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چکیده
که به معنی جداشدن قسمتی از افراد یک مجموعه از دیگر افراد آن مجموعه است، یکی از معضالت بزرگ  جدایی گزینی 
کلیتی واحد می شود. برای  را به مخاطره می اندازد و مانع سازوکار درست شهر به عنوان  که یکپارچگی آن  شهری است 
مقابله با جدایی گزینی، رویکردهای مختلفی به اجرا در آمده است. آنچه که این پژوهش به عنوان رویکردی تحلیلی برگزیده، 
کالبدی و فضایی است. پشتوانه نظری این پژوهش برای بررسی جدایی گزینی،  بررسی این معضل شهری از منظر محیطی، 
استفاده از تئوری نحو فضایی و مطالعه آن از دیدگاه پیکره بندی فضایی شهر است. این تئوری بر این عقیده استوار است 
کوی  گذاشته و از هم تأثیر می پذیرند. درهمین راستا محدوده  که ساخت فیزیکی شهر و ساخت اجتماعی آن بر هم تأثیر 
با  اجتماعی  جدایی گزینی  کاهش  مطالعه  این  از  هدف  و  شده  انتخاب  مــوردی  نمونه  عنوان  به  سبزوار  شهر  در  گلستان 
کمک درک ساختار فیزیکی این منطقه و ارائه راهکار برای بهبود آن است. همچنین این بررسی به دنبال درک شدت اثر 
که بیشترین سطح  متغیرهای نحوی بر پارامترهای غیرنحوی است تا از این طریق بتوان به دسته بندی مشخص از عواملی 
کمی  کتشافی و روش آن تلفیقی است و از هر دو روش  تأثیر بر ساخت فیزیکی را دارا هستند، دست یافت. پژوهش از نوع ا
کیفی به صورت میدانی با تکنیک مشاهده و ابزار چک  کیفی برای پاسخ به سئواالت پژوهش استفاده شده است. روش  و 
گرفت. در این  کمی با تحلیل فضایی خطوط محوری در محیط نرم افزار UCL Depthmap صورت  لیست انجام شد و روش 
مطالعه متغیرهای نحوی به عنوان متغیرهای مستقل و متغیرهای غیر نحوی به عنوان متغیرهای وابسته مورد سنجش 
گرفت.  کمک تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره در نرم افزار SPSS، روابط آنها مورد ارزیابی قرار  قرارگرفتند و در نهایت با 
گوشه  های قابل دید، چگونگی دسترسی، عناصر دارای  که متغیرهای نور و روشنایی، دید و منظر،  نتایج پژوهش نشان داد 
ارزش، ورودی ها و گشودگی ها، کیفیت ابنیه، قدمت بنا با متغیرهای نحوی دارای رابطه  معنادار بوده و به ترتیب از بیشترین 
کثر تغییرات در  اولویت برخوردارند. براساس نتایج تحقیق، انتظار می رود با اعمال تغییرات بر روی این متغیرها بتوان به حدا

ساخت فیزیکی و در نهایت به تغییر در ساخت اجتماعی دست یافت.

گان کلیدی: جدایی گزینی، تئوری نحو فضا، پیکره بندی فضایی، روابط فضایی. واژ
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1.مقدمه
آمدن  گرد هم  باعث  که  و شهرنشینی  زندگی شهری  ویژگی ذاتی 
گروه های نامتجانس می شود، مقدمه ای بر بروز اختالالتی  افراد و 
رفته رفته  و  مــی شــود  نمایان  شهرها  اجتماعی  بعد  در  کــه  اســت 
در  اختالل  این  مــی گــذارد.  تأثیر  نیز  آن  کالبدی  ساختاری  بعد  بر 
که خود را به صورت تمایل و یا اجبار میان افراد با  بعد اجتماعی 
کات فرهنگی، قومی، نژادی و یا طبقاتی نشان می دهد و منجر  اشترا
گردهم آمدن آنها در فضا_مکانی مشخص و مجزا می شود، به  به 
جدایی گزینی اطالق می شود. جدایی گزینی شهری یکی از معضالت 
کالبدی و اجتماعی  که ساخت اجتماعی،  کنونی شهرنشینی است 
شهرها را مورد تهدید قرار می دهد و به معنای جدا شدن قسمتی 
کنار یکدیگر  کلیت شهر است. شهر از چیدمان همسایگی ها در  از 
کلیتی واحد تبدیل می نماید،  ساخته می شود ولی آنچه شهر را به 
نحوه  این چیده شدن و رابطه بین آنهاست. جدایی گزینی انسجام 
ک  انفکا باعث  و  می اندازد  خطر  به  را  شهری  جوامع  یکپارچگی  و 
گروهی از افراد جامعه از دیگر افراد می شود. در نتیجه افراد جامعه 
به صورت نابرابر از امکانات و تسهیالت شهری بهره مند می شوند و 
این خود می تواند مقدمه ای بر بسیاری از معضالت دیگر اجتماعی_
کمتر  افــراد  شدن  متمرکز  فقر،  مانند  شهر ها  اقتصادی  و  کالبدی 
کالبدی قسمتی از شهر  برخوردار در بخش هایی از شهر و فرسودگی 
 .azamzadeh, 2003 .Javaheri et al.,2015   Izadi et al.,2016.( شود
Charalambous, 2011(. در این پژوهش سعی شده تا با رویکردی 
کالبدی_فضایی به معضل اجتماعی جدایی گزینی پرداخته شود. 
برای تحقق این مهم در این مطالعه از تئوری نحو فضا استفاده شده 
است. این تئوری شهر را متشکل از دو ساخت فیزیکی و اجتماعی 
گذاشته و از یکدیگر اثر می پذیرند. تغییر در هر  که بر هم اثر  دانسته 
یک از این دو بر دیگری اثری مستقیم می گذارد و سبب شکل گیری 
نابرابری های اجتماعی و فضایی می گردد. اهمیت دیگر این روش 
کمک  درک روابط فضایی و روابط اجتماعی متبلور در فضاست. به 
این تئوری می توان با درک روابط فضایی از طریق تحلیل ساخت 
کالبدی فضا، به درک و پیش بینی روابط اجتماعی افراد  فیزیکی و 

کننده از فضا پرداخت. استفاده 
گلستان  کوی  نام  با  سبزوار  شهر  از  مــحــدوده ای  در  پژوهش  این 
به دلیل پیشینه   ایــن منطقه  کن در  افــراد سا انجام شــده اســت. 
متفاوت قومی، نژادی و نیز روابط اجتماعی با دیگر شهروندان این 
شده اند.  شناخته  گزین  جدایی  جامعه شناسی  دیدگاه  از  شهر، 
قرارگیری این محله در قلب شهر سبزوار، نزدیکی آن به بازار شهر 
پارامترهایی است  از جمله  تاریخی  ارزش   و حضور بناهای دارای 
که این بافت را برجسته می نماید. همچنین موقعیت منحصر به 
فرد آن عامل  بسیار مهمی است که نشان از ارزش باالی زمین در 
پتانسیل های فــراوان  سو  یک  از  ویژگی  این  دارد.  این محدوده 
این منطقه را از نظر تجاری و یا حتی گردشگری نشان می دهد و از 
کالبدی و اجتماعی آن را پررنگ تر  سوی دیگر معضل جدایی گزینی 
می نمایاند. بنابراین لزوم مداخله در این بافت فرسوده به منظور 
سنجش  با  گلستان  کوی  کالبدی  و  ارزشــی  ویژگی های  بازآفرینی 
انجام  از  هــدف  اســت.  توجیه  قابل  محدوده  ایــن  اهمیت  میزان 

این پژوهش، یافتن رابطه معنادار میان متغیرهای نحوی فضا با 
کیفی محیط(  کالبدی و  متغیرهای غیر نحوی )اجتماعی، امنیت، 
رابطه پیکره بندی فضا  بررسی  این مطالعه  پژوهش است. هدف 
گلستان سبزوار است. متغیرهای  و پدیده جدایی گزینی در محله 
که تئوری  نحوی، پارامترهایی برای سنجش روابط فضایی هستند 
نحو فضا در اختیار پژوهشگران قرار می دهد و متغیرهای غیر نحوی 
آمده اند.  دست  به  مطالعه  مورد  محل  میدانی  برداشت  طریق  از 
که متغیرهای انتخابی، معرفی جامع و  فرض مطالعه بر این است 
کاملی از ساخت فیزیکی محدوده ارائه می دهند؛ در نتیجه با یافتن 
میزان و شدت رابطه بین متغیرهای با رابطه   معنادار می توان به 
کالبدی و درنهایت ساخت  تأثیرگذارترین متغیرها در تغییر ساخت 

اجتماعی دست یافت.

2.چارچوب نظری
اهمیت  شهر  کالبد  و  فــرم  بــه  توجه  شهری  معضالت  بــررســی  در 
شهری  فرم های  فضایی  ویژگی های  کلی  طــور  به  دارد.  بسزایی 
نقش بسزایی در تحلیل عملکرد اجتماعی_اقتصادی شهرها دارند 
زمینه  شهری  فضاهای  و  شهر  میان  این  در   .)Lima, 2001;494(
اصلی در شکل گیری تعامالت اجتماعی را بر عهده دارند و می توان 
این فضاها  از  کدام  از اصلی ترین وظایف هر  که یکی  بیان داشت 
کمک به بروز روابط اجتماعی است. فضاهایی که قادر به انجام این 
وظیفه نیستند به عنوان عضوی ناسالم در شهر ظاهر می شوند؛ 
با خود معضالت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را به همراه دارند 
از شهر تبدیل می شوند.  افتاده  گذشت زمان به بخشی جدا  با  و 
براساس مطالعات انجام شده، برخی از بافت ها و فضاهای شهری 
مانند بافت های فرسوده نقش مؤثری در برقراری روابط اجتماعی 
جدایی گزین  بافت های  عنوان  به  دیگر  عبارت  به  و  نمی کنند  ایفا 
در  گزین  جدایی  بافت های  مطالعه  ایــن  در  می شوند.  شناخته 
شمار  به  شهری  فــرســوده  بافت های  از  زیرمجموعه ای  حقیقت 
که ارتباط مناسبی با ساختار شهر ندارند. براساس تعریفی  می روند 
که شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال2012  ارائه کرده، 
بافت فرسوده شهری به عرصه هایی از محدوده قانونی شهرها 
اطــالق می شود که به دلیل فرسودگی کالبدی، عدم برخورداری 
شهری  مناسب از دسترسی ســـواره، خدمات و زیــر ساخت های 
ــوده و از ارزش مکانی، محیطی و اقتصادی نازلی  آسیب پذیر ب
کنان و مالکان آنها امکان  برخوردارند. این بافت ها به دلیل فقر سا
نیزانگیزه ای  سرمایه گذاران   نوسازی خود به خودی را نداشته و 
 .)Khoshab&drodi, 2014( سرمایه گذاری در آن را ندارند  بــرای 
را  اصلی بافت های فرسوده  یکی از مشکالت  بل  و  ریسمانچیان 
کمبود دسترسی و نفوذپذیری به درون این بافت ها دانسته که 
منجر به جدا افتادگی آنها از مابقی مناطق شهری شده و مشکالت 

 .)Rismanchian& Bell, 2012 ( دیگر را ترغیب می نماید
معضل  یک  عنوان  به  جدایی گزینی  مفهوم  ظهور  تاریخی،  نظر  از 
کنون  تا  زمــان  از آن  امــا  بــاز مــی گــردد.  شهری به ســال هــای 1920 
رویکردهای متفاوتی نسبت به درک جدایی گزینی به وجود آمده 
که درک آن به عوامل بسیاری چون ماهیت جدایی گزینی،  است 
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زمینه جغرافیایی، روش های تحقیقی و زاویه  نگاه به این معضل 
کلی در بررسی  و... باز می گردد )Charalambous;2,2011(. به طور 
هستیم  روبــه رو  دسته بندی  نوع  چندین  با  جدایی گزینی  مفهوم 
به ما  زاویــه و نگاهی متفاوت،  با  این دسته بندی ها  از  که هرکدام 
کمک می نماید.  در درک بهتر از این معضل و ارائه راهکار مناسب 
دسته  دو  بــه  ماهیت  نظر  از  قالبی،  و  شکل  هــر  در  مفهوم  ایــن 
اجباری و اختیاری تقسیم می شود. روند شکل گیری این دسته از 
جدایی گزینی ها بدین صورت است که هر گروهی با پایگاه اجتماعی_
گرد هم  اقتصادی برابر، اعتقادات مذهبی یکسان و هم نژاد بودن، 
آمده و منطقه یا محله ای را برای سکونت خود انتخاب می کنند 
و یا از روی اجبار به زندگی در محله ای که جامعه شهری برای آنها 
تعیین کــرده، تن در مــی دهــنــد)Amirfakhrian, 2013(. مشکینی 
از  نقل  به  شهرها  مــادر  در  جدایی گزینی  روی  بر  خود  پژوهش  در 
که: برخی معتقدند برای برخورداری از  مارتین1)200۵( آورده است 
محله ای پایدار ضروری است، زمین به وسیله طبقات اجتماعی و 
نژادی همسان اشغال شود. از سوی دیگر جدایی گزینی سکونتی 
مسکن،  بــازار  در  موانع  ایجاد  و  فعالیت  برای  محدودیت  ایجاد  با 
را سبب  ــدم ســرمــایــه گــذاری  ع و  چــرخــه هــای معیوب ســاخــتــاری 
می شود ) Meshkini&Rahimi, 2011:86(.  امیر فخریان نیز با انجام 
پژوهش بر روی الگوی جدایی گزینی گروه های قومی در مشهد، این 
الگوی سکونتگاهی را یکی از عوامل اصلی بروز جدایی گزینی معرفی 
در  کی  اربا و  ووهــان  همچنین    .)  Amirfakhrian, 2013( می کند 
که از  گتوها2  زمینه تجمع افراد متجانس در یک منطقه از تاریخچه 
جنبه اجتماعی از دیگر افراد جامعه در سطح پایین تری هستند و به 
صورت اجباری از دیگر افراد جدا شده اند، سخن به میان می آورند 
و این اتفاق را منشأ شروع معضالت منطقه  سکونتگاهی این افراد 
کاراالمبوس3 معتقد   .)Vaughan &  Arbaci, 2011;130( می دانند
که مفهوم جدایی گزینی عالوه بر معنای اجتماعی، از مفهوم  است 
که به واسطه آن الگوی فضایی را  کالبدی برخوردار است  فیزیکی و 
گروه های اجتماعی مختلف در شهر تأثیر  شکل داده و بر موقعیت 
که فرم فضایی  بر همین اساس پیشنهاد می دهد  می گذارد. وی 
کتور در شکل دهی الگوی جدایی گزینی درک  باید به عنوان یک فا

از  بعد  می توان  راستا  همین  در   .)Charalambous, 2011;5(شــــود
این  ظهور  شکل  به  جدایی گزینی  شکل گیری  ماهیت  شناخت 
که به دو دسته اجتماعی  معضل شهری در بستر شهر اشاره نمود 
پیدایش  از  وجــهــه  دو  ایـــن  ــود.  ــی ش م تقسیم بندی  کــالــبــدی  و 
نیز  یکدیگر  آمــدن  به وجــود  و معلول  جدایی گزینی می تواند علت 
بیان  به روشنی  رابطه دو سویه  این  که در جدول شماره1  باشند 

شده است. 
اقتصادی  و  اجتماعی  روابــط  بر  کالبدی  ساخت  تأثیرات  جمله  از 
پیشرفت  موقعیت های  شــدن  گرفته  چــون  مـــواردی  به  مــی تــوان 
برای  که  امکاناتی  زیــرا  نمود.  اشــاره  افتاده  جدا  منطقه   از  شهری 
گرفته  گرفته شده، از قسمت هایی محروم  کل سطح شهر در نظر 
 Machado(ــت شده و به قسمت های سرآمد شهر سرازیر شده اس
که به هر دلیلی یکی از نشانه های  Bógus, 2008 &(. در جامعه ای 
کرده و  جدایی گزینی بروز  یابد، دیگر عوامل به صورت تدریجی ظهور 
به وخیم تر شدن معضل دامن می زنند. در جدول شماره2 به برخی 
کلی شهری  دالیل جدایی گزینی در شهرها و عواقب آنها بر ساختار 

پرداخته شده است.

2.1. پیکره بندی فضا و اثرات آن بر جدایی گزینی 
مشکل  رفــع  و  شناخت  بـــرای  نکته  اصلی ترین  ــان  ووهـ و  هیلیر   
جدایی گزینی را در درک ترکیب بندی فضایی )درک تعامل پیچیده 
که این  کلیت شهر( می دانند و بیان می دارند  بین قسمتی از شهر و 
مسئله اهمیتی حیاتی دارد؛ زیرا درک رابطه میان روابط اجتماعی و 
معنای فضای شهری در فرم دهی و چیدمان بخشی از شهر ضرورت 
دوچندان دارد )Vaughan & Hillier, 2007(.  همچنین می توان 
فرایندهای توسعه اجتماعی و اقتصادی  تحلیل  که  داشت  بیان 
ــرم فضایی شهرها نــیــاز بــه روش هــایــی  ساختار و ف در ارتــبــاط بــا 
دهد و  که بتواند به پیچیدگی های کالبدی _فضایی پاسخ  دارد 
شهرهای امــروزی کمك  به شناخت و درك ساختار و فرم فضایی 
سال  در  هانسون  و  هیلیر   .)Abbaszadegan et al., 2012(نــمــایــد
1984 برای درک این پیچدگی شهر، تئوری نحو فضا را ارائه دادند. 
بر طبق این نظریه، شهر از دو ساخت فیزیکی و اجتماعی تشکیل 

جدول شماره1: انواع جدایی گزینی در شهر براساس شکل و نسبت آن با فضای شهری

راهکارهای پیشنهادی برای مقابلهرابطه آن با فضای شهریزیرشاخصه های تأثیرگذارانواع جدایی گزینی

جدایی گزینی اجتماعی

الگوی پخشایش در میان فضا و از طریق طبقات اجتماعی
فضا اهمیت می یابد

روابــــط فــضــایــی بــیــن فــضــاهــای شهری 
اهمیت می یابد

کن  سا غیر  و  کن  سا افـــراد  بــرخــورد  احتمال  بــردن  بــاال 
)کاهش جدایی گزینی در مناطق عمومی(

افزایش جریان حرکت افراد
نژادی_قومی

درآمد

جــــــدایــــــی گــــــزیــــــنــــــی 
کالبدی)سکونتگاهی(

و پیکره بندی فضاهای شهری )دسترسی ها( اجــزا  از  هرکدام  فضا)  پخشایش  الگوی 
کدام  در  مکانی  نظر  از  شهری  امکانات 
قسمت شهر واقع شده اند و دسترسی به 

آنها چگونه است(

افزایش میزان دسترسی ) بر اساس مطالعات نحو فضا 
کاهش عمق( افزایش میزان هم پیندی و 

لزوم به حفظ بافت های  فرهنگی تاریخی

ساختار و شکل خاص شهر

1 Martin
2 Ghettos
3 Charalambuos
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شـــــمـــــاره ســـــــی و دو

که رابطه ای متقابل با یکدیگر داشته و از هم تأثیر می پذیرند.  شده 
پیکره بندی  چگونگی  و  فیزیکی  ساخت  درک  ــرای  ب نظریه  ایــن 
با  که  می دهد  قرار  پژوهشگران  اختیار  در  را  پارامترهایی  فضایی، 
معنای  به  می توان  شماره3(  )جــدول  پارامترها  این  مفهوم  درک 
اجتماعی هرکدام از عوامل ساخت فیزیکی دست یافت. مطابق با 
این نظریه، ساختار فضایی هر مجتمع یا سکونتگاه زیستی رابطه  
مستقیمی با پیکره بندی کالبدی و فضایی آن دارد و می تواند 
کنان  و فرهنگی سا ویژگی های اجتماعی، اقتصادی  تبیین کننده 
به  شماره3  جــدول  در   .)Hillier & Hanson, 1984;13(ــاشــد ب آن 
پایه ای ترین پارامترهای نحو فضایی و نمود آنها در مقابله با پدیده  

جدایی گزینی در شهر اشاره شده است. 

2.2.عوامل تأثیرگذار در رفع جدایی گزینی 
کمک  به نظر می رسد که شناخت پیکره بندی فضایی یك شهر با 
تئوری نحو فضا می تواند در شناخت معضالت فضایی بافت های 
فرسوده چون جدا افتادگی آنها از کلیت شهری بسیار مؤثر باشد و 
 Rismanchian &Bell, ( کمک  نماید به درک بهتر حرکت عابرپیاده 
جریان  باعث  ابتدا  فضایی  پیکره بندی  که  صورت  بدین   .)2012

کاربری های  می تواند  خــود  حرکتی  جریان  ایــن  می شود.  حرکتی 
اقتصادی و اجتماعی مانند خرده فروشی ها، کاربری های اجتماعی 
که این عوامل به عنوان جاذبه های  چون مسجد را جذب نماید 
رفته رفته  و  مــی شــود  حرکت  جــریــان  بیشتر  جــذب  باعث  فضایی 
افزایش می یابد )Legeby, 2010;15-16(.  هیلیر و ووهان  پویایی 
اذعــان  شهر  در  حرکت  الگوی  آمــدن  وجــود  به  چگونگی  مــورد  در 
نحوه ترکیب فضاهای شهری، عامل اصلی الگوی  که:  می دارند 
پخشایش فعالیت های اجتماعی_اقتصادی مانند الگوی پخشایش 
کاربری های تجاری، الگوی پخشایش قومیت های مختلف و نیز 
الگوی پخشایش حرکت در سطح شهر است. پیکره بندی فضایی 
و نحوه ارتباط بین فضاهای شهری ،الگوی حرکت در شهر را شکل 
می دهد و باعث رشد ساختاری فضای شهر می شود و با درك این 
ارتــبــاط مــی تــوان الگوی حرکت را در سطح شهر به صــورت کمی 
شناسایی کرده و از آن به منظور درک ساختار فضایی و یا آزادسازی 
 )Vaughan & Hillier,ــرد ک افتاده شهری استفاده  بافت های جدا 

  .2007(
که منتج شده  هیلیر حرکت طبیعی را به عنوان حرکتی می شناسد 
از ساختار چیدمانی فضاست و نه جاذبه های موجود در آن فضاها. 

جدول شماره2: عوامل تأثیرگذار بر بروز جدایی گزینی شهری و پیامدهای آن بر شهر

علت تأثیرگذار بر بروز  
جدایی گزینی

عامل تأثیر پذیراثرچگونگی تأثیرگذاری

کالبدی_فضایی

ک عملکردهای متفاوت شهری)محل  انفکا
کار، سکونتگاه ها،خدمات شهری(

ــا ویــژگــی  ــراد ب ــ ــی اف ــه رویـ کــاهــش احــتــمــال روبـ
کن و غیر  متفاوت و همچنین برخورد افراد سا

کن و بروز روابط اجتماعی سا
روابط اجتماعی

دسترسی نامناسب

اجتماعی

غیر بومی بودن

افراد با وجوه مشترک اجتماعی جدایی گزینی 
اجباری را برگزیده و در مکانی به دور هم جمع 

می شوند

کالبد( به دلیل عدم  کالبدی: )فرسوده  شدن 
کنان و مشکالت فرهنگی رسیدگی سا

افــراد  بیشتر  هرچه  شــدن  منفک  اجتماعی: 
شــدن  مــراتــبــی تــر  سلسله  و  مــحــدوده  داخـــل 

جامعه

گذشته اخالقی

سطح سواد

سطح اشتغال

اقتصادی
پرداخت سطح درآمد توانایی  پایین  درآمــد  سطح  با  افــراد 

را  زندگی  بهبود مکان  و  نگهداری  برای  هزینه 
ندارند

کالبد( کالبدی) فرسوده شدن 
اجتماعی )منفک شدن  هرچه بیشتر افراد( کمبود مکان های دارای پتانسیل برای وقوع 

مبادالت اقتصادی 

جدول شماره3: تفسیر پارامترهای پیکره بندی فضایی

تعبیر این پارامتر برای جدایی گزینیتفسیرپارامتر

هـــم پـــیـــونـــدی 
کالن

هم پیوندی، اصلی ترین مفهوم چیدمان فضا است. ارزش میزان هم پیوندی هر 
که بتوان از آن به تمام  خط)فضا( میانگین تعداد خطوط)فضاهای( واسطی است 

فضاهای شهر رسید.

کلیت  باال بودن این مقدار در هر فضا انسجام بیشتر آن فضا را با 
گزین از ارزش  سازمان فضایی شهر نشان می دهد. مناطق جدایی 

هم پیوندی پایینی برخوردارند. 

هـــم پـــیـــونـــدی 
محلی

در هم پیوندی محلی، به ارتباط و انسجام درونی فضا در شعاع 3 پرداخته می شود. 
این پارامتر روابط ساختاری میان اجزای سازنده یک سیستم را نشان می دهد.

فضای جدایی گزین از هم پیوندی محلی نسبتًا باالیی برخوردارند.

اتصال
ارتباط مستقیم دارند.مقدار عددی اتصال، بیان  گره  با یک  که  گره هایی  تعداد 

کننده تعداد دسترسی های منتهی به فضای مورد نظر است.

هرچه تعداد اتصاالت بیشتر باشد، ارتباطات با دیگر فضاها بیشتر 
کلیت  با  ضعیفی  اتصاالت  جدایی گزین  بافت های  بــود.  خواهد 

شهری دارا هستند.
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ــاره ســـــی و دو ــ ــم ــ ش

همچنین در راستای تأیید نظر هیلیر، ووهان در تحقیقی بر روی 
گالری تیت بریتانیا1 این نکته را اذعان داشته  انتخاب مسیر افراد در 
است که: آنچه افراد را در گالری ها به جلو می خواند، ساختار فضایی 
گالری ها به نمایش  گالری است نه قدرت جذابیت آنچه در  خود 
نمی توان  امــا   .)Vaughan & Hillier, 2007(ــت ــ اس شــده  گذاشته 
انگاشت.  نادیده  حرکت  جریان  جذب  در  را  محیطی  جاذبه های 
از  که  استفاده ای  و  چینی ها2  محله   به  می توان  منظور  این  بــرای 
یاد  برای جذب جریان حرکت می نمایند،  جذابیت های محیطی 
دهنده  تشکیل  جــزء  دو  اقتصادی  حرکت  و  طبیعی  حرکت  کــرد. 
حرکت  می پیوندد.  وقــوع  به  شهر  در  که  هستند  حرکتی  جریان 
که  اقتصادی4  حرکت  و  شهر  کالبدی  ساختار  دلیل  به  طبیعی3 
کــاربــری هــا و جــذابــیــت هــای شهری  بــه دلــیــل ســاخــتــار ظــاهــری، 
کاماًل مشهود است. در نظریه  که البته تأثیر یکی بر دیگری  است؛ 
نتیجه  در  نمی شوند،  واقــع  سنجش  مــورد  عوامل  ایــن  فضا  نحو 
کاملی صورت  و  به صورت جامع  کرد شناخت شهر  ادعا  می توان 
گفته   لینچ۵ ،  مدل های ریاضی رشد یافته به وسیله  نمی پذیرد. به 
پوشش  را  واقعی  زندگی  پیچیدگی  نمی تواند  همکارانش  و  هیلیر 
دهد. به بیانی دیگر استفاده از نقشه های دو بعدی برای تحلیل 
برخی  می شود  باعث  دارد،  بعدی  سه  ماهیتی  که  شهری  فضای 
فضاهای  چگونگی  بر  تأثیرگذار  اجتماعی  و  محیطی  کیفیت های 
کاربری ها، ارتفاع جداره، اقلیم، عناصر  شهری ) مانند نوع مصالح، 
انگاشته  نادیده   )... و  اجتماعی  فرهنگی   عوامل  فضا،  در  مستقر 
که از روش  شــود) Siadatian&Puorjafar,2014(. به عبارتی ایرادی 
ویژگی های  به  تئوری  این  که  است  این  گرفت  می توان  فضا  نحو 
کالبد توجه زیادی نداشته و تنها چیدمان فضایی را مورد  کیفیتی 

بررسی قرارمی دهد. 
در نتیجه در این پژوهش دو دسته متغیر نحوی و غیر نحوی برای 
سنجش ساخت فیزیکی منطقه مورد بررسی انتخاب شده است. 
کالبدی(، روابط فضایی بین فضاهای  متغیرهای نحوی )فضایی 
شهری را می سنجد و میزان ارتباطات و اهمیت هر جزء شهری را 
مشخص می کند و متغیرهای غیر نحوی )مشاهداتی( عواملی است 
کنان  کیفیت فضایی محیط زندگی و رفت وآمد سا که به الحاقات و 
کالبدی را می سازد،  مربوط است. به عبارتی آنچه عوامل فضایی 
در دو بعد مختصاتی صورت می گیرد و به روابط فضاهای شهری 
کالبدی را در  کالبدی ویژگی های  می پردازد. اما عوامل مشاهداتی 
سه بعد مورد مطالعه قرار می دهد. هدف از معرفی متغیرهای غیر 

نحوی پوشش همه  جنبه های ساخت فیزیکی بوده است.

3.روش تحقیق
  3.1.محدوده مورد مطالعه

شهرستان گلستان  محله   پژوهش،  ایــن  مطالعه   مــورد   محدوده  

1 Tate Britain Gallery 
2 Chinese town 
3 Natural movement
4 Economic movement 
5 Lynch 

مرکز در  تقریبی هفت هکتار  با وسعت  این منطقه  اســت.   سبزوار 
همجواری باوجود  شماره1(.  است)تصویر  شده  واقع  سبزوار   شهر 
سبزوار، شهر  اصلی  بــازار  و  تجاری  محورهای  از  یکی  با  بافت   این 
کنان این بافت  میزان تعامالت اجتماعی و مبادالت اقتصادی سا
قطعات دانه بندی های  در  اســت.  کم  بسیار  شهر  مــردم  سایر   با 
این کاهش  بــه  تــجــاری و مسکونی  کــاربــری هــای  تــداخــل   بــافــت، 
 تعامالت و مبادالت اقتصادی دامن می زند. قبل از خیابان کشی ها
 در محدوده فعلی بافت، چهار محله به نام های غربت ها، الداغی،
خیابان کشی ها، از  بعد  اســـت.  بـــوده  مــوجــود  زرگــرهــا  و   پــادرخــت 
ــادرخــت، در حصار الــداغــی و پ  ســه محله بــه نــام هــای غــربــت هــا، 
گرفتند  خیابان  های اصیل )بیهق، اسرار، عطاملک و مدرس( قرار 
که در لفظ محلی به نام  و تعریف جدیدی از محله بندی ارائه شد 
این به  امــروزه  یا غیرشمار معروف است.   محله غربت ها، غرشمار 
که به از این محله  گلستان می گویند. بخش مهمی  کوی   محله، 
مــدرس تخریب شد احــداث خیابان  با  اســت،  زرگرها معروف   نــام 

(Tabasi, 2016: 113-114.)

 3.2. روش تحقیق
 پژوهش حاضر از نظر نوع،  کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی_
 تحلیلی است. با توجه به فرضیات ارائه شده، روش تحقیق در این
کالبدی)  پژوهش از نوع مطالعه رابطه  معنادار بین عوامل فضایی 
نحوی( غیر  )متغیرهای  مشاهداتی  عوامل  و  نحوی(   متغیرهای 

است.
 

 3.3. متغیرهای تحقیق
 در این مطالعه متغیرهای تحقیق به دو دسته نحوی و غیر نحوی
متغیرهای انتخاب  ــرای  ب اصلی  منبع  می شوند.   تقسیم بندی 
فضاست. نحو  و  جدایی گزینی  موضوع  با  مرتبط  منابع   تحقیق، 
تئوری براساس  روابط فضایی  تحلیل  از طریق   متغیرهای نحوی 
دو )در  هم پیوندی  شامل  کــه  می گیرد  ــرار  ق اختیار  در  فضا   نحو 
کنترل و انتخاب است ) کالن و محلی(، اتصال،   Vaughanمقیاس 
& Hillier, 2007. Hillier & Hanson, 1984متغیرهای غیر نحوی .) 
کالبدی کیفیات  بررسی  به  که  منتخب  شاخص های   بــراســاس 
 محیط می پردازد، برگزیده شده اند. این متغیرها براساس مراحل

 زیر انتخاب و تدقیق شدند:

 3.3.1. منابع و تحقیقات انجام شده
 در مرحله نخست، با مطالعات انجام شده بر روی مبانی نظری و
که به تدقیق مفهوم جدایی گزینی  مراجعه به پژوهش های پیشین 
نحوی غیر  متغیرهای  تبیین  به  داشتند،  اختصاص  فضا  نحو   و 

مبادرت شد.

 3.3.2. مشاهدات میدانی
از استفاده  با  و  مطالعه  مــورد  محل  در  حضور  با  دوم  مرحله   در 
نیازهای به  از متغیرها، حذف و بسته   مشاهدات میدانی، برخی 

موجود در محدوده مورد مطالعه به متغیرها افزوده شد.
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شـــــمـــــاره ســـــــی و دو

 3.3.3. انتخاب متغیرهای کلیدی
روش از  استفاده  با  و  شدند  دسته بندی  متغیرها  این  نهایت   در 
کارشناس خبره در حوزه  مطالعات شهری  دلفی و مراجعه به پنج 
کلیدی انتخاب شدند. روش دلفــی  امتیازدهی شده و متغیرهای 
 رویکــرد یا روشــی سیســتماتیك در تحقیق بــرای استخراج نظرات
گروه متخصصان در مورد یك موضوع یا یك سئوال است. در  از یك 
 این روش نخست متغیرهای دسته بندی شده در قالب پرسشنامه
گزینه ها و تعدیل  از نظرخواهی  ارائــه شد. پس  کارشناس  پنج   به 
و ارائــه  کارشناسان فوق  به  نهایی دوبــاره  تعیین متغیرهای   برای 

 متغیرهای نهایی تحقیق مشخص گردید.

 3.4. روایی1 و پایایی2 متغیرها
کیفی متغیرها و استفاده از تکنیک مشاهده و  با توجه به ماهیت 
 چک لیست برای ارزیابی هریک از آنها، سنجش روایی و پایایی هر
گوبا3  متغیر ضروری است. در این تحقیق از روش ارزیابی لینکن و 
که شامل مراحل  برای تأمین روایی و پایایی متغیرها استفاده شد 

 زیر است:

 3.4.1. قابلیت اعتبار یا باورپذیری
تعمیم قابلیت  میزان  که  کمی است  در مطالعات  روایــی    معادل 

 متغیرها به سایر حوزه ها و پژوهش های مرتبط را مشخص می کند.
 در این مطالعه با توجه به مفهوم جدایی گزینی و نحو فضا، منابع
گرفت. سپس با استفاده از  تحقیق در این حوزه ها مورد بررسی قرار 
کارشناس و پژوهشگر این  روش مثلث سازی و ارائه متغیرها به پنج 
گرفت.  حوزه، میزان اعتبار این متغیرها مورد سنجش و ارزیابی قرار 

1 Validity
2 Reliability
3 Lincoln& Guba

 3.4.2. قابلیت انتقال
بررسی های با  آن  انطباق  و  متغیرها  و  منابع  دوبـــاره  بازبینی  با    

میدانی به دست آمد.

 3.4.3. قابلیت تأیید
گیری در جریان تحقیق است. بدین   به معنای جلوگیری از جهت 
گرفتن متغیرها، هر  منظور با تحلیل دوباره وضع موجود و در نظر 
ازای به   متغیر در محدوده تحقیق، حداقل یک متناظر عینی)ما 

 بیرونی( داشته است.

 3.4.4. اطمینان پذیری
 معادل پایایی در پژوهش های کمی است. در این تحقیق با مراجعه
 به اساتید و استفاده از مصاحبه های سازمان یافته، پایایی متغیرها
 مورد سنجش قرار گرفت. در جدول شماره4 لیست نهایی متغیرها،

 منابع و زیر معیارهای مرتبط با هر متغیر ارائه شده است.
و کارشناسان  نظر  گرفتن  نظر  در  و  شــمــاره4  جــدول  به  توجه  با    

که در تصویر  مشاهده  نیازهای محیط مورد بررسی، شاخص هایی 
شماره2 مشاهده می شود، برای برداشت میدانی انتخاب شده اند.

 3.5. فرآیند اجرای پژوهش
گام نخست جمع آوری اطالعات به دو شکل مطالعات اسنادی  در 
کتابخانه ای و  و میدانی انجام شده است. در شکل اسنادی، منابع 
گرفت  پژوهش های پیشین در مورد بافت به دقت مورد بررسی قرار 
 و در نهایت ویژگی های بافت و سیر تغییرات آن تا به امروز استخراج
فرادست، اسناد  و  نقشه ها  مطالعه  با  اسنادی  بخش  در   گردید. 
میدانی، بررسی های  از  استفاده  با  و  شد  تدقیق  بافت   محدوده 
کارشناس سه  سپس  شــد.  اعمال  مــحــدوده  در  تغییرات   آخرین 
تکنیک از  استفاده  میدانی،  پیمایش  با  شهرسازی  و   معماری 

تصویر شماره1: موقعیت کوی گلستان در نقشه شهر
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ــاره ســـــی و دو ــ ــم ــ ش

کالبدی و نحوه تأثیرگذاری جدول شماره4: معرفی شاخص های تأثیرگذار بر چگونگی روابط اجتماعی و عوامل 

کالبدیزیر معیارمعیارنام شاخص منبعنحوه تأثیرگذاری بر چگونگی روایط اجتماعی و عوامل 

اقتصادی

ــداد جــمــعــیــت  ــ ــعـ ــ تـ
بــخــش  در  فــــعــــال 
درون  اقـــتـــصـــادی 

بافت

ارتقای وضعیت در این شاخص می تواند موجب ارتقای سطح روابط اجتماعی شود و تمایل -
کالبدی و فضایی را نیز می تواند به دنبال داشته  افراد برای مشارکت و بهبود شرایط محیطی_ 

باشد.
)Sarai et al, 2013 (

-قیمت زمین

-سرانه اشغال فضا

شاخص امنیت

ــزان خــانــه هــای  ــی م
خالی ازسکنه

-

ــرای بــروز  کــاهــش احــســاس امنیت و ایــجــاد مــکــان هــایــی بـ ــش ایـــن مــیــزان منجر بــه  ــزای - اف
که تعداد این خانه ها  ناهنجاری های اجتماعی می شود. استفاده از واژه میزان به این معناست 
کلیت بافت در هر مسیر سنجیده می شود. ممکن است در مسیری با وجود  به صورت نسبی به 
کوتاه بودن مسیر، میزان باالیی از خانه های خالی از سکنه را  دو خانه  خالی از سکنه به دلیل 

به خود اختصاص دهد.

)Franciscus & Maria, 1997(

-دید و منظر
کنترل بیشتری را به فرد داده و احساس امنیت را القا می کند. - دید وسیع تر احساس 

- منظر وسیع پتانسیل رشد برای تبدیل شدن به جاذبه محیطی را دارد.
)Khattab, 1993(

نور و روشنایی
شب

- سنجش تعداد نقاط تاریک و چرایی بروز این تاریکی.
- تاثیرگذار بر احساس امنیت وتمایل افراد برای عبور و برقراری روابط اجتماعی.

)Offia,et al. , 2013(
روز

- سنجش میزان نفوذ نور روز به داخل کوچه ها براساس ارتفاع ساختمان ها و نحوه پیکره بندی.
- تأثیرگذار بر احساس امنیت و تمایل افراد برای عبور و برقراری روابط اجتماعی.

شــــعــــار نـــویـــســـی و 
وندالیسم

-
احساس  القای  منظر-  و  دیــد  کــردن  خــدشــه دار  جــداره هــا-  وتخریب  بصری  آلودگی  ایجاد   -
روابط  برقراری  و  عبور  بــرای  افــراد  تمایل  و  امنیت  احساس  بر  تأثیرگذار   - کالبدی  فرسودگی 

اجتماعی.
)Legeby, 2010(

هویت اجتماعیشاخص اجتماعی
)Legeby, 2010(- ایجاد احساس تعلق و افزایش حس مشارکت.وجود نشانه در بافت

)Franciscus& Maria, 1997(- ایجاد احساس تعلق و افزایش حس مشارکت.عنصر ارزشمند

ــفــی  ــی ک شـــــاخـــــص 
محیط

بهداشت محیطی
تجمع زباله ها

کنان از زندگی در بافت. کاهش میزان رضایت سا  -
کن برای عبور از بافت. کاهش تمایل افراد غیر سا  -

)Franciscus& Maria, 1997(
وجودآب های سطحی

کن. کاهش سطح بهداشت و رضایت افراد سا  -
کن برای عبور از بافت. کاهش تمایل افراد غیر سا  -

-وجود فضای سبز
- مکانی برای حضور مشترک و پتانسیلی برای رشد و اتصال به شبکه حرکتی شهر برای جریان 

حرکت.
)Dutta & Bardhan, 2013(

محیطی   شــاخــص 
کالبدی

معابر

)Legeby, 2013(- هر چه طول معابر بیشتر،احتمال رویارویی با افراد بیشتر.طول معابر

)Franciscus& Maria, 1997(- احساس امنیت بیشتر در نتیجه طول معابر بیشترعرض معابر

کف  کــیــفــیــت مــصــالــح 
معابر

)Franciscus& Maria, 1997(- تأثیرگذار بر میزان انتخاب آن معابر به عنوان محل عبور.

ابنیه

ــر رو به  ــاد) طـــول ب ــع اب
معبر(

کمتر. کم  ) Sarai et al, 2013(- نشانگر اندازه  دانه  های همجوار با معبر است. هرچه طول رو به معبر بیشتر، ترا

کن.تعداد طبقات کم جمعیت سا .Franciscus & Maria, 1997( سنجش میزان سایه اندازی ، ترا
 Sajjadzadeh et al., 2016( کاربری یا فعالیت.کاربری ابنیه نوع 

قدمت
- سنجش میزان فرسودگی و نیازمندی به تخریب  و بازسازی برای اولویت بندی تخریب و یا 

بازسازی در طرح پیشنهادی آینده.
 )Karimi et al., 2007.

Sajjadzadeh et al., 2016(

میزان سایه اندازیارتفاع
)Karimi et al., 2007(

مصالح
کیفیت بصری و احساس خاطره انگیزی. - سنجش 

– سنجش میزان فرسودگی و نیازمندی به تخریب و یا بازسازی.

نسبت ارتفاع به عرض
کاهش تمایل به  کرده و باعث  - زیاد بودن این مقدار احساس عدم امنیت را به رهگذران القا 

استفاده از معابر می شود.
)Sajjadzadeh et al., 2016(

ــبــاط  ــازشــدگــی هــا)ارت ب
بیرون به درون(

و  داده  افزایش  را  طبیعی  نظارت  دسترسی  سطح  ارتقای  بر  عالوه  ارتباط  این  بودن  بیشتر  با 
امنیت را ارتقا می دهد.

)Legeby, 2010(

نوع سازه
یا  و  تخریب   به  نیازمندی  میزان  سنجش   - ابنیه.   استحکام  و  فرسودگی  میزان  سنجش   -

بازسازی.
)Sajjadzadeh et al., 2016(

دسترسی

دسترسی به تسهیالت 
ــی_  ــ ــوزشـ ــ ــی_آمـ ــ ــاهـ ــ رفـ

خدماتی_ درمانی

- سنجش نحوه توزیع منابع و تسهیالت در سطح بافت و رابطه  اجباری افراد بافت با شهر برای 
رفع نیازهای ضروری.

ج از بافت. - میزان رضایت افراد در برقراری روابط با خار

)Offia,et al. , 2013(
)Franciscus & Maria, 1997(

نـــحـــوه دســـتـــرســـی به 
ابنیه

را نسبت به معابر سنجیده و بر سطح درونگرایی و برونگرایی و  - میزان عمیق بودن فضاها 
تمایل افراد به مواجه با افراد رهگذر تأثیرگذار است.

)Karimi et al., 2007(
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کردند و در  مشاهده و چک لیست، ویژگی های هر متغیر را برداشت 
 انتها نظرات به صورت میانگین محاسبه و در جداول مربوطه ثبت
گام دوم، ویژگی های فضایی و پیکره بندی بافت بر پایه  گردید. در 
  تحلیلUCL Depthmapتئوری چیدمان فضا و بهره گیری از نرم افزار 
 شد و ویژگی های فضایی آن براساس پارامترهای تحلیل، استخراج
خطوط تمامی  سپس  گردید.  ارائــه  فضایی  نقشه های  درقالب   و 
 محوری تشکیل دهنده  بافت بر طبق متغیرهای برداشت شده به
گذاری شدند. ارزش خطوط محوری کارشناس ارزش   وسیله سه 
کارشناس بوده، وارد نرم افزار که میانگین نظرات این سه   این بافت 

UCL Depthmapشده و در قالب نقشه های تحلیلی از بافت ارائه   

که هدف این مطالعه به دست آوردن میزان  شد. با توجه به این 
)هم پیوندی نحوی  متغیرهای  میان  رابطه   شــدت  و   معناداری 
شاخص های )متغیرهای  نــحــوی  غیر  متغیرهای  بــا  ــصــال(  ات  و 
کالبدی _ امنیت( است، بنابراین جنس کیفی محیط_   اجتماعی_ 
 این متغیرها باید یکسان باشد. برای تحقق این مهم الزامی است
  نرمال سازی شوند. در Excelکه متغیرهای غیر نحوی در نرم افزار 

گام آخر، برای به دست آوردن رابطه میان این دو دسته  نهایت و در 
 تصویر شماره3 روند متغیر از تحلیل رگرسیون خطی استفاده شد.

فلوچارت تحقیق را نشان می دهد.

تصویر شماره2: متغیرهای غیر نحوی_مشاهداتی کالبدی  )شاخص های منتخب برای مشاهده میدانی(

تصویر شماره3: فلوچارت روش تحقیق
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4. یافته های تحقیق
4.1. تحلیل پیکره بندی فضایی 

روابــط  تحلیل  طریق  از  را  اطالعاتی  نحوی،  مستقل  پارامترهای 
نقشه  با خوانش  اتصاالت شریان های شهری  و چگونگی  فضایی 
از  بخشی  می دهند.  قــرار  پژوهشگران  اختیار  در  شهر  مسیرهای 
تحلیل  و  سبزوار  محوری  خطوط  نقشه  بررسی  به  تحلیل  فرآیند 
ساختار فضایی این شهر با استفاده از پنج پارامتر مستقل چیدمان 
عمق  و  کنترل  اتــصــال،  انتخاب،  هم پیوندی،  نــام هــای  بــه  فضا 
فضایی اختصاص یافت. سپس با تحلیل این پارامترها در محدوده 
کلیت شهر  مورد مطالعه، ویژگی های فضایی محله و ارتباط آن با 

گرفت. نقشه خطوط محوری شهر سبزوار شامل  مورد بررسی قرار 
که در محیط اتوکد ترسیم و سپس در  چهار هزار و 122 خط است 
تصویر  شد.  تحلیل  و  فراخوانی   UCL Depthmap نرم افزار  محیط 
شماره 4 نقشه  هم پیوندی در شهر سبزوار را نشان می دهد. در این 
گرم، نشانگر باال بودن مقدار ارزشی  تحلیل خطوط با طیف رنگی 
کی از پایین بودن  پارامتر مورد بررسی است و طیف رنگی سرد، حا

آن مقدار است.
مقادیر تحلیل متغیرهای نحوی مورد بررسی در این پژوهش برای 

گلستان و شهر سبزوار در جدول شماره۵  آورده شده است. محله 

Rnتصویر شماره4: نقشه هم پیوندی شهرستان سبزوار_  شعاع

جدول شماره5:  مقادیر پارامترهای پیکره بندی فضایی در شهر سبزوار و محله گلستان

انحراف از معیاربیشینهکمینهمیانگینمتغیر تحلیلمقیاس

شهر
 )Rn(0/9۵0/271/640/19هم پیوندی جامع شهر

)R3( 1/690/334/۵60/68هم پیوندی محلی در شعاع

محله گلستان
)Rn(0/90/9۵1/20/1۵هم پیوندی جامع

)R3( 1/240/332/۵70/۵3هم پیوندی محلی در شعاع

2/830۵32/86اتصال شهر

2/18191/297اتصال محله گلستان

شهر
421/60729/۵21/33انتخاب جامع 

)R3( 86/81023244۵82انتخاب محلی در شعاع

بافت
2384901۵۵8/434661انتخاب جامع 

)R3( 22/49039949/36انتخاب محلی در شعاع

0/990/01201/23کنترل شهر

0/990/11۵/۵۵0/78کنترل محله گلستان

شهر
11/241/626/1۵2/۵2عمق فضایی جامع شهر

)R3( 2/421/62/940/23عمق فضایی محلی در شعاع

محله گلستان
11/708/816/861/90عمق فضایی جامع

)R3( 2/371/7۵2/830/29عمق فضایی محلی در شعاع
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4.3. تحلیل رگرسیون 
با توجه به اهداف این پژوهش، برای بررسی اثر پیکره بندی فضا 
از تحلیل رگرسیون چندمتغیره  کالبدی و فضایی بافت  بر عوامل 
عــنــوان  بــه  نــحــوی،  متغیرهای  مطالعه  ایـــن  در  شـــد.  اســتــفــاده 

به عنوان متغیرهای  و متغیرهای مشاهداتی  متغیرهای مستقل 
گرفته شدند. نتایج این تحلیل در جدول شماره6  وابسته در نظر 
که دارای رابطه  مشاهده می شود. در این جدول فقط متغیرهایی 

معنادار با یکدیگر هستند، آورده شده است.

4.2. تحلیل برداشت میدانی 
و  گرفت  صــورت  نحوی  غیر  متغیرهای  براساس  میدانی  برداشت 
آمد)تصویر  دست  به  متغیرها  از  یک  هر  بــرای  فضایی  نقشه های 

شماره۵(. 

کدام از متغیرها وارد  متناظر با این نقشه ها، اعداد معرف ارزش هر 
کردن توزیع مقادیر به تحلیل  نرم افزار Excel شده و بعد از نرمال 

رگرسیون این دو دسته از متغیرها پرداخته شد.

تصویر شماره5: نقشه متغیرهای غیر نحوی تأثیرپذیر از متغیرهای نحوی

جدول شماره6: خالصه مدل تحلیل رگرسیون چند متغیره خطی

sigنوع متغیر وابسته
متغیرهای مستقل دارای 

رابطه معنادار
tمعادله خط

ضریب 
رگرسیون

شدت رابطهنوع رابطه

متوسطمستقیم2.828Y=X0.0601+0.3۵680.410اتصال0.001قدمت بنا

گشودگی ها متوسطمستقیم2.289Y=X0.0328+0.1۵670.4۵4اتصال0.000ورودی ها و 

متوسطمستقیم0.984Y=X0.0184-0.24۵30.464هم پیوندی0.001چگونگی دسترسی

0.0001نو و روشنایی
3.186اتصال

Y=X0.00۵1-0.07270.۵03شدیدمستقیم
2.298-کنترل

متوسطمستقیم2.۵40Y=X0.0602-0.09810.477اتصال0.0001گوشه های قابل دید

0.001کیفیت ابنیه
2.14۵-انتخاب

Y=X0.03۵1-0.34090.413متوسطمستقیم
R3 2.797-انتخاب

متوسطمستقیم3.393Y=X0.000۵+0.08690.462انتخاب0.0001عناصر دارای ارزش

0.0001دید و منظر
0.0۵0-انتخاب

Y=X0.033+0.01880.490متوسطمستقیم R3 2.79-انتخاب
4.031اتصال
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با توجه به ضریب تعیین هرکدام از متغیرها می توان شدت رابطه 
و  نــور  متغیرهای  شــمــاره6  ــدول  ج مشاهده   بــا  آورد.  دســت  بــه  را 
گوشه  های قابل دید، چگونگی دسترسی،  روشنایی، دید و منظر، 
کیفیت ابنیه و قدمت  گشودگی ها،  عناصر دارای ارزش، ورودی ها و 
از متغیرهای نحوی  تاثیرپذیری  بیشترین  از  اولویت  ترتیب  به  بنا 
برخوردارند. مطابق با یافته های تحقیق، هم پیوندی در مقیاس 
محلی رابطه معناداری با متغیرهای مورد مطالعه ندارد. همچنین 
دو پارامتر اتصال و انتخاب بیشترین اثر را بر متغیرهای این تحقیق 

داشته اند. 
معناداری  رابطه   که  داد  نشان  رگرسیون  تحلیل  نتایج  همچنین 
عرض،  به  ارتفاع  نسبت  مشترک،  حضور  چون  پارامترهایی  میان 
نسبت طول به عرض، اراضی بال استفاده، خانه های خالی از سکنه 
کف معابر وجود ندارد به عبارتی این پارامترها تأثیرپذیری  کیفیت  و 
بسیار کمی از متغیرهای نحوی به عنوان متغیرهای مستقل دارند. 
از این رو در سطح معناداری 9۵درصد )sig=0.05(  ارتباطی میان 

این متغیرها و پارامترهای پیکره بندی فضایی مشاهده نشد.

5.بحث
در این تحقیق با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره مشخص 
شد که برخی از پارامترهای کالبدی_فضایی تحت تأثیر پیکره بندی 
فضا، رابطه معناداری با متغیرهای نحوی دارند. این نتایج نشان 
و  معنادار  رابطه   منظر  و  دید  و  روشنایی  و  نور  پارامتر  دو  هر  داد، 
مستقیم با پارامترهای کنترل و اتصال دارند که این رابطه را می توان 
باالتری  اتصاالت  میزان  از  معبری  هرچه  نمود:  تفسیر  گونه  این 
کننده در آن مسیرها  کنترل فضایی فرد استفاده  برخوردار باشد، 
از مقدار عددی باالتری برخوردار است. از این رو چنین فضاهایی 
که از میزان نور و روشنایی بیشتری بهره می برند،  دید  عالوه بر این 

کلیه  مسیرهای این بافت دارا هستند. و منظر مناسبی نسبت به 
گوشه های قابل دید نیز با متغیر  که متغیر  همچنین مشخص شد 
با  مسیرهایی  که  مفهوم  بدین  دارد.  مستقیم  رابــطــه ای  اتصال 
اتصاالت باال در این بافت به گونه ای هستند که فرد استفاده کننده 
از فضا هیچ نقطه و فضای مبهمی را در مسیر خود نمی بیند و این 
کمک می کند.  مهم خود به باال بردن احتمال جذب جریان حرکت 
هم پیوندی  پارامتر  از  نیز  دسترسی  چگونگی  پارامتر  این  بر  عالوه 
که نشان می دهد مسیرهای با هم پیوندی باال، از  تأثیر می پذیرد 
هرچه  ساده تر  بیان  به  برخوردارند.  نیز  بهتری  دسترسی  سهولت 
بــرخــوردار  شهر  فضایی  ساختار  در  بــاالیــی  هم پیوندی  از  مسیر 
باشد، از دیدگاه افراد شناخته شده تر خواهد بود و از این رو از تنوع 
برخوردار  پیاده(  و  دوچرخه  ســواره،  باالتری)دسترسی  دسترسی 
ارزش  دارای  عناصر  که  داد  نشان  تحلیل  این  دیگر  نتایج  اســت. 
نتیجه   ایــن  دارنـــد.  انتخاب  متغیر  به  نسبت  بیشتری  اثرپذیری 
که  اینگونه تفسیر نمود  را می توان  آماری  از لحاظ  به دست آمده 
مسیرهایی با احتمال انتخاب باال نسبت به دیگر مسیرهای بافت 
در خود عنصر ارزشمندی چون مسجد، حسینیه، آب انبار و ... را 
گشودگی ها و قدمت ابنیه با  جا داده انــد. پارامترهای ورودی هــا و 
متغیر نحوی اتصال دارای رابطه ای مستقیم هستند؛ بدین معنا که 

که از اتصاالت باالیی برخوردار بوده اند، در جداره های  مسیرهایی 
نسبت  بیشتری  پنجره های  و  ورودی  میزان  خود  کننده   محدود 
ابنیه  تشکیل  را دارا هستند و همچنین  به دیگر مسیرهای بافت 
رابطه   شدت  برخوردارند.  باالتری  قدمت  از  جداره ها  این  دهنده  
کیفیت ابنیه با پارامترهای انتخاب در دو شعاع  نسبتًا باالی پارامتر 
باالتری  شــدن  انتخاب  احتمال  که  مسیرهایی  می دهد،  نشان 
کیفیت نسبتًا  کننده  آنها از  دارند، ابنیه  سازنده  جداره های محدود 

باالیی برخوردارند. 
انجام شده دارای  با پژوهش های  این پژوهش در مقایسه  نتایج 
کلی مفهوم جدایی گزینی عالوه  نکات قابل توجهی است. به طور 
نیز  فضایی  و  کالبدی  ابعاد  دارای  اقتصادی،  و  اجتماعی  ابعاد  بر 
متمایز  شهر  کلیت  به  نسبت  را  فضا  ساخت  می تواند  که  هست 
کنون پژوهش های متعددی با موضوع جدایی گزینی و با  نماید. تا
که هریک از مطالعات از  محوریت چیدمان فضا انجام شده است 
جنبه های خاص این پدیده شهری را مورد مطالعه قرار داده اند. به 
طور نمونه ووهان)2007( به بررسی وضعیت بافت های جداافتاده 
وضعیت  گرفتن  نظر  در  با  مطالعه  ایــن  پــرداخــت.  لندن  شهر  در 
از  فضایی  تحلیلی  شهر،  مختلف  نقاط  در  کن  سا افــراد  اقتصادی 
را  پیکره بندی  تحلیل  و  ارائــه می دهد  لندن  فقر در شهر  کنش  پرا
کار می گیرد. نتایج  عاملی برای بازشناسی ویژگی های فضایی آن به 
این تحقیق عامل هم پیوندی را عامل بسیار مهم در برقراری ارتباط 
کم برخوردار معرفی  کز جدید اقتصادی در مناطق  و شکل گیری مرا
اقتصادی  از دیدگاه ووهان، هم پیوندی می تواند جریان  می کند. 
کنان  فقر سا کاهش  در  و   ببخشد  را شدت  بافت های جداافتاده 
نقش بسزایی داشته باشد. مقایسه تحقیق انجام شده در محدوده 
بیشتر  موجود،  بافت  جدایی گزینی  که  داد  نشان  گلستان  کــوی 
که این امر به واسطه قومیت  ماهیتی اجتماعی دارد تا اقتصادی. 
کنان بیش ار پیش تشدید شده است. از طرفی نتایج این  و نژاد سا
که افزایش اتصاالت میان محله و شهر می تواند  مطالعه نشان داد 
پارامترهای  و  دهد  افزایش  محله  این  سمت  به  را  حرکت  جریان 

کالبدی را بهبود بخشد.  کیفی محیطی و 
که بر روی هسته  تاریخی شهر جده عربستان  در پژوهش دیگری 
شد،  انجام   2007 سال  در  همکارانش  و  کریمی  کیوان  وسیله  به 
که هسته مرکزی شهر دچار  پیکره بندی نشان داد  نتایج تحلیل 
که  معضل جداافتادگی فضایی است. یافته های تحقیق نشان داد 
با اتصال دوباره  شریان های این منطقه با منطقه  اطراف می توان 
کرد. با این حال تحقق این  جریان حرکت را به مرکز شهر هدایت 
مهم، نیازمند برنامه ریزی و ساخت شریان های اصلی جدید بود که 
در اجرا منجر به تخریب، عقب نشینی و بازسازی های بسیاری بوده 
گرچه مقیاس طرح و وسعت مداخله میان دو طرح جده  است. ا
گلستان قابل مقایسه نیست اما آنچه نتایج این پژوهش  و محله 
را نسبت به پروژه جده متمایز می سازد، دستیابی به اهداف طرح 
کیوان  همچنین  اســت.  بافت  در  کالبدی  مداخالت  کمترین  با 
که از  کریمی در پژوهش در سال 2017 به طراحان در حوزه  شهری 
که  تئوری نحو فضا استفاده می کنند، پیشنهاد می دهد برای این 
تحلیل دو  به   تنها  باشد،  کارآمد  و  و شامل  آنها جامع  تحقیقات 

ی 
ماع

جت
ی ا

زین
ی گ

دای
 ج

ی بر
ضای

ی ف
ند

ره ب
یک

ت پ
ثرا

ا
وار

سبز
ن، 

ستا
 گل

ده
سو

 فر
ت 

باف
در 



44
1398 ــز  ــ ــی ــ ــای ــ پ

ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

شـــــمـــــاره ســـــــی و دو

بعدی فضا نپردازند بلکه به دیگر خصوصیات فضایی اعم از ارتفاع، 
جنس مصالح، قدمت ابنیه، نور و روشنایی و... نیز توجه داشته 
گلستان مورد  کوی  که این مهم در طرح مطالعه و تحلیل  باشند 

گرفته است.  توجه قرار 
جدایی گزینی  موضوع  با  هم  داخلی  مطالعات  اخیر  سال  چند  در 
بــه وسیله  پــژوهــشــی مشابه  نمونه  بــه طــور  اســـت.  انــجــام شــده 
پیکره بندی  رابطه   روی  بر   2016 ســال  در  همکاران  و  ســجــادزاده 
فضایی و متغیرهای محیطی در سکونتگاه های غیررسمی همدان 
انجام شده است. این تحقیق با ارائه  پیشنهادهایی براساس مدل 
که پارامترهای ساخت  تحلیلی رگرسیون، به این مهم اشاره می کند 
که از طریق تحلیل نحو فضا به دست آمده اند و  فضایی، چه آنها 
به  تنها  آمده اند،  به دست  از طریق مشاهده میدانی  که  آنها  چه 
بین  رابطه  و  می پردازند  شهری  ساخت  ابعاد  از  بعد  یک  پوشش 
پیکره بندی فضایی و خصوصیات اقتصادی اجتماعی در نظر گرفته 
نشده است که خود می تواند در نتایج و ارائه  پیشنهادهای کارآمدتر 
که  که برای پژوهش هایی  کمک شایانی بنماید. پیشنهاد می شود 
می شود،  انجام  مشابه  آمــاری  جامعه  وضعیت  با  و  راستا  این  در 
پارامترهای اجتماعی_ اقتصادی، کالبدی و پارامترهای نحو فضایی 
که نتایجی دقیق تر  باهم مورد سنجش واقع شوند تا در عین این 

حاصل می شود، امکان موفقیت در اجرای طرح نیز افزایش یابد.
در نهایت در خصوص نتایج حاصل از تحلیل ویژگی های فضایی 
نکته  ایــن  گلستان،  کــوی  مــحــدوده  در  پیکره بندی  و  کالبدی  و 
که عدم اثبات وجود رابطه میان این پارامترها  حائزاهمیت است 
و پارامترهای نحو فضایی به معنای بی تأثیر بودن این متغیرها در 
ساخت فیزیکی نیست. زیرا این پژوهش صرفًا بر روی یک محله 
که  با تعداد مسیرهایی محدود اعمال شده و بسیار محتمل است 
دست  این  میان  بتوان  متنوع تر  و  بیشتر  داده هــای  از  استفاده  با 

کرد. متغیرها با پیکره بندی فضایی رابطه ای پیدا 
6. نتیجه گیری

 تئوری چیدمان فضا از رابطه  مستقیم ساخت فیزیکی و ساخت 
که با تغییر در  اجتماعی شهرها سخن به میان می آورد؛ بدین نحو 
یکی از این ساخت ها می توان در دیگر ساخت تغییراتی را مشاهده 
نمود. نگاه این تحقیق به معضل اجتماعی جدایی گزینی اجتماعی 
با پشتوانه نظری به  گلستان سبزوار  کوی  کن در منطقه   افراد سا
کالبدی بوده است. بدین منظور با شناخت  این تئوری، به صورت 
و  منطقه  ایــن  فیزیکی  ساخت  مشاهداتی  و  فضایی  ویژگی های 
کالبدی این بافت سعی در  کشف نقاط قوت و ضعف در ساخت 
پی  در  ساختاری  مشکالت  رفع  راستای  در  نقاط  این  از  استفاده 
مشاهده تأثیر مثبت آن بر ساخت اجتماعی این منطقه بوده است. 
آنچه رابطه  بین ساخت اجتماعی و ساخت فیزیکی را در این تئوری 
فراهم می کند، جریان حرکت افراد است. در نتیجه در این پژوهش 
با تالش به منظور یافتن پارامترهای تأثیرگذار در برقراری این جریان 
کالبد برای توانمند شدن  حرکت،  سعی بر آن است در عین بهبود 
افراد  برقراری روابط اجتماعی  برای حمایت جریان، حرکت به  آن 

کمک شود. کن  کن و غیر سا سا
ساخت  وضعیت  بهبود  خصوص  در  می توان  که  پیشنهادهایی 

فیزیکی این محله به منظور برقراری ارتباط بیشتر با بستر شهری 
و  نــور  بین  رابطه  شدید  به  توجه  با  اســت:  ــه داد، بدین شــرح  ارائ
با  انتظار داشت  اتصال، می توان  و  کنترل  پارامترهای  و  روشنایی 
مانند  از محله  در قسمت هایی  روشنایی  و  نور  کیفیت  بردن  باال 
تشخیص  پایین  بسیار  نحوی  غیر  متغیر  ایــن  کــه  پــادرخــت  گــذر 
داده شده به افزایش احتمال انتخاب شدن این مسیر به عنوان 
که در محالت به خصوص  گذر امید بست و با توجه به این  مسیر 
به  رسیدگی  وظیفه   که  دولتی  ارگــان هــای  توجه  فرسوده  محالت 
ــد،  دارن برعهده  را  مناطق  ایــن  کنان  سا شهری  و  اجتماعی  رفــاه 
معطوف به مسیرهای اصلی با رفت وآمد نسبی باالست، می توان 
کاهش ساختار سلسله مراتبی این مسیرها و اتصال آنها به دیگر  با 
مسیرهای بافت، مسیرهایی با احتمال جذب جریان حرکت باال به 
وجود آورد. در همین راستا می توان به ضرورت وجود دید و منظر 
فضاهای  ایجاد  با  مهم  این  کــرد.  اشــاره  محله  این  مسیرهای  در 
که در این محله بدین منظور  سبز و یا رسیدگی به محدوده هایی 
که به وسیله  اختصاص داده شده اند، به راحتی امکان پذیر است 
کنان نیز میسر می شود. با توجه به اطالعات آماری  ترغیب خود سا
که منجر به  به دست آمده با ایجاد اتصاالت بیشتر مسیرهای بافت 
کوچه های بن بست و همچنین مانع قرارگیری مسیرهایی  کاهش 
غیر  گوشه های  داشــت  انتظار  می توان  می شود،  بسیار  عمق  در 
کالبدی می تواند عالوه  کاهش یابند و تبعات این اقدام  قابل دید 
کننده  استفاده  فرد  کنترل  احساس  ارتقای  به  امنیت  افزایش  بر 
باعث  آنچه  شــود.  منجر  نیز  پیرامونش  محیط  به  نسبت  فضا  از 
می شود هم پیوندی به عنوان مهمترین پارامتر نحوی در مطالعات 
به  دسترسی  چگونگی  یابد،  افزایش  منطقه  این  در  فضایی  نحو 
مسیرهای بافت است. این موضوع روشن است که نحوه  دسترسی 
معامالت  انجام  ــرای  ب گلستان  محله   داخــل  به  کن  سا غیر  افــراد 
اقتصادی و مبادرات اجتماعی تأثیر بسزایی دارد. با مناسب نمودن 
که بتواند انواع دسترسی ها اعم از  ورودی های این محله برای این 
پیاده، سواره و دوچرخه را تحت پوشش قرار دهد، می تواند راه حل 
مناسبی برای باال بردن هم پیوندی بافت باشد. ارتباط بین عناصر 
که  دارای ارزش و انتخاب می تواند به پررنگ تر شدن مسیرهایی 
محله  مسیرهای  بستر  در  دارنـــد،  وجــود  ارزشمند  عناصر  آنها  در 
کمک شایانی نماید. رسیدگی و توجه بیشتر به این عناصر می تواند 
انتخاب   گردشگری تبدیل نموده و احتمال  را به جاذبه های  آنها 
این مسیرها را در بافت افزایش دهد. خانه هایی با قدمت باال به 
که در زمانه  خود تحت تأثیر  دلیل نوع ساخت و فرهنگ ساختی 
معبر  به  ــادی  زی نسبتًا  ورودی هـــای  و  بازشدگی ها  از  بــوده انــد،  آن 
که در آن واقع هستند، برخوردارند. باالبودن ورودی هــا و  عبوری 
که نظارت عمومی را  بازشدگی ها به داخل یک معبر به دلیل این 
افزایش می دهد، به ارتقای امنیت آن مکان کمک شایانی می نماید 
که قدمت باالی این بناها خود ممکن است  اما باید در نظر داشت 
مشکالتی را به وجود بیاورد. با تقویت مصالح و نوسازی بناهایی 
که در مجاورت مسیرهای با اتصال باال قرار دارند، می توان جذب 

جریان حرکت را افزایش داد.
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