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نگرشی دوباره به نقش و جایگاه
و شبکه معابر
در شهرسازی معاصر

تقسیمات شهری

سهراب مشهودی
سوم آذر 94

با افزایش ارتباطات ،بخصوص ارتباطات مجازی و رونه
روبه رش

"جهانی ش ن" در همه عرصهها ،ساختار کلی جهان،

از شکل "پرتقال گونهای" که داشت که بخهشههای مختلهآ آن
(قاچهای آن) با پوستههایی از یک یگر ج ا میشه ن

(بهی

کشورها با مرزها و در داخل کشورها با حه ود اسهتانهها،
بخشها ،مح وده شهرها و غیره) به گونه ج ی ی تغییر شهکل
داده است .در شرایط حاضر برای مثال "پزشکان متخصص قله
هر کشور" به پزشهکان قله

دیگهر کشهورهای دنیها بسهیار

نزدیکترن  ،تا (برای مثال) بها کشهاورزان ،بازاریهان و
دیگر اقشار کشور خودشان.
نزدیکی متخصصی

مختلآ ،در گونههای دیگر هم همی طورسهت،

حتی برای مثال روشنفکران معتق

هه از تفکهر
به فهنن گونه

اجتماعی (و یا سیاسی) در کشورهای مختلهآ دنیها ،بسهیار
بهم نزدیکترن

تا هر ک ام آنها به باقی اقشار کشورشهان

که تفکر اجتماعی یا سیاسی دیگری دارن .
در واقع میتوان گفت دنیا در حال تغییر از شکل "پرتقهال
گونه" به شکل "پیاز گونه" است و همانطور که الیههای پیاز
تمام حجم پیاز را طی میکنن
به رسمیت نمیشناسن

و دیگری مرزهای کشهورها را

ً ای
و اتفاقا

در حالی اسهت کهه بها

الیههای دیگر کشور خودشان مرزبن ی دارن

و با بخشهای هم

الیه خودشان ،در بیهرون کشورشهان به ون مهرز بازدارنه ه
ارتباطی میباشن .
 -1تقسیمات شهری و تحوالت جدید
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هردم و
هات مه
ها و ارتباطه
هه ش ه  ،دنیه
هه گفته
هانطور که
همه
شهرون ان دیگر براساس تقسیات کالب ی (پرتقال گونه) نیست
و بیشتر در فضایی مجازی و غیر وابسته به تقسیمات کالب ی
شکل میگیرد (پیاز گونه ش ه است) .حاال ای

سوال پهیش مهی-

آی  ،که آیا تقسیمات شهری که کامنً براساس هن سه اقلی سی
صورت میپذیرفته و محنت و مناطق با مرزهای معینی (معمهوالً
معابر) از هم تفکیک میش هان  ،نیهز داهار تحهول بهوده و
دیگر "پرتقال گونه" نیستن ؟
آیهها تقسههیمات کالبهه ی ،اصههوالً دیگههر هههیا ایههری ،در
ً ارتباطهات و
ارتباطات شهرون ان نه ارد و یها اجبهارا
امکانات مشترکی را فراهم میآورد و در ای

صورت آنهها

ک امن ؟
 ب ون شک دسترس اصلیتری

عامل مشترک است.

 آبرسانی و شبکه برق هم همی طور .گراه خود سهاکنان
از ای

ً مهرتبط نمهیشهون ( .مگهر
طریق بهم مستقیما

وقتی که آب یا برق قطع میشود که داار زیان مشهترک
میشون )
 گازرسانی عامل دیگریسهت کهه تقسهیم مکهانی بهه آن
مرتبط میشود (گراه ممکنست در آین ه نیروی برق یها
انرژی خورشی ی جای آنرا بگیرد).
 تلف

از عوامل دیگری بوده است ،که ای

همبستگی را

زمانی اجباری میساخته است ،که البتهه بها اختهرا
تلف های همراه نقش مکانی در آن کهمرنه

مهیشهود و

مشابه ارتباطات رادیویی و تلویزیونی از قی

مکهان

و تقسیمات مکانی درحال رها ش ن میباش .
 فضای سبز هم اگر (کهل یهک تقسهیم شههری را در بهر
گیرد) و یا کل تقسیم شهری بتوانن

از طریق منظر و

یا بهرهوری از سالمسازی ههوا از آن بههره گیرنه ،
همی

نقش بهرهوری مشترک را دارد.
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ولی ممکنست برای تفرج و ق م زدن ،در عمل مورد اسهتفاده
همه ساکنان آن تقسیم شهری قرار نگیرد و ع های پارکههای
دیگررا به آن ترجیح دهن .
 دیگر عملکردها و خ مات تقسیمات شهری
در مورد دیگر عملکردها نیز وضع بهمی
ممکنست صرف در دسترس قرار داشت

هت و
منوال اسه

آنها موج

بههرهوری

و یا استفاده مشترک ساکنان آن "تقسیم شههری" نشهود.
(بسیاری م ارس مناطق دیگر ،فروشگاههای دیگر نقاط و
هتن
هود هسه
هل خه
پزشکان غیرمحلی به آنهایی کهه در محه
ترجیح میدهن )
 ارتباطات همسایگان با یک یگر
دیگر مانن

ً با هم مهراودهای
گذشته ،همسایگان ضرورتا

جز "سنم وعلیک" نخواهن

هبکه
داشت .در شرایط حاضر شه

دوستان و مراوده کنن گان با هر کس ،ضرورت ن ارد که
با همسایگی توأم باش  .ای
پراکن هان

ههر
هل شه
هطح که
افراد در سه

و حاال با شبکههای مجازی در کل کشور ،کهل

شهر و حتی جهان بهم مرتبط هستن

و برای خبر داشهت

هر داشهت
از یک یگر ارتباط فیزیکی ضرورت ن ارد و اگه
نیز ضرورت ن ارد ،که در همسایگی باش .
حتی میتوان گفت روابط همسایگی در جههت بهرعکس حرکهت
مهینمایه

هار
و بها ههر حهس مزاحمتهی از صه ا و رفته

همسایه ،به موارد اختنف مهیافزایه

و کوشهش در ایه

جهت است که ارتباطات همسایگی به ح اقل برس

هی
و حته

هاط
هم مشهترک ،مه یر سهاختمان بجهای ارتبه
برای مباحه
مستقیم ساکنان ،عمل نمای .
 -1-1جمعبن ی

ب ی ترتی

به نظر میرس

که عمنً دسترسی و فضای سهبز

تنها عوامل کامنً مویر بر بهرهوری مشهترک (یهک گهروه از
شهرون ان) در یک تقسیم شهریست.
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هبکه همسهانی طراحهی شهون
گراه معابر نیز اگر به شکل شه
(شبکههای شطرنجی یکسان شهری) ویههه تقسهیم شههری خاصهی
تلقی نمیشون .
اون حتی تأسیسات شهری نیز عمنً در سطح کل شهر یا مناطقی
از شهر عمل مینماین

(و اغل

منطقهبنه ی آنهها متفهاوت

ً از تقسیمات شهری پیروی نمینماین .
است) ولذا ضرورتا
 -فضای سبز نیهز مهیتوانه

در واحه های همسهایگی یها

مجموعههای مسکونی ت ارک شود و یا نقش شههری داشهته
باشن .
 -2-1استنتاج از تحوالت تقسیمات شهری
 -استنتاج یک

میتوان تقسیمات شهری را ب ی ترتی
شهری حذف نمود .در ای
خ ماتی از قی

از برنامههریهزی

صورت استقرار کاربریهای عمومی و

تقسیمات شهری خنص مهیشهون

مباحم دیگری جایگزی

و بها رعایهت

میگردن  ،مباحثی مثل:

 فواصل دسترسی از بهرهور قرارگیری در جوار معابر مناس توجه به ع م عبور از معابر شریانی (الاقل درجه یک ویا حتی دو اصلی برای کاربریهای رده پایی تر) بهرای
دسترسی به آنها
البته ای

موارد کاربریهایست ،که استقرار و تعیی

آنها ضرورت دارد و یا بعلت تقاضای مسهوولی
تصوی

مکان

و نهادههای

طرح اجبار میشود.

در غیر اینصورت و در شکلی که معابر تعیی کنن ه کاربری-
های اطراف خود هستن  ،ای

امر میبایه

مقررات برای اگونگی استقرار انوا
یک از انوا

از طریهق ته وی

کاربریها در جوار هر

معابر ،به گونهای باش

که ،بها رعایهت سهه

شرط فوق ،امکان استقرار تمام آنها فراهم گردد.
 -استنتاج دو :تقسیمات شهری ناشی از سلسله مرات

معابر
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الک

اگر سلسله مرات

در شبکه معابر رعایت شود،

ممکنست به نوعی از تقسیمات شهری بینجام  ،که در انتهای
فصل بع

به آن میپردازیم.
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 -2شبکه معابر و شهر
در ابت ا خوبست تفاوت خیابان با معبر روش

شود.

 -1-2خیابان و معبر

شهر ای هآل بای

"خیابان" داشته باش  .خیابهان بها

معبر متفاوت است .معبر محل عبور اتومبیل است و خیابهان
محل زن گی و تعامل شهرون ان .در ایران ،مکانههای زیسهت
مردم ،برخنف بسیاری از کشهورها نهام خهود را از عمهران
واژه ی "آب می گیرن

کردن و یا م نیت نمیآورد بلکه از
و "آبادی "نامی ه میشهون  .در همهی
هیآبههان" مینامن ه
"به

رابطهه صهحراها را

هلیتههری
هه یکههی اصه
و گههذرها را که

عملکردهایشان رسان ن آب به منازل بوده است (و هنوز ههم
لولههای آب از زیر آن میگذرد ) را "خیآبان"مینامن .
تجربه سفر به شهرهای مختلآ ایران نشان میدهه  ،کهه
در شهرهای دیگر (به

غیر از تههران) ،فضهای بسهیاری از

خیابانها به گونهایی است ،که شهرون

به خودی خهود بهه

هذب مهینمایه  .اهون هنهوز
ق م زدن و تعامل در خیابان جه
شهرهای دیگر تع ادی خیابان دارن  ،در تههران مها فا ق
هذرها ،معبرنه
آنیم و تمام گه

و محهل عبهور اتومبیهل

و

همواره عجله داریم که از آنها هر اه زودتر عبور کنیم و
به مقص

برسیم .یعنی هر اه سریعتر از حضور در آنها خنص

شویم.
به عنوه از طریق ایجاد پارکها و فضهاهای سهبز ،یهک
شبکه پیادهراهی بای

بتوان

تمام شهر را پوشش دهه  .در

گذشته در ایران ما برای شبکه آم

و ش

شههری عهنوه بهر

خیابان و معبر ،نامهای دیگری داشتهایم ،که هر که ام در
نامشان وظیفهشان نهفته بود .گذر که در واقع جمعکننه ه-
های محنت بود ،کواه که دسترسی به مسهک

را فهراهم مهی-

ساخت ،ب بست که کواه ام تری بهود و بهاالخره دربنه

کهه
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عنوه بر ب بست بودن کواه درهم بهه آن اضهافه مهیشهود و
فضایی نیمه عمومی بود.
در حالی که در شرایط حاضر متخصصهان ترافیهک بجهای ایه
اسامی ،عناوی

شبکه آم

و ش

را از پزشکی وام گرفتهه و

نام معابر را با اسامی (اخذ ش ه از رگها) شریانی درجهه
یک و دو و غیره مشخص مینماین .
 -2-2گونههای شکلگیری شبکه معابر شهری

براساس آیی نامه راهها و معهابر ،اولهی

معهابر در

شبکه معابر شهری معهابر شهریانی درجهه یهک (بزرگراههها
وآزادراهها) هستن

که در فواصهل  2/5تها  5کیلهومتر از

هم ،شبکه اصلی عبوری را میسازن .
ای

معابر عنوه بر اتصال غیرهمسطح بیک یگر در ح

ای

تقاطعها ،دسترسی به معابر شریانی درجه دو اصلی (که

از ای

پس خیابان شهری نامی ه میشود) را ممک

فاصله

میسهازن

(آنهم غیرهمسطح و یا ح اکثر فقط با شکل راستگرد).
اگر ای

دسترسی به شکل راستگرد باشن  ،ب ی ترتیه

طهول

خیابانهای شهری ،ح اکثر معادل "ابعاد شبکه" یها فاصهله
دو معبر شریانی خواه
الک

بود.

اگر بصورت غیرهمسطح باشن

هم متصل شود .در ای

میتوان

به تقسیم مجهاور

حالت سووال اینسهت کهه ،اگهر ایه

اتصال در کل شهر باش  ،معابر شریانی درجه دو اصهلی ههم
کل شهر را طی مینماین

و امکان دارد مشابه شریانی درجه

یک مورد استفاده عبوری قرار گرفته و فقط به نقهش معبهر
بودنشان اهمیت داده شود

(از ایه

نظهر مهورد اسهتفاده

قرار گیرن ) و از نقش دسترسی دهن ه به کاربریهای مجهاز
مجاور (یا نقش اجتماعی ناشی از خیابان بودنشان) کاسهته
شود.
 -3-2بررسی گونههای مختلآ دسترسی معابر شریانی درجه یک به دو اصلی
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دسترسی به خیابانهای شهری به شکل راستگرد (خیابهانههای
غیرممت ):
در صورت اول ،ما خیابانها شهری به معنای خیابانهایی
که بخش اعظم شهر را طی مینماینه

(مثهل ولیعصهر یها

انقنب تهران ،احم آباد و امت اد آن در مشه

خیابهان

امام تبریز و اردبیل و در بسهیاری از دیگهر شههرها)
دیگر در شهرهایمان نخواهیم و بایه
بررسی قرار گیرن

ایهرات آن مهورد

1.

باتوجه به مساحت ای

هستههای بزرگ شهری (حه ود  200تها

900هکتار) و با احتساب ص نفر در هکتار جمعیتی
تا  90هزارنفر

در ای

هستهها میتوانن

جایگزی

حه ود 20
شهون .

که یک ناحیه شهری کواک تا یک ناحیه شهری بزرگ را در بر
میگیرد .ب ی ترتی

ای

معهابر نمهیتواننه

 .1مبحم اول مورد بررسی در پهوهشهای آتی

معبهر شههری
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ههای و
هابری ناحیه
هون  ،معه
هلی) خوان ه ه شه
هریانی دو اصه
(شه
ح اکثر درجه دو شهرین .
 -4-2اتصال غیرهمسطح شریانی درجه یک به دو اصلی (سراسری)

در شکل دوم ،ای

تقاطعها غیر همسطح میباش :

بنابرای

میتوان

صورت ای

امت اد اق ر میتوان

ای

در هستههای دیگر ادامه یاب  .در ایه
باش  .تمام طول شههر؟ در

صورت معبر درجه یک اصلی فراگیر شههری خوانه ه مهی-

شون .

کامنً با عنوان معبر شهری قابل انطباتنه  ،ولهی ممکنسهت
ش ت عبور از آنها (نقش معبری) نقش اجتماعی بودنشهان را
کاهش ده

(نقش خیابانی) مثل خیابهانههای نهامبرده فهوق

ً بهرای عبهور
(خیابان انقنب تهران و غیهره) کهه اجبهارا
اتوبوسها بخشی از آنها به محل عبور اتوبوس اختصاص مهی-
یاب

و برای حفاظت عابری

با نهردهههای بلنه

از بهاقی
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معبر ج ا میشود و با ج اکردن دو سوی معبر به ش ت ،نقهش
خیابانی آن آسی

وارد میکن .1

البته در هر دو خیابان ولیعصر و انقهنب تههران "معهابر
شریانی درجه یک" که میبای
کیلومتری طرفی

در فاصله ح اکثر  1/5تها 2/5

آنها وجود داشته باشه  ،وجهود نه ارد و

معلوم نیست اگر بود همچنان ای

شکل بهاقی مهیمانه

یها

خیر؟2

 -5-2محاسبه ح اقل طول یک معبر درجه دو اصلی

برای ای

که معبری شهری محسوب گردد .با فرض ناحیهه

محسوب نمودن هر یک از هستهههای شههری دو سهلول متهوالی
(اهار سلول جوار هم) یک منطقه شهری را تشکیل مهیدهنه ،
اون یک خیابان شهری بای تر فراتر از منطقه عمهل نمایه
که فرامنطقهای (یا شهری) محسوب شود .به نظر میرسه

کهه

ح اقل طول یک خیابان برای اینکه یک خیابان شهری محسهوب
شود بیش از دو هسته متوالی و ح اقل در سه امت اد یاب .
حاال اگر بیش از یک منطقه را در بر گیرن

(و کمتر از دو

منطقه) معبر شهری درجه دو و بیشتر از آن شهری درجه یهک
خواهن

بود .یعنی معبر شهری درجه دو ح اقل بای

بیش از

دو هسته طول داشته باش  ،یعنهی بهیش از  3کیلهومتر (در
فواصل  1/5کیلومتری شریانی یک) و بیش از  6کیلومتر (در
ح

 3کیلومتری شریانی درجه یک)

 .1البته در هر دو خیابان ولیعصر و انقنب تهران "معابر شریانی درجهه یهک" کهه
میبای در فاصله ح اکثر  1/5تا  2/5کیلومتری طرفی آنها وجود داشته باشه ،
یا خیر؟1
وجود ن ارد و معلوم نیست اگر بود همچنان ای شکل باقی میمان
 .2مورد دوم پهوهشهای آتی
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-1-5-2

ضرورت رعایت سلسله مرات

مشکل ای
آم وش

معابر شهری

الگو اینسهت کهه سلسهله مراته

دسترسهی شهبکه

رعایت نمیشود و تمام خیابانها (ناحیهای ،منطقه-

ای و شهری) از معابر (بزرگراهها) دسترسی مهیگیرنه  .در
حالی که اگر مقرر باش

ای

سلسهله مراته

بای  ،معیارهای زیر را رعایت نمای .

رعایهت شهود،
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 oیعنی تقهاطع کامهل
غیرهمسطح شب ری

یک -بزرگراهها در مح ود مناطق شهری حرکت نماین  .ب ی -
ترتی

اگر هر محله شههری را  6هزارنفهره ،ناحیهه را 24

هزارنفره در نظر بگیریم و منطقه را ص هزارنفره و تراکم
را هم ص نفر در هکتار فرض نماییم ،مساحت منطقهه (=1000
 )100000 ÷100یعنی هزارهکتار خواه

ش  .ب ی ترتی

فواصل

بزرگراهها ح ود سه هزار متر میشود.
در شهرهای پر تراکمتهر مهیتهوان محلهه را ده هزارنفهره
ناحیه  40و منطقه  160هزارنفره فرض نمود (در تههران ههر
منطقه ح ود  350هزارنفرست) حاال اگهر  125نفهر در هکتهار
منک تراکم باش  ،مساحت منطقه  2800هکتار میشود.
350000÷125=2800
و فواصل بزرگراهی به  5300متر میرسه

و اگهر تهراکم 150

متر باش .
مساحت به هکتار 350000 ÷150 = 2330
و فواصل بزرگراهی به  4800متر میرس .
اگر تقاطع بزرگراهها بها ههم ،حه اقل  1/5کیلهومتر و
بطور بهینه  2/5کیلومتر باش  ،باتوجهه بهه اینکهه در
میانه تقاطع بای

به معابر شهری (یا منطقهای) دسترسی
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دهن  ،فواصل بزرگراههها بهی

 3تها  5کیلهومتر بایه

باش .
 به ای
باش

ترتی  ،اگر ح ود مناطق محهل عبهور بزرگراههها
تهران با  22منطقه بهه حه ود  36بزرگهراه نیهاز

دارد.
 -2-5-2تعیین حد طول معابر شهری

 اگر معابر شهری در مح وده مناطق باقی بمان  ،معابرمنطقهای هستن  ،لذا بای

الاقل در مح وده دو یا ان

منطقه و ح اکثر در طول (یا عرض شهر) گسترده باشن .
در ای

صهورت ،مهیتواننه

اجتماعی غال

نقهش عبوریشهان بهر نقهش

شود و از کارآیی الزم برخوردار نشون .

تمهیداتی برای غیر عبوری شدنشان میتوان اندیشید مثل:
 -تغییر جهت یافت

(بصورت یک طرفه) در بخشهای مختلآ

 پیاده راهش ن ،در بخشهایی از معبر بطهور کامهل بهاقطع سواره و یا حرکت سواره از معابر جانبی
 باریک ش ن فوقالعاده بخش عبوری ،با ع م امکان عبوراز کن رو دسترسی به کاربریها
 روش بع ی میتوانشهری باش

تغییر جههتههای متعه د در معهابر

به اشکالی مشابه آنچه ب نبال میآی .
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با قراردادن بزرگراه در ح ود مناطق بها فواصهل  3تها 5
کیلومتر از هم و در فواصهل تقهاطعهها (یها تقهاطع) بها
دسترسی دادن به معابر شهری ،همانطور که در اشهکال قبهل
منحظه میشود ،که معابر شهری و منطقهای در واقع بهر ههم
منطبق هم میتوانن

باشن  .برحس

بخشی از آن را پوشش دهن

اینکه فقهط منطقهه یها

و یا طویلتر بوده و از منطقهه

خارج شون .
در حالی که منطقیتر اینست ،که معابر شهری حتی در منطقه
نقش خود را داشته و معابر منطقهای از آنها منشع
مشابه شکل زیر (ای

روش میتوان

شهون

از عبهوری شه ن معهابر

شهری هم با قطع آنها در فواصل معینی از هم بکاه ).
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 -3بزرگراهها و انفصالهای شهری
ً میبای
شبکه بزرگراهی که اجبارا

در فواصهل  1/5تها 5

کیلومتر از هم ،شهر را برای دسترسیهای طوالنی (از یک یگر)
پوشش دهن

و فقط از آنها معابر یک (و یها حه اکثر دو رده

پایی تر) میتوانن

دسترسی بگیرن

به آنها دسترسی یابن

و باقی معابر نمهیبایه

و یا بگذرن  ،موج

انقطا های شهری و

یا تقسیم شهر به جزایر ج ا از هم میشون .
حاال اگر تقسیمات حاصله را در بهتری
(شامل ان

حالت یک منطقه شههری

ناحیه) فرض نماییم .شهر به تع ادی منطقه جزیره-

ای تقسیم میشود .برای مثال هیچگاه یک خیابان شهری ،که به
معنای عبور یا طی کنن ه کل شهر یا الاقل از بخشی شهر (کهه
صورت مع بر
ً بای بیش از یک منطقه باش  ،اون در ای
حتما
منطقهای تلقی میشود) نمیتوان
درنتیجه بای

بتوانه

طی نمای .

بطهور غ یر هم سطح از

بزرگراهی بگذرد .که البتهه (ب جز در مهواردی
بلن ی اجازه ده ) بای

ای

بخش شهری باش

یک یها ا ن
که پ ستی و

که همسطح بهاقی

بمان .
شکل مطلوب ای

امر اینست ،که اصوالً بزرگراهی در سطح منهای

یک و یا بعنوه یک (مثنً ح ود  6متر) اح اث گردد .ب ی ترتی
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شبکه معابر شهری میتوانن
متصل شون

از زیر بزرگراههی براحتهی بههم

و نقش انفصالی و جزیره ش ن بخشهای مختلهآ شههر

بوسیله بزرگراهی کاهش یاب .
در ای

صورت اگر طراحی بخوبی صورت گیهرد .مهثنً ب نههههای

سبزی لبههای پلها بزرگراههایی را پوشش ده  ،اصوالً میتهوان
بزرگراه هم از سطح شهر و هم از دی

بصری شهری حذف نمود.

از آنجا که معابر اصلی شهری (شریانی درجه دو اصلی) با ی
و معموالً در تقاطعهای غیرهمسطح

از بزرگراهی دسترسی بگیرن
(که در بهتری

و کاملتری

شکل از طریق اتصال شب ری صهورت

میپذیرد) رامپها و لوپها فضای زیادی را مهیگیرنه
شهری مناسبی ن ارد ،شای

مطلوبتر ای

بزرگراهی اوالً در ح اقل باش

باش

و شهکل

که دسترسی بهه

و خیابانهایی با نقش اجتماعی

قوی به بزرگراه دسترسی مستقیم ن اشته باشن .
یعنی از هر اهار دسترسی به بزرگراه که یک منطقه شهری مهی-
توان

از آن سود ببرد ،یک یا ح اکثر دو

تقاطع با دسترسی

بوده و یک ،دو و یا سه دسترسی ب ون تقاطع (یا ح اکثر حفظ
با تقاطع به راست دسترسی گیرن )
الزم به یادآوریست که اح اث شبکه بزرگراهی در

سطح بعهنوه

یک ،بعنوه یک (بجای سطح صفر) به معنای دو طبقه کردن ایه
معابر نیست ،بلکه بخش زیری
میباشن

و آنچه زیر ای

برای اتصال بخشهای شهری مههم

معابر باقی میمان

(بجز بخشههایی

که به معابر اختصاص مییاب ) باقی به کاربریهای شهری مثهل
محل استقرار تأسیسات ،سبز ،پارکینه

و حتهی مغهازه بهرای

ت اوم عملکرد معبر و غیره ،اختصهاص مهییابه  .در شههرهای
ارگانیک بخودی خود شبکه شهری با شهبکه هن

سی بزرگراههها

تطابق ن اشته و اشکال بهتری شکل میگیرد (شکل آخر)
کروکی یک شبکه معابر شهری با بزرگراههای غیرهمسطح

نگرشی دوباره به نقش و جایگاه تقسیمات شهری و شبکه معابر  /مقالهه 229
17

بزرگراههای غیرهمسطح در سطح
معابر درجه دو شهری
معابر شهری در سطح صفر

تقاطعهای کامل (شب ری)

بعنوه یک (ح ود  6متر)
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 استنتاج دو:

ب ی ترتی

نقش شبکه معابر در تشکیل تقسیمات شهری

حتی

در

صورتی

که

نظر

از

دسترسی

به

کاربریهای خ ماتی مشترک ،روابط همسایگی و دیگر عوامل
مویر

در

شکلگیری

و

محنت

شهری

نواحی

گذشته،

تقسیمات شهری (در آن راستا) مورد نیاز نباش

دیگر
(و یا

مورد اقبال شهرون ان واقع نگردد) از نظر سلسله مرات
دسترسی ،عمنً تقسیمات شهری شکل میگیرد ،به شرح زیر:
یک -عمنً قطعات حول اولی
معابر دسترسی منشع

و کوتاهتری

از آن (اغل

جمعکنن هها و

ب بست) یک واح

همسایگی تلقی میشود.
دو -ای

واح های همسایگی وقتی حول یک جمعکنن ه فرعی

مجتمع میشون  ،مشابه محله خواه

بود.

سه -محنت حول جمعکنن ههای اصلی (که جمعکنن ههای فرعی
به آنها میریزن ) مشابه نواحی تلقی میشون .
اهار -نواحی حول یک یا ان
خواهن

بود.

معبر شهری درجه دو ،منطقه
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 -4نقش جهت جغرافیایی معابر دسترسی به قطعات ،در طرر -
های شهری
در طرحهای شهری (در اغل

قری

به اتفاق شهرهای

ایران) جهت معابر دسترسی به قطعات مسکونی (که بیشتری
تع اد معابر شهری را بخود اختصاص میدهن ) شرقی – غربی
است.
در

حالی

حتی

که

در

بخش

زمستانی  1/5برابر ارتفا

میانی

ایران

که

طول

سایه

است ،اگر فقط ابنیه جنوب

معبر دو طبقه (با ح ود  8متر ارتفا ) ساخته شون  ،کل
معبر (که در بهتری

شکل معمول  12متری هستن ) در سایه

قرار میگیرن .

در تابستان نیز باتوجه به طول  10تا  15درص ی
سایه ،حتی سایه ابنیه نمیتوان

تمام یک پیادهرو را

بپوشان  .در حالی که در معابر شمالی -جنوبی در زمستان
از ح ود  10/5صبح تا  13/30بع از ظهر ،آفتاب به سطح
معبر میتاب

ساعت و از

و در تابستان نیز صبح تا همی

یکی دو ساعت بع ازظهر اول ،در یک پیادهرو و سپس بخشی
از معبر و بع
بنابرای
تری

تمام معبر دارای سایه خواه
ب یهی به نظر میرس

بود.

که بیشتری

و کم عرض-

معابر (معابر دسترسی به قطعات) میبای

شمالی – جنوبی طراحی میش

همواره

و نه اینکه درست برعکس و
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ً تمام قری
تقریبا

به اتفاق آنها شرقی – غربی باشن .

حاال ارا اینطور نیست ،علت یک امر شهرسازانه و مهم
دیگرست و آن اینکه وقتی معابر دسترسی به قطعات شرقی –
غربی هستن

فاصله دو معبر (از ای

نو ) با هم معادل

طول دو قطعه است و اگر شمالی -جنوبی باش
جهت شمال -جنوب طویل باشن

که ،بتوانن

و قطعات در
نور جنوب و

شمال را بگیرن  ،فاصله دو معبر دسترسی بجای طول دو
قطعه معادل عرض دو قطعه میشود و درنتیجه تع اد معابر
دسترسی افزایش مییاب

و در نتیجه مساحت معابر نیز

افزوده میشود ..مگر اینکه تمهی ات دیگری ان یشی ه شود.
آنچه ب نبال میآی  ،پیشنهاد و تحلیل انوا
که بتوان
خواه

روشهای دیگر

معابر دسترسی شمالی -جنوبی را ممک

سازد،

بود.

 -1روش اول طویل شدن قطعات در جهت شرقی – غربی

با ای
نو

روش فاصله معابر دسترسی شمالی -جنوبی مشابه

شرقی – غربی میگردد ،ولی نورگیری شمالی و جنوب

قطعات داار خ شه میشود.
مکان اح اث بنا میتوان
(برای گرفت

(در هر دو قطعه) در شرق باش

نور مناس تر شرقی) که دوباره معضل ع م

تعادل معابر (مشابه وضع فعلی) با قرارگرفت

بنا در یک

سمت معبر و قطعات باز در سمت دیگر رخ مینمای .
(شکل )1
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البته

اون

دیگر

مح ودیت

نور

جنوب

(برای

جنوبی در معابر شرقی – غربی) وجود ن ارد میتوان

قطعات
ای

حس استفاده را کرد و مکان اح اث بنا را در جوار معابر
قرار داد که ان

حس عم ه دارد:

یک -تعادل معابر ممک

میشود و معابر دارای دو ب نه

یکسان میشون .
دو -با جمعش ن فضای باز در وسط بلوک و در جوار هم به
ش ت به کارآیی آنها اضافه میشود و اگر در هر حیاط
ان

درخت کاشته شود ،هر ساک

درخت را خواه

دی

گونه سوم در ای

با گشودن پنجره دهها

(شکل )2-

روش میتوان

با تنو

دادن به محل

اح اث بنا (یک درمیان) در جوار معبر و انتهای قطعه و
دادن مجوز باینکه قطعات بتوان
هایی داشته باشن
مات باش  ،ان ی

به حیاط یک یگر پنجره-

که تا  170سانتیمتری یابت و یا شیشه
دست آورد دیگر حاصل کرد:
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یک -هر واح

مسکونی از شرق یا غرب نور و دی

شمال و جنوب اشعه مناس
دو -تنو

خواه

کامل و از

داشت.

با تعادل معابر توام میشود ،یعنی یک درمیان

ساختمانها کنار معبرست و در فاصله آنها فضای باز،
که دی

به آسمان را بسیار خوب برای عابری

فراهم می-

آورد (شکل )3-

از مشکنت ای

روش اینست که  %50ابنیه اهار طرف باز

و  %50دیگر سه طرف باز دارن
مناس

است،

ولی

از

نظر

که از نظر

صرفهجویی

در

منظرشهری

انرژی

(اگر

ساختمانها بخوبی برای صرفهجویی در انرژی طراحی و ساخته
نش ه باشن ) کمتر مناس

خواه

بود.

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

از آنجا که رعایت فضای سبز و باز (حیاطهای سبز)
بوسیله

سازن گان

بنا

همیشه

داار

االش

است

و

با

افزایش سطح اشغال و تب یل بخشی از حیاط به رامپ
پارکین

و غیره موج

کاهش فضای سبز حیاطهاست .لذا

میتوان با ایجاد دسترسیهای کوتاه از معبر اصلی بجای
دو قطعه (در فاصله دو معبر دسترسی) اهار قطعه طراحی
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نمود و مسوله نزدیکی ای

معابر مهم را حل کرد (شکل -

. )4
ای

امر که به افزایش پارکین های کناری هم منجر می-

گردد.

از مزایای دیگر ای

روش اینست که قطعات میانی عنوه

بر اینکه مثل معمول در جهت شمال و جنوب طویل هستن ،
از ص ای ترافیک معبر دسترسی هم دورتر هستن .
ای

روش را به دو شکل میتوان طراحی نمود .اول به شکل

ترسیم ش ه در شکل  4-که ب بستها برای تسهیل مباحم
ترافیکی مقابل هم نیستن  ،که تا ح ودی بیتعادلی ب نه
معبر را موج

میشود و دوم اینکه مقابل هم باشن

که
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معبر متعادل شود ،ولی از نظر ترافیکی کمتر تسهیلگر
باش .
 جمعبندی برای پیشنهاد جهت جغرافیایی مناسب معابر دسترسی
به واحدهای مسکونی

ب ی ترتی
شمال-

جنوبی

و با اتخاذ ای
دسترسی

به

الگو (در جهتگیری معابر

قطعات)

که

بیشتری

آفتاب

زمستانی و سایه تابستانی را دارد ،اینست که عمنً فاصله
بی

دو معبر دسترسی را نهتنها کمتر از طول دو قطعه

نمیشود .بلکه آنرا (به طول دو قطعه و عرض دو قطعه)
افزایش میده  ،که میتوان

جبران کنن ه معبر ب بست با

عرض طول  5متر به قطعات باش .
ً :از هر اهار قطعه  3قطعه مشابه الگوهایی با معبر
یانیا
شرقی –غربی از جنوب نور میگیرن

و فقط یک قطعه از

شمال و شرق اخذ نور مینمای .
ً :گشایشهای حاصل از کواههای ب
یانیا

بست از انس اد

کامل ب نهها جلوگیری میکن  ،در حالی که در باقی
ب نه حضور ابنیه در طرفی
گردد.

به تعادل در معبر منجر می-

