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ساماندهي نظام حرکتي در بافت محله هاي شهري از طریق تحلیل 
روش  از  بهره گیری  با  و  نوشهرسازی  نهضت  در  اتصال پذیری  اصل 

چیدمان فضا1
مطالعه موردی؛ بافت مرکزي شهر کاشمر

سهند لطفی - استادیار طراحی شهری، بخش شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز
گرایش برنامه ریزی شهری، دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد شهرسازی  غ التحصیل  هدی بختياری2 - فار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کارشناسی ارشد نگارنده دوم با عنوان »ساماندهی نظام حرکتی در بافت محله های شهری بر اساس اصول نوشهرسازی  1 این مقاله برگرفته از پایان نامه 
که به راهنمایی نگارنده نخست در سال 1391 در دانشگاه شیراز دفاع شده است. کاشمر(« است  )نمونه موردی: شهر 

bakhtiari_h_r29@yahoo.com :2 نویسنده مسئول مقاله
Space Syntax 3

چکيده:
گسترش بی رویه  کز شهری دارای باالترین تعامالت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی می باشند. به مرور زمان با  مرا
کز شهری قدیمی پدیدار شد. در همین راستا جنبش  شهرها و رشد روزافزون استفاده از اتومبیل، معضالت ترافیکی در مرا
گسترش افقی شهرها به وجود آمد. براساس  کز شهری و  نوشهرسازی به منظور رفع مشکل ناشی از فرسودگی و زوال مرا
کلیدی شبکه پایدار معابر است. این پژوهش  اصول نوشهرسازی، اتصال پذیری و پیوستگی شبکه ارتباطی از ویژگی های 
کارگیری اصل اتصال پذیری در نوشهرسازی و با استفاده از روش چیدمان فضا3 و نیز بهره گیری از GIS، به  تالش دارد با به 
ارائه روشی بسط پذیر به منظور تحلیل ساختار شبکه ارتباطی شهرها و ساماندهی آن بپردازد. برای دقت بیشتر در روش 
و  پیاده  روان بودن حرکت  ترافیکی و عدم  که در حال حاضر دچار مشکالت  کاشمر  تاریخی مرکزی شهر  بافت  یاد شده، 
گرفته است. به منظور تحلیل ساختار فضایی شهر از روش چیدمان فضا استفاده شده  سواره می باشد، مورد بررسی قرار 
که محالت درونی بافت تاریخی فرسوده مرکز شهر با وجود مجاورت با  است. نتایج تحلیل چیدمان فضا نشان می دهد 
کنند.  گذر زمان به خوبی با ساختار جدید شهر ارتباط برقرار  هم پیوندترین و در دسترس ترین معابر شهری، نتوانسته اند در 
کم است و دسترسی به درون بافت آسان نیست. در ادامه براساس  کل شهر  به عبارتی، اتصال معابر درونی محالت مرکزی با 
رویکرد نوشهرسازی و پژوهش های پیشین به تببین معیارهایی برای سنجش اتصال پذیری شبکه ارتباطی پرداخته شده 
که البته در مورد  است. ارزیابی معیار اتصال پذیری نشان می دهد، شبکه ارتباطی شهر اتصال پذیری نسبتًا مناسبی دارد 
کاهش می یابد. مقایسه نتایج تحلیل اتصال پذیری براساس معیارهای تبیین شده و تحلیل ساختار فضایی شهر با  سواره، 
گرفتن  روش چیدمان فضا از سویی و از سوی دیگر مشاهدات میدانی، نشان می دهد در روش چیدمان فضا به دلیل در نظر 
که مهم است در  کل ساختار فضایی شهر، نتایج حاصله به واقعیت نزدیکتر خواهد بود؛ به عبارتی آنچه  شبکه ارتباطی در 
گرفتن بافت های فرسوده و تاریخی در کل سیستم شهری است. همچنین با توجه به مشکالت ترافیکی موجود در بافت  نظر 
کارایی شبکه برای پیاده و سواره،  کتورهای مؤثر بر  که اتصال پذیری تنها یکی از فا گرفت  کاشمر، می توان نتیجه  مرکزی شهر 
کتورهای دیگری مرتبط با شبکه نیز بر این مهم تأثیرگذارند  حرکت روان و همچنین توسعه و ترویج پیاده روی می باشد و فا

کرد. کمی اتصال پذیری ترکیب  که می توان آنها را با معیارهای 

کاشمر. واژگان کليدی: ساماندهی نظام حرکتی، چیدمان فضا، نوشهرسازی، اتصال پذیری، شبکه ارتباطی 

تاریخ دریافت: 1392/11/17
تاریخ پذیرش: 1393/07/13
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1. مقدمه
کز شهری، حساس ترین عنصر هر شهر به شمار آمده و هر تغییر  مرا
تأثیر  مردمانش  و  شهر  بر  زمــان،  گــذر  در  کــز،  مــرا ایــن  در  تحولی  و 
بسیاری می گذارد. بخش مرکزی هر شهر، ماهیتی پیچیده دارد. 
گون در  گونا از قرارگیری و تمرکز فعالیت های  این پیچیدگی ناشی 
کنار هم و در فضایی نسبتًا محدود است. درهم تنیدگی ناشی از این 
را امری پیچیده و دشوار  کز شهری  شرایط، ساماندهی و اداره مرا
برنامه ریزی  که در صورت نداشتن  می کند. به همین دلیل است 
منسجم و نبود نگرشی جامع و همه جانبه به بخش مرکزی شهر، 
کارآمدی  این بخش با چالش های اساسی مواجه شده و منجر به نا
کشور با توجه به  گذشته در بخش مرکزی شهرهای  آن می شود. در 
قدمت تاریخی و وجود بازار در آن، معابر پیاده محور و عابر پیاده از 
گسترش شهر و همچنین ورود  جایگاه خاصی برخوردار بود. اما با 
اتومبیل به درون شهرها، این بافت ها به وسیله خیابان های جدید 
این  گردید.  تحوالتی  دچــار  کهن  بافت  و  شده  کشیده  صلیب  به 
خیابان ها با اولویت عبور اتومبیل در شهر ایجاد شدند. در ابتدا این 
گذشت زمان و در نتیجه  امر مشکالت عدیده ای را ایجاد نکرد اما با 
رشد استفاده از اتومبیل در بافت های شهری، مشکالت و مسائل 

ترافیکی پدیدار شدند.
که هسته اولیه استخوان بندی شهر  کاشمر نیز  بافت مرکزی شهر 
بوده و به عنوان بافت فرسوده، واجد ارزش تاریخی شهر شناخته 
کالبدی _ فضایی شده   شده است، در حال حاضر دچار مشکالت 
کیفیت زندگی در این مناطق شده است.  که موجب پایین آمدن 
کالبد محالت قدیمی شهر با  به عبارتی بحث عدم همخوانی فضا و 
نیازهای اجتماعی _ اقتصادی امروزه، در شهر نمایان شده است. 
به  اســت؛  شــده  بسیاری  ترافیکی  مشکالت  دچــار  مــحــدوده  ایــن 
که در ساعات اوج ترافیک ازدحام و شلوغی و تداخل حرکت  صورتی 
کاشمر و محورهای منتهی به  سواره و پیاده در میدان مرکزی شهر 
که به  آن ایجاد می شود. بنابراین در این مقاله سعی بر این است 
کاشمر پرداخته شود تا بتوان  تحلیل ساختار شبکه ارتباطی شهر 
به ریشه یابی این معضل و در نهایت ارائه راهکارهایی برای تعدیل 
که شبکه ارتباطی بافت های فرسوده جزئی  آن پرداخت. از آنجایی 
از کل سیستم شهری هستند، لزوم تحلیل ساختار فضایی کل شهر 
فضا  چیدمان  روش  از  بنابراین  می گردد.  مشخص  کار  ابتدای  در 
گرفته شده است.  در مطالعه و تحلیل ساختار فضایی شهر بهره 
مقاله  این  نظری  اســاس  عنوان  به  نوشهرسازی  اصــول  سویی،  از 
شبکه  مهم  اصــول  از  که  اتصال پذیری  معیار  و  گرفته  قــرار  مدنظر 
پایدار معابر از دید نوشهرسازان است، برای شبکه ارتباطی محدوده 

کاشمر ارزیابی شده است. مرکزی شهر 

2. روش تحقيق
ماهیت  نظر  از  و  کــاربــردی  پژوهش  هــدف،  نظر  از  حاضر  پژوهش 
از  بخشی  ــود.  ب خواهد  تحلیلی   _ توصیفی  پژوهش  ــار،  ک روش  و 
کتابخانه ای، استفاده از اسناد،  اطالعات نظری از طریق مطالعات 
گردیده اســت. جامعه آمــاری این  گــزارش هــا جــمــع آوری  مــدارك و 
تحقیق براساس موضوع و هدف آن، محدوده بافت مرکزی شهر 

از مطالعات انجام  کاشمر است. برای شناخت محدوده یاد شده 
میدانی  مشاهدات  و  برداشت ها  همچنین  و  مشاور  توسط  شده 

استفاده شده است. 
نقشه  فضا،  چیدمان  روش  براساس  ابتدا  در  تحلیل،  بخش  در 
محوری در محیط نرم افزار AutoCAD ترسیم شده است. در مرحله 
بعد نقشه محوری ترسیم شده در محیط GIS فراخوانی شده و با 
کمک افزونه Axwoman 4.0 پارامترهای تحلیل فضایی برای شهر 
که از نتایج حاصله به صورت نقشه و جدول،  کاشمر محاسبه شده 

گرفته شده است. خروجی 
در مرحله بعد با توجه به اصول نوشهرسازی به تعریف معیارهایی 
اتصال پذیری شبکه معابر پرداخته شده است. در  برای سنجش 
مطالعه  مورد  محدوده  در  اتصال پذیری  ارزیابی  منظور  به  نهایت 
 GIS نــرم افــزار  از  بهره گیری  با  شده  یاد  معیارهای  کاشمر،  شهر  از 

محاسبه و تحلیل شده اند. 

3. پیشينه تحقيق
بــرای  شبکه  اتــصــال پــذیــری  انــدازه گــیــری  بــا   )2004( دیـــل1  جنیفر 
دوچرخه سواری و پیاده روی در پورتلند منطقه اورگون2 یک بررسی 
معیارها  این  داد.  ارائــه  اتصال  اندازه گیری  روش هــای  از  سودمند 
کم  کم تقاطع، ترا کم بلوک، ترا عبارت از طول بلوک، اندازه بلوک، ترا
گره ها، الگوی  گره های متصل، نسبت ارتباطات به  خیابان، نسبت 
پیاده روی،  مؤثر  منطقه  پیاده،  مسیر  بودن  مستقیم  شطرنجی، 

 .)Dill, 2004( گاما3 و شاخص آلفا4 بودند شاخص 
استینر5 و همکارانش )2004( نیز در پژوهش خود واحدهایی را برای 
این  استاندارهای  و  تحلیل  ابــزار  و  معرفی  اتصال پذیری  سنجش 
واحدها برای اتصال پذیری مطلوب را بیان  می کنند. در مرحله بعد 
اتصال پذیری دو واحد همسایگی در فلوریدا )یکی با شبکه ارتباطی 
شطرنجی و دیگری با شبکه ارتباطی منحنی دارای بن بست ها( را با 
استفاده از این معیارها ارزیابی می کنند. با توجه به استانداردهای 
تعریف شده در مقاله اتصال پذیری، شبکه شطرنجی به مراتب باالتر 

.)Steiner et al, 2004( از شبکه منحنی به دست می آید
اندازه گیری  بــرای  خود  مقاله  در  نیز   )2010( دیــل6  و  پیکل  بریگن، 
ارتباطات  )نسبت  متغیر  نــه  ارزش هـــای  خیابان،  اتصال پذیری 
گره های  کم شبکه خیابان، نسبت  ترا تقاطع ها،  کم  ترا گره ها،  به 
بلوک،  طــول  متوسط  بــلــوک،  طــول  میانه  بــلــوک،  کــم  تــرا متصل، 
کردند  بــافــر محاسبه  بـــرای هــر  را  آلــفــا(  گــامــا و شــاخــص  شــاخــص 

.)Berrigan et al, 2010(
پژوهشی،  طــی   )1990  _1997(  )LUTRAQ(ک ــرا ــ ــوت ــ ل ــزارش  گـ در 
اطالعات سفر هشت هزار خانوار در آتالنتا  پیمایش و پیش بینی شد 
کنین توسعه های بر مبنای خطوط حمل ونقل و یا برخوردار  که سا
که پیاده سر  از شبکه های با معابر اتصال پذیر، دو برابر احتمال دارد 

1 Jennifer Dill
2 Portland, Oregon
3 Gama index
4 Alpha index 
5 Steiner
6 Berrigan, Pickle & Dill
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با دوچرخه  یا  که پیاده و  برابر احتمال دارد  کار بروند و بچه ها دو 
که مردم در  به مدرسه بروند. این پژوهش طی بررسی ها دریافت 
با قابلیت پیاده روی بیشتر، نسبت به محالت با حداقل  محالت 
 30 ــه  روزان که  دارد  احتمال  بیشتر  برابر   2/4 پــیــاده روی،  قابلیت 
دقیقه به طور متوسط ورزش و فعالیت فیزیکی انجام دهند. این 
کاربری مختلط  گرفت، اتصال به همراه  مطالعه در نهایت نتیجه 
کم تقاطع و افزایش  باعث افزایش پیاده روی می گردد. به عبارتی، ترا
انتخاب  بــه  مـــردم  تشویق  در  مکمل  نقش  کــاربــری هــا،  اخــتــالط 
 .)Aurbach, 2006( گزینه های جایگزین برای خودرو را بازی می کنند
اتصال پذیری  "آزمون  با عنوان  کیم1 )2007( در مقاله خود  جیکل 
منطقه  در  آن ها  حومه های  و  نوشهرسازی  پروژه های  در  خیابان 
آتالنتا" پروژه های نوشهرسازی و حومه های آن ها را در منطقه آتالنتا 
کم خیابان،  بررسی و ارزیابی می کند. وی با اندازه گیری معیارهای ترا
گره های متصل و مقایسه اتصال پذیری پنج  کم بلوک و نسبت  ترا
این  به  موجود،  شهری  ناحیه   25 و  نوشهرسازی  طرح  با  ناحیه 
پــروژه هــای  نواحی  در  خیابان  اتصال پذیری  که  می رسد  نتیجه 
کز شهری(  نوشهرسازی از نواحی شهری موجود )به خصوص  در مرا
گرچه  ا نوشهرسازی،  پــروژه هــای  بین  در  همچنین  اســت.  باالتر 
کثریت آن ها مقدار اتصال خیابان باالتری نسبت به نواحی اطراف  ا
خود نشان می دادند، اما اینکه چه مقدار اتصال پذیری هر پروژه از 

.)Kim, 2007( نواحی اطرافش باالتر باشد، متفاوت بود
گریت جان نپ2 در مقاله خود با عنوان "اندازه گیری  یان سانگ و 
کمی سنجش فرم شهری  فرم شهری" به معرفی یک سری از معیار 
مقایسه  به  آن هــا  از  استفاده  با  و  پرداخته اند  شهری  کندگی  پرا و 
تک  مسکونی  همسایگی  واحدهای  توسعه  الگوهای  و  گرایشات 
کرده اند. این دو محقق بیان  خانواری در پرتلند، اورگون را ارزیابی 
کنده و توسعه حومه ای، تعداد زیادی  که در الگوهای پرا می کنند 
ایجاد  بزرگی  بلوک های  که  ــم  داری بنبست  و  عریض  خیابان های 
کاهش می دهند. در این مقاله  می کنند و در نتیجه اتصال پذیری را 
خیابان ها  تقاطع های  )تعداد  خیابان  درونــی  اتصال  بین  رابطه 
هرچه  بن بست ها؛  تــعــداد  و  تقاطع ها  تــعــداد  مجموع  بــر  تقسیم 
این نسبت باالتر باشد، اتصال پذیری باالتر است( با قدمت واحد 
که واحدهای  کی از این است  همسایگی بررسی می شود. نتایج حا
اتصال  یافته اند،  توسعه  و 1950  دهه های 1940  در  که  همسایگی 
که به تازگی  توسعه یافته اند،  درونی بیشتری نسبت به آن هایی 
طی  ــی  درون اتصال  که  می دهد  نشان  نتایج  آن،  بر  عــالوه  دارنــد. 
کاهش می یابد. اما  سال های 1940 تا 1990 با روندی نسبتًا متعادل 
از دهه 1990 به بعد، اتصال درونی تغییر قابل توجهی می یابد و روند 
می دهد  نشان  تغییرات  بررسی  همین طور  می کند.  پیدا  افزایش 
بلوک ها در واحدهای همسایگی  تعداد  ابتدای  دهه 1990،  تا  که 
که محیط بلوک ها افزایش می یابد. اما با  کاهش یافته ، در حالی 
شروع دهه 1990، تعداد بلوک ها رو به افزایش و محیط بلوک ها رو 
که شبکه ارتباطی  کاهش می نهند. این نتایج نشانگر این است  به 
که در طول دهه 1990 ساخته شدند، الگویی  واحدهای همسایگی 

1 Jaecheol Kim
2 Yan Song & Gerrit  Jan Knaap

کم  ترا معیارهای  همچنین  می دهند.  نشان  را  کمتر  کندگی  پرا با 
 Song &( کردند  پیدا  افزایش  از دهه 1990  بعد  پیاده  و دسترسی 

 .)Knaap, 2004: pp 210- 225

4. مبانی نظری 
و  ساختار  تحليل  در  آن  اهميت  و  فضا  چيدمان  نظریه   .4.1

سازمان فضایی شهرها
کنده  گذشته و در نتیجه توسعه پرا با رشد یکباره جمعیت در قرن 
الگوی سازمان فضایی شهر و ساختار اصلی  و بی سامان شهرها، 
باعث  افــزایــش وسعت شهرها  از طرفی،  اســت.  دگــرگــون شــده  آن 
کالبدی _ فضایی در شهرها شده است؛ به طوری  پیچیدگی های 
که درک روابط شهری و شناخت ساختار و استخوان بندی اصلی 
شهرها و ریخت شناسی آن براساس تحلیل تمام اجزای شهر، امری 
مشکل و غیرممکن است. بنابراین تحلیل ساختار فضایی شهرها 
که بتواند به این پیچیدگی ها پاسخ دهد.  نیاز به روش هایی دارد 
که به مطالعه ساختار و پیکربندی  از جمله نظریه ها و روش هایی 

فضای شهری می پردازد، نظریه چیدمان فضاست. 
که این نظریه به آن پرداخته است، مفهوم پیکره بندی  ایده اصلی 
کل  عناصر  دیگر  با  عنصر  هر  ارتباط  آن  در  که  می باشد  فضایی3 
سیستم اهمیت پیدا می کند )Hillier et al, 1993: p1(. این نظریه 
ترکیب فضاهای  و نحوه  پیکره بندی فضایی  که  باور است  این  بر 
اجتماعی_  فعالیت های  پخشایش  الگوی  اصلی  عامل  شهری، 
اقتصادی مانند الگوی پخشایش کاربری های تجاری،  قومیت های 
 Hillier &( مختلف،  جرائم شهری و  حرکت در سطح شهر است
Vaughan, 2007: pp 121 - 125(. برای تحلیل مورفولوژیکی شهر، 
فراهم  را  فضایی  ویژگی  پارامترهای  از  طیفی  فضا  چیدمان  روش 
صورت  به  مهم  پارامتر  چند  مقاله  هــدف  به  توجه  با  که  مــی آورد 

خالصه در زیر آورده شده است: 
از خیابان ها  گرافیکی ســاده شــده  نــمــودار،  ایــن  نقشه مــحــوری4: 
»خط  اســت.  محوری  خطوط  از  متشکل  شهری،  باز  فضاهای  و 
محوری« طوالنی ترین خط دسترسی و دید در یك محیط شهری 

است )عباس زادگان، 1381: ص68(. 
می باشد.  فضایی  ارتباط  معنی  به  اتصال  عینی  مفهوم  اتصال5: 
ارتباطات  تعداد  باشد،  بیشتر  اتصال  مقدار  هرچه  که  معنا  بدین 
فضای موردنظر و دیگر فضاها بیشتر است. می توان مفهوم کاربردی 
کننده تعداد  کرد. مقدار عددی اتصال بیان  آن را دسترسی بیان 
زرگر  و  )موسوی  است  نظر  مــورد  فضای  به  منتهی  دسترسی های 
که  گره ها  از  تــعــدادی  اتصال  عبارتی  به  ص73(.   :1389 دقیق، 
گراف اتصال متصل شده اند، تعریف  گره منفرد در  مستقیمًا به هر 

 .)Jiang & et al., 2000: p164( می شود
تعداد  میانگین  خط،  هر  هم پیوندی  میزان  ارزش  هم پیوندی6: 
که بتوان از آن به تمام فضاهای شهر رسید؛  خطوط واسطی است 

3 Spatial Configuration
4 Axial map
5 connectivity
6 Integration
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که بتوان از آن فضا  یا به عبارتی، میانگین تعداد تغییر جهاتی است 
به تمام فضاهای شهر رسید )عباس زادگان، 1381: ص68(. درواقع 
کل شهر را  هم پیوندی یك فضای شهری، میزان یکپارچگی آن را با 
کندگی  که چگونگی پرا نشان می دهد. پژوهش ها نشان می دهند 
ارزش هم پیوندی در سطح شهر با چگونگی حرکت عابران در آن 

 .)Turner, 2007: p 145( همبستگی قوی دارد
که برای رسیدن به آن فضا  عمق1: عمق از یك فضا به این معناست 
کرد )موسوی و زرگر دقیق، 1389:  بایستی از چند فضای دیگر عبور 
که  گفته می شود  گام فضایی  کمترین  ص73(. به عبارتی عمق به 
گراف طی  گره های موجود در  گره به هر یک از  برای رسیدن از یک 

می شود )ریسمانچیان و بل، 1389: ص 54(.
4.2. نوشهرسازی و دیدگاه آن در ارتباط با حمل ونقل و شبکه 

پایدار معابر
حامی  که  اســت  شهرسازی  و  معماری  در  جنبشی  نوشهرسازی 
کندگی  از پرا که برای جلوگیری  راهبردهای طراحی محوری است 
تکیه  سنتی  شهری  فــرم هــای  بــه  شــهــری،  کــز  مــرا زوال  و  حومه ها 
انجام  از  ما  هــدف  این که  به  توجه  با   .)Bohl, 2000: p762( دارد 
بافت محالت شهری است،   پژوهش ساماندهی نظام حرکتی در 
در این قسمت بر روی آن دسته از اصول و راهبردهایی از جنبش 
نوشهرسازی تمرکز می کنیم که در ارتباط با حمل ونقل و شبکه های 
نیست،  خــودرو  مخالف  جنبشی  نوشهرسازی  می باشد.  ارتباطی 
و  حمل ونقل  سامانه های  توسعه  اجتماعی،  توسعه  پی  در  بلکه 
مختلف  گزینه های  طریق  از  شهری  درون  سفرهای  کــردن  کوتاه 
اصــول  ــراســاس  ب کــه  . جــوامــعــی  )آرنــــدت، 1387: ص59(  اســت 
نوشهرسازی شکل گرفته اند، بر کاهش وابستگی به خودرو، افزایش 
منعطف  سامانه ای  توسعه ی  و  عمومی  حمل ونقل  از  استفاده 
آمدوشد در  کاهش معضالت  به  کنش ها  این  تمرکز دارد.  از معابر 
کیفیت هوا  کــرده، موجب حفظ انــرژی شده،  کمک  سطح محله 
و  پــیــاده روی، دوچرخه سواری  به  را  کنین  سا و  بخشیده  بهبود  را 
استفاده از اتوبوس برای عبورومرور در محالت و نواحی شان ترغیب 

می کنند )آرندت، 1387: ص83(.
4.2.1. اصول نوشهرسازی برای شبکه پایدار معابر

کارا و پایدار را  کلیدی شبکه معابر  انجمن نوشهرسازی، ویژگی های 
کرده است: به صورت زیر بیان 

که اتصال را  1- بافت به هم پیوسته از خیابان ها و شیوه های سفر 
کثر می رساند، در نتیجه امکان دسترسی به مقاصد از طریق  به حدا
پیاده روی بیشتر می شود و مقدار سفر خــودرو، ازدحــام ترافیک و 

کاهش می دهد. زمان تأخیر خودرو را 
2- در شبکه های پایدار معابر، شیوه های متعدد سفر وجود دارد و 

در برخی موارد هم پوشانی دارند.
3- شبکه های پایدار معابر به جای طراحی یکنواخت،  مجموعه ای 
غنی و پیچیده از انواع خیابان ها و مسیرها را ترکیب می کنند. شبکه 
بلوارها،  می سازد؛  متصل  هم  به  را  خیابان ها  انــواع  معابر،  پایدار 
کمتر  خیابان ها  می کنند،  قطع  را  همدیگر  کوچه ها  و  خیابان ها 
کاهش یافته و شبکه  اختصاصی می شوند، سرعت وسایل نقلیه  

1 Depth

کارآمدتر عمل می کند. مؤثرتر و 
از  4- فاصله مناسب و متعادل خیابان های اصلی و مهم شهرها 
هم باید رعایت شود. جای گذاری خیابان های اصلی بسیار دور از 
حمل ونقل  بــرای  متعددی  خطوط  می سازد  مجبور  را  آن هــا  هم، 
اتومبیل ها داشته باشند. این امر بر پتانسیل آن ها برای پیاده روی 
و دوچرخه سواری تأثیر می گذارد و به شدت، ظرفیت خلق مکان 
خیابان ها،  کــافــی  نــا فاصله  طــرفــی  از  مــی دهــد.  کــاهــش  را  آن هـــا 
برای  که فقط  به مسیرهای محلی  آمدوشد موتوری  تجاوز  باعث 

حجم های  سبک تر ترافیک طراحی شده اند، می شود. 
پیاده روی  قابل  و  امن  خیابان ها  همه  معابر  پایدار  شبکه  در   -5

هستند.
شیوه های  که  خیابان هاست  انــواع  شامل  پایدار  معابر  شبکه   -6
مختلف سفر را در خود جای می دهد و برخوردار از طیفی گسترده از 
 Project CNU2( کدام با یک نقش در شبکه است انواع خیابان، هر 

.)for Transportation Reform, 2012
4.2.2.  اصل "اتصال" شبکه معابر در اصول نوشهرسازی

اتصال،  می باشد.  حمل ونقل  شبکه  هــر  ابتدایی  هــدف  اتــصــال 
که مردم قصد سفر بین آن ها را دارنــد، به هم مرتبط  مکان هایی 
و  ــودن مسیرهای سفر  ب بــه مستقیم  اشـــاره  »اتــصــال«  مــی ســازد. 
تعداد مسیرهای پیشنهادی قابل دسترس بین هر دو نقطه، دارد 
)Aurbach, 2006(. از نظر نوشهرسازان جانمایی خیابان های یک 
کارایی سامانه حمل ونقل مرتبط با آن  محله تا حد زیادی، میزان 
را نشان می دهد. نوشهرسازان به اتصال خیابان ها به عنوان یک 
را  انــرژی  بقای  و  کمتر  رانندگی  بیشتر،  پیاده روی  که  مهم  کتور  فا
کید دارند)Kim, 2007: p1(. شبکه های خیابانی  تشویق می کند، تأ
که شامل تعداد زیادی  که بیشتر شطرنجی هستند بر شبکه هایی 
بن بست و بلوک های بزرگ هستند و فاصله بین مقاصد را افزایش 

 .)Dill, 2004:p1(می دهند، ترجیح دارند
پیشنهاد  خیابان  اتــصــال  ــرای  ب نوشهرسازان  کــه  طــراحــی  ــول  اص

می دهند، شامل موارد زیر است:
که آمدوشد را توزیع و پیاده روی  - شبکه به هم پیوسته خیابان ها 

را آسان می سازد.
- شبکه عابر پیاده و عرصه های عمومی با کیفیت باال که پیاده روی 

را لذتبخش سازد.
کوچه ها  و  بولوارها  عــرض،  کم  خیابان های  از  مراتبی  سلسله   -

.)Kim, 2007: p1(
4.3. مزیت های مهم یک شبکه در هم تنيده، متصل و پیوسته 

از خيابان ها
کل حمل ونقل است، در مقیاس  که 70درصد از  1- آمدوشد محلی 

محلی باقی می ماند و هرگز وارد سامانه شریانی اصلی نمی شود. 
کوتاه ترین فاصله ممکن برای هر سفر مفروض  2- امکان استفاده از 
به  دسترسی  قابلیت  کوتاه،  فاصله  ایــن  و  داشته  وجــود  معین  و 
بیشترین مقاصد شهری را از طریق تمام مسیرها و جهات موجود 

میسر می سازد. 
به  پاسخگوی سفرها  کارآمدتر  به نحوی  3- خیابان های شریانی 

2 Congress for the New Urbanism
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ویژه در سطح منطقه هستند. 
4- توسعه مرکز شهری واقعی را تقویت می کند و امکان دسترسی به 

مرکز از طریق تمام مسیرهای موجود را ممکن می سازد. 
گونه های متنوع آمدوشد پاسخ می دهد و محیطی ایده آل  5-  به 
است  عمومی  حمل ونقل  و  دوچــرخــه ســواری  پــیــاده روی،  بــرای 
گو، 1388: ص14 و آرندت، 1387:  )سازمان برنامه ریزی سن دیه 

ص84(.

5. تعيین محدوده مورد مطالعه و شناخت ویژگی های آن
کاشمر، محدوده مورد  با توجه به اهمیت تاریخی بافت مرکزی شهر 
مطالعه به نحوی انتخاب شده است که بافت تاریخی و هسته اولیه 
گیرد. این محدوده  کاشمر در مرکز محدوده مورد مطالعه قرار  شهر 
کیلومتر مربع )یک مایل مربع( پیرامون  با مساحت تقریبی 2/59 
گرفته شده است. همچنین بخشی از دو  هسته اولیه شهر در نظر 
وجود  شهر  شکل گیری  ابتدای  از  که  شهر  عمده  و  اصلی  خیابان 

داشته اند، در مرکز این محدوده بر هم عمود می باشند. )نقشه1(
کاربری در بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی 5.1. وضعيت 

واجد  فــرســوده  بافت  مــحــدوده  کل  مساحت  از  نیمی  به  نزدیک 
که این میزان،  گرفته است  کاربری مسکونی در بر  ارزش تاریخی را 
با توجه به جمعیت مستقر در محدوده بافت واجد ارزش تاریخی 
این شهر )4598 نفر(، سرانه ای به میزان 60/8 مترمربع را فراهم 
که در مقایسه با سرانه پیشنهادی طرح تفصیلی، متناسب  کرده 
کاشمر،  به نظر می رسد. با توجه به نقش مرکزیت این بخش از شهر 
کاربری های تجاری و خدماتی در  نسبت اراضی اختصاص یافته به 
اختصاص  مهم،  بسیار  نکته  است.  داشته  قرار  مناسبی  وضعیت 
21/3درصــد سطح اراضی در این حوزه  از بافت به دسترسی ها و 
با توجه به سرانه پیش بینی شده در  که  ارتباطی می باشد  شبکه 
تنها  تأمین  و  اساسی  کمبود  مترمربع(،   44/63( تفصیلی  طرح 
نیمی از این میزان را نشان می دهد. نکته دیگر، سرانه زیاد اراضی 
کاستی های  کمبودها و  که می توان از آن ها به منظور رفع  بایر است 

سرانه ها در وضع موجود استفاده شود )طرح جامع کاشمر، 1382(. 
5.2. وضعيت موجود حرکت سواره و پیاده در بافت مرکزی شهر 

کاشمر
کاشمر دارای مشکالت  متأسفانه در حال حاضر بافت مرکزی شهر 
افزایش  و  جمعیت  رشــد  بــه  توجه  بــا  کــه  اســت  بسیاری  ترافیکی 
اندیشیده نشود،  برای آن چاره ای  که  کاربری ها در صورتی  کم  ترا
قابل  غیر  معضلی  بــه  مشکالت  ایــن  دور  نه چندان  آیــنــده ای  در 
)یعنی  شهر  دو  درجــه  شریانی  محور  دو  شد.  خواهد  تبدیل  حل 
قائم  خیابان های  و  شهریور(  هفده  و  خمینی  امــام  خیابان های 
که در مرکز شهر بر هم عمود هستند، در محدوده بافت  و مدرس 
کاربری های  فرسوده مرکز شهر قرار دارند، از سوی دیگر بسیاری از 
در  درمــانــی  و  خدماتی  تــجــاری،  کــاربــری هــای  مانند  سفر  ــاذب  ج
کل  ترافیک  جــاذب  بنابراین  شــده انــد؛  واقــع  شهر  مرکز  مــحــدوده 
شهر می باشند و حجم سفرهای پیاده و سواره جذب شده به این 
محدوده نسبت به سایر نقاط شهر بیشتر است. عالوه بر مشکالت 
سواره، پیاده ها نیز در محدوده مرکزی هم در خیابان های اصلی و 
هم در معابر داخل محالت مسکونی با مشکالت متعددی مواجه 
ارتباطی  شبکه  کــاربــری،  کالبدی،  مهم  ویژگی های  می باشند. 
در  خالصه  صــورت  به  مطالعه  مــورد  مــحــدوده  محالت  ساختار  و 

جدول1 آورده شده است.

6. یافته ها
6.1. تحليل ساختار شهر کاشمر به کمک روش چيدمان فضا

کاشمر به روش چیدمان فضا،  برای تحلیل ساختار فضایی شهر 
کاشمر )حدود 1800 خط محوری(  برای شهر  ابتدا نقشه محوری 
در محیط AutoCAD ترسیم شده است. بعد از آن نقشه محوری 
 Axwoman فراخوانی و با کمک افزونه GIS ترسیم شده را در محیط
گیر،  فرا هــم پــیــونــدی  شــامــل  فضایی  تحلیل  پــارامــتــرهــای   ،4.0
هم پیوندی محلی، اتصال، کنترل، متوسط عمق، عمق کل و عمق 
کاشمر محاسبه نمودیم. در ادامه نقشه تحلیل  محلی را برای شهر   

  
 

 محدوده مورد مطالعه

کاشمر و بافت آن نقشه 1- موقعيت محدوده مورد نظر در شهر 
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ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

نهم ــاره  ــمــ شــ  

جدول SWOT  -1 محدوده مورد مطالعه

تهدید فرصت ضعف قوت

خـــرده  تــعــطــیــلــی  و  رکـــــود   -
بافت  تجاری های موجود در 
تــاریــخــی بــه واســطــه افــزایــش 

حوزه فعالیتی بازار شهر
با  - تخریب تدریجی بناهای 
متروکه  و  بافت  درون  ارزش 

شدن آن ها
- عدم بهره گیری مطلوب و 

فعال از فضاهای شهری و 
تبدیل شدن آنها به فضاهای 

رها شده

ــر در  ــای ــی ب ــ ــاالی اراضـ ــ - مــســاحــت ب
برای  فرصتی  مطالعه  مورد  محدوده 
سرانه  کاستی های  و  کمبودها  رفــع 

وضع موجود
کاشمر در  - قرارگیری بازار قدیم شهر 

محدوده مورد مطالعه
باز  فضاهای  از  بهره گیری  امــکــان   -

گون گونا موجود برای استفاده های 
شهر  قدیمی  بـــازار  احــیــای  فرصت   -
به صورت راسته تجاری پیاده مدار و 

فعال و سرزنده

اختصاص  ســطــح  اســاســی  کــمــبــود   -
و  دسترسی ها  به  بافت  از  شــده  داده 

شبکه ارتباطی 
درون  محلی  کــاربــری هــای  کمبود   -

بافت
کمبود یا فقدان فضای سبز شهری  -

کاربری های با عملکرد شبانه  - فقدان 
کمبود خدمات تفریحی - فراغتی در   -

بافت 
- فرسودگی شدید برخی بناها 

- عــدم نــمــاســازی جـــداره هـــای قابل 
رؤیت 

- مساحت باالی برخی بلوک ها

ــاارزش  ــ ــری بــنــاهــای ب ــی ــرارگ - ق
ــورد  مـ ــحــــدوده  ــ م در  تـــاریـــخـــی 

مطالعه
مهم  کـــاربـــری هـــای  وجـــــود   -
در  خدماتی  و  تجاری  مذهبی، 

مرکز محدوده 
دانــه بــنــدی متنوع در  ــود  - وج

بافت 
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و  ــزون ســـواره  ــ روزافـ - تسلط 
جریان شدید سواره به بافت 

تاریخی شهر
تــکــه تــکــه شــده  و  تــخــریــب   -
تعریض های  بــا  قــدیــم  بــافــت 
ــاد  ــجـ ایـ و  ــر  ــابـ ــعـ مـ بـــــی رویـــــه 

دسترسی های جدید
درون  مــعــابــر  از  اســتــفــاده   -
پارکینگ  عــنــوان  بــه  محالت 
مقصدشان  که  خودروهایی 
مرکز شهر و یا محورهای اصلی 

شهر است. 
ــذب  ج و  ــن  ــت ــاف ی جـــریـــان   -
کل شهر به مرکز شهر  ترافیک 

و حجم باالی تردد سواره 
کارآمدی محورهای اصلی  - نا

شهر 
- غفلت از نیازهای پیاده

و  شــده  رهــا  فضاهای  از  بهره گیری   -
زمین های بایر برای افزایش دسترسی 

و نفوذپذیری به درون بافت
- امکان برقراری ارتباط بین مرکز شهر 
و محورهای اصلی با محورهای فرعی 

درون بافت
- امـــکـــان ایـــجـــاد دســتــرســی آســـان 
مــحــالت بــه مــرکــز شــهــر و بــرعــکــس با 
گــرفــتــن در مــجــاورت  ــه قـــرار  تــوجــه ب

محورهای اصلی
مستقیم  ــبـــاط  ارتـ ایـــجـــاد  امـــکـــان   -
با  مرتبط  سرزنده  فضاهای  با  بافت 
آنها مانند محورهای اصلی و میدان 

مرکزی

اختصاص  ســطــح  اســاســی  کــمــبــود   -
و  دسترسی ها  به  بافت  از  شــده  داده 

شبکه ارتباطی
ــود  مـــراتـــبـــی و وجـ نـــظـــام ســلــســلــه   -

بن بست های بسیار 
به  نفوذپذیری  و  دسترسی  کمبود   -

درون بافت 
کم معابر پیاده - عرض 

معابر  پوش  کف  نامناسب  کیفیت    -
پیاده

کم معابر در شب  -  روشنایی 
- وجود موانع فیزیکی در پیاده روها 

برای  رفاهی  تسهیالت  وجــود  عــدم   -
پیاده

- توقف خودروها در معابر و فضاهای 
عمومی

- نبود زیبایی و جذابیت در مسیرهای 
پیاده 

- نبود ایمنی و امنیت برای پیاده 
- جریان یافتن آمدوشد محلی سواره 

به محورهای اصلی شهر 

- وجـــود مــحــورهــای ســرزنــده و 
مــدرس،  خمینی،  ــام  امـ فــعــال 
قلب  در  شهریور  هفده  و  قائم 
ــافــت بـــه عـــنـــوان راســتــه هــای  ب

تجاری خدماتی شهر  
در  هــــمــــوار  ســـطـــح  وجـــــــود   -
گذر  بـــرای  اصلی  خیابان های 

سواره
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- از بین رفتن هویت تاریخی و 
ساختار سنتی بافت محدوده 

مورد مطالعه
- ایجاد دسترسی های جدید 
و تعریض معابر بدون توجه به 

ساخت اصلی شهر

درون  شاخص  نشانه های  ایجاد   -
بافت و تقویت آن ها 

درون  در  ورودی هـــا  تعریف  امکان   -
بافت با کمک عناصر محلی 

بین  کالبدی  اتصال  ایجاد  امکان   -
محالت در امتداد مسیرهای موجود

فضایی،  اتــصــال  بـــرقـــراری  امــکــان   -
ابنیه  ــیــن  ب عــمــلــکــردی  و  ــدی  ــب ــال ک
و  فرعی  اصلی،  محورهای  با  تاریخی 

کانون های فعالیت در بافت

کـــی  ادرا ســازمــان  پیوستگی  عـــدم   -
عناصر  بین  روشـــن  ــبــاط  ارت فــقــدان  و 
قدیمی  و  ــد  ــدی ج فــضــایــی  ــان  ــازمـ سـ

موجود در بافت
بافت  - عدم وضــوح مرزهای محالت 

قدیم با بخش های جدید
درون  شاخص  نشانه های  کمبود   -
مرز  و  محالت  خوانایی  عــدم  و  بافت 

آن ها در ذهن شهروندان
- عدم وجود نظام محله بندی خوانا و 

مشخص برای بافت مرکزی شهر

اولـــیـــه  هــســتــه  قــــرارگــــیــــری   -
کاشمر در  استخوان بندی شهر 

مرکز محدوده 
بــنــاهــای شاخص  قــرارگــیــری   -
تاریخی و مذهبی شکل دهنده 

سیمای بصری و ذهنی
عناصر شاخص خاص  - وجود 
آب  و  بادگیرها  مانند  محدوده 

کهنسال  انبار و درختان 
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نهم ــاره  ــمــ شــ  

شده  آورده  کاشمر  شهر  بــرای  اتصال  و  گیر  فرا هم پیوندی  پارامتر 
است. )نقشه3و4(

نقشه های تحلیل پارامترهای چیدمان فضا برای شهر کاشمر نشان 
 17 _ امام خمینی   _ _ جنوبی خرمشهر  که محور شمالی  می دهد 
شهریور شهر باالترین ارزش هم پیوندی را دارد و نقاط مهم شهر را 
به یکدیگر ارتباط می دهد. بعد از آن محور شرقی _ غربی بهشتی 
_ قائم _ مدرس _ مطهری شهر دارای باالترین ارزش هم پیوندی 
می باشد. در کل، گذرهای اصلی شهر با طیف رنگ قرمز نشان داده 
شده است. به این ترتیب طبق تئوری های چیدمان فضا، احتمال 
وقوع حرکت و فعالیت در این محورها باالتر می باشد. طبق نقشه 
اتصال نیز در دسترس ترین معابر شهری از نظر ارتباطی به ترتیب 
یاد شده می باشد.  _ غربی  _ جنوبی و محور شرقی  محور شمالی 
به عبارتی این محورها مهمترین محورها در ساختار فضایی شهر 
را در شکل دهی به ساختار فضایی  کاشمر بوده و بیشترین نقش 
که انتظار  کاشمر ایفا می کند. قلب عملکردی شهر همان گونه  شهر 
طور  به  اســت.  گیر  فرا هم پیوندی  درجــه  باالترین  دارای  مــی رود، 
سنتی بازار بایستی از تمام نقاط شهر به راحتی قابل دسترس باشد.
در  بیشتر  که  سنتی  شبکه های  در  می شود،  مشاهده  همچنین 
بیشتر  کاشمر دیده می شود،  مرکز  و  جنوب، جنوب شرقی، شرق 
مناطق  و  اســت  اصلی  خیابان های  سمت  به  هم پیوندی  ارزش 
قرار  زیاد  پایین و عمق  ارزش هم پیوندی  با  مسکونی در مناطقی 
قدیم  بافت های  تدریجی  زوال  و  افتادگی  جــدا  باعث  کــه  دارنـــد 
شطرنجی  معابر  شبکه  و  جدید  شهرسازی  در  امــا  می شود،  شهر 
)همان طور که در توسعه های جدید شمال و شمال غرب شهر دیده 
می شود( اختالف ارزش هم پیوندی معابر اصلی و معابر فرعی داخل 

کمتر است. محالت مسکونی به مراتب 

6.2. سنجش ميزان اتصال پذیری شبکه ارتباطی محدوده مورد 
مطالعه از شهر کاشمر

سنجش  بــرای  شــده  تعریف  معیارهای  بــراســاس  مرحله  ایــن  در 
اتصال پذیری شبکه ارتباطی و با توجه به داده های در دسترس برای 
کاشمر، معیارهای اتصال پذیری به صورت زیر به  بافت مرکزی شهر 
تفکیک  شبکه ارتباطی پیاده و شبکه ارتباطی سواره مورد بررسی 
گرفته است. برای بررسی و تحلیل معیارهای اتصال پذیری از  قرار 
نرم افزار GIS استفاده شده است )با توجه به مشاهدات میدانی، 
وضعیت موجود معابر محدوده مورد مطالعه و با رعایت حداقل ها، 
کمتر از 3/25 متر برای شبکه ارتباطی سواره حذف  معابر با عرض 

شده است(.
که به صورت  طول بلوک: منظور، متوسط طول بلوک هایی است 
گرفته اند.  ــرار  ق مطالعه  مــورد  مــحــدوده  داخــل  در  جزئی  یا  کامل 
کوتاه تر باشد، نشان دهنده تعداد تقاطع بیشتر،  هرچه طول بلوک 
کوتاه تر برای سفر، مسیرهای بیشتری بین مکان ها و  مسافت های 
اتصال پذیری بهتر خواهد بود. استانداردها عمومًا در محدوده 90 تا 
180 متر هستند )Dill, 2004 و  Steiner et al., 2004: p5(. متوسط 
برای  و  متر  پیاده 112  برای  مورد مطالعه  در محدوده  بلوک  طول 
که مقدار مطلوبی است و  گرفته شده است  سواره 124 متر اندازه 
کوتاه تر و مسیرهای بیشتر و مستقیم تر  نشان دهنده مسافت های 
بین مکان هاست؛ البته اختالف بین متوسط بلوک برای سواره و 
طوالنی تر  مسافت های  دهنده  نشان  که  است  توجه  قابل  پیاده 

برای سواره است.
کم بلوک: منظور، تعداد بلوک های شمارش شده در هر مایل  ترا
برای  اســت،   )1600   mضلع با  مربعی  معادل   2/59  km2  ( مربع 
اتصال پذیری مناسب، حداقل تعداد بلوک ها در هر مایل مربع باید 
حداقل 50 باشد. هرچه تعداد بیشتر از 50 باشد، یک اتصال پذیری  
باالتر را نشان می دهد )Steiner et al., 2004:p 4(. تعداد بلوک های 

گير شهر کاشمرنقشه 3- اتصال شهر کاشمر نقشه 4- هم پیوندی فرا
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کاشمر برای  شمارش شده در محدوده مورد مطالعه از بافت مرکزی 
 2/59 km2 پیاده 273 بلوک و برای سواره 205 در یک مایل مربع یا
می باشد که عدد باالیی است و نشان دهنده اتصال پذیری مناسب 
برای  بلوک  تعداد  است،  مشخص  که  همان طور  اما  بود.  خواهد 
گفت با توجه  کاهش می یابد و می توان  سواره به طور قابل توجهی 
کمتر است. به این شاخص، اتصال پذیری سواره از پیاده به مراتب 

 اندازه بلوک: برای بررسی آن می باید طول و عرض، مساحت و یا 
تقاطع های  پایین تر نشان دهنده  گرفته شود. عدد  اندازه  محیط 
کوتاه تر و احتمااًل اتصال باالتر می باشد. با توجه  بیشتر، مسیرهای 
مورد  محدوده  در  بلوک  مساحت  و  محیط  متوسط  جــدول2،  به 
نشان  که  می باشد  ســواره  از  کمتر  مراتب  به  پیاده  بــرای  مطالعه 
به  نسبت  پیاده  عابر  بــرای  خیابان ها  باالتر  اتصال پذیری  دهنده 
سواره است. نکته مشخص دیگر از نقشه های تهیه شده این است 
نسبت  به  شهر  مرکزی  محدوده  بلوک های  محیط  و  مساحت  که 
سایر نقاط بیشتر است. به عبارتی توسعه های جدید شمال شهر 
بلوک های تقریبًا منظم مستطیل شکل با محیط و مساحت های 

کمتر دارند.
تقاطع  یعنی  واقعی  )گره های  تقاطع های  تعداد  تقاطع ها:  کم  ترا
شده  شمارش  بن بست(  کوچه های  انتهای  نه  چهارراه  یا  راه  سه 
تقاطع های  باالتر  عدد  مربع(.  کیلومتر  )مانند  سطح  واحد  هر  در 
بیشتر و احتمااًل اتصال باالتر را نشان خواهد داد. تعداد تقاطع های 
کاشمر  مرکزی  بافت  از  مطالعه  مــورد  محدوده  در  شــده  شمارش 
تقاطع در یک مایل  برای ســواره 577  و  تقاطع  پیاده 745  برای 
مربع یا km2 2/59 می باشد. با توجه به اعداد شمارش شده تعداد 
تقاطع ها در محدوده مورد مطالعه برای پیاده تا حد قابل توجهی 

بیشتر و در نتیجه اتصال باالتر خواهد بود.
کل خیابان ها بر حسب  کم خيابان: مجموع طول خط مرکزی  ترا
کیلومتر مربع(.  کیلومتر در هر  مایل در هر مایل مربع زمین )یا مقدار 
ج از محدوده مورد نظر امتداد یافته  که خار آن قسمتی از خیابان 
پژوهش های  بــراســاس  نمی شود.  منظور   محاسبات  در  ــت،  اس
پیشین برای اتصال پذیری مناسب، امتیاز استاندارد بین 20- 15 
هر  در  شهری  نواحی  بــرای  کیلومتر   24  -32( مربع  مایل   / مایل 
نشان دهنده  باالتر  عدد  می باشد.  شهری  نواحی  در   )2/59  km2

اتصال پذیری  خیابان،  باالتر  کم  ترا با  و  است  بیشتر  خیابان های 
مورد  محدوده  در   .)Steiner et al., 2004:p 8( بود  خواهد  باالتر 
برای پیاده 70  کل خیابان ها  مطالعه، مجموع طول خط مرکزی 
کیلومتر می باشد. در هر دو حالت سواره و  کیلومتر و برای سواره 61 
کم نسبتًا باالی خیابان  پیاده، عدد به دست آمده نشان دهنده ترا
پیاده  بیشتر  اتصال پذیری  همچنین  و  مطالعه  مورد  محدوده  در 
کم  نسبت به سواره می باشد. با توجه به این واقعیت که شاخص ترا
کمی در محاسبه  شبکه خیابان فقط خود شبکه خیابان را از نظر 
منظور می کند، برای ارزیابی صحیح تر اتصال پذیری، باید یک سری 
کیفیت پیاده رو  و عرض معابر با شاخص  کیفی مانند  شاخص های 

کم شبکه خیابان ترکیب شوند. ترا
تعداد  منظور،  خيابان(:  درونی  )اتصال  متصل  گره های  نسبت 
گره هاست، یعنی تعداد  کل همه  گره های واقعی تقسیم بر تعداد 
تقاطع خیابان ها تقسیم بر تعداد تقاطع ها به اضافه بن بست ها. 
با  نواحی  و  و 0/5  بین 0/3  امتیازی  اتصال ضعیف  با  شبکه های 
اتصال پذیری باالی خیابان ها امتیازی بین 0/7 و 0/9 دارند. هرچه 
کوچه بن بست  کمی  این مقدار باالتر باشد، نشان می دهد تعداد 

نقشه 6- مساحت بلوک های شبکه ارتباطی سواره محدوده نقشه 5- مساحت بلوک های شبکه ارتباطی پیاده محدوده 

جدول 2- محيط و مساحت بلوک های محدوده مورد مطالعه به تفکيک سواره و پیاده

سوارهپیادهسوارهپیاده

محیط بلوک
)m(

70100حداقل
مساحت بلوک 

)m2(

222603حداقل

کثر کثر10661279حدا 4861568839حدا

743510056متوسط352399متوسط 
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دارد.  وجــود  اتصال  از  باالتر  سطح  یک  علمی،  فــرض  لحاظ  از  و 
خواهد   )1 کثر  حدا )نسبت  100درصـــد  بی عیب  و  عالی  شبکه  یک 
به تعداد  با توجه    .)Dill, 2004 و   Steiner et al., 2004:p 10( بود
محدوده  در  مقدار  این  بن بست،  و   چهارراه  ســه راه،  تقاطع های 
مورد نظر برای پیاده و برای سواره مقدار 0/69 به دست آمده است؛ 
را  تقاطع ها  کم  ترا نسبت  این  البته  اســت.  مناسبی  نسبتًا  امتیاز 
منعکس نمی سازد بنابراین باید برای نزدیک شدن به واقعیت با 

سایر معیارها ترکیب شود.
گره ها: معادل تعداد ارتباطات بخش بر تعداد  نسبت ارتباطات به 
گره ها )تقاطع ها و یا انتهای یک بن بست( در سطح )محدوده( مورد 
مطالعه می باشد. برای اتصال پذیری مناسب، مقدارهای بین 1/4 
کامل و بی عیب نسبت 2/5  و 1/8 قابل قبول است. یک شبکه 
گره ها در  و تعداد  ارتباطات  به تعداد  با توجه    .)Dill, 2004( دارد 
محدوده مورد مطالعه، ارزش این شاخص برای پیاده 1/24 و برای 
پایینی است و  که نسبتًا مقدار  ســواره 1/22 محاسبه شده است 
این شاخص طول  را نشان می دهد.  کمتر  اتصال پذیری  احتمااًل 
منعکس  را  ســواره  و  پیاده  مسافت  و  تقاطع ها  فواصل  ارتباطها، 

نمی سازد بنابراین باید با سایر معیارها به درستی ترکیب شود.
مسافت  و  شبکه  مسافت  نسبت  پــیــاده1:  مسير  بــودن  مستقيم 
مشخص  مقصد  و  مبدأ  بین  نسبت  معادله  ایــن  مستقیم.  خط 
داخل شبکه تعریف شده است. مسافت شبکه، مسافتی خواهد 
که فرد پیاده باید در طول راه های مشخص برای رسیدن به  بود 
واقعی  مسافت  مستقیم،  خط  مسافت  کند.  پــیــاده روی  مقصد 
با  محالت   1/2  -1/5 بین  نسبت های  اســت.  مقصد  به  مبدأ  از 
کوتاه و مسیرهای مستقیم تر  بلوک های نسبتًا  الگوی شطرنجی، 
منحنی،  خیابان های  با  محالت   1/6  -  1/8 بین  نسبت های  و 
نشان  را  غیرمستقیم  مسیرهای  و  بیشتر  بن بست  کــوچــه هــای 

 .)Steiner et al., 2004:p 7 و Dill, 2004(می دهند
مرکزی  میدان  یعنی  انقالب  میدان  شاخص  ایــن  محاسبه  بــرای 
کاشمر به عنوان نقطه مبدأ و مکان هایی در محدوده مورد  شهر 
گرفته شده است. در مرحله  مطالعه به عنوان نقاط مقصد در نظر 
 GIS نرم افزار توسط  مستقیم  خط  مسافت  و  شبکه  مسافت  بعد 

1 Pedestrian Route Directness

محاسبه شده و نسبت بین آن دو به دست آمده است.
ــت آمـــده بــرای  ــدول3، درمــی یــابــیــم امــتــیــاز بــه دس ــ بــا تــوجــه بــه ج
الگوی  نشان دهنده  که  می باشد   1/2  -  1/5 بین  شاخص  ایــن 
کوتاه و مسیرهای مستقیم تر و احتمااًل  شطرنجی، بلوک های نسبتًا 
طی  مسافت   PRD است.  پیاده  عابر  برای  مطلوب  اتصال پذیری 
کتور مبنا برای انتخاب پیاده روی است را  که یک فا شده در سفر 
برای  بنابراین مقیاس بهتری  بازتاب می کند،  به صورت مستقیم 
توسعه و ترویج پیاده روی می باشد )Dill,2004(. می توان گفت این 
معیار صحیح ترین روش را برای اندازه گیری اتصال پذیری دارد، به 
که هم طول بلوک ها و ارتباطات و هم موقعیت تقاطع ها  این دلیل 

 .)Steiner et al., 2004: p 19(گرفته است را با هم در نظر 
داخل  در  پارسل ها  تعداد  نسبت  این  پــیــاده روی2:  مؤثر  منطقه 
گره به تعداد  یک مسافت پیاده روی یک چهارم مایلیm400( 3( از 
گره است. حوزه  کل پارسل ها در داخل شعاع یک چهارم مایلی از 
قابل پیاده روی سطح واقعی در داخل یک فاصله پیاده روی پنج 
دقیقه ای است و به صورت درصدی از مساحت نظری یک فاصله 
پیاده روی پنج دقیقه ای بیان می شود )Dill, 2004: pp2-5(. مقدار 
این نسبت بین 0 و 1 قرار می گیرد. درصد باالتر به دست آمده برای 
حوزه قابل پیاده روی، قابلیت پیاده روی بهتر و اتصال باالتر نشان 
می دهد. یک درصد مناسب برای حوزه قابل پیاده روی، داشتن 
60درصد مساحت در داخل یک فاصله پیاده روی پنج دقیقه ای 
زمین  از  مساحتی  همیشه  باید  پــیــاده روی  قابل  حــوزه  می باشد. 
شامل  این  و  بیاورد  حساب  به  را  است  کن  مسا استفاده  مورد  که 
با این  باز عمومی واقع در سطح در دسترس نمی شود.  فضاهای 
روش سطح واقعی در داخل یک فاصله پیاده روی پنج دقیقه ای 
در محدوده مورد نظر  256هــزارو616 مترمربع محاسبه می شود. 
به صورت یک  تئوریکی  پنج دقیقه ای  پیاده روی  فاصله  از طرفی 
کشیده شده  دایره با شعاع 400 متر از مرکز شهر یعنی میدان انقالب 
حوزه  درصد  نتیجه  در  دارد،  هکتار  حدود 50  مساحتی  که  است 
که مقداری از استاندارد در نظر  قابل پیاده روی 51/32 درصد است 

کمتر است.  گرفته شده 

2 Effective Walking Area
3 a one-quarter mile

جدول 3- محاسبه نسبت PRD بین نقاط مبدأ و مقصد منتخب در محدوده

نسبت PRDمسافت خط مستقيممسافت شبکه نقاط مقصد

7495501/36شهرداری

4813591/33بازار روز

10997551/45آرامگاه مدرس

4032821/42مسجد )مدرس 6(

10998601/27میدان شهید نیازمند

8455311/59واحد مسکونی

9075491/65واحد مسکونی

6654161/59واحد مسکونی
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تعداد  به  شبکه  در  ارتباطات  تعداد  نسبت  ایــن  گاما:  شاخص 
به  شبکه  چــون  می باشد.  گره ها  بین  ممکن  ارتباطات  کثر  حدا
کثر تعداد  صورت یک گراف دو وجهی )سطح( خالصه می شود، حدا
ممکن ارتباطات به صورت nodes - 2#( *3( بیان می شود. فقط 
کاماًل داخل بافر قرار دارند، محاسبه می شوند. مقدار  که  ارتباطاتی 
اتصال  اغلب به عنوان درصد  و  تا 1 متغیر است  از 0  گاما  شاخص 
بیان می شود. هرچه این مقدار باالتر باشد، نشان می دهد شبکه 
جــدول4   به  توجه  با   .)Dill, 2004( دارد  بیشتری  اتصال پذیری 
برای ســواره به  برای پیاده و 0/40  گاما عدد 0/41  مقدار شاخص 
که نشان می دهد شبکه ارتباطی به ترتیب 41درصد  دست می آید 

برای پیاده و 40درصد برای سواره اتصال پذیری و پیوستگی دارد.

کثر تعداد  شاخص آلفا: شاخص آلفا نسبت مدارهای واقعی به حدا
ممکن مدارهاست و مساوی مقدار زیر است: 

                             
  (       )    

بــاالتــر  ــای  ــداره ــق م و  اســـت  ــا 1 متغیر  ت  0 از  ــفــا  آل ــدار شــاخــص  ــق م
نشان دهنده یک شبکه با اتصال باالتر می باشد. همانند شاخص 
گاما، فقط ارتباطاتی را که کاماًل داخل بافر قرار دارند و فقط گره هایی 
که با این ارتباطات تقاطع دارند را شامل می شود)Dill, 2004(. با 
توجه به جدول باال، مقدار شاخص آلفا در محدوده مورد نظر برای 
که هم برای سواره  پیاده 0/12 و برای سواره  0/11 به دست می آید، 

و هم پیاده مقدار پایینی است.

7. پیشنهادها
سازمان فضایی پیشنهادی برای محدوده مورد مطالعه براساس 
اصول شبکه پایدار معابر نوشهرسازی، همچنین با توجه به تحلیل 
تحلیل های  براساس  نهایت  در  و  مطالعه  مورد  محدوده   SWOT
چیدمان فضا از ساختار فضایی شهر و شبکه ارتباطی آن و ارزیابی 
اتصال پذیری شبکه معابر محدوده مورد مطالعه ارائه داده است. 
چند  بــه  محله  هــر  و  محله  چهار  بــه  مــحــدوده  ایــن  منظور  بدین 
زیرمحله تقسیم شده است. هر محله دارای یک مرکز محله متمایز و 
مشخص و هر زیرمحله نیز دارای یک مرکز زیرمحله است. محدوده 
پیاده روی  فاصله  که  اســت  شــده  گرفته  نظر  در  طــوری  محله  هر 
تا مرکز آن، حدود 400 متر معادل پنج  از هر نقطه محله  کنین  سا

دقیقه پیاده روی باشد. 
کز محالت و زیرمحالت، توجه زیادی به نقشه  برای مکان یابی مرا
هم پیوندی و اتصال شهر شده است تا در مکان هایی قرار بگیرند که 
از بیشترین میزان هم پیوندی و اتصال در درون محله برخوردارند تا 
کنین داشته باشند و از مزایای اقتصاد  بیشترین دسترسی را برای سا
کاربری ها و خدمات محله ای مورد  حرکت بهره مند شوند. با ایجاد 
کنین محالت پیرامون  کز محالت و زیرمحالت، دیگر سا نیاز در مرا
هسته مرکزی شهر مجبور نیستند برای رفع نیازهای روزانه خود، 
کنند. بنابراین آمدوشد محلی در داخل خود  به مرکز شهر مراجعه 

محالت اطراف بافت مرکزی باقی می ماند.
این طرح به منظور افزایش دسترسی و نفوذپذیری به درون بافت، 
دسترسی های  فرامحله ای،  دسترسی های  از  پیوسته  شبکه  یک 
درون محله ای و دسترسی های بین زیرمحله ای را ارائه داده است. 

نقشه 8- محاسبه منطقه مؤثر پیاده روی نقشه 7- محاسبه نسبت مستقيم بودن مسير پیاده

  

گاما در محدوده مورد مطالعه محاسبه شاخص 

سوارهپیاده

13411012تعداد ارتباطات

گره ها کل  1075825تعداد 

گره ها کثر ارتباطات ممکن بین  32192469حدا

گاما 0/410/40ارزش شاخص 

ل 
اص

ل 
حلی

ق ت
طری

 از 
ی

هر
ی ش

ها
له 

مح
ت 

باف
در 

ی 
رکت

م ح
ظا

ی ن
ده

مان
سا

ضا
ن ف

دما
چی

ش 
 رو

ی از
گیر

ره 
 به

و با
ی 

ساز
هر

وش
ت ن

هض
در ن

ی 
ذیر

ل پ
صا

ات



13
1392 زمــســتــان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

نهم ــاره  ــمــ شــ  

نقشه9: نقشه هم پیوندی محلی محدوده مورد مطالعه
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این شبکه پیوسته دسترسی پیاده و سواره را به درون بافت تسهیل 
کاالها و خدمات روزانه از طریق  و امکان دسترسی آسان پیاده را به 
به  افــرادی  نتیجه فقط  تأمین می کند، در  زیرمحله  و  کز محله  مرا
که مقصدشان دقیقًا مرکز شهر و تأمین نیازهای  مرکز شهر می روند 
که تا حد زیادی از ازدحام سواره و پیاده  شهری و فراشهری است 
در مرکز شهر می کاهد. همچنین این محورها با بردن دسترسی به 
را  بیشترین هم پیوندی  و  کمترین  درون محالت، میزان اختالف 
با  ارتباط بهتری  بافت درونــی  ترتیب  این  کاهش خواهند داد. به 

کل شهر برقرار خواهد نمود. ساختار 
نکته قابل توجه در طرح پیشنهادی برای غیرمرکزی نمودن شبکه، 
ایجاد دو مسیر حلقه ای پیرامون میدان مرکزی شهر است تا ترافیک 
به جای ورود به میدان، توسط این دو حلقه در بافت اطراف توزیع 
گردد. مسیر حلقه ای نخست به عبارتی نزدیکتر به میدان  و پخش 
تا حد زیــادی منطبق بر حصار و دیوارهای شهر قدیم می باشد و 
مسیر حلقه ای دوم تقریبًا منطبق بر محدوده بافت فرسوده واجد 
ارزش تاریخی شهر می باشد. این دو مسیر با توزیع و پخش ترافیک 
و  کم  ترا نیست،  شهر  مرکزی  میدان  مقصدشان  که  خودروهایی 
کاهش  تسلط سواره در میدان مرکزی شهر را به میزان قابل توجهی 
در  نقلیه  وسائط  تــردد  اعظم  قسمت  می شوند  باعث  و  می دهد 
حلقه های دور مرکز شهر انجام گیرد. در نتیجه بخش تاریخی شهر از 

جریان شدید حرکت خودروها در امان خواهد بود. 
نکته مهم دیگر این که با توجه به نقش عملکردی ارتباطی قوی مرکز 
شهر، هر روزه جریان قوی حرکت پیاده از سراسر شهر را به میدان 
همچنین  و  فضا  چیدمان  تحلیل  در  موضوع  )ایــن  داریــم  مرکزی 
در  حاضر  حــال  در  امــا  مــی شــود(.  تأیید  کاماًل  میدانی  مشاهدات 
ساعات اوج شلوغی شاهد ورود پیاده ها به مسیر سواره و میدان 
که ایمنی پیاده را جدًا به خطر می اندازد. بنابراین ارتقای  هستیم 
کیفی پیاده روها و از همه مهمتر تعریض پیاده روها در اینجا بسیار 

ضرروی است.
زیر  مــوارد  کاشمر  شهر  ارتباطی  شبکه  ارتقای  و  بهبود  منظور  به   

پیشنهاد می شود:
- تقویت ساختار سنتی محالت و زیرمحالت برای ایجاد وضوح و 

خوانایی بیشتر استخوان بندی اصلی شهر.
خدمات  و  کاال  به  فرسوده  بافت  کنین  سا ــه  روزان نیازهای  رفع   -

محله ای و تشویق افراد به پیاده روی.
و  محله  انـــدازه  کــردن  کوچک  بــرای  کاربری ها  اختالط  و  تمرکز   -

افزایش ارتباط پذیری.
کاهش فواصل سواره و  کم شهر به منظور  - توسعه فشرده و مترا

پیاده.
- ایجاد مسیرهای جذاب، راحت و ایمن برای پیاده ها.

- خلق خیابان های پیاده مدار یعنی مناسب برای افراد پیاده و با 
کید بر اولویت حرکت پیاده.  تأ

هم  به  و  متصل  خیابان های  گسترده  شبکه  ایجاد  و  طراحی   -
پیوسته پیاده و سواره به  منظور توزیع ترافیك و تسهیل پیاده روی. 
- امکان دسترسی آسان، سریع و ایمن از طریق راه های پیاده یا 

کاالها و خدمات.  دوچرخه به 

کاهش میزان اختالف عددی باالترین و پایین ترین هم پیوندی   -
محالت  ــی  درون بافت  در  زندگی  جریان  به  بخشیدن  رونــق  بــرای 

فرسوده تاریخی.
کردن  - افزایش دسترسی با ایجاد تغییراتی در محورها و باز و بسته 

فضاهای مختلف و افزایش میزان کمترین هم پیوندی.
که باالترین میزان  - ایجاد فضاهای عمومی محله ای در مناطقی 

هم پیوندی را در داخل محله دارند.

8. نتيجه گيری
که  گفت ، دو خیابان اصلی شهر  با توجه به نتایج حاصله می توان 
پس از خیابان کشی های دوره پهلوی در امتداد بازار قدیمی شهر به 
کردند، ارزش  بافت قدیم شهر تحمیل شدند و بازار شهر را تخریب 
کشیده اند  هم پیوندی سایر فضاهای درون بافت را به طرف خود 
و در نتیجه فضاهای درونی و مسکونی بافت مرکزی شهر در عمق از 
گرفته اند. این دو خیابان اصلی به عنوان قلب شهر مطرح  شهر قرار 
کرده و سایر  کاربری ها را به خود جلب  شده اند و بیشتر فعالیت ها و 
بافت های فرسوده درونی محالت )به خصوص بافت مرکزی( خالی 
هم پیوندی  و  اتصال  دلیل  به  عبارتی  به  گردیدند.  الزم  جاذبه  از 
باالی این دو مسیر، نقش مهم در ساخت اصلی شهر و همچنین 
کاربری های تجاری _ خدماتی _ اداری در این دو محور،  تمرکز باالی 
سواره  و  پیاده  عابر  توسط  شهر  در  فضاها  این  از  استفاده  میزان 
کاربری ها در  بسیار زیاد است. این موضوع خود باعث تمرکز بیشتر 
این دو محور برای بهره وری از این حرکت می شود. از طرفی عدم 
ارتباط مناسب بافت های فرسوده مرکزی با ساختار فضایی شهر 
و قرارگیری در عمق فضایی از شهر، باعث تشدید فرسودگی و زوال 

تدریجی آن ها شده است.
شهر  معابر  شبکه  اتــصــال پــذیــری  مــیــزان  ــابــی  ارزی از  کی  حا نتایج 
در  پیاده  ارتباطی  شبکه  اتصال پذیری  که   می دهد  نشان  کاشمر 
مورد  در  امــا  مــی شــود،  ارزیــابــی  مناسب  نسبتًا  شهر  مرکزی  بافت 
این  می یابد.  کاهش  اتصال پذیری  ایــن  ســـواره  ارتباطی  شبکه 
مسافت های  و  مستقیم تر  مسیرهای  وجـــود  نــشــان دهــنــده  ــر  ام
ارزیابی صحیح تر میزان  برای  باید  البته  پیاده است.  برای  کوتاه تر 
کیفی را نیز در  اتصال پذیری شبکه معابر یک سری معیارهای مهم 
کیفی و ترکیب آن با  گرفت. به عبارتی دخالت دادن متغیرهای  نظر 
معیارهای اتصال پذیری می تواند نتایج را تا حد زیادی به واقعیت 

نزدیک سازد.
از سوی دیگر مشاهدات میدانی، عدم روان بودن حرکت پیاده و 
سواره، نابسامانی های ترافیکی، ازدحام و شلوغی و تداخل حرکت 
سواره و پیاده در محدوده مورد مطالعه را نشان می دهد، بنابراین 
نتیجه گرفته می شود که فواصل کوتاه، مسیرهای متعدد و پیوسته 
کارایی شبکه برای پیاده  کتور مؤثر بر  به عبارتی اتصال پذیری تنها فا
و سواره، روان بودن حرکت پیاده و سواره و همچنین توسعه و ترویج 
پیاده روی و دوچرخه سواری نمی باشد. بلکه عوامل دیگری مرتبط 
کاربری ها،  که شامل اختالط  با شبکه نیز بر این مهم تأثیرگذارند، 
وجــود  مسیرها،  شیب  ــوری،  ــوت م نقلیه  وســایــل  ترافیک  مــیــزان 
زیبایی شناسی،  امنیت، مسائل  ایمنی و  کیفیت،  با  پیاده روهای 
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و  تقاطع ها  و  مسیرها  هندسی  طراحی  زیست محیطی،  مسائل 
دارد  ضــرروت  بنابراین  می باشند.  دست  این  از  بسیاری  مسائل 
اصول  تمامی  به  امکان  حد  تا  شهرها،  برنامه ریزی  و  طراحی  در 
گونه های  کاربری های مختلط،  نوشهرسازی )قابلیت پیاده روی، 
محالت،  سنتی  ساختار  تقویت  افزایشی،  کم  ترا مسکن،  مختلف 
کیفیت  حمل ونقل هوشمند و تقویت حمل ونقل عمومی، بهبود 
معماری و طراحی شهری و ...( به صورت پیوسته و مرتبط با هم 
به  منجر  تنهایی  به  اتصال پذیری  اصل  فقط  که  چرا  شــود؛  توجه 

کارا و پایدار نمی شود. ایجاد یک شبکه 
فضایی  تحلیل  نقشه  و  میدانی  مشاهدات  به  توجه  با  طرفی  از 
کل  با  محالت  درونــی  معابر  اتصال  که  می شود  مشاهده  اتصال، 
کم است؛ به عبارتی دسترسی به درون بافت محالت مرکزی  شهر 
ارتباطی  شبکه  گرفتن  نظر  در  بــا  همچنین  نیست.  آســان  شهر 
نزدیک تر  واقعیت  به  حاصله  نتایج  شهر،  فضایی  ساختار  کل  در 
گرفتن بافت های  که مهم است، در نظر  خواهد بود. بنابراین آنچه 
کل سیستم شهری است. هم پوشانی نتایج  فرسوده و تاریخی در 
و نقشه های به دست آمده چیدمان فضا با تحلیل های تاریخی و 
که روش ارائه شده،  کی از این واقعیت است  مشاهدات میدانی حا
کارایی و پتانسیل باال و قابل اعتمادی در شناخت ساختار فضایی 
در  دســت انــدرکــاران  استفاده  مــورد  می تواند  که  دارد  کاشمر  شهر 

ارتقای سطح پروژه های اجرایی واقع شود.
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