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چکیده
امـ�روزه یکی از مشکالت اساسی ،فرسودگی بافتهای شهری ناشی از کمبود دسترسی و نفوذناپذیری است .مطالعات
انجام شده بر روی بافتهای فرسوده نشان میدهد که عامل اصلی فرسودگی براساس معیار نفوذپذیری بیشتر ناشی از
ضعف ساختار فضایی شبکه معابر است .بنابراین آنچه در وضعیت موجود بررسی آن مهم شده ،سنجش میزان تأثیرگذاری
ارزشهای ساختار فضایی بر میزان فرسودگی در معابر با عرضهای کمتر از شش متر است که میتواند کمک مؤثری در
شناخت و بهبود وضعیت موجود اینگونه بافتها داشته باشد.
این پژوهش با هدف سنجش رابطه شاخصهای ساختار فضایی شبکه ارتباطی از منظر چیدمان فضا با فرسودگی ناشی
از شاخص نفوذناپذیری با استفاده از روش رگرسیون لجستیک انجام گرفته است .روش تحقیق ،توصیفی _ تحلیلی بوده
که اطالعات نظری آن از طریق مطالعات كتابخانهای جمعآوری گردید .با توجه به این که تا کنون تحقیقات انجام گرفته در
بررسی ساختار فضایی شبکه ارتباطی از منظر چیدمان فضا متکی بر تحلیل کمی شاخصهای آن و یا تحلیل گرافیکی بوده،
در تحقیق حاضر سعی بر آن شده تا با تولید نقشه عرض معبر کل بافت فرسوده و کد دهی و الحاق آن به این شاخصها برای
سنجش رابطه بین آنها از روش سنجش و اندازهگیری آماری استفاده شود و از این زاویه نیز موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
بدین منظور برای پاسخگویی به سئواالت پژوهش ،رابطه بین متغیرهای مستقل ساختار شبکه معابر و متغیر وابسته
نقوذپذیری به کمک رگرسیون لجستیک بررسی شد .از این رو در بافتهای فرسوده شهر زنجان بنا به نتایج حاصله از آماره
والد ،نشان داد که متغیر همپیوندی فرا گیر و انتخاب تأثیر معنیداری بر فرسودگی ناشی از شاخص عرض معبر بافت فرسوده
شهر زنجان ندارد .در صورتی که متغیر اتصال (با کمترین تغییر) و سپس همپیوندی محلی ،تأثیر معنیداری بر افزایش یا
کاهش میزان فرسودگی در وضعیت موجود دارد؛ چنانچه این معنیداری در سطح پنجدرصد خطا با فرسودگی در عرضهای
کمتر از شش متر وجود داشته است .این نتیجه برای مقدار اتصال با نسبت بخت  0/358بیشترین موفقیت را در کاهش
میزان فرسودگی نسبت به شاخص همپیوندی محلی با نسبت بخت  0/443دارد .این مسئله بیانگر آن است که بهبود
اتصال و همپیوندی محلی در بافتهای فرسوده شهر زنجان از عوامل مهم در کاهش میزان فرسودگی خواهد بود.
واژ گان کلیدی :شاخصهای ساختار فضایی ،شاخص نفوذپذیری ،شبکه معابر ،رگرسیون لجستیک.

1

این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده اول با عنوان «تحلیل تأثیر شاخصهای ساختار فضایی شبکه ارتباطی بر فرسودگی بافتهای شهری به روش

چیدمان فضا (نمونه موردی :شهر زنجان)» است که به راهنمایی نگارنده دوم در سال  1394در دانشگاه هنر اصفهان دفاع شده است.

 2نویسنده مسئول مقالهZeynab.aliabadi@gmail.com :

78

شماره سیویک
تابستان 1398

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

سنجش تأثیر شاخصهای ساختار فضایی شبکه ارتباطی بر
فرسودگی حاصل از نفوذناپذیری

 .1مقدمه
تهــای شهری
امـــروزه یکی از مشکالت اســاســی ،فــرســودگــی بــافــ 
ناشی از کمبود دسترسی و نفوذناپذیری بــوده اســت .شناخت
نظام ارتباطی در بافت فرسوده به عنوان یکی از مهمترین عناصر
ساختار و سازمان فضایی شهر ضروری است .شبکه معابر به عنوان
یکی از مؤلفههای مهم ساختار فضایی شهر از اهمیت ویــژهای
ً
برخوردار اســت؛ چرا که اوال ،شبکه معابر عنصر اصلی در ساخت
ً
شهر بــوده و ثانیا ،عامل ایجاد روابــط فضایی بین تمامی عناصر
شهری است( .)Bahraini, 2004, p. 5از این رو شبكه ارتباطي يكي
ازعناصر ساختاري در تعيين فرم و نحوه حيات شهرها محسوب
ميشود كه بر ساير مؤلفههاي شهري بسيار تأثيرگذار است .شبكه
ارتباطي در شهرها دو وظيفه اصلي را برعهده دارد كه عبارتند از
تأمين حرکت (جابهجایی) و تأمین دسترسی؛ این دو وظيفه در
واقــع نشان دهنده اهميت بسيار زيــاد شبكه ارتباطي در سطح
شهر اســ�ت(.)Armanshar, 2010در سطح بافتهاي فرسوده نيز
دسترسي و شبكه ارتباطي همواره يكي از موضوعات مورد توجه
بوده است .امــروزه بسياري از اين بافتها در نتيجه نفوذپذيري
پايين و مشكالتي كه در ساختار شبكه ارتباطي آنها وجود دارد،
كارآمدي و به روز بودن خود را از دست دادهانــد .از اين رو سطح
معابر كم عرض به عنوان يكي از شاخصهاي مهم تعيين فرسودگي
پهنههاي شــهــري تــا کــنــون از ســوی شـــورای عــالــی شــهــرســازی و
معماری مورد توجه قرار گرفته است .این موضوع تا کنون از منظر
معیار نفوذناپذیری تنها با تکیه بر شاخص کمی عرض معبر (کمتر از
شش متر) مورد توجه بوده است.
در حال حاضر یکی از بحثهای مهم در زمینه شبکه معابر «تحلیل
ساختار فضایی» اســت که یکی از کاربستهای مهم در بررسی
عوامل مؤثر بر افزایش یا کاهش میزان فرسودگی بوده که از ملزومات
تحقیق حاضر است .شاخصهای ساختار فضایی همواره مبین
روابــط فضایی حا کم بر شبکه معابر بافتها در مجموعه شهری
هستند و میزان نامطلوب این شاخصها ،نشان دهنده ضعف
میزان کارایی شبکه ارتباطی شهرهاست.
این پژوهش با هدف سنجش تأثیر شاخصهای مربوط به ساختار
فضایی معابر بر نفوذناپذیری در عرضهای کمتر از شش متر که
منجر به فرسودگی بافت شهر زنجان شده ،انجام پذیرفت .در این
راستا تحقیق حاضر به منظور پاسخگویی به سئواالت پژوهش این
که :چه عواملی از ساختار فضایی شبکه معابر ،بر فرسودگی حاصل
از شاخص نفوذپذیری تأثیرگذار است؟ و چگونه میتوان آن را مورد
سنجش قرار داد؟ با استفاده از آزمون رگرسیون لجستیک به بررسی
تأثیر شاخصهای ساختار فضایی شبکه معابر بر فرسودگی ناشی از
نفوذناپذیری پرداخت.
 .2مبانی نظری
 .2.1نظریههای ساختارگرایی و اهمیت آن در شناخت ساختار
فضایی شبکه معابر
واژه «ساختار» معادلی برای کلمه  structureدر زبان انگلیسی است.
در فرهنگهای ایرانی در مقابل واژه  structureدو واژه ساختار و

ساخت آمده است ( .))Ashori, 2005ساخت یا ساختار ،به عنوان
چارچوب متشکل پیدا یا ناپیدایی هر چیز ،عبارت از نظامی است
که در آن ،همه اجــزاي یک مجموعه در پیوند با یکدیگرند و در
کارکردي هماهنگ ،کلیت اثر را میسازند و موجودیت کل اثر در گرو
همین کارکرد هماهنگ است(.)Seyfzadeh, 2000, pp. 250-252
بیوکانن در شهر مدرن ،بر خصوصیت شبکهای تأ کید میکند .از
نظر وی شبکه اصلی به شهر ساختار میدهد؛ از جمله کاربریها
و ارزش زمین ،ترا کم و شدت استفاده ،شیوه جابهجایی مردم در
شهر ،دیدن و به یادآوردن شهر (.)Buchanan, 1988, p. 33
بسیاری بر این اعتقادند که در گذشته رابطه بین اجزا و عناصر بیشتر
از امروز مورد توجه قرار میگرفته و نظام به هم پیوست ه ساخت شهر
امروزه به قطعات جدا افتاده تبدیل شده و جداسازی عملکردها
که رابط ه میان عناصر مختلف را از بین بــرده ،بر زندگی شهر تأثیر
منفی گذاشته است .براساس این باور ،شهر امروزی تشکیل شده
از بخشهای از هم مجزا و پرا کندهای است که جریان فعالیت قابل
درکی در آن وجود نــدارد ( .)Krier, 1979, pp. 15-16اصلیترین
معیار شناخت ساخت اصلی شهر رابطه فضایی است که در آن
اجزا و عناصر شهر به وسیله خطوطي به يكديگر پيوند ميخورند.
اين خطوط به وسیله پيادهروها ،فضاهاي باز خطي و ساير عناصر
پيوند دهنده شكل ميگيرند كه قسمتهاي مختلف شهر رااز
نظر كالبدي به يكديگر مرتبط ميكنند(.)Bazrgar, 2003, p. 91
لنگ معتقد است که بیشتر شخصیت یک مکان برخاسته از طرز
قرارگیری عناصر نسبت به هم و به فضاهای مابین آنهاست (Lang,
 .)1994, p. 79استفان مارشال نیز عوامل مؤثر بر تعیین محل
قرارگیری کاربریها را نظام دسترسیها ،توسعه کاربری مختلط،
ساختار شهر و الــگــوی خیابانها ،توسعه حملونقل عمومی،
موقعیت استقرار تقاطعها و پیادهراهها دانست(.)Marshall, 2000
در تحقیقی که به وسیله هیلیر در زمینه نقش الگوهای اصلی و
فرم پایدار شهرها در توسعه پایدار فضایی انجام شد ،نشان داد که
نحوه پیکرهبندی و فرم فضایی به وسیله شبکه خیابانها نقش
مهمی در پایداری فضایی در سه حوزه زیست محیطی ،اقتصادی
و اجتماعی دارد( .)Hillier, 2009جگوریم و کالرامونت با تجزیه و
تحلیل عملکرد و ساختار فضایی شهر به روش چیدمان فضا با
لســازی به وسیله گــراف اتصال خوشهها به بررسی ساختار
مــد 
فضایی با استفاده از آنالیز عملکردها نشان دادند که توزیع مرکزیت
شهر به فعالیت انسانی و همچنین توزیع خدمات و دسترسی به
حملونقل بستگی دارد(.)Jguirim, Brosset, & Claramunt, 2014
زونــگ و همکارانش در زمینه شناسایی پویایی ساختار شهری
از طریق تجزیه و تحلیل شبکههای فضایی در سنگاپور حرکت
و جابهجایی در شبکههای فضایی را عامل مهم در شکلگیری
پدیدهها و تحوالت ساختار شهری دانستند(Zhong, Arisona,
.)Huang, Batty, & Schmitt, 2014
از نظر پیلهور ،عوامل کالبدی عملکردی نقش بسیار مهمی در
شکلدهی به ساختار شهر داشته و همچنین یک رابطه علی دو
متغیر میان کنش فضایی و ساختار فضایی در مناطق شهری وجود
دارد ( .)Pilevar, Attaie, & Zarei, 2012در مقالهای که با عنوان

روابــط بین ویژگیهای شناختی و پیکرهبندی فضایی محیط
مصنوع در دزفول انجام پذیرفته ،براساس روششناسی به شناخت
فضایی و پیکرهبندی فضایی محیط مصنوع در سه محله از بافت
قدیم دزفــول پرداختند .استخراج داد ههـــای شناختی ،تعیین
ویژگیهای فضایی _ کمی محیط مصنوع و تبیین روابط بین آنها
از یافتههای مهم این پژوهش بود( .)Dedehban, 2013در تحقیقی
که به وسیله لطفی و همکاران ،در زمینه ساماندهی نظام حرکتی
در بافت محلههای شهر کاشمر از طریق تحلیل اصل اتصالپذیری
انجام گرفت ،این نتیجه به دست آمده که اتصالپذیری تنها یکی از
فا کتورهای مؤثر بر کارایی شبکه برای پیاده و سواره ،حرکت روان و
همچنین توسعه و ترویج پیادهروی است و فا کتورهای دیگر مرتبط
با شبکه نیز بر این مهم تأثیرگذارند که میتوان آنها را با معیارهای
کمی اتصالپذیری ترکیب کرد(.)Lotfi, 2014
 .2.2نفوذپذیری
امــروزه دو مفهوم دسترسی و نفوذپذیری در ارتباط با الگوهای
شهری مطرح است .چنانچه بنتلی و همکارانش آن را به عنوان
یکی از عوامل پاسخ دهندگی محیط ،مورد پژوهش قرار دادهاند.
این که افراد کجا میتوانند بروند و یا نمیتوانند بروند(Bentley,
 .)2006, p. 8در تعریف نفوذپذیری چنین آمده است که «فقط
فضاهایی میتوانند به مــردم قــدرت انتخاب بدهند که برایشان
قابل دسترسی باشند .بنابراین حدی از قدرت انتخاب که یک
محیط به مــردم میدهد تا بــدان طریق از مکانی به مکانی دیگر
بروند ،یک معرف کلیدی برای ارزیابی پاسخدهندگی آن محیط
تلقی میگردد که این کیفیت را نفوذپذیری مینامیم»(Bentley,
.)2006, p. 15

«کرمونا» و «تیزدل» ،نفوذپذیری را به دو دسته نفوذپذیری بصری
و فیزیکی تقسیم نمودهاند که در نفوذپذیری بصری ،توانایی
دیــدن را ههــا و معابر در یک محیط گفته میشود ،در صورتی که
نفوذپذیری فیزیکی به توانایی حرکت میان آن محیط ،اطالق
یشـــود( .)Carmona & Tiesdell, 2007, p. 174هــر دو جنبه
مـــ 
کالبدی و بصری نفوذپذیری بــه ایــن بستگی دارنـــد کــه شبکه
فضاهای عمومی چگونه محیط را بلوکبندی میکنند .بلوکها
ً
حوزههایی از اراضـــی هستند که کامال به وسیله معابر عمومی
احاطه میگردند و شکل و اندازه بلوکها میتواند از تنوع زیادی
بــرخــودار بـــاشـــد( .)Bentley, 2006, p. 16مــارکــوس با معرفی سه
متغیر ،دسترسی را به عنوان اصلیترین متغیر و دو متغیر دیگر
ترا کم و تنوع را از مهمترین عوامل مؤثر در فرم شهر در یک منطقه
شهری از استکهلم دانست که در آن سه همبستگی قانع کننده
را تعیین نمود )1 :ارتباط بین همپیوندی و حرکت )2 ،ارتباط بین
ترا کم ساختمانی در دسترس و جمعیت و )3ارتباط بین قطعه در
دسترس و شاخص تنوع(.)Marcus, 2010
در نخستین تحقیقی که به وسیله بورچرت در زمینه به کارگیری
پارامترهای شبکه برای درک انواع الگوی سکونتگاهها انجام شد،
با اندازهگیری تعداد تقاطعهای جادهها و خیابانها در هر مایل
مــربــع ،ایــن نتایج حاصل شــد کــه ارتــبــاط مستقیمی بین ترا کم
تقاطعهای جاده و سایر شاخصهای الگوهای سکونتگاهی مانند
طول جاده ،ترا کم قطعات و ترا کم مسکونی وجود دارد(Borchert,
 .)1961گریسون و ماربل ( )Garrison & Marble, 1965با توجه به
ساختار شبکه حملونقل به بررسی نظم و الگوی شبکه معابر در
شهرهای مهم ایرلند پرداختند .ویگدور برای سنجش فرسودگی
بافتهای فرسوده شهری از چهار شاخص واحدهای مسکونی
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جدول شماره :1نظریههای شناخت ساختار اصلی شهر

متابولیستها
کریستوفر الکساندر
ادموند بیکن
فومیهیکوماکی
کوین لینچ
الچینگر
کوان
وبر
کانزن
دیوید کرین

ساخت اصلی شهر ( )main structureدر
مقابل  fillerیا پرکنندهها قرار دارد.

عوامل یا عناصر سازند ه ساخت اصلی شهر عبارتنداز شبکههای اصلی دسترسی ،مرا کز عمده
فعالیتی و عناصر اصلی شهر(.)20 .p ,1997 ,Hamidi

شهر از دو قسمت اصلی ( )Essentialو قسمت
غیراصلی یا  non Essentialتشکیل شده
است.
در هر شهری میتوان یک بدن ه اصلی و یک ساختمانهای اصلی ،فضاهای عمومی و عناصر اصلی شهر و ارتباط بین آنها ساخت اصلی شهر را
پدید میآورند(.)76 .p ,2007 ,Lin
بدنه فرعی یافت.
شبکههای ارتباطی و ساختمانهای اصلی ،ساخت اصلی شهر را تشکیل داده و نیروی سازمان
دهند ه شهر محسوب میشوند(.)57 .p ,2007 ,Pakzad

شهر دارای یک شالود ه نمادین است که باید
با شناخت عوامل و عناصر اصلی آن به این
شالوده وحدت بخشید و آن را سازمان داد.

عناصر اصلی سیمای شهر از نظر وی راه ،لبه ،محله ،گره و نشانه هستند .تمایز عناصر اصلی شهر از
عناصر غیراصلی امری ضروری است(.)65 .p ,2003 ,Bazrgar

ساختارهای بزرگ مانند زیرساختهای شهری ،نهتنها خود باید قابل درک باشند ،بلکه بیش از همه ،به قابلیت درک اشکال جزئی و ناچیز در
بافت که آشنای زندگی روزمره شهروندان است نیز کمک مینمایند(.)3 .p ,1981 ,Luchinger
شکل شهر را ساختار ،دانهبندی ،ترا کم و نمود ظاهری شهر معنی میکند (.)143 .p ,2005 ,Cowan & Hall
شهر را مکان و شبکههای کالبد و فضای تطبیق داده شده مینامد که فعالیتها را در خود جا میدهد(.)143 .p ,2005 ,Cowan & Hall
عناصر کلیدی شکل شهر که میبایست در فرآیند ریختشناسی مورد توجه قرار گیرد را کاربری اراضی ،سازه ساختمانها ،الگوی قطعات تفکیکی و
شبکه ارتباطی میداند (.)85 .p ,2003 ,Carmona, Heath, Oc, & Tiesdell
مکانهای نمادین ،تداوم فضا ،سرپناه (شامل خیابان شهر) را به عنوان ساختار اصلی میشناسد (.)284 .p ,1960 ,Crane
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نظریه پردازان

ح نظری ه ساخت اصلی
طر 
ساخت شهرها شامل عناصری با عمر کوتاه
و عناصری دیرپا (بخش اصلی و بخش
غیراصلی).

معیارهای شناخت ساخت اصلی شهر
ابرساختارهای شهر همان استخوانبندی اصلی شهر با ماندگاری طوالنی است و محلهها،
بلوکها ،خانهها و شریانهایی که برای فعالیتهای روزانه مورد استفاده قرار میگیرند (مانند
بافتها و سلولهای بدن) با ماندگاری کمتر(.)57 .p ,2007 ,Pakzad

خالی ،امنیت ،معابر نیازمند به تعمیر و زیالههای خیابانی استفاده
کرده است(.)Vigdor, 2010
یتـــوان گــفــت در خــصــوص دو مــفــهــوم دســتــرســی و
ســرانــجــام مـــ 
نفوذپذیری تا کنون پژوهشهای بسیاری انجام پذیرفته؛ از جمله
تئوری اقتصاد شــهــری( ،)Alonso, 1960, p. 151تئوری عدالت
فضایی بر مبنای سطح دسترسی به تسهیالت و تجهیزات شهری
( ، )Talen & Anselin, 1998, p. 600بررسی کارایی سرویسها
و خدمات عمومی ( )Pacione, 1989, p. 15که هر کدام به شیوه
خاصی به مقوله و مفهوم دسترسی و نفوذپذیری پرداختهاند.
اما در تحقیق حاضر سعی بر آن است که برای تعیین رابطه بین
نفوذپذیری و شاخصهای چیدمان فضا از روش آماری استفاده
شود تا میزان تأثیر هر کدام از شاخصهای ساختار فضایی بر میزان
نفوذپذیری مورد سنجش قرار گیرد.
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 .3مواد و روشها
 .3.1روش رگرسیون لجستیک
هــدف از رگــرســیــون لجستیک پــیــدا کـــردن بهترین بـــرازش و به
صرفهترین مدل برای توصیف ارتباط بین متغیر پیشامد (پاسخ
یا وابسته) و مجموعهای از متغیرهای مستقل (پیشبینی کننده
ً
یا توضیحی) است .روشی نسبتا قوی اتعطافپذیر و با کاربردی
آسان اســت( .)Balakrishnama & Ganapathiraju, 1998رگرسیون
لجستیک یکی از ابزارهای آمــار است و زمانی مــورد استفاده قرار
میگیرد که متغیر وابسته به صــورت دو یا چند سطحی بــوده و
متغیرهای مستقل از هر نوع دیگر باشد .رگرسیون لجستیک دارای
شکل کلی زیر است:
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علمی-پژوهشی
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که در آن  pاحتمال تخصیص مشاهدهای به سطحی از متغیر
ضریب بـــرآورد شده
امین متغیر مستقل و
وابسته،
مدل برای  iامین متغیر مستقل است .از مزایای استفاده از مدل
لســازی مــشــاهــد ههــا ،امکان
رگــرســیــون لجستیک عـــاوه بــر مــد 
پیشبینی احتمال تعلق هر فرد به هر یک از سطوح متغیر وابسته
و همچنین امکان محاسب ه مستقیم نسبت شانس با استفاده
از ضرایب مدل است ( .)Jobson, 1992تا کنون در بحث تحلیل
رگرسیون موقعیتهایی را مورد بررسی قرار دادیم که در آنها متغیر
وابسته پیوسته بوده است .اما در بسیاری پردازشها متغیر وابسته
تنها دو نتیجه ممکن دارد و میتواند فقط یکی از دو ارزش صفر یا

یک را بپذیرد که ارزش یک به معنای وقوع حادثه مورد نظر و ارزش
صفر به معنای عدم وقوع آن (یا برعکس) است.
رگرسیون لجستیک شبیه به رگرسیون معمولی است ،با این تفاوت
که روش تخمین ضرایب یکسان نیست .در رگرسیون لجستیک به
جای حداقل کردن مجذور خطاها(که در رگرسیون معمولی انجام
میگیرد) ،احتمال رخداد یک واقعه را حدا کثر میکند .همچنین
در تحلیل رگرسیون معمولی برای بررسی معنیدار بودن رابطه از
آمارههای استاندارد  t , Fاستفاده میشود ،در حالی که در رگرسیون
لجستیک از آمارههای کای دو  و  والد استفاده میشود .آماره والد
از رابطه زیر محاسبه میشود .در این رابطه ضریب متغیر S.E ,
  Xiخطای معیار است.

آماره کای دو به منظور تعیین میزان اثرگذاری متغیر (متغیرهای
مستقل) بر متغیر وابسته و به طور کلی بــرازش کل مدل است و
قابل مقایسه با آماره  Fدر تحلیل رگرسیون معمولی است .آزمون
والد نیز معنیدار بودن متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون را
بررسی میکند و قابل مقایسه با آماره  tدر رگرسیون معمولی است
).(Sarmad et al, 1997, p. 65
 .3.2متغیرهای مستقل شاخصهای ساختار فضایی از منظر
چیدمان فضا
مبحث چیدمان فضا با هدف توصیف و تحلیل فضا درصدد درک
ساختار بالنده پیکر شهر و تشریح منطق ساختاری _ کارکردی
و نیز تأثیرات کــارکــردی آن اســت .ایــده اصلی ایــن نظریه همان
مفهوم پیکرهبندی فضایی است که در آن ارتباط هر عنصر با دیگر
عناصر کل سیستم اهمیت پیدا میکند(Hillier, Penn, Hanson,
 .)Grajewski, & Xu, 1993, p. 1روش چیدمان فضا ارتباط کلیه
فضاهای شهری را با یکدیگر تجزیه و تحلیل میکند و نتایج را به
صــورت پارامترهای ریاضی _ گرافیکی ارائــه میدهد .پارامترهای
ریاضی میتوانند در ایجاد مدلی که نحو ه عملکرد و رفتار را در
فضاهای شهری پیشبینی میکند ،مــورد استفاده قــرار گیرند.
داد ههــــای گرافیکی تجزیه و تحلیل چیدمان فضا ،ابـــزار بسیار
مؤثری در فرآیند مطالعات شهری محسوب میشوند .به نحوی که
تأثیر دخالتهای کالبدی در بافت شهر به صورت گرافیکی دیده
یشـــود( .)Abbaszadegan, 2000حال با این توضیح ،مفاهیم
مـــ 
پارامترهای مهم چیدمان فضا به عنوان متغیرهای مستقل به
ترتیب در جدول شماره 2آورده شده است:

جدول شماره :2مفاهیم پارامترهای ساختار فضایی شبکه معابر
پارامترها
همپیوندی فرا گیر
همپیوندی محلی
اتصال
عمق
انتخاب

توضیحات
ارزش همپیوندی یک فضا (خط محوری) ،پارامتری ریاضی است که نشانگر عمق آن خط از تمام خطوط دیگر در شهر است.
ا گر براي تحليل هر خط ،فاصله از كل خطوط در نظر گرفته نشود بلكه از يك عمق(و يا شعاع مشخص) تعيين شود،ارزش همپيوندي ديگر كالن
ً
نخواهد بود .معموال براي شهرهاي بزرگ شعاع سه (يعني محاسبه همپيوندي با سه تغيير جهت يا سه اتصال( را شعاع محلي مي نامند.
ً
میزان اتصال به صورت شمارهای از تقاطعها تعریف میشود که مستقیما به یک فضا وصل میشوند.
عمق ،تعداد فضاهایی است که برای رسیدن از یک فضا به فضای دیگر میبایست طی نمود .یا تعداد تغییرجهتهایی است که از مبدأ به مقصد
پیموده میشود.
احتمال استفاده از فضایی در طی کردن کوتاهترین مسیرهای موجود بین هر دو فضا را انتخاب میگویند.

توضیحات بر گرفته از ()Figueiredo, 2005, pp. 5-7

 .3.3متغیر وابسته نفوذپذیری معابر
بــرای انــجــام تحقیق حاضر در ابــتــدا بــا دریــافــت نقشه فرسودگی
بافتهای شهر زنجان از شــهــرداری (تصویر شــمــاره )2مبتنی بر
بلوکهایی که بیش از 50درصد از معابر آن زیر شش متر بوده ،تمام
عرض معابر واقع در بافت فرسوده شهر با متراژهای متفاوت (،2
شگــذاری شده (تصویرهای
7 ،6 ،5 ،4 ،3و12 ...متر) در  GISارز 
شماره 3و ) 10و سپس عرضهای کمتر و یا بیشتر از شش متر واقع
در محدوده بافت فرسوده را با شاخصهای چیدمان فضا مورد
سنجش قرار دادیم .برای تحلیل موضوع به روش چیدمان فضا،
ابتدا نقشه خط محوری کل شهر در محیط  Autocadترسیم شد.
مجموعه خطوط رسم شده برای کل شهر زنجان پنج هزار و 89
بوده که دو هزار و  207خط از آن مختص بافت فرسوده شهر زنجان
است (دلیل ترسیم تمامی خطوط شبکه شهر این بوده که ارزش هر
خط نسبت به کل شبکه نیز سنجیده شود).
 .4محدوده و قلمرو پژوهش
مساحت شهر زنجان هشت هزار و  100هکتار است که  511هکتار
آن شامل بافتهای فرسوده است .پهنههای نشان داده شده در

تصویر شماره ،2واجد عنوان بافتهای فرسوده هستند که مجموع
این پهنهها سهمی معادل 8/28درصـــد از کل مساحت شهر را
به خود اختصاص داده است .بافت فرسوده شهر زنجان به سه
قسمت تقسیم شده است که شامل الف) بافت مرکزی ،ب) بافت
میانی و ج) پهنه حاشیهای بافت فرسوده (.)Armanshar, 2010
ساختار ارتباطی در محدوده بافتهای قدیمی و فرسوده شهر
زنجان به فراخور شکلگیری تاریخی و عملکردهای گذشته و با در
نظر داشتن مقیاس انسانی به صورت ارگانیک شکل گرفته است.
دسترسیهای کوتاه و در مقیاس پیاده با نقش برجسته اجتماعی،
پیچیدگی معابر به تبع شرایط آبوهوایی و امنیت شهری ،فقدان
فضاهای الزم دسترسی و توقف خودرو ،شیبهای غیراستاندارد و
سطوح نامناسب و ناهموار (به ویژه در بخشهای شرقی و مرکزی
بافت) از جمله ویژگیهای بارز در ساختار شبکه ارتباطی محله
است ( .)Meshkini, 2008, p. 275با توجه به تصویر شماره 3تمرکز
ضهــای معبر کمتر از شش متر در مــحــدوده بافت فــرســوده و
عــر 
همچنین پیچ و خمهای بسیار که از تاب بافت و خصلت ارگانیک
آن ناشی میشود ،دو ویژگی ساختار بافت یاد شده است.
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تصویر شماره :1نمودار فرایند تجزیه و تحلیل

 .5مراحل فرایند تجزیه و تحلیل
 .5.1مرحله نخست :تولید نقشههای خط محوری
این نقشه ،گرافیک ساده شده از خیابانها و فضاهای باز شهری،
شــامــل خــطــوط مــحــوری اســـت« .خــط مــحــوری» یکپارچهترین
خطوطی هستند که به طور متوسط تمام سطوح از آنها استفاده
میکنند و جداافتادهترین خطوط از همپیوندترین خط در ساختار

اصلی ،خطوط با بیشترین عمق هستند(.)Ratti, 2004, p. 3
ً
همان طــور که قبال نیز اشــاره شــد ،ابتدا نقشه خط محوری کل
شهر زنجان در  Autocadترسیم شد .سپس در این مرحله بعداز
استخراج نقشه ،در محیط  depth mapفراخونی شد و پارامترهای
ساختار فضایی در آن مورد آنالیز قرار گرفت .نتایج گرافیکی آنالیزها
در تصاویر زیر نشان داده شده است (تصاویر شماره .)4-9

تصویر شماره :4نقشه همپیوندی فرا گیر آنالیز شده شهر زنجان

تصویر شماره :5نقشه خطی همپیوندی محلی آنالیز شده شهر زنجان
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تصویر شماره :6نقشه خطی اتصال آنالیز شده شهر زنجان (منبع :نگارنده)

تصویر شماره :7نقشه خطی عمق آنالیز شده شهر زنجان (منبع :نگارنده)

تصویر شماره :8نقشه خطی کنترل آنالیز شده شهر زنجان

تصویر شماره :9نقشه خطی انتخاب آنالیز شده شهر زنجان

 .5.2مرحله دوم :تولید نقشه عرض معبر
در این مرحله ،ابتدا با بازخوانی نقشه خط محوری از  depthmapبه
 ،GISاطالعات عرض معبر نیز به عنوان شاخص نفوذپذیری(متغیر
وابسته) به نقشه یاد شده ،به صورت دستی افــزوده شد (تصویر
شماره.)10
 .5.3مرحله سوم :در این مرحله اطالعات تکمیل شده مربوط
به هر کدام از متغیرها در محیط  Spssفراخوانی شد و مورد آزمون
رگرسیون لجستیک قرار گرفت .سپس از طریق نتایج آزمون ،میزان
تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تعیین شد.

تصویر شماره :10تولید نقشه عرض معبر

 .6بحث و یافتهها
 .6.1تعیین رابطه با استفاده از رگرسیون لجستیک
در مباحث آماری ،ضریب همبستگی پیرسون یا ضریب همبستگی
حاصل ضرب _ گشتاور پیرسون میزان همبستگی خطی بین دو
متغیر تصادفی را میسنجد .مقدار این ضریب بین  -1تا  1تغییر

میکند که « »1به معنای همبستگی مثبت کامل »0« ،به معنی
نبود همبستگی و « »-1به معنای همبستگی منفی کامل است .با
انجام این آزمون با توجه به جدول ،همه متغیرهای با  sigکوچکتر
از 0 /05معنیدار هستند (جدول شماره.)3

جدول شماره :3تعیین رابطه بین متغیرها با استفاده از آزمون پیرسون
متغیرها

همپیوندی فرا گیر

همپیوندی محلی

انتخاب

اتصال

1

0/780

0/242

0/376

**

-0/889

**

همپیوندی فرا گیر

ضریب پیرسون
**

**

**

**

عمق

عرض معبر
-0/341

**

همپیوندی محلی

ضریب پیرسون

0/780

1

0/294

0/577

-0/561

0/541

انتخاب

ضریب پیرسون

**0/242

**0/294

1

**0/770

**-0/138

**-0/163

0/376

0/577

0/770

1

-0/226

-0/463

-0/226

1

0/225

0/225

1

اتصال

ضریب پیرسون

**

**

**

**

**

**

**

عمق

ضریب پیرسون

-0/889

-0/561

-0/138

عرض معبر

ضریب پیرسون

-0/341

-0/541

-0/163

**

**

**

**

**

**

**

-0/463

**

**

**

**

عالمت ** به معنی وجود رابطه در بین متغیرهاست.

در پژوهش حاضر متغیر وابسته بر مبنای تأثیرپذیری از هر کدام
از شاخصهای چیدمان فضا (همپیوندی فرا گیر و محلی ،اتصال
و انتخاب) بر متغیر فرسودگی حاصل از شاخص نفوذپذیری مورد
بررسی قرار میگیرد .نکته قابل توجه این است که شاخص عمق به
دلیل این که با پارامتر همپیوندی فرا گیر نسبت معکوسی دارد ،در
معادله رگرسیون از آن صرف نظر شد .چرا که یکی از شروط آزمون
رگرسیون برای متغیرهای مستقل نسبت مستقیم پارامترهاست.
نتایج حاصل از آزمون رگرسیون در نرمافزار  spssدر قالب جداول زیر
آورده شده است .جدول شماره 4تعداد دادههای شرکت کننده در
آزمون را نشان میدهد.
جدول شماره :4تعداد داد ههــای مربوط به کل خطوط باقت فرسوده شهر

تعداد دادههای تحلیل شده

تعداد

درصد

2207

100

در جــدول شماره  ،5متغیر وابسته در دو سطح بــراســاس عرض
معبر کدبندی شده است .سطح پاسخ به وقوع فرسودگی براساس
نفوذناپذیری در عرضهای کمتر از شش متر ،ارزش  1را به خود
اختصاص داده و سطح پاسخ به عدم وقــوع فرسودگی به دلیل
نفوذپذیری در عرضهای بیشتر از شش متر ،ارزش صفر را به خود
اختصاص داد.
جدول شماره :5سطوح پاسخ به متغیر وابسته
سطوح پاسخ
وقوع فرسودگی به دلیل نفوذناپذیری در عرضهای کمتر
از شش متر (بله)

1

عدم وقوع فرسودگی به دلیل نفوذپذیری در عرضهای
باالتر از شش متر (خیر)

0

جدول شماره :6فراوانی پاسخها به متغیر وابسته

فرسودگی براساس نفوذپذیری

تعداد

درصد

بله

1459

66/1

خیر

748

33/9

درصد کل

%100
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جدول شماره 7نتیجه رگرسیون لجستیک است که با آمار ه والد
مشخص گــردیــده اســت .مقادیر بـــرآورد شــده ضرایب هر کــدام از
متغیرهای تشریحی در ستون  Bمشاهده میشود .همچنین آزمون
معنیداری هر کدام از ضرایب برآورد شده در ستون  sigآورده شده
است .با این نتایج مشاهده میشود که متغیرهای همپیوندی
فرا گیر و انتخاب معنیدار نیستند .چرا که مقدار مثبت ستون B
بیانگر رابطه مثبت آنها با فرسودگی است و مقدار  sigآنها نیز در سطح
خطای  0/05معنیدار نیست .یعنی تغییرات همپیوندی فرا گیر و
انتخاب در وضعیت کنونی ،تأثیر معنیداری بر میزان فرسودگی در
عرضهای کمتر از شش متر ندارد .با توجه به ضرایب منفی نسبت
هر کدام از متغیرها در ستون  ،Bبیانگر رابطه منفی آنها با فرسودگی
در وضعیت موجود اســت .بدین مفهوم که در محالت فرسوده
شده ناشی از عرضهای کمتر از شش متر ،در مجموع نسبت میزان
همپیوندی فرا گیر و انتخاب از نسبت باالتری برخوردارند .در واقع
در وضعیت کنونی بافت فرسوده به دلیل داشتن موقعیت مرکزی در
شهر از حدا کثر همپیوندی فرا گیر برخوردار است .اما نسبت اتصال
و همپیوندی محلی آنها کمتر است .بنابراین ضعف بافت فرسوده
شهر زنجان مربوط به سطح ساختار کالن و فرا گیر آن نیست بلکه
ناشی از کمبود اتصال و همپیوندی درون محلی است .در نتیجه
میتوان گفت با افزایش میزان اتصال و همپیوندی محلی میتوان
میزان فرسودگی را کاهش داد؛ چرا که متغیر همپیوندی محلی و
اتصال در سطح پنج درصد خطا معنیدار بوده است.
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زنجان

در جــدول شماره 6فراوانی پاسخها به متغیر وابسته را مشاهده
میکنیم.

جدول شماره :7متغیرهای وارد شده در مدل و نتایج آزمون والد
همپیوندی فرا گیر
همپیوندی محلی
انتخاب
اتصال
مقدار ثابت
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B
0/302
-0/920
0/0
-1/024
4/365

.S.E
0/485
0/181
0/0
0/070
0/478

حال با کنار گذاشتن متغیر همپیوندی فرا گیر و انتخاب ،با تکرار
آزمــون رگرسیون لجستیک نتایج جــدول فوق به صــورت جدول
ییــابــد .در ستون ) Exp(Bنسبت بختها را
شــمــاره 8بهبود مــ 
مــشــاهــده میکنید .ایــن ســتــون نــشــان دهــنــده نسبت احتمال
فرسودگی بر عــدم فرسودگی اســت که «نسبت بخت» یا نسبت
«شانس» نام دارد.
بر طبق معادله رگرسیون در جدول شماره 9به ازای یک واحد تغییر
در نسبت همپیوندی محلی و اتصال به ترتیب  0/814و 1/028
نسبت بخت در جهت عکس آن کاهش مییابد .به بیان دیگر با
افزایش میزان اتصال و همپیوندی محلی ،میزان فرسودگی در آن
کاهش مییابد .بنابراین نسبت بخت با مقادیر بیشتر از  1نشان
دهنده احتمال موفقیت وقوع فرسودگی (براساس شاخص عرض
معبر) نسبت به عدم وقوع آن بوده و مقادیر کوچکتر از  ،1بیانگر
احتمال موفقیت عدم وقوع فرسودگی نسبت به وقوع آن است.
با توجه به اعداد درج شده در ستون آخر ،مقدار اتصال با نسبت
بــخــت 0/358بیشترین موفقیت را در کاهش میزان فرسودگی
نسبت به شاخص همپیوندی محلی ( )0/443دارد .این مسئله
بیانگر آن است که بهبود اتصال و همپیوندی محلی در بافتهای
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wald
0/387
25/831
0/111
214/412
83/292

.Sig
0/534
0
0/720
0
0

df
1
1
1
1
1

)Exp(B
1/353
0/399
1
0/359
78/666

فرسوده شهر زنجان از عوامل مهم در کاهش میزان فرسودگی
خواهد بود.
در اینجا با توجه به نتایج به دست آمــده بــرای بررسی وضعیت
اتصاالت در بافت مرکزی نقشه بلوکی بافت مرکزی در نرمافزار depth
 mapمورد آنالیز قرار داده شد .همان طور که در تصویر شماره6
(مربوط به نقشه اتصال) نیز دیده میشود ،در دسترسترین معابر
شهری با میزان اتصال پذیری بیشتر مربوط به دو محور عمودی
(واقــع در مرکز) شمالی _ جنوبی (سعدی) و محور شرقی _ غربی
(امـــام) در بافت فرسوده اســت .به عبارت دیگر ایــن دو محور با
اهمیتترین محور در ساختار فضایی شهر و بافت مرکزی است
و بیشترین نقش را در شکلدهی به ساختار فضایی شهر زنجان
دارد .اما با دقت در تصویر شماره 11سایر اتصاالت درون محلی
بنا به ویژگی ارگانیکی در بافت مرکزی دچار ضعف اتصال و یا قطع
اتصال هستند که نتوانستهاند با وجود مجاورت به محور اصلی
شهر (خیابان امام و سعدی) ارتباط مطلوبی با ساختار شهر برقرار
نمایند .بنابراین به نظر میرسد با افزایش میزان اتصاالت درون
محلی و همپیوندی محلی از شدت فرسودگی در بافت مورد نظر
کاسته شود.

جدول شماره :8نتایج آزمون والد بدون حضور متغیر همپیوندی فرا گیر و انتخاب
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همپیوندی محلی
اتصال
مقدار ثابت

B
-0/814
-1/028
4/576

.S.E
0/111
0/061
0/206

wald
53/381
283/217
494/681

df
1
1
1

.Sig
0
0
0

)Exp(B
0/443
0/358
97/096

تصویر شماره :11بیشترین بار اتصاالت متحمل بر دو محور عمود برهم مرکزی خیابان سعدی و امام و کمترین اتصاالت درون محلی

 .7نتیجهگیری
در ایــن مطالعه بـــرای پــی بـــردن بــه ایــن کــه چــه عــوامــل و یــا چه
ویژگیهایی از ساختار فضایی بر فرسودگی بافتهای شهر زنجان
ناشی از نفوذناپذیری تأثیرگذار است ،با اندازهگیری شاخصهای
ساختار فضایی از منظر چیدمان فضا بــرای تعیین رابــطــه بین
نفوذناپذیری و شاخصهای یاد شده از جمله همپیوندی فرا گیر و

محلی ،اتصال ،انتخاب و عمق از روش آماری رگرسیون لجستیک
استفاده شد.
طبق دادههای آزمون رگرسیون لجستیک نشان داده شد که برخی
از متغیرهای شاخصهای ساختار فضایی میتوانند بر افزایش و
یا کاهش میزان فرسودگی مؤثر باشند .بدین ترتیب که در بافت
فرسوده شهر زنجان بنا به نتایج حاصله از آماره والد و  sigمربوط به

آن ،متغیر همپیوندی فرا گیر و انتخاب ،تأثیر معنیداری بر میزان
فرسودگی در عرضهای کمتر از شش متر ندارند .چرا که مقدار
ستون  Bمثبت بوده و همچنین مقدار  sigآنها در سطح خطای
 0/05معنیدار نیستند .این موضوع نشان دهنده وجود ارتباط
و همپیوندی مناسب شبکه معابر بافتهای فــرســوده با سایر
بافتهای پیرامون در سطح فرا گیر است .به بیان دیگر محالت
بافت فرسوده از نظر همپیوندی در سطح کالن و در ارتباط با سایر
بافتهای پیرامون دچار ضعف و نقصان نیستند و افزایش میزان
همپیوندی فرا گیر تأثیر چندانی بر فرسودگی در عرضهای کمتر از
شش متر نخواهند داشت.
در صورتی که تغییر اتصاالت در درجه نخست (با بیشترین تأثیر) و
سپس همپیوندی محلی در درجه دوم ،تأثیر معنیداری بر افزایش
و یا کاهش فرسودگی شهر زنجان در وضعیت موجود دارد .چرا که
مقدار ستون  Bمنفی بوده و مقدار  sigآنها نیز در سطح خطای
 0/05معنیدار اســت .ایــن نتیجه نشان میدهد که با افزایش

اتصاالت درون محلی در بنبستهای پی در پی و همچنین با
افزایش همپیوندی محلی در گذرهای درون محلی بافتهای
فرسوده شهر زنجان میتوان میزان فرسودگی را کاهش داد(جدول
شماره.)9
نتایج کلی حاصل از تحلیل نشان داد که ضعف ساختار درونی
(ضعف اتصاالت و همپیوندی محلی) بافتهای فرسوده شهر
زنجان عامل اصلی در افزایش میزان فرسودگی است و چنین ضعفی
در اتصاالت درونی محالت با بنبستهای متعدد ،دسترسی به
درون آن را با مشکل مواجه نموده و این مسئله به مرور زمان در
نقاط کور درون محلی در عرضهای کمتر از شش متر سبب انزوای
فضایی و تشدید فرسودگی خواهد شد .بنابراین با توجه به ضعف
ساختار درون محلی ،پیشنهاد و راهکار مناسب برای رفع فرسودگی
افــزایــش اتــصــاالت و همپیوندی درون محلی اســت که منجر به
کاهش میزان فرسودگی در بافتهای فرسوده شهر زنجان میشود.

جدول شماره :9خالصه نتایج
B

.Sig

تأثیر بر فرسودگی در در عرضهای کمتر از شش متر

همپیوندی فرا گیر

0/302

0/534

این متغیر تاثیری بر فرسودگی در عرضهای کمتر از شش متر ندارد

همپیوندی محلی

-0/814

0

افزایش این متغیر میزان فرسودگی را در عرضهای کمتر از شش متر کاهش میدهد

انتخاب

0/0

0/720
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اتصال
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0
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