرفته شده است.  بهره 

و  ارتبــاط میــان فرهنــگ  تبییــن و تکویــن   -1
کم ساختمانی ترا

که فرهنگ می تواند   در عرصــه ی جهانــی، این باور وجــود دارد 
 Sacco( گردد به محرک اصلی توســعه در نظام های شهری تبدیل 
کــه:  Crociata, 2013, 1688 &(. امــا، مــارک توایــن۲ معتقــد اســت 
فرهنــگ در طراحــی مانند هواســت، هــر فردی راجع به آن ســخن 
کاری در مورد آن انجام نمی دهد. فرهنگ  می گویــد، اما هیچکس 
یکی از غنی ترین و پیچیده ترین مفاهیم در هر زبانی است. صدها 
Free-  ( تعریــف و هــزاران تبییــن در جاهــای مختلــف وجــود دارد
کــه بــرای فرهنگ  stone & Gibson, 2006, 22(. از میــان تعاریفــی 
بیان شــده، دو مؤلفــه تقریبــًا در تمامــی مــوارد مشــترک اســت، ۱( 
گذارده و یــا آن را تعیین  »فرهنــگ« هدایــت می کنــد، بر رفتار تأثیــر 
می کنــد )اخالقیــات، ســنت، قانــون و غیــره(؛ ۲( »فرهنــگ« از نظر 
اجتماعی انتقال داده شده است )توسط انسان به عنوان عضوی 
کســب شــده اســت( )Brons, 2005, 549( . فرهنــگ در  از جامعــه 
عمل مقوله ی مفهومی انعطاف پذیری در دانش اجتماعی اســت، 
کــه می توانــد بســته بــه زمینــه ی مــورد اســتفاده از طریــق  چیــزی 

بنابرایــن،   .)Oluwole, 2011, 56( راه هــای متنوعــی تعبیــر شــود
برداشت از فرهنگ در هر دانشی بسته به اهداف و متغیرهای مهم 
در آن دانــش صورت می گیــرد، هریک، وجه یا زاویه ای از وجوهات 
و زوایــای متعــدد ایــن مفهــوم را بــه عنــوان مبنــای عمــل خویــش 
برمی گزیننــد و تعاریــف مد نظر خویــش را از فرهنگ ارائه می دهند، 
که هنوز در هنر و دانش شهرسازی به طور متقن روی نداده  امری 
کلیدواژه های  اســت. از این رو، با اســتنتاج و اســتخراج مفاهیــم و 
کــه بــرای فرهنــگ در متــون  شهرســازی در میــان صدهــا تعریفــی 
کــه »تعاریف فرهنگ  مختلــف ارائــه شــده۳، و با توجه به  این نکته 
گفت:  فرهنگ  مکمل هســتند« )راپاپــورت، ۱۳۹۲، ۱۱7( می تــوان 
در شهرســازی مجموعه ای اســت از الگوها، قوانیــن و راهبردهایی 
که ریشــه در ســنت، دســت قدرت در حال و چشــم به آینده دارند؛ 
کــه با هدف  مجموعــه ای درون زا از راهبردهــای شهرســازی اســت 
پایداری و در راستای دستیابی به محیط مسکونی مطلوب، سعی 

در ایجاد، حفظ و ارتقای هویت شهری و محلی دارند4. 



۲۱
کید بر عوامل فرهنگی کم ساختمانی مطلوب محله با تأ مدلی برای تعیین ترا

که در نگاه اول، برای  کم قرار می گیرد  از ســوی دیگر، مفهوم ترا
کّمی  برنامه ریــزان فوق العــاده زیبا به نظر می رســد. واژه ای عینی، 
و بــه خودی خــود خنثی. با این حال، نگاه دوباره نشــان می دهد 
 .)Churchman, 1999, 389( کــه مفهومــی بســیار پیچیــده اســت
کــم بــرای اشــاره به فرهنگ شــهری نیز اســتفاده می شــود، به  از ترا
کزی هستند از انواع مختلف  که شــهرها مرا ویژه برای این اندیشــه 
که الگوهای مختلف  فعالیت هــای اجتماعی، رفتارها یــا ارتباطاتی 
که  مفهــوم اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی را به وجــود می آورند، 
همه ی آنها بر اســاس هم محلی فضایی، نزدیکی یا هم پوشــانی با 

.)Peponis et al., 2007, 1( یکدیگر در تعامل هستند
کشــورها و شــهرها و در درون شــهرها بسیار  کم میان  درک از ترا
کم تأثیر  متفاوت اســت. به عبارت دیگر، بســتر فرهنگی بــر درک ترا
کیولی و داویدسون، ۱۳۹۰، ۲(.  به عنوان مثال، آنچه  بسیار دارد )آ
کنگ اســت، 4۰ تا ۵۰ برابر  کم مســکونی قابل قبول در هنگ  که ترا
بیشــتر از آمریکاســت؛ و نیــز تفاوت هــای چشــمگیری بیــن آمریکا و 
اروپــای غربی یافت می شــود و این بــرای حداقل فضــای مورد نیاز 
کم باال« در یک متن  برای هر نفر نیز به کار می رود. به دنبال این، »ترا
کاماًل متفاوتی در دیگری بدهد. در هر دو  فرهنگی می تواند معنای 
مقیاس ســایت و خانــه، »فرهنگ« نقش قابــل توجهی در توضیح 
کم و اســتانداردهای فضا بازی می کنــد )راپاپورت، ۱۳۹۲، 77(.  ترا
کشــورهای  در  کــم  ترا افزایــش  بــه  مربــوط  بحــث  حالی کــه  در 
کم باالتر« در  مختلف از لحاظ نظری مشــابه اســت، اما مفهوم »ترا
کم ۳۰  کاماًل نســبی اســت. به عنــوان مثال، ترا مکان های مختلف 
کم قابل قبول در انگلســتان  – ۵۰ واحد در هکتار به عنوان یک ترا
کشــورهای دیگــر،  کــه در بســیاری از  شــناخته می شــود، در حالــی 
کم می تواند آســتانه ی غیرقابل قبولــی را از باالبودن  ایــن حــد از ترا
کــه این مســئله بــه تجربیات و  یــا خیلــی پاییــن بودن نشــان دهد 
 Jenks & Dempsey,( کشــور مربوط می شود انتظارات فرهنگی هر 
واحدهــای  مســاحت  حداقــل  مثــال،  عنــوان  بــه   .)2005, 305
مســکونی در آمریــکا ۳4۰ فــوت مربــع؛ در اروپــا ۱7۰ فــوت مربع و در 
که  کنــگ تنهــا 4۳ فوت مربع اســت. عوامل فرهنگی اســت  هنــگ 
چنیــن نیازهایــی را ایجــاد می کنــد و محیــط بایــد بــا توجــه به این 

 .)Newman & Hogan, 1981, 283( عوامل شکل بگیرد
کــم  از ســال ۱۹۱8، طیــف وســیعی از روش هــای اندازه گیــری ترا
 Jenks & Dempsey, 2005,( اســت۵  گرفتــه  قــرار  اســتفاده  مــورد 
کم  کــه ســعی در بیــان ترا  )Woodford et al., 1976 291 بــه نقــل از
کّمــی دارد. اما نکته ی قابل توجــه در مورد مقوله ی  گزاره هــای  در 
کم،  کّمی آن اســت. برای شهرنشــینی مترا کیفی -  کم، ماهیت  ترا
کّمــی اســت. متغیرهایــی همچــون  کــم  کیفــی مهم تــر از ترا کــم  ترا
کیفیت  کننده ی  گونی و ارتباط عوامل تعییــن  گونا شــدت، تنــوع، 
گــی شــناختی و  فضــای شــهری هســتند)Vicuña, 2012, 23(. ویژ
کّمی و  اجتماعــی - فرهنگــی مــردم نیــز در برهم کنــش میان ابعــاد 
کم تعیین کننده اســت )همــان، 4(. بنابراین، یکی دیگر از  کیفی ترا
کم، به درک مردم از آن و برداشــت های  ابعــاد قابــل اندازه گیری ترا
که   ،)Jenks & Dempsey, 2005, 293( ذهنی آنها مربوط می شــود

ک شده«6  تعبیر می گردد. کم ادرا به »ترا

ک شده کم ادرا 1- 1- ترا
ک شــده عبارتســت از درک و برآورد یــک فرد از تعداد  کم ادرا ترا
 Churchman,( کــه در یک ســطح مشــخص حضــور دارنــد افــرادی 
کم اهمیت  390 ,1999(. خصوصیات فضایی فی نفســه در درک ترا
دارنــد؛ امــا عالوه بــر آن، تعامــل میان فــرد و محیط بــه عنوان یک 
کل، بیشــتر به حســاب می آید. صفات شــناختی فرد و هنجارهای 
که در ایــن تعامل نقش  اجتماعــی- فرهنگــی نیــز عواملی هســتند 
دارند )Cheng, 2010, 12 به نقل ازAlexander, 1993(. ارتباط بین 
کم شــهری، وابســته بــه فرهنگ اســت و این  فضــای شــخصی و ترا
.)Newman & Hogan, 1981, 281( ارتباط لزومًا هم منفی نیست
کم حتی ممکن است به عنوان یک  دیکلو7 اشاره می کند که، ترا
که می توانند  ســاخِت فرهنگی تعریف شــود، در نقش متغیرهایــی 
کم باال چیســت. برای مثال، یک فضای شــهری،  کننــد ترا تعییــن 
بســته به فعالیت ها یا درک ما از فضا تعریف می شــود. این واقعیت 
کم اشاره می کند )Vicuña, 2012, 4 به  به ماهیت نسبی مفهوم ترا

 .)Decléve, 2009, 5 نقل از
ک شــده، نه تنها ارتباطات نســبی بین  کم ادرا عالوه بر این، ترا
فــرد و فضــا، بلکه، ارتباط میــان افراد را در فضا نشــان می دهد. به 
خ تصــرف یکســان ۳ مترمربع بــرای هر  عنــوان مثــال، دو فضــا بــا نر
گروهی از دوســتان در یک باشــگاه  نفــر وجود دارد. در یک حالت، 
کــه در فضای دیگــر چند نفر غریبــه در یک  حضــور دارنــد در حالــی 
که این دو موقعیت در شرایط  کوچک هســتند. واضح اســت  البی 
کــم  کــی بســیار متفاوتــی هســتند، در حالیکــه ترا اجتماعــی و ادرا
کالبــدی یکســانی را نمایــش می دهنــد )Cheng, 2010, 12 به نقل 
از Chan, 1999(. در همین راســتا، به جهت تمایز قائل شــدن بین 
کم  ک شــده، چنــگ8 )۲۰۱۰( مفاهیم ترا کم ادرا ایــن دو جنبــه از ترا

کم اجتماعی۱۰ را معرفی می کند. فضایی۹ و ترا

کم فضایی 1- 1- 2- ترا
کم با توجه به ارتباط میان مؤلفه های  کم فضایی، به درک ترا ترا
کم  فضایــی همچــون ارتفاع، فاصلــه و مجاورت، اشــاره می کنــد. ترا
کیفیت هــای محیطــی، همچــون درجــه ی بــاالی  فضایــی بــاال بــه 
محصوریــت، پیچیدگــی فضاهــا و ســطوح بــاالی فعالیــت مربــوط 
کیفیت ها به خودی خود، به درک میزان  که هر یک از این  می شود 

.)Cheng, 2010, 12( باالتری از اطالعات از محیط منجر می شود

کم اجتماعی 1-1-3- ترا
کــم اجتماعی، تعامل میان مردم را توصیف می کند. این نوع  ترا
کنترل سطوح  کم، انواع روش های حســی، مکانیزم هایی برای  از ترا
کالبــدی، مرزهــای مالکیت،  تعامــل همچــون فاصلــه، مؤلفه هــای 
سلسله مراتب، اندازه و ماهیت گروه درگیر، همگنی و قوانین رفتاری 
کیفیت ها بر نســبت  کــه در آن، همــه ی ایــن  آن را شــامل می شــود، 
کم فضایی  کلی، برای ترا تعامــالت اجتماعی تأثیر می گذارد. به طور 
باال، مسئله ی ابتدایی کوچک بودن بیش از حد فضاست، در حالی 
کم اجتماعی باال، مشکل اولیه تعداد بیش از حد افرادی  که برای ترا

که یک نفر باید با آنها در تعامل باشد )همان(.  است 
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کم فضایی، توســط تعــداد معینی از جمعیت  بــه بیان دیگر، ترا
در فضاهایــی بــا اندازه هــای مختلــف ایجــاد می شــود؛ حــال آنکه، 
کــم اجتماعی، توســط تعــداد معینی از جمعیــت در یک فضای  ترا

 .)Churchman, 1999, 390( یکسان، به وجود می آید
و  شــده  ســاخته  فــرم  بــه  کــم  ترا ک  ادرا شــهری،  محیــط  در 
گی هــای خاص شــهری وابســته اســت )Cheng, 2010, 13(. در  ویژ
همین راســتا، بســیاری از پژوهشــگران به تبیین متغیرهایی برای 
که  کی در محیــط، پرداخته اند  کم ادرا کاهــش یا افزایش میــزان ترا

در جدول ۱ آمده است. 
کــم  کــه ترا کلــی، تحقیقــات تــا بــه امــروز نشــان می دهــد  بطــور 
ک شــده بــه نشــانه های محیطــی معین مربــوط می شــود. باید  ادرا
کالبدی، شناخت  کنار مشــخصه های  که در  در نظر داشــته باشــیم 
 Cheng,( فردی و عوامل اجتماعی  - فرهنگی هم برجســته هســتند
کــم  12 ,2010(. اهمیــت ویژگی هــای محیــط ساخته شــده )کــه ترا
ســاختمانی و ارتفاع بنا هم از جمله ی آنهاست(، درکنار هنجارهای 
کم  کــم، ارتبــاط دوســویه ی میان فرهنــگ و ترا فرهنگــی در درک ترا
که:  ســاختمانی را اثبــات می کنــد، و اینگونــه نتیجه گیــری می شــود 
کم مؤثر  کالبدی محیط، بر درک ترا کنار عوامل  عوامــل فرهنگی، در 
هســتند. بنابراین، آنچه در این میــان در حیطه ی عمل معماران و 
کالبدی با مدنظر  شهرسازان قرار می گیرد، دخالت در مشخصه های 
کم و توســعه  قراردادن اصول فرهنگی اســت. در حالی که افزایش ترا
کالن شهرهاست، توجه  از درون، از الزامات شهرســازی این روزهای 
ک شــده )با ریشــه های فرهنگــی(، می تواند بــه ایجاد  کــم ادرا بــه ترا
محله هایــی مطلوب، منجر شــود. نمودار ۱، مطالــب فوق الذکر را به 

شیوه ای مفهومی نمایش می دهد. 

2- چـــــارچـــــــوب نظــــــری، مدل تحلیـــــــــلی و 
روش شناسی پژوهش

2-1- متغیرهای تحقیق و »رابطه ی نظری« بین آنها
ح یا  که یک طر که چارچوب نظری قالبی اســت  گفت  می تــوان 

کی، ۱۳78، ۳۰(.  گیرد )خا پروژه تحقیقاتی بر اســاس آن شکل می 
کم ســاختمانی« و »فرهنگ«  متغیرهای پایه ای این نوشــتار را »ترا
کــم ســاختمانی، متغیری  که در ایــن میان ترا تشــکیل می دهنــد؛ 
اســت زیرمجموعــه ی محیــط ساخته شــده و فرهنــگ وابســته بــه 
کم ســاختمانی« را به عنوان  انســان اســت. از این رو، می توان »ترا
که با توجه به »عوامل فرهنگی« ـ در  »متغیر وابســته« معرفی نمود 

نقش »متغیر مستقل« - برنامه ریزی می شود.
کنش رابطــه ی بین  کــه از برهــم  »شــکل شــهر« متغیری اســت 
انســان با محیط ساخته شده شــکل می گیرد و از سویی از فرهنگ 
کم ســاختمانی را به عنــوان یکی از  متأثــر اســت و از ســوی دیگر، ترا
مؤلفه هــای ســازنده خویــش در خود جای می دهــد۱8. از این رو به 
عنوان حلقه ی واسط بین متغیرهای اصلی پژوهش عمل نموده؛ 
کــم ســاختمانی و  و از ایــن رهیافــت می تــوان بــه رابطــه ی بیــن ترا
که شکل شهر را از رویکردهای  فرهنگ پی برد. از مجموع تعاریفی 
کــه در انتها، با رویکــردی ترکیبی  مختلــف تعریــف نموده اند، آنچه 
گرفتــه، عبارتنــد از: الگویــی  در ایــن پژوهــش مــورد اســتناد قــرار 
کالبد شهر )شــکل خیابان ها،  گی های هندســِی  تکرارشــدنی از ویژ
کنــار هــم یــک اندیشــه  کــه چینــش آنهــا را در  ســاختمان ها و...( 
که همان فرهنگ اســت، ســبب ساز شده است. بنابراین،  جمعی 
که در  متغیر »شــکل شــهر«، می تواند بــه عنوان »متغیــر تعدیل گر« 

واقع نوعی متغیر وابسته است مد نظر قرار بگیرد. 

2-2- رابطه ی »عملی - پژوهشی« بین متغیرها و تدوین مدل 
تحلیلی پژوهش

رابطــه ی بیــن متغیرهــای اصلــی این پژوهــش این گونه شــکل 
کــم ســاختمانی، تابعی اســت از فرهنــگ )یا همان  کــه ترا می گیــرد 

عوامل فرهنگی( و به شکل زیر قابل بازنمایی است: 
         )۱( 

کم ساختمانی مطلوب D: ترا
c: فرهنگ محله ای

ک شدهپژوهشگران کم ادرا متغیرهای مؤثر بر ترا
کاریاس11 و استمپس12  زا

)2004(
ح بنــدی ســاختمان. ارتفاع ســاختمان، تعــداد ســاختمان ها، فاصله و اندازه ی پوشــش  کــم درک شــده تابعــی اســت از طر ترا
ک شده دارند. با این وجود، جزئیات معماری و منظرسازی اثرات مهمی ندارند. کم ادرا ساختمان تأثیرات قابل توجه ی بر ترا

مارکوس13 و سارکیسیان 
)1986( 14

کوچــک محلــه، فاصله ی بیشــتر بین ســاختمان ها، دسترســی بصــری و عملکردی به فضــای بــاز از واحدهای  انــدازه ی نســبتًا 
که از  کاهش تعداد واحدهایی  گون ارتفاعی،  گونا مسکونی، احترام به حریم خصوصی، تقسیم به دسته های کوچک، طرح های 
ورودی مشترک ساختمان استفاده می کنند، حداقل نفوذ سر و صدا، مکان یابی مناسب خدمات اجتماعی، و پارکینگ مناسب

گی های فضایی همچون عرض خیابان، ارتفاع ساختمان، اندازه ی بنا، و تناسب میان فضاهای ساخته شده و خالیبانس15 و دیگران )1991( ویژ

فالچسبارت16 )1979(
کاهش دهند. به هر  ک شــده را  کم ادرا کوتاه تــر بلوک های ســاختمانی و تقاطع های بیشــتر خیابانــی، می توانند ترا طول هــای 
گی ها همچون شــکل خیابان، شــیب و تنوع  حــال، بــه طــرز شــگفت آوری، تأثیر عرض خیابان ناچیز ارزیابی شــده؛ و ســایر ویژ

بلوک های ساختمانی تأثیرات قابل توجهی را نشان ندادند.

گشــودگی فضا، پیچیدگی فضا، تعداد افراد، تعداد نشــانه های خیابانی، راپاپورت17 )1975( نســبت ارتفاع ســاختمان به فضا، ارتفاع ســاختمان، 
ترافیک، سطح روشنایی، طبیعی بودن محیط، و ریتم فعالیت

ک شده.  کم ادرا جدول1- متغیرهای مؤثر بر ترا

)Cheng, 2010, 13 و Churchman, 1999, 403 ماخذ: )برگرفته از
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)f)c: تابــع تعریــف شــده بیــن عوامــل فرهنگــِی تعیین کننــده ی 
کم ساختمانی، ترا

zi: شاخص i ام پژوهش،

کــه هــر یک از شــاخص های پژوهش بر اســاس آن  )f)zi: تابعــی 
تعیین می شود،

Ui: اجتماع توابع تعیین کننده ی شاخص های پژوهش،

کارشناسی  که با محاسبات  r: متغیرهای مربوط به شکل شهر 
تعیین می شود،

که بر اساس آن متغیرهای مربوط به شکل شهر  )f)r: رابطه ای 
تعریف و تعیین می شوند،

k: متغیرهای مداخله گر در فرایند پس از برنامه ریزی )ویژگی های 
زمین، عوارض ساختمانی، امور اقتصادی، زیرساختی و ...(.

کریســتوفر مادن۱۹ بــرای ایجاد  که  بنابرایــن، با توجــه به مراحلی 
شــاخص های فرهنگــی معرفــی نمــوده۲۰، شــاخص های فرهنگــی 
کم ساختمانی در دو دسته ی شاخص های  مرتبط با شهرسازی و ترا

عینی۲۱ و شاخص های ذهنی۲۲ دسته بندی می گردد.
 بخشــی از شــاخص های ذهنــِی مورد مطالعــه ی این پژوهش، 
کنین، ایجاد می شــود. از این  از طریق تکمیل پرسشــنامه بین ســا
رو، الزم اســت تــا از میــان ۱۳8۱۱ واحــد مســکونی )7۰۰۲ واحــد در 
محلــه ی ایــران و 68۰۹ واحــد در محلــه ی تختــی(، نمونه گیری به 

کم ساختمانی )با استفاده از متون مختلف(. ک شده و ارتباط دو سویه ی فرهنگ و ترا کم ادرا نمودار 1- ترا

کید بر عوامل فرهنگی کم ساختمانی مطلوب محله با تأ مدلی برای تعیین ترا



۲4
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۲۱  شماره ۲  تابستان ۱۳۹۵

کم ســاختمانی مطلوب،  که برنامه ریزی برای ترا عمــل آید. از آنجا 
در مقیــاس بلوک های محلی انجــام می گیرد، جامعه ی آماری این 
پژوهش به بلوک هایی همگن، قابل تقسیم است. »هرگاه ساختار 
جمعیــت از قشــرها و طبقه هــای مختلفــی بــه وجــود آمده باشــد، 
نمونه گیــری  روش  روش،  مناســب ترین  آن  از  نمونه گیــری  بــرای 
کی، ۱۳78، ۲7۵(. چهار روش برای  قشربندی ساده۲۳ است« )خا
انجام نمونه گیری به طریق تصادفی طبقه بندی شده وجود دارد، 
که عبارتند از: روش مســاوی۲4، روش متناســب۲۵، روش تخصیص 
بــه  بــا توجــه  نیمــن۲6 و روش بهینــه۲7 )زبردســت، ۱۳76، ۲۵(.  
کاربرد هریک از آنها، در این پژوهش از روش »تخصیص  گی ها و  ویژ
که با  نیمن« برای تعیین حجم نمونه در هر محله اســتفاده شــده 
کثر خطای قابل قبول ۰.۰۵ و سطح اطمینان %۹۵،  احتساب حدا

تعداد ۳64 نمونه را در هر محله نتیجه داده است۲8. 

3- محدوده های مورد مطالعه

کــم ســاختمانی مطلوب »محلــه«، باتکیه بر مفهــوم هویتی،  ترا
کالبدی و اجتماعی محله معنادار می شود. بر این اساس، سعی شد 
تا محدوده های مورد مطالعه ی این پژوهش پهنه هایی را دربرگیرد 
که در مفهوم جامع محله گنجانده شود. بنابراین، دو محله ی ایران 
و تختی به عنوان مواضع مکانی این پژوهش انتخاب شــده اند. هر 
دو محله، از ســابقه ی ســکونتی طوالنی و فرهنــگ خاص محله ای 
کم در آنها معنادار می شود. عالوه  برخوردار بوده و بررسی مفهوم ترا
کم ساختمانی در هر یک، از مسائل  بر این، رابطه بین فرهنگ و ترا
اساســی شهرســازی در آن محله به شــمار مــی رود. ایــن دو محله از 
کــه زمان شــکل گیری آنهــا بــه دوران پهلوی و  محله هایــی هســتند 
ســال های قبــل از ۱۳۱۱ بــاز می گــردد )ســیمای جــوان، ۱۳86، ۳۰(. 
کنون در منطقه ی ۱۲  ابتــدا، درون حصار ناصری قرار داشــته و هم ا

شهرداری تهران واقع شده اند )تصویر ۱(. 

کم ساختمانی و فرهنگ 3- تحلیل ارتباط میان ترا

کم ساختمانی  کمی ترا 3-1- تحلیل بعد 
3-1-1- تغییرات روند صدور پروانه های ساختمانی

کالبــدی شهرســازی در بافت های موجــود را می توان  تحــوالت 
از تغییرات روند صدور پروانه های ســاختمانی )و اغلب پروانه های 
کــرد. جــداول ۲ و ۳، بــه ترتیــب تعــداد  تخریــب و نوســازی(، رصــد 
پروانه های ساختمانی صادره در ناحیه ی 6 و ناحیه ی 4 را از سال 
که هدف اصلی در  گذارده اســت. آنچــه  ۱۳8۵ تــا ۱۳۹۲ به نمایش 
که هر پروانه ی  بیان این آمار و ارقام است، توجه به این نکته است 
کم ســاختمانی چندین  که قاعدتًا بــا ترا ســاختمانی صادر شــده- 
برابــر از وضعیت ســابق همراه اســت- چه تعداد واحد مســکونی را 

به بافت می افزاید؟
طبــق داده هــای موجــود، طی مدت زمــان مذکــور، ۵۹۳۱ واحد 
مســکونی به ناحیه ی 6 )محله ی ایران( و 8۵۵۰ واحد  به ناحیه ی 
4 )محله ی تختی(  افزوده شــده اســت. این تعداد واحد مســکونی 
از مجمــوع ۹۹4 پروانــه ی نوســازی در ناحیــه 6 و ۱4۳۱ پروانــه در 
ناحیه ی 4 به دست آمده است. در نمودار۲، روند کاهشی یا افزایش 
صدور پروانه نوسازی در دو ناحیه ی مذکور نشان داده شده است.

منحنی تغییرات دو ناحیه از روند مشابهی پیروی می کند، نقاط 
کمینه در هر دو محله، نقطه ی زمانی یکســانی را نشــان  بیشــینه و 
کمتریــن میــزان صــدور پروانــه و ســال ۱۳۹۰  می دهــد. ســال ۱۳88 
بیشترین میزان صدور پروانه نوسازی در این نواحی را نشان می دهد 

تصویر 1- موقعیت محله های ایران و تختی در منطقه 12 تهران.

نمودار 2- روند صدور پروانه تخریب و نوســازی در ناحیه 4 و 6 از منطقه 12 از ســال 1385 
تا 1393 .

مأخذ اطالعات پایه: )شهرداری منطقه 12 تهران(

جدول 2- تغییرات جانبی ناشی از صدور پروانه های تخریب و نوسازی در ناحیه 6. 
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کــه علــت اصلی ایــن امر را باید در تحوالت سیاســی و سیاســت های 
کرد. روندهای مشــابه  کالن بازار عرضه و تقاضای مســکن جســتجو 
که در همه ی  کنار ارقام متفاوت نشــان دهنده ی فرایندی است  در 
نقاط بافت های درونی در حال وقوع است و تنها تمایز میان بافت ها 
در تقــدم و تأخــر زمانی اســت. حیات و بقای محله هــای تاریخی در 
گواه آن استفاده از شاخص  کالن اقتصادی است و  دست نیروهای 
تعداد پروانه های تخریب و نوســازی و مساحت نوسازی شده در هر 
محدوده به عنوان شــاخص عملکرد مثبت مدیریت شــهری است. 
ایــن امــر نمادی اســت بــر درآمدزایــی شــهرداری و فعالیــت و حضور 
مدیریت شــهری در بافت های درونی با شــعار نوسازی و پیش گیری 
که از تشــابه روند در دو بافت  از بحــران پــس از زلزله. نکته ی دیگری 
قابــل دریافت اســت، عدم توجه به ویژگی هــای اجتماعی-فرهنگ 
و در واقــع نادیــده انگاشــتن فرهنگ در تحوالت شهرســازی معاصر 
کــی از عدم محاســبه ی دقیــق و مطالعات  اســت. رونــد مشــابه، حا
کارشناســی در تعییــن نیــاز هــر محــدوده بــه نوســازی در وهلــه ی 
اســت.  بعــدی-  گام  در  ســاختمانی-   کــم  ترا برنامه ریــزی  و  اول 
جــدول 4، متوســط تعــداد طبقــات ذکــر شــده در پروانه هــای 
تخریــب و نوســازی را بــرای دو ناحیــه ی 6 و 4 در ســه ســال اخیــر 

نمایــش می دهد. متوســط تعداد طبقات در هــر دو ناحیه عددی 
باالتر از ۵ را نشــان می دهد، و این ســوال را به ذهن متبادر می کند 
کم با ظرفیت های زیست محیطی، فرهنگی،  که »آیا این حجم از ترا
خدماتــی، ترافیکــی و ... این بافت ها از یک ســو، و بــا نیاز به تولید 
مسکن و نیاز محله به نوسازی، از سوی دیگر، در تناسب است؟«. 
پاســخ به این پرسش می تواند در قالب چندین رساله ی پژوهشی 
کم  گیــرد! در واقــع آنچه در تعییــن ترا مــورد مطالعــه و بررســی قــرار 
خ  ســاختمانی در ایــران )و علی الخصــوص در بافت هــای درونــی( ر
می دهد، بیان آشــکار »عدم برنامه ریــزی و برنامه- محوری« برای 
تصمیم گیــری در مورد یکی از مهم ترین ابزارهای تعادل بخشــی در 

کم( است.  شهرسازی )ترا

گذشته کم ساختمانی در سال های  3-1-2- تغییرات ترا
گفتــه در عرصــه ی بالفصل محدوده هــای مورد  روندهــای پیش 
کم ســاختمانی در  مطالعــه )ناحیــه های 4 و6(، به تغییر متوســط ترا
که متوســط  نمونه هــای مــورد مطالعه منجر شــده اســت، به طوری 
تعــداد طبقــات در محلــه ی ایــران از ۱.7 طبقــه )در ســال ۱۳8۲( بــه 
متوســط ۳.۲ طبقــه در وضــع موجــود )۱۳۹۳( رســیده اســت. ایــن 
تغییرات برای محله ی تختی از ۱.4 طبقه به 4.۲ طبقه مشاهده شده 
اســت. در حالی که شــاخص مزبور در منطقه ۱۲ از ۱.6 به ۵ طبقه و در 

جدول 3- تغییرات جانبی ناشی از صدور پروانه های تخریب و نوسازی در ناحیه 4 .

جدول 4- متوسط تعداد طبقات در نوسازی واحدهای مسکونی در سه سال گذشته. 

ماخذ: )شهرداری منطقه 12 با پردازش نگارنده(

کم ساختمانی در نمونه های مورد مطالعه بین سال های 1382 تا 1393. جدول 5- روند تغییر ترا

کید بر عوامل فرهنگی کم ساختمانی مطلوب محله با تأ مدلی برای تعیین ترا
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کل شهر تهران از ۱.۵۲ به ۲.۱ رسیده است )شهرداری تهران، ۱۳۹۳(. 
کل شــهر تهــران در نــگاه اول عجیــب  شــاید اعــداد مربــوط بــه 
کــم در  بــه نظــر برســد. برج ســازی های شــمال شــهر و افزایــش ترا
که به نظر می رســد باید میانگین  بافت های درونی، اتفاقاتی اســت 
کرده باشــد، اما واقعیت،  کم ســاختمانی را بیشــتر از عدد موجود  ترا
کم ساختمانی  خالف این امر را نشان می دهد. افزایش میانگین ترا
که  بــرای کل شــهر تهــران به عنوان یــک نیاز مطرح اســت، در حالی 
سیاســت ها و رونــد طــی شــده تحقق ایــن نیــاز را نشــان نمی دهد. 
کــم ســاختمانی در بافت هــای درونی نه تنها  در مقابــل، افزایــش ترا
کالبــدی و  یــک نیــاز نیســت، بلکــه بــا توجــه بــه ویژگی های خــاص 
عملکــردی اینگونه بافت ها نوعی خطر به شــمار می آید. در حالی که 
گذشــته، عــدول از نیاز و تشــدید خطر را نشــان می دهد و این  رونــد 
کمی در راســتای تحقق  بــه معنــی عدم تعــادل در به کارگیری ابزار ترا
اهداف شهرسازی و حرکت شهر به سوی پایداری است )جدول۵(.

کاوی مســئله پژوهــش در قالــب مطالعــه ی اجمالــی تغییــر  وا
که  کی از این امر است  کالبد شهر در بیان اعداد و ارقام، حا بافت و 
کم ســاختمانی« و »فرهنگ جاری  عــدم تــوازن و تعادل میــان »ترا
کم ســاختمانی نشــأت می گیرد و به عنوان  کّمی ترا جامعه« ازُ بعد 
ح می شــود. ادامــه ی تحلیل به  عامــل اصلــی ایجــاد مســئله مطــر
که تحلیلی اســت  کمی می پردازد  کیفی این تغییرات  کّمی-  نمود 

کم ساختمانی و فرهنگ. از رابطه ی بین ترا

کم ساختمانی در ارتباط با فرهنگ کیفی ترا 3-2- تحلیل کّمی - 
کم ســاختمانی بیان گر وجوهی از این متغیر  کیفی ترا کّمی -  ُبعد 
کم ســاختمانی و فرهنگ  کم ســاختمانی اســت که پیوند میان ترا ترا
را یاد آور می شــود. شناسایی ظرفیت فرهنگی هر بلوک برای پذیرش 
کم ساختمانی در این بخش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.  ترا

جدول6، شاخص های مورد استفاده پژوهش را نمایش می دهد. 
به عنوان نمونه، بازنمایی فضایِی سنجش یکی از شاخص های 
فوق، در نقشه ۱، ارائه شده است. برای تمامی ۲۳شاخص مذکور، 

گردیده است.  نقشه های مشابه تهیه 

کم سازی 3-2-1- رتبه بندی بلوک ها به لحاظ قابلیت مترا
بــه   ،6 جــدول  شــاخص های  بــرای  شــده  تهیــه  نقشــه های 
کّمی ســازی داده های  روش هــای مختلفــی تهیــه شــده اند، بــرای 
کیفــی از طیــف لیکــرت۲۹ اســتفاده شــده و تمامــی شــاخص ها در 
 TOPSIS روش  شــده اند.  بازنمایــی  نقشــه  روی  کّمــی  مقیــاس 
کــه بلوک های مــورد مطالعه را بر اســاس  فراینــدی را ارائــه می کنــد 
شــاخص های مزبــور اولویت بندی نموده و قابلیــت هر یک را برای 
که  کــم ســاختمانی بیشــتر معیــن می نمایــد۳۰. از آنجــا  پذیــرش ترا
ظرفیــت این نوشــتار مجال تبییــن مراحل ایــن روش را نمی دهد، 
کم سازی  تنها به ارائه ی نقشه هایی که اولویت هر بلوک را برای مترا

نشان می دهد، بسنده شده است )نقشه ی ۲(. 

کم ساختمانی در ارتباط با فرهنگ کیفی ترا 3-3- تحلیل ُبعد 
کــه به لحاظ  کیفی آن اســت  کــم ســاختمانی، ُبعد  ســومین ُبعــد ترا
کیفیت هایی  نمــود ســه بعدی در محیط شــهری به وجود می آیــد. 
کــه در ارتبــاط مســتقیم بــا فرهنــگ هســتند بــه  از فضــای شــهری 
واســطه ی این نمود ســه بعدی بــه وجود آمده، تخریــب و یا تهدید 
می شــوند. تناســبات فضایــی و مقیــاس انســانی در محیط شــهری 
کم ســاختمانی به وجود  که به واســطه ی ترا کیفیت هایــی هســتند 
کیفیت هایی هستند  می آیند، محرمیت و میزان آشــکاری آسمان، 
کم ساختمانی تخریب  که به واسطه ی عدم تعیین کارشناسانه ی ترا
شده و از بین می روند  و ابنیه و محوطه های ارزشمند تاریخی مورد 
که نمود فرهنگ  کیفیات شهری  تهدید قرار می گیرند. این دسته از 

در شهرسازی هستند، در این بخش مطالعه و تحلیل می شوند. 

کیفیت فضایی برای هر بلوک 3-3-1- تشکیل هرم 
کم ســازی مشــخص  در بخــش قبل، اولویت هر بلوک برای مترا
که تا این اندازه از تحلیل، برای  شــد؛ اما دالیل زیر نشــان می دهد 
کم ساختمانی مطلوب )با دیدگاه عوامل فرهنگی(،  برنامه ریزی ترا

کافی نیست:
بــا  شــهری  برنامه ریــزی  مقیــاس  در  کمــی  ترا اولویت بنــدی   •
کم  کم، متوســط و زیاد بــرای ایجاد ترا کم  عباراتــی همچــون ترا
ســاختمانی مطلــوب فرهنگی مکفی نیســت. عــدم وضوح این 
عبــارات، در مراحــل اجرایــی می توانــد نتایجــی همچــون رونــد 

گذشته به همراه داشته باشد.
• لزوم نگاهی یکپارچه در مقیاس برنامه ریزی و طراحی شهری 
کم ساختمانی را به طور همزمان  کمیت ترا کیفیت و  که بتواند 

مورد بررسی و دقت نظر قرار دهد.
• اندازه گیــری و بررســی شــاخص های مربــوط بــه متغیرهــای 
گــروه r در چارچوب  کــه در قالب متغیرهای  تعدیل گــر پژوهــش 

نظری مشخص شده اند.

شاخص های ذهنیشاخص های عینی

۱. تناسب میان فضای پر و 
)Z۱(خالی

۲. میانگین عرض معابر محیطی 
)Z۲( هر بلوک

)Z۳(۳. سطح اشغال ساختمان ها
)Z4( 4. طول محیط هر بلوک

۵. میانگین فاصله ی هر بلوک از 
)Z۵( نزدیک ترین فضای سبز یا باز

6. میانگین فاصله ی هر بلوک 
از نزدیک ترین مرکز تجاری یا 

)Z6(صنعتی
7. میانگین فاصله ی هر بلوک از 
)Z7(کاربری فرهنگی نزدیک ترین 

8. میانگین ارتفاع ساختمان های 
)Z8(هر بلوک

۹. تعداد واحد مسکونی در هر 
)Z۹(بلوک

)Z۱۰(۱۰. نوع مسکن قبلی

)Z۱۱( ۱۱. تجانس فرهنگی
)Z۱۲(خ تمایل به مشارکت ۱۲. نر
)Z۱۳(۱۳. مدت اقامت در محله

)Z۱4(۱4. میزان روابط همسایگی
۱۵. تمایل به زندگی 

)Z۱۵(آپارتمانی
۱6. رضایت از سکونت در 

)Z۱6(آپارتمان
۱7. نارضایتی از وجود آپارتمان 

)Z۱7(درواحد همسایگی
)Z۱8(خ مالکیت در هر بلوک ۱8. نر

)Z۱۹(۱۹. نسبت جنسی
خ تحصیلکرده های باالی  ۲۰. نر

)Z۲۰(دیپلم به سایرین
۲۱. متوسط بعد خانوار در هر 

)Z۲۱(بلوک
۲۲. میانگین سنی در هر 

)Z۲۲(بلوک
)Z۲۳( ۲۳. امنیت

جدول 6-  شاخص های عینی و ذهنی پژوهش.
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بنابرایــن، بــه ابــزاری از جنس قانــون، دســتورالعمل، الگو و ... 
کــم را در بخشــی از فضــا و مــکان  کــه بتوانــد افزایــش ترا نیــاز اســت 
گفتــه را محقق ســازد.  موجــود تحدیــد نمایــد و نیــز اهــداف پیش 
کنترل فضایی   قوانین و دستورالعمل ها و یا ضوابط و مقررات برای 
کرات مورد  کــم ســاختمانی در پی فشــار نیروهای اقتصادی بــه  ترا
بازبینــی، نقــض و یــا دگــر - برداشــتی می شــوند. بــر ایــن اســاس، 
کم هــای  پیونــد مقیاس هــای طراحــی و برنامه ریــزی در تعییــن ترا
که  ســاختمانی،   لفافــه ای فضایی بــرای هر بلوک تعییــن می گردد 
کمــی بایــد در ایــن لفافه هــای فضایــی قــرار  اولویت بندی هــای ترا

گرفته و در پی تحقق اهداف زیر باشد:
الف( ارتقای »کیفیت فضایی« در محیط های شهری

کم ســاختمانی به عنوان عامل تشــکیل دهنده ی بعد ســوم  ترا
کیفیات  در شهر، یکی از مهم ترین عنصرهای ایجادکننده و مؤثر بر 
انســانی،  مقیــاس  و  محصوریــت  درجــه  اســت.  کالبــدی  فضــای 
کالبــدی-  فضایــی، خــط آســمان و دید به آســمان و...  تناســبات 
کم ساختمانی  که از طریق تعیین مطلوب ترا کیفیت هایی هستند 
کنترل می گردند. درجه ی محصوریت خیلی زیاد می تواند  ایجــاد و 
کاهش  ک شــده را افزایــش دهد و دید به آســمان باعث  کــم ادرا ترا

ک شده در بافت شهری می گردد.  کم ادرا ترا

ب( ارتقای »کیفیت فرهنگی« در محیط های شهری
کــه در طول  فرهنــگ ایرانــی، بــه آداب و رســومی متعهــد اســت 
سالیان دراز قواعد و اصول شهرسازی و معماری را نیز به رعایت این 
کرده اســت، بســیاری از این آداب و رســوم، در  آداب و رســوم متعهد 
گرفته اند.  قالب شــاخص های ذهنی مورد بررســی و اعمال نظر قرار 
امــا از ایــن میــان، یکــی از مهم ترین این تعهــدات، احتــرام به حریم 
خصوصی افراد )محرمیت در فضای مســکونی( و جلوگیری از ایجاد 
کــم  کــه افزایــش ترا اشــراف در نوســازی های شــهری اســت )امــری 
بی رویــه ی ســاختمانی اصلی تریــن مخــرب و تهدیدکننــده ی آن به 
شــمار مــی رود(. در این راســتا، از لفافه های فضایــی برای جلوگیری 
از پیش آمدگــی ســاختمان ها و تخریــب حریــم خصوصــی در ارتفــاع 

که در ادامه مکانیزم آن تشریح می گردد.  استفاده شده است 
ک شــده را افزایــش می دهــد. هرچه  کــم ادرا وجــود اشــراف، ترا
کنین بیشــتر باشــد،  حــس امنیــت حریــم خصوصــی در بیــن ســا
کاهــش  برداشــت می کننــد  از محــل ســکونت خــود  کــه  کمــی  ترا
می یابــد. به عنــوان مثال، بافت قدیمی شــهرهای تاریخی ایران را 
گاه چندین خانــوار را در یک  کــه  کــم تشــکیل می دهــد  بافتــی مترا
کم بودن  واحد مسکونی جای می دهد، اما احساس ازدحام و مترا
که هم  در هیــچ یــک از این بافت ها وجــود ندارد. دلیل این اســت 

کم سازی. نقشه 2- اولویت بندی بلوک های هر محله برای مترا

کاربری تجاری یا صنعتی(. کالبدی شاخص Z6 در بلوک های هر دومحله )میانگین فاصله هربلوک از نزدیک ترین  نقشه1- نمایش 

کید بر عوامل فرهنگی کم ساختمانی مطلوب محله با تأ مدلی برای تعیین ترا
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در بعــد ذهنی، تجانس فرهنگی میان خانواده ها زیاد بود و هم در 
کالبدی حرائم شــخصی محفوظ بوده و اشــراف به واحدهای  بعد 
که سعی شــده در این  مجــاور در همســایگی غیرممکن بــود، امری 

هرم های فضایی مورد توجه قرار بگیرد.
ایجاد هرم فضایی که بتواند محدودهای سه بعدی برای استقرار 
کند، در چند مرحله انجام  توده های ســاختمانی در هر بلوک ایجاد 

که در نهایت در قالب جدول 7 بازنمایی شده است.  می شود۳۱ 
شــیب صفحــه هــرم در نمای شــمالی بلوک ها از محــور خیابان 
کــه در نمــای  معــادل6۰% بــوده۳۲، در حالی کــه شــیب صفحــه ای 

جنوبی بلوک قرار می گیرد از محور خیابان برابر با ۲۰۰%  است. 
به عبارتی، نسبت ارتفاع مجاز به عرض معبر ۱ به ۱ خواهد بود، 
کامل را ایجاد می نماید. توجه به نیروهای  که محصوریت  نســبتی 

کنــار  در  درونــی  بافت هــای  در  کــم  ترا افزایــش  بــرای  اقتصــادی 
آموزه هــای معمــاری و شهرســازی بومی علت انتخاب این نســبت 

برای تناسب فضایی معابر بوده است۳۳.
از ایــن هرم هــای فضایی بــه عنوان ابــزاری بــرای تعریف حدود 
کّمی و آماری به این  کالبدی استفاده می گردد. با نگاهی  مطلوب 
موضــوع، میانگیــن ارتفاع توده های ســاختمانی بــرای هر بلوک به 
کالبــدی بلوک ها در وضــع موجود مــد نظر قرار  عنــوان نماینــده ی 
گرفتــه و اختالف ایــن ارتفاع میانگین با ارتفــاع مجاز نمای جنوبی 
غیرشــیب دار هرم )به عنوان وضعیت مطلوب(، مورد محاسبه قرار 
گرفتــه اســت. به ازای هــر ۳ متر اختالف ارتفاع بــا باالترین نقطه ی 
غیرشیب دار هرم، یک طبقه تجاوز در مقیاس بلوک بوده و تعیین 
کم برای هر واحد مسکونی  باید با همین روش و به شکل جزیی تر  ترا

2- هرم مفروض برای یک بلوک نمونه1- تشکیل صفحات شیب دار فرضی برای یک بلوک نمونه

4-  ایجاد هرم های فضایی برای تمامی بلوک های محله تختی3- ایجاد هرم های فضایی برای تمامی بلوک های محله ایران

6- هرم های فضایی و میانگین حجم ساختمانی موجود محله تختی5- هرم های فضایی و میانگین حجم ساختمانی موجود - محله ایران

جدول 8 - میانگین اختالف حجم ساخته شده موجود با هرم فضایی مفروض در دو محله ی ایران و تختی.

جدول 7- ایجاد هرم های تحدید کننده ی فضایی برای هر بلوک.
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نقشه 3 -  میزان اختالف میانگین ارتفاع بلوک با نمای جنوبی غیرشیب دار هرم فضایی.

گیرد. در جــدول 8، نتایج این اندازه گیری منعکس شــده و  انجــام 
وضعیــت مطلــوب یا امــکان افزایش یــک طبقه نتیجه گیری شــده 
گروه مد نظر، متعلق به دســته ی  اســت. بنابراین، در محله ایران، 
کل  که با ۲8 بلوک، ۳۵% از مساحت  تجاوز ۱ طبقه یا هم تراز است 
محــدوده را به خود اختصاص داده اســت. امــا در محله ی تختی، 
این شاخص مربوط به دسته ی تجاوز بیش از ۳ طبقه است که ۲۵ 
کرده است. کل مســاحت محدوده( را اشغال  بلوک )و حدود %۲۲ 
که در نقشه ی۳ نیز نمایش داده شده است، غالب  همان گونه 
کم برای آنها محرز شــده اســت،  کــه امــکان افزایش ترا بلوک هایــی 
بلوک هــای مشــرف به معابر اصلی هســتند؛ زیرا عــرض معبر مجاور 
گذاشته و در آن تعیین کننده است.  تأثیر مســتقیم بر این شاخص 
که در  ایــن امــر یکــی از نقاط قوت این روش به شــمار مــی رود، چرا 
کم ســاختمانی  امــور اجرایــی و صــدور پروانــه نوســازی، تعییــن ترا
بــدون توجــه به تأثیر مســتقیم عــرض معبر مجاور انجام می شــود. 
این امر مشکالت فراوانی را در زمینه ی حمل و نقل، سایه اندازی، 
ایجاد اشــراف، برهم خوردن تناســب فضایی، از بین رفتن دید به 
آســمان و نظــم خط آســمان و ... بــه دنبال می آورد. بــا این حال، 
متجــاوز بــودن و یا هم تراز بــودن میزان این اختــالف به این معنی 
کم در این بلوک ها وجود ندارد، بلکه  که امکان افزایش ترا نیســت 
گرفتن در لفاف  کم باید بــه صورت پلکانی و با قــرار  ایــن افزایــش ترا

فضایی مفروض انجام شود. 

3-3-2- توجه به حریم ابنیه و محوطه های ارزشمند تاریخی
کیفی آن و  کّمی -  کم ساختمانی، ابعاد  کّمی ترا توجه به ابعاد 
کم زمانی می توانــد نماینده ی برنامه ریزی  کیفــی و فضایی ترا بعد 
کنار  که در  کم ســاختمانی مطلوب برای یک محله به شــمار آید  ترا
ثروت هــای اجتماعــی محله ها، ثروت هــای معماری و شهرســازی 

بومی ملی و محلی را نیز مورد توجه قرار دهد. 
محوطه هــای  و  ابنیــه  ایــن  مــورد  در  اهمیــت  حائــز  نکتــه ی 
در  آنهاســت.  از  حفاظــت  بــرای  قانــون  وجــود  عــدم  ارزشــمند، 
حیطــه ی موضوعــی مرتبــط بــا ایــن پژوهــش، می تــوان بــه عــدم 
کرد.  وضــوح حریــم عملکــردی و حریــم ارتفاعــی بــرای آنهــا اشــاره 
که از ســوی ســازمان میراث فرهنگی، دارای حریم  تعداد بناهایی 
که هیچ کدام در دو  قانونی و مصوب شــده اند؛ بســیار اندک است؛ 
محله ی مورد مطالعه ی این نوشــتار قرار ندارند. حریم عملکردی 
کالبدی محله ها- مورد  و ارتفاعی آنها -در حین نوســازی و تغییــر 
تعرض قرارگرفته و چه بســا بســیاری از ابنیــه و محوطه های واجد 
ح راهبردی  ارزش تخریب شــده و از بین می روند.  با اســتناد به طر
حریــم پایتخــت، برای ابنیه ی ارزشــمند و یا واجــد حفاظت در هر 
کــه  گرفتــه شــده  در دو محلــه، حریمــی بــه شــعاع ۱۰۰ متــر در نظــر 
در نقشــه ی 4، نمایــش داده شــده اند. ضــروری اســت بــه بناهای 
که نمود و تجســد بارز فرهنگ در شهرســازی هستند به  ارزشــمند 

دیده ی حفاظت، احترام و زنده انگاری نگریســته شود. 

نقشه 4 -  ایجاد حریم 100 متری ارتفاعی و عملکردی برای ابنیه و محوطه های ارزشمند تاریخی.

کید بر عوامل فرهنگی کم ساختمانی مطلوب محله با تأ مدلی برای تعیین ترا
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( ) .( 1)i i i if D d p h= + +

ih

به طور خالصه، محدودیت های مدل عبارتند از:
- رعایت تناسبات فضایی و مقیاس انسانی،

- حفظ محرمیت و جلوگیری از اشراف،
- افزایش سطح آشکاری آسمان و ایجاد خط آسمان موزون،

- رعایت حریم ابنیه ارزشمند و واجد حفاظت تاریخی.
• خروجــی: بــا توجه به چارچوب نظــری پژوهش، رابطه ی زیر 
کید بر عوامل  کم ساختمانی مطلوب با تأ به عنوان مدل تعیین ترا

فرهنگی پیشنهاد می گردد:
          )۲(

i کم مطلوب پیشنهادی برای بلوک            : ترا
i کم موجود در بلوک  : ترا

i کم سازی بلوک  : اولویت مترا
 : اختالف متوسط ارتفاع بلوک i با هرم فضایی مفروض

کم  تصویــر ۲، نمایــش ســه بعدی بلوک هــای هر محلــه را در ترا
که با  ساختمانی مطلوب با تکیه بر ابعاد فرهنگی نمایش می دهد 

استفاده از مدل فوق محاسبه و تعیین شده اند. 
 TOPSIS  که خروجی استفاده از مدل در مدل پیشنهادی         
بر روی شاخــــــص های جدول 6 است، متنـــــاظر است با عبـــــــارت 
کننده شــاخص ها را  کنــش توابع تعریف  کــه برهــم              
که اختالف متوسط ارتفاع هر  نشان می دهد؛ و          در رابطه )۲(، 
بلوک با هرم فضایی مفروض است، متناظر است با                در رابطه 
کــه بر اســاس آن متغیرهای  کــه مبین رابطه ای اســت  شــماره )۱(، 
مربــوط به شــکل شــهر تعریــف و تعییــن می شــوند و مراحــل آن در 

جدول 7، ارائه شده است. 

کــه ســعی در تبییــن واقعیتــی نظــری در بیانی  چنانچــه مدلــی 
کّمــی و عملــی دارد، قائل بــه چهار اصل اساســی »ورودی، هدف، 
محدودیــت و خروجی« باشــد، می توان اصــول مذکور را برای مدل 

گونه تعریف نمود: مورد نظر این پژوهش بدین 
کم  • ورودی: بنابر زمینه ی نظری این پژوهش و پیوند مفاهیم ترا
ساختمانی و فرهنگ، ورودی مدل در دو دسته ی شاخص های عینی 
و شاخص های ذهنی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. شاخص های 
کالبــدی -  فضایــی از محــدوده مورد  عینــی مترتــب بــر ویژگی هایــی 
ک شــده تأثیر گذار باشــد که  کم ادرا مطالعه بود که می توانســت بر ترا
عموماً  از طریق برداشت های میدانی و محاسبات کارشناسی بدست 
کنین  آمد. دسته ی دوم مترتب بر ویژگی های اجتماعی- فرهنگی سا
محالت بوده که با استفاده از پرسشنامه و یا پردازش داده های آماری 
کیفی با استفاده از طیف لیکرت،  کّمی سازی داده های  حاصل شد. 
امتیازدهــی بــه شــاخص ها از طریــق مــدل AHP و رتبه بنــدی نهایی 

بلوک ها از طریق مدل TOPSIS انجام گرفته است. 
کمی مدنظر به دنبال اهداف زیر است: • اهداف: مدل ترا

کم ساختمانی با توجه به عوامل فرهنگی، - تعیین بهینه ی ترا
ک شده، کم ادرا کمینه کردن ترا  -

کاربردی کردن مفهوم فرهنگ در شهرسازی.  -
گفتــه از طریــق نــوع  کنتــرل اهــداف پیــش  • محدودیت هــا: 
که در دســته ی محدودیت ها )یا  دیگری از اهداف میســر می شــود 
در واقــع محدودکننده هــا( قرار می گیرند. این امــر از طریق طراحی 
هرم هــای محدودکننــده ی فضایــی و نیــز تعییــن حریــم ابنیــه ی 
گرفتند.  ارزشــمند و واجــد حفاظت، مورد مطالعــه و دقت نظر قرار 

نتیجه

پی نوشت ها 

1 Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution.
2 Mark Twain.

گاهی از تعاریف فرهنگ در فارسی ر.ک. به آشوری )۱۳8۰(، تعریف ها  ۳  برای آ
گاه.  و مفهوم فرهنگ، انتشارات آ

( )if D

id
ip

ih

ip

کم ساختمانی پیشنهادی برای هر بلوک با استفاده از مدل پیشنهادی. تصویر 2 - متوسط ترا
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کلید واژه های شهرســازی از  گاهی از نحوه ی اســتخراج و اســتنتاج  4  برای آ
تعاریف فرهنگ به متن پایان نامه مراجعه شــود. 

۵  شــامل نفــر در هکتــار، واحــد مســکونی در هکتــار، اتــاق در هکتــار، فضــای 
خواب در هکتار و فضای اشکوب در هکتار.

6 Perceived Density.
7 Decléve.
8  Cheng.
9 Spatial Density.
10 Social Density.
11  Zacharias.
12 Stamps.
13 Cooper-Marcus.
14 Sarkissian.
15 Bonnes.
16 Flachsbart.
17 Rapopport.

کم ســاختمانی در شــکل شــهر به منابع زیر مراجعه  ۱8 برای اطالع از نقش ترا
Klinger et al., 2013, 19(، )Makido et al., 2012, 56(، 2012, 23(  )Vi-( :شود
cuña، ) Jabareen, 2006, 39 – 42(، )عزیــزی، ۱۳۹۳، عزیــزی و آراســته،۱۳۹۰ ،7 

    )Jones et al., 2004(، )Pizarro et al., 2003, 112 – 113 به نقل از
19 Christopher Madden.

۲۰   الــف. مفهــوم ســازی - توجــه بــه مبانــی نظــری و زمینــه ی ســازمانی از 
کتشاف شاخص های ممکن و تعیین  شاخص های پیشنهادی. ب. انتخاب -  ا
کلیدی ج. تعریف- تعریف و تشریح شاخص های انتخاب شده در  شاخص های 
بخش قبل د. مجموعه ســازی- مجموعه ای از داده ها و شــاخص ها ه. مدیریت 
در حــال اجــرا و ارزیابــی - پیــاده ســازی یــک سیســتم مدیریــت اطالعــات بــرای 
جمع آوری داد ه ها در طول زمان و ارزیابی و باز -  ارزیابی سیستم شاخص ها در 

.)UCLG, 2006, 28( چرخه ی سیاست با برنامه ها
کــم  کــه بــه ترا ۲۱ شــاخص های عینــی: عبارتنــد از شــاخص هایی از فرهنــگ 
ســاختمانی مربــوط بــوده و می توانــد توصیف کننده یــا تعیین کننده ی آن باشــد 
کالبــد شــهر هســتند. شــاخص هایی همچــون ارتفاع ســاختمان ها،  و برگرفتــه از 
که روش و ابزار  حفظ محرمیت و عدم اشــراف، عرض معابر، از آن جمله هســتند 
کارشناســی، تحلیل های  اندازه گیــری آنهــا اغلب برداشــت میدانــی، محاســبات 
که در قالب ضوابط و مقررات قرار  ArcGIS و همچنین مالحظات طراحی اســت 

گرفت. خواهند 
کــم  کــه بــه ترا ۲۲ شــاخص های ذهنــی: عبارتنــد از شــاخص هایی از فرهنــگ 
ســاختمانی مربوط بــوده و می توانند توصیف کننده یا تعیین کننده ی آن باشــند 
و برگرفتــه از نظــام اجتماعــی و فرهنگــی شــهر هســتند. شــاخص هایی همچــون 
تجانــس فرهنگی، مشــارکت، روابط همســایگی و غیره. ابزار اصلــی در ایجاد این 
کنین، پردازش داده های خام مرکز آمار و  شــاخص ها تکمیل پرسشنامه بین ســا

گذشته است. استفاده از نتایج پژوهش های 
23 Stratified Random Sampling.
24 Equal.
25 Proportioned.
26 Neyman.
27 Optimum.

۲8 تعــداد نمونــه در هر محله از رابطه ۱ و تعــداد نمونه برای هر بلوک از رابطه 
۲ محاسبه شده است.

)۱(  

)۲( 

29 Likert Scale.
۳۰  مراحل روش TOPSIS برگرفته از : )از اصغرپور، ۱۳77،  ۲64 - ۲6۰(.

۳۱  قوانیــن مراحــل ۱ و ۲ )شــیب صفحــات( برگرفتــه از : )مشــهودی، ۱۳86، 
۱4۲ ـ ۱۵4(.

60%
cos

T
q

=

گــر زمیــن نســبت بــه محور شــمالی ـ جنوبــی انحراف داشــته باشــد، این  ۳۲ ا
که در آن، ɵ زاویه ی انحراف زمین از محور  شیب از رابطه ی زیر  به دست میآید 

شمالی- جنوبی است. 

که نســبت ۱ به ۱ را بین بدنه و عرض  ۳۳  با اســتناد به: )توســلی، ۱۳7۱، ۲۹( 
که درآن لبــه ی باالیی بدنه ی  کامل معرفی میکنــد  معبــر بــه عنوان محصوریــت 

فضا داخل میدان دید انسان عابر قرار می گیرد.

فهرست منابع

گاه، تهران. آشوری، داریوش )۱۳8۰(، تعریف ها و مفهوم فرهنگ، انتشارات آ
کم در توســعه ی شــهری،  کلودیــو، داویدســون، فوربس )۱۳۹۰(، ترا کیولــی،  آ

ترجمه ی نجما اسمعیل پور و علیرضا اشتیاقی، انتشارات آرمان شهر، تهران. 
اصغرپــور، محمدجــواد )۱۳7۵(، تصمیم گیری هــای چندمعیــاره، انتشــارات 

دانشگاه تهران، تهران.
توســلی، محمــود )۱۳7۱(، اصــول و روش هــای طراحــی شــهری و فضاهــای 
مســکونی در ایــران، جلــد اول، انتشــارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرســازی 

و معماری ایران، تهران. 
کــی، غالمرضــا )۱۳78(، روش تحقیــق بــا رویکردی بــه پایان نامه نویســی،  خا
کانــون فرهنگی انتشــاراتی  کشــور با همــکاری  انتشــارات مرکــز تحقیقــات علمــی 

درایت، تهران.
راپاپــورت، امــوس )۱۳۹۲(، فرهنگ، معمــاری و طراحی، ترجمــه ماریا برزگر و 

مجید یوسف نیا پاشا، انتشارات شلفین، تهران. 
زبردســت، اســفندیار )۱۳76(، جــزوه ی درســی آمــار در شهرســازی، پردیــس 

هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.
شهرداری تهران )۱۳۹۳(، آمار صدور پروانه های تخریب و نوسازی. 

کــم در شهرســازی: اصــول و معیارهــای  عزیــزی، محمدمهــدی )۱۳۹۳(، ترا
کم شهری، چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران. تعیین ترا

کنده رویی شهری  عزیزی، محمدمهدی و آراسته، مجتبی )۱۳۹۰(، تبیین پرا
کم ساختمانی، نشریه هویت شــهر، دانشگاه آزاد اسالمی،  بر اســاس شــاخص ترا

واحد علوم و تحقیقات، شماره 8، صفحات ۵-۱۵.
ح های سیال شهری، انتشارت شرکت  مشهودی، سهراب )۱۳86(، مبانی طر

پردازش و برنامه ریزی شهری، تهران. 
مرکــز آمــار ایــران، )۱۳۹۰(،  نتایــج سرشــماری عمومی نفوس و مســکن ۱۳۹۰، 

بخش های جمعیت، خانوار، مسکن و تحصیالت.
توســعه  و  ح ســاختاری ســاماندهی  مؤسســه ســیمای جــوان )۱۳86(، طــر
فضاهای فرهنگی شهر تهران، شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران. 
ح راهبردی حریم پایتخت، مرکز  کاوش )۱۳۹۱(، طر ح و  مهندســین مشاور طر

مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران. 
Brons, Lajos )2005(, Indirect measurement of regional culture in the 

Netherlands, Journal of Royal Dutch Geographical Society KNAG, 
97)5(, pp. 548- 566.

Cheng, Vicky )2010(, Understanding Density and High density, De-
signing High- density Cities for Social and Environmental Sustainabil-
ity, Edited by Edward Ng, Published by Earthscan, UK & USA. 

Churchman, Araz )1999(, Disentangling the Concept of Density, 
Journal of Planning Literature, 13)389(, pp 389- 411.

Freestone, Robert & Gibson, Chris )2006(, The Cultural Dimension of 
Urban Planning Strategies: An Historical Perspective, Culture, Urbanism 
and Planning, Edited by Javier Monclús and Manuel Guàrdia, Published 
by ASHGATE eBook.

Jenks, Mike & Dempsey, Nicola )2005(, The Language and Meaning 
of Density, Future Forms and Design for Sustainable Cities, Edited by 
Mike Jenks and Nicola Dempsey, Published by Elsevier.

Newman, Peter & Hogan, Trevor )1981(, A Review of Urban Den-
sity Models: Toward a Resolution of the Conflict between Populace and 

کید بر عوامل فرهنگی کم ساختمانی مطلوب محله با تأ مدلی برای تعیین ترا



۳۲
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۲۱  شماره ۲  تابستان ۱۳۹۵

Planner, Human Ecology, 9)3(, pp 269-303. 
Oluwole, Olusegun )2011(, Stimulus for Change: The Intersection be-

tween Culture and the Built Environment, International Journal of Tech-
nology, Knowledge and Society, 7)1(, pp 53- 62.

Peponis, John; Allen, Douglas; French, Steve; Scoppa, Martin & Brown, 
Jason )2007(, Street Connectivity and Urban Density: spatial measures and 
their correlation, 6th International Space Syntax Symposium, Istanbul.

Sacco, Pier; Crociata, Alessandro )2013(, A Conceptual Regulatory 
Framework for the Design and Evaluation of Complex, Participative 

Cultural Planning Strategies, International Journal of Urban and Re-
gional Research, Vol. 35)5(, Published by John Wiley & Sons Ltd, pp 
1688-1706.

United Cities and Local Governments - Committee on culture 
)2006(, Local policies for cultural diversity, Barcelona, www.agenda-
21culture.net.

Vicuña, Magdalena )2012(, The Forms of Residential Density in the 
Contemporary City: The case of Santiago, Chile, Eighth International 
Space Syntax Symposium, Santiago, PUC. 


