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 چکیده
ترین عوامل بروز آشفتگی و گسست در فُرم و پیوستار یکی از اصلی، ناهمگون هایپهنهتنیدگی عناصر و ، و درهمگسترش نامتوازن

 خیتار یاش، ط یعیطب نهیساخت با پس زمانسان طیجلوه مح نیشهر به مثابه بارزتر انیارتباط م. شناسیک شهرهاستریخت

 یابیو سازمان  نیهسته آغاز کیبوده است. سرشت تکامل شهر، وجود  یهماهنگ ینوع انگریهمواره نما ،یرانیا یشهرها نیتکو

که  ردیگ یشکل م یشهر به نحو یمقطع عرض ب،یترک نیدهد. در ا یآن را نشان م رامونیپ یکالبد-ییمشخص فضا یواحدها

به  دنیروند تا رس نیگردد. ا یبافت کاسته م یاز فشردگ رامون،یبه پ یجیو با گذار تدر یابد،نمود می تراکم در مرکز نیشتریب

 یعیطب عرصهورود به  یشهر، به نوع یخیتار یو مرز باروها و حصارها افته،یادامه  یعیطب نهیو پس زم یکالبد طیمح وندیآستانه پ

سازی د بر وجه فرآیندی این روش و بومیبا تأکی عرضیبرشپذیری روش این پژوهش آزمونی است در انطباق سازد.یم انیرا نما

اطالعات  سامانهها و با کمک های آنمتفاوت بر پایه شناخت همه جانبه ویژگیوی که پهنه های ، به نحشهری شیرازآن در شرایط 

منتج از سرشت  یاز نظم تیبر لزوم تبع یشکل گرفته مبتن اتیبر ادب هیمقاله با تک نیادر . می شوند متمایزجغرافیایی از یکدیگر 

 یزمان یبرش عرض نیو ارائه ا میاست. ضرورت ترسشده پرداخته  رازیشهر ش یبرش عرض لیو تحل میشهرها، به ترس نیتکو

 کیشناسختیو نظم ر وستاریمتفاوت از پ اریبس یریو رشد شهر، مس یدهند، روند دگرگون ینشان م جیگردد که نتا یتر م انینما

گانه و خاص های ششو تعیین پهنه شهر عرضیبرشارائه بر این اساس، برونداد پژوهش،  است. مودهیرا پ یخیشهر تار

در هریک از این  ،ساختانساناستفاده از ضوابط مبتنی بر فرم محیط  بستر، تدارک پژوهش. نتیجه است شناسیک شیرازریخت

و برقراری تعادل میان بستر  ،دوباره ر به سزایی بر ایجاد نظمثیکه تأ. اقدامی های رایج استبندیها با هدف پرهیز از منطقهپهنه
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 مسأله بیان

 یانم ینگذاشته اند و تبا یشبه نما یعی،طب یها ینهبا زم ینیساخت را در همنشانسان یطمح ینمتنوّع از تکو ییشهرها، همواره الگو
 یرا در معرض قضاوت بصر یبخوش ترک یا یزهآم یعی،طب یطمح یتانسان ساخت، و بارزه ها یطگوناگون مح یفرم ها در بخش ها
است،  یعتساخت و طبانسان یطمح یانم یوندپ ینانوشته در چگونگ یحت یقاعده مند ینوع یفیت،ک ینا ینتکو یهنهاده است. بن ما

 یاناز ثبات الزم در جر یعدم برخوردار یلکه به دل یمنقطع و گسسته ا یهایندفرآ ی. رشد شهرها طیازل یا ینهبه مثابه زم
گردد تا برابرنهاد  یمانسته است، موجب م ینیب یشپ یرقابلو غ یخودبخود یا یدهمواقع، به پد یاریدر بس ینی،و شهرنش یشهرساز

 ینامروز یدشت شهرهاو مختلف، در پهن گونمناه یکالبد یاز فرم ها 1نمایینگارهخود را در قالب  یخی،تار یبافت منسجم شهرها
مختلف داشته است، اما در  یشهر یها ینهدر زم یگوناگون یگاه مشابه، و نمودها ییها یزشمعضل هرچند انگ یننشان دهد. ا

 ینهزم پسو  یشهر ینهزم یانبرهم خوردن توازن م یژهشهرها و به و یکرهکه بر پ ینامناسب یرروند و تاث یننبودن ا« هوشمندانه»
 یان،م ینداشت. در ا ینانتوان اطم یم یده،قوت بخش یشاز پ یششهرها را ب یشهر یابانداشته، و چهره ب یرامونیو پ یعیطب یها

ناسد، در وهله نخست، ش یم ینهشهر و زم یجیشهر را در تعامل و امتزاج تدر یکالبد یبکه ترک یمانند برش عرض یاستفاده از ابزار
دهد، که با  یانسان ساخت به دست م یطفرم مح ینیهمنش یها یوهشهر و ش یگسترش کالبد یها یژگیو و ایطاز شر یینماتمام
و  ینتدو یگر،خواهد داشت. در وهله د یسهمقا یتقابل یرامون،پ یعیاز هسته متراکم شهر تا گستره طب یجیمتوازن حرکت تدر یالگو

به  یانسان ساخت، روند بازگرداندن توازن نسب یطرشد و گسترش مح یها یوهش یششهر، عالوه بر نما یک یاستخراج برش عرض
 .یاندنما یرا بازم یو منظر شهر یآشفته امتزاج کالبد یطشرا

به بعضی دیگر، نشان از  های ممتاز یا برتری نسبی منظر برخی شهرها، نسبتگوناگون، و برآورد ویژگیفرم های شهری مقایسه 
شهری  فرماز ساختار انتظام یافته در  برخورداری میزان توازن و یا هماهنگی میان مراحل توسعه و تکوین ساختار کالبدی آنها دارد.

گذار باشد تواند بر عملکرد تمامی مؤلفه ها و عناصر شهری تأثیر ساختاری که می. ل بنیادین در نحوه توسعه شهر استیکی از اصو
در تالش خود به منظور بازگرداندن مختصات کالبدی شهریت، و نوشهرسازان تی پویا، هماهنگ نماید. یّها را در راستای خلق کلو آن

دست به کار ارائه روشی برای بازخوانی کیفیت ترکیب توسعه های کالبدی و ، شده ای مانند آفرینش مکاناحیاء مفاهیم فراموش
و ساده کردن فرآیند همه توسعه ها،  شهردهی دوباره به ارتقاء کیفی و نظمرا در جهت  2بنیادفرمکدهای نهایتاً  منظرشهری شده، و

بینی را برای ، نتایج قابل پیش3شهر عرضیبرشاز عوارض داخل شهر تا حومه ها به کار بستند. این کدها توانستند با تکیه بر ابزار 
خود گواه بر امکان انطباق این کشورهای اروپایی و حتی آفریقایی،  استفاده از این روش در کلیهد. نماینتضمین  هاآینده شهر یانسال

. حال این پیش فرض (Burdette, 2004؛  Arntz, 2002) شهری و در شرایط مختلف زمانی استروش با زمینه های متفاوت 
 ایرانی را نیز دارد.، قابلیت تطبیق با شرایط شهر عرضیبرشمطرح می شود که 

]و یا عدول از الزامات و مالحظات  وجود ضوابط شهری منسجم و کل نگر طی سالیان متمادی روند توسعه شهر شیراز، به دلیل عدم
عدم اختصاص ضوابط به هر یک از  .شده است در فرم شهر و آشفتگی منجر به بروز اغتشاش شهری فرادست[،طرح های توسعه
است. لذا  گردیدههویت شهر شیراز  بر خدشه ناشی از عدم درک صحیح و کامل آنها، موجب ،عرضی شهر برشپهنه های متمایز 

و روند توسعه شهر،  مل در ویژگی های پهنه های مختلف امروز، و تأایران تاریخیشهرهای  فرم و است با درنگ در ساختارضروری 
شهرایرانی تالش شود تا هویت مستقل پهنه های مختلف منظر شهری، هویت از دست رفته منظر  ءبرای حفظ هویت موجود و احیا

ی لذا نگاه این پژوهش به طور کلی نگاهق یابد. تحقّ بنیادفرمو کدهای  عرضیبرشبا توجه به زمینه و بستر شکل گیری در قالب 
در قالب پهنه های متمایز آن را  و تدارک دیده،عرضی را برای شهر شیراز  یبرش تالش می کندبه این معنا که رویه ای است؛ 

نماید. از سوی دیگر، مختصات و ویژگی  و تعیین استخراجبندی مشابهی که در مورد شهرهای بسیاری در دنیا صورت پذیرفته، پهنه
رتیب، به این ت. های مختص به شهرهای ایران ]و نمونه شیراز[، به عنوان محتوایی متمایز، در بطن این رویّه گنجانده خواهد شد

به انجام خواهد مختص شهر شیراز  عرضیبرشر ترسیم ه ای و محتوایی به صورت هم زمان، به منظورویکرد رویّنهاد نوعی بر هم
 رسید.



 97 لطفی و همکاران – ...مبنا در روند تکوینشناسیک پهنهبازخوانی پیوستار ریخت

 

 ینظر یمبان

 و ابزار برش عرضی مبناپهنهشناسیک پیوستار ریخت
یک شکاف عمیق از منطقه بندی عملکرد محور در مفهوم منطقه بندی فرم محور اساسا بر پایه خط سیر منطقه بندی آمریکا و با 

منطقه بندی فرم محور  هنگی و اجتماعی معناداری می باشد.قرن بیستم شکل گرفته است و واجد مفاهیم محیطی ، اقتصادی ، فر
کردن فرم محیط که راهکار شهرسازی را در کنترل کاربری و تراکم می دانست؛ در پی ضابطه مند برخالف منطقه بندی عملکردی 

برنامه ریزی  (.Ying, 2013) می باشد هاه شهرها و هویت بخشی به سکونتگاه مصنوع به عنوان راهکاری جهت هدایت توسع
برش محور به عنوان نمونه ای از منطقه بندی فرم محور می کوشد تا با تقسیم محیط زیست انسانی به منطقه هایی با هویت متمایز 

بنابراین این کدها  ر( زمینه مناسب جهت برخورد مقتضی با هر منطقه را در قالب کدهای فرم محور پدید آورد.)از طبیعت تا هسته شه
 ,Steuteville, R)تجویزی داشته باشند، ضوابطی هستند که با شهری خاص عجین و آمیخته شده اندنقش بیشتر از آنکه 

با توجه به اینکه کاربری کید بر خلق فرمی خاص محسوب می گردد. کدهای فرم محور، جزو شیوه های کنترل توسعه با تا. (2015
ق فرم مطلوب در رابطه با یک به جای تاکید بر کاربری به تعیین دقیزمین به تدریج و در طول زمان تغییر می نماید ، لذا این رویکرد 

فرم کالبدی یک مجتمع زیستی مجموعه  .(Borys, H., & Talen, E, 2016) دزارتباط آن با محیط پیرامون می پردا قطعه و
-Form )(Burdette,2004ای است از ساختمان ها ، خیابان و فضای عمومی که هویت آن سکونتگاه را مشخص می کند ) 

Based Codes Institute , 2017 .) 

رم کالبدی و شناخت ریخت شناسانه شهر کدهای فرم بنیاد، به عنوان ابزار هوشمند جهت دستیابی به زمینه شهری پایدار، از طریق ف
متصور خواهد جامعه  ی را برای آیندهچشم اندازبا تمرکز بر شناخت زمینه شهر، این کدها عالوه .  (Garde, A., 2018) می باشد

هستند؛ کیفیت . در نهایت، کدهای فرم محور، ابزار حان قرار خواهد دادی دستیابی به این مهم پیش روی طراشد و ضوابط را برا
 .(Form-Based Code Institute, 2017) پیشرفت نتایج، بستگی به کیفیت و اهداف طرحی دارد که کدها اجرا می کنند

های محیط و منظر نیز به تبع آن در تغییر و دگردیسی دائمی شناختی چنان است که مؤلفهامروزه ضربآهنگ تحوّالت فرهنگی و فن
شهری، براساس اصالت بُعد معنایی شهر پدید آمده است، تغییرات به وجود آمده در آن،  فرم خاصز آنجا که گیرند. او شتابان قرار می

)علم مطالعه شهر به  4شناسی شهریارتباط مستقیمی با فرهنگ و تاریخ آن شهر در طول زمان برقرار می کند؛ آنچه با عنوان ریخت
ساخت را می توان گونه که فرم محیط انسان(. همانLarkham,2001شود )عنوان یک محیط کالبدی در طول زمان( از آن یاد می

هایی به شمار آورد که آن را ساخته، و در آن زیسته اند. های تاریخی دانست، می توان آن را حاصل فعالیت انسانمربوط به دوره
ها و جوامع، ایستا باقی نمانده ، وجه کالبدی شهر، به عنوان اثر و ردپای تمایالت و فعالیت های انسانی در طول حیات انسانبنابراین

؛ بور،  23: 1383و تمایل به تغییر دارد. این تغییر، همان است که زمینه رشد و دگرگونی کالبد شهر را فراهم می آورد )میرمقتدایی، 
در شکل دهی به محیط (. درواقع شناخت فرم کالبدی شهر و ویژگی های ریخت شناسانه آن، می تواند Larkham, 2001و  1376

 ,Daniels, T. and Daniels) (Schnabel, M. A., Zhang, Y., & Aydin, S., 2016) انسان ساخت موثر واقع گردد

K. ,2014)  . 
و از ابتدا شرایطی  ،ساخت و طبیعی شکل گرفتهمحیط انسان میان و تمایز بر پایه دوگانگی اصوالً، 5شهرها، بر اساس ترکیبی سرنمونی

آنها وجود داشته است. طی همین جریان، شهرها به طور منظر  زمینهیافته و پسهای توسعهبخشمیان  این دوگانگیاند که داشته
و طی پیش فرضی کلّی، می توان طیفی تدریجی از روند تکوین  اما متفاوتی را شکل داده اند جوارهمطبیعی، محیط های کالبدی 

ترین هسته های ترین و متراکمساخت را متصوّر بود که در آن، سیری بطیء از پهنه های سبز و طبیعی تا پیچیدهفرم محیط انسان
مندی از تنوّع منظر، و شناسیک، امکان بهرهجاد پیوستاری ریختحسن و لزوم وجود این سیر، عالوه بر ای. شهری به چشم می خورد

انسان در »به گفته تالن، ها قرار می دهد. هایی با میزانی متفاوت از شهری یا طبیعی بودن را در اختیار انسانیا اسکان در پهنه
گی کنند، همچنین هستند کسانی که های مختلف پیشرفت می کند؛ کسانی هستند که هرگز نمی توانند در مرکز شهری زندمکان

هایشان ایجاد و سازوکاری دارند تا انتخاب های معناداری را در زیستگاهدر یک دهکده روستایی پژمرده می شوند. انسان ها نیاز به 
 یهاینسساخت را در قالب سکاای از زمینه طبیعت تا محیط انسانگستره عرضیبرشبه این ترتیب، . (Talen, 2009)« حفظ کنند

را در بر  گونه از پهنه های شهریشش  یک شهر، عرضیبرشپذیر ارائه شده، در طیف تعمیم. گیرددر بر میمختلف منظر شهری، 
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 بندی، به طور کامل برقرار باشد، مدلی ازرند. اگر توالی و ترتیب این پهنهمتفاوتی برخوردابارزه های ریخت شناسانه  می گیرد که از
  .(1 شکل) گذارد، قابل بازیابی استبه نمایش  را مطلوب یا آرمانیکه شرایطی  یشهرمنظر ی متوالی ترکیب پهنه ها

 

 
 ساخت با ویژگی های کالبدی متفاوتمحیط انسانطبیعت تا به صورت پیوستاری از  عرضی شهربندی برشپهنه .1 شکل

 (Duany et al., 2008مأخذ: ) همجوار
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که چنان مورد اهمیت واقع شده  ،، به عنوان بازتابی از ویژگی های طبیعی، تاریخی و فرهنگییکالبدهدایت فرم طی دو دهه اخیر، 
دهی به جهت مهار رشد کالبدی و ایجاد نظم و هماهنگی در منظرشهری از طریق نظم هایی، دستورالعملکشورها بسیاری ازدر 

بنیاد، یکی از فرمهوشمند و ضوابط یا کدهای  زمینه های گوناگون شهری، تدوین گردیده است.پسساخت در محیط انسان
دهی به محیط شهری ارائه گردیده، و در آن، ویژگی های شکلهای منظر برش عرضی و پهنهست که در مقیاس ییهادستورالعمل

، های ساختمانیارتفاع و حجم توده، قلمروهمگانیهای ساختمانی و رابطه میان نماساخت تعیین شده است. طبق این نوع ضوابط، انسان
، شکل کالبدی بنیادفرم. با این حال کدهای را تعریف می شودشهری قطعه های ها و انواع خیابان مقیاسمیان توده و فضا، نسبت 

 ازایت و مهارکنندگی را ایفاء می نماید. کند، و بیشتر همان نقش هدکامل تعیین و تحمیل نمیچه که باید ساخته شود را به طور آن
 Ben؛  et al. Carmona, 2003) 6کاربردی و قابل توجه استبسیار شهری منظر در انتظام بنیادفرمکدهای  نقش ،ین روهم

Joseph, 2005   ؛Pierce, 2003.) 

 یشناسروش
 شهر ایرانی مبنا درشناسیک پهنهپیوستار ریختبازخوانی  

شناسیک، ترکیب کالبد شهری در طول زمان یا مطالعه عرضی مطابق با زمینه شهری، تحلیل ریختتدوین برشاولین گام در 
، ساختار بافت مند فرم، شکل، نقشهبررسی نظامبه  توصیفی -تا با روش تحلیلی ژوهش سعی دارددرزمانی فرم شهری است. این پ

ویژگی های منظر  و ،بپردازدبا شناسایی و تشریح اجزای گوناگون آن ان، طی زمتکامل بافت  و روند و شیوه مصنوع شهرها و منشاء
؛ میرمقتدایی،  Moudon,1997: 3-4) به تصویر درآوردمتمایز  متنوّع وپهنه های  شاملدر قالب مقطع و نموداری  شهری را،
، با صفات ساختار یکپارچه منظر شهر ایرانی سوی دیگر، توجه به این مورد ضرورت دارد که از  Scheer, 2002:106). ؛ 1383:23

را به  منظر شهر ایرانی توان عنوانشناخته شده، و تمامیّتی که می یکالبد مراتب، زیبایی و تنوّعهایی همچون وحدت، سلسلهو بارزه
 (.1376 ؛ بور،1385 ؛ گلکار،1389؛ اخوت و دیگران، 1380)اردالن و بختیار، رده استکآن اطالق نمود، خلق می

هرچند شاید نتوان منظرشهرهای تاریخی ایران را به همان صورتی که در مقاطعی مشخص از دوره های تکوین شان جلوه 
تصویری و توصیف خود برداشت های که  یاحانخان و سیّبر نظر مورّ اتکاءتا با  می نموده اند، در نظر آورد، اما این امکان وجود دارد

بخشی از آن شرایط را بازخوانی ، (1383)همایون،  را از ویژگی های بصری و کیفیت های زیبایی شناسانه شهرها ابراز و ثبت داشته اند
عرضی شهر، از آنجایی که در نگاه فرآیندی این پژوهش، امکان برازش برش. (20:1347؛ پیرنیا، 1392)فیضی و اسدپور، نمود
الگو برداری از پنج شهر  بافرم بنیاد است، ابتدا ضی مهم جهت تحلیل منظرشهری و پیشنهاد ضوابط برگرفته از کدهای فرپیش

به عنوان  هاک این شهرریخت شناسی، به بازنمایی دوره قاجاریه درترسیم شده  گلپایگان، بروجرد، کرمان، مشهد و اصفهانتاریخی 
های طبیعی پهنهپیوستار تبیین و  ،عرضیراه را بر ترسیم برش . این بازنمایی،شدپرداخته محصول شهرسازی دوره صفویه تا معاصر 

 هموار خواهد ساخت.برای شهر ایرانی یاری  ساختمحیط انسانتا 

 
ساخت و زمینه انداز شهر اصفهان در سفرنامه آندره دولیه دالند، نمونه ای از هماهنگی و امتزاج محیط انسانچشم .2شکل 

 (1383)مأخذ: همایون،  طبیعی



  97 تابستان، 2، شماره 2دانش شهرسازی، دوره                                                                                                         100

 اندبه تصویر کشیده را ی این دوره، تصویری یکپارچه از منظر شهردوره صفوی شهر ایرانیتشریح در تعداد زیادی از سیّاحان، 
می پردازد. در تمامی تصاویری  آن، سپس به وصف مناظر داده، منظره ای کلی از شهر را ارائه نخست ،7شاردنبرای نمونه . (2 شکل)

بر وجود  تلویحاًکه  است؛ موضوعینشینی منظر طبیعی و انسان ساخت قابل مالحظه اصفهان ارائه شده، هم که از منظر عمومی شهر
شرح نیز با ویژگی های متمایز را های خاص، پهنه کید می کند. در همین حال،ا در منظر شهر، تأمبنپهنهسلسله مراتب و پیوستاری 

کند که آید، چنان آن را با بارزه های خاص خودش شاخص می ی که صحبت از چهارباغ به میان میبه طور مثال زماندهد، می
این مهم در بازخوانی پیوستار طبیعت تا محیط ؛ (1524: 4، ج1362ردن، )شا گیردقوی از آن را در ذهن مخاطب شکل میتصویری 

  (.3 شکل) ساخت شهر در سایر نمونه های شهر ایرانی نیز به همان ترتیب قابل بازیابی و ترسیم استانسان

 
اصفهان. بازخوانی عرضی بر منظر شهر ایرانی در نمونه شهرهای تاریخی گلپایگان، بروجرد، کرمان، مشهد و تأویل برش. 3 شکل

نقشه ها و اسناد تصویری شهرهای ایرانی در دوره قاجاریه ، نشان از وجود سلسله مراتبی از بارزه مندی های محیط کالبدی دارد. 

)مأخذ نقشه ها: مهریار، محمد، فتح اهلل  این تأویل، امکان تعمیم روش تدوین ضوابط منطبق بر پهنه بندی منظر شهری را نشان می دهد.

 (.1378 یف، شامیل و بهرام قدیری،
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 )از پایان قاجاریه تا دورۀ معاصر( شناسیک منظر شهر ایرانیگسست ریختبازخوانی 
دار درباره گسترش شهرهای ایران به وقوع پیوسته است. مطابق آنچه از مطالعاتی دامنهمرحله اصلی  طی چند معموالًگسترش شهرها 

]فارغ از مختصات  مکانی این گسترش ها را در قالب چهار گروه اصلی-(، می توان پهنه بندی زمانی1376به دست آمده است )توسلی، 
. 11بعدیو گسترش های  10، بافت بیرونی9)مرکز شهری(، بافت میانی 8بافت درونی تقسیم نمود: متمایز هر شهر و زمینه شهری[

به عبارتی، گیرد. همین مقیاس صورت میدر آن، ی انسجام و پیوستگی میان بخش های مختلف رو برقرا ،توجه به توسعه شهر
با این نگاه به نظر  .(8:1376ختلف شهر می باشد )همان، مستلزم آگاهی از خصوصیات و مسائل بخش های م ،بخشهر طراحی 

 پیچیده، آشفته و نامتوازن شده است. نی،شناسی منظر شهرهای ایراریختایش فضایی و آررسد، طی بیش از هشت دهه، می
تصویری از این سیر به دست داده شود، می توان برش های عرضی را ابزار این بیان قرار داد.  چنانچه بنا باشددر مورد شهر شیراز، 

پیرامونی را  12سبزاراضیزمینه طبیعت و ، نقطه آغازین حرکت، شهر فروبسته بر دیوارها و باروهای تاریخی و پسعرضیبرشدر این 
ساخت را عرضی، می توان بخش انسانبندی استاندارد برشیافتگی منظرشهری با پهنهدر انطباق این مرتبه از توسعهدهد. نشان می

شکافتن پوسته شهر تاریخی، در نظر آورد.  T1و  T2، و روستاها و اراضی پیرامونی را ذیل پهنه های  T4و  T3ذیل پهنه های 
وشاندن بخشی از اراضی پیرامونی پیشین، الگوی ، با پ1345تا  1320ه که طی دهه های گذار از بافت درونی است به توسعه هایی تاز

را هم به این  T4و  T5جدیدی از خیابان کشی و ساخت و ساز را به تبلور رساندند، و متعاقباً به لحاظ فرم محیط کالبدی، پهنه های 
تر، محورهای عریضتر و ای مرتفعدن توسعه هایی برخوردار از بناهتوسعه های بعدی، با افزو گرفته شناساندند.انداز تازه شکلچشم

عدم توازن این فرآیند، خود را به شکل جایگزینی شتابناک پهنه های را هم به این ترکیب افزودند.  T6سرانجام معادلی بر پهنه 
با اراضی طبیعی، کشاورزی و روستایی دیروز نشان داده، و تأثیری مستقیم بر چهره ناهمگون و آشفتگی  T6فشرده مرتفعی مانند 

اقماری  متعدّد هایشهرکو ایجاد  ،1345 هایاز سال پس های ساختمانیاحداث مجتمعبه همین ترتیب، منظر شهری داشته است. 
خوردن توازن  و بر هم ،لجام گسیخته ی، نشان از گسترشاندقابل رویت  ریهای استقرار جمعیت شهبه عنوان هسته که بعد از انقالب،

خوردن تدریجی نظم عرضی شهرهای ایرانی طی هشت دهه اخیر، نشان از بر هم. نگاهی به برشساخت داردطبیعت و محیط انسان
 (.4 شکل) ساخت شهر داردساختاری میان گستره طبیعت و محیط انسان
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)مأخذ:  شناسیک شهر ایرانی: شیراز از پایان دوره قاجاریه تا دوره معاصرساختاری گسست ریخت-تبیین فضایی .4 شکل

 پیوستار طبیعت تا شهر:  -نگارندگان(
برش عرضی: طبیعت، روستا و کوشک، طبیعت، شهر جدید، شهر قدیم، طبیعت؛ توسعه شهر در قالب -1320-1300بازه زمانی 

د و برونداد توسعه از شهر قدیم در قالب محدوده های مرفه نشین؛ توسعه در تطابق کامل با زمینه شهری  خیابان کشی های جدی
 و وجود توازن و تعادل میان پهنه های شهری و طبیعی

 برش عرضی: طبیعت، روستا و کوشک، شهر جدیدتر، شهر جدید، شهر قدیم، شهر جدیدتر، طبیعت؛ -1345-1320بازه زمانی 
گسترش معمول شهر به سمت حومه و شروع توسعه های نامنطبق با زمینه شهری؛ آستانه وجود و عدم وجود نظم در سلسله مراتب 

 طبیعت تا شهر
برش عرضی: طبیعت، مجتمع های ساختمانی، روستاها و کوشک ها، شهر جدیدتر، شهر جدید، شهر -1357-1345بازه زمانی 

 ختمانی، طبیعتقدیم، شهر جدیدتر، مجتمع های سا
 گسترش شهردر قالب مجتمع های ساختمانی و به سمت حومه های خوش آب و هوا؛ عدم وجود نظم در منظر شهری این دوره

برش عرضی: روستا، محالت و شهرک ها، طبیعت، شهر جدیدتر ،شهر جدید، شهر قدیم، شهر جدیدتر، -1382-1357بازه زمانی
 محالت، طبیعت.

ه ها، ایجاد شهرک های مستقل و مناطق خوابگاهی در حاشیه شهرها؛ ایجاد هسته های مستقل شهری گسترش شهر به سمت حوم

 شهری-و برهم ریختن توازن کامل طبیعی

 

با وجود شهر ایرانی، ساختار و سیر تکوین و دگردیسی با  عرضیبرشروش شد، در راستای تطبیق  ارائهمرحله  آنچه تا بدینمطابق 
مراتب حاکم بر پهنه ها، و سلسله]و یا حداقل قابل تشخیص و تفکیک[ پهنه هویت مستقلشهری، دو ویژگی  هایتفاوت در زمینه

نیز وجود داشته، و البته خود را بدون تدریج موجود در طیف افزاینده یک برش عرضی های متفاوت منظر شهری، در بستر شهر ایرانی 
در تحلیل و بازخوانی وضعیت موجود، و سیر  عرضیبرش روشامکان استفاده از  ، به صورت کلّی،ین امرهم. آرمانی، نشان می دهد
 فراهم می کند.  را ایرانیدگرگونی منظر شهر 

 بندی عرضیشهر ایرانی در تهیه نقشه پهنه کشناسیریختمعیارهای 
ترسیم برش عرضی برای یک شهر ایرانی در دوره معاصر، با صعوبت و محدودیت هایی همراه است. اگر موضوع پراکنده رویی نزد  

نوشهرسازان، لزوم تنظیم دوباره شرایط شهر را در قالب توسعه متوازن از مرکز به پیرامون مدنظر داشته است، الاقل هماهنگی 
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پهنه های همگن یا خالی را رقم زده که می توانند در قالب فرآیندی مدوّن، مورد بازطراحی و  الگوهای ساخت در آن شهرها، وجود
عرضی را نوشهرسازان به منظور بازشناسی و حفاظت از نیمرخ شهرهای خود به کار گرفته، و به تناسب قرار بگیرند. برش« مرمت»

وابط طراحی، ساخت و ساز، و نوع و حدود اقدامات ممکن موقعیت موضع طراحی، نظم مستتر در برش عرضی را مالک تعیین ض
]معماری و شهرسازی[ در نظر گرفته اند. این روش به فاصله ای کوتاه، کارآمدی خود را در مواجهه با شرایط نمونه های دیگری از 

انی ویژگی های منظرشهری شهرها، در زمینه های شهری گوناگون نشان داده، و از آن به صورت رویکردی رویّه ای با هدف بازخو
 و سیر تکوین و گسترش شهرها، استفاده شده است.

کم هشت دهه، شهرها رشدی خارج از چارچوب تاریخی خود را تجربه نموده و به تدریج بر عرصه ای به در ایران اما، طی دست
عده، و گستردگی حریم قانونی شهرها، با عدم مساحت چندده برابر گستره آغازین خود، پراکنده گردیده اند. پراکنده رویی، رشد بی قا

همگنی الگوهای ساخت همراه شده است. اگر روند رشد بطیء شهر، طی این دهه ها ادامه یافته بود، انتظار می رفت نوعی استدراج 
زمینه بر پس نمایی از شیوه های متوالی خلق محیط انسان ساختبر مراحل تنوّع ترکیب کالبدی شهرها حاکم گردد، و شهر، طیف

ای طبیعی باشد. در واقعیت اما، روندی بسیار متفاوت طی شد، و رشدی بدون ترتیب و پراکنده، هم به لحاظ الگوهای کالبدی و هم 
 از نظر شیوه استقرار، موجب گردید تا تشتّت و بی نظمی، به الگوواره ای غالب در سیر تکوین شهرهای ایران تبدیل شود.

عرضی به عنوان مقطعی از شهر که سلسله مراتبی از طبیعت تا هسته شهری را، در پیوستاری فته شد، مفهوم برشبا توجه به آن چه گ
منظم و طیفی تدریجی به نمایش می گذارد، در شرایط شهری معاصر ایران، مفهوم و نمودی ندارد. در شهرهایی که روند گسترش 

می گذارد، استفاده از دو معیار کاربری و تراکم، تا حد بسیاری، امکان تشخیص آنها، طیف کامل و منظمی از پهنه ها را به نمایش 
پهنه های متفاوت را فراهم می آورد. اما  در شرایط تکوین چندپاره ساختار و منظرشهری شهرهای معاصر ایران طی روند پیش 

باید به بازشناسی پهنه های متفاوت و درهم تنیده  مراتبی بطیء از طبیعت تا شهر به چشم نمی خورد، میبرشمرده، از آنجا که سلسله
گوناگون آن، اکتفا کرد. معیارهای اصلی ملحوظ در تهیه پهنه بندی عرضی ریخت شناسیک شهرهای ایرانی می تواند به ترتیب 

 ( مطرح گردد:1مندرج در )جدول 

 معیار های اصلی بازشناسی پهنه های شهری .1جدول 
 محدوده های شهری بهانواع 

 لحاظ تراکم
 طبیعت کم تراکم پر تراکم

 T4-T5-T6 T2- T3 T1 انواع پهنه های  برش عرضی

 معیارها و سنجه ها
نزدیکی به راه ها و تقاطع های 

 اصلی شهر

درک و شناخت دقیق و به روز از 
روستاها و شهرک های درون و 

 حریم شهر
 موقعیت طبیعی

 سامانه اطالعات جغرافیایی CADسامانه طراحی رایانه ای  سامانه اطالعات جغرافیایی ابزار

 اطالعات پایه ای و ورودی ها
نقشه راه ها، تقاطع ها، پارسل ها، 

 کاربری ها، دانه بندی قطعات
 نقشه دانه بندی قطعات

 نقشه کاربری شهری
 )پهنه فضای سبز(

 

های تاثیرگذار در تعیین کدهای فرم بنیاد و پهنه بندی مولفهیکی از مهم ترین  و موقعیت  طبیعی شهر : مندیبارزه (1

عرضی ، محل قرارگیری آن پهنه می باشد و این محل قرار گیری و خصوصیات جغرافیایی شهر است که تمامی ویژگی های کالبدی 
ن رو جهت نیل به نقشه و فیزیکی قطعات و بلوک های موجود در آن پهنه را مشخص می کند و سبب وحدت در فرم می شود. از ای

 نیازمند شناخت دقیق خصوصیات فضایی و مکانی آن ها می باشیم. 13پهنه بندی عرضی 

تقسیم سرزمین به محیط های شهری و غیر شهری ، نوعی نگاه متاثر از عقاید شهر اسالمی :  نشینی شهر و روستاهم (2

است که محدوده های داخل شهر را از محدوده خارج از شهر به صورت جداگانه می دید به نحوی که تمامی عناصر واجد ارزش در 
ار نبوده است لذا توجه به این مساله در نقشه پهنه بندی درون دروازه های شهر قرار می گرفتند و حومه ها از رونق چندانی برخورد

حومه( در پهنه های متفاوتی جانمایی شده اند. در انتظام موجود در شهرهای کهن اصل پذیرفته شده و شهر و روستا )به عنوان یک 
طبیعی را گسترش می دهند. دهات و سنتی، همواره بادیه گردان و روستاییان که از دیگران به طبیعت نزدیک ترند ، نظم و انتظام 
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صنوع آدمی ها ، شهرک ها و شهرها ، با نظم دهی به گونه های ساختمانی متمایز ، از راه تکرار و خلق تصاویر فوق انسانی ، این م
 (.1380:79) اردالن و بختیار ، را بزرگ جلوه می دهند 

وستایی در دو مقیاس کامال متفاوت مطرح می گردد که عمال از طرفی شهر و روستا و  برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی ر   
هیچ گونه اشتراکی در هیچ یک از مراحل تهیه و اجرا ندارد . این امر عالوه بر به وجود آوردن مشکالتی چون عدم هماهنگی در طرح 

رگمی نظام برنامه ریزی ، اداری های شهر و روستا و هم چنین نبود سیاست مشخص در برخورد با بافت های روستایی ، منجر به سرد
و سیاسی در برخورد با پدیده هایی هم چون شهرهای جدید و شهرک ها می گردد. سکونتگاه هایی که نه می توان نام شهر بر آن 
ها نهاد و نه می توان آن ها را روستا دانست. از این رو نگرش فازی به این مقوله راهگشای حل این مساله است به طوری که 

ونتگاه های انسانی را در قالب طیفی پیوسته و واحد از روستا تا شهر دید که در مسیر خود تراکم مشخصه های شهری افزایش سک
 (Duany,2002می یابد . )

کالبدی شهر تاثیرگذار بوده است. محله به سان شهری کوچک و خود  –: شکل گیری محله بر ساختار فضایی  هامحله (3

( محله های شهرک ها و شهرها ، معموال با یک خیابان 199البدی شهر را تغییر دهد. ) سلطان زاده :محور می توانست فضای ک
اصلی از هم متمایز می شدند و هر منطقه ویژه در شهر محله مخصوص به خود را داشته است که هر یک به صورت مستقل واجد 

 کاربری های مورد نیاز یک محله بوده است.

فاصله نزدیک تر به شهر ، پل ها و جاده ها به شکلی خاص به سوی نقاط در شهر ایرانی، در  : تقاطع ها و محورها (4

بوده لذا بناهای مهم نظیر مسجد جامع در  مهم شهر هدایت می شوند. شاهراه های اصلی و محل تالقی آن ها همواره مورد توجه
مع و گاه گرداگرد آن بازارها قرار داشتند.) اخوت و محوطه بزرگ مستطیل شکل نزدیک آن بنا می شد. در سوی دیگر مسجد جا

( لذا فاصله یک پهنه ها از تقاطع های اصلی شهر و محور های کانونی شهری می تواند به عنوان معیار اساسی 1389:77بمانیان ، 
 در سنجش نوع پهنه در مناطق مرکزی و پرتراکم شهر باشد. 

 با بهره گیری از معیارها ی شیراز معاصرمنظر شهرپهنه های متمایز  بازشناسی
عرضی های برشهای شهر شیراز، مالحظات متعدّدی را در جهت بازشناسی طیف پهنهو نیز ویژگی عرضیهای برشماهیت پهنه

ر برش عرضی شهری مانند د T6تا  T1به این دلیل که پیش فرض توالی تدریجی میان پهنه های شهر، پیش روی قرار می دهد. 
ی از شیوه شیراز، برقرار نیست، می باید با استفاده از شناخت روند گسترش و تکوین بخش های گوناگون شهر، ابتدا تصویری کلّ

به معیار  هایی برای پهنه های شهری را به دست داد.رابت فرم در تعیین معادلتر، تشخیص قبندی و یا به بیان صحیحاحتمالی پهنه
ل و عناصر شهری و نحوه ارتباط ، با استقرار عوامزمینه های طبیعیپسثیرپذیری از بستر و کالبدی، ساختار فضایی شهر، ضمن تأ

ها می توان به توپوگرافی، همجواری با عوارض طبیعی و تبعیت از دارد. از جمله این ویژگیتبیین و تحلیل قابلیت ها با یکدیگر نیز آن
ت هسته اولیه و باف غربی به ارتفاعات محدود می گردد.شرقی، جنوب و جنوبشیراز از جانب شمال، شمال اشاره کرد. ل زمینشک

ارتفاعات و ناهمواری این است که به وسیله با شیبی مالیم هموار عرصه ای نسبتاً شکل گرفته،  اصلی شهر شیراز که بر گستره دشت
و بخش های ناهموار و پرشیب  ای شمالی شهر، ارتفاعات دراک، تپه های جنوبی شهرمحصور شده است. کوه ه ،های پیرامونی

کالبدی شهر قلمداد می شوند. موقعیت طبیعی رودخانه  دودیت های توپوگرافی برای گسترشغرب شهر، از جمله موانع و محشمال
شرقی شهر واقع در جنوب  زراعیاراضی  و غربلماباغات قصرالدشت در ش ها،عالوه بر اینبر این محدودیت می افزاید.  نیزخشک 

دانشگاه اراضی پروسعت و  ،صنایع الکترونیککارخانجات پایگاه هوایی، المللی و بینمراکز بزرگی چون فرودگاه  سوی دیگر،. از اند
 ساخت شهر اند.موانعی شناخته شده بر سر راه گسترش محیط انسان ،شیراز

  تفکیک است:های زیر قابل در قالب بخش به این ترتیب بافت کالبدی شهر،
آغازین هکتار، هسته  350با وسعتی نزدیک به فرهنگی یا منطقه هشت شهرداری[ -منطقه تاریخی شهر ]بافت تاریخی ▪

 . شهر را شامل می شود تکوین
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سازمان فضایی غالب مدرن در آرایش م و اسلوب های منظّمحدوده مرکزی ]یا بافت میانی[ شهر با خیابان کشی ▪
های اول و دوم  گسترش شهر به شامل دورهمنوچهری و ...(  که آنی، وصال، خیام، زند، سعدی، رودکی، فردوسی، قا هایخیابان)

 شود.جانب غرب می
ه و بازار قدیم ب ، لطفعلی خان،باغات شهر در امتداد محور اصلی کریم خان زند وغربی و غرب به جانب شمالگسترش  ▪
 .1350 ت توسعه مطلوب تا دههعنوان جه
ب سال مصوّ]هکتار  13280محدوده جنوب محور سپیدان با وسعتی بالغ بر  هایروییغرب و پراکندهتوسعه متصل شمال ▪

شهرک شهرک بهشتی، شهرک گلستان، هایی مانند نمونهشامل ]شهر  بغرمحدوده شمالد در : پیدایش شهرک های متعدّ[1371
 .137514-1365محدوده خدمات شهری طی دهه  رد حافظ، بزین و ...[

ای: پراکندگی در حاشیه شهر نیز با پراکندگی معمول توسعه های شهری متفاوت می نماید. به این معنا های حاشیهبافت ▪
ساخت انسانیت مشخص، خود را به منظرشهر و پیوستار محیط های متراکم و با هوّشکل هسته که بخش مهمی از این پراکندگی به

 ، مانند:تحمیل می کنند
o ّبا شهر «آبادوزیر»و « ضرخدست»شرق و ادغام روستاهایی نظیر  صلتوسعه مت 

o ّرویه خارج از هکتار شامل گسترش های بی 4400ود با وسعتی حد 1378ب سال صل حاشیه جنوبی مصوّتوسعه مت
 (و ... آبادتس، حجّبِطاان آباد، کَتَسهایی مانند: سلرود )نمونهمحدوده شهر و در جنوب رودخانه میان

محورهای اصلی همواره عاملی برای گسترش شهر شیراز بوده اند، این مورد را هم می توان در بعد تاریخی توسعه ساخت 
( و هم در گسترش های به وقوع پیوسته طی دهه های اخیر. سلسله مراتب محورهای شهری و 1382، اصلی شهر شاهد بود )بذرگر

یری که در گردهم آوردن عناصر کالبدی و کارکردی اصلی شهری دارند، می تواند معیار دیگری بر شناخت و تشخیص پهنه های تأث
با این تأویل، یکی  برش عرضی شهر باشد )در این زمینه معیارهای کالبدی تراکم، عرض معبر و دانه بندی، از اهمیت برخوردار است(.

 خواهد بود.مجاورت با محورهای ارتباطی و گره های اصلی  ،عرضیبرششهری در نقشه نظرهای ماز مالک های تمایز پهنه

 مبنای شیراز معاصر عرضی پهنهم برشترسی

های و داده اطالعاتها، ه است. مهم ترین آن فقدان نقشهرو بودروبه موانعی چندگانهراز، با شهر شی عرضیبرشترسیم 
های جدید [ که توسعهطرح تفصیلی شهر شیرازاست ] 88سال مربوط به بندی، است. به طور مثال آخرین نقشه قطعهشهری  روزآمد

مانند اقداماتی ی جدید روی نقشه ها صورت می گرفت )هاابتدا اصالحاتی بر مبنای توسعه بایستمیلذا  عمال نشده است.در آن اِ
و به طور خاص روستای غرب شیراز، ساخت جدید در شرق و شمالهای انسانو عرصهوب رودخانه میانرود، نج هایگسترش افزودن

شبکه بندی، این پژوهش، نقشه قطعه بندی، بلوکنقشه های مورد استفاده در  .(منضم گردیدمحدوده شهری  به 94قالت که در سال 
 .ه است، کاربری و توپوگرافی بودهاراه

یی وجود مرکز شهری، گونه های توسعه جدید، اسکان های غیررسمی و حاشیه نشینی هاهم چنین در شهر شیراز چندین 
های کالبدی با سوی دیگر وجود توسعهاز  برای شهر رقم می زند.های همجوار در عرصهرا  متفاوتی عرضیبرشکه پهنه های  دارد

عرضی شهر مورد توجه قرار بگیرد. به باید در برشعناوین مشابه و ماهیت و آرایش فضایی متفاوت، از دیگر مواردی است که می 
عرضی محسوب عبارت بهتر، نمی توان یک گونه کلّی تحت عنوانی مانند شهرک را به صورت زیرمجموعه ای از یک پهنه برش

ای از ونهشیراز، نمتوسعه های اخیر شمال غربهای موجود در بافت میانی و بیرونی با شهرک های موجود در داشت. تفاوت شهرک
رج از شهر قرار داشتند، در هایی که زمانی در خاکه ماهیت شهرکتضمینی وجود ندارد در همین حال، این دست مالحظات است. 

 عرضیبرشدر نقشه  ساخت راهای انسانانواع گوناگونی از محیط های آتی، ثابت بماند، به همین دلیل نیز می بایدفرآیند گسترش
محدوده جنوب رودخانه میانرود(، روستاهای انند مخودرو حاشیه شهر ) هایسکونتگاهدر مورد روستاها و همچنین  لحاظ کرد. این مورد

ای از مساحت همچنان سهم عمدهکشاورزی  اراضیباغات و که روستاهایی نیز و  ،..(.و  آبادآباد، حسینبطن شهر )مانند مهدیدر واقع 
روستایی خود یک پهنه در  ه این نکته نیز ضروری است که برای مثالصدق می کند. حال توجه ب ،م(گویُ آن را شامل می شود )مانند
، ماندبافتی شهری میبه  ظم، کامالًبندی منّ. قسمتی از این روستا، با شبکهاز بافت قابل تشخیص استمانند حسین آباد، دو گونه 

مالک نمی تواند  ،صرف روستا بودنود را حفظ کرده است. بنابراین ی خروستای هایویژگی، بخشی دیگر از همین روستاحال آنکه 
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بر نقشه  نیزهوایی  هایبه این ترتیب به عنوان راهکاری برای تکمیل داده های اولیه، عکستشخیص پهنه های روستایی باشد. 
  گردیده است.های موجود منطبق 

 )مأخذ: نگارندگان(. شیراز شهر یعرض یبند پهنهمعیار های  .2جدول 

 پهنه های عرضی
بررسی در 

 نمونه موردی
 نحوه استخراج حدود پهنه 

T1 طبیعی 

کوه های شرق 
شیراز و رودخانه 

های شیراز اعم از 
رودخانه خشک و 

... 

را  River ،Wild Land  ،Garden ، از نقشه کاربری وضع موجود، به ترتیب الیه های  GISدر نرم افزار 
 ( سپس هر یک از آن ها را به الیه ای جدا انتقال می دهیم . )select by attributeانتخاب کرده ) دستور 

Data/ Export Data ) 
شیراز را مشخص کرده و در نتیجه از نقشه نقاط ارتفاعی به همین ترتیب محل قرارگیری کوه های اطراف 

 کوه ها نیز به طور جداگانه الیه طبیعت را تشکیل خواهند داد.

T21  روستا -ویالیی 
روستای گویم و 

 انجیره

شناسایی محدوده های روستایی نیازمند شناخت دقیق شهر و زمینه شهری شیراز می باشد و دست یابی به 
اطالعات جغرافیایی امکان پذیر نمی باشد. براساس مطالعات میدانی و  سامانهآن ها تنها به وسیله نرم افزار 

تحقیقات مربوط به روستاهای در اطراف شهر شیراز، روستاهای خوش آب و هوا و دارای ویالهای متعدد که 
 حنبه تفریح و گذراندن اوقات فراغت ساکنین شیراز شکل گرفته اند، در این دسته بندی گنجانده شده است.

T22 روستایی 
سلطان آباد، 

 دهپیاله

روستاهای اطراف شهر و محدوده های شرق و جنوب شهر که عموما مامن قشر سطح پایین جامعه به لحاظ 
اقتصادی می باشد.الیه دانه بندی قطعات و پارسل )ریزدانگی( می تواند راهنمای مناسبی برای شناخت این 

 محدوده ها در اطراف شهر گردد.

T23  روستا -باغ 
ده قصرالدشت، 

مهدی آباد منصور 
 آباد، حسین آباد

این نوع محدوده روستایی در محدوده باغات شیراز نظیر باغات قصرالدشت به عنوان ریه تنفسی شهر را 
اطالعات جغرافیایی و شناخت حاصل از شهر  سامانهشامل است که از بر هم نهی الیه باعات در نرم افزار 

 ده باغ روستا شناسایی شده است.شیراز، در قالب محدو

T31 
شهرک های 

 داخل شهر

شهرک های 
محدوده کوی زهرا 
 و بلوار مدرس و ..

این پهنه بایستی کلیه محالت یا شهرک هایی را که قادر به تامین نیاز خود در درون خود، هستند را شامل 
وجود این نوع شهرک ها به وفور در داخل و شود. اگر ما شهر را به طور کامل مورد بررسی قرار بدهیم ، از 

 خارج شهر شیراز آگاه می شویم. لذا این پهنه از برش عرضی نیز نیازمند شناخت دقیق شهر می باشد.

T32 

 

شهرک های 
 خارج از شهر

شهرک بهشتی ، 
 بزین ، حافظ و...

جامع پیشین شیراز، در قالب الیه این شهرک ها به دلیل جانمایی در اطراف شهر و محدوده استحفاظی طرح 
 ای جداگانه مشخص شده اند.)شهرک هایی که به تازگی در محدوده قانونی شهر قرار گرفته اند(

T4 شهری 
سراج ، فضل آباد ، 

 بلوار استقالل

مطرح می  T6و از  T5از   T4به بعد ،تقاطع ها و محورهای به عنوان معیار برای تشخیص  T4از پهنه 
 شوند.
متر و با کاربری مختلط مسکونی تجاری و یا  30خیابان های مهم شهر ، خیابان هایی با عرض بیشتر از 

ی با توجه به خیابان هایی که نقش محور مهم شهری را ایفا می کنند در نظر می گیریم. تقاطع ها اصل
شناختی که از شهر شیراز بدست آوردیم در محل تالقی خیابان هایی با کاربری تجاری و در سطح ناحیه 

و مشخص  Distanceاطالعات جغرافیایی کردیم. در نهایت با تحلیل  سامانهعالمت گذاری کرده و وارد 
را تشکیل می دهد و بدین ترتیب  T4، آنچه که در نقشه خالی از رنگ باقی می ماند پهنه  T5و  T6کردن 

 پهنه های مورد نظر شناسایی می شوند.

T5 مرکز شهری 
سینما سعدی ، 
 پارامونت و ...

T6 هسته شهری 
عفیف آباد و معالی 

 آباد و ...

 
و پهنه  T6تا  T1 پهنه های در قالب]شهر شیراز  عرضیبرشهای بندی پهنهطیف، نحوه تشخیص و های شهریبازخوانی پهنهروند 

 ارائه شده است: به شرح زیر (، و 2با توجه به معیارهای مندرج در )جدول  اطالعات جغرافیایی سامانه، در نرم افزار [SDهای ویژه 

◄ T1 پیرامون شهر( طبیعت و پهنهطبیعی زمینه )پس 
ای انتخاب این پهنه در و ارتفاعات را شامل می شود. بر ها، ، باغات،کوهدشت، فضای سبز وسیع، رودخانهعوارض طبیعی مانند 

ه الیه ای بسپس هر دسته از عوارض،  را انتخاب کرده، مرتبط، از نقشه کاربری وضع موجود، به ترتیب الیه های GISنرم افزار 
را تشکیل اطالعاتی ه یک الیه طور جداگانشهر نیز به اطراف  بلندی های ،نقشه نقاط ارتفاعیداده شده است. به کمک انتقال  مستقل

 خواهند داد.
 

◄ T2 (های خودرو و غیررسمیای روستایی و سکونتگاهه)محدوده 
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افزار تعیین و تدقیق آن تنها به وسیله نرمو  است،شناسایی محدوده های روستایی نیازمند شناخت دقیق شهر و زمینه شهری 
GIS  سازد:را نمایان میروستایی های گونه از محدودهسه زمینه شهری شهر شیراز، وجود . شناخت کامل نیستامکان پذیر 

1) T21  سپیدان-شیرازجاده ]غربی شیراز ی گویم و انجیره که در مجاورت محور شمالشامل روستا :روستا –ویالیی پهنه 
 استقرار یافته اند. [به سمت قالت

2) T22  اند.پراکنده در اطراف شهر استقرار یافتهیی به صورت نقاط روستا که عمدتاًپیاله شامل سلطان آباد، ده: روستاییپهنه 

3) T23  حسین آباد که محدوده های روستایی پشت مُله و منصور آباد،  ،شامل ده قصرالدشت، مهدی آباد :روستا –باغ پهنه
 اند.شهر قرار گرفتهوسیع در دل های و باغگیاهی  کمربند سبز و پوششبا 

◄ T3 (های مسکونی)محدوده شهرک 

نیازمندی ساکنان را در درون خود  های مسکونی است که به شکلی شبه خودبسنده،و کویشهرک کلیه شامل این پهنه 
عی های متنوّدر محدودهها این نوع شهرک بررسی ترکیب بافت های بیرونی و نوساز شهری، نشان از تعدّد و وفور. پاسخگو هستند

  گردد:میشامل دو دسته زیر  است،نیز که نیازمند شناخت دقیق شهر  عرضیبرش. این پهنه از شیراز دارداز شهر 

1) T31  شهر درونشهرک های 
2) T32 شهر از شهرک های خارج 

◄ T4 , T5 , T6 ) محدوده های شهری، مرکز شهری و هسته شهری ( 
محدوده های شهر و یا پهنه های برخوردار از ترین یافتهو یا توسعهترین نوعی شامل شهریبه  T6تا  T4پهنه های    

استخوانبندی شهر شیراز و گسترش آن به جانب شمال شود. بیشترین تراکم ساختمانی و عریض ترین محورهای مواصالتی، می
زند به مثابه عامل پیوند خانعلیهای اقتصادی و اجتماعی، تا حد بسیاری مرهون وجود محور لطفغرب، عالوه بر بسیاری از انگیزش

طی نخستین برونخیزش بافت امتداد این محور به خارج از بافت قدیم، مرکز تاریخی و قلب اقتصادی آن با توسعه های پسین، است. 
یی های متموّل شهر بوده است، شکل گرفته است؛ محدوده های که در آغاز محل استقرار خاندانشهری، محدوده ای از بافت میان

حول خیابان های وصال و خیام و انوری و مانند این. در تطبیق این فرآیند با اصول حاکم بر رشد شهری و کدهای فرمبنیاد، می توان 
شهر شیراز در به همین ترتیب،  های فضایی به دست آورد.ها و مفصلها، گرهانطباقی میان ساختار شهر با الگوی رشد مبتنی بر راه

پیوند میان مقاطع گوناگون رشد شهر را برقرار ساخته اند،  ،هایی که به مانند مفصلیو نیز گرهای موجد گسترش نیز شناخت محوره
طبقه به دست آورد سلسله مراتب و ین منظور، پس از شهر بیاید. بد عرضیبرشهای مختلف روند شناسایی پهنه د به کمکمی توان
بندی های مرتبط با گونهاورت قطعه ها با هرکدام از نمونهمجفاصله و وان بر اساس ی موجود، می تهاکارکردی محورها و راهبندی 

تقاطع ها و محورهای اصلی، و فاصله های کالبدی با این نگاه، ویژگی تعیین نمود.قطعه مورد نظر را  عرضیبرشپهنه  شناخته شده،
 .(3)جدول  مورد استفاده قرار می گیرد T6و از  T5از   T4برای تشخیص  یبه عنوان معیارهای شهری مورد مطالعه، آن با پهنه

 

 Plater-Zyberkاصلی )مأخذ: های تعیین پهنه های برش عرضی شهر با استفاده از تحلیل فاصله پهنه از راهها و تقاطع .3 جدول

and Duany, 2000) 
 اصلی شهرفاصله تا تقاطع های  فاصله تا راه های اصلی پهنه های شهری

T4 400 متر به باال 800 متر به باال 

T5 400 متر 800 متر 

T6 400> متر <800 متر 

 
در تحلیل فاصله از محورهای اصلی و تقاطع ها به منظور مشخص کردن پهنه های برش عرضی، شعاع چهارصد متری را به عنوان 
محدوده با قابلیت تعمیم مختصات کالبدی در نظرگرفته، و همزمان بیشینه این  شعاع، دوبرابر و فاصله هشتصدمتر منظور گردیده 

ها و ده میانگینی از تبعیت ترکیب کالبدی پهنه ها از الگوهای استقرار یافته در مجاورت راهاست. این فواصل، به نوعی نشان دهن
متر و با کاربری مختلط مسکونی تجاری و یا خیابان هایی با نقش محور  30خیابان هایی با عرض بیشتر از هاست. با این هدف، گره

های مهم به عنوان محورهای اصلی شناخته شد. گره ( متفاوت باشند مهم شهری )خیابان هایی که نسبت به پهنه قرارگیری خودشان
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تحلیل استفاده از . در نهایت با گردید GISنقشه وارد  گذاری،اصلی است که پس از عالمت اطع خیابان هایتقو  نیز شامل میادین
 مشخص شدند.T6و  T4 ،T5پهنه های  (،1مبتنی بر طیف مندرج در جدول ) فاصله

◄ SD )پهنه های خاص( 
، پهنه هایی وجود دارند که به دلیل نوع کاربری و آرایش و ویژگی های کالبدی، پهنه خاص عرضیبرشدر پهنه بندی 

مراکز نظامی ، های آموزشی و دانشگاهیپردیس، ورزشیها در نمونه موردی شیراز، شامل مجموعه های محسوب می گردند. این پهنه
عالوه بر این، محدوده های واجد ارزش حفاظت تاریخی نیز، می . می شود ها، و گورستانبیمارستان هاو  مراکز درمانیانتظامی، و 

 تقسیم نمود:توان در سه دسته زیر، میخاص را های ، پهنهشهر شیرازنمونه در مورد باید به صورت ویژه مورد توجه قرارگیرند. 
1) :SD1  هزار مترمربع دارند.برشمرده که مساحتی بیش از سیشامل آن دسته از اراضی با کاربری های 
2) :SD2 ها به دلیل نیاز به محدودهشد. این می با 1345های تاریخی شهر تا سال شامل محدوده های حفاظتی و پهنه

 شوند.ریزی و طراحی مرتبط با ماهیت میراثی خود، در زمره پهنه های ویژه قرارداده میبرنامه

3) SD3 : اند.که به لحاظ ارتفاعی در شهر شاخص محدوده هاییشامل 

 

 
 )مأخذ: نگارندگان( بندی شهر شیرازنقشه پهنه .5 شکل

 
بندی شهر به صورت ، نقشه پهنهدر سامانه اطالعات جغرافیاییسرآخر و پس از مشخص شدن تمامی پهنه های مرتبط 

از آنجایی که به دلیل فرآیند تکوین گسسته شهر، هیچگونه طیف تدریجی و یا پیوستاری میان  (.5شکل) یکپارچه به دست آمد
عرضی به مثابه ابزاری های با شناسه متوالی وجود ندارد، و پراکنش پهنه های گوناگون نیز، همگن نیست، بیش از آنکه برشپهنه
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برای نشان دادن آشفتگی منظرشهری مورد استفاده قرار گرفته، و برای تدوین ضوابط مطرح باشد، می تواند به عنوان نمایانگری 
بندی ارائه خواهند ضوابط مبتنی بر کدهای فرم بنیادی که در ادامه این پژوهش قابلیت تدوین خواهند داشت، با استفاده از نقشه پهنه

هنه ها، یا کنترل مجدّد ضوابط، کاربرد پخاص هر  مندیبارزهشد. در آن صورت، برش عرضی می تواند ضوابط پیشنهادی به لحاظ 
 داشته باشد.

درواقع برش عرضی شهر شیراز، به عنوان مقطعی جدا شده از نقشه پهنه بندی شهر، پهنه های متفاوت را در کنار یکدیگر 
د. شونا شهر را شامل میطبیعت ت متمایز هستند، طیف یکپارچه ای از بارزه هایقرار خواهد داد که این پهنه ها عالوه بر اینکه دارای 

ضوابط خاص آن  و ویژگی های منحصر به فرد ساختمان های هر محدوده ، فرم خاص کالبدی ،با توجه به محل جانمایی قطعه
مانند شیوه استفاده شده در پهنه بندی ) قطعه فاع )از طریق محدودیت های ابعاد(، سطح اشغالشامل ضوابط ساختمانی نظیر ارت

)در راستای کاهش سایه اندازی بنا با خلق محیط در مقیاس انسانی( در قالب کدهای فرم محور فوقانی ینی طبقات سنتی( و عقب نش
خواهد تبیین  تفصیل نحوه اختصاص ضوابط فرم محور به هر یک از پهنه های برش عرضی ارائه خواهد شد که در مقاله بعدی به

یک پیوستار  کزی شهر شیراز می باشد که طیفی از پهنه های شهری را درغربی از محدوده مر -شرقی عرضیبرش زیر نقشه شد.
شناخت کامل هر یک از پهنه ها به عنوان نمونه موردی در مطالعات بعدی، می تواند به ارائه ضوابط  (.6شکل)به نمایش گذاشته است 

 آن پهنه بیانجامد.بنیاد در منطبق با مفهوم کدهای فرم
 

 
 )مأخذ: نگارندگان( عرضی از محدوده مرکزی شهر شیرازبرش .6 شکل

 

 نتیجه گیری 
عرضی که در این مقاله، امکان برازش آن بر پیکره امروزین و چندپاره شهرهای ایران، در نمونه شیراز، مورد بازخوانی قرار برشروش 
نه تنها به لحاظ گستردگی و مقیاس، بلکه به لحاظ الگوهای  شهرها، و پراکندگی رشد تشتّت، ابزاری است برای نمایاندن گرفت

شناسی شهر ایرانی، به تدریج وضوح و توالی منظم خود را ریختفهم این مهم که چگونه نامتوازن توسعه و تکوین محیط کالبدی. 
ون با زمینه گردیده ناهمگ رشد، و عناصراز دست داده، و به همین دلیل، منظر شهری، بدل به انباشتی مبهم و ناخوانا از آثار این روند 

عرضی شهر، از طریق بازشناسی جزء به جزء در این پژوهش، چگونگی رسیدن به برش است، یکی از دستاوردهای این تحلیل است.
، و توجه به سه بُعد فرم، مقیاس به کمک معیارهای مستخرج از ادبیات و تطبیق یافته با شرایط شیراز پهنه های توسعه یافته و طبیعی

 .ه استو زمان مورد بررسی قرار گرفت
زمینه طبیعی، تا چه حد با پس آن و تعاملوندادی از روند گسترش به مثابه بر شناسیک شهرهای ریختبارزهنتایج نشان می دهد 

ساخت و شرایط نامتعارف امتزاج انواع گوناگون و گاه متنافری از های مستولی بر گسترش نامتوازن محیط انساننیدستخوش نابساما
انجامیده است. در این میان،  ریخت شهرتکوین محیط کالبدی بوده، که سرانجام به محو ارزش های هرکدام از عناصر تشکیل دهنده 

نیز، کمترین توجهی به موضوع همپیوندی و همگنی پهنه ها نداشته، و نظام پهنه بندی  قوانین، برنامه ها و طرح های توسعه شهری
کاربری و ضوابط مرسوم شهرسازی نیز نگاهی دوبعدی و موضعی را پی گرفته، و متوجه هماهنگی رشد شهر به مثابه تمامیّتی یکپارچه 
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های مشخص و مستقل موجود در اجزای کالبدی و هویت که برآیندی از شناسیکبارزه های ریختنبوده است. به معنای دیگر، 
مندی هریک از عناصر و طبیعی متشکّل آن را به شکلی یکپارچه به معرض دید در می آورد، به دلیل از میان رفتن موجودیّت و بارزه

عرضی، و در ق استخراج برشپذیری نسبی آن تنها از طریای نهاده که برگشتتداخل بی نظم و قاعده اجزاء، عمالً رو به استحاله
مطابق با نتایج  بنیاد[ قابل تصوّر است.مرحله بعدی، تدوین ضوابط طراحی مبتنی بر فرم پهنه های منظرشهری ]یا همان کدهای فرم

منطبق با زمینه و موجد منظر شهری هماهنگ با محتوی و بُن  پژوهش، سه گام اصلی برای نظم دهی دوباره به فرآیند رشد شهری
 قابلیت پیشنهاد دارد: ایه های مبتنی بر خاستگاه،م

 نخست( تثبیت محدوده قانونی شهر با هدف منع و توقّف رشد گسسته و پراکنده؛

دوم( ترسیم برش عرضی شهر با هدف شناخت روند رشد شهر در بعد سوم، مقایسه آن با برش نمونه، و 

 بازتعریف پهنه های متمایز شهر؛

بنیاد مبتنی بر پهنه های متمایز به مثابه ابزار تثبیت ضوابط مبتنی بر زمینه و ماهیت  سوم( کاربست کدهای فرم

 کالبدی، بصری و طبیعی هر پهنه.

های مختلف شهری، بر حسب ویژگی های خاص هر محدوده، تعیین پهنهو به منظور آزمون آغازین چنین فرآیندی، اساس  همین بر
وابط تدوین و ارائه ض، با گام بعدیاین امکان فراهم آمد تا در همچنین . گردیدمنعکس عرضی شیراز، یکپارچه برشو بر روی نقشه 

پهنه های به عالوه  T6تا  T1ری ]ی شهپهنه هاها و خصوصیات هرکدام از مبتنی بر فهم ویژگی ، اصول توسعه کالبدییکپارچه
در این چارچوب، برش عرضی در قالب فرآیندی به . سازد فراهمرا به منظرشهری  دهی مجدّدنظمزمینه و ، ویژه[ مدوّن گردد

نظم ابعاد برقراری  عرضیبرشلذا در حالی که (، و 7ظرشهری، ایفای نقش خواهد کرد )شکل فراخواست هویت بخشی مجدّد به من
آورد که می تواند وجود می ه بنیز کالبدی را بندی ترکیبو  بازمی نمایاند، الزامات خاص فرمرا شهری منظرریخت و در  یکپارچگیو 

 قرار گیرد. در همین راستا بعدی موضوع پژوهش
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 ها:نوشتپی 
 

1 Kaleidoscope  

2 Form Based Code (Smart Code) 
3  Transect  معنی نمایشی از مولفه های کد بندی شده و موقعیت آن ها در یک مقطع عرضی فرضی است. این نمودار اولیه، یا برش عرضی به

 یک سکونتگاه از مرکز شهر یا همان گستره اراضی طبیعی تا انسان ساخت را نشان می دهد. نوشهرسازان از برش عرضی، به مثابه ابزار قانونی

ه منطقه محیطی)پهنه( برای شهر که توسط بارزه های ریخت شناسانه از یکدیگر مجزا شده اند، مدلی از استفاده کرده اند و با تعریف شش گون

)متراکم ترین پهنه( به لحاظ میزان شهری بودن مرتب  T6)طبیعی ترین پهنه( تا پهنه T1که از پهنه  یک شهر ایده آل را به نمایش درآورده اند

با تغییر صعودی  T6به  T1نزدیک تر می شویم این میزان افزایش پیدا می کند. در واقع حرکت از  T6 اند به گونه ای که هر چه به پهنهشده

پهنه »که در برش های عرضی برخی از پهنه بندی ها حذف می شود، مشابه  3«پهنه ویژه»میزان شهری شدن همراه است. هفتمین پهنه، یعنی 

است که به کاربری هایی با فعالیت های غیر اجتماعی شهری همانند مجتمع های بیمارستانی،  در شیوه برنامه ریزی مرسوم« با کاربری های خاص

 Duany et al, 2008)) (Bohl et al, 2006: 10( .)Hurley Franks, 2007, p:17; Duany et al, 2008,:5.) فرودگاه ها و... گفته می شود
4 Urban Morphology 

5 Archetypal  

 

http://bettercities.net/news-opinion/blogs/robert-steuteville/21778/form-based-coding-are-we-there-yet
http://bettercities.net/news-opinion/blogs/robert-steuteville/21778/form-based-coding-are-we-there-yet
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ساخت دانست که پهنه های متمایزی را در دل خود جای داده است، از توان گستره ای از محیط طبیعی تا عرصه انسانمنظر شهری را می  6

 ,Talen)زمینه شهری هر پهنه است سوی دیگر، هدف کدهای فرم بنیاد، ایجاد نظم از طریق هدایت فرم کالبدی براساس ویژگی های پس

کند. وار و روستایی پیرامون شهر، تفاوت می، دستورالعمل این ضوابط در مورد مراکز شهری، کامال با پهنه های طبیعی یا ده. به عنوان مثال(2002

عرضی بر مبنای باید ابتدا به ایجاد یک برشدهی به منظرشهری مورد نظر باشد، میبا این تأویل، چنانچه استفاده از این نوع ضوابط با هدف نظم

همه جانبه از پس زمینه های محیطی، کالبدی و بصری پهنه های متمایز و متنوع موجود دست زد، تا بدین وسیله متناسب با  درک صحیح و

شناسیک هر کدام های ریختها، دستورالعمل های برآمده از ضوابط پیشنهادی، اعمال شود. به بیان دیگر، متمایز بودن فرم و بارزههریک از پهنه

عرضی شهر، عرضی، امکان اختصاص ضوابط متناسب با ویژگی های آن پهنه را فراهم می آورد. انتظار بر این است که تهیه برشهای برشاز پهنه

ساخت را برقرار مبنا از کدهای فرم بنیاد، ضمن ایجاد نظم در منظر شهری، تعادل و توازن میان محیط طبیعی و انسانو تبعیت پهنه

  (.Carmona et al., 2003؛  (Larkham, 1998نماید
 

7 Jean-Baptiste Chardin (1643- 1713) 

ی مداوم و پیوسته ای است که در طول چندین قرن رخ داده است. مجموعه این بخش ا بخش قدیمی شهر ، محصول شکل گیربخش درونی ی  8

ساخته شده و زمین آزاد آن برای طراحی کم است. ویژگی عمده ساخت کالبدی بخش قدیمی را می توان در اصل زیز خالصه نمود: اصل  عمدتاً

، از طریق یک ( مراکز محالت2( مرکز شهر و 1 پیوستگی فضایی : سازمان کالبدی شهرهای قدیمی ایران بر پیوند فضایی میان عناصر مجموعه 

 (.1376( میدان استوار است)توسلی، 4( گذرهای اصلی و 3صر ارتباط دهنده : رشته فضاها و عنا
بخش میانی در حاشیه بخش درونی ، قسمت هایی را شامل می شود که نه به کندی بخش درونی و نه با سرعت بخش بیرونی بلکه با تانی   9

بخش در حالیکه واجد ارزش های فضایی بخش درونی است  شرایط گسترش شهرها در دهه های اول تا سوم قرن حاضر شکل گرفته است. این

، بافت آن نسبت به بخش قدیمی بازتر است. طراحی این بخش عمدتا به طراحی برخی فضاهای عمومی و مراکز محله ای محدود می 

 (.1376شود)همان، 
خش درونی و میانی است. در اغلب شهرها این بخش عمدتا محصول فعالیت های ساختمانی دهه های حاضر است و فاقد ارزش فضایی ب  10

 (.1376علی رغم شرایط اقلیمی متفاوت ، این بخش به هم شباهت دارد)همان، 
در فرآیند گسترش شهر، روستاهای حاشیه شهرها در قالب شهرک های متعدد به شهر می پیوندد، باغات و مزارع به پهنه های توسعه تبدیل   11

 .های استحفاظی و خدماتی آن گسترش می یابد شده و این گونه، شهر و محدوده
12 Green-fields  
13 Transect Map 

 یاز زمان در محدوده شهر یشود، در برهه ا یم یادمتصل شده به شهر  ینکته را مد نظر داشت که آنچه از آن به عنوان توسعه ها ینا یدبا  14

دهد. در واقع بحث  یارائه م یرا به عنوان قطب شهر یاریشده، بلکه خدمات بس یواقع نبوده است اما در حال حاضر نه تنها وارد محدوده شهر

از شهر  یجزئ یکه زمان یا یهحاش یخارج از شهر و بافت ها یشود.  توجه به محدوده ها یشهر مطرح م یندهآ یتوسعه ها ینیب یشلزوم پ

 .یدنما یخواهند شد مهم م

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


