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 مجله آمایش جغرافیایی فضا،
 پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی

  51- 70/ صفحات:  1398 تابستان/ دومسال نهم/ شماره مسلسل سی و 
  

   .طی ادوار تاریخیشهر مورفولوژي  در ساختار فضایی تحوالتبررسی 
  شهر زنجاننمونه موردي: 

  

  2محمود محمدي ،*1آباديزینب علی
  ریزي شهري از دانشگاه هنر اصفهان.ارشد برنامهکارشناس1

 اصفهان. هنر دانشگاه شهرسازي، و معماري دانشکده شهري، ریزيبرنامه استادیار2
 26/1/96؛ تاریخ پذیرش:  16/3/95تاریخ دریافت: 

 چکیده
و  توسعه تدریج بهو سایر عوامل اقتصادي و اجتماعی   زمانی و  یمکان شرایط تحت و زمان گذر در شهر زنجان فضایی ساختار

ه تاثیر تغییرات ساختار فضایی بر مورفولوژي شهر بـ چگونگی بتوان درك درستی از  این کهاما در این میان براي است.  یافته شکل
عوامـل مـوثر بـر بـروز      تا از این طریق بتوان  ؛است بوده تاکنون آن کالبد فضایی تحول سیر و پیشینهدست آورد ضرورت شناخت 

با اسـتفاده   ادوار تاریخی فضایی در طیساختار هاي دگرگونی با هدف بررسی . این پژوهشقرار داد مورد بررسیرا  فضایی تحوالت
 تحلیلـی  -توصیفی روشبا استفاده از  انجام پذیرفت بدین منظورپیوندي هممیزان تحلیل تغییرات تحلیل نقشه بر اساس  روش از

هاي مختلف تاریخی نیز بـه کمـک   پرداخته که در آن بخشی از اطالعات مربوط به دورهزنجان به بررسی تغییرات مورفولوژي شهر 
 نـرم افـزار    بـه کمـک  هاي مختلف رشـد و توسـعه شـهر    طی دورهروند تحلیل آوري شده است. اي و اسنادي جمعروش کتابخانه

Atocad، Arc GIS،  مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار     پیوندي در دو سطح بافت مرکزي و شهر پیوندي و تفاضل هممیزان همتهیه و
 در ،پیونـدي تغییـرات پـارامتر هـم   بـدین ترتیـب بـا بررسـی      .ول و نقشه استخراج شدانجام گرفته در قالب جد هايتحلیلگرفت. 

 .استشهر  ساختار در فضایی -هاي کالبد دگرگونی پیوندي مرتبط باتغییرات ارزش هماین نتیجه حاصل شد که هاي مختلف دوره
هاي حلقوي بین بافت قدیم و جدید و  یـا عـدم پیونـد محورهـاي     هاي دوره سوم، عدم برقراري اتصال رینگخیابان کشی چنانچه

میـانگین  ، اوج افـزایش میـزان   )دوره ششـم در ( دوره پنجم)، تمرکززدایـی از مرکـز شـهر   در واسطه به استخوانبندي اصلی شهر (
) در دوره 994/1، 212/2ترتیـب ( پیوندي بـه ) و همچنین تفاضل هم372/1، 358/1ترتیب (پیوندي در شهر و بافت مرکزي بههم

دوره هفـتم، عامـل اصـلی تغییـر     هـاي ترافیکـی در   هاي پنجم و ششـم، اجـراي طـرح   پنجم، گسترش الگوهاي شطرنجی در دوره
 .آورده اسـت طـی گـذر زمـان پدیـد     هـاي فضـایی را در  شـهر    پیوندي بوده است که مجموعه این عوامل دگرگونیهاي همزشار

دست آمده با نمونه مشابه آن در شهر مشهد این نتیجه حاصـل شـد کـه بافـت     ه با انجام مقایسه نتایج ب این پژوهشهمچنین در 
پیوندي باالتري نسبت به شهر برخودار بوده اسـت بطوریکـه در شـهر    میانگین هممرکزي شهر زنجان برخالف شهر مشهد از میزان 

و  95/0ترتیـب ( ) و  برعکس در شهر مشهد بـه 209/1 و 245/1ترتیب (یوندي بافت مرکزي نسبت به شهر بهپزنجان میانگین هم
و شهر به گونه متفـاوت از یکـدیگر بـوده    معضالت فضایی در بافت مرکزي این دست. نتایج دو تحقیق نشان داد که ) بوده ا007/1

منحصر بفرد هر شهر ساختاري هاي ویژگیکه توان گفت می این تحلیلبر اساس است که در این تحقیق بدان پرداخته شده است. 
که تغییرات ساختار فضایی هـر شـهر    شودمی دپیشنهادر این تحقیق بنابراین  الزاما قابل تعمیم به سایر شهرها نخواهد بود.بوده و 

  هاي خاص خود مورد مطالعه قرار گیرد.بنا بر ویژگی
  

  1وار تاریخیادساختار فضایی، پیوندي، مورفولوژي، هم :هاي کلیديواژه
   

                                                             
 eynab.aliabadi@gmail.comz :نویسنده مسئول*
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  مقدمه
 توسعه و تحول شهرها، پویاي موجودیت به توجه با

 محسـوب  ناپـذیر  اجتنـاب  امـري  زمـان  گـذر  در هـا آن
 شـهر  بافـت  بنیـادي  خصوصیات این شود. بر اساسمی

 و رشد باشد. جریانمی دگرگونی و تحول حال در مدام
 هـاي هسـته  توسـعه  موجـب  گذر زمان در شهر توسعه

 شـهري  هايمحدوده به آنها شدن مبدل و شهري اولیه
 با زمان گذر در شهرها است. جریان توسعه شده کنونی
 اسـت. در  داشـته  متفـاوتی  سیر جامعه شرایط به توجه
 بوده آرام و بطئی صورتبه  شهرها رشد اولیه، هايدوره

 شـرایط  بـا  مطابقت براي کافی زمان شهري هايتباف و
 شـتاب  پـر  رشـد  هاي اخیر سال اند. درداشته را جدید
 عـدم  و شهرها گسترش گسیخته لجام جریان و شهري
 موجـب  یافته پیشین، توسعه هايبافت شرایط به توجه
 داراي کـه  شـهرها  مرکـزي  هـاي قسـمت  تـا  است شده

 را سـازي خـود   معاصر توانایی باشندمی بیشتري قدمت
 و هـا ارزش یـافتن  تغییـر  بـا  تـدریج  بـه  و داده دست از

 بـراي  نـامطلوب  هـایی مکان به تبدیل ن،ساکنا نیازهاي
 مشکالت دچارآنها  پویایی و سرزندگی و شده سکونت

  .)1-7: 1389شود (آرمانشهر،  جدي
ــا رشــد جمعیــت، توســعه زیســتگاههاي   همــراه ب
مسکونی گریزناپذیر است، اما این توسعه در صورتی که 

زده صورت پذیرد، منجر بـه  اي شتابناموزون و به گونه
گردد. عدم ناهماهنگی و مخدوش شدن بافت قدیم می

گیـري و توسـعه   توجه به گذشته شهرها و روند شـکل 
تاریخی آنها، سبب شـده تـا توسـعه امـروزین آنهـا بـه       

شکل و هنجارهاي شـهر تـاریخی   اي نامتناسب با گونه
صورت بگیرد. آنچه مسلم اسـت، تغییـر، جـزء جـدایی     

ت کـه نتیجـه   ناپذیر جهان ماده است و این چیزي اسـ 
 بـه   مـرادي  و زبـان  ترك( مستقیم گذشت زمان است

  .)54: 1390 ورتینگتن، و وارن از  نقل
شـهري، شـناخت    پـرداختن بـه مسـائل   امروزه در 

هـا و تحـوالت آن   پدیـده  در بررسیمورفولوژي شهري 
سـت. ریخـت شناسـی بـر     اي برخـوردار ا اهمیـت ویـژه  

محـیط کالبـدي متمرکـز     عنـوان یـک  مطالعه شهر بـه 
طور ضمنی پیوندي میان عناصـر فضـایی و   است، اما به

آن  متشکلمادي شهر و نیروهاي اجتماعی و اقتصادي 

کند. بافت یک شهر نه تنها سند تـاریخ  را نیز برقرار می
هایی اسـت کـه آن   آن، بلکه سند زندگی انسانساخت 

تـرین  اند. مطالعه جنبه کالبدي شهر مناسـب را ساخته
توان تصویر کلی شخصیت را بر آن مبنایی است که می

ــازمان آن   ــوهر کالبـــدي و سـ ــرا جـ ــود. زیـ ــا نمـ بنـ
 هــا هســتند تــرین و پایــدارترین جنبــه  وسمحســ

  )23: 1385(میرمقتدایی، 
 بـودن  دارا مستلزم کالبدي، زمینه به توجهرو از این
 اهمیت به توجه و شهر شکل گرایانه به تاریخ دیدگاهی

 بـه  است. اعتقـاد  آینده و حال به دادن شکل در گذشته
 شهرسـازي کنـونی   بـراي  گذشـته  ایـن کـه   و تـداوم 
اسـت:   بـارز  کریـر  گفتـه  این در دارد، عینی هاییدرس

 شـهر  در هرآنچه بنابراین دهد،نمی انقطاع تاریخ اجازه"
 شـرایط  بـه  پاسخی شکلی، لحاظ به شود بایدمی انجام

و  39:1380 تـوالیی، ("موجـود باشـد   قبـل  از فضـایی 
ــادقی،  ــا ).1391ص ــاختار ام ــایی س ــه فض ــه ب  مثاب
 و عناصـر  سـایر  بـه   و کندمی عمل شهر بندياستخوان

 و بسـتر  عنوان و به بخشدمی سازمان شهري هايمؤلفه
 نقـش  شـهري  هـاي فعالیـت  و تعـامالت  بروز ساززمینه
 و نحـوه  شـهري  محـیط  کیفیت تعیین در مهمی بسیار
 پیکره و شالوده این نماید.می ایفا شهرها توسعه و حیات

 و ارتبـاط  تعامل از منسجم کلیت یک عنوان به کالبدي
 شکل شهر ساختاري و اصلی عناصر تمامی میان متقابل
 یابی سـاختار سازمان درونی ارتباطات این و است گرفته
  نمایند. تعیین می آینده در را آن تکوین وروند یفضای

 بـه  شهر کـه  ساختار در آن تجلی و فضایی سازمان
 واقـع  تعبیـري  شـود، می شناخته فضایی ساختار عنوان

 خـود  نیروي که محیط در پنهان است امري و است گرا
 تحوالت سایر و توسعه جهت ها،کاربري یابیمکان را بر
 و تـاریخ  طـول  در فضـایی  کند. ساختارمی اعمال شهر

 اجتمـاعی،  اقلیمـی،  جغرافیـایی،  شـرایط  تحـت تـأثیر  
 عوامل تعامل محصول و است گرفته شکل ... و فرهنگی
-7: 1389(آرمانشهر،  .است شهر و متافیزیکی فیزیکی

 فضـایی  ساختار شناسایی تسهیل منظور بهبنابراین  )1
 و شـهر  عناصر قرارگرفتن ترتیب قالب در را آن توانمی

 در ارتبـاطی،  محورهـاي  چـارچوب  در ارتباط آنها نحوه
نمـود.   تصور یکدیگر با تعامل در و معین حوزه یا عرصه
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 کـه  اسـت  اجزائی داراي نظام عنوان یک به ساختار این
 ارتبـاطی  یکـدیگر  با زنده موجود یک هاياندام همچون
از ایـن رو مسـئله اصـلی در بررسـی      .دارنـد  یارگـانیک 

بررسی تغییرات اعمـال   شهري تحوالت ساختار فضایی
محورهاي ارتباطی آن در بسـتر  شده بر ساختار فضایی 

  تاریخ شهر است.
 کـه  است ایران شهرهاي تاریخی از یکی نیز زنجان

. دارد وجـود  آن در کهنـی  و ارزش بـا  منـاطق شـهري  
 شهرهاي از بسیاري همانند نیز شهر این تاریخی هسته
 توسـعه  از حاصـل  زدهاقدامات شتاب تأثیر تحت ایرانی

 شده ايعدیده مشکالت دستخوش مدرنیسم، و صنعتی
ــت ــت .اس ــايباف ــوده  ه ــهر  فرس ــن ش ــاظ  ای ــه لح ب

 -هــا و مشــکالت کالبــديمورفولــوژیکی از پیچیــدگی
موجـب پـایین آمـدن    است کـه  دار بوده رفضایی برخو

  .  شده است آنکیفیت زندگی در 
هاي دگرگونیبنابراین در این تحقیق جهت بررسی 

ایـن  یابی عوامـل مـوثر بـر    لزوم ریشه فضایی -کالبدي
طـی   دار شهريي مسئلههاگیري بافتشکل و تحوالت

اي برخوردار است که در ادامه از اهمیت ویژهگذر زمان 
براساس محاسـبه   "تحلیل نقشه"تکنیک با استفاده از 

هـاي اصـلی   یکی از شاخص به عنوانپیوندي میزان هم
همچنـین در    گرفـت مورد تحلیـل قـرار    چیدمان فضا

پایان جهت تدقیق و بررسی بیشتر موضوع به مقایسـه  
نمونــه مشــابه تحقیــق انجــام گرفتــه در شــهر مشــهد 

  پرداخته شده است.
  

  مسئله طرح
 تشـکیل  را شـهر  پیکـره  و شـالوده  کالبدي ساختار

 شهر توسعه و تکوین روند به بستري مثابه به و دهندمی
 بـه  توجـه  دهنـد. بـا   می سازمان مختلف هايدر زمینه

 از کالبـدي  سـاختار  جایگـاهی، شـناخت   و نقش چنین
در  معضالت فضاییبنیادینی در بررسی  نقش و اهمیت

ــیات    ــه  خصوص ــرا ک ــاریخی دارد. چ ــول ادوار ت  و ط
 مســتقیم و صــورت بــه ســاختار ایــن هــايویژگــی

 شـهري  هايمولفه و عناصر سایر فعالیت بر غیرمستقیم
عوامـل   از بسـیاري  ریشـه  اسـاس  این گذارد. بر می اثر

تـوان در  را میشهر زنجان دار هاي مسئلهبافتدر موثر 

جست. با توجـه بـه    فضایی -هاي کالبدي ارزش تغییر
تـرین معیــار در چیــدمان فضــا، ارزش  اصــلی ایـن کــه 

رو لـزوم بررسـی آن در ارزیـابی    پیوندي است از اینهم
فضایی از ضروریات مسـئله حاضـر    –تحوالت کالبدي 

 پیونـدي بررسی میزان هـم  هبدر این پژوهش که است 
در ارتبـاط بـا    هـا بافـت  ایـن گونـه  ساختار فضـایی  در 

پرداختـه   ادارو تـاریخی طـی  زنجان شهر  ساختار کالنِ
    .شده است

: دربــاره مورفولــوژي شــهري پیشــینه تحقیــق
هاي اخیـر در زمینـه   هاي علمی بسیاري در دههتالش

ي شهر انجام گرفته اسـت. از جملـه کارهـاي    مورفولوژ
 ,.Topcu et al( توان به تحقیقاتمهم در این زمینه می

مقایســـه اشـــاره نمـــود کـــه در آن بـــه  )2007:173
که  انددو تاریخ انجام دادهشهرها در بین مورفولوژیکی 

الگوهاي فرهنگـی نقـش مهمـی در     داد کهنشان نتایج 
   همچنـین  گیري مورفولوژي شهرها داشـته اسـت  شکل

)Jacobs, 1961: 23(هــا را چــارچوبی بــراي ، خیابــان
 ,Peponis( تحقیق در .هاي انسانی دانسته استفعالیت

 شـبکه  سـاختار  بین ارتباط وجود بررسی به) 1 :2007
 تـراکم  انواع توزیع نحوه با انتالیا شهر منطقه 25 در راه

  .است داخته پر شهري
با عنـوان   )Alper, 2009: 125(که توسط  در تحقیقی

 شـهر  شـهري در  شناسـی  ریخـت  کمی تحلیل و تجزیه"
تحلیـل فضـایی را   در این تحقیق الپـر  انجام گرفت  "ازمیر

هـاي  یکی از ابزارهـاي مهـم در درك پیچیـدگی    عنوانبه
 .استهاي شهري دانسته ذاتی در محیط

 هـاي فرم سکونتگاه و ساختار"تحقیقی با عنوان در 
ــهري ــی   )Besussi et al., 2010:13( "ش ــه معرف ب

رویکردهاي نظري و روش شناختی مختلـف در زمینـه   
چگـونگی  گیري رشد شـهر و الگوهـاي فضـایی و    اندازه

بــه همچنــین و  اشــاره شـده هـا  ســکونتگاهپراکنـدگی  
بررسی مورفولوژي شهر از طریـق سـنجش از راه دور و   

نیـز   هاي اجتماعی و اقتصاد فضاییادغام دادهچگونگی 
   پرداخته شده است.

در  )Greene et al., 2012:825( دیگـر در تحقیقی 
ــوان   ــا عن ــه ب ــه ترکی ــل "شــهر انطاکی ــه و تحلی تجری

ده از با اسـتفا  "مولوفولوژي شهر قدیم و جدید انطالکیه
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بـه بررسـی تحـول    روش چیدمان فضـا انجـام گرفـت    
 از یکپــارچگی فضــایی نظــر از مورفولــوژیکی انطاکیــه

 برنامـه  بـا رویکـرد   مدرن و سنتی مراکز مقایسه جمله
 هـاي تفـاوت به در این تحقیق  انجام شد، عمومی ریزي

قـدیم و جدیـد   هـاي  بافـت الگـوي   بـین  مورفولوژیکی
 و عمـومی  بـاز  فضاهايدر  هاتفاوت اینو پرداخته شد 

 انـنش شهري هايبلوك و شهري هايشبکه خصوصی،
 داده شد.

 ,.Toupcu et al( که توسـط  اي دیگريدر مطالعه

 مورفولـوژیکی  هايویژگی مقایسهبا عنوان ) 2014:173
بـا   ؛انجـام گرفـت   فرانسیسکو سان در مسکونی مناطق

 برخـی  نظـر  از مسـکونی  منـاطق مقایسـه   پرداختن به
ــا  ــا ب ــاي معیاره ــف الگوه ــه  مختل ــوط ب ــواص مرب  خ
قـرار گرفـت ایـن معیارهـا     ارزیـابی  مورد  مورفولوژیکی

خوانـایی،   ،پیوندي محلی و فراگیـر هم ،دسترسیشامل 
گیري ایـن  . اندازهبودپذیري زیست هايتراکم، شاخص

بـر روابـط فضـایی     تکیـه با  GIS به کمکمعیارهاي با 
  انجام پذیرفت.  هاموجود در خیابان و بلوك

 هـاي مشـابهی  در شهرهاي ایران نیز پژوهش ااخیر
در زمینه بررسی مورفولوژي شهرها انجام گرفته اسـت  

  از جمله:
ــی ــه توســط (حســینی  در تحقیق ــد و و  ک پوراحم

درباره تحلیل سـاختار فضـایی    )19-37: 1397 زیاري،
شهر تهران بر اساس بعد جمعیتـی بـا رویکـرد ریخـت     

اي به کمک روش خود همبسـتگی  شناسی چند هسته
اي اسـمال، سـانگ و   و آمار فضایی، مدل چنـد هسـته  

cut-off جام پذیرفت به این نتیجه رسیدند که توزیـع  ان
شـهر تهـران، خودهمبسـتگی فضــایی دارد و    جمعیـت  

بوده و این شهر در حال تبـدیل   ايتوزیع از نوع خوشه
  اي است.به ساختار چند هسته نشد

 همکــاران، و علــی¬شــاه(اي کــه توســط در مقالــه
بررسی شـبکه معـابر شـهري در    ") با عنوان28: 1389

انجام گرفته اسـت در آن   "ارتباط با مورفولوژي شهري
بـه بررسـی شـبکه معـابر و ارتبـاط آن بـا مورفولــوژي       
شهرها، بررسی سلسـله مراتـب شـبکه معـابر، اشـکال      

 و همچنین تحلیـل مختلف سیستم شبکه معابر شهري 
شده پرداخته ها از گذشته تاکنون جزئی از نقش میدان

ارتباط آنها و معایب نهفتـه در   ،عوامل که از طریق این
  شده است.بخش کاربرهاي شهري شناخته 

) با عنوان 24: 1394 ،شریفیایزدي و ( دیگردر مقاله -
ارزیابی طرح کارل فریش بر پیکربندي ساختار فضـایی  

روش چیدمان فضا انجـام  بافت قدیمی شهر همدان به 
دسـت آمـده حـاکی از  آن بـود کـه      ه گرفت  نتایج بـ 
ــاختارمندي  ــه    س ــبت ب ــهري نس ــت ش ــجام باف و انس

ها تضعیف شده و میـزان  هاي قبل از خیابان کشیدوره
هم پیوندي بازار برخالف خیابان به شدت کاهش یافته 

  است.  
ــی در  ــان و (توســط تحقیق ــاس زادگ ــدرام و عب بی

)، جهـــت حـــل مشـــکل   163: 1391 ،مختـــارزاده
 نفوذپذیري و انزواي فضایی بافت فرسوده شـهر مشـهد  

یپونـدي در سـه   با بررسی میزان هـم  . ابتداانجام گرفت
هـاي مختلـف   هسطح فراگیر و میـانی و محلـی در دور  

هایی دست یافتـه  توسعه تاریخی شهر مشهد به تحلیل
 چیدمان فضایی هايارزش میان این کهاست از جمله 

 سـایر  بـه  مشهد نسبت شهر فرسوده هايبافت در فضا

 هـا ارزش ایـن  و دارد وجود اساسی هايتفاوت ها،بافت

-بافـت  معابر شبکه ساختار به آسیب شناسی توانندمی
 شـهر کمـک   کـالن  سـاختار  بـه  توجه با فرسوده هاي

    نمایند.
دست آمده حاکی ه بمشابه تایج مطالعات نتاکنون 
 فضـایی  سـاختار  دقیـق  بررسی و تحلیلکه از آن است 

 قـوت  ضـعف و  نقـاط و تحلیـل   شناخت  شهرها جهت
همچنـین  و  شـهر  هـر  اصـلی  سـاختار  و بندياستخوان

 سـازمان  و شناسـی سـاختار   آسـیب  در آن گیريبکـار 
 يتواند ابزار موثرمی دار شهريمسئله هايبافت فضایی

 گونـه  از هـر  پـیش  ریزان شهري،براي طراحان و برنامه
  باشد.  هابافت این گونه درداخله م

 تحقیـق آن اسـت کـه   ایـن  اما وجه تفـاوت نتـایج   
هاي ساختار فضایی در هر شهر متفاوت از سـایر  ویژگی
. ایـن بـدان معنـی اسـت کـه ویژگـی       باشـد میشهرها 

هـاي  ساختاري هر شهر منحصر به فرد بـوده و تحلیـل  
الزامـاً   و نتـایج آن  هـا داشـته  متفاوتی بنا به آن ویژگی

در قابـل تعمــیم بــه یکـدیگر نبــوده اســت. از ایــن رو،   
تحقیق حاضر پـس از بررسـی سـیر تحـوالت سـاختار      
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دار شهري در  ارتبـاط بـا کـل    هاي مسئلهفضایی بافت
تحقیـق حاضـر بـا     و تشابهات هاشهر به بررسی تفاوت

) در 1391زادگـان ( توسـط عبـاس  انجام گرفته تحقیق 
  .ستانجام گرفته اشهر مشهد 

 بررسی هدف با تحقیق این: پژوهش هايپرسش

 به شهر در طی ادوار تاریخی تحوالت ساختار فضایی

مورفولوژي  که است سؤاالت این به گویی دنبال پاسخ
 –دچار تحوالت کالبدطی ادوار تاریخی  درشهر چگونه 
و همچنین چه تفاوت و یا تشابهاتی ؟ شودفضایی می

فضایی تحقیق مشابه در زمینه ساختار نمونه در 
  وجود دارد؟ هاي شهري بافت

در ، هـا پرسشدر این مقاله براي دستیابی به پاسخ 
هـاي  سـاختار فضـایی شـهر زنجـان را طـی دوره     ابتدا 

هـر   مختلف براساس ترتیبات و روابط فضایی حاکم در
و  انجام پـذیرفت  پیونديتحلیل همدوره، با استفاده از 

سپس به مقایسه و بررسی نمونه مشابه تحقیـق انجـام   
  گرفته در شهر مشهد نیز پرداخته شد.

  
   روش تحقیق

 تحلیلی -توصیفی مقاله، این در استفاده مورد روش
معرفـی مورفولـوژي شـهر و     بـه  آن طـی  در اسـت کـه  

تحلیـل  "پیوندي ساختار شبکه با رویکـرد  همچنین هم
ــه ــت  "نقش ــده اس ــه ش ــین ؛پرداخت ــی از ب همچن خش

تـاریخی نیـز بـه    هاي مختلـف  اطالعات مربوط به دوره
  آوري شده است.اي و اسنادي جمعوش کتابخانهر

 زاییـده  دنیـا  مختلـف  نواحی در شهرها مورفولوژي
 تکنولــوژي و فرهنگــی محــیط جغرافیــایی، شــرایط

 عوامـل  از شـهري  مورفولـوژي  واقـع  کشورهاسـت در 
: 1383گیرد (شکویی، می شکل توام فرهنگی و طبیعی

از طرفی یکی از مهمترین عناصر تشکیل دهنده  )258
ها و شبکه معابر خواهنـد  مورفولوژي شهرها نیز خیابان

دان ، اسمایلز جغرافی1955 که که در سالطوريهبود ب
هاي شـهري را مطـرح   انـداز بندي چشـم انگلیسی طبقه

 3انـدازهاي شـهري از   سازد که بـه نظـر وي چشـم   می
  ،هـا طـرح خیابـان   -1پذیرنـد:  عامل اصـلی تـاثیر مـی   

بکه معماري؛ که در این میـان  ش -3 ،کاربري زمین -2
هـا بایـد   عامل شبکه معابر و خیابـان به رسد به نظر می

توجه بیشتري شـود کـه تـا حـدود زیـادي امـروزه در       
شهرها شاهد آن هستیم که ایـن عامـل کـه بـه نـوعی      

بـوده تـا چـه حـد در     ن ادانـ کمتر مورد توجه جغرافـی 
علـی،  (شـاه  دهی مورفولوژیـک شـهر مـوثر اسـت    شکل

 شـناخت  موجـود در   معیارهاي از سویی )139: 1389
 بـر  همگـی  کـه  دهنـد، مـی  نشان شهرها اصلی ساختار
 شبکه هستند. بنابراین معابر متکی شبکه چون عنصري

 فضـایی  ساختار شناخت در ايویژه اهمیت داراي معابر
 پیـدا  اهمیـت  یک شهر ساختار در آنچه شهرهاست. اما

 اسـت. در  آن عناصـر  پیوستگی و فضایی کند، روابطمی
و  عناصـر  پیوسـتگی  بـا  ارتبـاط  در نظریـاتی  میـان  این

 بـه آنهـا   همگـی  کـه  است شده مطرح شهري فضاهاي
 سـازمان  عناصـر  دهنـده  پیونـد  عامـل  عنـوان  به معابر

  ).34 :1390کنند (مختارزاده، شهرها، اشاره می فضایی
علـم بررسـی    عنوانبهاما در ریخت شناسی شهري 

 ،"تحلیــل نقشــه"فــرم شــهري، ســه تکنیــک شــامل  
مطرح است  "مطالعه شخصیت شهر"و  "شناسیگونه"

هـایی اسـت   از جملـه روش  "تحلیل نقشه"که تکنیک 
ــدا ــه جغرافیــ ــهري و کــ ــوزه شــ نان آن را وارد حــ

کـانزن و پیـروان او از    .انـد شناسی شهري نمودهریخت
مندان به ایـن تکنیـک هسـتند. در ایـن تکنیـک      عالقه

ترین نقشه ثبتی نقشه مبناي شهر با استفاده از ابتدایی
آیـد کـه براسـاس الگوهـاي     دست میه تفضیلی شهر ب

خیابان و قطعه زمـین بـراي ایجـاد نقشـه مبنـا تهیـه       
   ).Lilley, 2000:7( شودمی

اي بـه  با رویکـردي تجربـه   "تحلیل نقشه"تکنیک 
ــا  "گونــه شناســی"فــرم و ســاختار شــهر و تکنیــک  ب

رویکردي ترکیبی به اجـزا و عناصـر شـهري و تکنیـک     
گیــري از هــر دو بــا بهــره "خصــیت شــهرشبرداشـت  "

بندي تحـوالت  تکنیک قبلی سعی در شناسایی و طبقه
ــینه آن و   ــواع آن، پیشــ ــهر، انــ فرمــــی یــــک شــ

اهمیت فرم شـهري بـه    هاي آتی آن دارند.گیريجهت
هاي درونی شهرها لـزوم  ها و کنشعنوان ظرف فعالیت

شناسانه بر روي شهرها را بـه اثبـات   هاي ریختبررسی
رساند از سوي دیگر نتـایج و راهبردهـاي حاصـل از    می

ها به خاطر پرداختن به فرم شـهري بـه   این نوع تحلیل
ترین وجه شهر، به مرحله طراحی بسیار عنوان ملموس
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هـاي خاصـی چـون    نزدیک هستند. در ضـمن کیفیـت  
انسجام، هویـت و تـدوام تـاریخی بـه خـوبی از طریـق       

شان ها در فرایند تهیهراهنماهاي طراحی که از تکنیک
باشـند  استفاده شده است، قابل دستیابی و کنترل مـی 

  .)32: 1392(طیبی و غقاري، 
حال با این توضیحات در تحقیق حاضر با اسـتفاده  

به بررسی تغییـرات سـاختار    "تحلیل نقشه"یک از تکن
بـه   "پیونـدي هـم "فضایی شهر زنجان براساس تحلیل 

یکی از پارامترهاي اصلی چیدمان فضـا در طـی    عنوان
  .هاي مختلف رشد و توسعه پرداخته شددوره

هـاي تحلیـل فضـایی    در گذشته، بسـیاري از روش 
سـازي پدیـده دنیـاي واقعـی     جهت فهم بهتـر و مـدل  

یافته بودند. بـا ایـن وجـود هنـوز هـم نیـاز بـه         توسعه
سـازي  هاي تحلیلی جدید براي مـدل شناسایی تکنیک
وجـود دارد.  و یا درك الگوهاي شهري فضاهاي شهري 

هــاي فضــایی شــهري را بــا ، پیکربنــديچیـدمان فضــا 
ــایی   ــتفاده از بازنم ــال "اس ــراف اتص ــدل "گ ــازي م س

ــی ــایی   م ــدي فضــایی، الگوه ــین پیکربن ــد. چن را نمای
توانند جهت مطالعـه سـاختار   کند که میشناسایی می

 ,Jiang( شهري و رفتار انسانی مورد استفاده قرار گیرند

1999: 128.(  
فضا است  بنديترکیب مفهوم تریناصلی پیونديهم

 اسـت.  داده شده توسعه فضا چیدمان روش اساس بر که
 پیونـدي هـم  فضـا،  چیـدمان  نظریه در مفهوم مهمترین

اي روش چیدمان فضا، هـم پیونـدي شاخصـه    درست. ا
است که به هر گونه تغییر در نقشه شهر حساس اسـت  
و این تغییرات را به صورت گرافیکی و ریاضی منعکس 

سازد. بنابراین نقشه هم پیونـدي ابـزاري تحلیلـی و    می
عینـی بــراي ارزیــابی یــک طــرح بــه لحــاظ چگــونگی  

ر ر ســاختار موجــود در هــجــایگیري توســعه جدیــد د
هــم "بــا توجــه بـه حساســیت پــارامتر   منطقـه اســت. 

تـوان در فراینـد   به تغییرات کالبدي شهر، می "پیوندي
هاي طراحی شهري به خصوص در مرحله ارزیابی طرح

مختلف از آن بهره جست، و تاثیر هر گونـه دخالـت در   
 بافــت شــهر را بــه صــورت گرافیکــی مشــاهده کــرد 

)Klarqvist, l993:11( دین ترتیــب کــه فرمــول آن بــ
  است که:

  )1رابطه (
푅퐴 =

2(푀퐷 − 1)
푛 − 2       푎푛푑    푅푅퐴 =

푅퐴
퐷  

  

퐷 =
2 푛 푙표푔 푛 + 2

3 + 1
(푛 − 1)(푛 − 2)  

 
RA کـه در آن   پیوندي اسـت میزان همMD   میـانگین

تعداد پیونـدها   nباشد و پیوندترین خط میعمق از هم
اندازه گیري استاندارد را براي ارزش  D همچنیناست. 

  ).Kruger,1989: 29( هم پیوندي فراهم می آورد
در این پژوهش پس از معرفی نمونـه مـوردي   حال 

و سـاختار   تحلیله ا استفاده از تکنیک تحلیل نقشه بب
هـاي  دوره طـی  آن تتغییر و تحوالشهر و مورفولوژي 

ــف ــزي  مختل ــت مرک ــهر و باف ــه  در دو ســطح ش ــا ب ب
مهمترین ویژگی  عنوانبه(پیوندي هم پارامترکارگیري 

 Arc GISو  Autocadافـزار  چیدمان فضا) به کمک نرم
معضــالت و از ایــن طریـق علــل بـروز   انجـام پـذیرفت   

  .دادیممورد بررسی قرار را  فضایی
 2براساس مطالب ذکر شده دلیل انجام پژوهش در 

سطح شهر و بافت مرکـزي کـه در آن بافـت فرسـوده     
هـاي  در هـر دوره ویژگـی  واقع شده است این است که 

پیونـدي در ارتبـاط بـا    بافت مرکـزي را بـه لحـاظ هـم    
 .گیـرد قـرار  و بررسی ساختار کالنِ شهر مورد سنجش 

با اسـتفاده از اسـناد   براي انجام فرایند پژوهش در ابتدا 
هـاي اولیـه   مربـوط بـه دوره  هاي بلوکی دستی و نقشه

 مد وآدست ه برشد و توسعه شهر موجود در شهرداري 
ها از دوره چهارم بـه بعـد بـه کمـک نقشـه      سایر نقشه

اعمـال تحـوالت کالبـدي    با طرح تفصیلی شهر زنجان 
پایـه جهـت    هـاي نقشـه  بـه عنـوان   ، دوره مختص هر

با در نظر گرفتن اصول حـاکم بـر   خط محوري سیم رت
بـه  هـاي مختلـف   دورهتمـامی  در خطوط نحوه ترسیم 

سپس با حذف . پذیرفت انجام Autocad افزارکمک نرم
هاي شهري تنها الیه خطـی باقیمانـده را ذخیـره    بلوك

 افزونهدر را ها نموده و براي ادامه کار هر کدام از نقشه
Axwoman ــت ــیط تح ــی از   ،Arc GIS مح ــه یک ک

ـ ابزارهاي تحلیـل چیـدمان فضاسـت،      و شـد  ازخوانیب
پیونـدي  پارامتر تحلیل فضایی بـا محاسـبه میـزان هـم    

 دسـت آمـده نقشـه و جـدول    نتـایج بـه  د و از شـ  انجام
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در ایـن محـیط    سـپس  ، خروجی گرفته شـد. توصیفی
بـا اجـراي دسـتورات    جهت فهم بهتر تحلیـل فضـایی،   

بنــدي مقــادیر بــه همــراه نمــایش مربــوط بــه کالســه
 جدول و نمـودار  به صورترا ها خروجی داده ،گرافیکی

ها مالك این دادهو ذخیره نموده رافیکی هاي گنقشه و
 هاي مختلف قرار گرفت.در دوره ي توصیفیهاتحلیل

 وپیونـدي  ارزیـابی میـانگین هـم   ها براساس تحلیل
تـرین  (اخـتالف بـاالترین و پـایین   پیونـدي  تفاضل هـم 

و در مرحلـه پایـانی    صورت پذیرفتپیوندي) میزان هم
با مقایسه تطبیقی تحقیق حاضر با نمونه مشابه آن بـه  
بررسی وضعیت ساختار فضایی دو شهر زنجان و مشهد 

  پرداخته شد.
  

 مبانی نظري
طور سنتی، مورفولوژي شهري، به: مورفولوژي شهري

مطالعه نظام یافته (سیستماتیک) از فرم، شکل و طـرح  
بعضـی مـوارد بـه ایـن     هاي شهري اسـت کـه در   حوزه

شـود (شـاه   تعریف، رشد و کارکرد شهر نیز افزوده مـی 
). مولوفولـوژي شـهري مطالعـه فـرم     140: 1389، علی

و یـا   )Scheer, 2002:106(شهرها در طول زمان است 
منـد فـرم، شـکل، نقشـه،     به تعریف دیگر بررسی نظـام 

ساختار و کارکردهاي بافت مصـنوع شـهرها و منشـا و    
تکامل این بافت در طول زمان را مورفولوژي هاي شیوه

مورفولــوژي  ).78 :1387پــور، شــهري گوینــد (مــدنی
شهري از عوامل طبیعی و فرهنگی دنیا زاییـده محـیط   
جغرافیایی، شرایط فرهنگی و تکنولـوژي کشورهاسـت   
در واقع مورفولوژي شهري از عوامل طبیعی و فرهنگی 

ــی  ــکل مـ ــوام شـ ــگتـ ــکویی، یـ  ).258: 1383رد (شـ
 فـرم  مطالعـه یا مورفولـوژي شـهري بـه     شناسیریخت

شـکل   گیري و تغییرو روند شکل هاي انسانیسکونتگاه
شناسی به درك ریختشود. ها اطالق میاین سکونتگاه

هـاي  کنـد تـا از گونـه   طراحان شهري این کمک را می
هــاي بـومی و محلــی و نیــز فرآینــدهاي  توسـعه مــدل 

زا آگاه گردند کار اصلی در این خصوص بر آنـالیز  تحول
سیر تکامل و تغییر در فضاي شـهري سـنتی، متمرکـز    

 ).Carmona, 2006:61( گــرددمــی ههــدف از مطالعــ
 خصوصـیات  و فضـائی  سـاختار  شناخت شناسی،ریخت

از طریـق   روسـتا یـا   شـهرك ، شهر، منطقه شهري یک
ایـن منـاطق اسـت.     توسعهبررسی الگوي اجزاء و روند 

تواند شـامل تحلیـل سـاختار    شناسی شهري میریخت
هاي مختلف و نیز الگوهاي حرکـت،  فیزیکی در مقیاس

هـاي  لیل فرم، مالکیت و اشتغال باشد. تحکاربري زمین
هـا، قطعـات   بر بررسی الگـوي خیابـان   فیزیکی معموالً

مجموع به آنها دانـه بنـدي    ها؛ که درزمین و ساختمان
باشد. ایـن تحلیـل عمومـاً بـا     شود؛ میمی گفتهشهري 

و رونـد توسـعه حاصـل از     کارتوگرافیاستفاده از منابع 
. در ایـن  گیـرد مـی  انجـام  تـاریخی،  هاينقشه ه مقایس

اي به چگـونگی تغییـر فـرم    زیرشاخه علمی توجه ویژه
مقایسه با سایر شـهرها   یک شهر در طول زمان و یا در

از دیگـــر موضـــوعات مهـــم مطـــرح در  شـــود.مـــی
 هــايفــرم هشناســی شــهري بررســی و مطالعــریخــت
تأثیرگـذار و تاثیرپـذیر از چیـدمان فیزیکـی      یاجتماع

هــاي شــهر و چگــونگی فراینــد تولیــد و بازتولیــد فــرم
 :Batty, 2009(باشـد هاي فیزیکی، میاجتماعی از فرم

30.(  
 دهـی شـکل  در معـابر  شـبکه  در ایـن بـین نقـش   

 و طبیعـی  عوامـل  قـدرت  به توجه با شهرها مورفولوژي
 یعنـی  .اسـت  کـامال مشـهود   عمل این عکس و انسانی

 سـاخت  و دهـی  شـکل  در معـابر  شـبکه  کـه  همچنـان 
 ایــن دارد. گــاهی اوقـات  تــاثیر شـهرها  مورفولـوژي 
 عناصـر  و عوامـل  کمـک  بـا  که است شهري مورفولوژي

خصوصـا   و معـابر  و مسـیرها  گیـري شکل نحوه طبیعی
  .)140: 1389علی، کند (شاهمی تعیین را هادسترسی

پیوندي یک فضا (خط محوري)، ارزش هم: پیونديهم
پارامتري ریاضی است که نشانگر عمق آن خط از تمام 

 فراگیرپیوندي خطوط دیگر در شهر است که به آن هم
)Global Integration(  ــا ــی یـ ــالن مـ ــد. کـ گوینـ
)Figueiredo, 2005:7(  ،هم پیوندي یک فضاي شهري

 بـه دهد. میزان عجین شدن آن را با کل شهر نشان می
 فضـا  یـا  خـط  یـک  همپیونـدي  ارزش دیگـر،  عبـارت 

وسیله  به بتوان که خطوطی تعداد میانگین از عبارتست
 کـل  در دیگـر  خطـوط  تمـامی  بـه  خـط  یک آن از آنها

 پیونديهم مفهوم این بر عالوه. کرد پیدا دست سیستم

 عبـارت  بـه . اسـت  انطبـاق  فضایی در انسجام مفهوم با



 51- 70/ صفحات:  98و دوم/ تابستان  مجله آمایش جغرافیایی فضا / سال نهم / شماره مسلسل سی                                                        58

 پیونـدي هـم  ارزش در معیار انحراف میزان هرچه دیگر

 یکپارچگی بیشـتري  که است آن معناي به باشد، کمتر

 مجموعه، تحت و فضاها دیگر و بررسی مورد فضاي بین

  .)Moughtin et al., 2004( دارد وجود فضایی کلیت
ــی در درك  نقشــه هــم ــزار مهم ــدي شــهر اب  پیون

چگونگی رفتار اجزاي شهر است، زیرا مطالعات متفاوت 
دهــد کــه چگــونگی پراکنــدگی ارزش هــم نشــان مــی

حرکت عابران در آن  پیوندي در سطح شهر با چگونگی
در نقشه خطـی   ).Turner, 2007:145همبستگی دارد (

هـایی هسـتند کـه بـه طـور      ترین خطـوط آن یکپارچه
کننـد و جـدا   تمام سطوح از آنها اسـتفاده مـی  متوسط 

ترین خطوط از ساختار اصلی، خطوط با بیشترین افتاده
هــاي نقشــه یکــی دیگــر از تحلیــل .باشــندمــق مــیع

پیوندي، تعیین میزان عمـومی یـا خصوصـی بـودن     هم
هـاي دور افتـاده شـهري    فضاها و نیز شناسـایی بخـش  

 است که بـه وسـیله معیـار عمـق لحـاظ شـده اسـت       

)Ratti,2004:3.(   
هدف از آوردن این توضیحات این است که در ایـن  

ترین شاخص چیـدمان فضـا   تحقیق با استفاده از اصلی
پیونـدي در طـی   یعنی با سنجش تغییرات میـزان هـم  

هاي فرسوده بافتفضایی تغییرات ادوار تاریخی بتوانیم 
مـورد بررسـی قـرار     شـهر  ساختار کالنِرا در ارتباط با 

تحـوالت سـاختار   داده و از این رهگذر عوامل موثر بـر  
  .کنیمرا ارزیابی  فضایی

  هاي فرسوده شهر زنجانبافتشهر و معرفی 
  

  
ده به : نقشه شهر زنجان و تقسیم بندي بافت فرسو1شکل 

اي)قسمت (مرکزي، میانی، حاشیه 3  
  

از مربـع  کیلومتر 81نجان در سطحی به وسعت شهر ز  
ــدا نمــوده اســت،    ــوین و توســعه پی دوران صــفویه تک
خاستگاه اولیه شهر در این دوره از تجدید بنـا، در حـد   

جنــوب، در ســاحل راســت  نهــایی اراضــی شــهري در
رودخانه زنجان رود قرار گرفته است (مهندسین مشاور 

). شهر زنجان در شمار شـهرهاي  13: 1386آرمانشهر، 
با مون یک هسته شهري میانی کشور قرار دارد که پیرا
تدریج گسترش پیدا کرده قدمت باال استقرار یافته و به

ــدریجی شــهر موجــب شــکل  ــري اســت. توســعه ت گی
بافـت  هایی بـا خصوصـیات متفـاوت شـده اسـت.      پهنه

 هکتـار را در بـر   511فرسوده شهر زنجـان بـه وسـعت    
هـاي نشـان   گیرد. بنابر مطالعات انجام شـده، پهنـه  می

هـاي فرسـوده   ، واجد عنوان بافت1 داده شده در شکل
از  %28/8ها سهمی معادل این پهنه هستند که مجموع

    .کل مساحت شهر را به خود اختصاص داده است
بافت فرسوده شهر زنجان بـه سـه قسـمت تقسـیم     

 فعالیتی الف) بافت مرکزي که قلبشده است که شامل
 گیردمی بر در را آن تاریخی بازار محدوده و زنجان شهر

 خصوصـیات  داراي حـدودي ب) بافـت میـانی کـه تـا     
 این در فعالیتی محورهاي و است مرکزي بافت محدوده

 فرسوده بافتاي ج) پهته حاشیه .اندگرفته شکل نواحی
 مرکـزي  هسته در موجود روستایی هايهسته توسعه از

 بـه  مذکور روستایی هايهسته .است گرفته شکل شهر
 شـهر  قانونی محدوده وارد شهر، محدوده افزایش دنبال
 شهر در سکونت تقاضاي افزایش دنبال به و شده زنجان

 شـهر،  ایـن  بـه  کـار  جویـاي  تـوان  کم مهاجران ورود و
ها و حال در ادامه با استفاده از نقشه .اندیافته گسترش

هـاي  بافت فضایی ساختارجداول و نمودارها به بررسی 
  .پردازیمطی ادوار تاریخی می زنجان شهر

: اریخیـپیوندي در ادوار تحلیل پارامترهاي همت
ــوژي شــهرجهــت بررســی  در اینجــا براســاس  مورفول

هاي اسـتخراج شـده   پیوندي، دادههم تغییرات شاخص
مربوط به آن از تحلیل نقشه خط محوري در نرم افـزار  

Axwoman هاي مختلف رشد و توسعه شـهر  طی دوره
هـاي  جدول زیـر داده  .را مورد بررسی قرار خواهیم داد

بـه  در ادامـه  پیونـدي اسـت کـه    مربوط به پارامتر هـم 
سطح شـهر و بافـت مرکـزي خـواهیم      2تشریح آن در 

  پرداخت.
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هاي متفاوت رشـد و توسـعه شـهر    پیوندي در شهر و بافت مرکزي در دورهتفاضل همپیوندي و هاي هم: مربوط به داده1جدول 
 (منبع: نگارندگان) 1زنجان

  باالترین   پیوندينوع هم  سطح
  پیونديهم

پایین ترین 
  پیونديهم

  میانگین 
  پیونديهم

  انحراف  امعیار 
  پیونديهم

پیوندي تفاضل باالترین هم
  پیونديترین همو پایین

  شهر (دوره اول)
  1220از آغاز تا 

  909/1 520/0  999/0  242/0  389/1 (Rn)هم پیوندي فراگیر
  112/3  333/0  325/1  539/0  779/2 (R3)پیوندي محلیهم

بافت مرکزي (دوره 
 اول)

  909/1  520/0  999/0  242/0  389/1 (Rn)هم پیوندي فراگیر
  112/3  333/0  325/1  539/0  779/2 (R3)پیوندي محلیهم

  شهر (دوره دوم)
1300-1220  

  376/2  676/0  252/1  269/0  7/1 (Rn)هم پیوندي فراگیر
  921/3  333/0  530/1  631/0  588/3 (R3)پیوندي محلیهم

بافت مرکزي (دوره 
 دوم)

  376/2  676/0  252/1  269/0  7/1 (Rn)هم پیوندي فراگیر
  921/3  333/0  530/1  631/0  588/3 (R3)پیوندي محلیهم

  شهر (دوره سوم)
1335-1300  

  311/2  333/0  201/1  256/0  978/1 (Rn)هم پیوندي فراگیر
  357/4  333/0  558/1  674/0  024/4 (R3)پیوندي محلیهم

بافت مرکزي (دوره 
 سوم)

  266/2  595/0  296/1  227/0  671/1 (Rn)هم پیوندي فراگیر
  752/4  3333/0  692/1  760/0  419/4 (R3)پیوندي محلیهم

  شهر (دوره چهارم)
1353-1335  

  298/2  534/0  199/1  249/0  764/1 (Rn)هم پیوندي فراگیر
  369/4  333/0  6/1  689/0  036/4 (R3)پیوندي محلیهم

بافت مرکزي (دوره 
 چهارم)

  266/2  595/0  296/1  227/0  671/1 (Rn)هم پیوندي فراگیر
  752/4  3333/0  692/1  760/0  419/4 (R3)پیوندي محلیهم

  شهر (دوره پنجم)
1364-1353  

  724/2  512/0  358/1  267/0  212/2 (Rn)هم پیوندي فراگیر
  730/4  333/0  738/1  760/0  397/4 (R3)پیوندي محلیهم

بافت مرکزي (دوره 
 پنجم)

  620/2  626/0  372/1  265/0  994/1 (Rn)هم پیوندي فراگیر
  730/4  333/0  695/1  761/0  397/4 (R3)پیوندي محلیهم

  شهر (دوره ششم)
1373-1364  

  262/2  552/0  262/1  248/0  71/1 (Rn)هم پیوندي فراگیر
  752/4  333/0  692/1  744/0  419/4 (R3)پیوندي محلیهم

بافت مرکزي (دوره 
 ششم)

  262/2  595/0  296/1  227/0  667/1 (Rn)هم پیوندي فراگیر
  752/4  333/0  695/1  76/0  419/4 (R3)پیوندي محلیهم

  شهر (دوره هفتم)
1384-1373  

  174/2  560/0  209/1  241/0  614/1 (Rn)هم پیوندي فراگیر
  751/4  333/0  718/1  713/0  418/4 (R3)پیوندي محلیهم

بافت مرکزي (دوره 
 هفتم)

  145/2  587/0  234/1  224/0  558/1 (Rn)هم پیوندي فراگیر
  753/4  333/0  687/1  746/0  42/4 (R3)پیوندي محلیهم

 شهر (معاصر)
  173/2  559/0  209/1  243/0  614/1 (Rn)هم پیوندي فراگیر

  756/4  333/0  722/1  716/0  423/4 (R3)پیوندي محلیهم

  173/2  586/0  245/1  231/0  587/1 (Rn)هم پیوندي فراگیر  بافت مرکزي (معاصر)
  756/4  333/0  798/1  764/0  423/4 (R3)پیوندي محلیهم

                                                             
  هاي مختلف متعلق به دو محور اصلی در مرکز شهر،  یعنی محور امام و یا محور سعدي است .پیوندي در دورهباالترین هم.  1
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 1حاصـل از جـدول    3و  2 همانطور که در نمـودار 
ترین هم پیوندي پاییندهد تفاضل باالترین و نشان می

بسیار کمتـر از  (دوره اول و دوم)  در بافت شهر قدیمی
شهرکنونی اسـت. بـه عبـارت دیگـر شـهر قـدیم        بافت

تــري نســبت بــه شــهر امــروزي داراي ویژگــی همگــن
دوره سوم و ششم یک نظم جدیدي بـر  اما در باشد. می

خـواهیم  شود که در ادامه به تشریح آن شهر حاکم می
پیونـدي، معیـار   هـم پـارامتر   1طبـق جـدول    .پرداخت

و بافـت  هاي فضایی شهر سنجشی براي بررسی ویژگی
اســت، بنــابراین هــر چــه تفاضــل بــاالترین و مرکــزي 

پیوندي بیشتر باشد، شهر داراي ویژگـی  ترین همپایین
تري است. براي بررسی وضعیت روابط فضـایی  ناهمگن

 پیونـدي هم حاکم بر محالت و مناطق در شهر، پارامتر
در اساس تحلیـل چیـدمان فضـا     عنوانبه و تفاضل آن

  .زیر آورده شده است به شرحقالب جدول و نمودار 

  

  
  هاي مختلف در دورهو بافت مرکزي   شهر در فراگیر پیوندي میانگین هممقایسه : نمودار  2شکل 

 (منبع: نگارندگان)
  

 
  هاي مختلفبافت مرکزي در دورهدر شهر و فراگیر پیوندي ترین هممقایسه تفاضل باالترین و پایین: نمودار 3شکل 

  (منبع: نگارندگان)
  

پیونـدي  تفاضل هم 2 و نمودار 1با توجه به جدول 
در بافت مرکزي روبه افـزایش اسـت.   هم در شهر و هم 

فزایش انزواي فضـایی اسـت بـا    ادهنده وجود نشانکه 
نسبت ایـن انـزوا در شـهر بیشـتر از      3توجه به نمودار 

پیونـدي  بافت مرکزي است؛ چرا که میزان تفاضـل هـم  
باشـد.  در سطح شهر نسبت به بافت مرکزي بیشتر مـی 

توان گفت در شهر فضاهایی به غیر از بافت بنابراین می
وجود دارنـد کـه فراینـد انـزواي     واقع در مرکز فرسوده 
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کنند و چنانچه انزواي اجتمـاعی نیـز   فضایی را طی می
برآن حاکم شود؛ این فضاها طی چند سـال آینـده بـه    

  محدوده بافت فرسوده افزوده خواهند شد.
در دوره اول و  3و  2و نمـودار   1به جدول  با توجه

پیونـدي  گیري شهر، مقادیر همدوم به دلیل عدم شکل
سطح بافت مرکزي و شهر تغییري نداشته اسـت.   2در 

به بیان دیگر مقیاس شـهر منطبـق بـر مقیـاس بافـت      
مرکزي امروزي است و مسلما مقادیر مربوط بـه آن دو  

 پیونـدي هـم  تغییـرات میـزان  باشد. امـا  نیز یکسان می
نمـود  و هفتم هاي سوم و پنجم، ششم بیشتر طی دوره

تحـوالت  م در که این تغییـرات عامـل مهـ   است داشته 
فـراهم  را شـهري   هـاي ناکارآمـد  بافـت  ساختار فضایی

هـا   هاي مربوط به این دورهتحلیلبنابراین آورده است. 
  به شرح زیر انجام گرفت.

ایـن دوره، دوره  : )1300-1335( تحلیل دوره سـوم 
گذار از روستا شهر بـه شـهر اسـت و توسـعه شـهر بـه       

بر نظـام  صورت شعاعی و مدل متمرکز و فشرده متکی 
ــه هســتهتــک ــنجم (ده ) را 60و  50اي اســت. دوره پ
ــوان دورهمــی ــه  ت ــدون الگــو ب ــدي ب ي گســترش کالب

گرا تــابع الگــوي شــطرنجی و ســاختارتمرکزگســترش 
  دانست.

هاي در این دوره با روي کار آمدن رضاخان فعالیت
شدیدي در رابطه بـا تغییـرات فیزیکـی شـهر صـورت      

کالبـد شـهر را در دسـتور    گرفت. این جریان دگرگونی 
دهد، با این باور کـه دگرگـونی کالبـدي و    کار قرار می

اي و محتوائی را خواهد شد. تغییرات پایهسبب شکلی، 
بر ایـن مبنـا بـراي اولـین بـار در تـاریخ شـهرگرایی و        

شود چهره و سازمان شهرنشینی کشور، دولت برآن می
اندیشه  شهر را نه برمبناي تفکر و تحول درونی بلکه بر

و تغییري برونی دگرگون سازد. بر همـین اسـاس ایـن    
فضـایی   –ها خالی از هر گونه اندیشه کالبـد  دگرگونی
هاي متعدد در بخش مرکزي شهر بـوده  کشیبا خیابان

با کالبدي گسسته که بـه   ی استاست و نتیجه آن بافت
ســرعت در حــال تخلیــه شــدن و اضــمحالل اســت؛ و  

در حاشـیه شـهر بـدون    همچنین سوداگري بـر زمـین   
ضابطه و قاعده شهرسازي و معماري منطبق بـر زمـان   

است. در ایـن اقـدامات کـه بـه شـکل عجوالنـه و زود       
هنگام شروع شده بود به ساختار موجود شـهر تـوجهی   

هایی در بافت شهري ایجـاد شـد تـا    نشد. و صرفاً برش
ــل و   ــراي ورود اتومبی ــان احــداث شــود و شــهر ب خیاب

ده شود. پدیده خیابان کشی در شـهر  زندگی مدرن آما
زنجان به یکباره در ساختار شهري زنجـان ظـاهر شـد.    

هاي توسعه برنامه ریزي شده در زنجـان در  اولین طرح
در این دوره براساس قانون مصوب صـورت   1311سال 

گرفت. اولین خیابان ساخته شده خیابـان اسـتانداري و   
فردوسـی کـه    باشد و بعد از آن خیابانخیابان امام می

ایـن نـوع    .سبب تقسیم بازار بـه دو نیمـه شـده اسـت    
هاي شدید کالبدي صـلیب گونـه، بافـت قـدیم     جراحی

 شهر زنجان را به چندپاره تقسیم نمود.   
در ایـن دوره بــا افــزایش جمعیــت شــهر محــدوده  
داخــل حصــار گنجــایش جمعیــت اضــافی را نداشــته  

ق توسـعه  بنابراین با ویرانی حصار شهر و پر کردن خند
کنـد. و  شهر به سمت غـرب و شـمال ادامـه پیـدا مـی     

هایی که عامـل مهـم در محـدودیت    همچنین قبرستان
توسعه شـهر بودنـد تبـدیل بـه فضـاي عمـومی شـهر        

   )91: 1387و جبیبی،  (مشکینی شوندمی
دلیــل افــزایش میــانگین    4بــا بررســی شــکل   

پیونــدي در بافــت پیونــدي و کــاهش تفاضــل هــمهــم
نسبت بـه دوره دوم ایـن اسـت کـه      دوره سوم مرکزي

بـه دوره ماقبـل افـزایش یافتـه و      تتعداد محورها نسب
بنابراین میانگین تعداد خطوطی کـه بـه محـور اصـلی     

 یابنـد؛ اتصـال مـی  ) به رنـگ قرمـز   (استخوانبندي شهر
در ایـن دوره هسـته مرکـزي شــکل    . شـود مـی بیشـتر  

عامل مهـم در   همچنین .تري به خود گرفته استکامل
جدیــد پیونــدي احــداث خیابــان کــاهش تفاضــل هــم

(فردوسی، محور یري پایین، امام موسـی صـدر و...) بـا    
ــاالتر هــم ــدي ب در بافــت مرکــزي شــهر و ایجــاد  پیون

 الــذکرفــوقهــا و اتصــاالت زیــاد در محورهــاي تقـاطع 
که  این امر در مجموع سبب افزایش میـانگین   باشدمی
 فراگیـر  پیونـدي کاهش تفاضل همپیوندي فراگیر و هم

  .در بافت مرکزي شده است
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  (منبع: نگارندگان) پیوندي فراگیري دوره دوم و سوم: نقشه هم4شکل 
 

در دوره ســوم در ســطح شــهر نیــز آغــاز دوره     
گیري فضاهاي خودرو (بدون طرح) است که ایـن  شکل

فضاها نتوانسته در سطح فراگیر بـا کـل شـهر ارتبـاط     
منسـجمی را برقـرار نماینـد و وجـود چنـین فضـاهاي       
خودرو در پیرامون بافت مرکزي، دلیـل اصـلی کـاهش    

پیونـدي در  پیوندي و افزایش تفاضـل هـم  میانگین هم
اي فضایی سبب بروز انزوسطح شهر است که در نهایت 

در ســطح کــالنِ شــهر شــده اســت. بــه طــور خالصــه 
در ایـن دوره در دیـاگرام زیـر     ساختار فضاییتغییرات 

  آورده  شده است.

 

  

پیوندي فراگیر در هم
دوره سوم در شهر و 

 بافت مرکزي

 میانگین هم پیوندي شهر >میانگین هم پیوندي بافت مرکزي 

 پیوندي در محورهاي جدیداالحداث در بافت مرکزيافزایش میزان هم

پیوندي در تفاضل هم
دوره سوم در شهر و 

 بافت مرکزي

تفاضل هم پیوندي فراگیر در شهر <تفاضل هم پیوندي در بافت مرکزي   
 

انزواي فضایی هستیم)رویه و خودرو در پیرامون شهر (کم کم شاهد بروز گسترش بی  

 )منبع: نگارندگانپنجم (پیوندي فراگیري دوره : نقشه هم5شکل 
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ر ایـن دوره  د: )1353-1364( 2تحلیل دوره پـنجم 
 ، شــرایط انقــالب و تحــوالت بعــد از انقــالب اســالمی

ها و از بخش سیاسی و تداوم جنگ تحمیلی، در بیشتر 
نظمـی شـد و   عمران شهري دچـار بـی  جمله در بخش 

متعاقب آن شهرنشینی و توسعه شـهري نیـز آشـفته و    
 نامنظم گردید. 

رشــد ســریع شهرنشــینی و بــه تبــع آن گســترش 
شروع شده بـود در   50کالبدي شهرها که از اوائل دهه 

هـاي  این دوره نیز به اشکال رسمی در چهارچوب طرح
گاههاي جامع و تفصیلی و غیررسمی به اشکال سـکونت 

اي با شـدت بیشـتري ادامـه    هاي حاشیهخودرو و بافت
داشـت. گســترش افقـی، دگرگــونی سـاختار کالبــدي،    

هاي شهري بـه اشـکال   رویه، افزایش محدودهشتاب بی
ــت    ــرفتن قابلی ــده گ ــاموزون و نادی ــوزون و ن ــا و م ه

هـاي ایـن   تـرین ویژگـی  هـاي درونـی از عمـده   فرصت
ی از گسـترش  گسترش شتابان است. در چنین وضـعیت 

توان مفهوم توسعه را بـر  شهري، که به هیچ عنوان نمی
هاي مرکـزي و قـدیمی بـا وجـود     آن اطالق کرد، بافت

هاي هویتی و ارائـه خـدمات در مقیـاس    داشتن ویژگی
هـاي  شهري (بازار و سایر عملکردهاي شهري) در بافت

مسکونی با کمبودهاي زیرساختی و خـدماتی روبـه رو   
ــد و رو ــده بودن ــی ش ــی م ــایش را ط ــد فرس ــد. ن کردن

رویـداد طبـق    2در ایـن دوره   ) 93: 1387 (مشکینی،
 چیدمان فضا پدید آمده است: حاصل از تحلیل

تفاضـل   ،3و نمـودار  1 جـدول هاي دادهبا توجه به  -1
پیونـدي در بافـت مرکـزي و شـهر در دوره پـنجم       هم

نشـان دهنـده    کهرسد ) به اوج خود می1353-1364(
هایی از بافت مرکزي و عدم برقراري ایزوله شدن بخش

 5طبق شـکل  انسجام فضایی با کل سیستم شهر است. 
هایی در سمت شـرق شـهر (بـه    در خود شهر نیز بخش

پیوندي انزوایی فضـایی در  رنگ آبی) به دلیل ضعف هم
 .استمشاهده قابل آن 

توان دوره را می  1350یعنی حوالی سال  این دوره -2
شبکه شطرنجی شهر و گسـترش کالبـدي    آغاز توسعه

مطالعـات انجـام گرفتـه، سـاختار     طبق وراي آن نامید. 
                                                             

. ساختار فضایی در دوره چهارم نسـبت بـه دوره ماقبـل تغییـر     2
  محسوسی نداشته است بنابراین از تکرار مطالب خودداري شد. 

اش، مقـادیر هـم   هاي ذاتـی شطرنجی بر مبناي ویژگی
اي کـه اگـر یـک    سازد، بـه گونـه  می تعدیلپیوندي را 

ــامالً شـــطرنجی داشـــته باشـــیم، ارزش   ســـاختار کـ
ر ایـن الگـو تقریبـاً    پیوندي براي تمـامی خطـوط د  هم

هـا  پیونديیکسان خواهد بود. در این دوره میانگین هم
ها در اوج خود قـرار گرفتـه اسـت.    نسبت به تمام دوره

پیوندي در این گسترش سایر معابر شهري و افزیش هم
یکی از عوامـل مهـم    محورها عالوه بر محورهاي اصلی

بـا ایـن حـال محـور اصـلی      پیوندي است؛  افزایش هم
پیونـدي در شـهر و بافـت    همچنان در صدر جدول هم

پیونـدي  بنابراین افزایش میانگین همرار دارد. مرکزي ق
در این دوره باعث ایجاد یک نوع تاکید بر چنـد محـور   

مرکز شـهر  محورهاي اصلی در به جزء (و یا چند فضا) 
پیونـدي در  میـانگین هـم  از دالیل افـزایش  بوده است. 

ایـن  هـا  نسـبت بـه تمـام دوره   سطح شهر در این دوره 
طرنجی در پیرامـون بافـت   اوالً؛ الگوهـاي شـ   است که 

طبق تحقیقات انجام گیري است. در حال شکل مرکزي
هـاي الگـوي شـطرنجی بـه دلیـل ضـعف       گرفته بافـت 

هـا،  سلسله مراتبی و یکسان بودن اتصـاالت در تقـاطع  
پیوندي یکسانی برخوردارند؛ محورهاي آن تقریبا از هم

پیونـدي در  میـزان هـم   دیلاین الگو خود سـبب تعـ  و 
 5شـکل  گردد. همانطور کـه در  سطح شهر را سبب می

 بـه دلیـل  هـا  ایـن بافـت  محورهـاي  شـود  نیز دیده می
بـه  پیوندي تقریبا یکسان، بیشتر آنها برخورداري از هم

وجود محورهاي  -2 .اندنشان داده شده (زرد)رنگ یک 
پیونـدي بیشـتر توانسـته    واسطه به رنگ قرمـز بـا هـم   

مستقیما بین بافت شـطرنجی و خیابـان اصـلی مرکـز     
در نقشـه  کـه  د و همـانطور  نـ شهر ارتبـاط برقـرار نمای  

شـود ایـن محورهـاي واسـطه     پیوندي نیز دیده مـی هم
ــم  ــزایش ه ــق و اف ــاهش عم ــور باعــث ک ــدي مح پیون

محورهـاي واسـطه    شطرنجی شده است و بدین ترتیب
ز جـداافتادگی فضـایی در   ا در مجموع سبب جلوگیري

هاي شـطرنجی واقـع در شـمال غربـی و     برخی از بافت
در ایـن   ایـن کـه  نکته آخـر    شده است.جنوب شرقی 

تعـدادي از   دوره با توجه به شکل کلی شـهر، اتصـاالت  
ــد محورهــا  ــین بافــت جدی ــا ب ــدیم  م کــه توســط و ق

بـه دلیـل عـدم    ؛ رسـند مـی  هاي حلقوي به هـم رینگ
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 بین دو گونه بافتهاي حلقوي رینگکامل گیري شکل
بـه یکـدیگر   طور کامـل  بهمحورها هنوز  جدید و قدیم،

بـه دلیـل    گسسـتگی فضـایی  بنـابراین   اند،وصل نشده
شمال هایی از شهر در سمت قسمتقطعی اتصاالت در 

شود که ایـن مسـئله خـود    مشاهده می شمال شرقیو 
هاي جدید و پیوندي بین بافتسبب افزایش تفاضل هم

طـور خالصـه مطالـب فـوق در قالـب      هب شود.قدیم می
  آورده شده استدیاگرام 

  

  

: یرات ارزش هم پیوندي در دوره ششـم تلیل تغی
در این دوره بطـور کلـی    3 و 2و نمودار  1 طبق جدول

پیوندي در دو سطح شهر و بافـت  میانگین و تفاضل هم
مرکزي نسبت به دوره ماقبل کـاهش یافتـه اسـت. در    

 پیوندي در دو سطح شـهر مقادیر باالترین هم 1جدول 
باشـد  مربوط به خیابان امام می 262/2و بافت مرکزي 

کاهش یافته خود ماقبل  ةنسبت به دوراین میزان  که 
محورهـاي اصـلی   شدن اهمیت نشان کم و این کاهش 

پیونـدي فراگیـر،   با کاهش میـانگین هـم   کهشهر است 
بـا کاهشـی قابـل      نیـز آن مقدار بیشینه هـم پیونـدي   

مالحظه همراه است. بدین معنی کـه فضـاهاي اصـلی    
نمودنـد، نسـبت بـه    شهر که مرکز شهر را معرفـی مـی  

، هرچنـد کـه   انـد خود را از دسـت داده گذشته اهمیت 
احش نسـبت بـه سـایر فضـاها     هنوز هم  با اختالفی فـ 

اهمیـت سـایر   ایـن موضـوع بیـانگر     ؛اندبرجسته گشته
محورهــاي بــه جــز محورهــاي اصــلی و در واقــع      

است که به مرور  شهر از مرکزتمرکززدایی دهنده نشان
  زمان در حال رخ دادن است.  

با توجه به مقایسه دو نقشه مربوط به دوره پنجم و 
پیوندي در دوره پـنجم   ششم، افزایش میزان تفاضل هم

هـاي جدیـد   نشان از وجود اتصاالت ناقصی بـین بافـت  
هـاي ارگانیـک دارد کـه ایـن حالـت      شطرنجی با بافت

-سبب کاهش انسجام فضـایی و افـزایش تفاضـل هـم    
پیوندي است در صورتی که در دوره ششم اتصـاالت و  

  پیونديبیشترین میزان هم
  فراگیر در دوره پنجم در  شهر

ایر  و بافت مرکزي نسبت به س
هادوره  

این محورها عالوه بر محورهاي اصلی. (با این  پیوندي درگسترش سایر معابر شهري و افزایش هم.1
 پیوندي در شهر و بافت مرکزي قرار دارد)حال محور اصلی همچنان در صدر جدول هم

 پیوندي در شهر دارند.محورهاي واسطه نقش مهمی در افزایش میزان هم.2
ی در شود در این الگو پیوستگی فضایموجب تعدیل هم پیوندي در سطح شهر میالگوي شطرنجی .3

 شود..یابد که سبب بروز انزواي فضایی میعمق کم، افزایش و در عمق زیاد، کاهش می

-بیشترین میزان تفاضل هم
م  پیوندي فراگیر در دوره پنج
ت  در  شهر و بافت مرکزي نسب

هابه سایر دوره  

شهر را به  هاي واقع در قلبپیوندي در سطح شهر را، به خصوص خیابانهاي جدید ارزش همخیابان-1
کم از دست داده و فضاهاي آن در خود جذب نموده و در نتیجه قلب سنتی شهر اهمیت خود را کم

 گیرند.معرض انزوا قرار می
 بروز انزواي فضایی در شمال شرقی به سبب گسترش شهر در پیرامون آن    -2
پیوندي تفاضل همپیوندي ناقص بین دو بافت جدید و قدیم سبب افزایش عدم وجود اتصاالت و هم-3

ان)ششم (منبع: نگارندگپیوندي فراگیري دوره : نقشه هم6شکل   
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محورهـاي حلقـوي بـین دو     به وسیلهپیوندهاي ناقص 
  شود. گونه بافت جدید و قدیم  برقرار می
ها و محـالت بیشـتر   بدین ترتیب انسجام بین بافت

یابـد.  پیونـدي در آن کـاهش مـی   تفاضل هم و شودمی

پیونـدي  ) با توجـه بـه نقشـه هـم    6و  5(مقایسه شکل 
دوره ششم توسعه الگوي شطرنجی در ایـن دوره ادامـه   

پیونـدي در  مر همچنان سبب تغییر هـم یابد و این امی
  شود.  سطح شهر می

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

ایـن دوره  در  1با توجه به جدول : تحلیل دوره هفتم
در پیونـدي  همباالترین نیز به مانند دوره ششم، میزان 

نسـبت  (محور سعدي و امام)  اصلی مرکز شهر  خطوط
بــه دوره ماقبــل خــود ســیر نزولــی داشــته اســت. امــا 

محورهاي اصلی در مرکـز  همچنان با این کاهش هنوز 
یـن  پیوندي دارند. دلیل اشهر رتبه اول را در میزان هم

به ایـن معنـی کـه     کاهش، تمرکز زدایی کالبدي است
ســایر محورهــا بــه مــرور زمــان در ســطح شــهر داراي 

از سـوي   پیوندي رو بـه افزایشـی هسـت.   اهمیت و هم
در این دوره طرح توسعه شهرك گلشهر کاظمیـه  دیگر 

نیز بـا الگـوي کـامال    در منتهی الیه سمت شرقی نقشه 
 9شــکل شــطرنجی انجــام گرفتــه و همــانطور کــه در 

برخـورداري از   بـه دلیـل  شود ایـن الگـوي   مشاهده می
پیوندي ضعیف، کامال در انزواي فضایی عمق زیاد و هم

  برد.  بسر می
در مرکـز  هـاي توسـعه   در این دوره با اجراي طرح

پیونـدي در اثـر تفکیـک فضـایی بـین      میزان هـم  شهر
سبب تشدید انـزواي  این اقدام یابد. محالت، کاهش می

بـا اجـراي ایـن    شود بافت مرکزي می در محلیفضایی 

از  طـرح محـالت نزدیکتـر بـه     ،در مرکـز شـهر   هاطرح
شـوند امـا   پیونـدي بـاالتري  برخـوردار مـی    میزان هـم 

دچـار کـاهش    طـرح هاي دورتر از محالت واقع در الیه
شوند. بنـابراین محـالت واقـع در    پیوندي میمیزان هم
از مزایـاي  و نزدیکتر بنا به موقعیت قرارگیري  الیه اول

شوند و انگیزه بهسازي و نوسازي مند میاقتصادي بهره
در صورتی که محالت واقـع   یابد.نیز در آن افزایش می

کالبـدي بـه   در ابتدا با بـروز انـزواي   هاي دورتر در الیه
از  هیپیونـدي، درسـت اسـت کـه گـا     دلیل کاهش هم

شـوند؛ امـا بـه    منفعت اقتصادي الیه اول برخوردار مـی 
تحمـل تبعـات خـارج از ظرفیـت     عـدم  مرور زمـان بـا   

از الیه اول به لحاظ زیسـت محیطـی و عوامـل     حاصل
 پـی زیرساختی و... دچار انـزواي اجتمـاعی شـده و در    

نایی رقابت با محـالت الیـه   ، تواحاکم عدالتی فضاییبی
ــان      ــرور زم ــه م ــابراین ب ــت. بن ــد داش اول را نخواهن

شـود.  اجتماعی بـرآن حـاکم مـی    –فرسودگی کالبدي 
ــده     ــز آم ــر نی ــل هیلی ــات بی ــه در تحقیق ــانطور ک هم

شود که تعامل فرایند کالبد فرسودگی زمانی عارض می
  .)8(شکل  اجتماعی بافت دچار ضعف و نقصان شود –

پیوندي فراگیر در دوره کاهش هم
ت ششم در شهر و بافت مرکزي نسب

ماقبل به دوره  

 

 پیونديتمرکززدایی از مرکز شهر  با وجود برخوداري محورهاي اصلی از بیشترین هم

 

 هاي جدید و قدیمهاي حلقوي بین بافتپیوندي کامل توسط رینگبرقراري اتصاالت و هم.1
پیوندي در هاي نه چندان زیاد، سبب تعدیل میزان همادامه توسعه الگوي شطرنجی در عمق.2

 شودسطح شهر می

پیوندي در دوره کاهش تفاضل هم
ششم در شهر و بافت مرکزي نسبت 

 ماقبل به دوره
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  در دوره هفتم (منبع: نگارندگان) شهر زنجان : نقشه هم پیوندي فراگیر8شکل 

  
  دوره هفتم به قرار زیر است:ساختار فضایی شهر در  تحوالتخالصه 

  

 
 

به در مقایسه تحقیق حاضر با تحقیق نسبتاً مشـا 
توسط عبـاس   ايدر مقالهنمونه موردي شهر مشهد: 

نگـــاهی ")، بــا عنــوان   1391(ان و همکــاران  زادگــ 
ساختاري به اصالح شبکه معابر در بافت هاي فرسـوده  
جهت حل مشـکل نفوذپـذیري و انـزواي فضـایی ایـن      

. در انجام گرفـت  "محالت در بافت فرسوده شهر مشهد
یپونـدي در سـه   ابتدا با بررسی میزان هـم  این پژوهش

هـاي مختلـف   سطح فراگیر و میـانی و محلـی در دوره  
هایی دست یافتـه  اریخی شهر مشهد به تحلیلتوسعه ت

 چیـدمان  فضـایی  ارزشـهاي  میان این کهاست از جمله 
 سـایر  بـه  مشهد نسـبت  شهر فرسوده هايبافت در فضا

 ارزشـها  ایـن  و دارد وجـود  اساسـی  هايتفاوت ها،بافت

 معـابر  شـبکه  سـاختار  شناسـی بـه آسـیب   تواننـد مـی 

 شهر کمـک  کالن ساختار به توجه با فرسوده هايبافت

  نمایند.  
بـا بررسـی ارزش    2در این پژوهش طبـق جـدول   

پیوندي در محالت فرسوده در مقایسه با شهر نشان هم
هـاي  پیوندي فراگیر و محلی در بافتداد که میزان هم

فرسوده کمتر از شهر بوده که این امر نشان دهنـده آن  
انـد  هاي فرسوده شـهر مشـهد نتوانسـته   است که بافت

ایـن   سطح کالن شهر برقرار نمایند پیوند مناسبی را با 
هـاي  موضوع عامل اصلی بروز انزواي فضـایی در بافـت  

 ادامه تمرکز زدایی از بافت مرکزي و انتقال هم پیوندي به سایر محورها در شهر -
 هاي توسعه محورهااجرایی شدن طرح-
 هاي توسعه پیوندي بین محالت و تفکیک و انزواي فضایی در اثر اجراي طرحافزایش تفاضل هم-

 

 

پیوندي سیر نزولی میزان هم
فراگیر در دوره هفتم در  

 شهر و بافت مرکزي 

 

-هم سیر نزولی میزان تفاضل
تم پیوندي فراگیر در دوره هف
 در  شهر و بافت مرکزي

 

 ها با تبعیت از الگوي شطرنجی در منتهی الیه سمت شرق شهر زنجانادامه گسترش شهرك -
ها و هاي ماقبل که از بافتشکل شهر برخالف دورهسیر نزولی تفاضل هم پیوندي به این دلیل است که  -

 تري را دارد.تر و کاملمحالت گسسته از هم برخوردار بود در این دوره حالت منسجم
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: 1391زادگـان،  فرسوده شهر مشهد بـوده اسـت(عباس  
 فراگیـر پیوندي میانگین هم 2). با توجه به جدول 175

 نسبت بـه بافـت   007/1 بیشتر با مقدار مشهد در شهر
همین طور میزان میـانگین هـم    ه وبود ،95/0فرسوده 

) نیز نسبت به بافت فرسوده 97/1(شهر پیوندي محلی 
که مجموعه این مقادیر نتـایج   ) باالتر بوده است66/1(

  دهد. به دست آمده فوق الذکر را مورد تایید قرار می

  
  با شهر مشهد پیوندي در محالت فرسوده در مقایسه: مقادیر هم2جدول 

 

  )1391ازدگان و همکاران، منبع: (عباس
  

میانگین ، میزان 3در صورتی که با توجه به جدول 
در بافت فرسـوده شـهر   (فراگیر و محلی)  هاپیونديهم

باشد این امـر  زنجان در دوره معاصر  بیشتر از شهر می
هـاي  بافـت ارتبـاطی   شـبکه نشان دهنـده آنسـت کـه    

 توانسـته  ،شـهر مشـهد   بـرعکس شـهر زنجـان    مرکزي
در صـورتی کـه   . نمایـد پیوستگی را با کل شهر برقـرار  

 تمشـکال یکـی از  مقادیر نشان دهنـده آن اسـت کـه    
پیونـدي و عـدم برقـراري    ضعف همشهر زنجان فضایی 

شـبکه  بـا   هاي پیرامـونی بافت انسجام و ارتباط فضایی
 یکپارچگی فضـایی نتوانسته  است که مرکزي هايبافت

پیوندي حـداکثري  همو از سوي دیگر را برقراري نماید 
سـبب بـروز   خـود  اسـت کـه   متمرکز در بافت مرکزي 

همـانطور  شده اسـت   محدودهفضایی در این عضالت م
پیونـدي حـداکثري همیشـه    که قبال نیز اشاره شد هـم 
چـرا کـه همگـام بـا افـزایش      مالك ارزش نبوده اسـت  

اثرات مخـرب  یوندي سیل عظیمی از هجوم پمیزان هم
زیسـت محیطـی بـر مرکــز شـهر مشـکالت فضــایی را      

اما وجه تشـابه دو تحقیـق انجـام     تشدید نموده است. 
پیونـدي فراگیـر   گرفته آنست که اختالف میانگین هـم 

محلـی آن کمتـر   سـطح  شهر و بافت فرسوده نسبت به 
 بوده است که این امر نشان دهنده آن است که میـزان 
انزواي فضایی در سطح درون محلی هر دو شهر بیشـتر  

در کلیـت ایـن   ن بـوده اسـت؛ البتـه    از سطح فراگیـر آ 
 هـاي بدیهی است کـه محـالت بنـا بـه ویژگـی     موضوع 

پیونـدي کمتـر   سکونت از عمق و فاصـله بیشـتر و هـم   
  نسبت به سطح فراگیر برخوردار باشند.   
ت که تواند گفبنابراین با توجه به مطالب فوق می

هاي منحصر بفرد از نظر ساختار و شهرها بنا به ویژگی
سازمان فضایی متفاوت از یکدیگر بوده است و امکان 

  تعمیم نتایج پژوهش به به سایر شهرها وجود ندارد.
  

  : مقادیر همپیوندي در محالت فرسوده در مقایسه با شهر زنجان3جدول 
  پیوندي شهر و بافت مرکزياختالف میانگین هم  پیونديمیانگین هم  پیوندينوع هم  سطح

 )RNپیوندي (هم
  245/1 بافت مرکزي (فرسوده)  036/0  209/1 شهر

  798/1 بافت مرکزي (فرسوده)  076/0  722/1 شهر  )R3پیوندي محلی(هم
  

  گیرينتیجهجمع بندي و 
   در بافت بندي استخوان و زنجان شهر فضایی ساختار

فرسـوده   بافـت  عنـوان  به شده شناسایی بافت محدوده
ـ  کشـور  شهرهاي سایر همچون نیز )مرکزي(  از رـمتأث
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 تغییر جریان در و زمان گذر با که است متعددي عوامل
 فـرم  تـدریج  بـه  است، داده رخ که گوناگونی تحوالت و

 ساختار، این. است داده شکل امروزي صورت به را شهر
 و اسـت  داده شـکل  را شـهر  بافت اصلی پیکره و شالوده
 داشته شهر توسعه و تکوین روند در مهمی نقش تاکنون

تغییـرات   نقشـی،  چنین از برخورداري به توجه با. است
 از یکـی  عنـوان  بــه فضـایی  سـاختار هـاي  ارزشدر 

تحــوالت در  اثرگــذارو  کننــده تعیــین هــايمولفــه
جهـت   ،رو ایـن  ازاسـت.  بـوده  شهر زنجان  مورفولوژي

نیـاز بـه    ،تغییر و تحول ساختار فضـایی  شـهر  بررسی 
کـه   زمـان بـود  گـذر  در طـی   پیونديمیزان همتحلیل 

هـا  ل انجام گرفت. این تحلیـل تحلی 2 براي این منظور
  شامل:
پیوندي فراگیر و تفاضل آن با بررسی میانگین همالف) 

از  یکـی کـه  دست آمد ه ب ها این نتیجهدر تمامی دوره
 پیونـدي ناشـی از  هـاي هـم  تغییر ارزشعوامل مهم در 

گـذر  طـی   درفضـایی   -هاي سـاختار کالبـد   دگرگونی
  زمان است.  
ــدي و تغییــرات هــمبررســی نتیجــه  چنانچــه پیون

نشـان داد کـه   طی دوره سوم تا دوره هفتم  آنتفاضل 
هایی همواره با صعود و نزولاین تغییرات در طی زمان 

مــداخالت  حاصــلایــن تغییــرات همــراه بــوده اســت. 
خیابــان در دوره ســوم  :از جملــهبــوده اســت کالبــدي 

رویه و خودرو در پیرامـون شـهر   گسترش بیو  هاکشی
پیونـدي و انسـجام   میـزان هـم  برخـورداري از  از حاکی 
. در دوره اسـت  در بافت مرکـزي نسبتا مطلوب فضایی 

یابد امـا در  ادامه میچهارم وضعیت مشابه دوره ماقبل 
گسترش سایر معابر شـهري عـالوه   دوره پنجم به دلیل 

بر محورهاي مرکزي و  توسـعه الگوهـاي شـطرنجی و    
احداث محورهاي واسـطه مـا بـین محـالت مرکـزي و      

پیونـدي در  محالت جدید، افزایش حداکثري میزان هم
) بـوده  372/1، 358/1ترتیـب ( بـه شهر و بافت مرکزي 

ها از باالترین میـزان برخـوردار   تمام دورهکه نسبت به 
شـهر و بافـت   پیونـدي  تفاضـل هـم  افزایش و نیز است 

ــب (  ــه ترتی ــزي ب ــی از 994/1، 212/2مرک ــه ناش  ) ک
محورهـاي جدیـد و   پیونـدي بـین   افزایش اختالف هم

و همچنـین گسـترش شـهر در پیرامـون آن و     مرکزي 

ین دو بافت جدیـد  پیوندي ناقص بموجود اتصاالت و ه
و اما در دوره ششـم تمرکززدایـی از   و قدیم بوده است 

پیوندي و برقـراري  مرکز شهر موجب کاهش میزان هم
سـبب  گسـترش الگوهـاي شـطرنجی    ادامـه  اتصاالت و 

در دوره هفـتم   پیوندي شده اسـت. کاهش اختالف هم
اجرایـی شـدن    و دامه تمرکز زدایی از بافت مرکـزي با ا

نـوعی تفکیـک فضـایی در    شـهري  هاي ترافیکـی  طرح
مرکـز بافـت پدیــد آمـده و از سـوي دیگــر بـا توســعه      

تـري را  فضاهاي خالی شهر، شکل شهر حالت منسـجم 
  .گرفته استبه خود 

شهر مشهد این نتیجه حاصل شد که دلیل بروز در ب) 
ــزان     ــاهش می ــهد ک ــهر مش ــایی در ش ــالت فض معض

پیوندي فراگیر در بافت مرکزي نسبت به شهر بـوده  هم
با انجـام مقایسـه تحقیـق حاضـر بـا      این پژوهش است 

بطوریکه بروز معضـالت فضـایی در   نمونه مشابه آن در 
بافت محورهاي پیوندي بافت مرکزي ناشی از ضعف هم

کـه در   در حـالی با شهر بوده اسـت.   در ارتباط مرکزي
هـاي فرسـوده   عمده بافـت  این که وجودشهر زنجان با 

دلیـل  بـه   امـا  ؛استآن متمرکز در بخش مرکزي شهر 
ــایی در دوره   ــونی فض ــر،دگرگ ــاهد  معاص ــزش ایش اف

پیونـدي فراگیـر نسـبت بـه شـهر      حداکثري میزان هم
تـوان  در بافت مرکزي شهر زنجان مـی  از این رو بودیم.

ضـعف   به دلیلهاي شهري اوالً: بافت نتیجه گرفت که:
اند ارتباط مناسبی با بافت مرکـزي  نتوانسته پیونديهم

ــزي از    ــت مرک ــوداري باف ــاً: برخ ــد و ثانی ــرار نماین برق
پیوندي حداکثري خـارج از تـوان و ظرفیـت، خـود     هم

فضایی، زیست محیطـی،  معضالت سایر ساز بروز زمینه
  در این محدوده است.  اجتماعی و غیره 

یکی از  اوالًتوان گفت که میحال با این توضیحات 
تحوالت مورفولـوژي شـهر زنجـان طـی      عوامل مهم در

پیوندي ناشـی  گذر زمان تحت تاثیر تغییرات میزان هم
و ثانیاً هـر شـهري   بوده است  فضایی-از تغییرات کالبد

هـاي سـاختاري منحصـر بفـرد معضـالت      بنا به ویژگی
فضایی آن نسبت به یکدیگر متفاوت بوده اسـت   -کالبد

دست آمده را براي سـایر  ه توان نتایج برو  نمیو از این
  شهرها نیز تعمیم داد.  
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  پیشنهاد
که در بررسـی سـاختار    شودپیشنهاد می در نتیجه

بنـا بـر   ها پژوهش ،دارهاي مسئلهفضایی شهرها و بافت
هاي اختصاصـی موجـود در سـاختار و سـازمان     ویژگی
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