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 چکیده

)اقتصادی، اجتماعی و سیاسی( نمود یافته  غیر کالبدیهای کالبدی شهر و فرایندهای  فرم شهری نمایانگر ویژگی

 ارائهمقاله درصدد آن است تا با  ینا .شود میمحسوب آن  یدارمهم و پا یاز اجزا یکیشبکه معابر و  در کالبد است

شبکه معابر را هدف قرار  یاز الگوها یلفکه وجوه مخت یمناسب یها شاخص یو معرف یلیچارچوب تحل یک

و  بندی یبترک بندی، یکرهپسه بُعد  ،را فراهم آورد و در این فرایند هاالگو این مند روش زشناسیامکان با دهند، یم

. گرفته است به کار( را متناظرند یکمتر و شناسی یختر یک،توپولوژ یها با شاخص ترتیب این بهکه )ساخت 

)در مقابل توصیفات کیفیِ  سازی مدلکارگیری رهیافت شبکه در  به جنبهتوان در دو  مینیز نوآوری پژوهش را 

های متفاوت و متناسب با  های داخلی( و تولید چارچوب تحلیلی با انباشت مجموعه شاخص متداول در پژوهش

و  یافته سازمان خود دودستهشبکه معابر )که به  یالگوها تحلیلبه  پیشروپژوهش اطالعات در دسترس، برشمرد. 

 ندیشیدها یشطرح از پ یچکه بدون ه یافته سازمان خود یها ( در محدودهشود می بندی یمتقس شده طراحی یشاز پ

و  ها یژگیو و پردازد می( دشون یم صیفتو وخم یچپرپتودرتو و  نظم، یب عموماً و) اند آمده به وجودزمان  یط یا شده

چارچوب  یریکارگ به نماید. را ردیابی میها  آن تفاوتوجوه تشابه و ها و  مشترک حاکم بر آن های یمند قاعده

 بندی یکرهپ یالگو تنها نه گر آن است کهنشان تهراندر شهر  یافته سازمان خود یمحدوده مطالعاتدر پانزده  یتحلیل

 شده انجام تری پالت های یلاست، بلکه تحل T-treeمشابه و از نوع  یکدیگرها با  محدوده یشبکه معابر در تمام

که  استها  تفاوت یوجود برخ رغم یها عل محدوده ینو ساخت شبکه معابر در ا بندی یبترک یالگو تشابه یدؤهم م

 دارد. یتها حکا و پنهان در آن یچیدهمشابه اما پ یاز وجود نظم
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 مقدمه

در )اقتصادی، اجتماعی و سیاسی( نمود یافته  غیر کالبدیهای کالبدی شهر و فرایندهای  نمایانگر ویژگیفرم شهری 

 1یشهر یو طراح ، تراکم، مسکنشبکه معابر زمین، کاربریها چون  مقوله از ایمجموعه با آن را توانمیکالبد است که 

مهم و پایدار فرم شهری است  اجزایشبکه معابر شهری یکی از ، بین دراین(. 2010دمپسی و همکاران، ) تبیین نمود

ترین عناصر تصویر  های شبکه معابر از اصلی مشخصه ،سو یکاز  زیرا (2003ژوزف،  ورث و بن ساوت؛ 2006مارشال، )

و از سوی  ثر استدر مقیاس شهر و محله موآنان های حرکتی و هدایت  که بر انتخاب شود میذهنی شهروندان محسوب 

های ساختاری آن را  از کل شهر است که بسیاری از ویژگی شده خالصهتصویری  درواقع هر شهرشبکه معابر  دیگر،

در یک هرها است. اطالعات بسیاری در مورد سازوکارهایی موثر در تکوین و تکامل ش دربردارندهکند و  بازنمایی می

از پیش و الگوهای ای  واره یا اندام 3یافته کلی الگوهای خودسازمان دودسته درشبکه معابر  2الگویبندی کالن،  تقسیم

 تحمیل دوراز بههای محلی و موانع و محدودیتاز  متأثر عموماً یافته خودسازمانالگوهای ؛ شود میبندی  تقسیم شده طراحی

(، 1961جیکوبز، ) اند رُسته از عوامل در طول زمان شماری یبمعاضدت هماهنگ نشده تعداد  از ،سازوکار رسمیهیچ 

از  اقتصادی و اجتماعی، مقیاس بزرگهای کالن و  موانع و محدودیت براثر شده طراحیاز پیش الگوهای  که درصورتی

 .یابند و تکامل می یافته توسعه یافته خودسازمانتری نسبت به الگوهای کوتاه زمان مدتدر  عموماًاند و پیش اندیشیده شده

و به همراه است  وخم یچپرپنظم، تودرتو و  با صفاتی نظیر بی شود مییافته ارائه  الگوهای خودسازماناز  ماًعموتوصیفی که 

جیکوبز، )نظیر جیکوبز  متفکران برخیاما ، شد ه میگرفت کم دست ها آنارزش بنیادی و اساسی  ،ها تا مدتهمین دلیل 

شهرهای کهن ارزش فراوانی قائل و بر  یافته خودسازمان یها بافت وخم یچپرپنامنظم و  های یابانخهمین برای ( 1961

گذاری  جای که نحوی بهاست و  یمراتب سلسلهو توپولوژی  4ترجیحی ضمایماین الگوها، قانونی از  نظمی یبکه ند این باور

سیاری از که با ب گذارد یم به نمایشکه در شرایط اقلیمی، جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت، نظمی را  شده

بر (. 2006aپورتا و همکاران، بیولوژیکی، اجتماعی و طبیعی مشترک است ) های یستمسنظیر  غیر جغرافیایی های یستمس

به نظم هندسه اقلیدسی، با نگاه اول  شباهت یبیافته،  نهفته در الگوهای خودسازمان آورِ شگفتنظم پیچیده و ، این پایه

این (. 1961جیکوبز، است )« 5نظم زندگی» نماید( توصیف میگونه که جیکوبز  آن) نیست؛ این نظم پیچیده مشاهده قابل

 های مؤلفهبا مضمون تحلیل ساختار کالبدی شبکه معابر و موجی از مطالعات  1960گیری سبب شد تا از اوایل دهه  جهت

و یافته  خودسازمانهای  عابر بافتهای شبکه م یه گراف آغاز شود که سعی در شناسایی ویژگیازنظرموثر بر آن با استفاده 

 فنونکمبود  ،موردنیازاطالعات به  دسترسیدر  در آن زمان محدودیت، وجود باایناند.  ها داشته نهفته در آن یچیدهپنظم 

 ها یکاست . این(2007شی و لوینسون، ) ساخت یمکار را دشوار  محاسباتیقدرتمند  ابزارهایفقدان  درنهایتو  سازی مدل

 های پیشرفتاز  پیشآن تا  موشکافانهو  عمیق وتحلیل تجزیهشبکه معابر و  واقعیساختار  شناساییسبب شد تا  درنهایت

 نوینعلم "تحت عنوان  کتابیدر  باراباسی 2002در سال  که آنهمچنان مغفول بماند تا  کامپیوترآورانه در حوزه علوم  فن

پرداخت و به وجود  یعیو طب یولوژیکیب های یستمسبا  شهریمعابر  ساختار شبکه مقایسه( به 2002باراباسی، ) "ها شبکه

 یدر الگو یچیدهپ یبر وجود نظم یمبن یکوبزج یصحت ادعا توانست یبرد که م یها پ آن یانم یکسانی های یمند قاعده

ه معابر شبک های یژگیو یقیرا به اثبات رساند. از آن زمان به بعد، مطالعه تطب یافته خودسازمانشبکه معابر 

                                                           

1 . layout 
آیاد.   مای  باه وجاود   "سااختار "طالعه عامدانه و برای پرهیز از مناقشاتی بوده که در استفاده از واژگاانی نظیار   ( در این مpattern) "الگو"کارگیری واژه  به .2

 .اند شده یفتعر ینظر چارچوب بخش در پژوهش نیا درمورداستفاده  واژگان ریسادقت نظری مشابه،  ضرورت بهبا توجه  نیهمچن

3 . self-organized 

4 . prefential attachment 
5 . order of life 
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 ای ینهآنان به زم یانم یها شباهت ویژه بهها و  تفاوت بازنماییها،  مشترک حاکم بر آن های مندی قاعده، یافته خودسازمان

؛ 2004aو کالرامونت،  یانگژ؛ 2013استرانو و همکاران، ؛ 2006بوهل و همکاران، مثال  طور بهمبدل شد ) یپژوهش

 شرایطبا  شهرهاییدر  شده گذاری جایشبکه معابر  ینظم نهفته در الگو کشف( که بر 2015و واروتاس،  یاداکیسمان

 متفاوت متمرکز است. فرهنگیو  اجتماعی فیایی،جغرا اقلیمی،

رسد مطالعات داخلی از توجه به این  می به نظر ،المللی بیناهمیت یافتن مطالعه الگوی شبکه معابر در ادبیات  باوجود

و نیز استفاده از رهیافت شبکه در  شود میاز آن یاد « 1شناسی شهری ریخت»ت عنوان تح عمدتاًزمینه پژوهشی که 

« 3علم نوین شهرها» عنوان به( از آن 2013) 2بتی و)است  متأخر نسبتاًای  های پیچیده شهری که حوزه شبکه سازی مدل

؛ 1390بحرینی و تقابن، طور مثال  به) بازمانده است)و تا حد جستجوی وسیع این مقاله( چند استثنا  جز به، (برد نام می

بوده و از این  ذکر قابل دودستهها در  که برونداد روشی و محتوایی آن (1394؛ ایزدی و شریفی، 1381گان، زاد عباس

 گردد. حاضر مشخص می مقالهرهگذر ضرورت 

های  شاخصرد به موا بشناسی شهری انجام پذیرفته، در اغل چندی که در حوزه ریختداخلی مطالعات  -نخست

بسیاری از عناصر  که درحالی( 1391؛ دانشپور و مرادی،1385طور مثال میرمقتدایی،  )به استمتکی  و توصیفی کیفی

و  مقایسه پذیری، سنجش قابلمند  نظام به شکلیدقت و  به ،یهای کمّ به مدد شاخص خارجیمطالعات در  برشمرده

 ؛هستند یبند گونه

 قطعه، بلوک، ی نظیر)متشکل از عناصر شناسی شهری بر مفهوم ریختطور عام  به داخلی اغلب مطالعات -دوم

را گوی شبکه معابر ال ،کمتر و( 2015 ی،و مظلوم یاآرس؛ 1389)ذاکر حقیقی و دیگران، اند  متمرکز بوده و ...(فضاهای باز 

شهرنشینی،  کهن سابقه واسطه بهایران  یها سکونتگاه عمدهکه  حالی استاین در  ؛اند مرکز مطالعه قرار دادهطور خاص  به

 .هستند یافته خودسازمانالگوی شبکه معابر  کل ازشمت های پرشماری دربردارنده محدوده

از شبکه معابر شهری ها و قواعد حاکم بر  مندی تحلیل و اکتشاف نظام ،توصیفمطالعاتی که به  فقدان ،ترتیب این به

 و شود میاحساس  بیشتر، ها را ممکن سازد و امکان درکی کمّی از این ویژگی ازدبپرد تحلیلی یکارگیری چارچوب طریق به

شبکه معابر در یک  یافته خودسازمانالگوهای انجام پذیرفته که  پرسشاین  پاسخگویی به به دنبال پیشروپژوهش 

پیش بیرونی  4داریا عوامل که توسط یا شدههیچ طرح از پیش اندیشیده تحمیل که بدون  ،محدوده جغرافیایی مشخص

 ها آنهایی میان  چه تفاوتشبیه یکدیگرند و  چه اندازهاند، تا  آمده به وجودطی زمان  طور تدریجی شده باشد، به برده

ی که وجوه های مناسب معرفی شاخصو )تحلیلی  یارائه چارچوبهمچنین این مقاله درصدد آن است تا با  ؟وجود دارد

مند  ای روش به شیوهرا ها  ها و تفاوت بازشناسی این شباهت امکان (دهند را هدف قرار میمختلفی از الگوهای شبکه معابر 

 فراهم آورد.

 :شده استمبتنی بر سه مرحله و به شرح زیر تدبیر پژوهش روش کار  ،منظور این برای

 یهرا دستماشبکه معابر  یکه موضوع الگو یمختلف های یدگاهو د ینظر مبانیبا مرور چارچوب مفهومی:  -نخست

 ؛است استوارشدهو ساخت  بندی ترکیب، بندی پیکره بعدسه بر پژوهش چارچوب مفهومی  ،اند قرار داده وهشپژ

 مقادیرو  معرفی ،گفته پیش گانه سه از ابعاد یکمرتبط با هر  یها شاخص های موردی: روش و سنجش نمونه -دوم

قرارگرفته  موردمحاسبه، شده ترسیمها  آن معابر شبکهخطوط  انتخاب و دقت بهکه  مطالعاتی های نمونهها در سطح  آن

 .است
                                                           
1 . urban morphology 
2 . Michael Batty 
3 .“New Science of Cities” 
4 . central agents 
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و  یسهمقا یکدیگربا  پالت تری تحلیل روشبا کمک  آمده دست به قادیرم گیری: تطبیقی و نتیجه یسهمقا -سوم

خاتمه ش نتایج پژوهو ها  یافته دربارهو با بحث شده  یابیمختلف شبکه معابر رد هایالگو میان یها ها و تفاوت شباهت

 .یافته است

 

 مبانی نظری 

 ها و هم فعالیت دهنده ارتباطعنوان بستر  )هم به ها های شکلی آن ویژگی و بازشناسیپرداختن به موضوع شبکه معابر 

هاست که  سال و ای طوالنی است دارای پیشینه یا منطقهدر مطالعات شهری و از ارکان اصلی اطالعات جغرافیایی شهر( 

 و یلیره 2009شی و لوینسون، ؛ 1969هاگت و چورلی، ) دارندقرار  های مختلف شهری شگران حوزهپژوه موردعالقه

کمی از چگونگی تحول و تکوین  یاین تحقیقات به دست آوردن درک هر یک از تالش .(2006مارشال، ؛ 1984هنسون، 

موجی  و 1960اوایل دهه  بهاین مطالعات رد پای  ها بوده است. بندی آن و طبقه گونه شناسی منظور بهالگوی شبکه معابر 

گردد که سعی در  ها با مضمون تحلیل ساختار کالبدی شبکه معابر با استفاده از چارچوب نظریه گراف بازمی از پژوهش

 یها پژوهش، ها آناز نخستین  ها داشت. نهفته در آن یچیدهپهای کهن و نظم  بافت های شبکه معابرِ شناسایی ویژگی

ریاضی به  یها روشیه گراف و ازنظر یریگ بهرهاست که با  1963( در سال 1963کانسکی، )توسط کانسکی  شده انجام

( یا جاده)ریلی و  یونقل حمل یها شبکهکمّی ساختار فضایی  یبند طبقهشناسایی و  منظور به ها سنجهتوسعه طیفی از 

از  یکی وی،پس از قرار داد.  موردبررسیرا  یا همنطقاقتصاد  های یژگیوشبکه معابر و  الگویپرداخت و رابطه میان 

 های یلتحلاست که از  شده انجام( 1969هاگت و چورلی، ) چورلیتوسط هاگت و  حوزه اینمطالعات  ینتر برجسته

کیسلینگ، بهره بردند. در همان زمان، کیسلینگ ) یونقل حملنظریه گراف برای درک بهتر وجوه فضایی شبکه  یا شبکه

شبکه معابر بر روی اهمیت اتصاالت و کیفیت دسترسی نقاط در  الگوی تأثیرطالعات خود پیرامون بررسی ( در م1969

. یادکرده استعناصر منفرد آن  های یژگیواز طرح شبکه و  یا سنجه با عنوانشبکه معابر  الگوی، از 1منطقه نوا اسکوتیا

مختلف سعی  یها سنجهو از طریق تعریف  اند بوده موضوع متمرکزاین پژوهشگران متعددی بر  ،تاکنوناز آن زمان 

حجم تردد عابران پیاده (، 2001لی و شوم، کیفیت دسترسی )بر آن  تأثیرو الگوی شبکه معابر  تأثیربه بررسی  اند کرده

ای ه و پایگاه های شهری باز امروزه، دسترسی به نقشه .بپردازند( 1963کانسکی، )یا حتی توسعه اقتصادی ( 1997هس، )

در کنار قدرتمندتر شدن ابزارهای محاسباتی، این امکان را برای  (Google Street Mapو  OSMنظیر ) اطالعاتی انبوه

طور  )به پیش ببرند یطور گسترده و در سطوح وسیع پژوهشگران فراهم آورده که بتوانند مطالعه الگوی شبکه معابر را به

ین توضیح پیرامون پیشینه و رویکردهای نظری، سیر تحوالت موضوع از با ا(. 2020بویینگ، و  2018بویینگ، مثال: 

 بندی کرد: توان در چهار دسته به شرح زیر طبقه را می تاکنون 1960دهه 

از خارج از حوزه دانش مطالعات  عمدتاً- (1999باراباسی و آلبرت، ) باراباسی نظیر محققانیدر دسته نخست،  (1

وجود دارد مورد  هستیکه در عالم  ییها شبکهاز انواع  یکی عنوان بهرا  یابر شهردر تالش بودند تا شبکه مع -شهری

این ها بپردازند،  شبکه یگردر برابر انواع د ها آن ساختاری های یژگیو مقایسهقرار دهند و به مطالعه و  بررسیکنکاش و 

 یاند )برا کرده بندی یمتقس 3یاسبدون مق یها و شبکه 2کوچک یها ها را به دو گروه جهان انواع شبکه دسته از متفکران

 (1998واتس و اشتروگاتز،  ؛2004bژیانگ و کالرامونت،  ؛1999باراباسی و آلبرت،  ؛2013استرانو و همکاران، مثال 

 برایشبکه  تحلیلدر علم  شده معرفیکردند تا از فنون  یسع یاز حوزه مطالعات شهر یدسته دوم، محققان در (2

                                                           
1- Nova Scotia 
2- small world 
3- Scale free 
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 بندی خوشه مرکزیت، توزیع،شبکه معابر )مانند درجه  1توپولوژی مقایسهشبکه معابر بهره ببرند و به  های ویژگیدرک بهتر 

موثر بر  های تفاوتدرک  یاها  مشترک حاکم بر آن های مندی قاعدهو استنتاج  یکدیگرمختلف با  شهرهای( غیرهو 

 هندسیخود نسبت به عامل فاصله و ابعاد  های تحلیلدسته در  اینو تکامل شهرها بپردازند. محققان  تکوینسازوکار 

اتصال معابر معطوف  الگویبودند و تمرکز خود را تنها بر مطالعه  توجه بی( غیرهطول، مساحت و  زوایا،شبکه معابر )مانند 

 .(2012پارثاساراثی و لوینسون، )مانند  کرده بودند

ها  که عامل فاصله در آن- یاییجغراف یها شبکه نیاقائل شدن م یزاز محققان با تما یگرد یدسته سوم، برخ در (3

 ها شبکهمطالعه  منظور بهعلوم  دیگردر  ازآنچهمتفاوت  رهیافتی، اتخاذ ها شبکهانواع  یگردر برابر د -شود می تلقیمهم 

نت، ژیانگ و کالرامو؛ 2015مانیاداکیس و واروتاس، ؛ 2004گستنر و نیومن، مثال  یمرسوم است را مطرح ساختند )برا

2004aتوزیعطول واحد،  زوایا،ها ) آن هندسیاز ابعاد  متأثر شبکه معابر بندیِ ترکیب های یژگیو اهمیتها بر  (. آن 

 (.2005لی و سوکاگوچی، مثال  طور بهدارند ) تأکید( غیرهمساحت و 

 توأمان لتحلیدر  سعی بندی، ترکیبو  بندی پیکرههر دو وجه  اهمیتپژوهشگران دسته چهارم با باور به  (4

ژیانگ و کالرامونت، ؛ 2015مانیاداکیس و واروتاس، ؛ 2004گستنر و نیومن، اند ) داشته هندسیو  توپولوژیک های ویژگی

2004a .)اختصار به یا 2«ساختار راه تحلیل»ها، مدل  آن ترین جامعاز  یکی RSA مارشال، و توسط مارشال ) شود می یدهنام

 است. شده ارائه 3هساده شبک تحلیل پایه( و بر 2005

درصدد برآمده تا از  یرااست ز تر یکرو به پژوهشگران دسته چهارم نزد یشپژوهش پ ینظر یکردرو یح،توض ینبا ا

 یلتحل دهند، یقرار م موردسنجشبر را اشبکه مع یو هندس یکتوپولوژ های یژگیکه و ییها شاخص یفتعر یقطر

از طریق تعریف را بازشناسی الگوی شبکه معابر و  ابر است، ارائه دهدشبکه مع یکه متوجه ابعاد مختلف الگو یتر کامل

 از: اند عبارتها  که تعاریف آنببرد  یشپ 6ساختو ، 5بندی ترکیب ،4بندی پیکره بُعدسه 

شوند و برای اشاره به  هایی که به توپولوژی انتزاعی و مجرد مرتبط می بندی: آن دسته از ویژگی پیکره -نخست

 روند؛ گیرند به کار می طی آن اجزا در کنار هم قرار میفرآیندی که 

شوند و برای اشاره به  به هندسه فیزیکی معابر مرتبط می طور مطلق بههایی که  از ویژگی آن دستهبندی:  ترکیب -دوم

 روند؛ می به کاراجزا  7محصول نهایی ناشی از ترتیب قرارگیری

 به دستبت میان یک جزء هندسی به یک جز توپولوژیک یا بالعکس هایی که از نس از ویژگی آن دستهساخت:  -سوم

 روند. می به کارمیان محصول و فرآیند  رابطهآید و برای اشاره به  می

ها نیازمند پرداختن به  ، اما از یکسو تدقیق آنرسد یم به نظردر نگاه نخست شفاف و روشن بُعد اگرچه تعریف این سه 

 مورداشاره های موضوع یقعم یلو تحل و از سوی دیگر بررسی شده ارائه 1که در جدول هاست  هر یک از آنهای  ویژگی

 بازنماییمتفاوت در  یرهایتفس و گیچندگان نمایانگرمتفاوت(  یتخصص ینهپژوهش و زم باهدفحوزه ) ینا نظران صاحب

 :شود میمنجر  یلو روش تحل یفتعر یقدر تدق یشبکه معابر بوده که به طرح سه پرسش اساس یالگو یمفهوم

 -خط یا رأس-شبکه  یاز اجزا یک کدامبا  -تقاطع و معبر-ساختار معابر  دهنده تشکیلپرسش نخست: عناصر 

 ؟متناظرند

                                                           
1 - topology 
2 . Route structure analysis (RSA) 
3 . Simple Network Analysis (SNA) 
4 . Configuration 

5 . Composition 

6 . Constitution 
7 . formation 
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 ؟شود یمچگونه محقق  ها آن میانو روابط  اند ماکدساختار معابر  دهنده تشکیلپرسش دوم: عناصر 

 نسبت داد؟ -خط یا رأس-ه شبک یبه اجزا توان یمرا  1هایی یژگیوپرسش سوم: چه 

 

 در مطالعه الگوی شبکه معابر ساختبندی و  بندی، پیکره ترکیببُعد های میان سه  مقایسه روابط و ویژگی .1 جدول

 ساخت بندی پیکره بندی ترکیب ها ویژگی

 هندسه و توپولوژی توپولوژی هندسه/ توپوگرافی مرتبط با

 دوبعدی ییک یا دوبعد دوبعدی کامالً بعد

شکل 

 عمومی

 حاصل کسر، نسبت (tree(، درخت )cellدور ) مستطیل، مربع، دایره، مثلث و ...

 مساحت، طول، ها ویژگی

 عرض، زاویه یا جهت

 تراکم، متوسط، میانگین پیوستگی، اتصال، مجاورت

ها ویژگی

 ی اجزا

الخط یا قطری، عریض  مستقیم

 یا باریک

 مستقیم یا منحنی

(، نقاط T) یراه سهنقاط 

 (،Xچهارراهی )

 (culs-de-sacنقاط مسدود )

متوسط طول معبر، تراکم 

 بست بن

 در واحد سطح

 ها اعداد حقیقی و نسبت ها اعداد گسسته و نسبت اعداد حقیقی شامل کسرها مقادیر

 متر 37طول  ها مثال

 درجه 2/62زاویه 

 72تعداد پیوندها: 

 49تعداد نقاط: 

ر تقاطع د 7تراکم تقاطع: 

 واحد سطح

معبر در  14تراکم معبر: 

 واحد سطح

 نمونه

 

 

 

 (88: 2005مارشال، و  167-166: 2005مارشال، منبع: )

 

از  رفت برونبسیاری برای  یها کوششمحل بحث و مناقشه بوده و  تاکنوناز آغاز  ها پرسشپرداختن به پاسخ این 

های  چهارچوب بروسیعی  تأثیرات تواند یمهرچه باشد  ،پاسخ رو ازاینانجام پذیرفته،  های مرتبط با هر یک دشواری

از تفاوت در نوع نگرش  متأثر تنها نه، در تعاریفاین اختالف  ؛داشته باشد الگوی شبکه معابر در مطالعه کاررفته بهتحلیلی 

بر  الگوی شبکه معابران متمایزی از ارتباط می یها خوانشمترتب بر آن است بلکه تفاسیر و  و ابعاد شبکه معابربه موضوع 

 تواند یم ها بنابراین پاسخ. سازد یمرا نیز ممکن های دیگری نظیر حرکت، وقوع تصادف، حجم تردد و جز آن  پدیده

 نقطه شروع پرداختن به موضوع قلمداد شود: عنوان به

دارد که از آن به قرار  -یا خط رأس-چگونگی تناظر اجزای شبکه معابر با اجزای شبکه اول،  پرسش در پاسخ به -

به تبدیل شود،  5رأسها به یک  و محل تقاطع 4یالبه یک  3هر جزء از خیابان چنانچه؛ شود یمیاد « 2بازنمایی مسئله»

6، مستقیم یا اولیهبازنماییتناظر و همبستگی میان ابعاد اجزای جغرافیایی و اجزای گراف، این نوع از  سبب
خوانده  

                                                           
1 . attribute 

2 . representation problem 
3 . road segment 
4 . edge 
5 . node 
6 . primal representation 
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گراف تبدیل  های یالبا یکدیگر به  ها آنبه نقاط و تقاطع  ها یابانخ، 1یهثانویش غیرمستقیم یا در برابر آن، در نما .شود یم

 .(1)شکل  (2018مارشال، ؛ 2006کروچیتی و همکاران، ؛ 2006bپورتا و همکاران، ؛ 2006aپورتا و همکاران، ) شوند یم

و چگونگی ارتباط معابر با یکدیگر  دهدهن تشکیلعنصر  عنوان بهدوم، چگونگی تعریف معبر  پرسشدر پاسخ به  -

 های یالچه تعداد از  که این و 3«قاعده امتداد»چگونگی اعمال  ؛شود یمیاد « 2تعمیم مسئله»که از آن به  شود یممطرح 

برای  -اولیه یا ثانویه-های متفاوتی  قلمداد کرد به تشکیل گراف معبریک  عنوان بهدر ادغام با یکدیگر  توان یممتصل را 

 بر پایهو کالرامونت، پس از مطالعه خود ژیانگ طور مثال  . به(2002بتی و رانا، ) شود مییکسانی از معابر منتهی  مجموعه

ژیانگ و دست زدند ) 4«رهیافت خیابان»( به پیشنهاد مدلی با نام 2002ژیانگ و کالرامونت، شیوه نمایش اولیه )

شیوه تعمیم دیگری که توسط  که درحالی ؛د بر اساس نام خیابان قرار دارد( که در آن قاعده امتداbو  a 2004کالرامونت، 

ICNبا نام ( 2004تامسون، تامسون )
قرار دارد  ها تقاطعترجیح حرکت در خط مستقیم در محل  بر اساس، شده معرفی 5 

 است. ها انسانکه یک ویژگی شناختی مشهور در مسیریابی 

که از آن به  قرار داردادن صفات مختلف به خطوط و نقاط شبکه سوم، چگونگی نسبت د پرسش در پاسخ به -

(، تنها به مطالعه 2007شی و لوینسون، و لوینسون )شی نظیر  نظران صاحببرخی از . شود یمیاد « 6وزن دهی مسئله»

ولوژی توسط . توپشود میاند که توپولوژی شبکه نامیده  ها پرداخته چگونگی ارتباط نقاط با یکدیگر و ترکیب اتصال آن

از ماتریس،  aijبه یکدیگر متصل باشند درایه jو  i رأس، که در آن چنانچه دو شود مینشان داده  aijماتریس مجاورت

ها( و در غیر این صورت برابر صفر خواهد بود.  یا فاصله میان آن رأساز حجم رابطه میان دو  نظر صرفبرابر یک )

، متوجه ها یالبرای  ای مشخصهرتباط میان رئوس وابسته است و به دلیل قائل نبودنِ هیچ توپولوژی تنها به وجود یا نبود ا

هندسی اعم از طول معابر، زاویه تقاطع معابر با یکدیگر یا وجود انحراف و شکستگی در طول یک معبر  های یژگیودیگر 

که شبکه معابر از  7جغرافیایی یها شبکه(، برای بازنمایی و درک کامل 2005مارشال، نیست. برخی دیگر نظیر مارشال )

دیگری اعم از  های یلتحلکارگیری  شناسانه را به مفاهیم توپولوژیک افزوده و به و ریخت توپوگرافیاند، مفاهیم  آن جمله

 .دانسته استهندسی را ضروری  های یلتحل

( 2، مدل مفهومی پژوهش )شکل های تحلیلی آن ها و شیوه ترکیب چارچوب نظری منتخب پژوهش و مؤلفه یهپابر 

برگزیده و از  معابراست. این پژوهش، شیوه بازنمایی اولیه را در تحلیل الگوی شبکه  شده دادهدر شکل زیر نمایش 

ترین رهیافت است )و در آن پس از تشکیل گراف اولیه، هر معبر به  ترین و عمومی که ساده شده استفاده 8مبنا راسرهیافت 

 گراف اجزای با-معبر و تقاطع- شبکه معابر اجزای ، میاندیگر عبارت به؛ شود میتبدیل  رأسطع به یک یک یال و هر تقا

وزنی هر معبر، به گراف حاصل از شیوه  یژگیوعنوان  وجود دارد.( و طول هر معبر به یک به یک تناظری-خط و رأس-

 .است شده افزودهمبنا  راس تعمیم
 

 

 

 

 

                                                           
1 . dual representation 
2 . generalization problem 
3 . principal of continuity 
4 . street approach 
5 . intersection continuity negotiation 
6. weight problem 

 متاأثر مکانی  های یژگیوکه از  ییها شبکهمفهومی ندارد، اما در  ها انساننظیر روابط دوستی میان  یاییجغراف یرغ یها شبکهاگرچه بُعد توپوگرافی در تحلیل  .7
 .شود یممهم تلقی  شدت بهنظیر شبکه معابر شهری  شوند یم

8. node centric 
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 الف* ب ج

 
 الف* د ه

 (2006bپورتا و همکاران، ؛ 2006aان، پورتا و همکارچگونگی تشکیل گراف اولیه ) .1شکل 

 گراف: هاولیه مبتنی بر رهیافت خیابان،  مدل شبکهاولیه، د:  گراف* الف: یک سیستم شهری فرضی، ب: مدل شبکه اولیه، ج: 

 ثانویه

 

 
 مدل مفهومی پژوهش .2 شکل

 

 مورد مطالعه محدوده 

ها برای آغاز فرایند تحلیل  ترین ویژگی ، زیرا یکی از مهمبوده تهرانو مکانی محدود به شهر قلمر ازنظراین پژوهش 

دیگر شهرها و بوده و با توجه به آن،  پایه اطالعاتدسترسی به یافته،  خودسازماندارای بافت  انسانیِ یها سکونتگاه

برخورداری از پیشینه و قدمت  به سبب 1تهران. شهر ش(پژوه یاصل یت)محدود دانسانی را شامل نگردی یها سکونتگاه

شبکه یافته  خودسازمانالگوی  توانند یمتاریخی و روستایی ارزشمندی است که  یها محدودهطوالنی شهرنشینی دارای 

 هرانتهای شهری  محله انتخابای از معیارها نیز برای  افزون بر دسترسی به اطالعات، مجموعه .معابر را نمایندگی کنند

 .اند شده برگزیدهمطالعاتی  محدودهها پانزده  آن یهپاو بر  شده دادهنمایش  2جدول اند که در  کاررفته به

 

                                                           
اقتصاادی نیاز    -هاای فرهنگای   های مطالعاتی در محدوده شهر تهران بوده، باید افزود متغیرهای دیگری نظیر ویژگی دلیل انتخاب نمونه ینتر مهمرعایت همگنی جغرافیایی  .1

این پاژوهش باوده    رویِ های پیشِ خارج از اهداف و پرسش اقتصادی بر الگوی شبکه معابر -های فرهنگی زمینه یرتأثتوانند بر الگوی شبکه معابر موثر باشند. اگرچه مطالعه  می
 ازنظار هاای دارای پیشاینه روساتایی واقاع در شاهر تهاران، کاه         ساکونتگاه  های مطالعاتی به تواند موضوع مطالعه دیگری قرار گیرد، سعی شده با محدود کردن محدوده و می

، تاا حاد   یرندمتغ یعوس یها گسترهدر  عموماًشبکه معابر که  یبر الگوها  این ویژگی یرتأثاند،  همگن بوده نسبتاً -گیری کم در زمان شکل دست-فرهنگی  -های اقتصادی ویژگی
 .ممکن کنترل شود
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 های مطالعاتی معیارهای انتخاب محدوده. 2جدول 

 شده حذف های محله برخی معیار توصیف معیارها
 پس از اعمال

در سطوح  شدن واقع
 شهری تقسیماتواحد از 

 _ از آن باشند؛ یبخش یامحله  یک دربردارنده ایدبمحدوده 

دارا بودن انسجام 
 شبکه

 یرااز درون خود باشد؛ ز یاصل های یانیشرو  ها بزرگراهفاقد عبور  یدبا محدوده
بافت  یو انسجام درون یکدیگراتصال معابر به  یاز الگو یموجب از دست رفتن بخش

 ،شود می

 سنگلج، ده ونک

به  غیرمسکونیکه نسبت سطوح  ای گونه بهباشند  مسکونی عمدتاً ایدمحدوده ب یکارکرد عمده مسکون
 سویاز  مسکونیبه سطوح  غیرمسکونیو نسبت سطوح  سو یکوسعت محدوده از 

 های یتاز موارد وجود فعال یا در پاره یراز 1ها مشابه هم باشد آن تمامیدر  دیگر،
 یا یمارستانطور مثال ب به- موردنیاز یها به سبب الزامات استقرار و مساحت غیرمسکونی

اتصال و  یفیتو ک شود میمنجر  یعیوس یشهر یها بلوک یریگ به شکل -پادگان
 نماید؛ یم ییرشبکه را دستخوش تغ یالگو

 تهرانمرکزی محالت 
دروازه  وسنگلج، دوالب  نظیر

 یحیی زاده امام، غار

است که  یهیباشد، بد یکنزدوسعت به هم  یتا حد ممکن دارا یدها با محدوده وسعت
با وسعت  ییها اتصال معابر تنها در محدوده یفیتها و ک تقاطع یعنحوه توز یسهمقا

 نماید؛ یم یمنطق یکسان

 ، مرادآبادمنظریه

دربر نداشتن 
 وسیع غیرشهری های عرصه

باغ،  نظیرطور مثال  باشند )به ساختی انسان یا طبیعیفاقد عوارض  ایدها ب محدوده
 شبکه معابر موثر باشد؛ الگوی بر ( کهخط آهن یاه رودخان

 ، فرحزادلویزان

 های ویژگیحفظ 
 اولیه یکالبد

 یجادا یا یاز اصالح طرح هندس یناش یمداخالت انسان دوراز به بایدها  محدوده
 یلتحم یشهر یها به بافت یشهر توسعه یها طرح یاجرا یجهدرنتباشد که  یدمعابر جد

 .شوند یم

 ده ونک

 

    
A :امامزاده قاسم B :زرگنده C :دارآباد D :کن 

    
E :دربند F :حصارک G :طرشت Hفرحزاد : 

    
I :جماران J :ازگل K :دزاشیب L :درکه 

                                                           
 .است یرفتهپذاین کار با استفاده از بازدید میدانی و مراجعه به تصاویر هوایی انجام  .1
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M :باغ فیض N :چیذر O :اختیاریه  

 های مطالعاتی فضای محدوده -نقشه توده .3 شکل

 

در شکل . کرده استفضای هر یک بازنمایی  -را در قالب نقشه توده ی منتخبها ابر محدودهالگوی شبکه مع 3شکل 

های هندسی و توپولوژیک شبکه  مشخصات و ویژگینیز  3و در جدول  تهرانشهر  در سطح ها محدودهاین پراکنش  4

 .شده است ارائهها  معابر آن

 
 تهراندر شهر های مطالعاتی  موقعیت قرارگیری محدوده .4 شکل

 

 های مطالعاتی شبکه معابر واقع در محدوده بندی بندی و ترکیب پیکرههای  مشخصات و ویژگی .3جدول 

 A B C D E F G H محله ردیف
 فرحزاد طرشت حصارک دربند کن دارآباد زرگنده امامزاده قاسم

 74006 89399 81442 81743 77057 74752 81505 73977 مساحت محدوده )مترمربع( 1

 52840 67493 58691 58233 60691 55324 56618 49458 ها )مترمربع( مجموع مساحت بلوک 2

 21166 21906 22750 23511 16366 19428 24887 24519 مجموع مساحت معابر )مترمربع( 3

 3929 2576 3442 3327 3070 2910 3152 3499 مجموع طول معابر )متر( 4

 129 48 82 78 96 76 63 93 برمجموع تعداد معا 5

 68 24 47 44 50 43 33 60 ها مجموع تعداد تقاطع 6

 55 30 42 49 37 41 22 62 (Tها ) راهی مجموع تعداد سه 7

 3 1 1 1 6 5 1 6 (Xها ) مجموع تعداد چهارراهی 8

 0 1 1 1 0 0 2 2 یا بیشتر ها پنج راهیمجموع تعداد  9

 25 22 23 44 16 15 20 48 (cul-de-sacها ) بست مجموع تعداد بن 10

 116 44 62 60 94 66 55 85 مجموع تعداد رئوس 11

 16 9 11 4 19 21 5 14 (cellها ) مجموع تعداد بلوک 12

  I J K L M N O محله ردیف

  اختیاریه چیذر باغ فیض درکه دزاشیب ازگل جماران

  79728 90858 60027 67589 73967 79491 67608 مساحت محدوده )مترمربع( 1

  55032 61832 44481 45687 57685 59969 52030 ها )مترمربع( مجموع مساحت بلوک 2

  24695 29025 15546 21902 16282 19523 15579 مجموع مساحت معابر )مترمربع( 3
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  3098 2984 2295 2816 2214 2268 2457 مجموع طول معابر )متر( 4

  69 59 42 58 33 39 43 مجموع تعداد معابر 5

  39 31 22 33 17 20 21 ها مجموع تعداد تقاطع 6

  17 19 15 32 20 28 36 (Tها ) راهی مجموع تعداد سه 7

  4 1 2 1 2 3 3 (Xها ) مجموع تعداد چهارراهی 8

  0 0 0 0 0 0 0 یا بیشتر ها پنج راهیمجموع تعداد  9

  19 17 13 16 16 22 18 (cul-de-sacها ) بست مجموع تعداد بن 10

  57 53 38 49 30 37 40 مجموع تعداد رئوس 11

  4 3 4 10 5 7 13 (cellها ) مجموع تعداد بلوک 12

 

 پژوهش روش

الگوی  تطبیقیِ -ای یسهمقا مطالعهتوصیفی با استفاده از  -در این پژوهش از نوع کمی و تحلیلی کاررفته بهروش 

در پیشینه  آنچهاست. در چارچوب  تهرانو متکی بر مطالعه موردی شهر  یافته ازمانخودسهای  در محدوده شبکه معابر

که  شود میو متریک انجام شناسی  توپولوژیک، ریخت های با استفاده از سه دسته شاخص پژوهش گفته شد، این مقایسه

ها و  ضیح هریک از این شاخص. در ادامه، به تومتناظرندبندی و ساخت  بندی، ترکیب با سه وجه پیکره ترتیب این به

 :شود میها پرداخته  ذیل آن شده تعریفهای  سنجه

 توپولوژیکهای  شاخص :بندی پیکره( الف

  بیشینه ممکن تعداد( یا  آلفامعابر𝛂 :) گرافی دارای اگرv که  شود مینامیده کامل  زمانیفرض شود  رأس

𝑣 (𝑣−1)دارای

2
شی و )است  مشخص ها در گرافی با تعداد رئوس عداد ممکن یالبرابر بیشینه تشاخص آلفا ، باشدیال  

نسبت به  ازآنجاکهها است اما  ندی شبکهب های تحلیل پیکره ترین شاخص این شاخص یکی از مهم (.2007لوینسون، 

واند توصیف ت دهد، نمی ها را مبنا قرار می یالممکن بیشینه تعداد  صرفاًاعتنا است و  های موجود در شبکه بی تعداد یال

 محاسبهرغم  ارائه دهد. به این دلیل، علیمعابر  های جغرافیایی نظیر شبکه ویژه در مطالعه شبکه مناسبی از الگوی شبکه به

وس که در مطالعه شبکه معابر دیگری با نام میانگین درجه رئ شاخصوارد نخواهد شد و  ی بعدیها آن، در انجام تحلیل

 . شود میگرفته  اربه کبیشتری دارد  یحتوضقدرت 

 میانگین درجه رئوس (𝑫𝑴) طور  برابر مجموع تعداد معابری است که آن معبر با دیگر معابر به رأس: درجه هر

، رئوس واقع در 1( برابر Culها ) بست درجه رئوس واقع در انتهای بن (.:2008شو و هریس، ) کرده استمستقیم تالقی 

به بازو یا بیشتر  5های با  است و برای تقاطع 4( برابر Xها ) محل تالقی چهاراهی و 3( برابر Tها ) راهی محل تالقی سه

راهی و چهارراهی  بست، سه . بنابراین میانگین درجه رئوس یک شبکه که تنها دارای بنشود میترتیب محاسبه  همین

 به معنای تعداد است:  𝑛آید که در آن  می به دستاست، از رابطه زیر 

𝑀𝐷 =
𝑛𝐶𝑢𝑙 ∗ 1 + 𝑛𝑇 ∗ 3 + 𝑛𝑋 ∗ 4 

𝑛𝐶𝑢𝑙 + 𝑛𝑇 + 𝑛𝑋
 

  بتا رئوسنسبت تعداد معابر به تعداد(  یا𝛃) موجود در شبکه است  رئوسبه  ها یال: شاخص بتا نسبت میان تعداد

(𝑣−1)، بیشترین مقدار ممکن برای شاخص بتا برابر(𝑣) (. با فرض ثابت بودن تعداد رئوس2007شی و لوینسون، )

2
و است  

های  شبکه دردر شبکه وجود داشته باشد؛ همچنین کمینه این شاخص که دهد که بیشینه تعداد معابر ممکن  نی رخ میزما

(𝑣−1))برابر  ،آید می به دستبا کمترین تعداد یال ممکن ای  خطی یا زنجیره

𝑣
  خواهد بود.( 

 گاما( یا  تراکم شبکه𝛄 شاخص گاما از نسبت تعداد :)ممکن در  های یالشبکه به بیشترین تعداد  موجود در های یال

𝑣 (𝑣−1)یعنی آن

2
برخی از منابع نظیر پارساساراسی از این شاخص با عنوان (. 2007شی و لوینسون، ) آید یم به دست 
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به  رأس، که در آن هر رأس 𝑣ای با  بیشترین مقدار این شاخص در شبکه (.2014پارثاساراثی، ) اند برده نامنیز  کامل شدگی

2ای برابر های زنجیره و کمترین مقدار آن در شبکه 1متصل است برابر  ها رأسهر یک از دیگر 

𝑣
 خواهد بود.  

 راهی  سه سهم(T-ratio )چهارراهی سهم و (X-ratio) : دو روی یک مفهوم هستند از  درواقعاین دو شاخص که

 .(2005مارشال، ) آید می به دستهای موجود در شبکه  ع( به مجموع تقاطXها ) (/ چهاراهیTها ) راهی نسبت تعداد سه

 سهم بن ( بستCul-ratio )و ( سهم بلوکCell-ratio):  دو روی یک مفهوم هستند از  درواقعاین دو شاخص که

 ،رو ازاینآید و  ها به دست می ها و بلوک بست ( به مجموع تعداد بنCellها ) تعداد بلوک ا( یCulها ) بست نسبت تعداد بن

 (98: 2005مارشال، ) خواهد بود 1ها همواره برابر  آنمجموع 

 هندسییا  شناسی ریختهای  بندی: شاخص ترکیبب( 

  ها بلوکمتوسط ضریب شکل (𝑺𝒉𝑭 (𝑵)) توسط  ایجادشدهتمرکز خود را بر روی عامل بازدارندگیِ  شاخص: این

که توسط معابر  هایی یچندضلعناسایی تمام این شاخص از طریق ش یریگ اندازهشبکه معابر معطوف کرده است. 

. شود یماز تقسیم مجذور محیط بر مساحت آن محاسبه  چندضلعیو مقدار آن برای هر  شود یمممکن  اند شده احاطه

توسط شبکه  بازدارندگیاعمال بیشتر  دهنده نشانبرای این شاخص بیشتر باشد  آمده دست به، هرچه مقادیر طورکلی به

که عبور از پیرامون آن اجباری است بیشتر  یا محدودهآن است که وسعت  دهنده نشانیابی افراد است زیرا معابر در مسیر

برای نفوذ به درون آن وجود ندارد. محاسبه این شاخص برای کل شبکه از طریق میانگین مقادیر  ای ینهگزبوده و هیچ 

 :شود یمممکن  ها یچندضلعاز تمام  آمده دست به

𝑆ℎ𝐹(𝑝) =
𝑃𝑝

2

𝐴𝑝
     𝑆ℎ𝐹 (𝑁) =  

∑ 𝑆ℎ𝐹 (𝑝)𝑛
𝑝=1

𝐶
 

 که در آن:

𝐴𝑝  بلوکبرابر است با مساحت p کیلومترمربع که توسط معابر محصورشده برحسب 

𝑝𝑝  بلوک برابر است با محیطp کیلومتر که توسط معابر محصورشده برحسب 

𝑛  ل شبکهموجود در ک یها بلوکبرابر است با تعداد 

اگر بتوان یک  که طوری بهدر مساحت ثابت، دایره کمترین مقدار ضریب شکل و مستطیل بیشترین آن را دارا است، 

 25و  16، 25/12برابر  ترتیب این بهها  گرفت، ضریب شکل آن در نظررا  واحد مربع 1دایره، مربع و مستطیل به مساحت 

تر نزدیک شود،  ها به اشکال مستطیل و کشیده هندسی بلوک فرمتوان گفت هرچه  محاسبه خواهد شد؛ به این اعتبار می

 به دستهای متعدد نسبت محیط به مساحت افزایش یابد مقادیر بیشتری از این شاخص نیز  بست واسطه وجود بن یا به

 خواهد آمد.

 متوسط طول معبر در هر هکتار (LLMH) : موردمطالعهمحدوده واقع در  مجموع طول معابراین شاخص از تقسیم 

 (.2008فورسیث، هرست و همکاران، ) واحد آن متر استو  آید میمساحت محدوده به دست  کل به

 متوسط مساحت بلوک (CellAM) :به دستها  ها به تعداد بلوک این شاخص از تقسیم مجموع مساحت بلوک 

که عبور از پیرامون آن اجباری است  یا محدودهآن است که وسعت  دهنده نشاندیر آن بیشتر باشد آید و هر چه مقا می

 (.2008فورسیث، هرست و همکاران، ) برای نفوذ به درون آن وجود ندارد بیشتر است ای ینهگزبیشتر بوده و هیچ 

 متریکهای  ساخت: شاخصج( 

 :اند شده تشکیلشناسی  تاز یک جز توپولوژیک و یک جز ریخ متریکهای  شاخص

 تراکم معبر (𝑳𝑫) که شبکه در آن  یا منطقهموجود در شبکه به مساحت  های یال: این شاخص از تقسیم تعداد
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 ییها انتخاببیشتر بودن تعداد  دهنده نشاناز آن بیشتر باشد  آمده دست بهو هر چه مقادیر  آید یم به دست استقراریافته

، این وجود بااین (.2003سونگ و ناپ، ) گزینش کند ها آناز میان  تواند یمو مقصد  مبدأین ب ییجا جابهاست که فرد در 

نشان دهد، زیرا ممکن است تعداد معابر در بخشی از وسعت  موردمطالعهچگونگی توزیع معابر را در وسعت  تواند ینممعیار 

 رو ازاینعداد کمی از معابر را در اختیار داشته باشند. منطقه بسیار باال بوده و سایر نواحی آن یا خالی از معبر بوده یا ت

که  یا منطقهاین شاخص را از طریق تقسیم مجموع طول معابر موجود در شبکه به مساحت  نظران صاحببسیاری از 

قه ، چنانچه تعداد زیادی از معابر در محدوده کوچکی از منطترتیب این به. آورند یم به دست استقراریافتهشبکه در آن 

 تواند یمو  آید یممقادیر کمتری از این شاخص حاصل  ها آنباشند، به سبب کوتاه بودن طول  استقراریافته موردمطالعه

 نشان دهد.  یتر مطلوببه شکل  موردمطالعهچگونگی توزیع معابر را در سطح منطقه 

 تراکم رئوس (𝑽𝑫) که شبکه در آن  یا نطقهمموجود در شبکه به مساحت  رئوس: این شاخص از تقسیم تعداد

 ییها انتخاببیشتر بودن تعداد  دهنده نشاناز آن بیشتر باشد  آمده دست بهو هر چه مقادیر  آید یم به دست استقراریافته

 3حداقل  برخوردگزینش کند، زیرا هر تقاطع از محل  ها آناز میان  تواند یمو مقصد  مبدأبین  ییجا جابهاست که فرد در 

 ییجا جابهآزادی عمل در انتخاب و تغییر مسیر  به معنایکه باال بودن تعداد آن در واحد سطح ثابت  آید یم به وجودمعبر 

 . (2003سونگ و ناپ، ) افراد است

 ( متوسط طول معابر𝑳𝑳𝑴این شاخص از تقسیم مجموع طول معابر شبکه بر تعداد آن :)  با . شود میها محاسبه

ها و  بست ، در عمل، این بنشود میای از شبکه که تغییر جهت حرکت در آن ممکن  طهعنوان نق به رأستعریف  به توجه

ها بیشتر  بست یا بلوک در واحد سطح ثابت، هرچه تعداد معابر بن رو ازاینشوند و  معبر می ایجادها هستند که موجب  بلوک

های متوالی در امتداد یک معبر که  کست؛ عالوه بر آن، وجود انحنا و ششود میباشد مقادیر کمتری از این شاخص حاصل 

فورسیث، ) تواند افزایش متوسط طول معبر را نتیجه دهد های دارای بافت اندامواره وجود دارد نیز می در محدوده عموماً

 .(2008هرست و همکاران، 

تری . شود میای مطالعاتی از طریق نمودارهایی موسوم به ترپالت انجام ه الگوی شبکه معابر در محدوده یسهمقا

است که انتهای هر محور، آغاز محور بعد  -هر محور متناظر با یک متغیر - متالقی نموداری با سه محور مندرجِ ،پالت

 از محل تالقی مقادیرِ ،در این نمودار مشاهدهو موقعیت هر  (100: 2005مارشال، ) است گرد ساعتصورت  به

برای هر دسته از  آمده دست بهمقادیر . به این منظور، (5و  4)شکل  آید می به دستبرای هر متغیر  نسبی استانداردشده

𝑍𝑖به کمک رابطه (5تا  3ها )جداول  شاخص =
𝑥𝑖−𝜇

𝜎
+ μ) استانداردشده 4تا  0 بازهدر  2 = 𝜎 و 2 = و سپس  (1

طور مثال برای سه  ت به؛ در ادامه، این محاسباشده محاسبه نمودارتری پالتها جهت ترسیم بر روی  مقادیر نسبی آن

 : شود می رترتیب تکرا به همیننیز شناسی  ریختبندی و  های پیکره ، این محاسبات برای شاخصشده ارائه متریکشاخص 

𝑅𝐿𝐷 =
𝑍𝐿𝐷 

𝑍𝐿𝐷 + 𝑍𝑉𝐷 + 𝑍𝐿𝐿𝑀
 

𝑅𝑉𝐷 =
𝑍𝑉𝐷

𝑍𝐿𝐷 + 𝑍𝑉𝐷 + 𝑍𝐿𝐿𝑀
 

𝑅𝐿𝐿𝑀 =
𝑍𝑀𝐿𝐿

𝑍𝐿𝐷 + 𝑍𝑉𝐷 + 𝑍𝐿𝐿𝑀
 

 :که طوری به

𝑅𝐿𝐷 + 𝑅𝑉𝐷 + 𝑅𝐿𝐿𝑀 = 1 
 که در آن:

 𝐿𝐷  ،تراکم معبر𝑍𝐿𝐷  آن و  استانداردشدهمقادیر𝑅𝐿𝐷  تراکم معبر نسبی است؛ 
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𝑉𝐷  رئوستراکم ،𝑍𝑉𝐷  آن و  استانداردشدهمقادیر𝑅𝑉𝐷  نسبی است؛  رئوستراکم 

𝐿𝐿𝑀 متوسط طول معبر ،𝑍𝐿𝐿𝑀  آن و  استانداردشدهمقادیر𝑅𝐿𝐿𝑀 ِاست. نسبی  متوسط طول معبر 

 

 ها افتهیبحث و 

نهایی پژوهش تدبیر گردیده  یجهنتبندی و  آن جمع یهپاهای پژوهش در دو گام انجام و بر  بحث در خصوص یافته

بندی،  پیکره پژوهش )یعنی موردنظر گانه سهدر ابعاد  شده معرفیهای  است، در گام نخست تحلیل برونداد شاخص

 های منتخب برشمرده شده است. انجام و در گام دیگر وجوه تشابه و تفاوت محله (ی و ساختبند ترکیب

 ها شاخص لیتحل :بحث -نخستگام 

 های توپولوژیک بندی: شاخص پیکرهالف( 

و  شده ارائههای مطالعاتی  در محدوده شبکه معابرالگوی  توپولوژیکهای  برای شاخص آمده دست بهمقادیر  4در جدول 

شده  ارائه الف 5در شکل  Cell-Ratioو  T-Ratio ،X-Ratio ،Cul-Ratioهای چهارگانه  شاخصر مربوط به نمودا

ها در برابر  راهی ای از نمودار اتفاق افتاده که در آن، سهم سه پراکنش مشاهدات در محدوده الف، 5بر اساس شکل  .است

نتیجه  طور اینتوان  ب، می 5ها کم است. با استفاده از شکل  بست ها در مقابل بن چهارراهی زیاد و در مقابل، سهم بلوک

با یکدیگر مشابه  موردمطالعه یافته و ارگانیکِ خودسازمانهای  محدوده بندی شبکه معابر در تمامی الگوی پیکرهگرفت که 

و  پشبه شطرنجی و لو (،X-cellشطرنجی ) کامالًهای  ها که در شبکه بندی با دیگر انواع پیکره امااست  T-treeاز نوع  و

های  در کنار این مشابهت، محدودهبسیار متفاوت است.  شود میمشاهده  (T-cellو فیوزدگرید ) (X-tree) بست بن

 سه شاخص بتا، گاما و میانگین درجه رئوس نمودارتری پالتهستند که توسط  با یکدیگرهایی  دارای تفاوت موردمطالعه

(DM)  حول محور  عمدتاًنمودار  این در مشاهداتپراکنش . شده است ارائهج  5شکل در𝑅𝐵 = 𝑅𝐷𝑀 که با  داده روی

بتا،  نسبی موازات افزایش شاخص به موردمطالعهمحالت  عمدهدر  ،اوالًکه و بدان معنا است  شده دادهچین نشان  نقطه

های  داشتن تقاطع به دلیل( Aقاسم )تنها محله امامزاده و یابد  درجه رئوس نیز با آهنگی مشابه افزایش مینسبی میانگین 

رجه میانگین د نسبی بتا، شاخص نسبی موازات افزایش شاخص به ،و در آن متفاوت است ،بیشتر بازِ بن منتهی به معابرِ

هایی با  آن محدوده یکسرکه  اند شده توزیعدر طیفی پیوسته  موردمطالعههای  محدوده؛ دوما، شود میبیشتر  دو برابررئوس 

زیاد و  نسبتاًهای  هایی با شمار تقاطع ( و سر دیگر آن محدودهKو  Jهای زیاد )نظیر  بست های کم و بن قاطعشمار ت

 است.  (Hو  Fهای کم )نظیر  بست بن

 

 های مطالعاتی شبکه معابر در محدوده توپولوژیکهای  مقادیر شاخص .4جدول 

 شاخص/
 محله

A B C D E F G H I J K L M N O 

قاسامامزاده 
 م

زرگنده
 

دارآباد
 

کن
دربند 
ک 

صار
ح

 

ت
طرش

 

فرحزاد
جماران 
 

ازگل
ب 

دزاشی
 

درکه
ض 

باغ فی
 

چیذر
اختیاریه 

 

α 3570 1485 2145 4371 1770 1891 946 6670 780 666 435 1176 703 1378 1596 

β 09/1 15/1 15/1 02/1 30/1 32/1 09/1 11/1 08/1 05/1 10/1 18/1 11/1 11/1 21/1 

γ 026/0 042/0 035/0 022/0 044/0 043/0 051/0 019/0 055/0 059/0 076/0 049/0 060/0 043/0 043/0 

DM 49/2 29/2 32/2 07/2 60/2 63/2 16/2 22/2 15/2 11/2 20/2 37/2 21/2 23/2 42/2 

 T-ratio 95/0 97/0 98/0 98/0 86/0 89/0 96/0 91/0 81/0 95/0 88/0 97/0 91/0 90/0 92/0 

 X-ratio 05/0 03/0 02/0 02/0 14/0 11/0 04/0 09/0 19/0 05/0 12/0 03/0 09/0 10/0 08/0 

cell-ratio 39/0 29/0 32/0 08/0 54/0 58/0 20/0 23/0 17/0 15/0 24/0 38/0 24/0 24/0 42/0 

cul-ratio 61/0 71/0 68/0 92/0 46/0 42/0 80/0 77/0 83/0 85/0 76/0 62/0 76/0 76/0 58/0 
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 عنوع تقاط
 بندی پیکره

 (Cell) بلوک (Treeدرخت )

تقاطع 

 راهی سه

(T-

junctions) 
  

T-tree  مشابه(

 یافته( خودسازمان

T-cell مشابه(

 فیوزدگرید(

تقاطع 

 چهارراهی

(X-

junctions) 
  

X-tree  مشابه(

 بست( وبن لوپ

X-cell  مشابه(

 شطرنجی(
 

 توپولوژیکهای  بت با شاخصدر نس موردمطالعه یها محدودهالف( پراکنش 

 ها تقاطع

 (97: 2005مارشال، ها. منبع: ) بندی تقاطع ب: چهار نوع پیکره

 

 بتا

میا

 نگین

درج

 ه رئوس

 بندی پیکره

 زیاد  کم

 کم
 

کا

 هش

 
گا

 ما

 
میانگین درجه و بتا 

 کم

میانگین درجه کم 

 بتا زیاد

 
افز

  ایش

گ

 اما
 

ا

  فزایش

گ

 اما

 زیاد
 

 

 
 و یادزنگین درجه میا

 بتا کم
 

میانگین درجه و بتا 

 زیاد

 
ها با قسمت ب همین تصویر نظیر به  بندی کلیه شبکه پیکره*

 نظیر برابر است.
 

 توپولوژیکهای  در نسبت با شاخص موردمطالعه یها محدودهج: پراکنش 

 رئوس
 بندی رئوس د: چهار نوع پیکره

 بندی/ توپولوژیک های پیکره از منظر شاخص موردمطالعه یها محدودهمقایسه  .5شکل 

 

 شناسی یا هندسی های ریخت بندی: شاخص ترکیبب( 

در های مطالعاتی و  در محدوده شبکه معابرشناسی الگوی  های ریخت برای شاخص آمده دست بهمقادیر  5در جدول 

ها  مساحت بلوکنسبی (، متوسط ShF(n)) بلوک شکل یبضرنسبی  سه شاخص متوسط نمودارتری پالتالف  5شکل 

(CellAM و متوسط ) نسبی( طول معبر در هر هکتارLLMH )پراکنش مشاهدات این شکل. بر اساس شده است ارائه ،
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𝑆ℎ𝐹(𝑛)حول محور  عمدتاً = 𝐶𝑒𝑙𝑙𝐴𝑀 عمده، در اوالًو بدان معنا است که  شده دادهچین نشان  که با نقطه داده روی 

نیز با  ها متوسط نسبی مساحت بلوک، ها شکل بلوک متوسط ضریبفزایش شاخص نسبی موازات ا به ،موردمطالعهمحالت 

یافته در برابر انواع  های خودسازمان اغلب محدوده توجه قابلهای  زیرا یکی از تفاوت یابد مشابه افزایش می نسبتاًآهنگی 

تر شدن  بست به بزرگ ار معابر بنافزایش شم که طوری بهبست است  ، تعدد معابر بنشده طراحیهای از پیش  محدوده

در طیفی پیوسته  موردمطالعههای  ، محدودهدوم .انجامد ها می ایش نسبت محیط به مساحت آنهای شهری و افز بلوک

هایی با  ( و سر دیگر آن محدودهFو  E ،Aهای کوچک و ساده )نظیر  هایی با بلوک آن محدوده یکسرکه  اند شده توزیع

 شده ارائهب،  5ها نظیر آنچه در شکل  شناسی آن است و ریخت (Gو  J ،K)نظیر  1گ و مضرسبزر نسبتاًهای  بلوک

از طریق افزایش  (Ⅱ) کوچک ساده یها بلوکبه  (Ⅰ) های بزرگ ساده بر اساس آن، تبدیل بلوکاست.  بندی طبقه قابل

ر است؛ حال چنانچه این معابر از نوع متوسط طول معبر در هر هکتادهد و نتیجه آن، افزایش  روی میباز  بنشمار معابر 

مانند و  ها همچنان بزرگ باقی می اما بلوک ،یابد متوسط طول معبر در هر هکتار افزایش میبازهم اگرچه  بست باشند، بن

. ها است که نتیجه آن افزایش شاخص متوسط ضریب شکل بلوک (Ⅲشوند ) از حالت ساده به حالت مضرس تبدیل می

های مشخصی  که حداقل مساحت قطعات از آستانه آن به سبب (Ⅳ) های کوچک و مضرس کگفتنی است که بلو

ای به آن  الف نیز محدوده 5و بر روی نمودار  شده دادهب نشان  5تواند کمتر شود، اگرچه بر روی شکل  نمی

 . داشته باشندتوانند وجود  ، در عمل نمییافته اختصاص

 

 های مطالعاتی شبکه معابر محدودهشناسی  های ریخت مقادیر شاخص .5جدول 

 محله

A B C D E F G H I J K L M N O امامزاده قاسم
 

زرگنده
 

دارآباد
 

کن
دربند 
ک 

صار
ح

 

ت
طرش

 

فرحزاد
جماران 
 

ل
ازگ

ب 
دزاشی

 

درکه
ض 

باغ فی
 

چیذر
اختیاریه 

 

𝑺𝒉𝑭 (𝑵) 3/33 1/38 1/29 8/95 7/21 8/20 4/36 1/50 7/52 4/57 1/39 5/34 1/49 8/36 5/28 

LLMH 473 387 389 398 407 423 288 531 363 291 299 417 382 328 389 

CellAM 3091 
629
1 

502
9 

1517
3 

306
5 

279
5 

1349
9 

377
4 

1300
7 

1999
0 

1442
1 

456
9 

889
6 

883
3 

423
3 

 

 های متریک ساخت: شاخصج( 

 6های مطالعاتی و در شکل  هدر محدود شبکه معابرهای متریک الگوی  برای شاخص آمده دست بهمقادیر  6در جدول 

( VD( و تراکم نسبی رئوس )LLM(، متوسط نسبی طول معبر )LDسه شاخص تراکم نسبی معبر ) نمودارتری پالتالف 

𝐿𝐷حول محور  عمدتاً. بر اساس این شکل، پراکنش مشاهدات شده است ارائه = 𝑉𝐷 چین نشان  که با نقطه داده روی

موازات افزایش شاخص نسبی تراکم رئوس، تراکم  ، بهموردمطالعهمحالت  عمده، در الًاوو بدان معنا است که  شده داده

 2که شبکه همچنان متصل ، برای آنرأسیابد زیرا به ازای افزایش یک  مشابه افزایش می نسبتاًنسبی معابر نیز با آهنگی 

که  اند شده توزیعدر طیفی پیوسته  طالعهموردمهای  کم یک یال به آن اضافه شود. دوم، محدوده بماند، نیاز است تا دست

متراکم و کوتاه  نسبتاًهایی با معابر  ( و سر دیگر آن محدودهJو  Kهایی با معابر پراکنده و بلند )نظیر  آن محدوده یکسر

است. بر  بندی طبقه قابل، شده ارائهب  6ها نظیر آنچه در شکل  های متریک آن ( است و ویژگیCو  H ،D ،A)نظیر 

های  ( از طریق افزایش شمار معابر مستقیم و کوتاه به محدودهⅠهای دارای معابر پراکنده و بلند ) س آن، محدودهاسا

                                                           
بست، محیط  شود که به دلیل تعدد وجود معابر بن هایی گفته می اما در این مطالعه به بلوک است دانهدن صورت به ییو نگارهانقوش به نقش مضرس در لغت به معنای م -1

 های طوالنی و باریک باشد. ها دارای فرورفتگی آن

 یک مسیر به یکدیگر متصل باشند. لهیوس بهشود اگر هر جفت از رئوس آن  خوانده مییک شبکه متصل  -2



 1357                                                              ...         شبکه معابر الگوی ارائه چارچوبی تحلیلی برای سنجش/  پور و بدرفاق آ

شوند و نتیجه آن افزایش تراکم رئوس در واحد سطح است؛ حال چنانچه این  ( تبدیل میⅢدارای معابر متراکم و کوتاه )

یابد، اما متوسط  چه همچنان هم تراکم معبر در واحد سطح افزایش می( باشند، اگرⅡمعابر، غیرمستقیم، پرانحنا و بلند )

 . شود میبیشتر  Ⅲطول معابر نسبت به الگوی

 

 های مطالعاتی های متریک شبکه معابر محدوده مقادیر شاخص .6جدول 

 محله

A B C D E F G H I J K L M N O امامزاده قاسم
 

زرگنده
 

دارآباد
 

کن
دربند 
ک 

صار
ح

 

ت
طرش

 

فرحزاد
جماران 
 

ل
ازگ

ب 
دزاشی

 

درکه
ض 

باغ فی
 

چیذر
اختیاریه 

 

𝑳𝑫 57/12 73/7 17/10 46/12 54/9 07/10 37/5 43/17 36/6 91/4 46/4 58/8 00/7 49/6 65/8 

𝑽𝑫 5/11 7/6 8/8 2/12 3/7 6/7 9/4 7/15 9/5 8/4 1/4 2/7 3/6 8/5 1/7 

𝑳𝑳𝑴 6/37 0/50 3/38 0/32 7/42 0/42 7/53 5/30 1/57 0/58 1/67 5/48 6/54 6/50 9/44 

 

 

متوسط 

 مساحت

 ها بلوک

ضریب 

 شکل

 بندی ترکیب

 کوچک  بزرگ

 ساده
 

 افزایش

 
LL

MH 

 

Ⅰ بلوک بزرگ ساده 
Ⅱ  بلوک کوچک

 ساده

 
ا

  فزایش

LLM

H 
    

مضر

  س

 

 

Ⅲ بلوک بزرگ مضرس  
Ⅳ  بلوک کوچک

 مضرس

 ر است.براب Ⅲبا الگوی Ⅰها در الگوی  * تعداد بلوک 
 

 شناسی ریختهای  در نسبت با شاخص موردمطالعه یها محدودهالف( پراکنش 

 ها بلوک
 ها شناسی بلوک ب: چهار نوع ریخت

 شناسی/ هندسی های ریخت از منظر شاخص موردمطالعه یها محدودهمقایسه  .5شکل 
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تراکم 
 معبر

 متوسط
 
طول 
 معبر

 ساخت

 متراکم  پراکنده

ب
  لند

افزا
 یش

 
V

D  

Ⅰ  معبر پراکنده
 بلندو 

افزا
 یش

VD 

Ⅱ  معبر متراکم
 بلند

  
 

   

ک
  وتاه

 

 
Ⅳ  معبر پراکنده

 و کوتاه
 

Ⅲ  معبر متراکم
 کوتاهو 

 
برابر  Ⅳو  Ⅲ با الگوی Ⅰدر الگوی  معابر اصلی* تعداد 

  است.
 معابر هندسهچهار نوع  ب: معابر متریکهای  در نسبت با شاخص موردمطالعه یها محدودهپراکنش ( الف

 / متریکساختهای  از منظر شاخص موردمطالعه یها محدودهمقایسه  .6شکل 

 

 های منتخب ای محله ها: تحلیل مقایسه یافته -گام دوم

بندی شبکه معابر در  الگوی پیکره تنها نههای توپولوژیک نشان داد  از تحلیل شاخص آمده دست بهها: نتایج  تشابه -الف

ها،  آن عمدهبلکه در  است T-treeبا یکدیگر مشابه و از نوع  موردمطالعهیافته و ارگانیکِ  های خودسازمان ودهتمامی محد

 در حالییابد؛ این  ( نیز با آهنگی مشابه افزایش میRDMموازات افزایش شمار معابر، میانگین نسبی درجه رئوس ) به

و بنابراین  شود میمعبر به شبکه اضافه  4، رأسزای افزایش یک شطرنجی به ا کامالًطور مثال، در الگوهای  است که به

است که در مورد الگوهای  آن چیزی( بسیار بیشتر از DM( به میانگین درجه رئوس )𝛽آهنگ افزایش ضریب بتا )

ها نیز  بندی شبکه معابر این محدوده بندی، در الگوی ترکیب های پیکره یافته مشاهده شد. عالوه بر ویژگی خودسازمان

موازات افزایش  بست و نفوذناپذیر، به وجود معابر بن یجهدرنتها،  آن عمدههایی وجود دارد از آن جمله که در  مشابهت

طور  است که به در حالییابد؛ این  مشابه افزایش می تقریباًها نیز با آهنگی  های شهری متوسط مساحت بلوک محیط بلوک

ها  مسکونی و الگوی معابر شطرنجی، نسبت متوسط ضریب شکل بلوک عموماًهای  های دارای کاربری مثال، در محدوده

(ShF(n)به متوسط مساحت بلوک ) ( هاCellAM عدد )ًبندی، الگوی  های ترکیب ثابتی است. عالوه بر ویژگی تقریبا

ها، نسبت تراکم  در همه آن که طوری بهیافته نیز مشابه یکدیگر است  های خودسازمان ساخت شبکه معابر در محدوده

در حدود یک  رأسیابد زیرا به ازای افزایش یک  مشابه افزایش می نسبتاًرئوس به تراکم معابر در واحد سطح با آهنگی 

فیوزدگرید، به ازای افزایش  کامالًطور مثال در الگوهای  ؛ این در حالی است که بهشود میمعبر یا کمی بیشتر به آن اضافه 

یافته  برابر رقم متناظر آن در الگوهای خودسازمان 3در حدود  یادشدهو نسبت  شود میاضافه  معبر به آن 3، رأسیک 

 است.

ها تمایزاتی نیز ردیابی شد از آن  شد، در میان همین محدوده برده نامهای متعددی که  مشابهت باوجودها:  تفاوت -ب
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ها کم و  (، شمار تقاطعKو  Jیافته )نظیر  ودسازمانهای خ بندی، در برخی از محدوده های پیکره جمله که از منظر شاخص

های  تر است. از منظر شاخص ها کم بست زیاد و بن نسبتاًها  ( شمار تقاطعHو  Fها زیاد و در برخی دیگر )نظیر  بست بن

( دارای Fو  E ،Aها )نظیر  ها قابل برشماری است از آن جمله که برخی محدوده بندی نیز اختالفاتی میان محدوده ترکیب

بزرگ و مضرس هستند. از منظر  نسبتاًهای  ( دارای بلوکGو  J ،Kهای کوچک و ساده و برخی دیگر )نظیر  بلوک

و  H ،D ،A( متشکل از معابر پراکنده و بلند و برخی دیگر )نظیر Jو  Kها )نظیر  های متریک نیز برخی محدوده شاخص

C موقعیت قرارگیری هر  7ها، در جدول  منظور درک بهتر این تفاوت د. بهمتراکم و کوتاه هستن نسبتاً( متشکل از معابر

بندی و ساخت تالقی  بندی، ترکیب برای هر سه وجه پیکره شده ترسیم تری پالتها در نمودارهای  یک از محدوده

 بندی گردید: در سه دسته به شرح زیر طبقه موردمطالعهمحدوده  15و بر اساس آن،  شده داده

های  بست های کم و بن بزرگ و مضرس با معابر پراکنده و بلند و تقاطع نسبتاًهای  متشکل از بلوک دسته نخست: -

 (K( و دزاشیب )Jزیاد، شامل دو محدوده ازگل )

های کم،  بست های زیاد و بن متراکم و کوتاه و تقاطع نسبتاًهای کوچک و ساده با معابر  دسته دوم: متشکل از بلوک -

 (H( و فرحزاد )Aمزاده قاسم )شامل دو محدوده اما

های ساده و مضرس با اندازه متوسط و  و دسته سوم متشکل از سایر محالت است که دارای ترکیبی از بلوک -

 باز هستند. بست و بن شماری معابر بن

 

 موردمطالعه یها محدودهبندی الگوی شبکه معابر در  گونه .7جدول 

 بندی ترکیب

 بندی پیکره

بلوک 

 کوچک

بلوک 

 تابزرگنسب

 مضرس نسبتاً ساده

 تقاطع کم

 
J,K 

 بست زیاد بن

 نسبتاًتقاطع 

H,E زیاد

,F  
 بست کم بن

 تقاطع زیاد
A 

 بست کم بن 
 

 ساخت

 بندی پیکره

معبر 

 پراکنده

 معبر نسبتاً

 متراکم

 کوتاه بلند

 تقاطع کم
J,K 

 بست زیاد بن 

تقاطع 

 نسبتازیاد
 

H 

 بست کم بن

 ادتقاطع زی

 
A 

 بست کم بن
 

 بندی ترکیب

  ساخت

بلوک 

 کوچک

 نسبتاً بلوک

 بزرگ

 مضرس نسبتاً ساده

 معبر پراکنده

 
J,K,G 

 بلند

معبر 

   A,H نسبتامتراکم

 کوتاه
 

  

 گیری نتیجه

ک شبکه معابر در ییافته  خودسازمانانجام پذیرفته که الگوهای  پرسشپاسخگویی به این  به دنبال این پژوهش

شبیه  چه اندازهاند، تا  آمده به وجودای طی زمان  محدوده جغرافیایی مشخص که بدون هیچ طرح از پیش اندیشیده شده

معرفی پاسخگویی به این پرسش از طریق ارائه چارچوبی تحلیلی با  .وجود دارد ها هایی میان آن یکدیگرند و چه تفاوت

( 2، ک( توپولوژی1 های شاخصدسته با سه  ترتیب این بهکه  اختس( 3بندی و  ( ترکیب2بندی،  ( پیکره1بُعد سه 

شبکه معابر  وجوه مختلفی از الگوهای. این سه شاخص شده استمحقق  ،متناظرند متریک( 3و  شناسی یا هندسی ریخت

با د. نآور یممند فراهم  ای روش را به شیوه ها ان آنیی مها ها و تفاوت امکان بازشناسی شباهت دهند و را هدف قرار می

 تهراندر شهر  محدوده مطالعاتی 15 ،است توصیفی و متکی بر مطالعه موردی روش، ازنظراین پژوهش  که اینتوجه به 

و مقادیر هریک از  ند، با رعایت شروطی انتخاب شدشبکه معابر را نمایندگی کنندیافته  خودسازمانالگوی  توانستند یم که

 تری تحلیل روشبا کمک  ،قرار گرفت. این مقادیر موردمحاسبهمطالعاتی  های محدودهدر سطح  ،های نامبرده شاخص
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این  یهپا بر ردیابی و ارائه شد.های میان الگوهای مختلف شبکه معابر  ها و تفاوت پالت با یکدیگر مقایسه و شباهت

هماهنگی با یکدیگر و  دوراز به کهیافته  های خودسازمان الگوی شبکه معابر در محدوده این نتیجه حاصل شد که مقایسه

 به وجودطور تدریجی  از عوامل در طول زمان به شماری یبتعداد از  متأثرای  شده پیش اندیشیدهبدون هیچ طرح از 

ای که بوهل و  با نتیجه یافته،این  .است ردیابی قابلها  ، بسیار مشابه یکدیگرند و قواعد مشترکی میان آناند آمده

واقع در شهرهای  ،یافته ودسازمانمطالعاتیِ خ محدوده 41های توپولوژیک شبکه معابر در  یژگیاز مقایسه و همکارانش

های  با ویژگی 1درخت مانندو به وجود ساختاری  آوردند به دست هند قاره شبهکای مرکزی و ، امریه اروپامختلفی از قار

پس از آنان، استرانو و همکارانش نیز . (2006ن، بوهل و همکارا) بسیار نزدیک است ،پی بردندها  در آنای مشابه  شبکه

های مرکزیت شبکه در ده شهر اروپایی مختلف  های هندسی و شاخص تطبیقی ویژگی یسهمقادیگری به  مطالعهدر 

به معابر تعداد معدودی از اتصال  ناشی ازهای فضایی  محدودیت یلبه دل ،شهرهاو به این نتیجه رسیدند که پرداختند 

از وجود یا نبود  متأثرشبکه معابر  یهندس های یژگیو دردارند اما زیادی با هم  یساختار یها باهتش، یکدیگر

که آنان نشان دادند . (2013استرانو و همکاران، ) است ردیابی قابلها  میان آن یزن تمایزاتیهای جغرافیایی،  محدودیت

 بهبست  بن معابرِ طولِ میان مجموعِ رابطه( یا 𝑳𝑳𝑴نظیر میانگین طول معابر ) هایی یژگیودر  موردمطالعهشهرهای 

یا انواع  واحد سطحمعابر در توزیع طول شبکه  چگونگی حال بااین ،کنند بسیار مشابه هم عمل می ،مساحت محدوده

رودخانه یا  چوننوع تاریخی و شرایط محلی نظیر وجود عوارض طبیعی ت دهنده انعکاس های مرکزیت شبکه، شاخص

 :2013استرانو و همکاران، تواند الگوهای شبکه معابر را از یکدیگر متمایز کند ) می که ای ارتفاعی زمین استه ویژگی

 یچیدهپاز نظم اتفاقی نیست بلکه های ردیابی شده در تمامی این مطالعات،  حضور این قواعد مشترک و مشابهت (.1084

این الگوهای . گذارد یم به نمایشا در شرایط متفاوت محیطی ترجیحی ر ضمایمقانونی از حکایت دارد که  یآور شگفتو 

د و رس طور تدریجی از طریق انتقال و تکرار به بلوغ می مهارتی تجربی بهناخودآگاه محصول فرآیندی پویا است که در آن، 

 ،این تعامل .کند یتنظیم مپیوسته تدریجی و طور  به را تعامل فرم و زمینه که دهد را نتیجه می ده ساختاری خودسازمان

 . گذارد یم به نمایشرا  متفاوت، نظم مشابهی های جغرافیایی محدودهدر آورد که  می به وجودرا  الگویی از شبکه معابر

در  ساختبندی و  بندی، ترکیب سه وجه پیکره مطالعهاین زمینه موضوعی،  ادامهپیشنهادی برای  عنوان بهو در انتها 

 -هایی با شرایط اقلیمی و اجتماعی در محدوده آمده دست بهمقایسه تطبیقی نتایج معابر و انواع دیگر الگوهای شبکه 

به اطالعات  یدر دسترس یتمحدود یل)که به دلپژوهش در این  شده ارائهبا استفاده از چارچوب تحلیلی فرهنگی متفاوت 

 .باشدتواند مفید  مطالعه میدر راستای تکمیل نتایج این اند(  شده کنار گذارده

 

 تقدیر و تشکر
 .نداشته استبنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی 

 

 منابع

شهر همدان  یمیبافت قد ییساختار فضا یکربندیبر پ یشطرح کارل فر زیابی(. ار1394عادل. ) ،یفیشر و محمد سعید ،ایزدی (1

 .26-15 ،(35)12 ،فضا(. باغ نظر یدمانچ یک)با استفاده از تکن

 یه. نشریشهر یسنت یفضاها یفضا در طراح یدمان(. آزمون کاربرد روش چ1390سوده. ) ،تقابن و یدحسینس ،بحرینی (2

 .18-5(، 4)3 ،یو شهرساز یمعمار-یباز یهنرها

                                                           
1- tree-like structure 



 1361                                                              ...         شبکه معابر الگوی ارائه چارچوبی تحلیلی برای سنجش/  پور و بدرفاق آ

و  ی. نامه معماریشهر یو کاربرد آن در طراح یبند گونه ریختروش  یینتب(. 1391)سلمان.  ،یمراد و یعبدالهاد ،دانشپور (3

 .86-65 ،(9)5 ،یشهرساز

-64 ،9 ،یشهر مدیریت. یزدبه شهر  یبا نگاه یهرش یطراح یندفضا در فرا یدمان(. روش چ1381. )صطفیم ،زادگان عباس (4

75. 

 شهرها کالندر  یبافت شهر یانتخاب محدوده مطالعات گونه شناس یبرا ی: روشیشهر یطراح(. 1385) .هتام ،یرمقتداییم (5

 .27-14 ،13 ،. فصلنامه مسکن و انقالبتهران ینمونه مورد

6) Barabási, A.-L. (2002). The new science of networks. Cambridge MA. Perseus. 

7) Batty, M., & Rana, S. (2002). Reformulating space syntax: the automatic definition and 

generation of axial lines and axial maps. Centre for Advanced Spatial Analysis Working 

Paper, 58. 

8) Boeing, G. (2020a). A multi-scale analysis of 27,000 urban street networks: Every US city, 

town, urbanized area, and Zillow neighborhood. Environment and Planning B: Urban 

Analytics and City Science, 47(4), 590-608. 

9) Boeing, G. (2020b). Urban street network analysis in a computational notebook. arXiv 

preprint arXiv:2001.06505. 

10) Buhl, J., Gautrais, N., Reeves, R.V., Sol´, e.S., Valverde, P., & Kuntz, G. Theraulaz, 

(2006). Topological Patterns in Street Networks of Self- organized Urban Settelments. Eur. 

Phys. J. B 49, 513-522. 
11) Crucitti, P., Latora, V., & Porta, S. (2006). “Centrality measures in spatial networks of 

urban streets”. Physical Review E, 73, 036125. 

12) Gastner, M. T., & Newman, M E J. (2004). “The spatial structure of networks”', 

http://arxiv.org/abs/ cord mat/0407680 

13) Haggett, P., & Chorley, R. (1969). “Network analysis in Geography”. London, U.K: 

Edward Arnold. 

14) Hess, P. (1997). “Measures of Connectivity - Comparison of pedestrian environments in 

Seattle and Bellevue suburbs” Washington Places (Cambridge, Mass), 11, 58–65. 

15) Hillier B., & Hanson J. (1984). “The Social Logic of Space”, Cambridge University Press: 

Cambridge. 
16) Jacobs J., (1961). “The death and life of great American cities”. New York, NY: Vintage. 
17) Jiang B. and Claramunt C. (2002), “Integration of Space Syntax into GIS: New 

Perspectives for Urban Morphology”, Transactions in GIS, Vol. 6, no. 3, pp. 295-309. 
18) Jiang B, Claramunt C, (2004), “A structural approach to the model generalization of an 

urban 

street network'' GeoInformatica 8 157 – 171. 

19) Jiang B, Claramunt C, (2004b), "Topological analysis of urban street networks'' 

Environment and Planning B: Planning and Design 31 151 – 162. 

20) Kansky, K. (1963). “Structure of Transportation Networks: Relationships between Network 

Geometry and Regional Characteristics”. Ph. D. thesis, University of Chicago. Research 

Paper No. 84. 

21) Kissling, C. (1969). “Linkage Importance in a Regional Highway Network”. The Canadian 

Geographer 13(2), 113–127. 
22) Li, Y. & Tsukaguchi, H. (2005). “Relationships between Network Topology and Pedestrian 

Route Choice Behavior”. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 

Vol. 6, pp. 241 – 248. 
23) Li, S. and Y. Shum (2001). “Impacts of the National Trunk Highway System on 

accessibility in China”. Journal of Transport Geography 9(1), 39–48. 

24) Maniadakis, D., & Varoutas, D. (2015). Incorporating Gabriel graph model for FTTx 

http://arxiv.org/abs/


 1401، زمستان 4، شمارۀ  54های جغرافیای انسانی، دورۀ پژوهش                                                                                1362

dimensioning. Photonic Network Communications, 29(2), 214-226. 

25) Marshall, S. (2005). Streets and patterns. London: Spon Press. 
26) Parthasarathi, P., & Levinson, D. (2012). “Network structure and Spatial Separation”. 

Environment and Planning B: Planning and Design 2012, 39, 137 – 154. 

27) Parthasarathi, P. (2014). “Network structure and metropolitan mobility”. The journal of 

transport and land use, 7 (2), 153-170. 

28) Porta, S., Crucitti, P., & Latora, V., (2006a). The network analysis of urban streets: a 

primal approach. Environment and Planning B: Planning and Design, 33, 705-725. 

29) Porta, S., Crucitti. P., & Latora, V., (2006b). “The network analysis of urban streets: a dual 

approach. Physica A Statistical Mechanics and its Applications, 369, 853–866 

30) Strano, E., Viana, M., L da Fontoura Costa., A Cardillo, S., & Porta, V Latora. (2013). 

“Urban Street Networks, a Comparative Analysis of Ten European Cities”. Environment 

and Planning B: Planning and Design 2013, 40, 1071–1086. 

31) Thomson, R. C. (2004). "Bending the axial line: smoothly continuous road centre-line 

segments as a basis for road network analysis'', in Proceedings 4th International Space 

Syntax Symposium London, http://www.spacesyntax.net/SSS4 

32) Xie, F. & Levinson, D. (2007). “Measuring the structure of road networks”. Geographical 

Analysis, 39(3), 336–356. 

33) ZAKERHAGHIGHI, K., MAJEDI, H., & HABIB, F. (2010). Identifying effective 

indicators for typology of urban fabrics. 

34) Forsyth, A., & Hearst, M. (2008). "Design and Destinations: Factors Influencing Walking 

and Total Phyiscal Activity." Urban Studies, 45(9): 1973-1996. 

35) Song, Y., & Knaap, G.-J. (2003). "New urbanism and housing values: a disaggregate 

assessment. Journal of Urban Economics, 54, 218–238. 


