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واژههای کلیدی
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در این مقاله با تأکید بر ضرورت ارزیابی هنجاری فرم ،هدف اصلی پژوهش ،اســتخراج و تبیین شاخصهای فرم منطبق با اصول
تغییر تدریجی تعریف شــده اســت .در این پژوهش که شاخصها با استفاده از روش سه ســطحی «بعد»« ،مؤلفه» و «شاخص»
اســتخراج شدند ،زیســتبوم بهعنوان نظام پایه و مفسر مؤلفههای تغییر تدریجی انتخاب گردید .با بررسی عمیق مفاهیم اکولوژی
بهعنوان مؤلفههای تغییر تدریجی و با اســتفاده از روش تحلیل مقایسهای تطبیقی و با استناد به یک معیار معتبر (نظام پایه) ،نقاط
لنگرگاهی آنها اســتخراج و مفاهیم پایه بهمنظور تعمیم به محیطهای شــهری بازتعریف شدند .درنهایت «همجواری»« ،تسلسل
مکانی»« ،ســازواری گونه عناصر با محیط برحســب تعداد گونه»« ،ســازواری گونه عناصر با محیط برحســب جمعیت عناصر»،
«سازواری گونه عناصر با یکدیگر»« ،تنوع گونه پهنه»« ،تنوع گونه عنصر»« ،کلیماکس»« ،گذار» و «دگردیسی عناصر» بهعنوان
شاخصهای ارزیابی هنجاری فرم مبتنی بر تغییر تدریجی و براساس معیار «شدت شهری» تبیین گردیدند.
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مقدمه

فرم شهر بهعنوان بعد ماهوی طراحی شهری ،از محوریترین موضوعاتی
اســت که طراحان شــهری را در دورههای متفــاوت و با رویکردهای
مختلف به خود مشــغول کرده اســت .در همین راســتا ،توســعههای
مصنوع در مقیاسهای مختلف (منطقه ،شــهر ،محله و فضای شهری)
براســاس گونه ،)Vernez-Moudon, 1994( 1الگوAlexander et( 2
 )al., 1977و شــدت 2توسعه (شدت شهری بودن یا کاراکتر شهری)4
( )Duany and Talen, 2002نســبت به یکدیگر سنجیده و مقایسه
میشــوند .عالوهبر این باوجود حجم قابلتوجــه مطالعات و پژوهش
پیرامون موضوع فرم ،تأثیر آن بر روی مسائل زیستمحیطی ،اقتصادی
و اجتماعی همچنان مبهم باقیمانده است .همچنین دستیابی به اصول
مطلوب هدایت و کنترل توســعههای مصنوع ،مستلزم درک و شناخت
عمیقتــر فرم در مقیاسهای مختلف و سیاســتگذاریهای متناظر و
مؤثر بر آن میباشد ( .)Clifton et al., 2008, 17بهزعم تلن ،سنجش
و ارزیابی فرم ،ابعادی را در اختیار طراحان و برنامهریزان شــهری قرار
یدهد که میتواند زمین ه ایجاد زبان مشــترک بین آنها را شکل دهد
م
(.)Talen, 2003, 203
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با تفکیک نگاه هنجاری و اثباتی به فرم (لینچ )1381 ،و با در نظر داشتن
لزوم اتخاذ رویکرد راهبردی در مواجهه با موضوعات شــهری ،ارزیابی
فرم براســاس تئوریهای هنجاری ضرورت مییابد .در کتاب راهنمای
تدوین کدهای فرم-محور جنوب شرقی کوئینزلند ، 5تحتعنوان «نسل
آتــی برنامهریزی» 6نیز طیــف تغییر تدریجی یک دیاگــرام و نگارۀ
مفهومی معرفی شده که درعینحال ابزاری ساده و کارآمد برای شناخت
فرم شــهر است .درحالیکه بســیاری از تئوریهای مشابه ،متمرکز بر
کشــف ،تفسیر و تجزیهوتحلیل فرم میباشند ،تغییر تدریجی رویکردی
هنجاری نســبت به محیــط دارد ( .)Walters, 2007بهزعم بوئل 7و
زیبرک ،8تئوری تغییر تدریجی به «آنچه که باید باشد» میپردازد و نه
صرف ًا توصیف وضع موجود (.)Bohl & Plater-Zyberk, 2006, 6
تغییر تدریجی در ســالهای اخیر بهصورت گسترده در نظام شهرسازی
اروپا و امریکا و اخیراً در شهرهای خاورمیانه مبنای طراحی و برنامهریزی
شــهری قرارگرفته و همچنین اصول آن در راستای دستیابی به الگوی
فرم پایدار شهرها تدوینشده است .علیرغم تأکید بر اهمیت این تئوری
و رهیافت ،تاکنون پژوهشی مبنی بر تبیین شاخصهای ارزیابی انطباق
فرم با تئوری هنجاری تغییر تدریجی صورت نگرفته اســت .هرچند که
در پژوهشهای مرتبط با تغییر تدریجی بارها ضرورت آن یادآور شــده
است (.)Talen, 2003
بر همین اســاس ،هدف این پژوهش تبیین شاخصهای هنجاری فرم
شــهر در مقیاس میانی در جهــت ارزیابی انطباق آن بــا اصول تغییر

تدریجی میباشــد که «مقیاس میانی» بهمنظور محدود کردن دامنۀ
پژوهش انتخاب شــده اســت .همچنین ،انتخاب مقیاس میانی به این
دلیل صورت گرفته است که پهنهبندی – از مأموریتهای اصلی تغییر
تدریجی – با توجه به عناصر مقیاس مذکور ،مصداقهای روشــنتری
دارد.
شاخصها ،نمایانگرهایی هســتند که میتوان اطالعات مربوط به هر
پدیده را براســاس آنها گردآوری و طبقهبندی کرد .همچنین میتوانند
بر وجود یا عدم وجود یک پدیده داللت کنند .شــاخصها از جنس علم
دقیق نبوده و صرف ًا نوعی راهنما و داللتکننده هســتند برای شناسایی
و تحلیل بهتر و اعتبارشــان مستلزم استفاده از سایر دانشها و تجارب
حرفهای اســت .در این نوشتار نیز زیســتبوم مبنای تفسیر مؤلفههای
تغییر تدریجی قرار میگیرد .چرا که «رویکرد هنجاری تغییر تدریجی در
تعمیم اصول زیســتبوم از محیطهای طبیعی به محیطهای مصنوع»،
از ابداعات این رهیافت محســوب میشــود ( .)Duany, 2013تفسیر
مؤلفهها براساس دانش زیستبوم چارچوبی را فراهم میکند که مبنای
اســتخراج شــاخصهای ارزیابی هنجاری قرار میگیرد .همچنین به
دلیل اینکه مبنای هدف این پژوهش« ،ارزیابی» هنجاری فرم اســت،
چارچوبی در راستای ک ّمیسازی شاخصها نیز ارائه میکند که براساس
شــرایط و ویژگیهای نمونههای مطالعاتی مختلــف قابلیت تدقیق و
تعمیق دارند.

ارزیابی فرم شهری

یدهد (الکساندر)23 ،1384 ،؛
براســاس تعریفی که الکساندر از فرم ارائه م 

فرم شــهری محصول نیروهای مختلف در طول زمان اســت .در یک
دستهبندی کلی این نیروها یا فضایی و کالبدی هستند و یا غیرفضایی.
در حقیقــت هرکــدام از این نیروها میتوانند دریچــۀ ورود به موضوع
فرم شــهر باشــند .در این مقاله به جنبۀ فضایی و کالبدی فرم شهری
پرداختهشدهاســت .هرچند که بهطورکلی این نوشتار براساس تئوری و
رهیافت تغییر تدریجی تنظیم شــده اســت که معتقد به تأثیر مستقیم
جنبههای فضایی و کالبدی بر جنبههای غیرفضایی محیطهای مصنوع
است (.)Talen, 2002
بهطورکلی در پژوهشهای صورتگرفته پیرامون فرم شــهری یکی از
سه مجموعه فعالیت «بررســی و مطالعه»« ،سنجش »9و «ارزیابی»10
یدهد .در «بررســی و مطالعه» فرم شهری به
و یا ترکیبی از آنها رخ م 
ویژگیهای کلی فرم بهعنوانمثال الگوی مربوط به آن پرداختهمیشود.
تجزیهوتحلیل فرم نیز ذیل این مجموعه فعالیت قرار میگیرد .بررســی
و مطالعۀ فرم شهری میتواند اثباتی و یا هنجاری باشد.
سنجش فرم شهری براساس رویکرد اثباتی صورت میگیرد ،درحالیکه

هویت شهر
«ارزیابی» فرم براســاس رویکرد هنجاری اســت .به این معنی که در
ارزیابی نیز همانند ســنجش ،شــاخصها مبین فرم هستند اما اینبار
شــاخصها زاییــدۀ زمینۀ هنجــاری موردنظر – و نه فرم شــهری–
میباشــند .بهعنوانمثال «تراکم» میتواند شــاخص ســنجش فرم
باشــد .اما «دارا بودن حد مشــخصی (کمی یا کیفی) از تراکم» داللت
تدیگر ،پژوهشگر در ارزیابی فرم
بر ارزیابی فرم شــهری دارد .بهعبار 
شــهری ،درصدد یافتن فاصلۀ فرم موجود تا شــرایط بهینۀ مطرحشده
در زمینۀ هنجاری است .علیرغم اینکه حجم عظیم مطالعات پیرامون
فرم شــهری معطوف به «بررســی و مطالعه» و «سنجش» آن است
در زمینۀ «ارزیابی» فرم شــهری پژوهشهای بســیار ناچیزی صورت
گرفتهاســت ( .)Talen, 2003, 197با تبیین این مسئله ،نوشتار حاضر
درصدد بررسی چگونگی شناخت فرم شهری از طریق ارزیابی هنجاری
آن است.

روش پژوهش

(.)Pickett et al., 2016, 5; McPhearson et al., 2016, 207

تغییر تدریجی بهمثابه تئوری و چارچوب عملیاتی

دوآنی و زیبرک در ســال  1991برای اولین بار ،پیشــنهاد اســتفاده از
مفهــوم 5
تغییر تدریجی بهعنوان چارچوب طرح تنظیمی 12در طراحی و
برنامهریزی شــهرها و محلهها را ارائه کردند .در سال  2000به دنبال
کشف ارتباط بین واژهها در هنگام تدوین مجموعهای از اصول طراحی
و برنامهریزی شهری تحت عنوان «فرهنگ شهرگرایی نوین» 13توسط
آندره دوآنی و اســتفانو پلیزوید ، 14این مفهوم به صورت رسمی معرفی
و منتشــر شد ( .)Talen, 2002, 293آنها پی بردند که کلیۀ واژههای
مورداستفاده در فرهنگ مذکور به واسطۀ طیف تغییر تدریجی با یکدیگر
مرتبط و براساس همین ارتباط قابل دستهبندی هستند.
در متن فرهنگ ،تغییر تدریجی؛
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یک معیار معتبر که در این پژوهش ،نظام پایۀ زیســتبوم میباشــد،
استفاده میشود.
تبیین اصــول و مفاهیم کلیدی نظامها به مبادلۀ دانش بین آنها کمک
میکند .بنابراین در ابتدا ،هنجارهای بومشــناختی سازندۀ تئوری تغییر
تدریجی از طریق تحلیل محتوای نظریات گردآوریشده به شیوۀ مطالعۀ
کتابخانهای موردبحث قرار میگیرند .ســپس از طریق مقایسۀ تطبیقی
مفاهیم هر دو نظام (زیســتبوم و تغییــر تدریجی) نقاط لنگرگاهی در
تفســیر مؤلفهها شناسایی میشوند و براســاس آنها ،مفاهیمی از تغییر
تدریجی کــه برای تعمیم از محیط طبیعی بــه محیط مصنوع نیازمند
بازتعریف هستند ،معرفی میگردند.
منطق پژوهش تطبیقی بر پایۀ فهم مشابهتها و تفاوتهای محیطهای
اجتماعی متفاوت شکل میگیرد تا به این واسطه واقعیتهای دو محیط
با یکدیگر تطبیق و یا در صورت نیاز براســاس مفاهیم و عناصر جامعۀ
هدف بازتعریف شــوند (غفاری .)1388 ،در این مقاله ،بازتعریف شرایط
زمینــهای (تفاوتهای دو نظــام) مؤلفههای تغییر تدریجی (بســتر و
مقیاس) مقدم بر بازتعریف مؤلفهها (شــباهتهای دو نظام) میباشند.
تدیگــر از طریق ایــن بازتعریف ،مفاهیم پایۀ زیســتبوم به
بهعبار 
تئوری تغییر تدریجی تعمیم داده میشــوند .بنابراین ،مقیاس اثرگذاری
اصول بومشناختی تعیینشــده و بازتعریف مفاهیم آن براساس عناصر
توســعههای مصنوع در مقیاسهای متناظر ارائه میشود .بدیهی است
که به دلیل تفاوتهای ذاتی بین دو محیط طبیعی و مصنوع و نداشتن
تناســب به لحاظ مقیاس ،برخــی از مفاهیم از دایــرۀ مطابقت حذف
میگردند .در حقیقت این پژوهش بر پارادایم زیســتبوم برای شــهر
استوار است .براساس این پارادیم زیستبوم بهعنوان مباشری به خدمت
گرفته میشــود تا از دانش آن جهت پیشبرد و تعمیق مفاهیم طراحی
و برنامهریزی شــهری – در اینجا تغییر تدریجی – بهره گرفته شــود
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این مقاله پیرامون پرســش اصلی «چگونگی ســنجش مطلوبیت فرم
برحســب معیــار تغییر تدریجی» در مقیاس میانی بخشــی از شــهر،
شکلگرفته است .مبنای تدوین این پرسش ،ضرورت ارزیابی هنجاری
فرم شــهر و اهمیت و اعتبار مفهوم تغییر تدریجی به دلیل همراســتا
بودن آن با مفاهیم رشــد هوشمند و فرم پایدار شهر میباشد (& Bohl
 .)Plater-Zyberk, 2006; Duany, 2013در راستای نیل به هدف
پژوهش – تبیین شــاخصهای ارزیابی فرم – چارچوب انجام پژوهش
براساس فرآیند شاخصسازی تنظیم میشود.
فرایندی که در این پژوهش مبنای تدوین شاخصهای ارزیابی فرم قرار
میگیرد ،فرآیند شاخصسازی معرفی شــده توسط کیوی و کامپنهود
است (کیوی و کامپنهود .)1391 ،براساس این فرایند پس از تشریح ابعاد
مفهــوم موردنظر ،مؤلفههای مفهوم (معرفها) تبیین و شــاخصهای
تدیگر ،با حرکــت از انتزاع به
مرتبط بــا آنها ارائه میشــوند .بهعبار 
سمت واقعیت ،شــاخصهایی که نمایانگر مفهوم موردنظر هستند ،رخ
مینمایند.
در ایــن مقاله به دلیل آنکــه مفهوم تغییر تدریجــی مبتنی بر اصول
بومشــناختی شــکلگرفته اســت ( ،)Talen, 2008اصول و مفاهیم
یدهند و ازآنجا مبنای
زیستبوم چارچوب تشــریح مؤلفهها را شکل م 
استخراج شــاخصهای ارزیابی فرم قرار میگیرند .در همین راستا ،به
روش تحلیــل تطبیقی و با رویکرد کیفی از طریق مقایســه و تطبیق
مفاهیم پایۀ زیســتبوم و تغییر تدریجــی و بازتعریف آنها ،مؤلفههای
هنجــاری تدقیق و شــاخصهای فرم منطبق با تغییــر تدریجی ارائه
تدیگر برای اســتخراج شاخصها ،از شیوۀ استناد به
میگردند .بهعبار 
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«سیســتم طبقهبندی براساس طیف مفهومی روســتا تا شهر بهمنظور تنظیم
عناصر طراحی و برنامهریزی شــهری در نظمی کارآمد میباشــد .سیســتم
ساماندهی که براســاس آن بهتمامی گونههای عناصر طراحی و برنامهریزی
شــهری ،مکانی منتسب میشــود .بهعنوانمثال شــدت خیابان ،15شهریتر
از معبر ،16جداســازی ســوارهرو از پیادهرو توســط جدول نســبت به جوی
آب ،شــهریتر و دیوار آجری نســبت به نوع چوبی آن دارای شدت شهری
قابلتوجهتری میباشد .با پهنهبندی این طیف ،تغییر تدریجی بهعنوان مبنای
سیستم منطقهبندی رایج امروز ،شکل میگیرد .پهنههای این طیف عبارتاند
از روســتایی ،17حومهشهری ،18کلیت شــهر ،19مرکز شهر 20و هسته شهر»21
(.)Duany, 1999, A4.1

براساس دیدگاه زیبرک و بوئل میتوان دو چارچوب اصلی برای مفهوم
تغییر تدریجی در نظر گرفت:
 چارچــوب مفهومی برای شــناخت بهتر کیفیتهــای متمایز کنندۀمکانهای روستایی ،حومهشهری و شهری از یکدیگر؛ و
 مبنای شکلگیری نقشههای عملیاتی و ضوابط و مقررات مکانسازی(.)Bohl & Plater-Zyberk, 2006, 6

هویت شهر
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تدیگــر ،تغییــر تدریجی هــم بهعنوان یک مفهــوم عام 22با
بهعبار 
ویژگیهای مشــخص – کــه در ادامه به آنها پرداخته خواهد شــد –
موردتوجه قــرار میگیرد و هم بهعنوان مفهوم خــاص 23به مدلی که
نوشهرگرایان براساس اصول عام تغییر تدریجی تدوین و ارائه کر دهاند
اطالق میشود .همچنین میتوان برای تغییر تدریجی مفهومی دوگانه
تدیگر ،تئوری تغییر تدریجی هم ناظر به خصوصیات
قائل شد .بهعبار 
«فرآورده» طراحی اســت (بُعد ماهوی) و هم در جایگاه مبنای تدوین
ضوابــط و مقررات هدایت و کنترل مکان ،چارچوب چگونگی «فرایند»
طراحی شــهری (بُعد رویهای) را میســازد (شــکل  .)1براساس این

تئــوری ،ویژگی مکانی به لحــاظ کاراکتر طبیعی و مصنوع ،مهمترین
نقــش را در نتیجۀ طرح و برنامــه دارد (,Duany & Talen, 2002
 .)251قابلذکر اســت که شرح و بســط جایگاه تغییر تدریجی بهمثابه
ابــزار تجزیهوتحلیل از حوصلۀ این مقاله خارج بوده و میتواند بهعنوان
موضوع یک پژوهش مستقل مطرح شود.
صاحبنظران متع ددی که بعض ًا دارای رویکردهای متفاوتی میباشــند
و حتــی بینش حاکم بــر نظریات آنها برآمــده از نهضتهای متفاوتی
نیز هســت ،به جنبههای مختلف تغییر تدریجی اشارهکر دهاند .برخی از
صاحبنظران از منظر تئوری با مفهوم تغییر تدریجی مواجه شــدهاند و
برخی دیگر بهتناسب کاربرد آن بهعنوان ابزار و رهیافت تدوین ضوابط
و مقررات و شیوۀ تجزیۀ و تحلیل ،موضعگیری خود را روشن ساختهاند.
در جدول  1مهمترین اظهارات این صاحبنظران ارائهشده است.
ازآنجاییکه تغییــر تدریجی در جایگاه چارچوب عملیاتی مبنای تدوین
ضوابــط قــرار میگیرد (سیســتم منطقهبندی) ،مــدل تغییر تدریجی
ارائهشده توسط نوشــهرگرایان برای شهرهای آمریکا براساس سطح و
شدت کاراکتر شهری به شش پهنۀ مجزا و یک پهنه برای اختصاص به
محدودههای عملکردی خاصی که به لحاظ کاراکتر شهری قابل ارزیابی
نیســتند (بهعنوانمثال مجتمعهای بیمارستانی ،فرودگاهها ،محلهای
دفع زباله و مانند آنها که مناســب پهنههای شهری نیستند و از طرف
دیگر پیامدهای جانبی مخربی چون غبار ،آلودگی و ســروصدا دارند ،و
باید با رعایت حریم از مناطق مســکونی در نظر گرفته شــوند) تقسیم
میشود :پهنههای ( T1حفاظت روستایی( T2 ،) 30ذخیره روستایی،) 31
( T3حومه شــهری)( T4 ،کلیت شهر)( T5 ،مرکز شهر) و ( T6هسته
شهر) و ( SDپهنه ویژه( ) 32شکل ( )2مرادی و امیرهدائی.)1389 ،
پــس از مرور مبانی نظری پیرامون موضوع ،به دلیل آنکه اســتخراج
مؤلفهها نیازمند همســطح سازی اســت ،اصول (در واژۀ عام) موردنظر

شکل  .1کاربرد دوگانۀ تغییر تدریجی.
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جدول  .1اظهارات صاحبنظران پیرامون مفهوم تئوری و رهیافت تغییر تدریجی.
صاحبنظران

مفاهیم ،تأکیدات و کاربرد تغییر تدریجی

()Duany & Talen, 2002, 249

ایجاد ارتباطی معنادار بین مکان و برقراری تعادل بین شهر و طبیعت.
لدهنده به نسوج حیات جهان شهرها (برخالف
تنیده کردن شهر و طبیعت در یکدیگر بهعنوان تاروپود شک 
رویکردهای موجود به ارتباط بین شهر و طبیعت).
تعمیم نظم موجود در سیستمهای طبیعی به محیطها و حتی هستههای شهری.

()Talen, 2002, 294,310

بررسی تراکم گونههای زیستی در عرصۀ بیجان شهرها بهواسطۀ تغییر تدریجی.
جداییناپذیر ساختن شهر از طیف تغییر تدریجی محیطهای طبیعی.
«پیوند عناصر مصنوع به اکولوژیهای طبیعی در قالب سیستمی یکپارچه» و «خلق محیطهای ایمرسیو
بهواسطۀ سیستمی که درصدد ایجاد یکپارچگی و انسجام در مکان است» بهعنوان اهداف تغییر تدریجی.

24

تمایز گونههای محیط (پهنههای طیف تغییر تدریجی) از یکدیگر براساس سطح کاراکتر شهری.
افزایش تدریجی تراکم ،مقیاس ساختوساز و میزان مصرف زمین با دور شدن از پهنههای با کاراکتر روستایی و
نزدیک شدن به پهنههای با کاراکتر شهری.
الگوی فرم شهری و الگوی تغییر آن در طول زمان.
تعیین جایگاه شهرها در نظم کالن طبیعی و بهرهمندی از نظم طبیعی بهعنوان مبنای تخصیص عناصر مصنوع.
راهحل مسائل فرم کالنشهرها ناشی از اختالط نامناسب (برحسب کاراکتر شهری) عناصر مصنوع.
مبنای تدوین ضوابط جهت تنظیم اختالط عناصر مصنوع مختلف در مقیاسهای محله ،شهرک ،شهر و منطقه.
تدوین ضوابط تغییر تدریجی براساس تأثیر آنها بر روی کاراکتر شهری ،مکانسازی و فرم باهمستان و نه
براساس فرمولهای ریاضی.
رهیافتی مکان محور برای تدوین ضوابط طراحی و برنامهریزی شهری.
پیوند ارزشهای شهرگرایان و محیطزیستگرایان.
ایجاد ارتباط بین کاراکتر مکان و موقعیت جغرافیایی آن بر روی مقطعی عرضی از مرکز شهر تا کرانۀ روستا.

تئوری تغییر تدریجی در حقیقت نوعی اکتشاف است تا اختراع و نوآوری.
مؤثرترین اندیشه در تئوری و عمل منبعث از جنبش شهرگرایی نوین و در راستای رشد هوشمند.
مکانمحور بودن.

5

تغییر کاراکتر – و فرم –در طول زمان براساس طیف تغییر تدریجی.
انطباق پهنههای طیف تغییر تدریجی بر الگوی فرم شهری هنجاری در امریکا.

27

تغییر پیچیدگی ،تراکم و کاراکتر پهنهها ناشی از تغییر موقعیت مکانی و نیز در طول زمان تا دستیابی به شرایط
28
کلیماکس.

6

(Bohl & Plater-Zyberk, 2006,
)14
)�Carmona, Marshall, & Ste
vens, 2006, 217; Carmona et
)al., 2010, 319
()Marcantonio, 2007, 18
()Talen, 2008, 32
()Richards, 2008, 3
(Duany, Wright, & Sorlien,
)2009, vii
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الگوی تدوین ضوابط فرم-محور در سند کدهای هوشمند.

26

()Ben-Joseph, 2005b, 188–89
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افزودن موضوع زیستگاههای انسانی به برش عرضی 25مورداستفاده در تجزیهوتحلیل اکولوژی مکان.

()Ben-Joseph, 2005a, 12

59

س الناز امیرهدائی
مهند
بهار ،بهزادفر،
مصطفی
الحسابی ،د
دکتر مهران
هویت شهر
1390
تابستان
کترپنجم/
سال
علیهشتم/
شماره

تغییر تدریجی براساس میزان عملیاتی بودنشان در قالب سلسلهمراتبی
از چشمانداز تا سیاست تفکیک میشوند و اصولی که در سطح سیاست
طبقهبندی ش دهاند ،مبنای اســتخراج مؤلفهها قرار میگیرند (شکل.)3
قابلذکر اســت که دستهبندی اصول تغییر تدریجی در قالب چشمانداز،
هدف کالن ،هدف خرد ،راهبرد و سیاست یک چارچوب مفهومی است
که عالوه بر تأکید بر چند ســطحی بــودن نظام هدایت و کنترل تغییر
تدریجی ،بهمنظور انتخاب مؤلفههای همسطح برای تدوین شاخصها
ارائهشــده اســت .بنابراین محل بحــث تفاوتهایی کــه بین عناصر
هدفگذاری از منظر رویکردها و نظریهپردازان مختلف داخلی و خارجی
در جریان پروژههای طراحی شهری مطرح میشود ،نمیباشد.

هویت شهر
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اصول و مفاهیم کلیدی بومشناسی بهعنوان مبنای پژوهش
استفاده از مفاهیم بومشناســی در تدوین اصول طراحی و برنامهریزی
شهرها امر بیسابقهای نیست .اما از این مفاهیم بهعنوان مبنایی جهت
تعیین حد و حدود یک تئوری یا اصل دیگر ،بسیار محدود استفادهشده
است .همچنین ،تاکنون از اصول بومشناسی برای «پیشبینی» الگوی
رشــد شهری اســتفادهش دهاســت ،درحالیکه تغییر تدریجی بهعنوان
«تئوری هنجاری» ،از آن اصول در راســتای یکپارچهسازی و انسجام
محیط مصنوع و طبیعی بهره میبرد.
اکولوژی دانش مطالعۀ رابطۀ بین سازوارهها و محیطزیستشان بهعنوان
مجموعهای از عناصر مختلف شــامل سایر سازوارهها زنده و اثرات آنها
و مشــخصات کالبدی مکان مانند اقلیم و شــرایط خاک میباشد .تلن
توانایی تغییر تدریجی در حل تنشهای موجود را ناشی از اعتبار مفاهیم
یداند کــه تئوری تغییر تدریجی را شــکل دا دهاند
پایۀ بومشناســی م 
( .)Talen, 2002, 301عالوهبر این در بررسی پیشینۀ تغییر تدریجی
میتوان مشــابهتهایی را در اهداف طراحــی و برنامهریزی مبتنی بر
اصول اکولوژی و تغییر تدریجی یافت که با افتراقات عمیقی نیز همراه
هستند ( .)Kelbaugh, 2013; Rahnama et al., 2012در حقیقت

همین افتراقــات موجودیت تغییر تدریجی را بهعنوان یک تئوری نوین
و منحصربهفرد رقم میزنند .شاخصهای ارزیابی فرم شهری براساس
افتراقات و مشابهتها بین زمینهای که منشأ تبیین مفاهیم بومشناسی
میباشــد (محیط طبیعی) و زمینهای که اصــول تغییر تدریجی در آن
اعمال میشود (محیط مصنوع) استخراج میشوند.
اصــول و مفاهیم کلیدی بومشناســی بــه دلیل گســتردگی و تنوع
زیــاد در منابــع مختلــف در قالبهــا و گونهشناســیهای متفاوتی
ارائهشــدهاند (اردکانی1393 ،؛ ;Cain, Bowman, & Hacker, 2014
 .);Pickett, Kolasa, & Jones, 2007در این بین 30 ،مفهومی که
«اعضاء جامعۀ بومشناســی بریتانیا »33در سال  1986به آنها بهعنوان
مهمترین اصول بومشناسی رأی دادند (Pickett, Kolasa, & Jones,
 )2007, 4به دلیل جامع بودن نســبی ،در ایــن مقاله مبنای پژوهش
قرار میگیرند .بررســی تفصیلی اصول تغییر تدریجی در الیهها و ابعاد
مختلــف ماهوی و رویهای و مفاهیم پایۀ اکولوژی بهطور عام ،نشــان
یدهد که از بین  30مفهوم پایۀ بومشناســی ،تغییر تدریجی در جهت
م
تبیین سیاســتهای خود در عرصههای شهری ،مفاهیم «اکوسیستم»،
«توالی« ،»34مجموعۀ زیستی« ،»35تنوع» و «همفرگشتی »36را از این
نظام پایه وام گرفته است .اســتخراج شاخصهای انطباق فرم شهر با
تئوری هنجاری تغییر تدریجی ،مســتلزم تبییــن مفاهیم مذکور ،نحوۀ
تعمیم آنها به عرصههای شهری و بازتعریف آنها است.
بررسی تطبیقی مفاهیم پایۀ بومشناسی و مبانی و رهیافت
تغییر تدریجی
در این پژوهش ،بررسی تطبیقی مفاهیم بومشناسی و تغییر تدریجی در
دو سطح صورتگرفته است .در سطح کالن ،مقیاس و محیطهایی که
بستر اعمال اصول بومشناسی و تغییر تدریجی هستند بررسیشدهاند و
در ســطح دوم ،ترجمان مفاهیم پایۀ بومشناسی و کاربرد آنها در تبیین
اصول تئوری و رهیافت تغییر تدریجی موردنظر بودهاســت .انطباق دو

شکل  .2مدل تغییر تدریجی ارائهشده توسط نوشهرگرایان)Source: Duany & Brain, 2005, 329( .

هویت شهر
مفهوم درســطح کالن ،حد و حدود تئوری را مشــخص میسازد و در
سطح اصول و مفاهیم پایه ،منجر به تبیین شاخصها میشود .بررسی در
سطح کالن معطوف به دو موضوع مرتبط باهم «مقیاس» و «بستری»
است که دانش اکولوژی و تئوری تغییر تدریجی در آنها معنا مییابند.
تغییر تدریجــی از دو جنبه ،اهمیت مقیاس را از حوزۀ بومشناســی به
یدهــد؛  )1تأکید بر این
حوزۀ طراحی و برنامهریزی شــهری تعمیم م 
موضوع کــه گونههای مختلف عناصر ســازندۀ محیط در مقیاسهای
مختلف متناسب با ســطح کاراکتر شهریشان مکانیابی میشوند)2 ،
یکپارچــه کردن طراحی در تمام مقیاسها (هدایت و کنترل براســاس
اصل فراکتال) .چرا که تغییر تدریجی بهواسطۀ یک الگو بهطور همزمان
در چنــد مقیاس مداخله میکنــد (.)Duany & Talen, 2002, 251
با ایــن مقدمه ،نحوۀ انطباق الیههــای کالن اکولوژی و اصول تغییر
تدریجی و بازتعریف مفاهیم آن در قالب جدول  2ارائهش دهاست.
در ســطح دوم انطباق ،مؤلفههای تغییــر تدریجی مبتنی بر اصول پایۀ
زیســتبوم شــکل میگیرند .به همین منظور ،ابتدا تفسیر مؤلفههای
استخراجشده براساس مفاهیم پایۀ زیستبوم در هر دو نظام زیستبوم
و تغییر تدریجی بررســی میشــوند و از مقایســه و تطبیق آنها ،نقاط
لنگرگاهی هر مؤلفه شناســایی میشــود .مقصــود از نقاط لنگرگاهی
مســائلی از هر مؤلفه است که بنیاد آن مفهوم را میسازند و در حقیقت

براساس....
مقیاس
پنجم /در
فرم شهری
شاخص
تبیین
میانی1390
تابستان
بهار و
هایسال
هشتم/
شماره

براســاس آنها مؤلفه معنا مییابد .ســپس براســاس زمینههای افتراق
زیستبوم و تغییر تدریجی که در سطح کالن به آنها پرداخته شد (بستر
و مقیاس) ،نکاتی که نیازمند بازتعریف هستند تعیین میشوند (جدول.)3
برای تبیین شــاخصها ،بازتعریف این مفاهیم براساس چارچوب تغییر
تدریجی ضروری است (جدول .)4
درنهایت پس از مقایســۀ تطبیقی بین تفسیرهای موجود از مؤلفهها در
هر دو نظام و اســتخراج نقاط لنگرگاهــی و بازتعریف مفاهیم بنیادین
هر مؤلفه ،شــاخصهای مرتبط با هر مؤلفه اســتخراج میشوند .برای
کمی ســاختن مفاهیم تعیین یک چارچوب کالن برای شکل دادن به
رابطهها ضروری اســت .به همین منظور و در راستای ممانعت از ایجاد
«افســونزدگی آماری» (گلــکار )1393 ،از ارائــۀ روابط و فرمولهای
پیچیده که قابلیت تفســیر پژوهشــگر را در مراحل آتی پژوهش سلب
مینماید ،پرهیز شدهاســت .کلیۀ شاخصها – بهجز شاخص تنوع گونه
پهنه و گونه عنصر که بر طبق شاخص تنوع در حوزۀ بومشناسی تبیین
شــ دهاند ( – )Shannon & Weaver, 1949براســاس رابطۀ کلی
فراوانی نسبی شــکلگرفتهاند .در جدول  5و  6تعریف ،نحوۀ محاسبه،
نوع شاخص ،مقیاس مطالعه و اثرگذاری و وضعیت که شاخص براساس
آن سنجیده میشود ،ارائهشده است.

هویت شهر

شکل  .3سلسلهمراتب اصول منتج از رهیافت تغییر تدریجی.
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جدول  .2چگونگی انطباق و بازتعریف الیههای کالن بستر و مقیاس اکولوژی و تغییر تدریجی.
الیه/نظام

بوم شناسی

تغییر تدریجی

بستر

محیطهای طبیعی

محیطهای مصنوع در مقیاسهای مختلف

مقیاس

زیستشناختی

گونۀ عناصر مصنوع (ساختمان ،معبر و )...

سازوارههای منفرد

شکلشناسی

جمعیت
مجموعۀ زیستی

پهنههای تغییر تدریجی

زیستبومشناسی

کل محدوده
منطقۀ شهری

فضایی

از سلول تا کرۀ زمین

زمان

دورههای زمانی مختلف منطبق بر توالی

فضایی

کالن

شهر
میانی

پاره شهر
محله

خرد

فضای شهری

دورههای زمانی مختلف منطبق بر تحوالت مکان

زمان

جدول  .3مقایسه و تطبیق تفسیر مؤلفهها در دو نظام بومشناسی و تغییر تدریجی.

مؤلفه و تفسیر آن

هویت شهر

نقاط لنگرگاهی
حوزۀ بومشناسی

مؤلفه

بازتعریف

تغییر تدریجی
اکوسیستم نظم زنجیرهای زیستبومشناسی (طیف)

ایجــاد طیفــی از شکلگیری طیف

شماره سی و یکم /سال یازدهم /پاییز 1396

محکوم به حذف همجواریهای نامناسب

محیطهــای انســانی کنترل همجواریها

تنوع زیستی بهعنوان معیار شکلگیری طیف

برحسب کاراکتر شهری

همجواری
معیار شکلگیری طیف

(( )Pickett, Kolasa, & Jones, 2007, 11–12اردکانــی،
)1393
مجموعۀ

ارتباط متقابل سازوارهها با یکدیگر

زیستی

ارتباط متقابل سازوارهها با محیط اطراف

ایجاد ارتباط معنادار بین هماهنگی ارگانیسمها مجموعۀ زیستی
مکان و کاراکتر شهری

تعریف مجموعۀ زیســتی براســاس  )1ویژگی ساختاری  )2ویژگی خلــق
ایمرسیو

عملکردی  )3زیستگاه کالبدی
;(Steiner, 2016, 57; McGrath & Pickett, 2011, 59
)Odum & Barrett, 2005
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براساس رویکرد

مفاهیم نیازمند

محیطهــای

بــا یکدیگر و با محیط معیــار شــکلگیری
اطراف
تبلور مفهــوم وحدت
در عیــن کثــرت در
مجموعۀ زیستی

مجموعههای زیستی

هویت شهر

براساس....
مقیاس
سالشهری
هشتم /فرم
شاخصهای
تبیین
میانی1390
تابستان
پنجم/دربهار و
شماره

ادامه جدول  .3مقایسه و تطبیق تفسیر مؤلفهها در دو نظام بومشناسی و تغییر تدریجی.
تنوع

تنوع زیستی در سه مقیاس زیستبومشناسی ،گونه و ژن ایجاد گونههای متمایز و وجــود تنــوع در مقیاسهای بروز تنوع
شــکلگیری تنوع براســاس تغییر در ترکیب ،ســاختار و
عملکرد هرکدام از مقیاسها

متنوع محیط
بهینــه

مقیاسهای مختلف

معیار شکلگیری تنوع

ســاختن شــکلگیری تنــوع

(Ives, 2007, 102; Adler & Tanner, 2013,

تنــوع اجتماعــی و

(اردکانی140) )1393 ،

زیســتمحیطی بهطور

براساس معیار متناسب

همزمان
توالی

تغییر و دگردیســی مجموعۀ زیســتی در راستای تکامل دگردیســی (تکامــل) پو
پهنهها در طول زمان در

تدریجی
تکامــل تدریجی مجموعۀ زیســتی از طریق تغییر در ()1
گونهها )2( ،ساختار جمعیتی و ( )3میزان قابلیت دسترسی

یــی شرایط کلیماکس

یا

زیستبومشناسی

راســتانی نیل به شرایط بعد زمان

تکامــل مجموعــۀ
زیستی

کلیماکس (توالی زمانی) شــرایط کلیماکــس
بهعنــوان

به منابع

معیــار

شرایط کلیماکس مترادف شرایط تعادل برای اکوسیستم

بررسی جریان تکامل

پویا بودن اکوسیســتم بهعنوان یک واحد در حال تکامل

اکوسیستم

(ایستا نبودن اکوسیستم در شرایط کلیماکس)
& (Steiner, 2016, 3; Townsend, Begon,
(اردکانیHarper, 2008, 23) )1393 ،
همفرگشت کنش متقابل گونههای زیستی در جهت تکامل یکدیگر

اصالح و تنظیم اختالط نقش عناصر در تکامل معیــار تنظیم اختالط

(Townsend, Begon, and Harper 2008,

عناصر مصنوع مختلف

عناصر مصنوع مختلف

یکدیگر

)51,252

تکامل عنصر

جدول  .4بازتعریف مؤلفهها براساس رویکرد تغییر تدریجی.

همجواری

در رویکرد تغییر تدریجی همجواری به معنای کنار هم قرار گرفتن پهنههایی اســت که دارای کاراکتر شــهری متفاوتی هســتند .براساس مفهوم

هویت شهر

مفاهیم

بازتعریف

اکوسیســتم در اکولوژی ،پهنههایی که در کنار یکدیگر قرار میگیرند میبایســت سطح کاراکتر شهری آنها دارای تفاوت بارز نباشند .بهعنوانمثال
شهری پهنههایی که مجاور یکدیگر قرار میگیرند به یکدیگر نزدیکتر باشد ،محدودۀ موردمطالعه انطباق بیشتری با اصول هنجاری تغییر تدریجی
دارد.
معیار

5

در اکولوژی طیف مجموعههای زیستی که در نهایت اکوسیستم را میسازند براساس تنوع زیستی شکل میگیرد .در تغییر تدریجی کاراکتر شهری

شکلگیری طیف (شدت شهری) معیار شکلگیری این طیف قرار میگیرد .در رهیافت تغییر تدریجی عناوین «روستایی»« ،حومهشهری» و «شهری» داللت بر سطح
متفاوت کاراکتر شهری دارد و نه تمایزات جغرافیایی ،حقوقی و اجتماعی که منتسب به هریک از این توسعههای مصنوع است .چنانکه میتوان در
محدودۀ داخل شهر نیز این طیف را جستجو کرد .در این پژوهش در راستای آشکار کردن الیههای بنیادین تغییر تدریجی از مفاهیم «غلبۀ محیط
طبیعی بر مصنوع»« ،شرایط میانی» و «غلبۀ محیط مصنوع بر طبیعی» بهعنوان نمایانگرهای سطح کاراکتر شهری استفاده شده است.

6
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قرار گرفتن پهنهای با ویژگیهای هستۀ شهر در کنار پهنهای با ویژگیهای طبیعی از نوع همجواری نامناسب تلقی میشود .هرچقدر سطح کاراکتر

63

 1390الناز امیرهدائی
مهندس
بهار ،بهزادفر،
مصطفی
الحسابی ،د
دکتر مهران
هویت شهر
تابستان
کترپنجم/
سال
علیهشتم/
شماره

ادامه جدول  .4بازتعریف مؤلفهها براساس رویکرد تغییر تدریجی.
پهنههای موجود بر روی طیف تغییر تدریجی معادل مجموعۀ زیســتی در زیســتبوم در نظر گرفته میشــوند .هر پهنه محدو دهای متشکل از
مجموعۀ

تدیگر برای هر محدوده میتوان سطح معینی از شدت شهری را در وضع موجود در
گونههای مختلف عناصر و با شدت شهری معین است .بهعبار 

زیستی

نظر گرفت .اکوزون بهعنوان مفهوم معادل پهنههای تغییر تدریجی استفاده شده است ( .)Talen, 2002, 295همچنین هر پهنه مجموعهای
37

از عناصر با گونههای مختلف اســت که معیار گونهبندی آنها سطح شدت شهری میباشد .شدت هرگونه عنصر میبایست متناسب با شدت پهنه
باشد تا محیط ایمرسیو شکل گیرد.
معیار شکلگیری مجموعههای زیستی که در تغییر تدریجی به آنها پهنه یا اکوزون اطالق میشود ،در حقیقت معیارهای پهنهبندی براساس شدت
معیار

شــهری و یا میزان غلبۀ محیط مصنوع و طبیعی بر یکدیگر میباشــد .این معیارها براساس پژوهشهای صورت گرفته در حوزۀ تغییر تدریجی و با

شکلگیری

توجه به اینکه هدف این پژوهش ارائۀ شــاخصهای ارزیابی فرم در مقیاس میانی اســت ،میزان نزدیکی به شریانهای اصلی ،تراکم جمعیتی بلوک

مجموعههای

شــهری ،محیط بلوک شهری و سطح و شدت اختالط کاربری زمین در بلوک شهری معرفی میشود (.)Ibes, 2013, 70; Talen, 2009, 25

زیستی

قابلذکر است که اکوزونها در مقیاس بلوکهای شهری تعیین میشوند.

مقیاسهای

مقصــود از تنوع در رویکرد تغییر تدریجی در دو مقیاس تجلی مییابد )1 :در عناصر مصنوع (ســاختمانها ،معابر ،جلوخانها) و در قالب گونههای

بروز تنوع

متنوع از هر عنصر که فهرســت آنها و گونههای متناظرشان براســاس ویژگیهای محدودۀ موردبررسی و امکانات و محدودیتهای مطالعه تعیین
میشــوند؛  )2در پهنهها یا اکوزونهای تغییر تدریجی ،به این معنا که هر محدودهای که منطبق بر اصول تغییر تدریجی باشــد ،دارای پهنههایی با
گونههایی مختلف است.
تنوع در گونههای عناصر مصنوع و پهنههای تغییر تدریجی براساس سطوح مختلف کاراکتر شهری ایجاد میشود .سطح کاراکتر شهری در پهنهها

معیار

در قالب معیارهای پهنهبندی ذکر شــده در قســمت «معیار شکلگیری مجموعههای زیستی» تجلی کالبدی مییابد .اما در مورد عناصر ،هرکدام از

شکلگیری تنوع آنها میبایست براساس مشخصات کالبدی و داللتشان بر سطوح مختلف شدت شهری ،گونهبندی شوند .بهعنوانمثال در مورد ساختمانها ،ارتفاع
ساختمان معیاری است برای تعیین سطح شدت شهری .به صورتی که سطح شدت شهری در ساختمان نه طبقه بیشتر از ساختمان دوطبقه است.

کلیماکس

در ارزیابی فرم مبتنی بر تغییر تدریجی ،کلیماکس به وضعیتی اطالق میشود که محدودۀ موردمطالعه دربردارندۀ طیفی از پهنهها با سطوح کاراکتر

هویت شهر

شهری مختلف است و بین آنها تفاوت فاحش و زنندهای مبنی بر وجود ناهمجواری نامناسب دیده نمیشود.
تکامل مجموعۀ زیســتی که به معنای تکامل هر اکوزون اســت ،به جریانی اطالق میشــود که طی آن گونۀ حال حاضر پهنه بهگونهای با سطح
تکامل مجموعۀ باالتر شدت شهری تغییر مییابد .چگونگی این جریان حائز اهمیت نبوده بلکه هدف صرف ًا بررسی حضور پهنه در شرایط گذار به سطح باالتر شدت
زیستی

شهری است.
اختالط عناصر مصنوع مختلف به معنای کنار هم قرار گرفتن گونههای مختلف عناصر و تشکیل اجتماعی به نام پهنه یا اکوزون است .بهعنوانمثال
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معیار تنظیم

گونۀ ســاختمانی (الف) میبایســت مجاور گونۀ معبر (الف) یا (ب) واقع شود .در بطن تغییر تدریجی گونهبندی عناصر مبتنی بر سطح شدت شهری

اختالط عناصر صورت میگیرد و برای تعیین اختالط صحیح و مناســب آنها با یکدیگر میبایســت گونههایی از عناصر انتخاب شوند که دارای سطح شدت شهری
مصنوع مختلف متناســب با یکدیگر و متناســب با پهنهای که در آن قرار دارند باشــند .بهعنوانمثال نمیتوان در پهنهای که دارای ویژگیهای هسته شهری است
(سطح باالی شدت شهری) نمیتوان ترکیب دوگانۀ ساختمانهایی با سطح متوسط کاراکتر شهری و معابر مجاور آنها با سطح پایین شدت شهری
را بهطور همزمان داشت.
تکامل عنصر

تکامل هر عنصر به معنای تغییر گونۀ حالحاضر آن بهگونهای با ســطح باالتر شــدت شهری است .همانطور که در قسمت «معیار شکلگیری
تنوع» بیان شد ،سطوح متفاوت شدت شهری در هر عنصر براساس ویژگیهای کالبدی خاص همان عنصر متجلِی میشود.

هویت شهر
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جدول  .5تعریف شاخصها.
بُعد

مؤلفه

بُعد

زیستبوم

شاخص
عنوان شاخص

تعریف

همجواری

شــاخص همجواری داللت بر مجموع ســطوح تناســب پهنههای مجاور هم به لحاظ شدت شهری دارد.

ماهوی

تدیگر در محدودۀ موردمطالعه هرچه پهنههای مجاور هم ،سطح شدت شهری نزدیکتری به یکدیگر
بهعبار 
داشته باشند ،میزان این شاخص باالتر است.
تسلسل مکانی

شــاخص تسلسل مکانی براساس نسبت تعداد همجواریهای مناسب (دارای حداکثر سطح تناسب) به تعداد
کل همجواریهای موجود تبیین میشود .به این معنی که اگر در محدودهای هیچ همجواری نامناسبی وجود
نداشــته باشد ،میتوان ادعا کرد که محدودۀ موردنظر تسلســل منظمی است از پهنههایی که شدت شهری
متنوع دارند.

مجموعۀ

برحسب تعداد

یدهد که تا چه اندازه گونه عناصر موجود در پهنه از شدت شهری متناسبی با پهنۀ
این شــاخص نشــان م 

زیستی

گونه

موردنظر برخوردارند .ازآنجاییکه فراوانی گونه عناصر موجود مختلف اســت ،هم برحســب تعداد گونه عنصر
متناســب با شدت شــهری پهنه و هم برحسب جمعیت عناصر متناسب با آن (بهعنوانمثال تعداد معابری که

برحسب جمعیت کاراکتر متناسب با پهنه دارند) سنجیده و ارزیابی میشود.
عناصر
سازواری گونه عناصر با

براســاس شاخص سازواری گونه عناصر با یکدیگر ،تناسب سطح شدت شهری گونه عناصر موجود در پهنه

یکدیگر

سنجیده میشود .این شاخص در کل پهنه از مجموع سطوح سازواری هر دو گونه عنصر همجوار هم به دست
شهری استخراج شود .قابلذکر است که وضعیت تناسب هر دو گونه عنصر مجاور هم در نمونههای مطالعاتی
مختلف و براساس گونه عناصر موجود در آنها تعیین خواهد شد.

تنوع

تنوع گونه پهنه

شاخص تنوع گونه پهنه ،میزان تنوع پهنههای موجود که براساس شدت شهری پهنهبندی ش دهاند را

شاخص تنوع گونه عنصر ،میزان تنوع گونههای متفاوت عناصر موجود که براساس شدت شهری گونهبندی
یدهد .شاخص تنوع گونه عنصر از مجموع شاخصهای
شدهاند را برحسب تعداد ،فراوانی و غالبیت آنها نشان م 
گونههای موجود از عنصر موردنظر به دست میآید.

6
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یدهد.
برحسب تعداد ،فراوانی و غالبیت آنها نشان م 

تنوع گونه عنصر

هویت شهر

میآید .بنابراین میبایست ابتدا تعداد حاالت همجواری بین هر دو عنصر و وضعیت تناسب آنها به لحاظ شدت
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ادامه جدول  .5تعریف شاخصها.
یدهد که آیا کل محدودۀ موردمطالعه تسلسل منظمی
شــاخص کلیماکس بهعنوان یک شاخص کیفی نشان م 
توالی

بُعد

کلیماکس

رویهای

از پهنههای با کاراکتر شــهری متنوع هســت یا خیر .بنابراین اگر شاخص تسلسل مکانی یک باشد ،محدوده در
شرایط کلیماکس قرار دارد.
شاخص گذار نیز به هم بهصورت کیفی و هم کمی مطرح میشود .اگر مطالعۀ اسناد طرحهای توسعۀ پیشنهادی

گذار

برای محدودۀ موردنظر حاکی از این باشــد که پهنه در حال تغییر اســت بهگونهای که در افق طرح دارای سطح
باالتر کاراکتر شــهری خواهد بود ،بنابراین محدوده در وضعیت گذار قرار دارد .بررسی وجود حالت گذار ،فقط در
پهنههایی که بهعنوان همجواریهای نامناسب شناختهشدهاند صورت میگیرد.
این شاخص برحسب تعداد حاالت ناسازوار در حال تغییر (از هر عنصر) بهکل حاالت ناسازوار آن تعیین میشود.

همفرگشت

دگردیسی عناصر وضعیت در حال تغییر به معنای تغییر سطح کاراکتر شهری است که براساس پیشنهادات طرحهای توسعۀ موجود
برای محدوده ارزیابی میشود .بهعنوانمثال اگر براساس ضوابط پیشنهادی یک طرح توسعه ارتفاع ساختمانی در
افق طرح از سهطبقه به پنج طبقه افزایش یابد ،بهعنوان گونه عنصر در حال تغییر شناخته میشود.

جدول  .6تبیین شاخصهای ارزیابی فرم ،نحوۀ محاسبه ،نوع ،مقیاس ریختشناسانه شاخص و مقیاس بررسی آن و وضعیت مبنای بررسی.
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جدول  .7چارچوب کلی استخراج سطوح تناسب هر دو پهنۀ مجاور هم (شاخص همجواری بین هر دو پهنه).

در این پژوهش با تأکید بر توسعۀ دانش بهواسطۀ برقرار کردن ارتباطات
میانرشتهای ،مفاهیم پایۀ بومشناســی مبنای استخراج شاخصهای
هنجــاری ارزیابی فرم قرارگرفت .چراکه تغییر تدریجی شــعور نهفته

6

هویت شهر

نتیجهگیری
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عالوه بر این مبنای محاســبۀ شــاخص همجواری کل که مربوط به
مجموع سطوح تناسب شدت شهری هر دو پهنۀ مجاور هم است ،جدول
 7میباشــد .این جدول بر اســاس مفهوم همجواری و متناسب بودن
پهنههای مجاور هم به لحاظ ســطح شدت شهری تدوینشده است .در
تنظیم این جدول برای تعیین شدت شدت شهری از سه سطح کلی غلبۀ
محیط مصنوع بر طبیعی ،شرایط میانی و غلبۀ محیط طبیعی بر مصنوع
استفا دهشدهاست .برای شــرایط میانی نیز دو حالت سوگیری به سمت
غلبۀ محیط مصنوع بر طبیعی و سوگیری به سمت غلبۀ محیط طبیعی
بر مصنوع در نظر گرفتهش دهاست .حالت “ ”maxبیانگر بیشترین سطح
تناســب ”min“ ،کمترین سطح تناســب ”+mid“ ،سطح متوسط و
متمایل به بیشترین سطح تناسب و “ ”-midسطح متوسط و متمایل
به کمترین سطح تناسب میباشد .این جدول در حقیقت چارچوبی کلی
و اولیه است که در نمونههای مطالعاتی مختلف نیازمند تدقیق و تعیین
مقادیر کمی برای سطوح مختلف تناسب است.

در ذات طبیعــت را وام میگیرد تا براســاس آن مناطق کالنشــهری
را در ارتبــاط با عرصههای طبیعــی پیرامون آن بهمثابه یک کل واحد
ســازمان دهد .در این مقاله ،بهرهمندی از اصول بومشناســی بهعنوان
چهارچوب نظری تغییر تدریجی ،دســتاوردی نوین در برقراری ارتباط
بین عرصههای طبیعی و مصنوع است.
با مقایســۀ تحلیلی تطبیقی بین دو نظام زیســتبوم و تغییر تدریجی،
«همجواری»« ،تسلســل مکانی»« ،ســازواری گونه عناصر با محیط
برحسب تعداد گونه»« ،سازواری گونه عناصر با محیط برحسب جمعیت
عناصر»« ،سازواری گونه عناصر با یکدیگر»« ،تنوع گونه پهنه»« ،تنوع
گونه عنصر»« ،کلیماکس»« ،گذار» و «دگردیســی عناصر» بهعنوان
شــاخصهای ارزیابی فرم در مقیاس میانی ارائه شــدند .به تعریف و
مشخصات تفصیلی این شاخصها در جدول  5و  6پرداختهشده است.
در 5
شــاخص «ســازواری گونه عناصر با محیط» هــم جمعیتی از هر
عنصر که کاراکتر شهری متناسب با پهنۀ موردنظر را دارند و هم تعداد
گونههای موجود از هر عنصر که متناسب با شدت شهری پهنه هستند،
در تعیین میزان سازواری گونه عناصر موجود ایفای نقش میکنند.
اما در شاخص «سازواری گونه عناصر با یکدیگر» تنها حاالت صحیح
همجــواری بین گونه عناصر مختلف مبنای احتســاب شــاخص قرار
میگیرد .چراکه انتخاب گونه عنصر در طراحی و برنامهریزی با رویکرد
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تغییر تدریجی با اولویت تناســب آن با کاراکتر شــهری پهنۀ موردنظر
صورت میگیرد.
کلیۀ شاخصهای ارائهشده به استثنأ شاخص «کلیماکس» کمی هستند.
در این مقاله ،مفاهیم و اصول بومشناســی بــه طراحی و برنامهریزی
شــهری تعمیم داده شــد .با این تفاوت که عناصر فرم شهری همانند
گونههای حیوانی و جانوری بهمرور زمان خود را با شرایط محیط سازگار
نمیکنند .بلکه بهواسطۀ فرایند طراحی و برنامهریزی تغییر تدریجی در
یکروند دوجانبه بهگونهای ســازگار با شــدت شهری زمینه و مکان و
موقعیت جغرافیایی موردنظر انتخاب میشــوند و از سوی دیگر ماهیت
تدیگر هم تحت تأثیر ماهیت
شــهری زمینه را نیز میســازند .بهعبار 
انتخاب میشــوند و هم شــکلگیری آن را متأثر میســازند .ماهیت
شــهری که داللت بر ســطح غلبۀ محیط مصنوع و طبیعی بر یکدیگر
دارد مفهومی کالبدی بوده در مقیاسهای مختلف تبلور مییابد .همین
ندهندۀ اصل فراکتال در هدایت و کنترل مبتنی بر تغییر
موضوع نشــا 
تدریجی دارد .شــدت شهری باعث شــکلگیری پهنهها و ایجاد تمایز
بین گونههای هر عنصر مصنوع میشود .درنهایت شدت شهری مبنایی
قرار میگیرد برای خلق مکانهای ایمرسیو؛ مکانهایی که نهتنها کلیۀ
عناصر فرم آن با شــدتی متناسب با مکان شکلگرفته و انتخابشدهاند،
بلکــه عناصر مختلف نیز باهم ســازوار بوده و متقابــ ً
ا یکدیگر را در
دستیابی به کاراکتر موردنظر تقویت میکنند.
شاخص «گذار» نیز با رویکرد دوگانۀ کمی و کیفی قابل تبیین و تفسیر
میباشد .این دو شاخص با قرار داشتن یا نداشتن محدودۀ موردمطالعه
در شرایط کلیماکس یا گذار سنجیده میشوند .شاخص «گذار» داللت
بر نسبت تعداد پهنههای در حال گذار به تعداد کل پهنههای موجود نیز
دارد .پهنههای در حال گذار پهنههایی هســتند که در مرحلۀ پهنهبندی
براســاس معیارهای ذکر شــده (فاصله از شــریانهای اصلی ،تراکم
جمعیتی ،محیط بلوک و شــدت اختالط کاربریها) امکان قرار گرفتن
در هیچیک از پهنهها را نداشــتند .اما مطالعۀ وضعیت پیشنهادی نشان
یدهد که در افق طرح شــرایط قرار گرفتن در یکی از گونهپهنهها را
م
خواهند داشــت .همچنین پهنههایی که در افق طرح به سطح باالتری
از شــدت شــهری ارتقاء مییابند نیز بهعنوان پهنههای در حال گذار
شناخته میشوند .هرچه محدودهها شاخص گذار بیشتری داشته باشند
بیانگر این اســت که احتمال قرار گرفتن آن در دورۀ زمانی مشخص در
وضعیت کلیماکس بیشتر اســت .این موضوع داللت بر مفهوم دوگانۀ
تغییر تدریجی شدت شهری در طول زمان و مکان دارد.
عالوهبر این به دلیل اینکه مؤلفههای تغییر تدریجی در دو بعد ماهوی و
رویهای مفهوم مییابند ،بخشی از شاخصها با در نظر گرفتن فرایندی

بــودن مفهوم تغییــر تدریجی و اهمیت بعد زمان مــورد ارزیابی قرار
میگیرند .به همین منظور ،طرحهای توســعۀ پیشــنهادی هر محدوده
بهعنوان مبنای ســنجش در دورههای زمانی مختلف انتخاب میشوند.
از بین تمام شــاخصهای معرفیشده شــاخص «گذار» و «دگردیسی
عناصر» از این ویژگی برخوردارند.
بدیهی است که کلیۀ مداخالت طراحی شهری در مقیاسهای مختلف
یدهند و چهبســا که اثر اصلی
لزوم ًا همان مقیاس را تحت تأثیر قرار نم 
تدیگر در بیشتر موارد،
مداخله در مقیاس دیگری نمایانشــود .بهعبار 
دســتیابی به یک نتیجۀ خاص در یک مقیاس معلوم نیازمند مداخله در
مقیاس متفاوتی میباشــد .بر همین اساس در جدول  6ستون مقیاس
یدهد که شــاخص موردمطالعه مربوط به چه
شــاخص ،هم نشــان م 
مقیاسی است و هم اینکه میبایست برای ارزیابی فرم در آن مقیاس و
براساس شــاخص مذکور بررسی را در چه مقیاسی انجام داد .درنهایت
اینکه شاخصهای ارائهشــده میتوانند بهعنوان چارچوبی اولیه برای
ارزیابی هنجاری فرم تلقی شوند که متناسب با نمونۀ مطالعاتی هرکدام
از آنها قابلیت تدقیق و تعمیق شدن دارند.
بر این اســاس نحوۀ تدقیق و تعمیم آنهــا در مکانها با ویژگیهای
کالبــدی مختلف میتواند مبنای تعریــف پژوهشهای آتی قرار گیرد.
همچنین تدقیق مفهوم هریک از شــاخصها و اهمیت آنها در ســایر
رویکردهای هنجاری به فرم سؤالی است که در ادامۀ این پژوهش مطرح
میباشــد .عالوهبر این به دلیل اهمیت مکانمحور بودن پژوهشهای
حوزۀ شکل کالبدی ،شناخت شــاخصهایی که در بسترهای مختلف،
ماهیت شهری را تبیین میکنند از ابهامات چگونگی استفاده از مبانی و
رهیافت تغییر تدریجی در طراحی و برنامهریزی شهرها است.

پینوشتها

1. Type
2. Pattern
3. Intensity
4. Urban character

5.Affordable Living Smart Growth Form-based
codes, SEQ Place Model; A handbook for planners,
designers and developers in South East Queensland.
6. Next Generation Planning
7. Charles C. Bohl
8. Elizabeth Plater-Zyberk
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:6  راهنمای جدول.37

9. Measurement
10. Evaluation
11. Discipline
12. Regulating plan
13. The Lexicon of New Urbanism
14. Stefanos Polyzoides
15. Street
16. Road
17. Rural
18. Sub-urban
19. General Urban
20. Urban Center
21. Urban Core
22. A transect
23. The transect

،؛ این واژه در زبان فارســیImmersive Environment .24
«همهجانبه» و «مســتغرق کننده» ترجمه شــده اســت که به علت
نارسایی آنها نسبت به مفهوم کاربردی این واژه و پرهیز از ایجاد خلط
. در پژوهش حاضر از معادل فارسی آن استفاده نمیشود،مبحث
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25. Transect
26. SmartCode

69

Traditional(  مبتنی بر اصول توسعه محالت ســنتی امریکا.27
)Neighborhood Development

5

28.Climax condition
29.The Urbanist
30.Rural Preserve
31.Rural reserve
32.Specialized district
33.British Ecological Society
34.Succession
35.Community
36.Coevolution
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Abstract
In different periods, urban form as substantial dimension of urban design has been core issue involving all urban designers
with different approaches. The literature reviewing indicates that urban form can be treated with various approaches under
positive or normative point of view. According to the issues involved in urban measurement, different point of views lead
to explore three interrelated aspects of urban study- the Measurement, Evaluation, and Representation of urban form. In
addition there is a need to adopt a strategic approach in dealing with urban issues. Therefore, the paper considering with
normative point of view put emphasis on urban form evaluation.
In recent years, most recent innovation of new urbanism so called “transect” has been a very common theory and approach
in urban design and planning specifically in America and Europe, although it is being used in a limited way in the Middle
East. The transect approach described in this paper is based on a publication known as the Lexicon, a multi-authored
compendium of New Urbanist definitions and codes. Urban design and planning seek to create an immersive environment.
This type of environment can be created by specifying and arranging the elements which comprise that environment in a
way that is true to locational character which seems to be intrinsic to the place. To be immersive in urban environments
is identified with their level and intensity of urban character. There is no scrutiny of how urban form has been created
in accordance with transect theory and transect approach is characterized while much more research has been done on
transect theoretical framework. Therefore the paper presents an overview of transect as theory and approach, exploring
how urban form can be evaluated in accordance with transect.
In this regard, transect indices are identified by using three-steps research methodology that is characterized in
determination of “dimensions”, “components” and “indices”. Principles of transect are categorized in “substantial” and
“procedural” dimensions. This research uses “ecology” as a basic discipline for interpretation of “components”. In other
words, “ecology” has been a reliable criterion to extract indices. In this regard, basic concepts of ecology conceptualizing
transect are recognized—“ecosystem”, “community”, “diversity”, “succession”, and “coevolution”. Afterwards, critical
issues and concepts that have to be redefined in order to interpret of “components” and “indices” are determined by
comparative comparison between transect and ecology as basic discipline. In addition, it’s done to redefine basic concepts
in macro level – scale and context – in transect in according to what they are meaning in ecology. Therefore, transect indices
are extracted from these basic concepts as “components”. They are as follows: “juxtaposition”, “locational sequence”,
“suitability between urban elements types and urban character of environment” that has been defined by “number of
types been found” and “population of elements with specific type”, “suitability between urban elements compared to each
other”, “diversity of transect zone types”, “diversity of urban elements types”, “climax”, “transition”, and “coevolution
of urban elements”. Eventually the paper present a framework in order to quantify these indices according to relative
abundance formula.
Keywords: Urban Form Evaluation, New Urbanism, Transect, Principle of Ecology, Urban Character (Urban Intensity)
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