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 چکیده

 اقتصادی، زندگی امروزه تحوالت رسیع و گسرتده در ابعاد اجتامعی و

است. از  تر کردهشهری را متأثر و آن را نسبت به گذشته پویاتر و سیال

 منظور افزایش میزان قدرتپذیری بهرو، توجه به کیفیت انعطافاین

پاسخگویی فضاهای شهری، موردنظر طراحان و مدیران شهری 

 ظباشد. در این میان، شهر مشهد ساالنه با تناوب فراوانی از لحامی

نوع و تعداد گردشگران و زائران مواجه است. این امر تغییرات در نیازها 

و توقعات از فضاهای شهری را به همراه دارد، بنابراین رضورت دارد 

فضاهای شهری برخوردار از قابلیت انعطاف مناسبی باشند. عدم 

شناسایی و تحلیل میزان اثرگذاری هرکدام از اجزای فضای شهری بر 

کیفیت باعث شده است تا در طراحی فضاهای شهری تحقق این 

های مؤثری استفاده نشود. بدین منظور هدف از این پژوهش، حلراه

پذیری در فضاهای شهری مشهد و شناسایی سنجش میزان انعطاف

پذیری است. سهم هرکدام از عوامل فضای شهری در تحقق انعطاف

ای هشاخص تحلیلی و بر این اساس ابتدا-روش پژوهش توصیفی

خاب اند. سپس با انتپذیری شناسایی و تعریف عملیاتی شدهانعطاف

فضاهای شهری منونه و با استفاده از روش پیامیشی اطالعات 

آوری و در مرحله بعد با استفاده از محاسبه وزن عاملی موردنیاز جمع

ایج نت بندی گردیده است. بر اساساولویتفضاهای شهری منتخب 

ترین فضای منعطف 748/0یابان امامت با امتیاز مرحله اول، خ

در پذیری از نظر انعطاف 583/0شهری و خیابان شیرازی با امتیاز 

یت دهد که در کیف. نتایج تکمیلی نشان میوضع نامطلوبی قرار دارد

امتیاز بیشرتین تأثیر را دارد و  7/6 پذیری، عامل کالبدی باانعطاف

های بعدی امتیاز در رده 87/0و  3/5عوامل عملکردی و ترافیکی با 

 قرار دارند.

پذیری، فضای پذیری، راهربدهای انعطافانعطاف کلیدی: واژگان

 شهری، اجزاء فضای شهری، شهر مشهد

 

Abstract 

Rapid and widespread changes in social and 

economic dimensions have pressured urban life and 

made it more fluid than in the past. Therefore, today 

designers and managers have been considering the 

flexibility to increase the responsiveness of urban 

spaces. Mashhad, meanwhile, attracts a large number 

of tourists and pilgrims every year. This brings about 

changes in the needs and expectations of urban 

spaces so that urban spaces need to be flexible. 

Failure to identify and analyze the impact of each 

component of urban space on the realization of this 

quality has led to ineffective solutions in designing 

urban spaces. The purpose of this study was to 

evaluate the flexibility of urban spaces in Mashhad 

and identify the contribution of each of the factors of 

urban space to the realization of flexibility. The 

research method is descriptive-analytical and based 

on this, flexibility indicates were first identified and 

their operationally defined. Then, sample urban 

spaces were selected and the required information 

was collected through a survey method. In the next 

step, the selected urban spaces were prioritized by 

using Factor Score method and calculating the factor 

weight. According to the results of the first phase, 

Imamat Street is rated as "the most flexible urban 

space," and Shirazi Street is "poor" in terms of 

flexibility. Supplementary results show that in terms 

of flexibility quality, the physical factor with 6.8 score 

has the most influence. The functional and 

accessibility factors with 3.5 and 0.98 score are in the 

next ranks. 

Keywords: Flexibility, Flexibility Strategies, Urban 

Space, Urban Space Components, Mashhad City 
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 مقدمه

پذیری او از افراد انعطافماهیت انسان و زندگی جمعی 

است که متحرک، نوآور و توانا در انجام  شدهتشکیل

باشند. به های مختلف میهای گوناگون در محیطفعالیت

چندان دور ظرفیت در پاسخگویی همین دلیل تا گذشته نه

رسیع به تغییرات، عامل کلیدی در حیات برش بوده است. 

جوامع شهری که تحت در دوره معارص نیز تغییرات عمیق در 

تأثیر فرهنگ، اقتصاد و فناوری بوده، محرک طراحان برای 

گونه از فضاهای شهری هستند که حامی دستیابی به آن

زندگی و فعالیت پویا و متحول شهروندان باشند، آن چنانکه 

های انسانی فضاهای ریزان شهری جنبهطراحان و برنامه

رای نیز عالقه بیشرتی بشهری را بیشرت در نظر گرفته و مردم 

 ,Gehl ans Gomeze) حضور و مداخله در آن دارند

سازی فضاهای شهری رو، برای مناسب(. از این35 :2004

در جهت استفاده هرچه بهرت شهروندان و گردشگران، 

ترین کیفیت موردنظر طراحان شهری بوده پذیری مهمانعطاف

د امکان است. هدف، رسیدن به سازگاری، انطباق و ایجا

تغییرات در آینده بر اساس نیازهای نامعلوم شهروندان و 

طورمعمول از گردشگران در فضای شهری است. این امر به

های طراحان یا مدیران شهری از نیازهای بینیطریق پیش

 ,Brand) شودکنندگان در آینده مشخص میاستفاده

وانند تها باید ببینیآل پیش(. گرچه در حالت ایده13 :1995

ند، نظر بگیر  تغییرات و اصالحات آینده در فضای شهری را در

پذیری در فرایند طراحی، نظر گرفنت متهیدات انعطاف اما در

رشط اصلی تحقق این انطباق است. طراحی فضای شهری 

منعطف با قصد پاسخ به تغییرات در عملکرد و کالبد آن 

یرات ینکه تغیجای ااست، انعطافی که انطباق پذیر بوده و به

 جای ایستاییدهد و پویایی را بهها پاسخ میرا رد کند به آن

نظران طراحی به دنبال دارد. بر همین اساس در آراء صاحب

های کلیدی و الزم برای هر پذیری از کیفیتشهری، انعطاف

؛ بنتلی و 2574شده است )لینچ، فضای شهری بیان

 ؛2577پارشال،  و نای؛ پ2582؛ کرمونا، 2571همکاران، 

Miler,2013 ؛Silva,2014پاکزاد،  ؛2571فر، ؛ عینی

2573.) 

عنوان یکی از شهرهای بزرگ ایران با نقش و شهر مشهد به

عملکرد فرهنگی و مذهبی و اهمیت ارتباطی و تجاری در 

حال دو سطح ملی و فراملی از ابتدای حیات خود تابه

د یک سناریو رشسناریوی رشد کالبدی را تجربه کرده است. 

آرام یا رشد ارگانیک که تا عرص پهلوی بر توسعه فیزیکی این 

شهر حاکمیت داشته و سناریوی دیگر رشد رسیع و غیر 

شود. در کنار سال اخیر می 40ارگانیک که تقریباً مربوط به 

این رشد رسیع و ناموزون، تغییرات در سبک زندگی 

هر مشهد از حجم طور عام و همچنین میزبانی ششهروندان به

طور خاص، در دگرگونی شهر نقش انبوه زائران و گردشگران به

اند. این دگرگونی باعث شده است تا بسزایی داشته

فضاهای شهری مشهد نیز با تحوالت و تغییرات در اجزا 

کالبدی و عملکردی خود مواجه باشند. در این حالت 

زها و ای از نیااجبار باید با مجموعهفضاهای شهری به

هایی که مدام در حال تغییر هستند، انطباق پیدا خواسته

همه این عوامل موجب شده است تا مدیران و طراحان  کنند.

 پذیریشهری به دنبال فضاهای شهری باشند که انعطاف

های زمانی متفاوت، داشته الزم را در برابر تحوالت در بازه

فضاهای  باشند. ارزیابی نحوه سازگاری یا عدم سازگاری

شهری در برابر تحوالت به وجود آمده و تغییرات 

بینی در آینده، وابسته به مطالعه درجه انعطافپیشغیرقابل

رو هدف باشد. از اینپذیری فضای شهری در طول زمان می

پذیری فضاهای شهری پژوهش حارض ارزیابی میزان انعطاف

 ن است وهای شهروندان و گردشگرادر برابر نیازها و خواسته

یک از که؛ کدامسؤال اصلی پژوهش عبارت است از این

اجزای سازنده فضای شهری بیشرتین تأثیر را در 

پذیری فضای شهری در مقابل جریان تغییرات انعطاف

بینی در طول زمان داشته است؟ پژوهش حارض پیشغیرقابل

های طراحی فضای شهری منعطف را با بررسی ویژگی

ری، مطرح و سپس با سنجش میدانی گسرتده ادبیات نظ

ها در فضاهای شهری مشهد، رشایط بومی فضاهای آن

 گردد.پذیر بیان میشهری انعطاف

 پیشینه پژوهش

پذیری در طراحی فضای های حوزه انعطافغالب پژوهش 

شهری به زمان منسوخ شدن تفکرات ماشینی و خشک 

تحوالت اجتامعی و اقتصادی در جوامع مدرنیسم در پی 

 جین جیکوبز نظران،گردد. ازجمله اولین صاحبشهری بازمی
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است که بر لزوم وجود اشکال متنوع ارتباطات و برخوردهای 

ن . کویکندهای شهری تأکید میاجتامعی و فعال بودن مکان

نی پذیری را به مع، انعطافشکل خوب شهرلینچ نیز در کتاب 

ه های آینده نسبت بنسته که باعث کاهش هزینهکیفیتی دا

 و همكاران ین راستا تحقیقات بنتلیزمان حال شود. در هم

 یبرا یار اصلیدهد كه سه معیروشنی نشان مبه

و خوانایی  یر ی، شامل تنوع، نفوذپذیشهر  یر یپذانعطاف

پذیری و است. از طرف دیگر یان گل، رابطه میان انعطاف

فضای شهری بررسی کرده است. به نظر وی ها را در فعالیت

زمان وقایع در فضاهای شهری بر پایه تعداد و مدت

پذیری است. شکوفایی زندگی روزمره در گروی انعطاف

های انتخابی و اجتامعی و این رشد تابع طول مدت فعالیت

نا و پارشال یزمان و در یک فضا است. پها در یکرخ دادن آن

 درنهایت یط شهر یدر مح یر یپذنعطافاند كه اح دادهیتوض

و  ی، دگرگونیدر سه سطح گوناگون ییشامل داشنت توانا

گیری خرد و كالن اندازهقابل یهااسیمق یبرا یگسرتدگ

كه بتوانند در  یشهر  یاست و فقط آن دسته از فضاها

و  ی، دگرگونیشهروندان دچار گسرتدگ یهامعرض استفاده

 الیك و سینامیابلیت دتوانند قیشوند، م یگوناگون

های ترین پژوهشپذیری را داشته باشند. از مهمانعطاف

پذیری در فر در خصوص انعطافداخلی نیز، مطالعه عینی

ذیری و پمعامری ایرانی است که سه مقوله تغییرپذیری، تنوع

را در معامری مساکن قدیمی استخراج کرده  پذیریتطبیق

یری پذعاد مختلف انعطافاست. سایر پژوهشگران نیز به اب

(. در بررسی 2 جدول) اندکردهدر طراحی شهری اشاره

هرکدام به بیان شود که های پیشین مشخص میپژوهش

 اندپذیری اشاره منودههای سازنده انعطافابعاد و مؤلفه

؛ 2583؛ استقالل، 2581؛  گل، 2571بنتلی، )

Ardestani, 2016) هعدم توجه ب خالء تحقیقاتی. بنابراین 

پذیری در تعامل با اجزاء فضای شهری است ابعاد انعطاف

باشد.که هدف پژوهش حارض می

 در فضای شهری یر یپذانعطاف با مرتبط هایپژوهش: 2جدول 

 سال پژوهش عنوان یاصل موضوع سندهینو

 2003 دهپاسخهای محیط یر یپذانعطاف یر یگاندازه یهان شاخصییتع بنتلی و همکاران

اق ر و انطبیپذانعطاف یل برنامه به طراحیتبد یبررس 1و دوارت 2بیرو

 هابرنامه یر یرپذییبا تغ یطراح

 2009 یدهشکلطراحی شهری با الگوها و قوانین 

ر د یو اجبار  ی، انتخابیاجتامع یهاتیفعال یبندطبقه یان گل

 یشهر  یفضاها

ها: استفاده از فضای زندگی در میان ساختامن

 عمومی

2011 

ریزی معامری، شناخت روش مبانی برنامه یر یپذگیری انعطافاندازهقابل یهان شاخصییتع پنیا و پارشال

 مسئله کاوی

2012 

 و یط مكانیدر رشا یشهر  یهاتیفعال یر یپذانعطاف 5میلر

 یزمان

 2013 ها در فضا و زمانفعالیت

های شهری و رفتار اجتامعی در مطالعه پویایی یاجتامع یهاتیبر فعال یر یپذاثرات انعطاف یابیارز و همکاران 4سیلوا

 شهر

2014 

اردستانی و 

 همکاران

پذیری در فضاهای تبیین مفهوم انعطاف یط شهر یدر مح یاجتامع یر یپذل انعطافیتحل

 شهری

2016 

 2571 پذیری در مسکنانعطاف پذیری و مقیاس آنتعیین راهکارهای انعطاف عینی فر

 2577 راهنامی طراحی فضای شهری پذیریراهکارهای تأمین کیفیت انعطاف پاکزاد

استقالل و 

 همکاران

 2583 پذیرهای طراحی شهری انعطافشاخص پذیریمفهوم و راهکارهای انعطاف

                                                             
1. Beirão 

2. Duarte 

3. Miller 

4. Silva 
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 مبانی نظری

ورد مها در ها و دیدگاهدر بررسی مبانی نظری به واکاوی نظریه

محورهای اصلی پژوهش شامل مفهوم و اجزای فضای 

پذیری و راهربدهای تحقق شهری و همچنین تعریف انعطاف

ها و معیارهای شود. در انتها شاخصپرداخته می آن

ریز طرح تحقیق است، در قالب ها که پایهگیری آناندازه

 گردد.چهارچوب نظری بیان می

 فضای شهری

 -جاری شدن رفتارهای مدنیفضای شهری مکانی برای 

اقتصادی و  -اجتامعی است که از مناسبات اجتامعی

(. ایجاد 38: 2571ایرامننش، شود )فرهنگی ناشی می

گیری و رفتارهای پرخاشگرایانه مردم فضاهای شهری از گوشه

کند و برای گذران اوقات فراغت و افزایش جلوگیری می

رضازاده و باشد )برخوردهای چهره به چهره مفید می

(. در تعریفی دیگر فضای شهری بخشی 26: 2582محمدی، 

نوعی که به شده استمطرحاز فضای باز و عمومی شهرها 

باشد. فضای شهری تبلور ماهیت زندگی جمعی می

ای است که داستان زندگی جمعی در آن گشوده صحنه

است ای از روابط میان مردم شود و در بردارنده مجموعهمی

توان فضای شهری بر این اساس می(. 256: 2573، پاکزاد)

ود گریز تقسیم منگرا و فضای مردمرا به دو دسته فضای مردم

گریز، فضای بازدارنده ها متایز قائل شد. فضای مردمو بین آن

 ندهکنقیتشوگرا، ارتباط اجتامعی بین مردم و فضای مردم

تعامل اجتامعی  جادکنندهیامکث و توقف در فضای شهر و 

که ازآنجایی(. 84: 2571 ،لنگاست )بین شهروندان 

ها هستند و به این منظور فضاهای موفق حامی فعالیت

شوند، طراحی فضاهای شهری باید با آگاهی از تجهیز می

ا، کرمون) ردیپذها صورت نیاز مردم و نحوه استفاده مردم از آن

گوی پاسخی شهری خوب و موفق باید فضا(. 221: 2582

ش، راحتی، آرامکنندگان خود باشد. توجه بهنیازهای استفاده

های فعال و منفعل شهروندان با یکدیگر و با فضا، درگیری

های یک فضای شهری کشف و شهود و رسگرمی از ویژگی

 (. فضای شهری زمانیFrancis, 2003: 23هستند )خوب 

رت نظا خوبی نگهداری شده،برای مردم خوشایند است که به

در  شناسیو اصالت تاریخی داشته باشد و معیارهای زیبایی

(. فضاهای شهری Nasar, 1997: 25بخورد )آن به چشم 

 ریر،کشوند )عمدتاً به دو دسته خیابان و میدان تقسیم می

ها هم از نظر بعضی از (. اگرچه پارک26: 2583

ماتین، اند )شدهمطرحنظران جزء فضاهای شهری صاحب

(. بر اساس همین تعریف عملکردها، محیط فیزیکی و 1386

رفتارها اجزای اصلی یک فضای شهری هستند که در یک 

 :Setyowati, 2013دارند )رابطه بسیار قوی با یکدیگر قرار 

های فضای شهری ازجمله (. لذا تحقق کیفیت348-349

 پذیری باید با استفاده از این اجزاء انجام شود.انعطاف

 ی شهریاجزاء فضا

اجزاء فضای شهری، عوامل سازنده آن هستند که با 

های مختلفی به ها و کیفیتهای گوناگون، نقشترکیب

دهند. این اجزاء، ابزار اصلی در دست فضای شهری می

طراحان هستند و طراحان به کمک این ابزار برای پاسخ به 

کنندگان از فضای شهری، به تولید نیازهای استفاده

طورکلی اجزا سازنده پردازند. بهی مختلف میهاحلراه

شود فضای شهری شامل فرم، عملکرد و معنا می

دهنده فضای اجزاء کالبدی تشکیل (.58: 2573پاکزاد،)

صورت عنارص محدودکننده و مستقر در آن شهری عمدتاً به

ها و شناسایی هستند. کرمونا منظر، زیرساختقابل

 ,Carmonaبرد )دی نام میها را از اجزاء کالبساختامن

(. پاکزاد اجزاء کالبدی را شامل کف، بدنه، سقف 11 :2008

داند و عنارص مستقر در فضا مانند مبلامن شهری می

(. اجزاء کالبدی فضای شهری متناسب 78: 2573 پاکزاد،)

با میزان قابلیت تغییر در مکان، شکل، تعداد و اندازه خود 

نیمه ثابت )نیمه متحرک( در دو دسته عنارص ثابت و 

 تنیمه ثاب عنارص فوق اعم از ثابت وشوند. بندی میدسته

 حسابفعال به یشهر  یصورت کلی از رضوریات هر فضابه

خاص و با ارزشی دارند،  یآمده و هر یک عملکردها

که هر یک از این عنارص در محل و مکان درست درصورتی

د کرد و مانع خود قرار نگرفته باشد، ایجاد مشکل خواه

تنها قادر نیست عملکرد معمول و شود و نهمحسوب می

درستی انجام دهد، بلکه از انجام درست مشخص خود را به

 کندمی یاطراف خود نیز جلوگیر  یو صحیح عملکردها

 (.15 :2574 )بحرینی،

آن دسته از اجزاء فضای شهری هستند که تغییر  عنارص ثابت

ها و دهد. ساختامنها در بلندمدت رخ میدر آن
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عنارص نیمه ثابت گیرند. ها در این دسته قرار میزیرساخت

ت عنارص نیمه ثاب .کنندقابلیت تغییر در محیط را ایجاد می

ها و منای ساختامنمبلامن خیابان،  و اثاثیه بخشی از شامل

 عنارص جامنایی حیاط و سایرفضای سبز و ها، ویرتین مغازه

ن یی و تغییر در میاجابجاقابلیت ارص این عندر شهری است. 

دادن معنی به  درمدت وجود دارد. عنارص نیمه ثابت و کوتاه

باشند و مکانی که به آن تعلق دارند واجد نقش مهمی می

بیشرت از عنارص  ات اجتامعی،ها در برقراری ارتباطاهمیت آن

های کالبدی ثابت است. بیشرت مردم خود را از محیط

ندرت تغییر و عنارص کالبدی ثابت که به شدهساخته

کنند و متایل دارند با داشنت حق انتخاب رها می ،کنندمی

 ورت،)راپاپ بپردازندخود به ایجاد و برقراری ارتباط ، شخصی

2582 :236.) 

 اجزاء دیگر فضای شهری، اجزاء عملکردی است. نیترز مهما

 یامعاجت یهاتیفعال یمتنوع و آزاد یوجود عملكردها

 طیاست كه موجب ارتقای عملكرد مح یقبول از مواردقابل

فضا مربوط به  یعد عملكردن ب  یشود. بنابرایم یشهر 

موجود در فضا و  یهاتیهایی است كه به فعالکیفیت

در کنار  .(۵7۳: 2582کرمونا، ) اندعملكرد خود فضا وابسته

از های مناسب نیز ها، وجود دسرتسیها و کاربریفعالیت

دسرتس قابلهای عملکردی فضای شهری است؛ ویژگی

های مهم فضای ، ازجمله کیفیتهاگروه یمتام یبودن برا

 ,Handy ؛Sternberg, 2000: 269) استشهری 

خود مفهوم و فضای شهری ترتیب این(. به62 :2006

ثابت در  یارچوبهچ .است در ذهن شهروندان عنرصی ثابت

 وقایعی استی برای ت خاصشامل تسهیال  که زندگی شهری

رخ  یسال در فضای شهر روز، ماه و که ممکن است در طول 

ر د های ورزشیفعالیتدر تابستان،  تفریحات آبی ؛دهند

دیگر  وسالیانه  هایجشنواره، موقتزمستان، بازارهای 

 رندیگنوبت در فضای شهری جایتوانند بهوقایعی که می

تغییر در اجزاء فضای شهری رو با (. از این161: 2581)گل، 

 به را منظری نشدهبینیپیش و شدهبینیرخدادهای پیش

 شهروندان برای ادراکقابل به کیفیتی که گذارندمی منایش

 کوتاه زمانی هایبازه در این کیفیت چنانچه شود،می تبدیل

 کالبد و بر بسرت عالوه پذیرد، صورت موقت صورتبه و

 منظری که شودمی موقتی عواملی و عنارص شامل ثابت،

: 2584چشمه قصابانی و همکاران، ) آوردمی پدید موقت

13.) 

 پذیریانعطاف

 از که یراتییتغ جذب یبرا ستمیس ییتوانا پذیریانعطاف

طورکلی شده است. به فیتعر ،شودیم جادیا خارج

 در یدگیچیپ با ههمواج در یکردیرو عنوانبه پذیریانعطاف

(. در هر تعریفی Beirao, 2012: 4موردنظراست ) شهرها

پذیری باید ظرفیت تغییر، توانایی دوام آوردن، به از انعطاف

گرفت حداکرث رساندن ارزش و رسعت تغییرات را در نظر 

(Schmidt et al,2010: 234 بر این اساس .)

پذیری در حوزه شهرسازی در دو مقیاس کالن و خرد انعطاف

 است. طرحقابل

این سطح به معنای مجموعه پذیری در مقیاس کالن:انعطاف

ریزی است. در واقع در ای از راهربدها برای طراحی و برنامه

ای برای مواجهه با عنوان وسیلهپذیری بهاین مقیاس انعطاف

شود. در مقیاس مشکالت، در فرآیند طراحی پیشنهاد می

گردد: تواند در دو سطح تعریف پذیری میکالن انعطاف

 ,Beirao) یطراحپذیری در پذیر و انعطافطراحی انعطاف

ای از عنوان مجموعهپذیر به(. طراحی انعطاف3 :2012

شود که از تعریف می ها برای یک مشکل طراحی،حلراه

جای ای مشخص از قواعد طراحی بهطریق مجموعه

 ,Beiraoشوند )کاربرده میهای سنتی ثابت، بهحلراه

 یطراح در پذیریانعطاف ( وPunter, 2006: 50؛ 3 :2012

 یبرا یر یرپذییتغ با ارتباط در که است ییهاتیفعال شامل

 ردیپذیم صورت دیجد یکاربر  و عملکرد به یابیدست

پذیری متکی در این مقیاس انعطاف (.145:2583استقالل،)

ری پذیبه توانایی ذاتی فضای شهری است. مزایای انعطاف

در این مقیاس معموالً برای اغلب مردم در دسرتس نیست 

صورت غیرمستقیم قدرت انتخاب مردم را در بلکه به

 (.238:2571بنتلی و همکاران،دهد )بلندمدت افزایش می

ه شود کنبه نرم آن نامیده میپذیری جاین مقیاس از انعطاف

رسانی برای تحقق ها و آگاهیسازی برنامهبیشرت به آماده

 Israelsson andاست )پذیری معطوف انعطاف

Hansson, 2009: 141.) 
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فضای شهری(: در این خرد )پذیری در مقیاس انعطاف

پذیری در عنارص کالبدی و عملکردی سطح، مفهوم انعطاف

ای که قادر هستند طیف گسرتده فضای شهری مطرح است

های عملکردی را در فضای شهری ایجاد کنند. از انتخاب

أثیر های آنان تحت تبیشرت امور روزمره مردم و کیفیت فعالیت

بنتلی و همکاران، است )پذیری این مقیاس انعطاف

(. این مقیاس بیشرت معطوف به نحوه توجه طراح 237:2571

وه ساخت و غیره است که به ها، مصالح، شیزیرساخت به

 Israelssonباشد )پذیری معروف میجنبه سخت انعطاف

and Hansson, 2009: 142.) عنوان پذیری بهانعطاف

کیفیتی از فضاهای شهری مطرح است که به معنی دادن 

آن  (Pasmore, 1994: 4است )بهرتین پاسخ به تغییرات 

چنانکه این امکان را به فضای شهری بدهد که در هر زمان با 

 هاتغییر نوع رویدادها با کمرتین تغییرات کالبدی، با آن

حل بهینه هامهنگ گردد و با ارائه عملکردهای گوناگون، راه

. ایجاد (Hertzberger, 1991: 150) کندرا تولید 

ی که بسرت پذیری در گرو تحقق عوامل کالبدی است انعطاف

با توجه به   .آوردیمرا برای انعطاف در عملکرد آن به وجود 

اهمیت تعامالت اجتامعی در فضاهای شهری، ایجاد 

پذیری در فضاهای شهری، به معنی امکان ارائه انعطاف

ضا کنندگان از فمتهیداتی برای پاسخ به نیازهای استفاده

اشد اما ب شدهیطراحاست. بنابراین، هر اندازه فضا خوب 

صورت غیرقابل انعطاف خالی از حضور مردم باشد، فضا به

بنابراین  (Pugalis, 2009: 220کند )جلوه می

وع، های متنپذیری، ظرفیت فضا برای ایجاد انتخابانعطاف

 ,Groak) است سازی آنهای گوناگون و شخصیترکیب

1992: 42; Rabeneck et al, 1974: 81 نگاه جدید به .)

پذیری، تالشی است برای فضاهای شهری با انعطاف

استفاده جدید از فضا و ایجاد تغییرات اجتامعی در بسرت 

 (.Thompson, 2002: 59) یشهر پویای زندگی 

 پذیریراهربدهای انعطاف

پذیری از سوی پژوهشگران ابعاد گوناگونی از انعطاف

عنارص و راهربدهایی از  هاکه در هرکدام از آن شدهانیب

پذیری مطرح شده است. اثرات اقتصادی، میزان انعطاف

کنندگان در روند طراحی، آگاهی طراحان، مشارکت استفاده

ترین ابعاد تأثیرات فناوری و نحوه استفاده از فضا مهم

 :Schneider and Till, 2005aبوده )پذیری انعطاف

های پژوهشی در ترین زمینههمین ترتیب مهم و به( 159

(. غالب 2است )جدول پذیری خصوص انعطاف

 هیابر پپذیری یا راهربدهای پیشنهادی برای تحقق انعطاف

های نرم است که در آن شناور بودن و نامشخص تاکتیک

 هاییا بر اساس تاکتیک شدههیتوصبودن در عملکردها 

سخت هستند که تغییر در عنارص کالبدی و فیزیکی مطرح 

.(Schneider and Till, 2005b: 289است )شده 

 پذیری: راهربدهای تحقق انعطاف2جدول 

 پذیریراهربدهای انعطاف نظرصاحب

قطعی،  ایجاد اتصاالتانطباق سیستم کالبدی با عملکردهای احتاملی در آینده، ایجاد ظرفیت اضافه و پرهیز از  (2888) نچیل

 استفاده از عنارص چند عملکردی، محافظت از منابع تجدیدپذیر، استفاده از واحدهای مدوالر.

کاهش ارتباط میان اجزای درونی سیستم، کاهش ارتباط میان اجزای درونی با اجزای بیرون از سیستم، استفاده  (2001) 2اسالوتر 

 های فیزیکی.بینی طرح، توسعه دسرتسیپیشاز اجزا قابل جایگزین، افزایش قابلیت 

 ها(، خوانایی.ی)توسعه دسرتس 5یر یها(، نفوذپذفعالیت ی)گوناگون 1تنوع (200۵) یبنتل

 و تفکیک(. تجمیع) جابجایی روزانه و فصلی(، تغییرپذیری) پذیریفضای چندعملکردی(، تطبیق) پذیریتنوع (1۵72فر )عینی 

 کالبد، انعطاف در عملکرد.انعطاف در  (1۵7۳پاکزاد )

افزایش ظرفیت و استفاده آزاد از فضا و تخصیص حداقلی، امکان دسرتسی آزاد برای مداخله و نگهداری، ظرفیت   (2005b)4اشنایدر و تیل

 ریزی مکان برای تغییرات آینده.بینی احتامالت آینده، فضای عمومی بدون تخصیص عملکرد ویژه، برنامهپیش

                                                             
1. Slaughter 

2.Versatility 

3.Permeability 

4. Schneider   & Till 
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 .3، طراحی تعاملی4، قابلیت تغییر شکل5، قابلیت تحرک1قابلیت تطبیق (2007) 2کرونربگ

 .7، قابلیت توسعه8، قابلیت تغییر6چندعملکردی بودن (2012پارشال )پنیا و 

 8زیوکوویچ و جووانوویچ

(2012) 

خدمات فنی، ی ساختامن، هندسه پالن، سازه و اندازه ساختامن، تعداد و موقعیت ورودی، موقعیت ر یگجهت

 میزان آزادی در فضای داخلی، قابلیت استفاده چندعملکردی از فضا.

 20سلوچی و دیسیویو 

(2015) 

ا پذیری در ارتباط بپذیری کالبدی تکاملی، انعطافشده، انعطافپذیری کالبدی در سطوح ساختهانعطاف

 شده.اجزا ساخته پذیری در ارتباط با فناوری نگهداری آسان ازهای ساخت، انعطاففناوری

فضایی همراه  پذیریانعطاف) لیتبدقابلیت انطباق با رشد از طریق گسرتش(، قابلیت ) ییفضاپذیری انعطاف (2017)و همکاران  22آلیا

پذیری به معنای قابلیت فضایی با عملکردهای انعطافتنوع )با تغییر در زمان و محل وقوع در یک فضا(، 

 زمان(.در یک چندمنظوره

 پذیری به لحاظ زمانیانعطاف

برای  شدهمطرحطور که از تعریف و راهربدهای هامن

پذیری در فهم است، مفهوم انعطافپذیری قابلانعطاف

دیگر کیفیت عبارتبه؛ فضای شهری تابع زمان است

شود پذیری در گذر زمان در فضای شهری محقق میانعطاف

های طراحانه امروزی حلصورت وجود این کیفیت، راهو در 

هایی برای حلدهند. راهبه نیازهای مبهم آینده پاسخ می

ات و توقع ازهایمورد نطور قطعی در توان بهآیندگانی که منی

 یانو زم یتیفعال یهااستفاده از چرخه بنابراین ها نظر داد.آن

 یر یگدر روز، شب و فصول مختلف، در بهره یهمچون زندگ

بررسی جامع از مفهوم  ند.نكیكمك م موفق از فضای شهری

 ست:ا لیتحلقابلپذیری فضایی از سه جنبه زمان در انعطاف

ها همیشه مطابق با . چرخه زمان و مدیریت زمان: فعالیت2

 کنند.رشایط فضا و زمان تغییر می

زمان به زمان از یک) شهیهم. دوام و ثبات: هرچند محیط 1

دیگر( در حال تغییر هست، اما فضا باید قابل تطبیق با 

 تغییرات در رشایط باشد.

تواند با هر تغییری . اجرا شده در طول زمان: یک فضا می5

در محیط، بدون تحمل تغییرات اساسی مقابله کند )کرمونا، 

2582 :۵7۳.) 

به تغییرات و تناوب زمانی در میزان مراجعه مردم به  با توجه

فضاهای شهری که به دنبال خود تغییر در نوع نیازها، 

توقعات و استفاده از فضای شهری در طول زمان را موجب 

کرد های زمانی مشخصی را تعیین توان دورهشود، میمی

(.5)جدول 

 (Tasan Kok, 2008: 186؛ Aliah, 2007: 66؛ ۵7۳: 2582کرمونا ) پذیریهای زمانی در انعطاف: بازه5جدول 
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 روزانه روز مطرح است.تغییرات تنها در طول یک شبانه مدتتغییرات در کوتاه

 هفتگی تغییرات تنها در زمان تعطیالت آخر هفته مطرح است.

 ماهانه باشد.های سال میهای خاص در ماهزمان مناسبتتغییرات تنها در  مدتتغییرات در میان

 ساالنه-فصلی های سال است.فصل ها و در طولتغییرات تنها در مناسبت

 سالیان-ساالنه تغییرات تنها در طول سالیان است. تغییرات در بلندمدت
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 چهارچوب نظری

پذیری و فضای شهری، بر اساس مبانی نظری از انعطاف

پژوهش است  کنندهتیهدارابطه میان اجزای این دو که 

(. بر این اساس اجزا کالبدی، 2است )شکل قابل تدوین 

عملکردی و دسرتسی فضای شهری با تغییر، تنوع و تبدیل در 

 باعث تأمین کیفیت بلندمدتهای زمانی کوتاه، میان و بازه

شوند.پذیری میانعطاف

پذیری و اجزای فضای شهری )مأخذ: نگارنده(مدل مفهومی ارتباط میان انعطاف :2شکل 

نظران، های صاحبی نظرات و دیدگاهبندجمعدر ادامه از 

پذیری که مالک گیری انعطافها و معیارهای اندازهشاخص

پذیری در فضاهای شهری است در قالب سنجش انعطاف

(. این معیارها در ۴است )جدول ب نظری بیان شده چهارچو 

.اندشدهنیتدوهای دسرتسی، کالبدی و عملکردی مؤلفه

: 2571 ،فر؛ عینی1۳۵: 2583 ،ریکر؛ ۵7۵: 2582، کرمونا؛ 78: 2573پاکزاد ؛ 1۳۳: 2571 ،همکاران و: چهارچوب نظری پژوهش )بنتلی ۴ جدول

 (.Handy, 2006:62؛ 67

 

 مؤلفه زمان بلندمدت مدتمؤلفه زمان میان مدتکوتاهمؤلفه زمان 

 روزشبانه
تعطیالت آخر 

 هفته

های ایام و مناسبت

 خاص

تغییر در فصول 

 سال
 سالیان

ف
طا
ی مؤثر در انع

معیارها
ی
ذیر
پ

 

ی
س
رت
س
مؤلفه د

 

تغییر در نحوه 

 مراجعه به فضا.

تغییر در نحوه 

 مراجعه به فضا.

تغییر در نحوه 

 مراجعه به فضا.

تغییر در میزان 

 ترافیک.

عنارص  تغییر

 ترافیکی.

 .ایهای نقطهتغییر در تعداد پارکینگ

 رو.تغییر در عرض معرب سواره

 تغییر در میزان ترافیک.

 و حمل خطوط مسیر و تعداد در رییتغ

 ی.عموم نقل

ی
مؤلفه کالبد

 

تغییر در نحوه 

 .روشنایی

تغییر در نظافت 

 و پاکیزگی معابر.

امکان 

های استفاده

تغییر در نحوه 

 .روشنایی

امکان 

های استفاده

چندمنظوره از 

 مبلامن.

 

تغییر در نحوه 

 .روشنایی

وجود عنارص 

 .غیرثابت در فضا

وجود مبلامن 

ویژگی متنوع )

 فضا(.

 

تغییر در پوشش 

 گیاهی.

وجود عنارص 

 غیرثابت در فضا.

 .میزان رونق ساخت و ساز

 ها.استفاده مجدد ساختامن ونقمیزان ر 

 های مرمتی.در ساختامن تغییر کاربری

 ویژگی فضا(.متنوع )وجود مبلامن 

 تغییر در نحوه قرار گرفنت مبلامن.

 ها.پوشتغییر در مصالح و الگوی کف

 تغییر در سبک ساخت و ساز.

 پذیریانعطاف

 پذیریتبدیل تنوع تغییرپذیری

مدتمیان مدتکوتاه   بلندمدت 

 فضای شهری

 عملکردی دسرتسی کالبدی
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چندمنظوره از 

 مبلامن.

 تغییر در مصالح منای ساختامن.

 تغییر در تعداد طبقات ساختامن.

 بندی قطعات.نحوه قطعهتغییر در 

ی
مؤلفه عملکرد

 

 زمان رییتغ

فعالیت 

 ها.کاربری

تغییر در الگوی 

زمانی فعالیت 

ها در کاربری

 روز.شبانه

تغییر زمان 

فعالیت 

 ها.کاربری

برگزاری 

ها و مناسبت

 رویدادها.

تغییر زمان 

فعالیت 

 ها.کاربری

برگزاری 

ها و مناسبت

رویدادها و 

 اتفاقات.

زمان تغییر 

فعالیت 

 ها.کاربری

برگزاری 

ها و مناسبت

رویدادها و 

 اتفاقات.

 ها.تغییر در نوع و مقیاس کاربری

 ها.های کاربریتغییر در نوع فعالیت

ها و تغییر در نحوه اختالط کاربری

 ها در قطعات.فعالیت

 شناسی پژوهشروش

تحقیق کاربردی است که با حارض به لحاظ هدف  پژوهش

تحلیلی انجام شده است. در این -استفاده از روش توصیفی

ی ای و بررسپژوهش ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه

 پذیری فضایهای مؤثر در انعطافپیشینه تحقیق شاخص

شهری شناسایی و تعریف عملیاتی شدند. سپس از مناطق 

 گیری غیراز منونه شهری چندین فضای شهری با استفاده

عدد  11ها برابر تصادفی انتخاب شدند که تعداد آن

ها، در همه مناطق شهری باشد. برای انتخاب منونهمی

های اصلی تعیین مشهد فضاهای شهری با دسرتسی

ای در های مقیاس شهری و منطقهگردیدند. سپس کاربری

فضاهای شهری نیز معلوم شدند. در مرحله بعد، درنهایت 

ها، فضاهای شهری مهم و مقیاس اندازی این الیهاز روی هم

ه یافتبه کمک ناظر تعلیم (.۳ جدول) شهری، مشخص شدند

 11اطالعات کمی موردنیاز در خصوص شدت تغییرات از 

آوری گردید. سپس به کمک فضای شهری منتخب جمع

های اسمیرنوف وضعیت داده-آزمون کوملوگروف

وزیع نرمال موردبررسی قرار گرفت. پذیری به لحاظ تانعطاف

 ها، بهآنگاه پس از اطمینان حاصل منودن از توزیع نرمال داده

امتیاز هر یک از زیرمعیارهای مرتبط با  Z کمک محاسبه منره

های تغییرات کالبدی، عملکردی و دسرتسی در زمان

مدت و بلندمدت محاسبه شد. میزان مدت، میانکوتاه

ی آزمون و پایایی آن با استفاده از آلفاپیش روایی با استفاده از

است که  8۳/0کرونباخ محاسبه شد. آلفای کرونباخ معادل 

باشد. سپس با ها میگویای هامهنگی و پایایی باالی داده

های محاسبه منره عاملی و منره استاندارد، استفاده از روش

بندی شدند. پذیری اولویتفضاهای شهری از نظر انعطاف

ایت وزن اجزای عملکردی، کالبدی و دسرتسی فضای درنه

 پذیری محاسبه شد.شهری در انعطاف

 قلمروی پژوهش

شهر کشور کارکرد مذهبی عنوان دومین کالنشهر مشهد به

زیارتی دارد. شهر مشهد به دلیل قرار گرفنت حرم مطهر رضوی 

یلیون زائر از داخل و بیش از م ۵2در آن ساالنه پذیرای بیش از 

زیاری و حسینی، ) میلیون زائر از خارج از کشور استیک

 فضای شهری منتخب 11(. در این پژوهش، توزیع 16: 1۵1۳

، سه 1( به ترتیب: چهار فضای شهری از منطقه ۳ جدول)

، دو ۵، یک فضای شهری از منطقه 2فضای شهری از منطقه 

، دو 1ی شهری از منطقه ، یک فضا7فضای شهری از منطقه 

 11، یک فضای شهری از منطقه 10فضای شهری از منطقه 

و پنج فضای شهری از منطقه ثامن، است. برداشت 

هایی از فضاهای شهری با کاربری اطالعات در محدوده

غالب غیرمسکونی و در قطعات بالفصل در جداره به عمق 

 شکل) ها انجام شده استروی مقابل آنیک پالک و پیاده

2.)
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 مأخذ: نگارنده(مشهد ): پراکندگی فضاهای شهری منتخب در شهر 2 تصویر

 های پژوهشیافته

از حضور ناظر ها در این پژوهش آوری دادهجهت جمع

صورت ساده و غیر مشارکتی استفاده شد. این یافته بهتعلیم

مشاهده از لحاظ زمانی منظم بوده و حضور ناظر در 

های تعریف شده است. بدین ها بر اساس زمانمحدوده

ترتیب ناظر با حضور در فضاهای شهری با مشاهده تغییرات 

 ها را بر اساس آموزش از پیشمستقل، آنمتغیرهای 

های کند و دادهشده در قالب طیف لیکرت ثبت میگرفته 

که مشاهده بر روی شوند. ازآنجاییموردنظر تولید می

صورت روشن و دقیق تغییراتی است که از قبل به

شود باید قبل از اجرای اند و آنچه ثبت میشدهتعریف

یافته دارای ده ناظر تعلیممشاهده تعیین شود، لذا مشاه

شده با های گردآوریسپس دادهساختاری محدود است. 

های آماری مورد تحلیل و بررسی قرار استفاده از روش

ی پذیری براجهت محاسبه امتیاز انعطاف رواز این گیرند. می

هر فضای شهری باید امتیاز هر یک از ابعاد کالبدی، 

دام از فضاهای شهری دسرتسی و عملکردی به تفکیک هرک

موردمحاسبه قرار بگیرد که برای این منظور از منره عاملی بهره 

توان اهمیت هر برده شد. در واقع به کمک منره عاملی می

های موردی با توجه به پذیری را در منونهیک از ابعاد انعطاف

صورت بهرتی درک آمده از هر زیر معیار بهدستامتیازات به

 کرد.

و محاسبه منره عاملی، امتیاز  z پس از به دست آوردن منره

 پذیری در هر فضای شهری محاسبه شد. در هر ب عدانعطاف

کالبدی، عملکردی، دسرتسی( ابتدا امتیاز هر زیرمعیار در )

  zمدت و بلندمدت به کمک منره مدت، میانتغییرات کوتاه

شده برای هر زیر معیار را پس امتیاز حاصلدست آمد. س به

(. درنهایت 1 پیوست) در منره عاملی آن ب عد رضب شد

آمده، امتیاز ابعاد کالبدی، دستمجموع امتیازهای به

کند. مجموع کلی عملکردی و دسرتسی را مشخص می

امتیازات کالبدی، عملکردی و دسرتسی، امتیاز نهایی 

مناید. از طریق این علوم میپذیری فضای شهری را مانعطاف

پذیری را برای هر فضای شهری توان امتیاز انعطاففرایند می

بندی فضاهای شهری منتخب معلوم کرد و به اولویت

(.۳ جدول) پرداخت
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 پذیری در فضاهای شهری )مأخذ: محاسبات نگارنده(: امتیاز انعطاف۳جدول 

 نهایی منره نام فضای شهری 
 عملکردی دسرتسی کالبدی

 امتیاز منره عاملی امتیاز منره عاملی امتیاز منره عاملی

 0/189 0/687 0/184 0/86 0/474 0/928 0/847 خیابان امامت 1

 خیابان جانباز 2
0/804 0/93 0/459 0/80 0/149 0/60 0/196 

 خیابان خیام ۵
0/777 0/82 0/405 0/68 0/142 0/77 0/230 

 خیابان سجاد ۴
0/772 0/81 0/445 0/76 0/141 0/68 0/186 

 احمدآبادخیابان  ۳
0/767 0/60 0/400 -0/40 0/156 0/71 0/211 

 خیابان کوهسنگی 6
0/761 0/73 0/480 0/14 0/068 0/65 0/214 

 0/196 0/68 0/143 0/66 0/355 0/71 0/694 خیابان هاشمیه 8

 0/168 0/70 0/025 0/12 0/438 0/79 0/631 وریشهر 18خیابان  7

 0/204 0/79 0/029 0/38 0/357 0/86 0/590 خیابان قرنی 1

 0/140 0/42 0/069 0/32 0/374 0/82 0/583 میدان فلکه آب 10

 خیابان رشیعتی 11
0/574 0/60 0/358 0/079 0/011 0/77 0/204 

 0/276 0/87 0/110- 0/44- 0/407 0/94 0/574 خیابان نواب 12

 0/117 0/42 0/073 0/25 0/340 0/78 0/530 خیابان خرسوی نو 1۵

 0/163 0/70 0/072 0/34 0/294 0/52 0/529 خیابان خواجه ربیع 1۴

 خیابان مدرس 1۳
0/405 0/47 0/283 0/71 0/137 -0/07 -0/015 

 0/185 0/67 0/008- 0/032- 0/218 0/47 0/394 خیابان بهار 16

 خیابان مفتح 18
0/390 0/89 0/289 0/81 -0/160 0/58 0/261 

 0/220 0/88 0/035- 0/14- 0/196 0/39 0/381 میدان مادر 17

 0/162 0/90 0/102- 0/61- 0/316 0/64 0/375 خیابان شیرازی 11

 3/5075  0/9837  6/8864  --- مجموع

بر اساس جدول فوق در میان متام فضاهای شهری، خیابان 

 یازامتترین بیشرتین امتیاز و خیابان شیرازی کمامامت 

باشد. در واقع خیابان امامت پذیری را دارا میانعطاف

توانسته است خود را با تغییرات در طول زمان هامهنگ کرده 

 از تیحام جهت در مثبت راتییتغ یر یگشکل امکان و

را فراهم آورد، اما خیابان شیرازی  متنوع یرفتارها یر یگشکل

ای نتوانسته است با تغییرات در طول زمان به شیوه

 ابانیخ تحلیل رشایط درای هامهنگ گردد. شایسته

طه واسبه نآ  در یمذهب نقش بودن غالب توان بهمی ،شیرازی

 رد نیسنگ کیتراف و (ع)رضا حرضت مطهر حرم با یکینزد

 نیا یر یپذانعطاف زانیم از اشاره کرد که نآ  از ییهابخش

. در مقایسه کلی امتیاز همه فضاهای است کاسته ابانیخ

شود که میان نقش فضاهای شهری با یکدیگر مشخص می

ای وجود دارد، آن چنانکه پذیری رابطهشهری و میزان انعطاف
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فضاهای شهری چندعملکردی از امتیاز بیشرتی در 

 اند.پذیری برخوردار بودهانعطاف

پذیری خیابان امامت با دارا همچنین در بعد کالبدی انعطاف

 116/0بیشرتین میزان امتیاز و میدان مادر با  ۴8۴/0بودن 

ترین امتیازها هستند. در بعد دسرتسی نیز امتیاز دارای کم

-امتیاز و خیابان مفتح با  17۴/0خیابان امامت با دارا بودن 

امتیاز به ترتیب بیشرتین و کمرتین میزان را به خود  160/0

اند. در ب عد عملکردی نیز خیابان جانباز و ادهاختصاص د

 (-01۳/0) نیکمرت( و 116/0) نیشرتیبخیابان مدرس دارای 

ه بعد تر بیانگر آن است کهای تحلیلیباشند. یافتهامتیاز می

هری پذیری فضاهای شکالبدی بیشرتین تأثیر را در انعطاف

، مجموع امتیازهای ب عد ۳داشته است. مطابق با جدول 

و همچنین  17/0و ب عد دسرتسی معادل  7/6کالبدی برابر با 

امتیاز است. بر این اساس ب عد  ۳/۵ب عد عملکردی برابر 

های بعدی عملکردی و سپس ب عد دسرتسی در اولویت

های موردی، از منونه آمدهدستبههای هستند. لذا یافته

قرار  دییتأاز مبانی نظری را مورد  شدهاستخراجمدل 

 دهند.می

 گیرینتیجه

های نتایج پژوهش حاکی از وجود ارتباط میان اولویت

باشد. هرچه پذیری و نقش فضای شهری میانعطاف

های تخصصی باشند و فضاهای شهری به دور از فعالیت

ها وجود نداشته باشد، از انعطاف بیشرتی نقش غالبی در آن

از  بافاصلهاز فضاهای شهری  گونهنیابرخوردار هستند. 

. همچنین فضاهای اندشده ییشناسابافت مرکزی شهر 

های نوساز شهر قرار دارند، به علت شهری که محدوده

قدمت کمرت و مراجعه کمرت شهروندان مواجهه زیادی با تغییر 

اند. در پاسخ به سؤال در اجزای فضای شهری نداشته

دهد که اجزاء کالبدی فضای شهری پژوهش، نتایج نشان می

پذیری دارند، بدین معنی که میان ر بیشرتی در انعطافتأثی

ه پذیری رابطتغییر و تنوع در اجزاء کالبدی و میزان انعطاف

مثبتی وجود دارد. بنابراین باید بیشرت موردنظر طراحان و 

ریزی و طراحی قرار گرفته مدیران شهری در فرایند برنامه

میان  از طرف دیگر، وجود رابطه و همبستگی قوی شوند.

پذیری و اجزاء کالبدی فضای شهری نسبت به سایر انعطاف

و موافق با نظر محققانی همچون پاکزاد، بنتلی  دیمؤاجزاء آن، 

استقالل فر است. در مقایسه با نتایج پژوهش و عینی

نیز همخوانی میان  Ardestani et al (2016)( و 2583)

فاقد  وجود دارد؛ اگرچه این دو تحقیق شدهحاصلنتایج 

اند. درنهایت، نتایج این پژوهش رویکرد و روش میدانی بوده

حاصل از تناوب و تغییر  مسائلبیانگر آن است که برای حل 

شهر مشهد در میزان و نحوه استفاده از فضاهای شهری کالن

و دستیابی به فضای شهری منعطف، باید امکان تغییر، تنوع 

ه باشد. این و تبدیل در اجزاء فضای شهری وجود داشت

ارص عن ژهیوبهبایست با اولویت اجزاء کالبدی ها میویژگی

نیمه ثابت آن باشد و البته در پیوند با اجزاء عملکردی و 

ریزی فضاهای شهری در دسرتسی، در فرایند طراحی و برنامه

نظر گرفته شوند. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، 

ظور بهبود وضعیت من. به2شود: پیشنهادهای زیر ارائه می

پذیری در فضاهای شهری مشهد پایش اجزای انعطاف

پذیری انجام های انعطاففضاهای شهری بر اساس شاخص

منظور بررسی تأثیرات . انجام مطالعاتی به1شود. 

هر. از نقش زیارتی ش متأثرپذیری بر الگوهای رفتاری انعطاف

 پذیری اجزاء کالبدی از طریق. تقویت سطح انعطاف5
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