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نگرشی دوباره به نقش و جایگاه تقسیمات شهری و شبکه معابر
در شهرسازی معاصر
سهراب مشهودی
سوم آذر 94

با افزایش ارتباطات ،بخصوص ارتباطات مجازی و روند روبه رشد "جهانی شدن" در همه عرصهها ،سااتاار
کلی جهان ،از شکل "پرتقال گونهای" که داشت که بخشهای مخالف آن (قاچهای آن) با پوساههایی از یکدیگر جدا
میشدند (بین کشورها با مرزها و در داتل کشورها با حدود اساانها ،بخشها ،محدوده شهرها و غیره) به گونه جدیدی
تغییر شکل داده است .در شرایط حاضر برای مثال "پزشکان ماخصا

قلا هار کشاور" باه پزشاکان قلا دیگار

کشورهای دنیا بسیار نزدیکارند ،تا (برای مثال) با کشاورزان ،بازاریان و دیگر اقشار کشور تودشان.
نزدیکی ماخصصین مخالف ،در گونههای دیگر هم همینطورست ،حای برای مثال روشنفکران معاقد به فانن گوناه از
تفکر اجاماعی (و یا سیاسی) در کشورهای مخالف دنیا ،بسیار بهم نزدیکترند تا هر کدام آنها به باقی اقشار کشورشان
که تفکر اجاماعی یا سیاسی دیگری دارند.
در واقع میتوان گفت دنیا در حال تغییر از شکل "پرتقال گونه" به شکل "پیاز گونه" است و همانطور کاه ییاههاای
پیاز تمام حجم پیاز را طی میکنند و دیگری مرزهای کشورها را به رسمیت نمیشناسند و اتفاقاً این در حالی است کاه
با ییههای دیگر کشور تودشان مرزبندی دارند و با بخشهای هام ییاه تودشاان ،در بیارون کشورشاان بادون مارز
بازدارنده ارتباطی میباشند.
 -1تقسیمات شهری و تحوالت جدید
همانطور که گفاه شد ،دنیا و ارتباطات مردم و شهروندان دیگر براساس تقسیات کالبادی (پرتقاال گوناه) نیسات و
بیشار در فضایی مجازی و غیر وابساه به تقسیمات کالبدی شکل میگیرد (پیاز گونه شده است) .حای این سوال پیش میآیاد،
که آیا تقسیمات شهری که کامنً براساس هندسه اقلیدسی صورت میپذیرفاه و محنت و مناطق با مرزهاای معینای (معماویً
معابر) از هم تفکیک میشدهاند ،نیز دچار تحول بوده و دیگر "پرتقال گونه" نیساند؟
آیا تقسیمات کالبدی ،اصویً دیگر هیچ اثری ،در ارتباطات شاهروندان نادارد و یاا اجبااراً ارتباطاات و امکاناات
مشارکی را فراهم میآورد و در این صورت آنها کدامند؟
 بدون شک دسارس اصلیترین عامل مشارک است.
 آبرسانی و شبکه برق هم همینطور .گرچه تود ساکنان از این طریق بهم مساقیماً مرتبط نمایشاوند( .مگار
وقای که آب یا برق قطع میشود که دچار زیان مشارک میشوند)
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 گازرسانی عامل دیگریست که تقسیم مکانی به آن مرتبط میشود (گرچه ممکنست در آینده نیروی بارق یاا
انرژی تورشیدی جای آنرا بگیرد).
 تلفن از عوامل دیگری بوده است ،که این همبساگی را زمانی اجباری میساتاه است ،کاه البااه باا اتاارا
تلفنهای همراه نقش مکانی در آن کمرنگ میشود و مشابه ارتباطات رادیویی و تلویزیونی از قیاد مکاان و
تقسیمات مکانی درحال رها شدن میباشد.
 فضای سبز هم اگر (کل یک تقسیم شهری را در بر گیرد) و یا کل تقسیم شهری باوانند از طریق منظر و یاا
بهرهوری از سالمسازی هوا از آن بهره گیرند ،همین نقش بهرهوری مشارک را دارد.
ولی ممکنست برای تفرج و قدم زدن ،در عمل مورد اسافاده همه ساکنان آن تقسیم شهری قرار نگیرد و عدهای پاارک-
های دیگررا به آن ترجیح دهند.
 دیگر عملکردها و تدمات تقسیمات شهری
در مورد دیگر عملکردها نیز وضع بهمین منوال است و ممکنست صرف در دسارس قرار داشان آنهاا موجا بهاره-
وری و یا اسافاده مشارک ساکنان آن "تقسیم شهری" نشود( .بسیاری مدارس منااطق دیگار ،فروشاگاههای دیگار
نقاط و پزشکان غیرمحلی به آنهایی که در محل تود هساند ترجیح میدهند)
 ارتباطات همسایگان با یکدیگر
دیگر مانند گذشاه ،همسایگان ضرورتاً با هم مراودهای جز "سنم وعلیک" نخواهند داشت .در شرایط حاضار شابکه
دوساان و مراوده کنندگان با هر کس ،ضرورت ندارد که با همسایگی تاومم باشاد .ایان افاراد در ساطح کال شاهر
پراکندهاند و حای با شبکههای مجازی در کل کشور ،کل شهر و حای جهان بهم مرتبط هساند و برای تبار داشاان از
یکدیگر ارتباط فیزیکی ضرورت ندارد و اگر داشت نیز ضرورت ندارد ،که در همسایگی باشد.
حای میتوان گفت روابط همسایگی در جهت برعکس حرکت مینماید و باا هار حاس مزاحماای از صادا و رفااار
همسایه ،به موارد اتانف میافزاید و کوشش در این جهت است که ارتباطات همسایگی باه حاداقل برساد و حاای
برای مباحث مشارک ،مدیر ساتامان بجای ارتباط مساقیم ساکنان ،عمل نماید.
 -1-1جمعبندی

بدینترتی به نظر میرسد که عمنً دسارسی و فضای سبز تنها عوامل کامنً موثر بر بهرهوری مشارک (یاک
گروه از شهروندان) در یک تقسیم شهریست.
گرچه معابر نیز اگر به شکل شبکه همسانی طراحی شوند (شبکههای شطرنجی یکسان شهری) ویژه تقسیم شهری تاصی
تلقی نمیشوند.
چون حای تأسیسات شهری نیز عمنً در سطح کل شهر یا مناطقی از شهر عمل مینمایناد (و اغلا منطقاهبنادی آنهاا
مافاوت است) ولذا ضرورتاً از تقسیمات شهری پیروی نمینمایند.
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 فضای سبز نیز میتواند در واحدهای همسایگی یا مجموعههای مسکونی تدارک شود و یا نقش شاهری داشااهباشند.
 -2-1استنتاج از تحوالت تقسیمات شهری
 -استنتاج یک

میتوان تقسیمات شهری را بدینترتی از برنامهریزی شهری حذف نمود .در این صورت اساقرار کاربریهای
عمومی و تدماتی از قید تقسیمات شهری تنص میشوند و با رعایت مباحث دیگری جایگزین میگردند ،مباحثی مثل:
 فواصل دسارسی از بهرهور قرارگیری در جوار معابر مناس توجه به عدم عبور از معابر شریانی (یاقل درجه یک و یا حای دو اصلی برای کاربریهای رده پایینتر) بارایدسارسی به آنها
الباه این موارد کاربری هایست ،که اساقرار و تعیین مکان آنها ضرورت دارد و یا بعلت تقاضای مساوولین و نهادهاای
تصوی طرح اجبار میشود.
در غیر اینصورت و در شکلی که معابر تعیینکننده کاربریهای اطراف تود هساند ،این امر میبایاد از طریاق تادوین
مقررات برای چگونگی اساقرار انوا کاربریها در جوار هر یک از انوا معابر ،به گونهای باشد که ،با رعایت سه شرط
فوق ،امکان اساقرار تمام آنها فراهم گردد.
 -استنتاج دو :تقسیمات شهری ناشی از سلسله مراتب معابر

یکن اگر سلسله مرات در شبکه معابر رعایت شود ،ممکنست به نوعی از تقسیمات شهری بینجامد ،که در
اناهای فصل بعد به آن میپردازیم.

4
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 -2شبکه معابر و شهر
در ابادا توبست تفاوت تیابان با معبر روشن شود.
 -1-2خیابان و معبر

شهر ایدهآل باید "تیابان" داشاه باشد .تیابان با معبر مافاوت است .معبر محل عبور اتومبیل است و تیاباان
محل زندگی و تعامل شهروندان .در ایران ،مکانهای زیست مردم ،برتنف بسیاری از کشورها ناام تاود را از عماران
کردن و یا مدنیت نمیآورد بلکه از واژه ی "آب می گیرند و "آبادی "نامیده میشاوند .در هماین رابطاه صاحراها را
"بیآبان" مینامند و گذرها را که یکی اصلیترین عملکردهایشان رساندن آب به منازل بوده است (و هنوز هم لولههای
آب از زیر آن میگذرد ) را "تیآبان"مینامند.
تجربه سفر به شهرهای مخالف ایران نشان میدهد ،که در شهرهای دیگر (به غیر از تهران) ،فضای بسیاری از
تیابانها به گونهایی است ،که شهروند به تودی تود به قدم زدن و تعامل در تیابان جذب مینماید .چون هنوز شهرهای
دیگر تعدادی تیابان دارند ،در تهران ما فاقد آنیم و تمام گذرها ،معبرند و محل عبور اتومبیل و همواره عجله داریم که
از آنها هر چه زودتر عبور کنیم و به مقصد برسیم .یعنی هر چه سریعار از حضور در آنها تنص شویم.
به عنوه از طریق ایجاد پارکها و فضاهای سبز ،یک شبکه پیادهراهی باید باواند تمام شهر را پوشش دهاد .در
گذشاه در ایران ما برای شبکه آمد و شد شهری عنوه بر تیابان و معبر ،نامهای دیگری داشااهایام ،کاه هار کادام در
نامشان وظیفهشان نهفاه بود .گذر که در واقع جمعکنندههای محنت بود ،کوچه که دسارسی به مسکن را فاراهم مای-
ساتت ،بنبست که کوچه امنتری بود و بایتره دربند که عنوه بر بنبست بودن کوچه درهم به آن اضاافه مایشاود و
فضایی نیمه عمومی بود.
در حالی که در شرایط حاضر ماخصصان ترافیک بجای این اسامی ،عناوین شبکه آمد و شد را از پزشاکی وام گرفااه و
نام معابر را با اسامی (اتذ شده از رگها) شریانی درجه یک و دو و غیره مشخ

مینمایند.

 -2-2گونههای شکلگیری شبکه معابر شهری

براساس آییننامه راهها و معابر ،اولین معابر در شبکه معابر شاهری معاابر شاریانی درجاه یاک (بزرگراههاا
وآزادراهها) هساند که در فواصل  2/5تا  5کیلومار از هم ،شبکه اصلی عبوری را میسازند.
این معابر عنوه بر اتصال غیرهمسطح بیکدیگر در حد فاصله این تقاطعها ،دسارسی به معابر شاریانی درجاه دو اصالی
(که از این پس تیابان شهری نامیده میشود) را ممکن میسازند (آنهم غیرهمسطح و یا حداکثر فقط با شاکل راسات-
گرد).
اگر این دسارسی به شکل راستگرد باشند ،بدینترتی طول تیابانهای شهری ،حداکثر معادل "ابعاد شبکه" یا فاصله
دو معبر شریانی تواهد بود.
یکن اگر بصورت غیرهمسطح باشند میتواند به تقسیم مجاور هم ماصل شود .در این حالت سووال اینست که ،اگر این
اتصال در کل شهر باشد ،معابر شریانی درجه دو اصلی هم کل شهر را طی مینمایند و امکان دارد مشابه شریانی درجاه
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یک مورد اسافاده عبوری قرار گرفاه و فقط به نقش معبر بودنشان اهمیت داده شود (از این نظار ماورد اساافاده قارار
گیرند) و از نقش دسارسی دهنده به کاربریهای مجاز مجاور (یا نقش اجاماعی ناشی از تیابان بودنشان) کاساه شود.
 -3-2بررسی گونههای مختلف دسترسی معابر شریانی درجه یک به دو اصلی

دسارسی به تیابانهای شهری به شکل راستگرد (تیابانهای غیرمماد):
در صورت اول ،ما تیابانها شهری به معنای تیابانهایی که بخش اعظم شهر را طی مینمایند (مثل ولیعصار یاا
انقنب تهران ،احمدآباد و اماداد آن در مشهد تیابان امام تبریز و اردبیل و در بسیاری از دیگر شاهرها) دیگار در
شهرهایمان نخواهیم و باید اثرات آن مورد بررسی قرار گیرند.

1

باتوجه به مساحت این هساههای بزرگ شهری (حدود  200تا 900هکاار) و با احاسااب صادنفر در هکااار جمعیاای
حدود  20تا  90هزارنفر در این هساهها میتوانند جایگزین شوند .که یک ناحیه شهری کوچک تا یک ناحیاه شاهری
بزرگ را در بر میگیرد .بدینترتی این معابر نمیتوانند معبر شهری (شریانی دو اصلی) توانده شوند ،معابری ناحیهای
و حداکثر درجه دو شهریند.
 -4-2اتصال غیرهمسطح شریانی درجه یک به دو اصلی (سراسری)

در شکل دوم ،این تقاطعها غیر همسطح میباشد:
بنابراین میتواند در هساههای دیگر ادامه یابد .در این صورت این اماداد چقدر میتواند باشد .تمام طول شهر؟ در ایان
صورت معبر درجه یک اصلی فراگیر شهری توانده میشوند.
 .1مبحث اول مورد بررسی در پژوهشهای آتی
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کامنً با عنوان معبر شهری قابل انطباتند ،ولی ممکنست شدت عبور از آنها (نقش معبری) نقش اجامااعی بودنشاان را
کاهش دهد (نقش تیابانی) مثل تیابانهای نامبرده فوق (تیابان انقنب تهران و غیره) که اجباراً برای عبور اتوبوسها
بخشی از آنها به محل عبور اتوبوس اتاصاص مییابد و برای حفاظت عابرین با نردههای بلند از باقی معبر جدا میشاود
و با جداکردن دو سوی معبر به شدت ،نقش تیابانی آن آسی وارد میکند.1
الباه در هر دو تیابان ولیعصر و انقنب تهران "معابر شریانی درجه یک" که میباید در فاصاله حاداکثر  1/5تاا 2/5
کیلوماری طرفین آنها وجود داشاه باشد ،وجود ندارد و معلوم نیست اگر بود همچنان این شکل باقی میماند یا تیر؟

2

 -5-2محاسبه حداقل طول یک معبر درجه دو اصلی

برای این که معبری شهری محسوب گردد .با فرض ناحیه محسوب نمودن هر یک از هسااههاای شاهری دو
سلول ماوالی (چهار سلول جوار هم) یک منطقه شهری را تشکیل میدهند ،چون یک تیاباان شاهری بایادتر فراتار از
منطقه عمل نماید که فرامنطقهای (یا شهری) محسوب شود .به نظر میرسد که حداقل طول یک تیابان برای اینکه یک
تیابان شهری محسوب شود بیش از دو هساه ماوالی و حداقل در سه اماداد یابد.

1

 .الباه در هر دو تیابان ولیعصر و انقنب تهران "معابر شریانی درجه یک" که میباید در فاصله حداکثر  1/5تا  2/5کیلوماری طرفین آنها وجود داشاه باشاد ،وجاود

2

ندارد و معلوم نیست اگر بود همچنان این شکل باقی میماند یا تیر؟

 .مورد دوم پژوهشهای آتی

1
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حای اگر بیش از یک منطقه را در بر گیرند (و کمار از دو منطقه) معبر شهری درجه دو و بیشار از آن شهری درجه یک
تواهند بود .یعنی معبر شهری درجه دو حداقل باید بیش از دو هساه طول داشاه باشد ،یعنای بایش از  3کیلاومار (در
فواصل  1/5کیلوماری شریانی یک) و بیش از  6کیلومار (در حد  3کیلوماری شریانی درجه یک)

 -1-5-2ضرورت رعایت سلسله مراتب معابر شهری

مشکل این الگو اینست که سلسله مرات دسارسی شبکه آمدوشد رعایت نمیشود و تمام تیابانها (ناحیهای ،منطقهای
و شهری) از معابر (بزرگراهها) دسارسی میگیرند .در حالی که اگر مقرر باشد این سلسله مرات رعایات شاود ،بایاد،
معیارهای زیر را رعایت نماید.

8
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 oیعنی تقاطع اطلاغ رهمسطحا

شبدری

یک -بزرگراهها در محدود مناطق شهری حرکت نمایند .بدینترتی اگر هر محله شهری را  6هزارنفاره ،ناحیاه را 24
هزارنفره در نظر بگیریم و منطقه را صدهزارنفره و تراکم را هم صدنفر در هکاار فرض نماییم ،مساحت منطقه (=1000
 )100000 ÷100یعنی هزارهکاار تواهد شد .بدینترتی فواصل بزرگراهها حدود سه هزار مار میشود.
در شهرهای پر تراکمتر میتوان محله را ده هزارنفره ناحیه  40و منطقه  160هزارنفره فرض نمود (در تهران هر منطقاه
حدود  350هزارنفرست) حای اگر  125نفر در هکاار منک تراکم باشد ،مساحت منطقه  2800هکاار میشود.
350000÷125=2800
و فواصل بزرگراهی به  5300مار میرسد و اگر تراکم  150مار باشد.
مساحت به هکاار 350000 ÷150 = 2330
و فواصل بزرگراهی به  4800مار میرسد.
اگر تقاطع بزرگراهها با هم ،حداقل  1/5کیلومار و بطور بهینه  2/5کیلومار باشد ،باتوجه به اینکه در میانه تقااطع
باید به معابر شهری (یا منطقهای) دسارسی دهند ،فواصل بزرگراهها بین  3تا  5کیلومار باید باشد.
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 به این ترتی  ،اگر حدود مناطق محل عبور بزرگراهها باشد تهران با  22منطقه به حدود  36بزرگراه نیاز دارد.
 -2-5-2تعیین حد طول معابر شهری

 اگر معابر شهری در محدوده مناطق باقی بماند ،معابر منطقهای هساند ،لذا باید یاقال در محادوده دو یاا چنادمنطقه و حداکثر در طول (یا عرض شهر) گسارده باشند .در این صورت ،میتوانند نقش عبوریشاان بار نقاش
اجاماعی غال شود و از کارآیی یزم برتوردار نشوند.
تمهیداتی برای غیر عبوری شدنشان میتوان اندیشید مثل:
 تغییر جهت یافان (بصورت یک طرفه) در بخشهای مخالف پیاده راهشدن ،در بخشهایی از معبر بطور کامل با قطع سواره و یا حرکت سواره از معابر جانبی باریک شدن فوقالعاده بخش عبوری ،با عدم امکان عبور از کندرو دسارسی به کاربریها -روش بعدی میتواند تغییر جهتهای ماعدد در معابر شهری باشد به اشکالی مشابه آنچه بدنبال میآید.

با قراردادن بزرگراه در حدود مناطق با فواصل  3تا  5کیلومار از هم و در فواصل تقاطعها (یا تقاطع) با دسارسای دادن
به معابر شهری ،همانطور که در اشکال قبل منحظه میشود ،که معابر شهری و منطقهای در واقع بر هم منطبق هم مای-
توانند باشند .برحس اینکه فقط منطقه یا بخشی از آن را پوشش دهند و یا طویلتر بوده و از منطقه تارج شوند.
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در حالی که منطقیتر اینست ،که معابر شهری حای در منطقه نقش تود را داشاه و معابر منطقهای از آنها منشع شوند
مشابه شکل زیر (این روش میتواند از عبوری شدن معابر شهری هم با قطع آنها در فواصل معینی از هم بکاهد).

 -3بزرگراهها و انفصالهای شهری
شبکه بزرگراهی که اجباراً میباید در فواصل  1/5تا  5کیلومار از هم ،شهر را برای دسارسیهای طوینی (از یکادیگر)
پوشش دهند و فقط از آنها معابر یک (و یا حداکثر دو رده پایینتر) میتوانند دسارسی بگیرند و باقی معابر نمیباید به آنها دسارسی
یابند و یا بگذرند ،موج انقطا های شهری و یا تقسیم شهر به جزایر جدا از هم میشوند.
حای اگر تقسیمات حاصله را در بهارین حالت یک منطقه شهری (شامل چند ناحیه) فرض نماییم .شهر به تعدادی منطقه جزیارهای
تقسیم میشود .برای مثال هیچگاه یک تیابان شهری ،که به معنای عبور یا طی کننده کل شهر یا یاقل از بخشی شهر (که حاماً باید
بیش از یک منطقه باشد ،چون در این صورت معبر منطقهای تلقی میشود) نمیتواند طی نماید.
درنایجه باید باواند بطور غیر همسطح از یک یا چند بزرگراهی بگذرد .که الباه (بجز در مواردی که پسای و بلندی اجازه دهد) باید
این بخش شهری باشد که همسطح باقی بماند.
شکل مطلوب این امر اینست ،که اصویً بزرگراهی در سطح منهای یک و یا بعنوه یک (مثنً حدود  6مار) احداث گاردد .بادین-
ترتی شبکه معابر شهری میتوانند از زیر بزرگراهی براحای بهم ماصل شوند و نقش انفصالی و جزیره شدن بخشهای مخالف شهر
بوسیله بزرگراهی کاهش یابد.
در این صورت اگر طراحی بخوبی صورت گیرد .مثنً بدنههای سبزی لبههای پلها بزرگراههایی را پوشش دهد ،اصاویً مایتاوان
بزرگراه هم از سطح شهر و هم از دید بصری شهری حذف نمود.
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از آنجا که معابر اصلی شهری (شریانی درجه دو اصلی) باید از بزرگراهی دسارسی بگیرند و معمویً در تقاطعهای غیرهمسطح (که
در بهارین و کاملترین شکل از طریق اتصال شبدری صورت میپذیرد) رامپها و لوپها فضای زیادی را میگیرند و شکل شهری
مناسبی ندارد ،شاید مطلوبتر این باشد که دسارسی به بزرگراهی اویً در حداقل باشد و تیابانهایی با نقاش اجامااعی قاوی باه
بزرگراه دسارسی مساقیم نداشاه باشند.
یعنی از هر چهار دسارسی به بزرگراه که یک منطقه شهری میتواند از آن سود ببرد ،یک یا حداکثر دو تقاطع با دسارسای باوده و
یک ،دو و یا سه دسارسی بدون تقاطع (یا حداکثر حفظ با تقاطع به راست دسارسی گیرند)
یزم به یادآوریست که احداث شبکه بزرگراهی در سطح بعنوه یک ،بعنوه یک (بجای سطح صفر) به معنای دو طبقه کردن ایان
معابر نیست ،بلکه بخش زیرین برای اتصال بخشهای شهری مهم میباشند و آنچه زیر این معابر باقی میماند (بجز بخشهایی که
به معابر اتاصاص مییابد) باقی به کاربریهای شهری مثل محل اساقرار تأسیسات ،سبز ،پارکیناگ و حاای مغاازه بارای تاداوم
عملکرد معبر و غیره ،اتاصاص مییابد .در شهرهای ارگانیک بخودی تود شبکه شهری با شبکه هندسی بزرگراهها تطابق نداشاه و
اشکال بهاری شکل میگیرد (شکل آتر)
کروکی یک شبکه معابر شهری با بزرگراههای غیرهمسطح

بزرگراههای غیرهمسطح در سطح بعنوه یک (حدود  6مار)
معابر درجه دو شهری
معابر شهری در سطح صفر

تقاطعهای کامل (شبدری)
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 استنتاج دو :نقش شبکه معابر در تشکیل تقسیمات شهری

بدینترتی حای در صورتی که از نظر دسارسی به کاربریهای تدماتی مشارک ،روابط همسایگی و دیگر
عوامل موثر در شکل گیری محنت و نواحی شهری گذشاه ،دیگر تقسیمات شهری (در آن راساا) مورد نیاز نباشد (و یا
مورد اقبال شهروندان واقع نگردد) از نظر سلسله مرات دسارسی ،عمنً تقسیمات شهری شکل میگیرد ،به شرح زیر:
یک -عمنً قطعات حول اولین و کوتاهترین جمعکنندهها و معابر دسارسی منشع از آن (اغل بنبست) یک واحد
همسایگی تلقی میشود.
دو -این واحدهای همسایگی وقای حول یک جمعکننده فرعی مجامع میشوند ،مشابه محله تواهد بود.
سه -محنت حول جمعکنندههای اصلی (که جمعکنندههای فرعی به آنها میریزند) مشابه نواحی تلقی میشوند.
چهار -نواحی حول یک یا چند معبر شهری درجه دو ،منطقه تواهند بود.
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 -4نقش جهت جغرافیایی معابر دسترسی به قطعات ،در طرحهای شهری
در طرحهای شهری (در اغل قری به اتفاق شهرهای ایران) جهت معابر دسارسی به قطعات مسکونی (که
بیشارین تعداد معابر شهری را بخود اتاصاص میدهند) شرقی – غربی است.
در حالی که حای در بخش میانی ایران که طول سایه زمساانی  1/5برابر ارتفا است ،اگر فقط ابنیه جنوب معبر دو
طبقه (با حدود  8مار ارتفا ) ساتاه شوند ،کل معبر (که در بهارین شکل معمول  12ماری هساند) در سایه قرار می-
گیرند.

در تابساان نیز باتوجه به طول  10تا  15درصدی سایه ،حای سایه ابنیه نمیتواند تمام یک پیادهرو را بپوشاند.
در حالی که در معابر شمالی -جنوبی در زمساان از حدود  10/5صبح تا  13/30بعداز ظهر ،آفااب به سطح معبر می-
تابد و در تابساان نیز صبح تا همین ساعت و از یکی دو ساعت بعدازظهر اول ،در یک پیادهرو و سپس بخشی از معبر و
بعد تمام معبر دارای سایه تواهد بود.
بنابراین بدیهی به نظر میرسد که بیشارین و کم عرضترین معابر (معابر دسارسی به قطعات) میباید همواره
شمالی – جنوبی طراحی میشد و نه اینکه درست برعکس و تقریباً تمام قری به اتفاق آنها شرقی – غربی باشند .حای
چرا اینطور نیست ،علت یک امر شهرسازانه و مهم دیگرست و آن اینکه وقای معابر دسارسی به قطعات شرقی – غربی
هساند فاصله دو معبر (از این نو ) با هم معادل طول دو قطعه است و اگر شمالی -جنوبی باشد و قطعات در جهت
شمال -جنوب طویل باشند که ،باوانند نور جنوب و شمال را بگیرند ،فاصله دو معبر دسارسی بجای طول دو قطعه
معادل عرض دو قطعه میشود و درنایجه تعداد معابر دسارسی افزایش مییابد و در نایجه مساحت معابر نیز افزوده می-
شود ..مگر اینکه تمهیدات دیگری اندیشیده شود .آنچه بدنبال میآید ،پیشنهاد و تحلیل انوا روشهای دیگر که باواند
معابر دسارسی شمالی -جنوبی را ممکن سازد ،تواهد بود.
 -1روش اول طویل شدن قطعات در جهت شرقی – غربی

با این روش فاصله معابر دسارسی شمالی -جنوبی مشابه نو شرقی – غربی میگردد ،ولی نورگیری شمالی و
جنوب قطعات دچار تدشه میشود.
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مکان احداث بنا میتواند (در هر دو قطعه) در شرق باشد (برای گرفان نور مناس تر شرقی) که دوباره معضل عدم
تعادل معابر (مشابه وضع فعلی) با قرارگرفان بنا در یک سمت معبر و قطعات باز در سمت دیگر رخ مینماید.
(شکل )1

الباه چون دیگر محدودیت نور جنوب (برای قطعات جنوبی در معابر شرقی – غربی) وجود ندارد میتواند
این حس اسافاده را کرد و مکان احداث بنا را در جوار معابر قرار داد که چند حس عمده دارد:
یک -تعادل معابر ممکن میشود و معابر دارای دو بدنه یکسان میشوند.
دو -با جمعشدن فضای باز در وسط بلوک و در جوار هم به شدت به کارآیی آنها اضافه میشود و اگر در هر حیاط چند
درتت کاشاه شود ،هر ساکن با گشودن پنجره دهها درتت را تواهد دید (شکل )2-
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گونه سوم در این روش میتواند با تنو دادن به محل احداث بنا (یک درمیان) در جوار معبر و اناهای قطعه و
دادن مجوز باینکه قطعات باواند به حیاط یکدیگر پنجرههایی داشاه باشند که تا  170سانایماری ثابت و یا شیشه مات
باشد ،چندین دست آورد دیگر حاصل کرد:
یک -هر واحد مسکونی از شرق یا غرب نور و دید کامل و از شمال و جنوب اشعه مناس تواهد داشت.
دو -تنو با تعادل معابر توام میشود ،یعنی یک درمیان ساتامانها کنار معبرست و در فاصله آنها فضای باز ،که دید
به آسمان را بسیار توب برای عابرین فراهم میآورد (شکل )3-

از مشکنت این روش اینست که  %50ابنیه چهار طرف باز و  %50دیگر سه طرف باز دارند که از نظر
منظرشهری مناس است ،ولی از نظر صرفهجویی در انرژی (اگر ساتامانها بخوبی برای صرفهجویی در انرژی طراحی
و ساتاه نشده باشند) کمار مناس تواهد بود.

 -2روش دوم ،چهار ردیف نمودن قطعات (بین دو معبر دسترسی)

از آنجا که رعایت فضای سبز و باز (حیاطهای سبز) بوسیله سازندگان بنا همیشه دچار چالش است و با افزایش
سطح اشغال و تبدیل بخشی از حیاط به رامپ پارکینگ و غیره موج کاهش فضای سبز حیاطهاست .لذا میتوان
با ایجاد دسارسی های کوتاه از معبر اصلی بجای دو قطعه (در فاصله دو معبر دسارسی) چهار قطعه طراحی نمود و
مسوله نزدیکی این معابر مهم را حل کرد (شکل . )4-
این امر که به افزایش پارکینگهای کناری هم منجر میگردد.
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از مزایای دیگر این روش اینست که قطعات میانی عنوه بر اینکه مثل معمول در جهت شمال و جنوب طویل
هساند ،از صدای ترافیک معبر دسارسی هم دورتر هساند.
این روش را به دو شکل میتوان طراحی نمود .اول به شکل ترسیم شده در شکل  4-که بنبستها برای تسهیل
مباحث ترافیکی مقابل هم نیساند ،که تا حدودی بیتعادلی بدنه معبر را موج میشود و دوم اینکه مقابل هم باشند
که معبر ماعادل شود ،ولی از نظر ترافیکی کمار تسهیلگر باشد.
 جمعبندی برای پیشنهاد جهت جغرافیایی مناسب معابر دسترسی به واحدهای مسکونی

بدینترتی و با اتخاذ این الگو (در جهتگیری معابر شمال -جنوبی دسارسی به قطعات) که بیشارین آفااب
زمساانی و سایه تابساانی را دارد ،اینست که عمنً فاصله بین دو معبر دسارسی را نهتنها کمار از طول دو قطعه نمی-
شود .بلکه آنرا (به طول دو قطعه و عرض دو قطعه) افزایش میدهد ،که میتواند جبران کننده معبر بنبست با عرض
طول  5مار به قطعات باشد.
ثانیاً :از هر چهار قطعه  3قطعه مشابه الگوهایی با معبر شرقی –غربی از جنوب نور میگیرند و فقط یک قطعه از شمال
و شرق اتذ نور مینماید.
ثانیاً :گشایشهای حاصل از کوچههای بن بست از انسداد کامل بدنهها جلوگیری میکند ،در حالی که در باقی بدنه
حضور ابنیه در طرفین به تعادل در معبر منجر میگردد.

