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رابطه پیکرهبندی فضایی و متغیرهای محیطی در
سکونتگاههای غیررسمی*
نمونه مطالعاتی :محله حصار شهر همدان
حسن سجادزاده** ،1محمدسعید ایزدی ،2محمدرضا حقی
 1استادیار گروه طراحی شهری ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران.
 2استادیار گروه طراحی شهری ،دانشگاه بوعلی سینا  ،همدان ،ایران.
 3دانشجوی دکتری طراحی شهری ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران.
3

(تاریخ دریافت مقاله ،95/6/2 :تاریخ پذیرش نهایی)95/9/3 :

چکیده
ســکونتگاههای غیررســمی از جمله بخشهایی از شهر هســتند که بدون برنامه و با حداقل امکانات و
خدمات شــکل گرفتهاند و لذا جزو اولویتهای مدیریت شــهری برای خدماترســانی و ارتقای کیفیت
زیســت تلقی میشــوند .در این میان ،یافتن هرگونه راهکاری که با کمترین هزینه و مداخله مستقیم،
تغییــرات مثبتــی در ایــن محالت ایجاد کنــد ،حائز اهمیت اســت .از همینرو ،در ایــن پژوهش فرضیه
وجــود رابطــه میــان پیکرهبندی فضایی و کیفیت محیطی این محالت مورد بررســی قرار گرفته اســت.
بــه همیــن منظــور ،محله حصار شــهر همدان به عنوان نمونــه مطالعاتی انتخــاب و  30معبر آن به طور
تصادفی گزینش شــدهاند .برای ســنجش وضعیت متغیرهای محیطی به برداشت میدانی اقدام شده
اســت و برای پارامترهای پیکرهبندی از نرمافزار  Depth mapکمک گرفته شــده است .در ادامه دادهها
وارد نرمافزار  SPSSشــده و از مدل تحلیل رگرســیون چندمتغیره خطی برای ارزیابی رابطه پارامترهای
پیکرهبندی (متغیر مســتقل) و متغیرهای محیطی (متغیر وابســته) اســتفاده شــده اســت .یافتههای
پژوهش نشــان میدهد «کیفیت ابنیه»« ،نور و روشــنایی» و «کاربریهای تجاری» به ترتیب بیشترین
ارتباط را با پارامترهای «همپیوندی محلی»« ،طول معابر» و «عمق» دارند .از همینرو ،به نظر میرسد
بتوان با تغییراتی در پارامترهای پیکرهبندی ،نتایج مثبتی را در متغیرهای محیطی متصور شد.

واژههای کلیدی
پیکرهبندی فضایی ،چیدمان فضا ،سکونتگاه غیررسمی ،کیفیت محیطی ،همدان.
.

*ایــن مقالــه برگرفتــه از مطالعات رســاله دکتری نگارنده ســوم با عنوان« :نقــش پیکرهبندی فضایی بر امنیت ســکونتگاههای غیررســمی ،نمونه
مطالعــه شــهر همــدان» اســت که بــا راهنمایی نگارنده اول و مشــاوره نگارنده دوم در دانشــکده هنر و معماری دانشــگاه بوعلی ســینا همدان در
حال انجام است.
** نویسنده مسئول :تلفن ،09188370039 :نمابر.E-mail: h.sajadzadeh@gmail.com ،0813-44227852 :
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مقدمه
ایــران بــه عنوان یکی از کشــورهای در حال توســعه که در چند
دهــه اخیــر بــا مهاجرتهای گســتردهای میان شــهرها و روســتاها
مواجــه بــوده اســت ،در بســیاری از شــهرهای بزرگ خود با مســاله
شــکلگیری نواحی گروههای کمدرآمد و مهاجرنشــین روبرو شــده
اســت .ایــن نواحــی کــه بــه صــورت غیررســمی در شــهرها شــکل
میگیرند ،به دلیل فقدان برنامه قبلی و عدم تامین خدمات مورد
نیاز ســا کنین ،با کیفیت محیطی نازلی مواجه هســتند .مهمترین
مشکالت محیطی در این سکونتگاهها مربوط به ساختار کالبدی،
کیفیت بصری و تامین تسهیالت و امکانات ضروری برای سا کنین
است (سجادزاده و همکاران .)82 ،1395 ،با شکست رویکردهای
قهریه نســبت به ســکونتگاههای غیررســمی در دهههای گذشــته
همچــون نادیــده گرفتن ،تخلیه اجباری ،تخریب ،بازســازی و ،...
امــروزه رویکرد توانمندســازی و ریش ـهیابی مســائل این محالت در
دستور کار قرار گرفته است .در این میان ،ریشهیابی و حل مسائل
محیطی و کالبدی محالت از اهمیت بســزایی برخوردار اســت چرا
که بسیاری از رفتارها و فعالیتهای سا کنین از آن تاثیر میپذیرند.
ســکونتگاههای غیررســمی که به عنوان محالت جــدا افتاده از
شــهر تلقــی میشــوند ،نه تنها بــه لحــاظ اقتصادی بلکــه به لحاظ
اجتماعی و محیطی نیز نســبت به دیگر محالت شــهر با مشــکالت
متعددی روبرو هستند .اما نکته حائز اهمیت در تحلیل مسائل و
ارائــه راهحل برای آنها ،توجــه به روابط عوامل مختلف بر یکدیگر و
پیچیدگیهای آن است چنانکه بسیاری از مسائل اجتماعی متاثر
از خصوصیات کالبدی و اقتصادی هستند و بالعکس .از همینرو،
در این پژوهش به تحلیل رابطه پیکرهبندی فضایی و خصوصیات
محیطی سکونتگاههای غیررسمی پرداخته شده است.
منظور از پیکرهبندی فضایی ،نحوه چیده شــدن فضاها در کنار
یکدیگــر و ارتبــاط متقابــل آنهــا بــا هم اســت .بدین ترتیــب میتوان
نتیجــه گرفت کــه هر تغییر در نحوه چیدمان فضاهــا ،تغییراتی را در
ســطح کل پیکرهبنــدی فضایــی ایجــاد خواهد کــرد .بــه عبارتی ،در
سطح شهر هر گونه تغییر در نقشه شهر (اضافه یا کم شدن یک فضا
ماننــد خیابــان ،فضای بــاز و  ،)...تغییراتــی را در روابط پیکرهبندی
فضایی کل شهر ایجاد خواهد کرد .چنین تغییراتی میتواند احتمال
وقــوع فعالیتهــا و حــوادث را دگرگــون ســازد (عباســزادگان،1381 ،
 .)67تحقیقــات متعدد داخلی (ایزدی و شــریفی1394 ،؛ صادقی و

همکاران1391 ،؛ لطفی و بختیاری1392 ،؛ جعفریبهمن و خانیان،
 )1391و تحقیق��ات خارج��ی (Friedrich et al., 2009; Jeong et al.,
 )2015; Rodriguez et al., 2012; Omer & Goldblatt, 2012نشــان
داده است که هر تغییر در چیدمان فضا ،میزان و نحوه فعالیتها را
در فضاها تغییر داده است.
یکی از مبانی روش چیدمان فضا ،وجود رابطهای دو سویه میان
فضــا و الگوهــای اجتماعی-فرهنگــی اســت که ایــن روش بــا کاربرد
مفهوم پیکرهبندی (ترکیب) در فضاهای شهری به دنبال کشف آن
اســت .در این معنا شــکل شهرها انعکاس شــیوه زندگی شهروندان
است و شهرها را میتوان تبلور عینی زمینههای تاریخی ،اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و  ...دانســت (عبــاسزادگان و همکاران،1391 ،
168-167؛ بحرینــی و تقابــل .)6 ،1390،عــاوه بــر ایــن در بســیاری
موارد مشاهده میشود که برخی از معابر شهری به سبب موقعیت یا
ساختار ویژهای که دارند ،طیف خاصی از ابنیه ،کاربریها و خدمات
را در جدارههـ�ای خود باعث میشـ�وند .چنانکـ�ه مطالعات مختلف
(�Reis & Rosa, 2012; Baran et al., 2008; Min et al., 2012; Mo
 )hamed et al., 2013نشان میدهد ،بین ساختار و فرم فضایی شهر
و فرایندهــای اجتماعــی و اقتصــادی رابطــه معناداری وجــود دارد.
از همینرو ،این پژوهش در پی پاســخ به این ســوال اســت که
آیــا میتوان ارتباطی میــان کیفیت نازل برخی متغیرهای محیطی
و وضعیــت پیکرهبندی معابر یافت؟ به طــور مثال ،آیا پایینبودن
کیفیــت ابنیــه در یــک معبــر نســبت بــه معبــری دیگــر ،میتوانــد
ارتباطــی بــا موقعیــت و جایگاه این معبر در ســاختار محله داشــته
باشــد یا خیر؟ برای پاســخ به این ســوال و ســواالت مشــابه آن ،در
ایــن پژوهــش ،وضعیــت برخــی از متغیرهــای محیطــی (کالبــدی)
همچــون کیفیــت ابنیــه ،نــور و روشــنایی ،کاربریهــای تجــاری،
تعــداد طبقات ابنیــه ،عمر ابنیه و اراضی بالاســتفاده در  30معبر از
محله حصار شــهر همدان برداشــت شــده و ارتباط این متغیرها با
پارامترهــای پیکرهبندی فضایی مورد تحلیل قرار گرفته اســت .در
ادامه ،ارتباط و همبستگی این متغیرها با پارامترهای پیکرهبندی
فضایی معابر مورد بررسی قرار گرفته است .در صورت اثبات وجود
رابطه میان پارامترهای پیکرهبندی و متغیرهای محیطی میتوان
انتظــار داشــت بــا مداخالتــی مختصــر در ســازمان فضایــی محله،
تاثیرات قابل توجهی در کیفیت محیطی بافت مشاهده نمود.

مبانی نظری تحقیق
 -1-1پیشینه تحقیق
ارتبــاط و همبســتگی بیــن فرایندهــای توســعه اجتماعــی-
اقتصــادی و فرمهــای فضایــی همــواره مــورد توجــه جغرافیدانان

و جامعهشناســان بــوده اســت .امــا بــه طــور مشــخص ،بــا طــرح و
ظهــور پارادایم علم فضایی و نقد اســتثنا گرایی در جغرافیا توســط
کــورت شــیفر در ســال  1953و گســترش و تثبیــت ایــن پارادایــم
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توســط جغرافیدانانــی چــون پترها گ ،دیوید هــاروی و تحقیقات
جامعهشناسانی مانند وبر ،هانری لوفور و امانوئل کاستلز در مورد
تاثیرات متقابل فرمها و فرایندها ،وجود این ارتباط بیش از پیش
مــورد توجــه جــدی جامعهشناســان و جغرافیدانــان قــرار گرفتــه
اســت (عبــاسزادگان و آذری .)39-48 ،1391 ،در ادامــه به برخی
پژوهشهــای صــورت گرفتــه کــه بــه بررســی پیکرهبنــدی فضایــی
محالت غیررسمی پرداختهاند اشاره شده است.
هیلیر و همکاران ( )2000در مطالعه خود بر روی شــهر سانتیا گو
در شیلی نشــان میدهند شیوه پیوند ســکونتگاههای فقیرنشین
به کل شــهر و همچنین شــیوهای که از طریق آن میتوان از الگوی
حرکت طبیعی در شــهرها ســود برد ،نقش اساســی در ارتقا یا زوال
این ســکونتگاهها در طوالنی مدت ایفا میکند .آنها برای رســیدن
بــه ایــن نتایــج 17 ،شــهرک مســکونی را بــه لحــاظ شــاخصهای
کالبدی مســکن ،شاخصهای محلی و اجتماعی مورد تحلیل قرار
داده و ارتباط آنها را با ویژگیهای ساختاریشان مورد تحلیل قرار
دادهاند (.)Hillier et al., 2000
کیــم و ســون ( )2002در پژوهــش خــود با عنــوان تحلیــل رابطه
ترا کــم کاربــری ســاختمانهای اداری و پیکرهبنــدی خیابانهای
شــهری ،به این نتیجه رسیدند که میان این دو متغیر همبستگی
وجود دارد (.)Kim & Sohn, 2002
ووگان ( )2007در بررســی رابطــه جــدا افتادگــی کالبــدی و
اقتصــادی محــات فقیرنشــین و حاشیهنشــین لنــدن در ابتــدا و
انتهــای یــک دوره ده ســاله ( ،)1999-1989تغییــرات ســاختاری و
اجتماعی-اقتصــادی ایــن بافتهــا را مــورد بررســی قــرار میدهد.
وی برای بررســی این ارتبــاط ،هفت منطقه با شــرایط اقتصادی-
اجتماعــی متفــاوت را انتخــاب میکند .این محــات از پایینترین
تــا باالتریــن ســطح اقتصــادی تشــکیل شــدهاند .مطالعات نشــان
میدهــد بیــن ســاختار فضایــی محــات فقیرنشــین و ثروتمنــد
تفاوتهای چشــمگیری وجود دارد و تغییرات ساختاری در برخی
از ایــن محــات در طول دوره یاد شــده منجر به تغییــرات کالبدی
شده است .عالوه بر این ،محدودههایی که دارای ساختار فضایی
مناســبی نبودند اما ســاختار اقتصادی مناسبی داشتند ،در طول
این دوره بخش عظیمی از خانوارهای سا کن بومی خود را از دست
داده و جای خود را به مهاجرین کم درآمد دادهاند .وی در بررسی
محالت مهاجرنشــین و حاشــیه شــهر لندن ،دریافته است که این
محالت معموال در همجواری معابری با درجه همپیوندی بســیار
بــاال شــکل میگیرنــد .او بیــان م ـیدارد کــه ا گرچه ایــن محالت در
درون خود ساختاری مناسب دارند و معابر و فضاهای این بافتها
در مقیــاس محلــی از همپیونــدی خوبــی برخوردار میباشــند ،اما
درجــه همپیوندی آنها با بافتهای اطراف کم میباشــد .او ادامه
ً
میدهد که معموال در این بافتها خیابانی که از بیشــترین درجه
همپیونــدی برخوردار میباشــد ،با همپیوندتریــن خیابان منطقه
و یــا شــهر تقاطــع دارد کــه باعــث حیــات بافــت از نظــر اقتصــادی
میشــوند امــا دیگر معابــر بافت از بافتهــای اطراف جــدا افتاده و
تنهــا بــا همــان خیابــان اصلــی کار میکننــد .وی همچنیــن بیــان
میکند که در محالت فرســوده ،تعداد پیچهایی که باید طی شود

تا از محله به مرکز شهر و یا یک مرکز فعالیتی مهم رسید ،به مراتب
بیشــتر از محالت اطراف آن میباشــد و این نشان میدهد که این
محالت با اینکه در کنار محالت داخل شــهری دیگر قرار گرفتهاند،
اما دورتر از محالت دیگر نسبت به مرکز شهر و یا خیابانهای اصلی
میباشند (.)Vaughan, 2007
هیلیــر و ووگان ( ،)2007بــرای شــناخت خصیصههــای کالبدی
بافتهــای فرســوده و کمتــر توســعه یافتــه شــهر لنــدن ،از روش
چیدمــان فضــا اســتفاده کردهانــد .آنهــا دریافتنــد کــه پیچیدگــی
ایــن بافتهــا ،کاهش قابل مالحظــه در طول خطــوط محوری در
نقشــه خطــی و نیــز کاهــش نظــم و ســاختار درون بافتها نســبت
بــه بافتهــای اطــراف از جملــه خصیصههای بافتهای فرســوده
ً
اســت .عــاوه بــر ایــن آنهــا دریافتنــد کــه اینگونــه بافتهــا معموال
در لبههــا از همپیونــدی باالیــی برخــوردار هســتند در حالی که در
مرکز بافت معموال از میزان همپیوندی به شــدت کاســته میشود
(.)Hillier & Vaughan, 2007
چانــگ ( )2011در مقالــهای بــا عنــوان جــرم اجتماعــی یــا جــرم
فضایی؟ ،بــه ارزیابی اثرات عوامل اجتماعی ،اقتصادی و فضایی بر
نرخ جرم پرداخته است .در این پژوهش که بر روی  6ناحیه شهری
صورت گرفته اســت ،مشخص شــد که در شهرهای بزرگ ،نواحی با
وضوح بیشتر ،آسیبپذیری کمتری دارند (.)Chang, 2011
کریمی و پرهام ( )2012در پژوهشی به ارائه رویکردی جدید برای
بازآفرینی ســکونتگاههای غیررســمی پرداختهاند .آنهــا در مطالعه
خــود بــه بررســی مشــکالت اجتماعــی و کالبــدی ســکونتگاههای
خودرو در شــهر جده عربســتان پرداختهاند و با استفاده از تکنیک
تحلیل چیدمان فضا در کنار ســایر متغیرهای اجتماعی و کالبدی
بــه راهکارهــای عملیاتــی بــرای ارتقــای ایــن ســکونتگاهها دســت
یافتهاند (.)Karimi & Parham, 2012
 -2-1پیکرهبندی فضایی
ً
اصــوال توجــه بــه ســاخت شــهر در شهرســازی متاثــر از دیــدگاه
ساختگرایان از ابتدای دهه  1960است .در ابتدای دهه  ،60گروه
ده 2کوشــیدند در مخالفت با عملکردگرایی ،با شــهر به عنوان یک
کلیــت واحــد برخــورد کننــد .در ایــن مکتــب ،نظریهپردازانی چون
ادموند بیکن ،کریســتوفر الکســاندر و لینچ به اهمیت فضاهای باز
شهری  -که شبکه معابر بیشترین سطح آن را تشکیل میدهند-
بــه عنوان مهمترین عنصر ســاختار فضایی کــه میتواند ارتباطات
فضایــی و انســانی را تقویــت نمایــد ،اشــاره میکننــد .پــس از آن در
اواخــر دهــه  ،1970پرفســور بیــل هیلیــر همــراه بــا جولین هنســن،
نظریــه و روش چیدمــان فضــا را بــرای شــناخت ســاختار فضایــی
و پیکرهبنــدی شــهر ارائــه کردنــد و بــر اســاس آن بــه چگونگــی اثــر
متقابل ســاختار پیکرهبندی فضا و ســازمان اجتماعی و رفتارهای
اجتماعی پرداختند.
از دیــدگاه ایــن نظریــه ،ارتباط بیــن فعالیت و فضــا بیش از آنکه
در خصیصههــای فضــا بــه صــورت انفــرادی قابــل تعریــف باشــد،
در ارتباطــات موجــود بیــن فضاهــا یا همان ســازمان فضایــی و نیز
ارتباطات بین مخاطبین و تعامالت اجتماعی ،قابل درک و تعریف
1
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اســت (ســیادتان و پورجعفــر .)29 ،1393 ،در ایــن نظریــه ،ابتــدا
شــهر به یک سیســتم گسسته متشــکل از طوالنیترین کانالهای
بصری-حرکتی تقســیم میشــود که مخاطبــان در آن حرکت کرده
و ســاختار شــهر را درک میکنند .ســپس هر کدام از این کانالهای
بصری-حرکتــی بــرای تحلیلهــای پیشــرفتهتر بــا یک خط نشــان
داده میشــوند و در مرحلــه بعــد بــر اســاس تحلیلهــای ریاضــی و
گــراف ،تقاطــع این خطوط بــا یکدیگر مورد بررســی قــرار میگیرند،
بدیــن ترتیــب کــه تقاطــع هــر دو خــط ،نشــاندهنده ارتبــاط آنهــا
بــا یکدیگــر اســت و به دنبــال آن خطی که بــا خطوط دیگــر تقاطع
بیشــتری داشته باشد ،با عناصر بیشــتری در شبکه ارتباط داشته
و در نتیجــه در دســترستر خواهــد بود (ریســمانچیان و بل،1390،
 .)73تصویــر ،1بــه صــورت شــماتیک شــبکهای از معابــر را نشــان
میدهــد کــه نحوه چیدمــان و ارتباط آنهــا را با طیفــی از رنگ تیره
تا روشــن مشــخص کرده اســت .همانطــور که در گــراف متناظر آن
نیز مشــخص اســت ،خــط تیره رنــگ دارای بیشــترین همپیوندی
با مجموعه خطوط اســت و هر چه همپیوندی کمتر شــده اســت،
رنگ خطوط نیز روشنتر شده است.
اصلیتریــن پارامترهــای تحلیــل پیکرهبنــدی فضایــی شــامل
7
طول معابر[ 3مســتقیم] ،عمــق ،4همپیوندی ،5انتخاب 6و اتصال
است که در جدول  ،1توضیح کوتاهی از تفسیر هر یک آمده است.

بنابــر آنچــه در خصــوص پیکرهبنــدی فضایــی و پارامترهای آن
مطــرح شــد ،از ایــن الگو میتــوان برای تحلیــل ســاختار مجموعه
فضاهــا در مقیاسهــای مختلــف از ســاختمانها گرفته تا شــهرها
بهــره بــرد و به نقــاط ضعف یا قــوت فضاها پــی برد .با ایــن وجود،
انتقاداتــی بــر تحلیــل چیدمــان فضــا وارد اســت کــه از آن جملــه
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• اســتفاده از نقشــه دوبعــدی بــرای تحلیــل فضاهــای شــهری
(در حالیکــه فضاهای شــهری ســه بعــدی و همراه بــا کیفیتهای
مختلف محیطی هستند)
• عــدم در نظرگرفتــن تاثیــر ویژگیهایی همچون نــوع مصالح،
شیب و توپوگرافی ،رنگ و تزیینات فضا ،کاربریها ،ارتفاع جداره،
اقلیم ،عناصر مستقر در فضا ،عوامل فرهنگی و اجتماعی و غیره در
تحلیل ساختار و رفتارهای سا کنین
• تحلیــل ســاختار بــر اســاس خصوصیــات توپولوژیکــی (در
حالیکه بسیاری از فعالیتها و رفتارهای مردم متاثر از ویژگیهای
متریک فضا است)
ً
• ترسیم نقشه خطی شهر ،صرفا با در نظر گرفتن بخشی از واقعیت
بافت شهری که تا حدودی خطاپذیر و تصادفی خواهد بود.
در پاســخ به این ضعفها به دو نکته مهم باید اشــاره داشــت:
نخست آنکه در برخورد با پدیده پیچیدهای مانند شهر ،مدلسازی

تصویر  -1نمایش پیکرهبندی فضایی ساختار شماتیک از شبکه معابر.
جدول  -1تفسیر پارامترهای پیکرهبندی فضایی.

پارامتر

تفسیر

طول معابر
[مستقیم]

• طول معابر نشاندهندهی میزان پیچیدگی و بینظمی در ساختار معابر یک محله است.
ً
• هر چه میانگین طول معابر در محلهای کمتر باشد ،بیانگر بافت درهم تنیده ،ارگانیک و احتماال بیضابطه بودن ساخت و سازهاست.
• ا گر انحراف معیار طول معابر زیاد باشد ،از اختالط بافت ارگانیک و منظم حکایت دارد.

همپیوندی
کالن

• همپیوندی ،اصلیترین مفهوم چیدمان فضاست.
• ارزش میزان همپیوندی هر خط (فضا) ،میانگین تعداد خطوط (یا فضاهای) واسطی است که بتوان از آن به تمام فضاهای شهر رسید.
• هر چه میزان همپیوندی در یک فضا بیشتر باشد ،آن فضا دارای انسجام بیشتری با دیگر فضاها و کلیت سازمان فضایی یک شهر دارد.

همپیوندی
محلی

• در همپیوندی مقیاس محلی ،برخالف همپیوندی کالن ،به ارتباط و انسجام درونی محله پرداخته میشود.
• هر چه میزان همپیوندی محلی بیشتر باشد ،محله از وحدت و یکپارچگی درونی قویتری برخوردار است.

عمق

• عمق از یک فضا به این معناست که برای رسیدن به آن فضا بایستی از چند فضای دیگر عبور کرد یا به عبارتی عمق نشاندهندهی تعداد
تغییر جهاتی است که برای رسیدن از یک فضا به فضای دیگر الزم است.
ً
ً
• غالبا رابطهای قوی میان عمق فضاها و زمینهای مخروبه (و بالاستفاده) وجود دارد به طوریکه این قسمتها عمدتا در عمق زیاد قرار دارند.

اتصال

• اتصال عبارت است از تعداد گرههایی که با یک گره ارتباط مستقیم دارند.
• یعنی هر چه تعداد اتصاالت بیشتر باشد ،ارتباطات با دیگر فضاها بیشتر خواهد بود.
• مقدار عددی اتصال ،بیانکننده تعداد دسترسیهای منتهی به فضای مورد نظر است.

انتخاب

• این نقشه ،مسیرهایی را نشان میدهد که احتمال استفاده از آنها برای رسیدن به مقاصد شهری (معابر با میزان همپیوندی باال) زیاد است.
• بیانگر این است که احتمال اینکه عابر پیاده برای حرکت در فضاهای شهری این دسته از معابر را انتخاب کند بیشتر است.
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امــری ضــروری اســت ولــی گســتردگی عوامــل موثــر بــر شــهر امکان
ارائــه الگویــی واحــد و همهشــمول را ناممکــن میکنــد کــه تئــوری
چیدمــان فضــا نیــز از این قاعده مســتثنی نیســت .دوم آنکه نباید
ً
انتظار داشــت صرفا با تحلیل پیکرهبندی فضایی به پیشــنهادات
قطعــی و نهایی دســت یافت ،بلکــه از این روش باید در کنار ســایر
تئوریهــا و روشهــای مکمل اســتفاده نمود .بنابرایــن در صورت
تطابق یافتههای حاصل از روش چیدمان فضا با واقعیت و نتایج
ســایر تحلیلهــا میتــوان از آن بــرای بیــان پیشبینیهــا و ارائــه
پیشــنهادات بهره برد .از همینرو ،در این مقاله تالش شــده است
ضمن اســتفاده از تحلیل چیدمان فضا ،تفسیرها و پیشنهادات با
واقعیات و ویژگی محله تطابق داده شود.
 -3-1خصوصیات مشترک سکونتگاههای غیررسمی
اســکان غیررســمی بــه شــیوه و فضــای خاصــی از زندگــی گفتــه
میشــود کــه در تمامــی جهــات سیاســی ،اجتماعــی ،فرهنگــی،
کالبدی ،حقوقی ،سابقه استقرار ،نحوه شکلگیری و سیر تحوالت
تاریخی با کل شــهر و بخش مجاور خود تفاوت اساســی و فاحشــی
دارد .مســکن غیرمعمــول ،خیابانها و کوچههــای تنگ و باریک،
مشــکالت زیس ـتمحیطی و بهداشــتی ،فزونــی و ترا کــم جمعیت،
فقــر فرهنگــی و آســیب اجتماعــی ،آســیبپذیری در برابــر حــوادث
طبیعی ،ســطح پایین برخورداری از تاسیسات و خدمات شهری،
اشــتغال غالــب در مشــاغل غیررســمی ،تصــرف غیرقانونــی زمین و
عــدم مالکیــت قانونــی بر آن و  ...از ویژگیهای اســکان غیررســمی
اســت (احدنــژاد و علیپــور .)25-24 ،1392 ،در ســطح جهانــی،
ســازمان اسکان بشــر به تعریف شــاخصهای کلی برای شناسایی
محالت فقیرنشــین در ســطح جهان به شــرح زیر پرداخته اســت.
یــک خانــواده زاغهنشــین متشــکل از یک یــا گروهی از افــراد که زیر
یــک ســقف و در یــک منطقــه شــهری زندگــی میکننــد میشــود،
کــه فاقــد یک مــورد و یا تعــداد بیشــتری از پنــج امکانات زیر اســت
(ایراندوست و همکاران:)45 ،1393 ،
 مســکن بــادوام (یــک ســازه دائمی به منظــور فراهــم نمودنمحافظی در برابر شرایط شدید آب و هوایی)،
 منطقــه مناســب بــرای زندگــی کردن (بیش از ســه نفــر از یکاتاق استفاده نکنند)،
 دسترســی به آب ســالم (آبی کــه کافی و ارزان قیمت باشــد وبدون تالش فراوان به دست آید)،
 دسترسی به امکانات بهداشتی اصالح شده (توالت خصوصییا عمومی به اشترا ک گذاشته شده با تعداد اندکی از افراد)،
 امنیــت تصــرف (از لحاظ عملی و قانونی موقعیت امن تصرفو محافظت در برابر تخلیه اجباری).
 -4-1خصوصیات پیکرهبندی فضایی سکونتگاههای غیررسمی
مطالعات بسیاری نشان داده است که در شهرهایی که فاصله
ویژگی فضایی (میزان همپیوندی) در آنها خیلی زیاد شــده است،
رابطه متقابل ســا کنان و غریبهها کم شــده ،به نوعی که احســاس
ایزولــه بــودن در آنهــا القــا میشــود .ایــن فضاهــا ایزولــه میشــوند

چون دسترســی به آنها دشــوار میگردد و در نتیجـ چنین تحولی،
بافتهای درونی به لحاظ کالبدی ،اجتماعی و فرهنگی مضمحل
میشــوند (عباسزادگان .)74 ،1381 ،دونالــد اپلیارد ،ارتباط بین
جداافتادگی کالبدی و اجتماعی را پررنگ کرده و میگوید محالتی
کــه از نظر کالبدی جدا میباشــند ،فعالیتهــای اجتماعی را نیز به
انزوا ترغیب میکنند (عباسزادگان و همکاران .)164 ،1391 ،آنچه
در بافتهــای حاشــیهای اهمیت ویــژه مییابد ،توجه به ســاختار
کالن در پیونــد ایــن بافتهــا بــا کل شــهر میباشــد .چــرا کــه ایــن
بافتها ســاختار درونی همپیوندتری نســبت بــه بافتهای درون
شهر دارند .در واقع این بافتها مانند جزایری در کنار شهر به طور
نیمه مســتقل در حال عملکرد هســتند و یک انســجام اجتماعی-
قومی نیز در آنها دیده میشود (همان.)175 ،
ً
ا گرچــه جداافتادگــی محــات غیرررســمی غالبــا در همــه ابعــاد
اقتصــادی ،اجتماعــی و کالبــدی مشــاهده میشــود ،امــا ایــن
جداافتادگــی در محــات مختلف و از جنبههای مختلف ،یکســان
نیســتند و حتــی در مــوارد متعــددی نیــز محــات مرفهنشــین از
پیکرهبندی فضایی شهر خود را جدا کردهاند .با همه این تفاسیر،
ارتبــاط متقابــل جنبههای اقتصادی ،اجتماعــی و کالبدی ،امری
بدیهی است و لذا میتوان انتظار داشت با بهبود یکی از جنبهها،
در سایر جنبهها نیز شاهد پیشرفت و بهبود شرایط بود .همین امر
ســبب شد تا در این پژوهش ،به آزمودن ارتباط میان پیکرهبندی
معابر و برخی خصوصیات محیطی آنها پرداخته شود.

 -۲روش تحقیق
پژوهش حاضر با روش تحلیلی-تفســیری و مبتنی بر مطالعات
اســنادی و آزمون فرضیه بر روی نمونه موردی انجام گرفته است.
در آغــاز ،مبانی نظــری پژوهش از طریق مطالعــات کتابخانهای به
دســت آمــده اســت .در مرحله بعد بــه منظور تحلیــل پیکرهبندی
فضایــی محلــه انتخابــی ،اقــدام بــه تهیــه نقشــه بلوکبندی شــهر
شــده اســت تــا از ایــن طریــق فضاهــای پــر و خالــی (خیابانهــا و
میدانهــا) از یکدیگــر تفکیــک شــوند .در مرحلــه بعــد ،بــه کمــک
نرمافزار  ،Depth mapنقشــه خطی 8برای شــهر ترسیم شده است.
بــا تهیــه نقشــه خطــی شــهر ،مولفههــای مختلــف پیکرهبنــدی
فضایــی ماننــد همپیونــدی ،عمــق ،اتصــال و  ...اســتخراج شــده
اســت .از ســوی دیگــر 30 ،معبــر مســتقیم در محلــه حصــار به طور
تصادفی انتخابشده و خصوصیات کالبدی آنها همچون کیفیت
ابنیــه ،عمــر ابنیــه ،نــور و روشــنایی و  ...برداشــت شــده اســت بــه
طــوری کــه برای هــر معبر با توجــه به هــر متغیر کالبــدی ،امتیازی
از  0تــا  20اختصاص یافته اســت .در ادامه پارامترهای پیکرهبندی
(استخراجی از نرمافزار  )Depth mapو متغیرهای کالبدی (حاصل
برداشت میدانی) ،برای  30معبر انتخابی وارد نرمافزار  SPSSشده
اســت .ســپس با مدل تحلیــل رگرســیون چندمتغیره خطــی( 9و با
روش گام بــه گام ،)10ارتبــاط میــان ایــن دو گــروه از متغیرهــا مــورد
بررســی قــرار گرفته اســت که بر این اســاس ،در هر بــار اجرای مدل
یک متغیر کالبدی به عنوان متغیر وابســته انتخاب و ارتباط آن با
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پارامترهــای پیکرهبندی (همچون همپیونــدی ،عمق و  )...مورد
بررســی قــرار گرفتــه اســت .در نهایت بر مبنای رابطه کشــف شــده
میــان ایــن دو گروه از متغیرها ،پیشــنهاداتی تدوین شــده اســت.
تصویر ،2فرایند پژوهش را نشان میدهد.

 -۳معرفی نمونه مطالعاتی
محله حصار از جمله محالت فقیرنشین شهر همدان محسوب
میشــود که دارای هســته روستایی اســت .بدین ترتیب گسترش
کالبــدی محلــه مذکــور بــر روی اراضــی کشــاورزی روســتای حصــار
صورت پذیرفته و این رشــد همچنان ادامه دارد .وضعیت موجود
محله حصار نشاندهندهی این است که ساخت و سازهای فاقد
کنتــرل همچنان در بخشهای مختلف بویژه در اراضی کشــاورزی
اطراف صورت میگیرد .مســاحت زیر ســاخت و ســاز این محله در
حدود  250هکتار است که جمعیتی بیش از  30هزار نفر را در خود
جــای داده اســت .از جملــه مشــخصههای این محلــه میتوان به

تصویر  -2فرایند پژوهش.

تصویر  -3معرفی موقعیت محله حصار شهر همدان.

وضعیت نامناســب ســطح معابر ،ســرانه بســیار پایین کاربریهای
خدماتی و بهداشتی ،درصد باالی مشاغل غیررسمی و بیسوادی
سرپرســتان خانــوار و نیز فقدان ســند رســمی مالکیت بــرای اغلب
منــازل اشــاره کــرد (برگرفتــه از مطالعــات مهندســین مشــاور تدبیر
شهر .)1387 ،تصویر ،3موقعیت محله حصار را نمایش میدهد.
ا گرچــه از ســال  1385دســتگاههای اجرایــی شــهر همــدان
پروژههای مختلف کالبدی ،زیرساختی ،اقتصادی،زیستمحیطی
و اجتماعــی را در محلــه حصار امام همدان به اجرا رســاندهاند؛ اما
وضعیــت ایــن محلــه به لحــاظ ســطح امکانــات و کیفیــت محیط
نامطلوب اســت .در مشــاهدات میدانی صورت گرفته نیز وضعیت
نابسامان رودخانه ،کمبود ایستگاههای تا کسی و اتوبوس ،وجود
ســد معبر و دستفروشــان ،کیفیت پایین شــبکه معابر ،مشکالت
ترافیکــی ،حضور معتادان ،ســیما و منظر نامطلــوب ،کمبود مرا کز
تفریحــی بویــژه بــرای کــودکان و مشــکالت جمــعآوری فاضــاب و
ً
آبهای سطحی کامال مشهود است.

 -۴یافتههای تحقیق
نظریــه چیدمــان فضــا بــا روش چیدمانــی و بــا کمــک نمایــش
گرافهــای همبنــد (شــاخهای از ریاضیــات گسســته) ،نحــوهی
پیکرهبندی فضایی یا نحوه چیدهشــدن فضاهای شــهری در کنار
یکدیگــر و تاثیــر آنها بــر روی فعالیتها و جابهجایی شــهروندان را،
مدلســازی و تحلیــل میکند (مــازاده و همــکاران .)82 ،1391 ،از
سوی دیگر ،بارزترین فضای عمومی در شهرها ،خیابان است که بر
اساس آن شهر را میشناسیم و در واقع مشخصترین خصوصیت
هر شهر به شمار میآید (طاهرخانی .)89 ،1381 ،بر همین اساس،
در ایــن پژوهــش با اســتفاده از نرمافــزار  ،Depth mapنقشــه خطی
شــهر همــدان (کــه در آن محالت غیررســمی نیز قرار دارند) ترســیم
شــده است .نقشــه خطی ،شامل ســاختاری از مجموعه فضاهای
باز شــهری اســت که بر اســاس طوالنیترین خط دید و دسترســی
ایجاد شده است (تصویر .)4
بــا ترســیم نقشــه خطــی شــهر ،میتــوان پارامترهــای مختلــف
پیکرهبندی فضایی را برای شــهر همدان و محله حصار اســتخراج
نمــود .اصلیتریــن پارامترهای تحلیل پیکرهبندی فضایی شــامل
طول معابر [مستقیم] ،عمق ،همپیوندی ،انتخاب و اتصال است
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کــه در جــدول  ،2مقادیر آن برای شــهر همدان ،محلــه حصار و 30
معبر [مستقیم] مورد مطالعه مشخص شده است.
بــا مشخصشــدن پارامترهای پیکرهبندی بــرای  30معبر مورد
نظــر ،نوبــت بــه تعییــن وضعیــت خصوصیــات کالبــدی و محیطی
ایــن معابــر میرســد .به همیــن منظور ،بــا حضور در محلــه حصار،
بــرای هــر یــک از  30معبر مورد مطالعــه ،امتیازی از  0تــا  20با توجه
به خصوصیاتی همچون «کیفیت ابنیه»« ،وضعیت نور و روشنایی
در شــب»« ،وضعیــت کاربــری تجــاری»« ،تعــداد طبقــات ابنیــه»،
«اراضــی بالاســتفاده» و «عمــر ابنیــه» در نظــر گرفتــه شــده اســت.
بــا مشخصشــدن امتیــاز هــر یــک از خیابانها ،ایــن امتیــازات در
نرمافــزار  Depth mapوارد شــده اســت تــا بــه صــورت گرافیکــی نیــز
وضعیــت محیطــی معابــر نمایــش داده شــود .تصویــر ،5وضعیــت
این معابر را با توجه به خصوصیات کالبدی بررســی شــده نمایش
میدهد .در این تصاویر ،که هر معبر با طیف رنگی از روشن تا تیره

مشــخص شــده اســت ،رنگ تیره بیانگر بیشــترین امتیــاز (بهترین
وضعیــت) و رنگ روشــن بیانگــر کمترین امتیــاز (بدترین وضعیت)
ً
است (الزم به ذکر است که رنگ تیره الزاما به معنای امتیاز کامل و
 20نیست بلکه نشاندهنده وضعیت بهتر آن معبر نسبت به سایر
معابــر اســت .این مســاله در مورد رنگ روشــن نیز صــدق میکند و
ً
رنگ روشن الزاما به معنای امتیاز  0نیست).
همانطــور کــه پیشتــر اشــاره شــده بــود ،فرضیــه ایــن پژوهش
ایــن اســت کــه پارامترهــای پیکرهبندی به عنــوان متغیر مســتقل
بــر خصوصیات کالبــدی معابر موثر هســتند ،بنابراین بــرای اثبات
ایــن فرضیــه از مــدل رگرســیون کمــک گرفتــه شــده اســت .لــذا در
ادامــه مقادیــر پارامترهــای پیکرهبنــدی و متغیرهــای شــشگانه
کالبــدی بــرای  30معبــر انتخابــی ،وارد نرمافزار  SPSSشــده اســت
تا با اســتفاده از مدل تحلیل رگرســیون چندمتغیره خطی ،ارتباط
میــان پارامترهــای پیکرهبنــدی بــا هــر یــک از متغیرهــای کالبدی

تصویر  -4استخراج نقشه خطی از نقشه فضاهای محدب شهر با نرمافزار .Depth map
جدول  -2اطالعات آماری پارامترهای پیکرهبندی فضایی در شهر همدان و نمونه مورد مطالعه.

پارامتر
طول معبر [مستقیم]
همپیوندی کالن
همپیوندی محلی ()R5
عمق
اتصال
انتخاب

شاخصهای آماری

شهر همدان

محله حصار

 30خیابان مورد مطالعه

میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار

180
202
1/19
0/24
1/86
0/41
9/89
2/03
5/03
4/33
58875
388409

151
197
1/09
0/17
1/64
0/31
10/47
1/42
4/53
3/51
98397
509851

276
146
1/21
0/18
1/95
0/25
9/49
1/23
8/6
5/95
197513
354775
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خالصــه مدل ،تعداد مدلهای مربوطه به منظور رســیدن به مدل
مطلوب تبیین روابط را نشان میدهد.
بــر ایــن اســاس ،در ابتــدا پارامتر کیفیــت ابنیه به عنــوان متغیر
وابسته و شش پارامتر پیکرهبندی به عنوان متغیر مستقل در مدل
تحلیل رگرســیون وارد شــدهاند تا رابطه میان آنها مشــخص شود.
پــس از مشخصشــدن رابطــه متغیــر کیفیــت ابنیــه بــا پارامترهای
پیکرهبندی ،برای سایر متغیرهای کالبدی نیز همین مراحل طی
میشود .نتیجه این بررسی به شرح زیر است:
مطابــق با مدل تحلیل رگرســیون چندمتغیره خطی مشــخص
گردیــد کــه متغیــر کیفیت ابنیــه از پارامتــر همپیوندی محلــی تاثیر
میپذیــرد .ایــن رابطــه را میتــوان چنیــن تفســیر نمود کــه هر چه
معبــری همپیونــدی محلــی باالتری داشــته باشــد ،کیفیــت ابنیه
پیرامــون آن معبــر نیــز مناســبتر اســت .ضریــب همبســتگی ایــن
دو پارامتــر نیــز  = R 0/760میباشــد .جــداول  3و  4و تصویــر،6
شاخصهای آماری این رابطه را نشان میدهد.

مشــخص شــود .بدیــن منظــور از روش گامب ـهگام در رگرســیون
چندمتغیره اســتفاده شده اســت .روش گامبهگام روشی است که
در آن قویتریــن متغیرها یک به یک وارد مطالعه میشــوند و این
کار تــا زمانــی ادامه مییابد که خطای آزمون معناداری به  5درصد
برســد .در ایــن روش ،متغیرهــای مســتقل به ترتیــب اهمیت وارد
معادلــه میشــوند با ایــن تفاوت که هر بار ،بعــد از ورود یک متغیر،
ً
متغیرهایــی کــه تا کنــون وارد نشــدهاند ،مجــددا مورد بررســی قرار
میگیرنــد و ا گر ســطح معناداریشــان کاســته شــد ،از مــدل خارج،
وگرنه باقی میمانند.
اولین خروجی تحلیل رگرسیونی ،جدول خالصه مدل میباشد.
در این جدول ،ضرایب همبستگی چندگانه ،ضریب تعیین ،ضریب
تعییــن تعدیــل یافته و خطــای معیار بــرآورد برای هر یــک از مراحل
انجام تحلیل رگرسیون مشخص میشود .منظور از مشخص نمودن
ضریب تعیین ،بررســی این موضوع اســت که متغیرهای مستقل تا
چه اندازه توانستهاند تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند .جدول

تصویر  -5امتیاز  30معبر مورد مطالعه در محله حصار برای شش متغیر کالبدی.
جدول  -3خالصه مدل تحلیل رگرسیون چندمتغیره خطی (متغیر وابسته :کیفیت ابنیه).

دوربین واتسون

13

2/087

خطای معیار برآورد

12

2/268

ضریب تعیین تعدیل یافته

11

0/563

ضریب تعیین ( )R

ضرایب همبستگی چندگانه ()R

مدل

0/578

0/760

نهایی

2

جدول  -4مدل نهایی (متغیر وابسته :کیفیت ابنیه).

ضرایب استاندارد شده

15

سطح معناداری
()Sig.

آزمون t

0/006

-2/942

0/000

6/189

Beta
0/760

ضرایب استاندارد نشده

14

خطای معیار

16

B

مدل

3/314

-9/748

مقدار ثابت

1/688

10/446

همپیوندی محلی ()R5

17

مدل
نهایی
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مطابــق با مدل تحلیل رگرســیون چندمتغیره خطی مشــخص
گردید که متغیر نور و روشــنایی از پارامتر طول مســتقیم معابر تاثیر
میپذیــرد .ایــن رابطــه را میتــوان چنیــن تفســیر نمود کــه هر چه
طــول معبــری بیشــتر باشــد ،وضعیــت نــور و روشــنایی در آن معبر

نیــز بهتر اســت .ضریب همبســتگی ایــن دو پارامتر نیــز R= 0/836
میباشد .جداول  5و  6و تصویر  ،7شاخصهای آماری این رابطه
را نشان میدهد.
مطابــق با مدل تحلیل رگرســیون چندمتغیره خطی مشــخص

تصویر  -۶نمودار خط رگرسیون متغیر همپیوندی محلی و کیفیت ابنیه.

تصویر  -7نمودار خط رگرسیون متغیر طول مستقیم معابر و نور و روشنایی.

جدول  -5خالصه مدل تحلیل رگرسیون چندمتغیره خطی (متغیر وابسته :نور و روشنایی).

دوربین واتسون

خطای معیار برآورد

ضریب تعیین تعدیل یافته

ضریب تعیین ()R2

ضرایب همبستگی چندگانه ()R

مدل

2/404

1/704

0/688

0/699

0/836

نهایی

جدول  -6ضرایب نهایی (متغیر وابسته :نور و روشنایی).

سطح معناداری
()Sig.

آزمون t

0/000

11/201

0/000

8/064

ضرایب استاندارد شده
Beta

0/836

ضرایب استاندارد نشده

مدل

خطای معیار

B

0/664

7/437

مقدار ثابت

0/002

0/017

طول مستقیم معابر

مدل
نهایی

جدول  -7خالصه مدل تحلیل رگرسیون چندمتغیره خطی (متغیر وابسته :کاربری تجاری).

دوربین واتسون

خطای معیار برآورد

ضریب تعیین تعدیل یافته

ضریب تعیین ()R2

ضرایب همبستگی چندگانه ()R

مدل

2/188

3/470

0/497

0/514

0/717

نهایی

جدول  -8ضرایب نهایی (متغیر وابسته :کاربری تجاری).

سطح معناداری
()Sig.

آزمون t

0/000

7/601

0/000

-5/441

ضرایب استاندارد شده
Beta

-0/717

ضرایب استاندارد نشده

مدل

خطای معیار

B

4/930

37/470

مقدار ثابت

0/515

-2/804

عمق

مدل
نهایی
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گردیــد کــه متغیــر کاربــری تجــاری ،از پارامتــر عمــق معابــر تاثیــر
میپذیرد .این رابطه را میتوان چنین تفســیر نمود که در معابری
بــا عمــق بیشــتر ،وضعیــت کمــی و کیفــی کاربریهــای تجــاری در
پیرامــون آن افــت میکنــد .ضریــب همبســتگی ایــن دو پارامتــر نیز
 = R -0/717میباشــد .جــداول  7و  8و تصویــر  ،8شــاخصهای
آماری این رابطه را نشان میدهد.
مطابق با مدل تحلیل رگرســیون چندمتغیــره خطی ،رابطهای
میــان متغیرهــای «تعــداد طبقــات ابنیــه»« ،اراضــی بالاســتفاده»
و «عمــر ابنیــه» بــا پارامترهــای پیکرهبنــدی مشــاهده نشــد .در
حقیقــت ،در بررســی ایــن متغیرهــا ،میزان خطــای متغیــر بیش از
اســتاندارد بوده اســت و به عبارت دیگر ،در ســطح معناداری %95
( ،)Sig=0.05ارتباطی میان این متغیرها و پارامترهای پیکرهبندی
فضایی مشاهده نشد.

تصویر  -8نمودار خط رگرسیون متغیر عمق معابر و کاربری تجاری.

نتیجه
از ابتــدای تاریــخ پیدایــش بشــر ،تــاش بــرای فراهــم نمــودن
شــرایط زیســت بهتــر جــزو دغدغههــای اصلــی او بــوده اســت امــا
کمبــود منابع و عدم توازن و تناســب در دسترســی بــه آن ،طبقات
مختلــف اجتماعــی و اقتصــادی را در جوامــع شــکل داده اســت.
ا گرچه تالش برای ارتقای کیفیت همه مردم ،امری مطلوب است
لیکن گســتردگی و پیچیدگی مســائل ،بویژه در مقیاس وسیع یک
کشــور یــا شــهر ،مانــع از دســتیابی کامــل به ایــن هدف میشــوند.
از همی ـنرو ،امــروزه یافتــن روابــط علــی و معلولــی میــان مســائل،
بســیار حیاتی تلقی میشــود چرا که در این صورت میتوان انتظار
داشــت بــا اصالحاتی در یــک پارامتر ،بازخوردهای مثبتی در ســایر
بخشهــا مشــاهده نمــود .پژوهش حاضــر نیز با همیــن نگرش ،به
جس ـتوجوی رابطه مشــکالت کالبدی و محیطی سکونتگاههای
غیررسمی با پیکرهبندی فضایی این محالت پرداخته است.
از همی ـنرو ،بــه منظور ارزیابــی فرضیه پژوهش مبنــی بر وجود
رابطــه میــان پارامترهــای پیکرهبنــدی فضایــی و خصوصیــات
کالبــدی محیــط ،این متغیرهــا برای  30معبر در محله حصار شــهر
همــدان اســتخراج شــدهاند .پارامترهــای پیکرهبنــدی بــه کمــک
نرمافــزار  Depth mapو متغیرهای محیطی نیز با برداشــت میدانی
به دست آمدهاند .در ادامه ،دادههای به دست آمده وارد نرمافزار
 SPSSشــده و از مــدل تحلیــل رگرســیون چندمتغیــره خطــی برای
بررسی روابط آنها استفاده شده است.
یافتههــای حاصــل از مــدل رگرســیون ،بیانگــر وجــود رابطــه
میــان «کیفیــت ابنیــه»« ،نــور و روشــنایی» و «کاربــری تجــاری» بــا
پارامترهــای پیکرهبنــدی فضایی اســت و در مقابل رابطهای میان
«تعــداد طبقــات ابنیــه»« ،اراضــی بالاســتفاده» و «عمــر ابنیــه» بــا
پارامترهای پیکرهبندی فضایی مشــاهده نشــد .در این میان ،دو
نکتــه حائز اهمیت وجود دارد :نخســت آنکه ،وجود رابطه میان 3
متغیر انتخابی با پارامترهای پیکرهبندی میتواند موید نظریات و
پژوهشهای گذشته باشد که چیدمان فضا را بر مسائل کالبدی،

اقتصــادی و اجتماعــی موثر میدانند .دوم آنکــه عدم اثبات رابطه
میــان  3متغیــر دیگر با پارامترهای پیکرهبنــدی ،نافی وجود رابطه
ً
میان آنها نیست چرا که این پژوهش صرفا در یک محله و با تعداد
محــدود نمونه ( 30معبر) انجام شــده اســت و در صورت اســتفاده
از دادههای بیشــتر و متنوعتر ،شــاید بتوان میــان دیگر متغیرهای
محیطــی نیــز با پیکرهبنــدی فضایی رابطــهای پیدا کــرد .در ادامه
برخی پیشنهادات حاصل از یافتههای این پژوهش ارائه میشود:
 بــا توجــه بــه وجــود رابطــه میــان کیفیــت ابنیــه و پارامتــرهمپیونــدی محلــی ،میتــوان انتظــار داشــت بــا تغییــر و اصــاح
ســاختار سلســلهمراتبی معابــر یــک محلــه ،ســا کنین را بــه ارتقای
کیفیــت ابنیــه تشــویق نمــود .بنابرایــن در صورتیکــه بخشهایی
از یــک محلــه دچــار افــت شــدید کیفیــت ابنیــه هســتند ،افزایش
همپیونــدی معابــر آن بخــش بــا ســایر معابــر درون محلــه،
تسهیلکنندهی ارتقای شرایط خواهد بود.
 ارتباط میان نور و روشنایی یک معبر در شب با پارامتر طولمعبــر ،بیانگــر اهمیــت بیشــتر قائلشــدن و در اولویت قــرار گرفتن
معابــر طوالنــی بــرای ارائــه تجهیزات و تاسیســات شــهری توســط
ارگانهــای دولتــی اســت .در حقیقــت ،ارگانها و ادارات شــهری،
توجــه بیشــتری بــه معابر بــزرگ درون محلــه دارند .ایــن در حالی
اســت کــه نور و روشــنایی تاثیــر قابل توجهی در ســرزندگی شــبانه
و امنیــت یــک محیــط دارنــد و ایــن مســاله بــرای ســکونتگاههای
غیررســمی بسیار حیاتی است .بنابراین بازنگری در نحوه و میزان
نورپــردازی معابر محالت ضروری اســت و بهتر اســت ضمن بهبود
روشــنایی معابــر فرعــی و کوچــک محلــه ،بــا تمهیداتــی همچــون
افزایــش دید منازل به خیابان و حذف کنجهای مخفی و تاریک،
وضعیــت این معابر نیز بهبود یابد.
 ارتبــاط کاربریهــای تجاری با پارامتر عمق را میتوان ناشــیاز ضــرورت ســهولت دسترســی مــردم بــه ایــن دســته از کاربریهــا
دانســت .نکته قابل تامل این اســت که کاربریهای تجاری بیش
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از آنکــه در بهتریــن محل برای دسترســی محله باشــند ،به ســمت
معابــری کشــیده میشــوند که نســبت به محالت همجــوار و حتی
کل شــهر ،ســریعتر قابل دسترس باشــند .در حقیقت کاربریهای
تجــاری ،بــرای جذب حدا کثری مشــتری ،خیابانهای با کمترین
عمــق را برای اســتقرار انتخاب میکنند .از همی ـنرو ،در صورتیکه
در یک محله ،توزیع مناسبی از کاربریهای تجاری وجود نداشته
ً
باشد ،احتماال میتوان انتظار داشت با کاهش عمق برخی معابر،
کاربریهای تجاری به آن معابر سوق داده شوند.
در پایــان بایــد بــه این نکته اشــاره کــرد که مســاله پیکرهبندی
ً
فضایــی صرفــا بــه عنوان یــک عامل میتوانــد بر برخــی متغیرهای
محیطــی تاثیرگــذار باشــد ولــی بــه طــور حتــم بــرای ارائــه تحلیلــی
یتــر ،نیــاز اســت ســایر ویژگیهــای اقتصــادی و
عتــر و عملیات 
جام 
اجتماعــی محیــط نیــز مــورد بررســی قــرار گیــرد و همه ایــن عوامل
در کنــار هــم مورد بررســی قرار گیرنــد .با این وجــود ،رابطه متقابل
میــان پیکرهبنــدی فضایــی با خصوصیــات محیطــی ،اقتصادی و
اجتماعــی ،امــری حتمــی اســت لیکــن میزان و نحــوه ایــن تاثیر در
شرایط و موقعیتهای مختلف میتواند متفاوت باشد.
آنچــه میتوانــد بــه عملیاتــی شــدن نتایــج حاصــل از ارتبــاط

پیکرهبنــدی و متغیرهــای محیطی کمــک کند ،مقایســه و تطابق
نتایــج حاصــل از این بررســیها بــا ســاختار اقتصــادی و اجتماعی
حا کــم بــر محــات اســت .در حقیقــت ،در نگاهــی جامــع بــرای
ســاماندهی و ارتقای متغیرهای محیطی باید عالوه بر پارامترهای
پیکرهبنــدی ،ســایر متغیرهــای مســتقل همچــون خصوصیــات
اجتماعــی و اقتصــادی محــات ،مشــخصات ترافیکــی محــدوده،
رویکردهــای مدیریتــی و حکمروایــی شــهری ،خصوصیــات حــوزه
بالفصل و همجواریها و غیره نیز مورد بررسی قرار گیرند .با چنین
نگرشــی ،بررســی ارتباط پیکرهبندی فضایی و متغیرهای محیطی
بــه عنــوان بخشــی از یک فرایند جامــع تعریف خواهد شــد که تنها
در صــورت تطابــق نتایــج آن با ســایر متغیرهــای تاثیرگــذار ،امکان
بکارگیری آنها میســر خواهد شــد .از همینرو ،برای صحت بیشــتر
و کارآمــدی نتایج ،بهتر اســت از اینگونه مطالعات در مقیاسهای
کوچک و همگن اســتفاده شود تا تاثیر سایر متغیرهای اقتصادی،
اجتماعی و  ...کنترل شــده و به حداقل ممکن برســد .در مواردی
نیــز کــه بررســی در مقیاسهــای بــزرگ و غیرهمگــن (چنــد محله)
ضــرورت پیــدا میکنــد ،بایــد تاثیر ســایر متغیرهــا نیز بــر متغیرهای
محیطی در نظر گرفته شده و در تحلیلها دخالت داده شوند.

پینوشتها
 1چیدمــان فضــا ( )Space Syntaxاز جمله نظریهها و روشهایی اســت که به
مطالعه ســاختار و پیکرهبندی فضایی شــهری میپردازد .این نظریه بر این باور
است که پیکرهبندی فضایی و نحوه ترکیب فضاهای شهری عامل اصلی الگوی
پخشایش فعالیتهای اجتماعی-اقتصادی مانند الگوی پخشایش کاربریهای
تجاری ،الگوی پخشــایش قومیتهای مختلف و نیز الگوی پخشایش حرکت در
ســطح شهر اســت .جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص این نظریه میتوان
بــه عبــاسزادگان ( ،)1381بحرینی و تقابل ( )1390و ســایر منابع اشــاره شــده در
انتهای این مقاله مراجعه نمود.
2 Team Ten.
3 Line Length.
4 Mean Depth.
5 Integration.
6 Choice.
7 Connectivity.
8 Axial Map.
9 Multivariate Linear Regression.
10 Stepwise Method.
11 Adjusted R Square.
12 Std. Error of the Estimate.
13 Durbin-Watson.
14 Unstandardized Coefficients.
15 Standardized Coefficients.
16 Std. Error.
17 Constant.
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he informal settlements are those parts of city
which have been formed without plan or minimum facilities and services. Therefore, they are
considered as priorities in management cities for
services and improving quality of life. In this regard, it is important to get solutions to make positive changes with the lowest cost and direct intervention. Therefore, this study aims to explore the
linkage of spatial configuration with physical characteristics in these sites. The present study was
conducted through analytical-interpretive method,
document research, and hypothesis testing on a
case study. At the beginning, the literature was
obtained through library research. In order to analyze spatial configuration of the selected neighborhood, the researcher then made attempts to
prepare the blocking map of the city so that the
full and empty spaces could be separated. In
the next phase, Axial map was delineated using
Depth map software. Finally, though Axial map of
the city, different components of spatial configuration such as Integration, Depth, and Connectivity
were extracted. On the other hand, thirty street
segment lengths were randomly selected in Hesar neighborhood. The physical characteristics
such as quality and age of the buildings were removed in such a way that for each street segment
length with regard to the physical variable score
from 0 to 20 was dedicated. Then, configuration
parameters (extracted from Depth map software)
and physical variables (resulted from field study)
for thirty selected street segment length were put
into SPSS software. Next, through using multivariate linear regression analysis (and the stepwise
method) the correlations between the variables
were investigated. Within running this model, the
linkage between one of the physical variables

with of spatial configuration (such as Integration,
Depth, etc.) was investigated. According to multivariate linear regression analysis it was found that
the buildings’ quality variable is affected by local
integration (R = 0.760). This correlations can be
interpreted when a street segment length has a
higher of local integration, the quality of the building around the street segment length would be
better. And it was also found that the light quality is affected by the direct length of streets (R
= 0.836). This correlation can be defined as the
higher is the street, the better is the light quality of
the street. In addition, it was found that commercial use is impacted by the depth of the street (R
= - 0.717). This correlation can be interpreted that
as a street is deeper, the quality and quantity of
commercial use the around it decrease. Regarding the number of building floors, unused lands
and the age of building, it should be said that no
correlation was observed between these variables
and spatial configuration parameters. Given variables, it was shown that at the significance level
of 95% there existed no association between the
variables and spatial configuration parameters. At
the end, it should be noted that spatial configuration, as a factor can affect some environmental
variables and presenting a comprehensive analysis requires to include other social and economic
characteristics along each other.
Keywords: Spatial Configuration, Space Syntax,
Informal Settlement, Environmental Quality,
Hamedan.
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