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 چكیده
درصد جمعیت جهاان در مناا ش شاهری    ، حدود پنجاه و پنج 2181در سال 
درصاد   شصت و هشت ، به2191 سال شد تابینی میو پیش ردهکزندگی می
افزایش روزافزون جمعیت شاهرها، اساتداده بهیناه از م ا        افزایش یابد.

دهد. مورفولوژی شاهری  کید قرار میأرا مورد تشهری جهت اسکان جمعیت 
پذیری م    مرتبط است. هدف پژوهش از موضوعاتی است که با جمعیت

های مورفولوژی در مقیاا  میاانی و تبیایا راب اه     حاضر، شناسایی شاخص
میان مورفولوژی م    مسکونی و جمعیت ساکا در آناان اسات. در ایاا    

شاناختی نرارا  اندیشامندان حاوزه      –نای مقاله ابتدا بر اسا  رویکارد درو 
الگاوی  »، «تناو  کااربری  »مورفولوژی مورد بررسی قرار گرفته و معیارهای 

 1در  «نقا  عماومی  والگاوی شابکه حما    »و «فشاردگی »، «شبکه معاابر 
ها باه رو  ییادمان   شاخص در مقیا  م لی شناسایی شد. سپس شاخص

در  GISو  Depthmap10افزارهاای  فضا و ت لی  شبکه به وسایله نار   
هاا  م له شهر تهران سنجش گردید. در گا  بعدی، ابتدا نرمال باودن داده 82

بررسای و  باه رو  همبساتگی     «اسامیرنوف -کولموگروف»به رو  آزمون
، همبساتگی متییرهاای   SPSS16دوسویه پیرسون و به کما  نار  افازار    

نتایج نشاان  مورفولوژی با شاخص جمعیت م    مورد ارزیابی قرار گرفت. 
دارای بیشاتریا همبساتگی و    927/1پیوندی باا شاد    دهد شاخص هممی

دارای کمتریا همبستگی باا   991/1نق  عمومی با شد  ودسترسی به حم 
بنادی  ها، فرصات اولویات  باشد. بررسی شد  همبستگیشاخص جمعیت می

جهت مداخله در بافت موجود م    با هدف اساکان جمعیات را    ترمناسب
توان در زمینه معیارهای با نگاه کاربردی از نتایج حاص  می فراهم می نماید.

های  راحی م    مسکونی، انتخاا  شابکه معاابر و    ارز  گذاری گزینه
های آمااده ساازی در راساتای اساکان جمعیات      سنجش کمی و کیدی  رح

 های تدصیلی استداده نمود.ا ضوابط  رحبیشتر و تدوی
 

شاناختی، جمعیات   -مورفولاوژی، رویکارد درونای    :كلیدیهای واژه

 .م   ، همبستگی پیرسون، م    تهران

Abstract 
In 2018, about fifty-five percent of the world's population 
lived in urban areas and is projected to increase to sixty-
eight percent by 2050. The increasing population of cities 
emphasizes the optimal use of urban neighborhoods for 
housing. Urban morphology is one of the topics related to 
the population of neighborhoods. The purpose of this 
study is to identify morphological indices in the middle 
scale and explain the relationship between morphology of 
residential areas and the population living in them. First, 
based on the internal-cognitive approach, the opinions of 
thinkers in the field of morphology were examined and 
the criteria of "land use diversity", "road network pattern", 
"compaction" and "public transportation network pattern" 
were identified in 9 indicators on a local scale. Then, the 
indicators were measured by space layout and network 
analysis by Depthmap10 and GIS software in 12 
neighborhoods of Tehran. In the next step, first the 
normality of the data was checked by Kolmogorov-
Smirnov test method and the correlation of morphological 
variables with the population index of the neighborhoods 
was evaluated by Pearson two-way correlation method 
and SPSS16 software. The results show that the 
interconnection index with an intensity of 0.724 has the 
highest correlation and access to public transportation 
with an intensity of 0.578 has the lowest correlation with 
the population index. Examining the severity of 
correlations provides an opportunity for better 
prioritization to intervene in the existing fabric of 
neighborhoods with the aim of resettling the population. 
The results can be used in the field of evaluation criteria 
for residential design options, selection of road network 
and quantitative and qualitative assessment of preparation 
plans in order to accommodate more population and 
setting the criteria for detailed plans. 
 

Keywords: Morphology, Internal Cognitive Approach, 

Neighborhood Population, Pearson Correlation, Tehran 
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 مقدمه 

مورفولوژی شهری بر م العه شهر به عنوان ی  م یط کالبدی 
متمرکز است، اما به  ور ضمنی پیوندی میان عناصر فضاایی و  

هاا  دهناده آن اجتماعی و اقتصادی شک مادی شهر و نیروهای 
 ،(. به عباار  دیگار  838: 8319)میرمقتدایی، کند نیز برقرار می

مورفولوژی شهری ترکیبی ساده از عوام  هندسی نیست، بلکه 
ی از پارامترهاسااات کاااه شاااام  امجموعاااهتعااااملی میاااان 

ی ساختاری، عملکردی و کالبادی در ماورد  یا     هاتیم دود
 ,Tsirigotia & Bikasa) اسات  هاا ا یا مقوسایعی از  

2017:682.) 
یافتاه  ری ، مورفولوژی شاهری م العاه نراا    تعا بر اسا 

است که در بعضای ماوارد    شهریهای فر ، شک  و  رح حوزه
)شامس و   شودبه ایا تعری  رشد و کارکرد شهر نیز افزوده می

با پذیرفتا مدهو  رشد شهری در تعری  (. 91: 8311همکاران، 
گاذار  ثیرأتیییرا  جمعیتی نیز به عنوان یکی از مداهیم ت مذکور،
گردد کاه تااکنون   ثیرپذیر در ارتباط با مورفولوژی م رح میأو ت

آنان، در مقیا  م لی از دید پژوهشاگران   میانشناخت روابط 
تبییا راب اه میاان مورفولاوژی و جمعیات      میدول مانده است.

هاای  شهری در زمینه ریزانتواند راهگشای  راحان و برنامهمی
های جامع و تدصیلی شهرها، جهت اعمال مختل  از جمله  رح

های موجود جهت اسکان جمعیت ثر و بهینه در بافتؤتیییرا  م
 رو به رشد آینده باشد. 

المللای شاک  شاهر    شهری در سامینار بایا   مورفولوژی
(8ISUF  ؛ به عناوان)( فراتر از خاستگاه اولیه خود )علم جیرافیا

 :Moudon, 1997ای معرفی گردید )رشتهحوزه میانی  

(. م العا  زیادی در زمینه مورفولوژی در علاو  گونااگون   5-6
در مقیاا  خارد )تا  بناا( یاا       به انجا  رسیده است، که غالباً

باشاند و باه مقیاا  میاانی )م ا  ( کمتار       ک ن )شهر( می
هاای  پرداخته شده است. از ساویی دیگار بسایاری از پاژوهش    

بنادی  وجود در کشور مدهو  مورفولوژی را به روشی در گوناه م
اناد.  های آن میدول ماندهفضا تقلی  داده و از بررسی سایر جنبه

ثر، عد  نگر  جامع و سیستمی به موضاو   ؤاز دیگر مسائ  م
مورفولوژی است. غالباً ی  یا دو عنصر از مورفولوژی همچاون  

رد ارزیاابی قارار   کاربری و شبکه دسترسی به صور  مجزا ماو 
نگاه سیساتمی  »گرفته است؛ در نتیجه ایا پژوهش در پی ارائه 

باشد. بار همایا اساا ، در    به مورفولوژی شهری می «و جامع
هاای  ایا نوشتار هدف اصلی پژوهش تبییا راب ه میاان متییار  

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. International Seminar on Urban Form 

مورفولوژی و جمعیت است که در ایاا راساتا شناساایی رواباط     
سی شد  و جهت ایا رواباط  میان جمعیت و مورفولوژی و برر

در م اا   شاامالی شااهر تهااران بااه دلیاا  تنااو  بیشااتر در  
های معنادار در میزان جمعیت آنان، مادنرر  مورفولوژی و تداو 

قرار خواهد گرفت. با توجه باه هادف م روحاه، ساوال اصالی      
ای میاان  یه راب اه »پژوهش به شرح زیر تدویا گردیده است: 

  «ود دارد؟مورفولوژی و جمعیت م    وج
افزایش جمعیت از مهمتریا با ردیابی در مبانی نرری پژوهش، 

ها ارتباط مدهاومی  موضوعاتی است که با مورفولوژی سکونتگاه
دارد. مباحث زیادی  ی نیم قرن اخیر در شهرسازی م رح شده 

مستقیم بر ارتبااط جمعیات و   است که به صور  مستقیم و غیر
تااوان از در ایااا راسااتا ماایمورفولااوژی شااهری اشاااره دارنااد. 

-یا پراکنده «اسپرال» مداهیمی همچون تراکم، شهرهای جدید،

زا یاد کرد که بار اساتداده   سازی و توسعه درونمرتبهرویی، بلند
 بهینه زمیا جهت اسکان جمعیت تاکید دارند.

هاا  عد  تناسب در تراکم جمعیتای و ررفیات ساکونتگاه   
هاد داشات و ایاا در حاالی     نتایج سوء بسیاری را به دنبال خوا

تاوان باا   است که با شناسایی راب ه میان مدااهیم ماذکور، مای   
راهبااری هدفمنااد تیییاارا  مورفولااوژیکی و جمعیتاای، شاارایط 

 و تری در م    فراهم نمود. یرا کاه تجزیاه  سکونت م لو 
ریازی،  برناماه  هایشیوه میان ثرؤم ارتبا ی مورفولوژی، ت لی 
نمایاد  می را فراهم واقعی شهر ساخت عملیا  و شهری  راحی

(Moudon, 1998: 153.)  مورفولااوژی شااهری عناصاار
گیرد که نتیجه انادرکنش ماداو  نیروهاای    کالبدی را در بر می

هاا( در  موجود در شهر )اقتصادی، اجتماعی، م ی ی و جز ایاا 
در ایاا راساتا   (. 81: 8318)دانشپور و مرادی،  ول زمان است 

 مکتاب  ساه  ریخات شاهر،   و تمادن  تاریخ در 2مدون ت قیقا 
 شاهری انگلیسی، ایتالیایی و فرانسوی را در مورفولاوژی   فکری

 (.Ibid: 141) است نموده شناسایی
 ییااااریو  علمااا فاااو  یرفولاااوژومساااه مکتاااب 

 یباره موضو  منرر شهر در دنیشیاند یرا برا یزیبرانگیالش
ی   ییایتالیمکتب اد. کننیمدر بستری تاریخی عرضه  مصنو 
 یهاا در یاریو  سنت یو  راح یزیربرنامه یبرا ینرربنیان 

 یعلما  یکردیرو یسیمکتب انگل. کندیارائه م یکها شهرساز
نهاد و  یما  شیپا  نو ساخت منرر مص یپژوهش یگونگ یبرا

 یکاه بررسا   کناد یما  میترس دیجد ی  شیوه یمکتب فرانسو
 کارده  بیا ترک ی راحا  تئوری ارا با نگاه نقادانه ب نو منرر مص

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
2. Anne Vernez Moudon 
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ایاا مکتاب  باا     .(82: 8311م مادی و همکااران،   )پاور  است
افزودن مشاهدا  بصری و مداهیم ادراکی، توانست به یاریوبی 

( و اغلاب  Bekkering, 2006: 104جاامع دسات یاباد )   
بنادی ماذکور باه انجاا      های موجود بر اساا  دساته  پژوهش
ای بودن موضو  مورفولوژی رشتهاند. اما با توجه به میانرسیده

(Moudon, 1998 )   و تعدد اندیشمندان ایا حاوزه، م العاه
های یکپاریه بر اسا  مکاتب مذکور م ققان را از انجا  ت لی 

دارد. به همیا سبب در ایا نوشاتار از رویکاردی   و جامع باز می
 گرفته شده است. نویا جهت تدویا یاریو  نرری بهره

مای دی بار اساا      2118در ساال   2لناد و گیلی 8یرگاتی 
ای از منراری متدااو  باه    (  ای مقالاه  8111نررا  مادون ) 

انااد. آنااان ابتاادا م العااا  را بااه دو دسااته   موضااو  پرداختااه
از نرار آناان   نمایناد.  تقسایم مای   «7هنجااری »و  «3شناختی»

م العا  شناختی بر ماهیت اکتشافی نرریا ، یرایای موضاو    
گیری آنان، تولید دانش و باه  اور   فر  شهرها، یاریو  شک 

کلی توسعه مداهیم نرری تاکید دارند. از سوی دیگر م العااتی  
که به ارائه پیشنهاد پرداخته، بایدهای آینده را م رح نموده و بر 

نامنااد ماای «هنجاااری»کیااد دارنااد را أساااخت آتاای شااهرها ت
(Gauthier & Gilliland, 2006: 42.) 

گری را نیز ارائاه دادناد کاه بار     گانه دیبندی دوآنان تقسیم
و  9درونای : رویکرد کید دارد به نا  أنگرشی سیستمی به شهر ت

بندی افرادی که فار  شاهری را   در ایا دسته . 8بیرونیرویکرد 
دانناد،  رفاداران رویکارد    مستق  می به عنوان سیستمی نسبتاً

هایی که فر  شهری را به عنوان ی  متییر وابساته  درونی و آن
هاای متعادد   و شااخص  عواما  ثیرپاذیر از  أی  م صول ت و یا

 شاوند کنند  رفداران رویکرد بیرونی تلقی میبیرونی قلمداد می
-بدیا ترتیب از ادغا  ایا دو ناو  دساته   (.89: 8317)جمالی، 

-شاود: رویکارد درونای   (، یهار رده حاص  مای 8بندی )شک  
-شااناختی و بیروناای -هنجاااری، بیروناای-شااناختی، دروناای

جاری. با توجه به اهداف مقاله و زمینه مورد م العه، رویکارد  هن
شناختی در ایا پاژوهش ماد نرار اسات. در رویکارد       -درونی

ساخت و ی  فار   مذکور با شهر به عنوان ی  م صول انسان
شود و م یط مصنو  به مدهو  ی  سیساتم  فضایی برخورد می

 (.89: 8317)جمالی، شود تلقی می

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Pierre Gauthire 
2. Jason Gilliland  
3. Cognitive  
4. Normative  
9. Internalist approach  

6. Externalist approach  

 
 

 بندی م العا  مورفولوژی شهری بقه .8شکل 

 

 8رویکرد مذکور بر اسا  شاک    7نرریا  م روحه، در 
اند. جهت تادقیش مدااهیم و تادویا معیارهاا،     بندی شدهدسته

اناد. در ایاا   معرفای شاده   2اندیشمندان هر بخش در شاک   
شک ، م ور افقی، اندیشمندان رویکرد بیرونی و درونای را از  

 اور عماودی، آناان را بار اساا       نمایاد و م یکدیگر جدا می
رویکرد هنجاری و شناختی از یکدیگر تدکی  نموده است. با 

رویکارد  »توجه به هدف ایا پژوهش، نرریاا  اندیشامندان   
مبنای تدویا یااریو  نراری قرارخواهاد     «شناختی-درونی
 گرفت. 

، نرریا  2شناختی شک -در نتیجه من بش با بخش درونی
، هیلیر، هانسون و برخی اندیشمندان کانزن، موراتوری، کانیگیا

مورد  81و اکسهازن 1و شرمر 1، مالر9سو با آنان ازجمله کروفهم
 بررسی قرارخواهند گرفت.
های ایا بارزتریا نمونه "88کانزن"در ایا راستا کارهای 

. (Gauthier & Gilliland, 2006: 45) رویکرد است
ایا مسیر  نیز با فلسده و رو  ت قیش خود، در "82موراتوری"

شناسان راهی نو گشود و موجب شد که بعد از او نس  دو  گونه

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
9. Kropf 
1. Maller 
9. Schirmer   
10. Axhausen 
11. M.R.G. Conzen. 
12. Muratori 
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و  «کاتالدی»، «مافی»و  «8کانیگیا»فرایندی )تکاملی( مث  
دانش م یط مصنو  با آگاهی  بتوانند در مسیر توسعه «مارتو»

تری قد  بردارند. همچنیا بر مبنای رو  موسو  به بیش
نیز م العا  مهمی صور  گرفته است که در  «ییدمان فضا»

و  «بی  هیلیر»گنجد و نمونه آن در ت قیقا  ایا دسته می
 (.88: 8317)جمالی،  شوددیده می "جولیا هانسون"

 

 
 2نگاشت مورفولوژی شهری .8شکل

Gauthier & Gilliland, 2006: 46)) 

 

زایانه( شهری گذار مورفوژنتی  )رویکرد ریختکانزن پایه
در جهان انگلیسی زبان بود. تمرکز وی بار پاژوهش باه قصاد     

-گیری فار  شاهر اسات )پاور    توصی ، ت لی  و توضیح شک 

م العاه را از مقیاا  خارد     او(. 7: 8311م مدی و همکااران،  
به  ور جاامع بار  فرایناد    امه داده و آغاز و تا م العا  ک ن اد

 (.Comert, 2013: 63نمایاد ) ساز آن تمرکاز مای  وساخت
کانزن که عمدتاً تجربی است با بررسی واحادهایی باه   پژوهش 
Bekkering ,گاردد ) تبیایا مای   «3واحادهای نقشاه  »ناا   

 کند: سه م ور بیان می در. وی رو  خود را (105 :2006

ها )پ نی دو بعدی  از نقشه یا الگوی خیابان واحد نقشه  -8
 شهر(

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Caniggia 

نظر به سهولت بازشناسی اندیشمندان در متون اصلی، اساامی باه    . 2
 .  زبان انگلیسی درج شده است

3. Plan unit  

 های شهری( ها )عرصه و اعیان بافتبافت ساختمان -2

 :Conzen, 1960الگوی کاربری و فعالیت ق عاا  )  -3

4.) 
سازی فرآینادها و شایوه   خود دامنه مدهو  7وی در کتا 

 ,Oliveiraدهاد ) دقیش بررسی واژگان ایا حوزه را شرح می

2016: 90-92.) 
 مورفولاوژی در ایتالیاا   مدرساه  مؤسس دومیاموراتوری 

 به شهری اندازیشم هم الع به معماران 8191 دهه است. اوای 
کردناد  مای  نگااه   راحای  نرریاه  ی  بیان برای مبنایی عنوان

(Moudon, 1998: 145.)    او و پیرو اصالیش، جیااندرانکو
کانیگیا فرایند ساخت شهر را در شهرهای سنتی ایتالیاا ت لیا    

 راحی قرار دادناد. رو    و نتایج آن را مبنای ی  نرریه کرده
بندی بناها و فضاهای باز مربوط باه  ت لی  آنان بر اسا  دسته

  (.9: 8311م مدی و همکاران، )پورها بود آن
باه عواما  تیییردهناده     هاا گوناه از نرر آنان  ول عمر 

تاوان باه   ، کاه از آن جملاه مای   اناد وابستهسب  زندگی مرد  
ی حالات شاهری آیناده،    ریگشک تکنولوژی اشاره نمود. برای 

شناسان دقت نماود و ن اوه زنادگی    ی گونههاینیبشیپباید به 
 ,Shi & Schlueterمرد  و دلیا  تیییار آن را شاناخت )   

2017: 124 .) 
های استاد خاود باا زباانی    در بیان معمارانه اندیشه کانیگا

 Cataldiکید بر جنبه کاربردی آن  اهتما  ورزید )أتر، با تساده

& et al., 2002: 8-9  را باا   نراری ( و سعی کرد سیساتم
تر آن، سااده کارده و تقلیا     های عملیاتیبرجسته ساختا جنبه

 (.Oliveira, 2016: 115دهد )
اشایاء سااخته   »کانیگا م یط پیرامون انسان را به عنوان 

کند کاه همگای باه یکادیگر ارتبااط دارناد و       تدسیر می «شده
شیء نیست بلکه فرایناد  کند که شهر فیزیکی، ی  تصریح می

ای از عناصر کوی  بسیاری است. شهرها به صور  رشدیابنده
شاود و شاام  عناصار    گیرناد سااخته مای   که کنار هم قرار می

های ساخت )منا ش و )بناها(، ساختارعناصر )بافت شهری( نرا 
)میرمقتدایی،  نواحی( و ک  سیستم ارگانیسم )کلیت شهر( است

 بنادی برمبناای تقسایم   مصانو   ناصار اجزا و ع (.833: 8319

همه  (.882: 8311ابیانه، )م ملیگردند تعری  می مراتبسلسله
یا  راحای هساتند، از مقیاا     ریزی که نیازمند برنامه عناصری
بنا تا شهرها و مناا ش شاهری، بایاد ماورد م العاه و      خرد ت 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
4. Alnwick, Northumberland- a Study in Town-
Plan Analysis 
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به صاور    (.Comert, 2013: 63-66بررسی قرار گیرند )
واره و ارگانی  به م العه پرداخته و باا  با رویکردی اندا  اوکلی 

تعری  سلول اولیه ، به بازتعری  نسج شاهری )بافات شاهری(    
 پردازد.می

هیلیر در قرن بیستم توسعه دیگری به نا  رو  ییدمان 
 راب اه  یا   آوردن وجودبه امکان هیلیر رریهنفضا آغاز نمود. 

 فاراهم  را آن در سااکا  انسانی جامعه و شهر میان شک  یعلّ

 فضاایی  سااختار  فهام  جساتجوی  در نرریاه  ایاا  .ساازد مای 

 ت لیلای  هایرو  از ایدامنه  ریش از های انسانیسکونتگاه

 (. 877 :8319گلشا، )همدانیاست 
( با تأکید بار  8در کتا  خود )من ش اجتماعی فضا هیلیر

ارتباط بیا روابط مورفولاوژیکی م لای و الگوهاای جهاانی،     
ت   دارد تا روشی برای ت لی  الگوی فضایی تبییا نمایاد  

(1, 2016: 10Oliveira .)معتقاد اسات کاه ییادمان      او
فضایی یا  برناماه پژوهشای، درون پاارادایم مورفولاوژیکی      

 یگاونگی ساخت م یط است. هدف آن توسعه فهم نرری از 
عملکرد فضا اسات و اساتراتژی آن ترکیبای اسات تاا میاان       

های فضایی و تجربه استداده از آن ارتباط دلتوصی  رسمی م
ییدمان فضا شاام   (. Comert, 2013: 24برقرار نماید )

، وضاوح و  پیونادی هام م وری، مداهیم ترتیب فضایی، نقشه
-پیوندی اصلیهم (. Hillier, 2007حرکت  بیعی است )

تریا مدهو  ییدمان فضا اسات و انساجا  فضاایی و میازان     
)زماانی و هنارور،   رسااند  شدن ی  فضا با شهر را می آمیخته
8318: 1). 

کروف بر مبنای نررا  کانزن و کانیگیاا، مدهاو  بافات    
 ,Kropfنمایاد ) شاهری را از دیاد مورفولااوژی تعریا  ماای   

(. از نرر وی بافت شهری، سنتزی است از تما  275 :1996
اجزای کالبدی. بافت شهری کلی ارگانی  است که در سا وح  
وضوح متمایز قاب  مشاهده است. هریاه وضاوح بیشاتر باشاد،     

تریا س ح، بافت شود. در کلیجزئیا  بیشتری نمایش داده می
ها توصای  کارد. توصای     ها و بلوکتوان سازمان خیابانرا می

ی  بافت با تما  جزئیا  آن، به معناای توصای  اجازای آن و    
ور توصای   هاست. خصوصیاتی که به منرن وه سازماندهی آن
روند، شام  م ور اساتقرار،  ارح کلای و    اجزای آن به کار می

سازمان درونی آن است. م ا  اساتقرار، معارف مکاان نسابی      
عنصر نسبت به دیگر عناصر است، در ساازمانی کاه یا  کا      

آورد.  ارح کلای باا توصای  مرزهاای      تر را به وجود میبزرگ

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
8. The Social Logic of Space 

ص خارجی عنصر بار حساب شاک ، ابعااد و تناساباتش مشاخ      
اسات. ساازمان بار     نقشهبه معنی  رح کلی  شود و معموالًمی

، تعداد اجازاء و موقعیات نسابی    دهندهنو  اجزای تشکی  حسب
، باه نقا  از   Kropf, 1996: 278شاود ) هاا بیاان مای   آن

 (. 837: 8319میرمقتدایی، 
بنادی  از ایجااد ساردرگمی در  بقاه    جلوگیریمالر برای 

جاامع   بندیفولوژی ،  بقهرموعناصر شهری در فرایند ت لی  
را به کار گرفت تر بر اسا  قواعدی ساده و دیداری فهم قاب و 

 (81: 8318)دانشپور و مرادی، باشد: می که شام  موارد زیر
 .ها و مرزها، مانند شریانعناصر خ ی .8

 .هاها و خیابانعناصر م صور شده، مانند میدان .2

 .هاپارک ها وعناصر حجیم و ک ن، مانند بلوک .3

  .هاایا های خ وط ریلی و مانندای، سواح ، لبهعناصر لبه .7

مورفولاوژی شاهری م العاه     ،از نرر شرمر و اکسهازن
ای مختل  باه منراور   هانسانی در مقیا  هایسکونتگاهفر  

-بعدی، خصوصیا  و نیاز فرایناد توساعه آن   درک ساختار سه

شش مقیا  شیء، مجموعه، م له،  به همیا منرور،هاست. 
و بارای هار مقیاا      کارده ناحیه، شهر و من قه را تدکیا   

-نماید. در مقیا  م لی و ناحیهعناصر مربو ه را معرفی می

 ای )متناسب با مقیا  ایا مقاله( بر مداهیم تاراکم، همگنای  
)م ورهاا( و   ایهاا(، سااختار شابکه   )ترکیب اناوا  سااختمان  

 ,Schirmer & Axhausenارد )کید دأدسترسی م لی ت

الز  بااه رکاار اساات کااه بااه نقاا    (.105-111 :2016
تار از  قابلیت دسترسی در مقیا  م لای متناو     Cliftonاز

که ( Clifton et al., 2008مقیا  ک ن )شهری( است )
میانی ایاا مقالاه و اهمیات دسترسای در      مقیا با توجه به 

بیشاتر ماورد   ها مقیا  م لی، ایا مهم در شناسایی شاخص
 قرار گرفته است. توجه

شرح مختصاری از نرریاا  اندیشامندان ایاا     ، 8جدول 
رکر است ایاا اندیشامندان بار    دهد و الز  به حوزه را ارائه می

در  شاناختی _در بخش رویکارد درونای   درج شدهاسامی اسا  
نیز  Axhausenو  Schirmer اند و انتخا  شده  2شک  

باه جادول اضاافه     ایاا رویکارد  با توجه به ارتباط مدهومی باا  
ایاا رویکارد،    متدکاران دهد، سایر ها نشان می. بررسیاندشده

عنوان  اند و بهعناصر و مداهیم جدیدی به موضو  اضافه نکرده
 روند.به شمار میپیروان اندیشمندان م رح شده 



  تبییا ارتباط میان مورفولوژی شهری و جمعیتدزفولی و همکاران: گالبی           08
 

 شناختی در مورفولوژی -اندیشمندان حوزه رویکرد درونی هاینرریه .8جدول

 

 اندیشمندان
 هاییهنظر

 منبع
 عناصر، معیارها و مفاهیم هدف

 کانزن
ری فر  گیتوصی  و ت لی  شک 

 زایانهشهر مبتنی بر رویکرد ریخت

بناها، الگوی کاربری زمیا، ساختار 

 هاق عا ، الگوی خیابان

(Conzen, 1960) 

 

 موراتوری

 

بندی در مورفولوژی تبییا مدهو  گونه

و توجه به سیر ت ول تاریخی فضا در 

یهار مقیا  بنا، مجموعه، شهر و 

 من قه

--- (Moudon, 1998: 145) 

 کانیگیا
بیان عقاید موراتوری به زبان معمارانه 

 انداموارهبا رویکردی 

عناصر )بناها(، ساختارعناصر )بافت 

های ساخت )منا ش و شهری(، نرا 

نواحی(، ک  سیستم ارگانیسم )کلیت 

 شهر(

 (833: 8319)میرمقتدایی، 

 

 پیرو رویکرد کانزن مالر
، عناصر خ ی، عناصر م صور شده

 ایعناصر حجیم و ک ن، عناصر لبه
 (81: 8318)دانشپور و مرادی، 

 کروف
تبییا مدهو  نسج شهری در 

 مورفولوژی

ها، ها، پ کها و بلوکخیابان

ها و فضاها، جزئیا  ها، اتا ساختمان

 ساختمان، مصالح

 (81: 8318)دانشپور و مرادی، 

Schirmer  

 &

Axhausen 

ثر در مورفولوژی ؤهای ملدهؤشناخت م

 های گوناگون فضاییدر مقیا 

تراکم، همگنی، ساختار شبکه و 

 دسترسی م لی

(Schirmer & 

Axhausen, 2016, 

105-111  )  

 هیلیر

تعری  مورفولوژی شهر به عنوان فر  

کالبدی، با تاکید بر شناسایی ارتباط 

 فضاها با یکدیگر

-ترتیب فضایی، نقشهم وری، هم

 پیوندی، وضوح و حرکت  بیعی
(Comert, 2013: 24) 

-درونای »و رویکارد   توجه به مبانی نرری م رح شاده  با
الگاوی شابکه   »، «کاربری زمایا »مقاله، یهار معیار  «شناختی
جهت  «نق  عمومیوالگوی شبکه حم »و «فشردگی»، «معابر

 بررسی مورفولوژی م    مورد بررسی قرار گرفته است.
الز  باه   «نقا  عماومی  والگوی شبکه حم »در زمینه 
ونق  در قرن اخیر، رهور توسعه تکنولوژی حم رکر است که 

نقلای از جملاه متارو، تراماوا،     و رشد روز افزون مدهای حم 
از ی  سو و موضو  توسعه پایادار و   اتوبو  تندرومونوری ، 

های زیست م ی ی در مشک   آلودگی شهرها و م دودیت
باا   دیگر و ارتباط مستقیم ایا مواردهای جدید از سوی توسعه
کیادی بار اهمیات معیاار دسترسای در      أشبکه معابر؛ ت الگوی

مورفولوژی شهری است. بدیا سبب در ایا مقاله عا وه بار   
ونق  عماومی نیاز باه    الگوی شبکه معابر؛ الگوی شبکه حم 
یا  عاما     همچاون عنوان بخشای از مورفولاوژی شاهری    
یرا که خ وط مترو، به  ؛درونی، مورد ارزیابی قرار گرفته است

ای بار مورفولاوژی   ثیر ویاژه أزیر سا  ی، تا   فضاهاین عنوا
شهرها و به تبع آن م ا   خواهاد داشات. از ساوی دیگار      

و مسایرهای دویرخاه بخاش    8خ وط اتوبو  تندرو شاهری 
باشاند کاه باا بافات     ناپذیر فر  شهرهای اماروزی مای  جدایی

 .هستند در ارتباط مستقیم کالبدی و شبکه معابر

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
8. Bus Rapid Transit )BRT( 
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 مدهومی پژوهشیاریو   .8شکل 

 

 کارها و روشداده
مبتنی بر م العه اسانادی  بخش اول ایا مقاله رو  ت قیش در 

حاوزه مورفولاوژی صاور      شاخصو بر اسا  مرور مستندا  
و از  باوده ت قیقا  کاربردی  از جملهگرفته است. ایا پژوهش 

برد. در مرحله اول پاژوهش، باه   رو  ت قیش ت لیلی بهره می
 ،گاناه مورفولاوژی م ا      1هاای  رو  استنبا ی، شااخص 

شناسایی و تبییا گردید. سپس به کم  رو  ییدمان فضاا و  
 Depthmapو   GISافزارهاای ت لی  شبکه و به وسیله نر 

ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. تعداد جمعیت م    نیاز  شاخص
های شورای اس می شاهر  تارنمای ستاد هماهنگی شورایاریاز 

 spssتهران استخراج شد. مرحلاه دو  باه کما  نار  افازار      
های مورفولوژی و جمعیت م    سانجش  همبستگی شاخص

 شد. 
به منرور پاسخگویی به سوال پژوهش در زمینه یگاونگی  

تباط میان متییرهاای مورفولاوژی و جمعیات م ا   و نیاز      ار
انجا  ت لی  اکتشافی و درک رواباط میاان متییرهاا از آزماون     

نرماال باودن تماامی     .اساتداده شاده اسات    8همبستگی پیرسون

 «اسامیرنوف -کولماوگروف »رو  آزمون های کسب شده بهداده
جااا کااه در ایااا آزمااون مقاادار صاادر  ساانجش گردیااد، از آن

 9 بیشاتر از  2Sigدهنده نرمال بودن داده است، با مقادار  نشان
شاد و بارای بدسات    ها پذیرفتاه  درصد فرض نرمال بودن داده
سا ح معنااداری    شااخص ها نیز از آوردن نتایج معتبر در آزمون

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Pearson Correlation  
2. Significance 

نسبت به عد  تعادل در توزیع  ،تا نتایج حاص  بهره گرفته شده
مقااو    هاا راوانی دادهها، حجم نمونه و یا پراکنش زیاد در فداده
 باشد.

با توجه باه مقیاا  میاانی پاژوهش، مباحاث مرباوط باه        
-هرفینادال ) 3HHI، بر اساا  شااخص  «کاربری زمیا»معیار

جهت ارزیاابی سا ح   گردد. ایا شاخص ( م اسبه میهیرشما
گیرد و به صاور   ها مورد استداده قرار میتنو  اخت ط کاربری

هر نو  کاربری در من قه مجمو  مربعا  درصد مقدار مساحت 
  (.32: 8312)کریمی و همکاران،  شودمورد ت لی ، تعری  می

که نقش بسایار مهمای در    «الگوی شبکه معابر»در زمینه 
مورفولوژی م له خواهد داشت، م اسابا  بار اساا  مدااهیم     

های میانگیا اصلی رو  ییدمان فضا )نرریه هیلیر( و شاخص
انگیا  ول معابر پاس از ترسایم   و می 9پیوندی، هم7عمش بافت

انجاا    Depthmapهای م وری، به کم  نار  افازار   نقشه
 .شده است

، بر ، تمامی نرریه پردازان ایا حوزهدهدمیم العا  نشان 
بندی، س ح اشیال، فر  حجمی توده و ارتدا  ابنیه اهمیت ق عه
 ح شدهرم ارزیابی مداهیم  برای به همیا دلی ،اند. اشاره داشته

فشاردگی  »در مقیا  میانی )و نه مقیا  خرد ت  بناها( معیار 
نسبت حجمی توده » و«  8س ح اشیال»های با شاخص «بافت
گیارد.  مورد تجزیه و ت لی  قرار مای  ،در مقیا  م له «به فضا

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
3. Herfindahl-Hircshman Indicator 
4. Meandepth  
5. Integration 

8. Ground Space Index 
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م اسابه سا ح اشایال؛ مسااحت معاابر، فضااهای بااز         جهت
بااز و   ای به عنوان فضایها و فضای سبز حاشیهعمومی، پارک

نسابت   ازسایر نواحی به عنوان س ح اشیال شده فرض گردید. 
ها در م له باه کا    مساحت زمیا اشیال شده توسط ساختمان

مساحت م له، س ح اشیال م اسبه شاد. باه منراور م اسابه     
، 2نسبت حجمی توده به فضا بر اسا  فرمول مندرج در جدول 

تهاران   ها بر اساا  آخاریا  ارح تدصایلی شاهر     ارتدا  بلوک
( و ارتدا  8318)معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، 

  شد.ها م اسبه م له نیز براسا  میانگیا ارتدا  بلوک
 سه شاخص دسترسی به اتوبو ، مترو و دویرخه در معیار

گیاری از رو  ت لیا    با بهره «نق  عمومیوالگوی شبکه حم » 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
8. Network analysis 

 شامل خطوط اتوبوس شهری و خطاوط اتوباوس تنادرو شاهری    . 2

(BRT) 

دسترسی پیاده  سازیآسانشبکه م اسبه گردید. با توجه به اهمیت 
 291ها با مدروض بودن شاعا  دسترسای   در مقیا  م لی، ت لی 

هاا و  نق  عمومی، هم س ح بودن تقاا ع وهای حم متر از ایستگاه
افازار  ر نار  روی دارز  بودن معابر داخلی م    جهت پیااده هم

GIS  نقا   وم دوده ت ت پوشاش خادما  حما    انجا  شد. ابتدا
گانه باه رو   82نق  در م    وبه تدکی  مدهای حم  عمومی

ت لی  شبکه م اسبه و سپس درصد مسااحت ت ات پوشاش باه     
 ،در اداماه  عنوان مقدار نهایی شاخص، ماورد ت لیا  قارار گرفات.    

م لی و ن وه ارزیابی  های مورفولوژی در مقیا شاخص  2 جدول
 دهد.آنان را ارائه می

 م لیهای مورفولوژی در مقیا  شاخص .8جدول 

 منبع توضیحات نحوه ارزیابی شاخص معیارها

ی 
ربر
کا

ا
زمی

 

 هیرشما   -شاخص هرفیندال تنو  فعالیت   .8

HHI=  ∑ 𝑠і²𝑛
𝑖=1 

 

تار  نزدی  81111هریه مقادیر به  
دهناده سا ح کمتار از    باشد، نشان

 تنو  خواهد بود.

 8312کریمی و همکاران، 

ابر
مع
ه 
بک
 ش
ی
گو
ال

 

بار اساا     م اسبه میانگیا عمش فضاایی  بافت  عمش .2
میانگیا تعداد معابر بارای رسایدن از معبار    

 اصلی به معبر موردنرر   

ییادمان فضاا باه کما      به رو  
 Depthmapافزار نر 

Hillier, (2007) 

 ااااول معاااااابر   .3
 دسترسی

م اساابه میااانگیا  ااول معااابر داخلاای 
 م له  

ییادمان فضاا باه کما      به رو  
 Depthmapافزار نر 

Hillier, (2007) 

تعداد تیییر جهات از یا  م اور دیاد و      پیوندیهم  .7
 دسترسی

ییادمان فضاا باه کما      به رو  
 Depthmapافزار نر 

Hillier, (2007) 

ی
دگ
شر
ف

 
حجمی توده  نسبت .9

 به فضا 
𝑉 =  

∑(𝐴∗ℎ )

𝑉𝑡−𝑉𝑏
 * 100 

 

V = توده به فضا() نسبت حجمی 
 A=    مساحت همک 

h= ها ارتدا  ساختمان 
Vt=   حجم ک 
 Vb=  حجم توده 

Massimo et al., 

2017)) 

 

سااا ح  شااااخص .8
 اشیال

نسبت مساحت زمیا اشیال شده توساط  
ها در م لاه باه کا  مسااحت     ساختمان
 م له  

 

هاا و فضاای   مساحت معابر، پاارک 
ساابز بااه عنااوان فضااای خااالی در 
 م اسبا  در نرر گرفته شده است.

، 8312ناویی و اسادی،   )قلعه 
 ( و  79-71
همکاااران، حقیقاای و ) راکر 

8311 ،881-888) 

 
حم
ه 
بک
ش

ی
وم
عم
  
ونق

 

نسبت مسااحت قابا  دساتر  م لاه باه       به مترو  دسترسی .9
 متر از ایستگاه( 291ایستگاه مترو )فاصله 

افازار  در نر   8شبکهبه رو  ت لی 
GIS 

Ford et al, 2015 

 

 دسترساااای بااااه .1
 دویرخه  

نساابت مساااحت قاباا  دسااتر  م لااه بااه 
 متر از ایستگاه( 291)فاصله  ایستگاه دویرخه

در نار  افازار    شبکهبه رو  ت لی 
GIS 

Ford et al., 2015 

 

بااااه   دسترساااای .1
 2اتوبو  شهری

نساابت مساااحت قاباا  دسااتر  م لااه بااه 
 متر از ایستگاه( 291ایستگاه اتوبو  )فاصله 

افازار  در نار  شابکه  به رو  ت لی 
GIS 
 

Ford et al., 2015 
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 شرح و تفسیر نتایج
تهران به عنوان شهری که مراح  رشاد و توساعه فضاایی را در    

سال پشت سار گذاشاته، در بساتر جیرافیاایی      211مد  کمتر از 
 ناژاد و قرخلاو،  خود با مشک   فضایی زیادی روبروست )خزاعی

م لاه و جمعیتای    398من قه شهری،  22(. شهری با 71، 8318
تاریا  ( پرجمعیات www.tehran.irندار )  1891138 بالغ بار 

ک ن شاهر ایاران اسات. روناد فزایناده افازایش جمعیات، نیااز         
روزافزون به توسعه شهری و استداده بهینه از م ا   مساکونی   

های گونااگون  نماید. از سویی دیگر مورفولوژییید میأموجود را ت

م    شاهر تهاران، لازو  شناساایی ارتبااط میاان جمعیات و        
مورفولوژی و نیز بررسی شد  ارتبااط ایاا دو موضاو  مهام باا      

نیماه شامالی    ، دهد. در ایا راساتا کید قرار میأیکدیگر را مورد ت
(، فرحازاد و  8 م له نیاوران و ییاذر )من قاه   82( 8تهران )نقشه 

(، بیماه  7 (، تهران پاار  شارقی )من قاه   2 دریا و توحید )من قه
(، دروازه 1 حوض )من قاه (، هدت8 آباد )من قه(، یوس 9)من قه 

 (، گلستان )من قاه 89شمالی)من قه  افسریه(، 82 شمرون )من قه
( جهت تبییا راب ه میان مورفولوژی و جمعیت ماورد بررسای   22

 اند.قرار گرفته
 

 
 شهر تهرانس ح  درم    مورد پژوهش نمایی مکان .8نقشه

 

به منرور تبییا ارتباط میان مورفولاوژی و تعاداد جمعیات    
ساکا م   ، در قالب یهاار معیاار کااربری اراضای، الگاوی      

شااخص   1نق  عماومی؛  وشبکه معابر، فشردگی و  شبکه حم 
 م له مورد ارزیابی قرار گرفته است.  82در 

کاربری اراضی: در ارزیابی میزان تنو  فعالیت، از شاخص 
HHI در ایا شاخص کاه بار اساا     ه استبهره گرفته شد .

شاود،  های مختل  م اسبه میمجذور درصد مساحت کاربری
 و تار باوده، دارای تنا   نزدیا   81111هریه نتایج به مقادار  

های ماورد م العاه،   باشد. الز  به رکر است نمونهکمتری می
اناد کاه جهات    م    باا کااربری شااخص مساکونی باوده     

و قاب  قیا ، کاربری مسکونی در  دستیابی به نتایج کاربردی
، مقدار 7(. م ابش جدول 3م اسبا  ل اظ نشده است )جدول 

 ی دو شااخص جمعیات و تناو    اد  همبستگا ابیانگر ع 18/1
ح اه س اااه بااافعالیاات در مقیااا  م لاای اساات و بااا توجاا

، ایا گزاره قاب  تعمیم باه ساایر   198/1 میزانه ااداری بامعن
 باشد. جوامع آماری نمی

 

 گانه82در م     HHIمیزان شاخص  .8جدول

 دریا توحید فرحزاد نیاوران ییذر م   
 تهرانپار 

 شرقی
 بادآیوس  بیمه

 هدت

 حوض

دروازه 

 شمیران

افسریه 

 باال

گلستان 

 شرقی

شاخص 

HHI 

8991 2831 8191 3291 8931 8111 172 8111 2191 2981 8781 9821 
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 همبستگی شاخص تنو  کاربری با جمعیت . 8جدول

 شاخص تنو  کاربری

 همبستگی پیرسون -18/1

 س ح معناداری 198/1

 تعداد 82

الگوی شبکه معابر: در سنجش الگوی معابر از سه شاخص 
 «پیونادی هام »و «میاانگیا  اول معاابر   »، «میانگیا عماش »

و م اسبا  به کما  رو  ییادمان فضاا و باه      هاستداده شد
اسات.  باه  اور     شده انجا  Depthmap10افزار وسیله نر 

هاای ارگانیا  باه صاور      کلی میزان میانگیا عمش در بافات 
پیونادی  معناداری افزایش یافته و ایا مهم توسط شااخص هام  

پیونادی  گردد. یرا که با افزایش عمش، شاخص همیید میأنیز ت
، میزان همبستگی شاخص جمعیات باا   8یابد. جدول کاهش می

دهد.  بر ایا اساا   رائه میهای الگوی شبکه معابر را اشاخص
 «میاانگیا  اول معاابر   »، «میاانگیا عماش  »هر سه شااخص  

باا   927/1و  818/1، 839/1به ترتیب با شاد    «پیوندیهم»و
باشاند. الز   تعداد جمعیت ساکا م    دارای همبستگی مای 

اناد،  به رکر است جمعیت و میانگیا عمش دارای راب ه معکو 
دیگری افازایش خواهاد یافات و     به بیان دیگر با کاهش یکی،

باه  برعکس. با توجه به میزان س ح معناداری مندرج نیز، نتایج 
 ند.هست به سایر جوامع آماری قاب  تعمیم دست آمده

  
 گانه82های الگوی شبکه معابر در م    میزان شاخص .8جدول

 دریا توحید فرحزاد نیاوران ییذر م   
 تهرانپار 
 شرقی

 بیمه
یوس  

 بادآ

هدت 
 حوض

دروازه 
 شمیران

افسریه 
 باال

گلستان 
 شرقی

میانگیا 
 عمش

88/89 88/87 82/81 3/8 18/7 98/3 88/7 82/7 39/9 13/9 11/8 11/9 

-هم

 پیوندی
31/1 29/1 29/1 19/1 13/8 88/8 18/8 82/8 11/1 18/1 31/3 29/8 

میانگیا 
 ول 
 معابر

92/88 38/91 87/21 13/817 399 91/777 99/899 12/893 79/828 98/91 88/8119 77/782 

 

 های الگوی شبکه معابر با جمعیتهمبستگی شاخص .8جدول

 شاخص میانگیا عمش فضایی پیوندیهم میانگیا  ول معابر 

 

 همبستگی پیرسون -839/1 927/1 818/1

 س ح معناداری 128/1 111/1 139/1

 تعداد 82 82 82

سا ح  »فشردگی: فشردگی م    مورد نرار باا بررسای    
. س ح اشیال، ه استسنجیده شد «نسبت حجمی »و  «]اشیال

برداری از زمیا را در اختیاار  شد  بهرها  عا  الز  در زمینه 
گذارد و نسبت حجمی با در نرار گارفتا پاارامتر ارتداا  در     می

کید دارد. شاخص جمعیات باا   أم اسبا ، بر مداهیم تراکم نیز ت
، باه  1های س ح اشیال و نسبت حجمی م ابش جدول شاخص

دارای همبساتگی معکاو  و    912/1و  913/1ترتیب با شد  
 مستقیم است.
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 گانه82های فشردگی در م    میزان شاخص .8جدول

 دریا توحید فرحزاد نیاوران ییذر م   
 تهرانپار 
 شرقی

 بیمه
یوس  
 اباد

هدت 
 حوض

دروازه 
 شمیران

 افسریه
 باال

گلستان 
 شرقی

 نسبت
 حجمی

1/1 93/1 92/1 13/8 89/2 19/8 18/8 17/8 11/1 29/2 92/3 92/1 

س ح 
 اشیال

99/1 17/1 98/1 91/1 78/1 89/1 81/1 87/1 88/1 97/1 98/1 91/1 

 
 های فشردگی با جمعیتهمبستگی شاخص .0جدول 

 شاخص نسبت حجمی س ح اشیال 

 

 همبستگی پیرسون 912/1 -913/1

 س ح معناداری 172/1 172/1

 تعداد 82 82

نقا   ونق  عماومی: در بررسای شابکه حما     وشبکه حم 
نقلی مترو، دویرخه و اتوبو  باه رو   ومد حم  3عمومی نیز 

م اسابه گردیاد. در    GISافازار  شبکه و به کما  نار   ت لی 

-به ایستگاه متر جهت دسترسی 291م اسبا  شعا  دسترسی 

 نق  عمومی در نرر گرفته شده است.وهای حم 

 گانه82به تدکی  مدهای حم  و نق  در م     م دوده ت ت پوشش خدما  حم  و نق  عمومی .8جدول

 مساحت م له نا  م له من قه

 م دوده ت ت پوشش خدما  حم  و نق  عمومی

 8مجمو  مترو دویرخه اتوبو 

 درصد مساحت
 مساحت

(m²) 
 درصد

 مساحت
(m²) 

 درصد  (m²)مساحت درصد

 18/81 81/831193 11/1 11/1 11/1 11/1 18/81 81/831193 72/8819972 ییذر 8

 91/1 71/821998 11/1 11/1 11/1 11/1 91/1 71/821998 91/8388189 نیاوران 8

 13/27 73/891271 11/1 11/1 11/1 11/1 13/27 73/891271 19/979138 فرحزاد 2

 82/87 23/991171 31/1 99/13191 11/81 27/11811 21/81 92/973722 98/118719 توحید 2

 28/91 12/8191719 11/1 11/1 79/88 88/282899 38/92 77/191111 11/8197781 دریا 2

7 
تهرانپار  
 شرقی

72/8138172 11/889711 23/38 11/1 11/1 33/882883 83/8 89/811998 13/31 

 31/92 89/387398 21/88 11/91921 78/21 82/878112 32/73 92/318211 92/819719 بیمه 9

 یوس  اباد 8
11/8897278 

 
11/8298211 19/98 11/1 11/1 11/1 11/1 11/8298211 19/98 

1 
هدت 
 حوض

92/8111381 19/111781 97/93 19/31817 97/2 18/319813 11/39 38/188181 32/91 

82 
دروازه 
 شمیران

91/8223313 18/971821 13/77 73/92128 33/7 17/227179 38/81 92/819992 81/71 

89 
افسریه 
 باال

83/8981981 82/111183 32/91 73/122199 88/8 11/1 11/1 91/179299 98/82 

22 
گلستان 
 شرقی

11/8987311 88/881911 87/38 11/1 11/1 11/1 11/1 88/881911 87/38 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
اند.های تحت پوشش بیش از یک نوع وسیله نقلیه، تنها یک بار در محاسبه مجموع لحاظ شدهمحدوده. 1
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م العه باه  ه عد  دسترسی نیمی از م    موردبا توجه ب 
نق  دویرخه و مترو، همبستگی دو شاخص مذکور به ومد حم 

، جمعیات باا دو   81صور  مجزا بررسی نگردید. م ابش جدول 
شاخص دسترسی به اتوبو  و مجمو  دسترسی به ترتیاب باا   

به  ور مستقیم دارای همبستگی اسات   991/1و  818/1شد  
، نتایج حاص  به میزان 19/1و با توجه س ح معنادارای کمتر از 

 اند.قاب  تعمیم 19%

 نق  عمومی با جمعیتوهای شبکه حم همبستگی شاخص .88جدول 

 شاخص دسترسی به اتوبوس نقلومجموع دسترسی به حمل

 

 شاخص همبستگی 818/1 991/1

 س ح معناداری 139/1 171/1

 تعداد 82 82

 

 
 ها در م   نمونه م اسبه شاخص .8شکل 

 

 

 

 طول معابر محله فرحزادنقشه  نقشه میانگین عمق محله دروازه شمیران پارس پیوندی محله تهراننقشه هم

 اشغال محله یوسف آبادسطحنقشه محله دریانقل عمومی وحملدسترسی به   ها در محله چیذرکاربریتنوع  نقشه
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 گیریبحث و نتیجه

، مورفولوژی زاییده شرایط جیرافیاایی، فرهنگای، تکنولاوژیکی   
باشاد. از ساویی   اجتماعی و اقتصادی م یط مورد م العاه مای  

 نماوده تاا م ققاان    ایجااد  ابزارهاایی  شهری مورفولوژیدیگر 
. اماا باا   نمایند گیریشناسایی و اندازه فضاها را مشترک عناصر

ثر از مورفولاوژی و نیاز   أثر و متا ؤتوجه به تعادد موضاوعا  ما   
گیاری ناوینی در م العاا     به جهت میان آنانپیچیدگی روابط 

است. به همیا سبب ایا پژوهش با رویکاردی   نیازمورفولوژی 
ی، باه دنباال شناساایی و تبیایا رواباط      نویا و باه رو  کم ا  

های باشد. در ایا راستا تبییا شاخصمورفولوژی با جمعیت می
مورفولوژی در مقیا  م لی و سنجش یگونگی ارتباط آنان با 
شاخص تعداد جمعیت ساکا در م    شهر تهاران ماد نرار    

 . قرار گرفت
بندی مورفولاوژی  شناختی جهت  بقه-ابتدا رویکرد درونی

ندان ایا حوزه مورد ب ث قرار گرفت و بر اسا  نررا  اندیشم
هاای مقیاا  میاانی و رو  ارزیاابی آناان      (، شاخص2شک  )

ی از رو  تدویا گردید. الز  به رکر است جهات نگار  کم ا   
-خصییدمان فضا و ت لی  شبکه در م اسبا  استداده شد. شا

م له شهر تهران، سنجش و نتایج به کم   82های مذکور در 
ماورد ت لیا  آمااری قارار گرفات. پاس از        SPSSافازار  نر 

ها؛ از آزمون همبستگی پیرسون جهت سنجش نرمال بودن داده
 ها استداده شد. تبییا ارتباط دقیش و تدصیلی میان شاخص

بناادی ابتادا الز  اساات باه اولویاات   ،گیااریباه منرااور نتیجاه  
ها بر اسا  میزان شد  همبستگی اشاره نمود. م ابش شاخص
دارای بیشاتریا   927/1پیوندی با شاد   ، شاخص هم8نمودار 

 991/1نق  عماومی باا شاد     وهمبستگی و دسترسی به حم 
باشااد. از دارای کمتااریا همبسااتگی بااا شاااخص جمعیاات ماای

در بنادی ماداخ     بندی اشاره شده، اولویات کاربردهای  بقه
بافت م    با هدف جذ  جمعیت است. به صور  تدصایلی  

پیوندی نسابت  توان اشاره نمود که الز  است تا افزایش هممی
به افزایش تراکم م    مسکونی، مورد توجاه بیشاتری قارار    

پیوندی نه تنهاا باا جمعیات دارای همبساتگی     گیرد. یراکه هم
هاای  شابکه  بیشتری است، بلکه به دلی  پایداری بسیار بااالی 

می تواند موجب نتایج با اثرا  ارتبا ی نسبت به بافت کالبدی، 
  .بلند مد  شود

پاذیری م ا   باا    دهد جمعیات از سوی دیگر نتایج نشان می
باه نسابت    سی به اتوباو  همبساتگی بیشاتری   شاخص دستر

توان تنها با تمهیداتی مناساب  حجمی دارد؛ به عبار  دیگر می
و بدون نیاز باه تخریاب و نوساازی    جهت دسترسی به اتوبو  

های موجاود باا هادف افازایش تاراکم، جمعیات پاذیری        بافت
هاای موجاود در   م    را باال برده و کارایی استداده از زمایا 

 های کمتر، بهینه نماییم.شهرها را با هزینه
دهند که شاخص میانگیا عمش نشان می 9شک  و  88جدول 

جمعیت قارار گرفتاه اسات و    فضایی در رتبه دو  همبستگی با 
گر آن است کاه باا افازایش عماش     بیان ،جهت معکو  ارتباط

شود. رکر ایا نکته پذیری م    کاسته میجمعیتاز فضایی، 
، م    با بافت ارگانیا   9جدول  ر اسا ضروری است که ب

شاتری  مانند فرحازاد، ییاذر و نیااوران دارای عماش فضاایی بی     
-بافت ش رنجی را جهت جمعیات  ، م    باهستند. در نتیجه

 دهد.کید قرار میأپذیری باالتر مورد ت

جمعیتها بر اسا  میزان شد  همبستگی به شاخص بندی شاخصاولویت .8شکل 
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 کننده راب ه همبستگی شاخص مورفولوژی و جمعیتمدل تبییا .8 شکل

 
بر اساا  نتاایج، شااخص جمعیات باا معیارهاای شابکه        

نق  عمومی به ترتیب باا میاانگیا   ودسترسی، فشردگی و حم 
دارای همبستگی است و م ابش  991/1و 912/1، 899/1شد  
، شاخص مذکور با شاخص تنو  کاربری فاقد همبستگی 3شک 
 است. 

بیشتریا شد  همبستگی میان شاخص جمعیات و شابکه   
دسترسی اسات. باا توجاه باه آن کاه الگاوی شابکه معاابر از         

ثر در مورفولاوژی م ا     ؤی ممهمتریا و پایدارتریا معیارها
پذیری اهاداف  تواند بر ت قشاست؛ به سبب همیا پایداری، می

ثیر بسزایی داشاته باشاد. الز  باه    أهای شهری تجمعیتی  رح
-کید است، بیشتریا شد  همبستگی متعلش به شاخص هام أت

اسات، کاه بار اهمیات ابعااد کیدای،        927/1پیوندی با شاد   
فت م    جهت توزیاع متعاادل   پیوستگی فضایی و انسجا  با

کید دارد. در زمینه متییرهای شبکه دسترسی رکر ایا أجمعیت ت
دهنده نشانپیوندی مهم ضروری است که با توجه به آن که هم

بیانگر  وها کیدیت جریان ترافی  در آن، هاخیابان قدر  شبکه
هاای مختلا  یا  بافات شاهری باه       یگونگی اتصال بخاش 
-؛ توجاه باه شااخص هام    باشاد ها میابانیکدیگر از  ریش خی

پیوندی در انتخا  نو  شبکه دسترسی و یاا تیییارا  در بافات    

 کید قرار گیرد. أتواند مورد تموجود، می
دومیا رتبه همبستگی مرباوط باه معیاار فشاردگی باا دو      
شاخص س ح اشیال و نسبت حجمی است. همبستگی ماذکور  

ت تاوده و فضاا   نساب ثر میاان  ؤاز ی  سوی گویاای ارتبااط ما   
باشاد و از ساوی   با شاخص جمعیات مای   )فضاهای پر و خالی(

ثیر مستقیم نسابت سا ح   أدیگر کیدیت فضایی م    ت ت ت
باشد که ارتبااط معکاو  میاان    ها به فضای باز میاشیال توده

ثیر کیدیات فضاایی   أدهنده تس ح اشیال و میزان جمعیت نشان
یرا کاه باا نسابت     پذیری آنان است.م    بر میزان جمعیت

)و تاراکم بااالتر(،    تار فضای باز بیشاتر و سا ح اشایال پااییا    
گردد. در نتیجه فشردگی جمعیت بیشتری در م    ساکا می

ی، به صور  مساتقیم بعاد کیدای زیسات     ثیرا  کم أع وه بر ت
دهد و الز  است تا میزان بهیناه  ثیر قرار میأم    را ت ت ت

کیدیات زنادگی در م ا   در حاد      آن مورد نرر قرار گیرد، تا
در ایاا   شاده  های کالبدی م اروح م لوبی حدظ گردد. ویژگی
نق  از پایداری کمتاری برخاوردار   ومعیار، نسبت به شبکه حم 

. به عبار  دیگر امکان بازساازی و تیییارا  اساسای در    هستند
-تری نسبت به شبکه دسترسی به وقو  میآنان در زمان کوتاه

-یا سبب با وجود آن که ضریب همبستگی پاییاپیوندد. به هم

 متییرها با شاخص جمعیت شد  و نو  همبستگی .88جدول 

 متییرها
 میانگیا
 معبر ول

 هم
 پیوندی

 میانگیا عمش
س ح 
 اشیال

نسبت 
 حجمی

دسترسی 
 به اتوبو 

 عمومیونق حم 

 991/1 818/1 912/1 913/1 839/1 927/1 818/1 شد 

 مستقیم مستقیم مستقیم معکو  معکو  مستقیم مستقیم همبستگی نو 
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تری را داراسات ولای باه دلیا  ساهولت و سارعت بیشاتر در        
 ها قرار گیرد.ها و برنامهتواند در اولویت  رحتیییرا ، می
نق  عمومی از ل اظ شد  همبستگی در رتبه ساو   وحم 

رسانی به م ا    قرار دارد. که تکمی  خ وط مترو در خدما 
ثر از دویرخه ؤگیری مای شهر و بهرهمنا ش حاشیه مسکونی و

ثر باشاد. از  ؤتواند در ایا ارتبااط ما  نق ، میوبه عنوان مد حم 
تواناد در  سوی دیگر  راحی خ وط ویژه دویرخه و اتوبو  می

بهبود کیدی ایا متییرها تاثیرگذار باشد. از سوی دیگر با اهمیت 
متاراکم اماروزی،   افزون فضاهای زیر س  ی در شاهرهای  روز
گیری از فضاهای مزبور را به عنوان ی  پتانسای   توان بهرهمی

بالقوه برای م    شهری در نرر گرفته و برای توسعه آتی آن 
نشاان   9شاک   نقا ،  وریزی نمود. در زمینه معیاار حما   برنامه
دهد که شاخص دسترسی به اتوباو  نسابت باه شااخص     می

ادغا  شده دسترسی باه متارو،   نق  )شاخص ودسترسی به حم 
دویرخه و اتوبو ( از ضریب بااالتری برخاوردار اسات و ایاا     
گواهی بر ایا مدعاست که تاکنون توسعه خ وط مترو نتوانسته 
-ودسترسی مناسبی برای م    مسکونی تامیا نماید و حم 

نق  عمومی غالباً با اتوبو  شهری در جریاان اسات و توساعه    
پذیری م    خواهد یم بر افزایش جمعیتایا مهم تاثیر مستق

 داشت. 
دهاد ارتبااط معیاار کااربری و     نتایج م اسبا  نشاان مای  

باشاد. اماا در   شاخص تنو  فعالیت، قاب  تعمیم و ت لیا  نمای  
زمینه کاربری الز  به رکر اسات کاه نسابت باه معیاار شابکه       

خاوردار  های کالبادی از پایاداری کمتاری بر   دسترسی و ویژگی
های کوتاه مد ، تیییارا  اساسای و   ا تیییرا  در دورهاست و ب

تواناد عااملی   ثری را در م    خواهد داشت و ایا امر مای ؤم
هاای  عد  امکان ارزیابی آن به عناوان یکای از شااخص    ایبر

 .باشدمورفولوژی 
هاا و  دهد تمرکز بار ن اوه ییادمان بلاوک    نتایج نشان می

برای معابر د تیییر جها  استقرار آنان نسبت به معابر اصلی، تعدا
پیونادی  های میانی و به  ور کلی توجه به همرسیدن به بلوک

های مورفولوژی  رح نسبت به بافت پیرامونی، در میان شاخص
بیشتریا تاثیر را بر تعداد ساکنیا م له خواهد داشت. باا نگااه   

-توان در زمیناه معیارهاای ارز   کاربردی از نتیجه حاص  می

های  راحی م ا   مساکونی، انتخاا  شابکه     گذاری گزینه
ساازی در راساتای اساکان    هاای آمااده  معابر و سانجش  ارح  

هاای پیشانهادی   جمعیت بیشتر و بهره مناسب از زمیا در  رح
 آتی استداده نمود.
های سااختمانی،  ، افزایش تراکم و حجم تودهدیگراز سوی 

-نسبت به توسعه افقی و اشیال فضاهای سبز م    و پاارک 

های عمومی و به  ور کلی کااهش سا ح فضاای بااز، نتاایج      
توان در ثرتری بر جذ  جمعیت خواهد داشت. از ایا مهم میؤم

های تدصیلی شاهری  ها و بازنگری در  رحتدویا ضوابط  رح
 .جستجهت استداده حداکثری از م    موجود بهره 

نکته دیگر آن کاه در ایاران م ا   مساکونی از ل ااظ      
میا کنناده خادما  و نیازهاای روزاناه و     أکاربری، تا فعالیت و 

باشند و مجاور  م ا  ساکونت و کاار در    هدتگی ساکنان می
در  رود.م    مسکونی معیار تدکی  مورفولوژیکی بشمار نمی
-ثر نمای ؤنتیجه تنو  فعالیت با جمعیت ساکا دارای ارتبااط ما  

به بیان دیگر تنو  فعالیات باا تعاداد جمعیات سااکا در       باشد.
کنندگان غیرساکا م ا    م    ارتباط نداشته و بر استداده

باا مقیاا     تاثیرگذار خواهد بود. به همیا سبب تزریش فعالیات 
ای و شهری با هادف افازایش جمعیات م ا   توصایه      ناحیه
زه در از راهکارهاای ناکارامادی اسات کاه امارو      زیراگردد نمی

 سراسر شهر تهران مورد استداده قرار گرفته است. 
نقا  عماومی   وشود شبکه حم نکته آخر آن که توصیه می

)خارج از شبکه معاابر( در م العاا     مستق به عنوان ی  معیار 
تاری  ی و کیدای دقیاش  های کم مورفولوژیکی آتی مورد ارزیابی

شاهروندان،   قرار گیرد. یرا که با رشاد تکنولاوژی، تیییار نیااز    
م ی ی و رهور مداهیم جدید مانند فضاهای های زیستب ران

موضو  مذکور باا تعاداد جمعیات     زیادزیرس  ی و همبستگی 
-ساکا م   ، لزو  مداقه به ایا مهم را مورد تاکید قرار مای 

 دهد.
ت لیا  ارتبااط   »مقاله حاضار برگرفتاه از رسااله دکتاری     

رایی در م ا   شاهر   مرفولوژی )ریخت شناسی( با انرژی کاا 
به راهنمایی آقای دکتر حمید ماجدی، مشااوره آقایاان    «تهران

دکتار سایدمجید مدیادی شامیرانی      دکتر اسدندیار زبردسات و 
 باشد.می

 

 منابع
جمااالی، موسااوی، میرسااتار و م ماادی، م مدرضااا، صدرپااور

شناسی شهری: بازنمایی معمااری  ریخت(. 8317سیرو  )
 انتشارا  فروز .. تبریز: در مقیا  شهر

(. ارزیابی 8312جوادی, قاسم )و  م مد ، العی ،م مد ،کریمی
هاای  های تعییا تناو  در اخات ط کااربری   کاربرد شاخص

ناواحی و م ا   من قاه هدات      :شهری )م العه موردی
هااای شااهری و م العااا  و پااژوهش(. شااهرداری تهااران

 . 78-23(. 88) 7،ایمن قه
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(. م العۀ روند تیییرا  8318مهدی ) ،قرخلو و فروغ ،نژادخزاعی
فصاالنامه .سااکونت جمعیاات در مجموعااۀ شااهری تهااران

 .81-79(. 3) 2 ،ایمن قه -جیرافیا و آمایش شهری
(. تبیاایا رو  8318و ماارادی، ساالمان ) دانشااپور، عباادالهادی

 بناادی و کاااربرد آن در  راحاای شااهری.  گونااه-ریخاات
 ..11-89(، 1) 9، دوفصلنامه نامه معماری و شهرسازی

(. مبااانی و معیارهااای 8318و هناارور، م سااا ) زماانی، بهااادر 
خاناه  تکنی  ییدمان فضا، کاربست ت بیقی: م    دولت

-یهارمیا کندارانس برناماه   .و م صدرای شمالی اصدهان

شااهد و ریاازی و ماادیریت شااهری، دانشااگاه فردوساای م 
 شهرداری مشهد.

ی، و م ماد  مجید، قمری، مص دی، عباودی، ادریاس  شمس، 
ثیر آن بار  أهای روستایی و ت(. بررسی مهاجر 8311کاوه )

فصالنامه  مورفولوژی شهرها )نمونه ماوردی: شاهر ساقز(.    
 .81-99(، 3) 8، ایریزی من قهبرنامه

(. م العاه ت بیقای   8312نویی، م ماود و اسادی، غازال )   قلعه
هاا و ق عاا  شاهری م لاه جمالاه      شناسی بلاوک ریخت

دوفصالنامه مرمات و    .8312و  8399های اصدهان در سال
 .93-78(، 8) 3، معماران ایران

(. مقایسااه ت بیقاای مکاتااب 8311ابیانااه، حمیدرضااا )م ملاای
م العا  مورفولوژی شهری به منرور تکمی  آن براساا   

 7، آرمان شاهر  .دستگاه ت لیلی مکتب اقتصاد سیاسی فضا
(9 ،)891-892. 

ضاوابط  (. 8318معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران )
 .و مقررا   رح تدصیلی یکپاریه شهر تهران

پیشاانهاد روشاای باارای ت لیاا    .(8319میرمقتاادایی، مهتااا )
 – 821، (31) 32 ،مجلاه م ایط شناسای    .شخصیت شاهر 

871. 
 9، مجله منرار  .(. وجوه شک  شهر8319گلشا، حامد )همدانی
(27 ،)872-871. 
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