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پژوهشي انجمن علمي معماري و شهرسازي ايران -نشريه علمي   137-144صفحات 

 

بررسي الگوي جدايي فضايي در مراكز تاريخي شهري با رويكردي 
 فضايي - اجتماعي

 )كرمان نمونه موردي: مركز تاريخي تهران و(
 

1عباس آذري
 2ناصر براتي ،(نويسنده مسئول) 

 
 16/03/1396تاريخ پذيرش:  29/03/1395تاريخ دريافت: 

 چكيده
هـاي   به همين دليل براي شناخت ويژگي منطق فضايي خاص خود است. عنوان سيستمي پويا داراي ساختار وشهر به 

هايي براي مدلسـازي   هاي آن، نياز به روش به پيچيدگي توجهساختار شهر با  شهر، بايستي به بررسي ساختار شهر پرداخت.
ي  تواننـد بـراي مطالعـه    مـي  كنـد كـه   مـي  را شناسـايي  روش چيدمان فضايي چنين شكل و تركيبي از فضا الگوهايي دارد.

ساختارهاي شهري و رفتار انسان مورد استفاده قرار گيرند. يكي از اهداف اين پژوهش فهم الگوي جدايي فضـايي در مراكـز   
دسترسـي كـه    تواند بر مبناي عامـل ديـد و   مي نتيجه پژوهش نمايانگر اين موضوع است كه چيدمان فضايي تاريخي است.

يا در بحث طراحي فضاهاي شهري قبـل انجـام    پذير را شناسايي نموده و گردد فضاهاي آسيب مي سازي بوسيله گراف شبيه
 به عبارت ديگر روش چيدمان فضايي بر مبناي ترتيبات فضـايي  توان اثرات اجتماعي آن را بررسي نمود. مي هرگونه مداخله

عـدم   هـاي فضـايي،   معضالت شهري مثل جدايي ه اجتماعي مشكالت وتواند به عنوان چارچوبي تحليلي براي حل جنب مي
 رويـه و  گسترش بي مداخالت زياد و در اين پژوهش دو نمونه موردي تهران شهري با نظارت اجتماعي و ... بكار گرفته شود.

بررسـي واقـع   گسترش كمتري نسبت به تهران دارد در دوره قبل از مدرنيسم و كنوني مورد  كرمان شهري كه مداخالت و
در شـهر   دهند كه فضاهاي منزوي در مركز شهر تهران در دوره كنوني بـه وجـود آمـده اسـت و     مي اند كه نتايج نشان شده

 كرمان كنوني در مركز تاريخي شهر فضاهاي منزوي كمتري را شاهد هستيم.

 :هاي كليدي واژه
 .چيدمان فضايي مراكز تاريخي شهري، الگوي جدايي فضايي،
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 مقدمه -1
شهري در گذشته نقـش بـه سـزايي را در حيـات      مراكز

جمعي ساكنان شهرها بر عهـده داشـتند و كيفيـت حقيقـي     
. يافـت  مـي  تجلـي هـا   شهرنشيني در طول تاريخ،در بستر آن

تغيير و تحوالت ناشي از رشـد تكنولـوژي و ورود مدرنيسـم    
امروزه  .سبب ركود و تغيير نقش بسياري از اين مراكز گرديد

 انـد و  مراكز شهر نقش خـود را از دسـت داده  بسياري از اين 
اين مراكز به جاي اينكه نقـش خـود را بـه عنـوان عنصـري      
هويت بخش در ساختار شهر امروزي داشته باشند در مقابـل  

ايـن عـدم    انـد.  هاي اجتماعي شده محلي براي انواع بزهكاري
انـد كـه پديـده جـدايي      توازن در مراكز شـهري باعـث شـده   

 ييجـدا  ي از شهر به وقوع پيوسته اسـت. مراكز شهر 1فضايي
مسـئله   كيـ  عنوان  به ،ييشناسي فضا از منظر آسيب ييفضا

و  نامتخصصـ  ،نـه يزمايـن  در  در شهر مطرح اسـت.  ياساس
 دراند كه  اي را به انجام رسانده پژوهشگران مطالعات گسترده

در بافـت   ييفضا ييجداتمركز بر روي ها  پژوهش نيا شتريب
در  امـا ؛ بـوده اسـت   ايي قـوميتي در شـهر  يا جـد  ي ومسكون

، بافت شهري پيرامونيساختار  از جدايي بافت تاريخي نهيزم
 مـدنظر مكـاني را   - ياجتمـاع  كرديرو ي كهپژوهش منسجم

تـوان   مـي  تأجـر   بـه امـروزه   است. صورت نگرفته قرار دهد،
 در )مهـم  يعنوان موضوع  به( ييفضا ييجدا دهيپدگفت كه 

و متأسـفانه كـامالً    است وستهيبه وقوع پشهرهاي كشورمان 
  بـه اند؛  اين پديده و عواقب ناشي از آن مورد غفلت واقع شده

دستخوش كامالً  يهمگن شهر اي كه ساختار منسجم و گونه
مراكز تـاريخي   داريپا متوازن و توسعه. لزوم تحول شده است

ريـزي   و برنامـه  يطراحـ  ؛ ضـرورت است يهيبد يامر شهري
 مراكـزي  نيچنـ  يدر بررس دياست كه با يه مهمآگاهانه نكت

ايـن پـژوهش بـه دنبـال راهكـاري جهـت        .رديمدنظر قرار گ
كاربردي الگوي جـدايي فضـايي در مراكـز     بررسي مستدل و

 تاريخي شهري است.
 روش شناسي پژوهش -2

به اهميت شناخت الگوي جدايي  توجهدر اين پژوهش با 
فضايي در مراكز تاريخي شهري بايستي با چارچوبي مشخص 

به اينكه الزم اسـت   توجهبدين ترتيب ابتدا با  بدان پرداخت،
هاي موردي به عنوان مصداقي براي بررسـي مراكـز    كه نمونه

شـهر تهـران بـه عنـوان      شهري مورد اسـتفاده قـرار گيرنـد.   
 ان بــا مــداخالت بســيار زيــاد وپرجمعيــت تــرين شــهر ايــر

گسترش سريع به عنوان اولين نمونه موردي انتخـاب و نظـر   
خواهيم پديده جدايي فضايي را با شـهر ديگـري    مي به اينكه

گسـترش   شـهر كرمـان را كـه بـا تحـوالت و      قياس نمـاييم، 
تري رشد يافته است به عنوان دومين نمونـه مـوردي    منطقي

ن گـذر زمـان بـراي ايـن     همچنـي  به كار گرفته شـده اسـت.  
 مطالعه بسيار حائز اهميت است. براي در نظر گـرفتن زمـان،  
دوره مدرنيسم در كشورمان كه به عنوان نقطه عطفـي بـراي   

تواند به خوبي اين تغييرات را نشان  مي تحوالت شهري است،
 بعـد از  پس جهـت تحليـل كـاربردي، دو دوره قبـل و     دهد.

انـد.   ورد بررسي واقع شدهكرمان م مدرنيسم دو شهر تهران و
هــاي مختلــف تحقيــق را در  ايــن پــژوهش تركيبــي از روش

قياسي بـر مبنـاي    گيرد كه شامل روش تحقيق كمي و برمي
مورد پژوهشي با رويكـردي تحليلـي جهـت بررسـي الگـوي      

جهـت تحليـل    جدايي فضايي در مراكز تاريخي شهري است.
ه هاي موردي با  نمونه فضـايي   - بـه ماهيـت اجتمـاعي    توجـ

 موضوع از روش چيدمان فضايي استفاده شده است.
 مرور ادبيات موضوعي -3

بــه عنــوان عمــل يــا  2در ديكشــنري آكســفورد جــدايي
 3شـود  مـي  وضعيتي است كه كسي يا چيزي از ديگران جـدا 

)Oxford Dictionary, 2017(.  توانـد از   مـي  جدايي در شـهر
 نامنـد.  مي ييهاي مختلفي بيان شود كه آن را جدايي فضا راه

در ادبيات شهرسازي بيشتر به بحث جدايي فضايي در حـوزه  
بـا يـك نـژاد    هـا   جايي كه انسـان  شود. مي مسكوني پرداخته

 كننـد.  مـي  هاي مشترك در كنـار هـم زنـدگي    وساير ويژگي
اي از فاصـله اجتمـاعي    جدايي فضايي به عنوان شكل نهادينه

 زيكي آشكاركه خودش را از طريق جدايي في شود مي تعريف
 (Legeby, 2013: 5). كند مي

 

 
 دياگرام ابعاد جدايي فضايي. 1تصوير

(Reardon & O’Sullivan, 2004: 126) 
 

 2004در سال  5وديويد سوليوان 4در مطالعه سين ريردان
بــراي جــدايي فضــايي چهــار بعــد مختلــف يكنــواختي،       

بندي و انزواي فضايي در نظر گرفته شـده   سازي، خوشه نمايان
به خوبي ايـن ابعـاد نشـان داده شـده اسـت       1تصويراست. در 
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بررسي الگوي جدايي فضايي در مراكز تاريخي شهري با 
  فضايي -رويكردي اجتماعي 

 
نيمه بااليي دياگرام جايي است كه دو الگوي مـدنظر بـه طـور    

بنـدي   يكسان توزيع شده اند و در نيمه پـاييني شـاهد خوشـه   
 .(Reardon & O’Sullivan, 2004: 124-126)فضايي هستيم 

پـردازان مطـرح    ، دو تن از نظريه6لورا ووقان بيل هيلير و
در حــوزه تحليــل فضــاهاي شــهري و پديــدارهاي ناشــي از  

مثابه يك هويت واحـد   اي را با عنوان شهر به مداخالت، مقاله
در  شـده   مطـرح هـاي   يرامون آخرين نظريهپ ،2007در سال 

 شـده  مطـرح مباحث . زمينه چيدمان فضايي را منتشر كردند
شهري و  با محوريت ارتباط ميان شكل و شبكه در اين مقاله

هـاي   فعاليـت  واسـطه  گيري شهرها بـه  چگونگي شكل فرآيند
اند. نتايج اين مطالعات حاكي از آن است كه  انساني ارائه شده

گيري الگوهـاي   عنوان عاملي مؤثر در شكل فرم فضايي بايد به
پيوندي و جـدايي فضـايي در نظـر گرفتـه شـود. تفسـير        هم

ا در ه آنفضايي  -هاي مكاني  ي شهري از طريق شبكهفضاها
 بـه  ابتـدا تئوري چيدمان فضا، گوياي آن اسـت كـه شـهرها    

 مـرور   بـه شـوند و   از طريق الگوهاي مكاني ايجـاد مـي   ساكن 
هسـتيم   هـا  آنجدايي در ساختار  - شاهد درجاتي از انسجام

از مصاديق فرهنگي خواهـد بـود. ايـن     متأثركه اين امر خود 
شـود خـود را در    عامل فرهنگي كـه بـه جـدايي منجـر مـي     

دهـد. بـرخالف    هـاي مسـكوني محلـي نمـايش مـي      محدوده
هاي عمومي كه از اتصال مراكز مختلف با يكديگر پديد  شبكه

پيونـدي فضـايي را بـه     آيند و تالش دارند تا انسجام و هم مي
شـود   اينجا اين پرسش مطرح ميحداكثر ممكن برسانند، در 

كه پس در چه زمان يا مكاني است كـه جـدايي فضـايي بـه     
شود؟ در پاسخ بايد گفت زمـاني كـه جـدايي     معضل بدل مي
شده و شكل و ماهيت فرهنگي خود را  تر فزونفضايي از حد 

هـاي   تـوان تبلـور آن را در طـرح    مي نوعي  بهاز دست بدهد. 
م تجربـه شـد، مشـاهده    مسكن اجتماعي كه طي قرن بيسـت 

كرد. در صورت بروز اين امر، تعامل ميـان جامعـه و فضـا در    
قالب فرهنگي مكان تداوم نيافته و در مقابـل، در قالـب يـك    
مواجهـه خــام ميـان اشــكال جديـد فضــا و فقـدان فرهنــگ     

 ).Hillier &Vaughan, 2007نمايد ( مي جغرافيايي بروز
و عناصـر   مطالعات ساختي ضمن تعيين و تعريـف اجـزا  

با يكـديگر را نيـز مـورد    ها  آني  رابطهي  يك مجموعه، نحوه
دهـد. در حقيقـت چگـونگي تركيـب اجـزا و       مي بررسي قرار

عناصر نيز مد نظر مطالعات ساختي است. اگر اجزا و عناصـر  
با يكديگر رابطه نداشته باشـند. نمـي تـوان از يـك سـاخت      

ي در مشخص بحث نمود، بلكه در آن صورت اجـزاي منفـرد  
يابند. رابطه و پيوستگي  مي كنار يكديگر در يك فضا استقرار

تواند نماد  مي بين اجزا و عناصر شهر بسيار مهم است و حتي
پيوستگي اجتماعي باشـد. اگـر محـيط كالبـدي از رابطـه و      

هاي اجتماعي را با مشكل  پيوستگي برخوردار نباشد، عملكرد
بـط متقابـل ميـان    سازد. بنـابر ايـن الزم اسـت روا    مي مواجه

 .عناصر مختلف شهر مورد بررسي قرار گيرد
پيوند فضـايي و رابطـه ميـان عناصـر در شـهر      ي  مسئله

بوده و هست. شـهرهاي سـنتي ايـران     توجهايراني نيز مورد 
ي  اي هسـتند و آن پيوسـتگي مجموعـه    مبين سـاخت ويـژه  

مركز شهر و محالت از طريق گذرهاي اصـلي و بـازار اسـت.    
در شهر كهن ايراني به نحوي بوده كه گـذرهاي   تركيب شهر

پيوند ميـان عناصـر مهـم شـهر را بـر      ي  اصلي و بازار وظيفه
   ).86-77 :1382عهده داشته اند (برزگر، 

اي از روابـط ميـان    در شهرها، محـيط زنـدگي مجموعـه   
عناصر و مردم است كه البته به صورت اتفاقي با هم تركيـب  

گونـه   ايـن  وي مشخصـي هسـتند.  الگ داراي نظم و اند و نشده
محـيط رابطـه ميـان مـردم را      روابط عمدتاً فضايي هسـتند. 

. شـود  مـي  يا مـانع  نمايد و مي دهد يا آن را تسهيل مي شكل
كند. اصوالً شهرسـازان بـه دنبـال     مي يا پيوند ايجاد جدايي و

 لـزوم اسـتمرار،   ساخت شهر هسـتند. ي  ايجاد به هم پيوسته
عناصر شهر از جمله مسائلي است كـه  ميان ي  رابطه تداوم و

بسياري بر اين اعتقادند كه در  دارند. تأكيدبيشتر آنان بر آن 
 توجـه عناصر بيشتر از امروز مـورد   گذشته رابطه بين اجزا و

سـاخت شـهر، بـه    ي  سيسـتم بـه هـم پيوسـته     گرفته و قرار
قطعات جدا افتاد تبـديل شـده و جداسـازي عملكردهـا كـه      

بـر زنـدگي شـهر     ر مختلف را از بين بـرده، رابطه ميان عناص
براساس اين باور شـهري تشـكيل    منفي گذاشته است. تأثير

اي كه جريان فعاليت قابـل   پراكنده هاي مجزا و شده از بخش
 دركي از آن وجود ندارد.

 روش چيدمان فضايي -4
فضاهاي با ارزش در شـهرهاي كشـورمان در طـي گـذر از     

تحـوالتي   دچـار تغييـر و   زندگي سـنتي بـه زنـدگي امـروزي    
ايجـاد رابطـه ميـان مسـائل      اند. براي حل اين مشكالت و شده

 شـود.  مـي  مكاني از تئوري چيدمان فضايي اسـتفاده  رفتاري و
هـايي اسـت كـه بـه      اين روش مجموعـه اي از نظريـه و روش  

تـوان از آن بعنـوان يكـي از     مي پردازد و مي پديدارشناسي فضا
سـي فضـا نـام بـرد. پيكربنـدي      شنا هاي ريخت مهمترين روش

به عنوان هسته اصلي تحليـل هـاي فضـايي مفهـومي      فضايي،
هاي گراف بوجود آمده است. در ايـن   است كه بر اساس تئوري

هـاي معمـول    هاي فضـايي نـه بـر اسـاس روش     روش سيستم
شـوند.   مي تحليلها  هندسي بلكه براساس توپولوژي فضايي آن

فضا نگاهي نو به شهر و فضاهاي شهري دارد و   نظريه چيدمان
عمالً با مفهوم فضا به عنوان موضوع اصـلي و يـك مفهـوم نـو     
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كند. اين مفهوم جديد عمالً شهر را فضـاهاي بـين    مي برخورد
 كند.   مي هاي ساختماني آن تعريف نه توده وها  توده

نخستين مقولـه مفهـومي كـه در اينجـا بـدان پرداختـه       
ميت بااليي برخوردار است، مسئله شكل شهر شود و از اه مي

و فضاهاي شهري و ارتباط آن با پديـدار افتـراق يـا انسـجام     
روش چيدمان فضا ارتباط كليه فضاهاي شهري  فضايي است.

كنـد و نتـايج را بصـورت     مـي  را با يكديگر تجزيـه و تحليـل  
دهــد. پارامترهــاي  مــي گرافيكــي ارائــه-پارامترهــاي رياضــي

عملكـرد و رفتـار   ي  ند در ايجاد مدلي كه نحوهتوان مي رياضي
بينـي كنـد مـورد اسـتفاده قـرار       را در فضاهاي شهري پـيش 

گيرند. داده گرافيكـي تجزيـه و تحليـل چيـدمان فضـا ابـزار       
شـوند.   مي مطالعات شهري محسوب فرآيندي در مؤثربسيار 

هـاي كالبـدي در بافـت شـهر بـه       دخالـت  تأثيربه نحوي كه 
شـود. روش چيـدمان فضـا روشـي      مي دهصورت گرافيكي دي
بيني حركت عابرپياده و سواره و همچنـين   است كه در پيش

زادگـان،   سطح استفاده از فضـا بسـيار موفـق اسـت (عبـاس     
هــايي  اي از نظريــه و روش ). ايــن روش مجموعــه66: 1381

پردازد. بر ايـن اسـاس،    مي است كه به پديدارشناسي فضايي
تواننـد جريـان حركـات را     مـي  شهريريزان  طراحان و برنامه

ــيش از توســعه ــي سيســتمي  پ ــي   حقيق ــاي شــهري واقع ه
 بيني كنند. پيش

هسـته اصـلي تحليــل ايـن پـژوهش بــر مبنـاي تحليــل      
همپيوندي فضايي است. همپيوندي، نحوه چيده شدن فضاها 
در كنار يكديگر و در روابط آنها با هم است. ايـن مفهـوم بـه    

نمايش دهنـده اهميـت چگـونگي    اين دليل اهميت دارد كه 
ارتباطات فضايي در كل سيستم اسـت. هـر تغييـر در نحـوه     
چيدمان فضاها تغييراتي را در سطح كل ترتيب فضايي ايجاد 
خواهد كرد. به عبارت ديگر، در سطح شهر هرگونه تغييـر در  
نقشه شهر (اضافه يا كم شدن فضا مانند خيابان، فضاي باز و 

ر روابط ترتيب فضايي كل شهر ايجـاد  غير آن) تغييراتي را د
ها  تواند احتمال وقوع فعاليت مي خواهد كرد. چنين تغييراتي

و حوادث را دگرگون سازد. تحقيقات متعدد نشان داده است 
را در هـا   كه هر تغيير در چيدمان فضا، ميزان و نحوه فعاليت

 ).67: 1381زادگان،  فضاها تغيير داده است (عباس
ثرترين عامل ايجاد حركت در شهر، نقـاط  ترين و مؤ مهم

مبدأ و مقصد هستند. مطالعه توليـد حركـت، ايـن دو عامـل     
دهـد و كمتـر بـه نحـوه توزيـع       مي مهم را مورد بررسي قرار

پـردازد.   مـي  حجم حركت در معابر واسط از مبدأ بـه مقصـد  
 معابر واسـط معـابري هسـتند كـه لزومـًا مبـدأ و يـا مقصـد        

قرار ندارند، بلكه بـراي رسـيدن بـه    ا ه كنندگان در آن حركت
عبور كـرد. چگـونگي انتخـاب    ها  مبدأ و مقصد بايستي از آن

اين فضاها به وسيله عابران براي رسيدن به مقصدي خاص و 
از طريق روش چيدمان فضا توضيح داده شده است. بـر ايـن   
اساس انتخاب فضاي واسط براي رسيدن بـه مقصـد ارتبـاط    

 دارد.   دماني فضاهاي شهريمستقيمي با ساختار چي
 

 
 شكل نشانگر منطق حركت طبيعي است .2تصوير

 
دارد ولي بر ترتيب  تأثيربر روي حركت  (A) قطب جاذبه )1

 ي ندارد.تأثيرفضايي 
 تـأثير از آن نيـز   دارد و تأثيربر قطب جاذبه  (M)حركت  )2

 ي ندارند.تأثيرگيرد ولي بر ترتيب فضايي  مي
دارنـد   تـأثير بر حركت و قطب جاذبه  (C)ترتيب فضايي  )3

 متقابل برآن ندارند. تأثيرولي آنها 
به چنين منطقي، حركت در فضا بيش از هر عامل  توجهبا 
در كنار يكديگر و نحـوه  ها  از نحوه چيده شدن فضا متأثرديگر 

 . (Hillier et al., 1993: p31)ارتباط آنها با يكديگر است
فضايي يـك شـهر و تـراكم    رابطه ميان ساختار چيدمان 

شود. از نظر  مي خوانده 7تردد در فضاهاي آن، حركت طبيعي
ي  هيلير، حركت طبيعي بخشي از حركت است كه به وسيله

هـاي موجـود در    و نه جاذبه -ساختار چيدماني فضاهاي شهر
تعيين شده باشد. مشاهدات متعدد نشان داده اسـت   - ها آن

ر هر فضا) نـه بـه دليـل    ترددها در سطح شهر (دي  كه عمده
وجود مقصد يا مبدأ در همان فضا، بلكه به دليـل قرارگيـري   
آن در بخشــي از مســير، از مبــدأ بــه مقصــد اســت. الزم بــه 

دار (از مبـدأ بـه مقصـد)     توضيح است كه حتي حركت هدف
از  - اي عبور كند. مطالعات بسياري بايستي از خطوط وابسته

نشان داده اسـت كـه    -ريجمله در شهر لندن، منطقه بارنزب
سه چهارم ترددهاي موجود در هر فضـاي شـهري بـه دليـل     
ترتيب قرارگيري فضاها در كنار يكـديگر اسـت. بـه عبـارتي     

تر، سه چهارم عابران بـه ايـن دليـل در فضـايي حضـور       ساده
دارند كه بايستي از آن عبـور كننـد، و فقـط يـك چهـارم از      

 .مبدأ يا مقصدشان در همان فضاستها  آن
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 تهران فضايي شهرهاي كرمان و-تحليل اجتماعي -5

نوگرايي كالبدي شهرهاي ايرانـي از شـروع قـرن     فرآيند
در ها  بيستم ميالدي با برنامه گسترده و احداث شبكه خيابان

اين كـار در   اماداخل بافت قديمي شهرهاي قديمي آغاز شد. 
نماهاي خيابان هاي امروزي باقي ماند و به داخل هسته هاي 
قديمي نفوذ نكرد. ساختار سنتي شهر قديمي از كار باز ماند، 
بدون اينكه تغييرات الزم براي انطباق بـا سـاختار مـدرن در    

و امكانات عظيم شهر تاريخي ها  آن داده شود. به رغم قابليت

تـرين هسـته شـهري بـه      قـديمي  و اين امر كه بافت تاريخي
آمـده اسـت، ايـن بافـت از همـان مراحـل آغـازين         مي شمار

نوگرايي، به ميزان زيادي عرصه را به شهر مدرن باخته و اين 
امري است كه با رشد بيشـتر شـهر شـدت يافتـه اسـت. در      
درون اين هسته كهن عناصر كليدي و ساختاري مهم ماننـد  

بـه   توجـه ... قرار داشتند كه با زاده و  امامبازار، مسجد جامع، 
ايــن تغييــرات كالبــدي، نقــش هــاي فضــايي، كــاركردي و  

 تغيير يافته است.ها  عملكردي آن
 

 
 تهران در دوره قبل و بعد از مدرنيسم همپيوندي شهرهاي كرمان و آماريهاي  خالصه شاخص. 1 جدول

 
و كمتـرين هـم    0,615هم پيوندي فراگيـر تهـران قـديم    

و متوسـط هـم پيونـدي فراگيـر      0,236پيوندي فراگير شـهر  
بود، پس در نتيجه تفاضـل بيشـترين و كمتـرين هـم      0,413

آيـد. در   مـي  بدسـت  0,379پيوندي فراگيـر در تهـران قـديم    
توسـط كيـوان كريمـي صـورت      1997تحقيقي كـه در سـال   

 0,482پيوندي شـهرهاي قـديمي ايـران    پذيرفت ميانگين هم 
بدست آمده است. با مقايسه ميانگين هم پيوندي فراگير ايـران  

رسـيم كـه تهـران قـديم داراي هـم       مي و تهران به اين نتيجه
 پيونـدي فراگيــر كمتــر از ميـانگين شــهرهاي قــديمي كشــور  

باشد. در وضـعيت كنـوني، در شـهر تهـران ميـانگين هـم        مي
رسيده و اين در حالي است كه  1,362ه پيوندي فراگير شهر ب

متوسط ايران در وضعيت  )1997(به مطالعات كريمي  توجهبا 
شـهر قـديم بـه     فرآينـد بدست آمده است. اين  1,139كنوني 

جديد تهران نشان دهنده تغييرات فراوانـي در تهـران معاصـر    
هجري قمري متوسط 1300در شهر كرمان قديم حدود  است.

رسـيده اسـت.در   1,066بوده و اكنـون بـه    0,719 همپيوندي
دوره كرمان قديم نسبت به متوسط ايران در آن دوره،متوسـط  

در دوره كنوني كمي باالتر از متوسـط   همپيوندي باالتر است و

تهـران در   همانگونه كه در نمودار مشـخص اسـت،   ايران است.
دوره قديم داراي همگني در بافت بوده وتغييـرات همپيونـدي   

در دوره كنـوني بـه شـدت     اما بسيار محسوس نيست.در بافت 
توسعه يافته و بافت به صورت ناهمگن گسترش يافته اسـت.در  
نتيجه با وجود اينكه همپيوندي در برخي از نقاط مركزي شهر 

در بافت داخلي عمق فضا بـاال رفتـه و در نتيجـه     اماباال است. 
 فضاهاي ايزوله تشكيل شده است.

 اي ديگر رقم خـورده اسـت.   ه به گونهدر شهر كرمان توسع
اي  بافت تاريخي اين شهر برخالف شـهر تهـران داراي توسـعه   

متوازن بـوده و فضـاهاي ايزولـه ايجـاد نشـده اسـت. از نقطـه        
نظربررسي الگوي جدايي فضايي همانگونـه كـه نتـايج تحليـل     

اي رخ داده  در منـاطق حاشـيه   8انزواي فضايي دهند. مي نشان
هسته اصلي بافـت   9سازي فضايي نظر نمايان همچنين از است.

همچنين شاهد  شود باالترين ارزش را دارند. مي كه شامل بازار
نيز نيستيم زيرا شهر در سيستم بـه يـك    10يكنواختي فضايي

در كـل در قبـل از وقـوع     رسيده اسـت.  11بندي فضايي  خوشه
مدرنيسم شاهد فضاهاي شهري متوازن در هر دو شهر كرمـان  

 اند. ن هستيم كه در ساختاري منسجم شكل يافتهتهرا و
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 تهران در دوره قبل و بعد از مدرنيسم نمودار همپيوندي شهرهاي كرمان و. 1 نمودار

 

 
 كرمان قبل از مدرنيسم نقشه هم پيوندي فراگير تهران و. 3 تصوير

 

 
 كرمان كنوني نقشه هم پيوندي فراگير شهر. 4 تصوير

 

Global
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Integration
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Integration dif

Sum of 0.413 تهران قديم 0.85 0.615 0.236 0.379
Sum of 1.362 تهران کنونی 0.254 2.468 0.659 1.809
Sum of 0.719 کرمان قديم 0.12 1.084 0.446 0.638
Sum of 1.066 کرمان کنونی 0.187 1.723 0.492 1.231
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 نقشه هم پيوندي فراگير شهر تهران كنوني .5تصوير

 
پس از وقوع مدرنيسم در شـهرهاي كرمـان و تهـران بـر     
اساس مداخالتي كـه در آن دوره شـكل يافتـه بـود بـر روي      

ديگـر   12انـد. انـزواي فضـايي    بوده مؤثرالگوي جدايي فضايي 
اي رخ نداده است بلكه در بافت هـاي   فقط در مناطق حاشيه

سـازي   همچنين از نظر نمايـان  داخلي به وقوع پيوسته است.
اي پيـدا نمـوده    هاي جديد ارزش ويژه خيابان كشي 13فضايي
نيـز نيسـتيم زيـرا     14همچنين شاهد يكنواختي فضايي است.

سـيده  متنوع ر 15بندي فضايي شهر در سيستم به يك خوشه
در كل در بعد از وقوع مدرنيسم شاهد فضاهاي شهري  است.

تهـران هسـتيم.    نامتوازن در مراكز تـاريخي شـهر كرمـان و   
مـداخالت   به گسترش و توجهميزان جدايي فضايي تهران با 

 بيشتر بوده و متعددي كه نسبت به شهر كرمان داشته است،
بافـت  اين باعث شده است كه فضاهاي منزوي بيشتري را در 

البتـه شـهر كرمـان نيـز از ايـن       داخلي شهر داشـته باشـيم،  
ميـزان آن نسـبت بـه شـهر      اما بهره نبوده است، تغييرات بي

 تهران بسيار كمتر است.
 بندي جمع -6

فضـايي بـراي    -بررسي وتفسير نتـايج تحليـل اجتمـاعي   
رسيدن به مسائل رفتاري واجتماعي گوياي اين واقعيت است 

تـوان ارزش   مي پارامتر همپيوندي فراگير، كه با بكارگيري از
ــاالترين و   آن فضــا را درك نمــود. ــين ب ــر چــه تفاضــل ب ه

نمايـانگر اينسـت     ترين هم پيوندي فراگير بيشتر شود، پايين
فضاهاي ايزوله فضاهايي  كه شهر داراي فضاهاي ايزوله است.

رسـد يـا در    مي هستند كه در آن نظارت اجتماعي به حداقل
همانگونـه كـه    افتـد.  مـي  فعاليت كمتر اتفاق د وآن رفت وآم

مشــخص اســت كــه فضــاهاي داراي عمــق بيشــتر نســبت   
 هاي اصلي داراي همپيوندي فراگيركمتري هسـتند و  خيابان

اين جـدايي فضـايي    شود. مي اين باعث ايجاد جدايي فضايي
هــاي  باعــث ايجــاد فضــاهاي مناســب بــراي انــواع بزهكــاري

 تـوان بـه كمـك ايـن روش،     مي در نتيجه شود. مي اجتماعي
نتايج اين تحليل نشان  پذير را شناسايي نمود. فضاهاي آسيب

بـه گسـترش سـريع و     توجهاز آن دارد كه در شهر تهران با 
در  در مركز شهر فضاهاي ايزوله تشكيل شده است. نامتوازن،

در نتيجـه   اين فضاها نظارت اجتماعي بـه حـداقل رسـيده و   
. هاي اجتماعي شده است نواع آسيبموجب به وجود آوردن ا

به عبارت ديگر توسعه در تهران باعث شـده اسـت كـه بـازار     
در فضـاهاي داخلـي از نظـر جـدايي فضـايي شـرايط        تهران،

ــت،   ــته اس ــي داش ــيار وخيم ــه    بس ــت ك ــالي اس ــن درح اي
همپيوندي به شدت افزايش يافته  هاي اطراف بازار، درخيابان

 هـاي دوره رضـا شـاه و    به عبارت ديگر خيابـان كشـي   است.
 هاي مكـرر باعـث شـده اسـت كـه جـدايي فضـايي و        توسعه
 مركز شهر تهران شـده اسـت.   گيري فضاهاي ايزوله در شكل

در شهر كرمان شاهد هستيم كه طي گذر از زمان قـديم بـه   
در  بوده وتر  توسعه نسبت به شهر تهران بسيار متوازن جديد،

گيـري فضـاهي    عدم شكل مركز شهر شاهد انسجام فضايي و
دهد كه  مي نتايج پژوهش نشان هستيم. ايزوله در مركز شهر

گسترشي در شهر بـر روي كـل سيسـتم شـهر      هر مداخله و
  توانـد در تحليـل   مـي  لذا روش چيدمان فضايي پذير است. اثر

 در ايـن روش  باشـد،  مـؤثر اجتمـاعي شـهر بسـيار     - فضايي
هـاي   ر شـبكه نگـ  كـل  منـد و  به رويكرد نظام توجهتوان با  مي

ــه آســيب شناســي اجتمــاعي   شــهري را بررســي نمــود و ب
تـوان از آن بـراي    مي به پژوهش انجام شده توجهبا  پرداخت.

با ايـن   پذير اجتماعي استفاده نمود. شناسايي فضاهاي آسيب
دسترسـي   توان دريافت كه چگونه عدم وجود ديد و مي روش
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ايجـاد   به برخي فضـاهاي شـهري باعـث ايجـاد مشـكالت و     
نتيجـه پـژوهش نمايـانگر    گردد.  مي فضاهاي بي دفاع شهري

تواند بر مبناي عامل ديد  مي اين موضوع است كه اين راهكار
گـردد. فضـاهاي    مي سازي دسترسي كه بوسيله گراف شبيه و

يا در بحث طراحي فضـاهاي   پذير را شناسايي نموده و آسيب
اجتماعي آن توان اثرات  مي شهري قبل انجام هرگونه مداخله

به عبـارت ديگـر روش چيـدمان فضـايي بـر       ررسي نمود.برا 

به عنوان چـارچوبي تحليلـي    تواند مي مبناي ترتيبات فضايي
معضالت شـهري مثـل    براي حل جنبه اجتماعي مشكالت و

 عدم نظارت اجتماعي ... بكار گرفته شود. هاي فضايي، جدايي
جهت  امات البته شناخت الگوي جدايي فضايي اولين گام اس

هـاي   بر طرف كردن مشكالت آن بايستي بـا اتخـاذ سياسـت   
انسجام بخش فضايي از بروز پديده جدايي فضا جلوگيري بـه  
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