
225
هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

بررسی ارتباط پیکربندی فضایی و وضعیت توسعه یافتگی محالت شهر اصفهان

شامره صفحه مقاله: 225-239
13

99
ن
ستا

تاب
.3

ه1
مار

ش


بررسی ارتباط پیکربندی فضایی و وضعیت توسعه یافتگی محالت شهر 
اصفهان*

امیرمحمد معززی مهرطهران1**- محمد سعید ایزدی2- محمد مسعود3

11 دکتري1مرمت1ابنيه1و1بافت1هاي1تاریخي،1دانشکده1حفاظت1و1مرمت،1دانشگاه1هنر1اصفهان،1اصفهان،1ایران1)نویسنده مسئول(..
استادیار گروه طراحي شهري، دانشکده هنر و معماري، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ایران.. 2
دانشيار گروه شهرسازي، دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.. 3

تاریخ دریافت: 95/11/15              تاریخ اصالحات: 98/12/13               تاریخ پذیرش نهایی: 99/04/08             تاریخ انتشار: 99/06/31
 

چکیده
بررسی و تعيين غيرروایی رابطه ميان فضاي زیست و جامعه، موضوعي است كه در مطالعات خالقان فضا )معماران، طراحان 
شهر و منظر و نظریه پردازان در این زمينه( و متخصصان اجتماعي )جامعه شناسان، انسان شناسان و غيره( مورد كم توجهي 
قرار گرفته است. در عين این كه علوم محيطي قادر نبوده چارچوب نظري قانع كننده اي براي نقش اجتماع عرضه كند، 
در علوم اجتماعي نيز ادراك مفاهيم فضا و محيط به درجه قابل قبولي نرسيده است. تالش برای رفع این كوتاهي به مثابه 
حلقه مفقوده اي كه به سختي قابل دستيابي است، بي تردید به بسياري از مسائل رایج محيطي پاسخ خواهد گفت. مقاله 
حاضر با هدف واكاوی ارتباط و همبستگی پيکربندی فضایی و شرایط توسعه یافتگی محالت اصفهان، سعی كرده  است 
به نوعی به رفع این كاستی كمک كند. برای این منظور، در 188 محله شهر اصفهان این ارتباط به روش همبستگي و در 
سه سطح كالن، مياني و محلي آزمون شد كه در این مسير تحليل پيکربندی فضایی محالت با استفاده از روش چيدمان 
 فضا و تعيين سطح توسعه یافتگی آ  ن ها به كمک روش تاپسيس صورت گرفته است. نتایج این بررسي نشان مي دهد گرچه 
در دو مقياس كالن و ميانی، رابطه ای معنادار دیده می شود؛ اما ميزان این همبستگی ضعيف است. در مقياس محلی نيز 
اساساً ارتباط معناداری وجود ندارد. بر این اساس اگر در شهر اصفهان قرار باشد به كمک تغييراتی در پيکربندی فضایی 
شهر وضعيت یکپارچگی ساختاری شهر و وضعيت توسعه یافتگی محالت را بهبود بخشيد، به جای مداخله و تغيير در شبکه 
دسترسی محلی، اولویت با تغيير در محورهای واسط ميان محالت و همچنين محورهای اصلی شهر است با این مالحظه 

كه نباید انتظار داشت این تغييرات به طور حتم بر وضعيت توسعه یافتگی محالت تأثير مثبت بگذارد.
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1. مقدمه
وضعيت  شگرف،  تحوالتی  با  همزمان  شهرنشينی  رشد 
)Choay, 1996, p. 2(، شالوده  متحول ساخت  را  شهرها 
كهن ارتباطات را از هم گسست و سازمان محله ای را دچار 
این   .)Habibi, 2003; Karimi, 2000( آسيب جدی كرد
سازمان  پراكنده،  توسعه های  و  ساختاری  گسستگی های 
و  كرده  دگرگون  را  آن  اصلی  ساختار  و  شهر  فضایی 
نظر  از  چه  و  اقتصادی  نظر  از  چه  عملکردی  ناكارآمدی 
 Jamali( شده است  باعث  سيستم شهری  در  را  اجتماعی 
shahni, Saeedi Mofrad, & Mahd Nejad, 2013(. این 
دگرگونی ها كه نه در اثر عوامل درون سر بلکه به سبب تحول 
عناصر برون سر رخ داده اند در برخی نواحی شهرها، انقباض 
به واسطه  را  افت  شده-  دچار  نواحی  شهری- شکل گيری 
كاهش تعداد زیادی از جمعيت آ  ن ها، افت اقتصادی شهرها 
و همچنين نزول محيط های شهری به دنبال داشته و باعث 

اختالل در روابط شهری شده است. 
در چنين شرایطی فقدان شناخت و درك درستی از تأثير 
اشکال فضایی و فرآیندهای اجتماعی شهر بر روابط حاكم 
چارچوبی  تعریف  امکان  نيز  شهری  پدیده های  و  آن  بر 
مناسب و جامع برای تمام زیرسيستم های شهر را از بين 
نتوانسته اند  زیرسيستم ها  از  برخی  نتيجه  در  برده است. 
پيوند مناسبی با شهر به عنوان سيستم كالن برقرار كنند، 
لذا به مرور از سيستم جدا افتاده و در روند توسعه شهر به 
مناطقی كمتر توسعه یافته تبدیل شده اند. این فرآیند كه 
به  نواحی مختلف شهر شده  باعث گسترش شکاف ميان 
»قطبی شدن فزاینده«1 جغرافيای اجتماعی دامن زده است 

 .)Dalyan, 2009; Vaughan & Arbacci, 2011(
برای رفع این شکاف و توسعه موزون شهرها، اصالح ساختار 
توسعه یافتگی  وضعيت  بهبود  راستای  در  شهر  فضایی 
محالت می تواند مبنای طرح ایده ها قرار گيرد تا از طریق 
فراهم  ضمن  اصلی،  مراكز  و  محورها  پيوند  و  ساماندهی 
كردن ثبات و تداوم كل پيکره شهر، توازن توسعه در شهر 

 .)Hamidi , 1997( را نيز ميسر كند
بر این اساس مقاله حاضر ضمن شناخت و تحليل شرایط 
روش  از  استفاده  با  اصفهان  شهر  فضایی  پيکربندی 
چيدمان فضا2، به واكاوی ارتباط و همبستگی آن با شرایط 
توسعه یافتگی محالت اصفهان پرداخته است تا وجود یا عدم 
وجود ارتباط ميان آ  ن ها را - به عنوان هدف این پژوهش- 
به صورت غير روایی و در زمينه تجربی مورد بررسی قرار 
پدیده های  ارتباط  نظری  پذیرش  وجود  با  كه  چرا  دهد؛ 
فضایی و اجتماعی با یکدیگر، ارتباط ميان این دو الیه از 
شهر به ندرت توسعه داده شده است3 و به همين علت نيز 
معموالً در علوم اجتماعی كمتر به اثرات محيط ساخته شده 
بر  فرهنگی  اجتماعی-  اثرات  به  كمتر  فضایی  علوم  در  و 

.)Hillier & Vaughan, 2007( محيط توجه می شود

2. پیشینه پژوهش 
تأثير  بررسی  زمينه  در  مختلفی  مطالعات  تاكنون 
بر موضوعات مختلفی  ایران  پيکربندی فضایی شهرها در 
شناختی،  ویژگی های  حركتی،  نظام  ساماندهی  قبيل  از 
 Yazdanfar,( توسعه یافتگی، جرم و جنایت، افتراق مکانی
 Mousavi, & Zrgardaghigh, 2009; Rismanchian &
Bell, 2010; Bahreyni & Taghabon, 2011; Abbasza-
 degan, Bidram, & Mokhtarzadeh, 2012; Rafieian,
Alizadeh, & Taghvayee, 2016; Hamedani Gol-

در  مطالعه ای  اما كمتر  گرفته است؛  shan, 2015( صورت 
داخل كشور به تحليل وضعيت پيکره فضایی »محله های 
با سطح  ارتباطش  بررسی  و  به شکلی غيرروایی  شهری« 

توسعه یافتگی آن محالت پرداخته است. 
البته در خارج از كشور پس از معرفی روش چيدمان فضا، 
تأثير  روی  بر  مطالعاتی  ميالدی،  بيستم  قرن  اواخر  در 
سازمان  و  فقير  سکونتگاه های  فرم  بر  فضایی  پيکربندی 
انجام شده است  اجتماعی  و  اقتصادی  فعاليت های  فضایی 
اشاره   )2001( ليما  مطالعه  به  می توان  جمله  آن  از  كه 
پيکربندی  ميان  نشان می دهد  بررسی خود  در  كرد. وی 
فضایی شهر بِلِم4 برزیل- كه با كمک »اندازه های نحوی«5 
اجتماعی-  شاخص های  و  پرداخته است-  آن  بررسی  به 
اقتصادی، رابطه معنادار وجود دارد )Lima, 2001(. هيلير، 
گرین و دیزیالس نيز در مطالعه خود بر روی شهر سانتياگو 
در شيلی مشخص می كنند كه پيکربندی فضایی شهر در 
ایفا  اساسی  نقش  فقيرنشين  زوال سکونتگاه های  و  ارتقاء 
كرده است. آ  ن ها در بررسی خود شاخص های اجتماعی- 
اقتصادی این محالت را در رابطه با پيکربندی فضایی شان 
با استفاده از روش چيدمان فضا مورد كنکاش قرار داده  اند 

.)Hillier & Vaughan, 2007, pp. 205-230(
دیگری  پژوهش  لندن،  شهر  در   )2005( ووگان  مطالعه 
محالت  فضایی  پيکربندی  بين  می دهد  نشان  كه  است 
دارد؛  وجود  چشمگيری  تفاوت  مرفه نشين  و  فقيرنشين 
برخی محالت  در  تحقيق مشخص می كند كه  این  نتایج 
و  مناسب  اجتماعی  و  اقتصادی  ساختار  وجود  علی رغم 
بخش  مناسب،  فضایی  پيکربندی  فقدان  به واسطه  تنها 
عمده ای از جمعيت بومی محالت كاهش یافته و جای خود 
 Vaughan, 2005, p.( را به مهاجرین كم درآمد داده است
231(. مطالعات دیگری نيز در نمونه های تجربی متفاوت 
وجود دارد كه رابطه معنادار ميان پيکربندی فضایی شهر 
را  اقتصادی بخش های مختلف شهر  اجتماعی-  و شرایط 
 Omer & Goldblatt, 2012; Rodriguez,( اثبات كرده اند
در   .)Saker, Sam, & Hillier, 2012; Legeby, 2013
بخش بعد با مروری بر دیدگاه ها و نظریه های مختلف در 
زمينه ارتباط ميان فرم های فضایی و فرآیندهای اجتماعی، 
این  استفاده  مورد  و  متاخر  نظریه های  تا  سعی شده است 

مقاله به صورت اجمالی معرفی شود. 
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فرآیندهای  و  فضایی  فرم های  بین  رابطه   .3
اجتماعی

فرم های  و  اجتماعی  فرآیندهای  بين  همبستگی  و  رابطه 
جامعه شناسان  و  جغرافيدانان  توجه  مورد  همواره  فضایی 
بوده است، اما به طور مشخص، با طرح و ظهور پارادایم علم 
فضایی و نقد تفکر استثناگرایی در جغرافيا توسط كورت 
توسط  پارادایم  این  تبيين  و  گسترش  و   )1953( شيفر6 
جغرافيدانانی مانند »ویليام بونج، پترهاگت، دیوید هاروی، 
آبلر، آدامز، گولد، ویليام گریسون، ادوارد اولمن، براین بری 
زومر،  »وبر،  مانند  جامعه شناسانی  تحقيقات  و  دسی«7  و 
و  كستلز  مانوئل  لوفور،  هانری  لوونتال،  اشتروس،  لوی 
فرآیندها،  و  تأثيرات متقابل فرم ها  اوری«8 در مورد  جان 
اجتماعی  فرآیندهای  ميان  »رابطه  پيش موضوع  از  بيش 
و فرم های فضایی« مورد توجه قرار گرفت و مقدمات الزم 
برای ایجاد پشتوانه های نظری محکم در تصدیق این گزاره 
كه، فرآیند اجتماعی و شکل فضایی به طور جدایی ناپذیری 
در هم آميخته و به هم مربوط اند و لذا باید آن دو را به 
صورت مکمل یکدیگر در برنامه ریزی شهر و یا در طراحی 
محيط زیست در نظر داشت تا بتوان در هر دو بُعد به طور 

همزمان مسائل را حل كرد، فراهم شد. 
در این ميان هاروی با بيان این نکته كه اشکال فضایی و 
فرآیندهای اجتماعی، طرق متفاوت تفکر درباره موضوعی 
بر   )Cuthbert, 2005; Castells, 2001( هستند  واحد 
مؤثر بودن هر دو وجه فضایی و اجتماعی پدیده ها تأكيد 
تأثير  فی نفسه  فضا  برای  گرچه  اوری،  جان  یا  و  می كند؛ 
فضایی  آرایش  است  معتقد  اما  نمی شود  قائل  مستقلی 
تأثير  تحت  را  اجتماعی  روابط  می تواند  اجتماعی  اشيای 
قرار دهد. هانری لوفور نيز با بيان این نکته كه »فضا هم 
این  توليدكننده ی  هم  و  است  اجتماعی  روابط  محصول 
می كند  تأكيد  جامعه  و  فضا  ميان  دیالکتيک  بر  روابط« 
چيز  هر  از  بيش  و  پيش  را  طبقاتی  مبارزه  و  نابرابری  و 
تأكيد  هاروی  مانند  به  نيز  كاستلز  فضا می داند.  محصول 
می كند كه شکل فضایی یک جامعه با مکانيسم های كلی 
شناخت  برای  به طوری كه  دارد؛  نزدیک  رابطه  آن  توسعه 
شهرها، ما باید فرآیندهایی را كه به وسيله آ  ن ها شکل های 
 Giddens,( فضایی ایجاد و دگرگون می شوند درك كنيم

 .)1998
بر  ساخته شده  محيط  تأثيرگذاری  در  مشابه  باورهایی 
و  معماری  تفکرات  در  محيط  اجتماعی  مشخصه های 
شهرسازی نيز رایج بوده است كه متاخرترین آن به نظرات 
بيل هيلير و لورا ووگان )2007( مربوط می شود. آ  ن ها به 
بر شناخت شهر  ارتباط بين فضا و فعاليت،  منظور درك 
كه  می گویند  و  می كنند؛  تأكيد  ماهيت9  یک  به عنوان 
معموالً در مطالعات شهری، یک شهر به دو قسمت كالبد یا 
شهر فيزیکی كه مجموعه ای از محيط مصنوع و فضاهای باز 
است و شهر اجتماعی كه شامل تمام فعاليت های اجتماعی 
است، تقسيم و بسته به این كه تحقيق از چه منظری صورت 

گرفته  نظر  پس زمينه11 در  دیگری  زمينه10و  یکی  پذیرد، 
شده است  توليد  بخشی  تئوری  زیادی  تعداد  لذا  می شود. 
كه هيچ یک به ارتباط ميان این دو بخش نمی پردازد؛ در 
حالی كه هيلير و ووگان اعتقاد دارند كه »شهر اجتماعی و 
فيزیکی  اجتماعی، شهر  یکی هستند؛ شهر  فيزیکی  شهر 
شهر  داخل  اجتماعی  شهر  سپس  و  می آورد  به وجود  را 
فيزیکی براساس قيودی كه شهر فيزیکی می گذارد عمل 
روش   .)Hillier & Vaughan, 2007, p. 206( می كند« 
به عنوان  شهر  درنظرگرفتن  شهری  مطالعات  در  درست 
تا چگونگی  اساس ضرورت دارد  براین  یک ماهيت است. 
و  اجتماعی  ایده های  به  و جسم بخشی طرح  شهر  ارتباط 
بالعکس درك شود، چراكه اگر ما نتوانيم شهر اجتماعی را 
در ارتباط با شهر فيزیکی درك كنيم و اگر آگاهی كافی 
خطر  این  باشيم  نداشته  شهری  فرم  اجتماعی  معانی  از 
وجود دارد كه شهرهایی ساخته شود كه از جامعه حمایت 

نمی كنند.
در مسير  است  و روش هایی كه مدعی  نظریه ها  از جمله 
نظریه  است،  برداشته  مؤثر  گامی  نياز  این  به  پاسخگویی 
فضاهای  كه  می دارد  اعالم  نظریه  این  است.  چيدمان فضا 
شهری محصول روابط اجتماعی بوده و ارتباط بين فضاهای 
شهری، اهداف اجتماعی را دنبال می كند. در نتيجه درك 
الگوهای  درك  به  می تواند  شهری  فضاهای  بين  ارتباط 
رفتاری و تحليل های كمی و كيفی كمک كند. این نظریه 
تركيب  نحوه  و  فضایی  پيکربندی  كه  است  باور  این  بر 
فضاهای شهری عامل اصلی الگوی پخشایش فعاليت های 
كاربری ها،  پخشایش  الگوی  مانند  اقتصادی  اجتماعی- 
 Hillier,( قوميت های مختلف و حركت در سطح شهر است
pp. 121-125 ,2007(. در این نظریه، حركت به وجود آمده 
از پيکره فضایی، واجد پتانسيل های باالیی در شکل دهی به 
كيفيت های اجتماعی- اقتصادی معرفی می شود كه توجه 
به آن نه تنها می تواند بافت های جدا افتاده را از نظر فضایی 
در  می تواند  بلکه  سازد  هم پيوند  شهری  مناطق  دیگر  با 
توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف به ویژه مناطق 
 Hillier & Vaughan,( باشد  مؤثر  نيز  كم توسعه یافته 

 .)2007, p. 223
همين منطق- كه نظریه چيدمان فضا بر آن استوار است- 
در این مقاله مبنای مطالعه وضعيت فضایی محالت شهر 
با  تا  گرفت  قرار  مطالعه-  مورد  نمونه  به عنوان   - اصفهان 
بررسی ارتباط آن با توسعه یافتگی اجتماعی- اقتصادی هر 
یک از محالت، ضمن اعتبارسنجي قابليت این نظریه در 
تبيين شرایط ساختار فضایی شهر، ميزان همبستگی این 

دو متغير نيز مشخص شود.

4. روش تحقیق 
اقتصادی  اجتماعی-  و  فضایی  وجوه  ميان  ارتباط  تعيين 
نخست،  بخش  شده است؛  طراحی  بخش  سه  در  شهر، 
مطالعه توسعه یافتگی اجتماعی- اقتصادی شهر در مقياس 
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در  و  شهر؛  فضایی  ساختار  مطالعه  دوم،  بخش  محالت؛ 
نهایت بخش سوم، تركيب دو بخش قبل به منظور تعيين 
ارتباط و همبستگی آ  ن ها. برای این منظور به تركيبی از 
روش های مختلف در بررسی و تحليل موضوع نياز است. 
سازماندهی و تركيب این روش ها، در چارچوبی مشتمل بر 

سه مرحله زیر قابل ارائه است: 
الف- مطالعه توسعه یافتگی اجتماعی- اقتصادی محالت 
از  یکدیگر  با  محالت  قياس  امکان  بخش،  این  در  شهر: 
منظر شرایط اجتماعی، اقتصادی و رفاهی فراهم می شود. 
برای این كار شاخص های تحليل مشخص شدند و پس از 
تعيين وزن و اهميت هریک از شاخص ها، با كمک روش 
تاپسيس12، رتبه و جایگاه هر محله از منظر توسعه یافتگی 

نسبت به سایر محالت شهر شناسایی شده است.

منظر مشخصه های فضایی سیستم  از  بررسی شهر  ب- 
از محالت  هریک  فضایی  جایگاه  مرحله،  این  در  شهری: 
شهر نسبت به یکدیگر و همچنين در ارتباط با كل شهر 
نظر  در  با  منظور،  این  برای  می شود.  تعيين  و  شناسایی 
چگونگی  در  اصلی  و  اوليه  هسته  به عنوان  فضا  گرفتن 
در  فضاها  بين  ارتباط  فرهنگی،  و  اجتماعی  رخدادهای 
یک سيستم كالن تر كه با عنوان پيکربندی فضایی ناميده 
می شود، پایه تحليل قرار گرفته است؛ كه با توجه به تشابه 
منطق روش چيدمان فضا13 با نکات پيش گفته، در بررسی 

بعد ساختار فضایی از این روش استفاده شده است. 
ارتباط  معناداری  آخر  گام  در  همبستگی:  و  ارتباط  ج- 
نتایج  كمک  با  اقتصادی  اجتماعی-  و  فضایی  ابعاد  ميان 
به دست آمده از دو مرحله فوق و ميزان همبستگی آ  ن ها 

سنجيده می شود )شکل 1(.  

شکل 1: ابزارهای مورد استفاده در گردآوری و تحلیل داده ها

 

4-1- شاخص های پژوهش
Ka- )شاخص ها زمينه بيان آماري شرایط موجود در محله 

lantari, 2001, pp. 111-112( و ترسيم تصویری مناسب 
از وضعيت آن را فراهم می آورند. شاخص هاي این پژوهش 
برای سنجش توسعه یافتگی اجتماعی- اقتصادی مشتمل 

بر 35 شاخص در سه مؤلفه اجتماعی، اقتصادی و كالبدی- 
با توجه به هدف پژوهش، از  رفاهی است )جدول 1( كه 
شاخص هاي دسته بندي شده سازمان ملل در بخش توسعه 
پایدارUnited Nations, 2007( 14( و شاخص های مورد نظر 

تحقيقات مرتبط پيشين، تعيين و انتخاب شد ه اند.

جدول 1: شاخص های پژوهش برای سنجش سطح توسعه یافتگی محالت شهر اصفهان
شاخص معیارمؤلفه

اجتماعی

-1بعد1خانوار1و1تراکم1جمعيت1در1محالتترکيب1اجتماعی1
-1سهم1شاغالن1بر1حسب1گروه1های1اصلی1شغلی

سواد
-1درصد1جمعيت1باسواد

-1درصد1جمعيت1بی1سواد
-1سهم1جمعيت1باسواد1هر1محله1از1ميزان1تحصيالت1

-1ميزان1مهاجرپذیریثبات اجتماعی
-1درصد1جمعيت1بومی
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شاخص معیارمؤلفه

اجتماعی
مسکن

- تراكم خانوار در واحد مسکونی
- تعداد اتاق در واحد مسکونی
- تعداد اتاق در اختيار خانوار

-1درصد1جمعيت1معلولسالمت

اقتصادی

-1قيمت1زمين1در1محالتارزش1زمين

رفاه

-1وضعيت1اشتغال1و1بيکاری
-1زیربنای1واحد1مسکونی

-1نوع1مالکيت1مسکن
-1کيفيت1مسکن

-1قدمت1ساختمان

وابستگی1اقتصادی

-1تمایل1به1سرمایه1گذاری1اقتصادی
-1مشارکت1اقتصادی1مردان

-1بارتکفل
-1مشارکت1اقتصادی1زنان

كالبدی- رفاهی

دسترسی به زیرساخت ها و امکانات خصوصی

- درصد واحدهای مسکونی برخوردار از كليه امکانات 
- درصد برخورداری خانوار از رایانه

- درصد مالکيت خودرو در محله
- درصد برخورداری از تلفن ثابت

- سرانه مسکونی

دسترسی به امکانات و خدمات عمومی

- ميزان دسترسی به خدمات آموزشی
- ميزان دسترسی به خدمات بهداشتی
- ميزان دسترسی به فضاهای ورزشی

- ميزان دسترسی به حمل و نقل عمومی

كمک  به  نيز  توسعه  شاخص های  از  یک  هر  اطالعات 
دسترس  در  منابع  و  اسناد  از  استفاده  شيوه های  از  یکی 
بازنگری  سند  1394؛  اصفهان-  كالن شهر  اطلس  )شامل 
ویرایش  آخرین  اصفهان-1392؛  شهر  تفصيلی  طرح 
نقشه های GIS شهر اصفهان، پایه طرح بازنگری- 1392؛ 
ناكارآمد  بافت های  پایدار  بازآفرینی  راهبردی  سند  و 
و  ميدانی(  )برداشت  پيمایش  اصفهان-1394(،  شهر 

مدل سازی های مکانی به دست آمده است15.
از  پژوهش  این  در  محالت  فضایی  وضعيت  بررسی  برای 
روش  مفهوم  اصلی ترین  به عنوان  هم پيوندی  شاخص 
 .)Abbaszadegan, 2002( چيدمان فضا استفاده شده است
هم پيوندی كه نشان دهنده عمق هر فضا )یا تعداد فضاهای 
است  شهر  ساختار  در  فضاها  سایر  با  ارتباط  در  واسط( 
)Hillier, 1996(، به دليل فراهم كردن امکان بررسی جایگاه 
هریک از فضاها و محالت شهری در سيستم كالن شهر و 
سنجش ميزان یکپارچگی و یا جدا افتادگی آ  ن ها انتخاب 
نموداری  پایه  بر  و   )Turner, 2007, p. 542( شده است 

نقشه  كه  شهری  باز  فضاهای  و  خيابا  ن ها  از  ساده  شده 
محوری16 ناميده می شود مورد سنجش قرار می گيرد.

در رابطه با تحليل ساختار فضایی در روش چيدمان  فضا 
سه نوع ارزش هم پيوندی با توجه به شعاع تحليل وجود 
از: الف- هم پيوندی كالن17، كه ارزش  دارد كه عبارت اند 
هم پيوندی فضاها نسبت به كل سيستم با شعاع چرخش

n را نشان می دهد؛ ب- هم پيوندی محلی18، كه با اعمال 
به طور  به دست می آید.   ،nبرای شعاع چرخش محدودیت 
معمول ارزش هم پيوندی محلی با شعاع چرخش 3، 5، 7 و 
غيره محاسبه می شود؛ و ج- هم پيوندی ميانی19، كه برای 

محاسبه آن از شعاع ميانی استفاده می شود20.
در این مقاله تحليل هم پيوندی شهر به عنوان ابزار مهمی 
در درك چگونگی رفتار اجزای شهر و مشخصه های ساختار 
فضایی شهر در هر سه شعاع انجام شده است و شعاع محلی 
و ميانی در این تحليل به ترتيب برابر 3 و 10 درنظر گرفته 

شده اند.
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5. محدوده مورد مطالعه
مطالعاتی،  عرصه  به عنوان  محله  انتخاب  با  مقاله  این 
بررسی  اصفهان  شهر  محالت  در  را  پژوهش  شاخص های 
 550 حدود  مساحت  با  اصفهان  شهر  می كند.  تحليل  و 

كيلومترمربع و جمعيتی بالغ بر 1.908.968 نفر دارای 15 
وجود  به  توجه  با   .)2 )شکل  است  محله   199 و  منطقه 
اجتماعی-  اطالعات  به  دسترسی  در  محدودیت هایی 
اقتصادی تمامی محالت شهر، از ميان 199 محله موجود 

در شهر 188 محله مورد تحليل قرار گرفته است. 

  شکل 2: نقشه محله بندی شهر اصفهان براساس تقسیمات شهری سال 1392

 
            (Isfahan Municipality, 2015)

6. یافته های پژوهش
با توجه به فرآیند سه بخشی تحليل، یافته های به دست آمده 

به تفکيک هر بخش در ادامه ارایه می شوند:  

میزان  و  اقتصادی  اجتماعی-  6-1-شرایط 
توسعه یافتگی محالت شهر اصفهان

به منظور تعيين درجه توسعه یافتگی محالت شهر اصفهان 
چندمعياره  تصميم گيری  روش  از  آ  ن ها  رتبه بندی  و 
)شاخصه( بهره گرفته شده است. در روش های تصميم گيری 
اهميت  دانستن  و  داشتن  به  نياز  )شاخصه(  چندمعياره 
نسبی شاخص ها پيش از رتبه بندی وجود دارد كه در این 
پژوهش وزن دهی شاخص ها با كمک روش تركيبی تحليل 
عاملی و قضاوت ذهنی )دلفی( انجام شده است. رتبه بندی 
محالت نيز با روش تاپسيس صورت گرفته است. برای این 
منظور ابتدا ماتریس تصميم گيری با 188 ردیف )محالت 

از  پس  و  ایجاد  )شاخص ها(  ستون   35 و  اصفهان(  شهر 
 ،)1( رابطه  به كمک  تصميم گيری  ماتریس  كردن  نرمال 
اوزان به دست آمده برای شاخص ها در ماتریس نرمال شده 

ضرب شده است.

ماتریس  كمک  به  ایده آل  غير  و  ایده آل  راه حل  سپس 
كه  است  راه حلی  ایده آل،  راه حل  شد.  تعيين  وزن دار 
به دست  شاخص ها  از  یک  هر  حداكثر  مقادیر  مجموع  از 
می آید، در حالی كه راه حل غيرایده آل از مجموع پایين ترین 
دو  واقع  در  از شاخص ها حاصل می شود.  مقادیر هر یک 
گزینه )محله( مجازی یکی به عنوان بهترین محله و دیگری 
بدترین محله ایجاد می شود. روش تاپسيس بر این مفهوم 
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استوار است كه گزینه ی انتخابی، باید كمترین فاصله را با 
راه حل ایده آل )بهترین حالت ممکن( و بيشترین فاصله را 
با راه حل غير ایده آل )بدترین حالت ممکن( داشته باشد. 
بر این اساس در ادامه تحليل، فاصله هر یک از محالت از 
دو محله ایده آل و غير ایده آل براساس روابط )2( و نزدیکی 
نسبی گزینه ها )محالت( به راه ایده آل براساس رابطه )3( 

مشخص شده است.

محله  هر  توسعه یافتگی  درجه  كه  است  توجه  به  الزم 
شهر  محالت  ميان  درونی  مقایسه  از  و  نسبی  به صورت 
عدد  لذا  آمده،  به دست  ایده آل  فرضی  محله  به  نسبت 
مشخص  محالت  سایر  به  نسبت  محله  هر  توسعه یافتگی 
شده است كه به دليل محدودیت در تعداد صفحات مقاله و 
همچنين تعداد زیاد محالت نمونه مورد مطالعه، تنها 20 
نظر توسعه یافتگی( و  از  اول  باالی جدول )محالت  محله 
20 محله پایين جدول )محالت آخر از نظر توسعه یافتگی( 

ارایه می شود21 )جداول 2 و 3(. 

جدول 2: بیست محله اول از نظر توسعه یافتگی
رتبه محلهعدد توسعه یافتگینام محلهرتبه محلهعدد توسعه یافتگینام محله

0.0057411هيستان0.0111محدوده1دانشگاه1اصفهان
10.0057012آبشار0.0082ارغوانيه

0.0056813سعادت1آباد10.006443باغ1نگار-1آئينه1خانه
0.0056514سنبلستان0.006054كوي نرگس
0.0056215گورت0.006005محمودآباد
0.0055916صائب0.005956قلعه1نو
0.0055817خاتون1آباد0.005877مشکين
0.0055618باغ1زرشك0.005818مهرآباد

0.0055519باغ كاران0.005809هزار جریب
0.0055420كوي ولي عصر0.0057610عباس آباد

جدول 3: بیست محله آخر از نظر توسعه یافتگی
رتبه محلهعدد توسعه یافتگینام محلهرتبه محلهعدد توسعه یافتگینام محله

0.00479179حصه1جنوبي0.00499169محله1سفلي
0.00476180پينارت0.004979170سودان

0.00474181حصه1شمالي0.004978171سنجوان1مره
0.00473182قلعه برتيانچي0.00497172منتظرالمهدي
0.00472183جلوان0.004968173شهرك1ولي1عصر

0.00471184کوي1سپاهان0.004961174بهرام1آباد
0.00466185گيان0.00495175وحيد

0.00457186دنارت0.00494176ارزنان-زینبيه
0.00451187جي شير0.00493177ناصرخسرو

0.00450188اطشاران0.00490178بوزان

توزیع  براساس  رتبه بندی،  نتایج  تصویری  نمایش  برای 
رتبه های  و  شدند  تقسيم  دسته   10 به  محالت  نرمال، 
فایل  شيپ  یک  به  تاپسيس،  تحليل  از  به دست آمده 

مکانی كه معرف مرز محله بود، نسبت داده شد. شکل 3 
سطح توسعه یافتگی محالت مختلف شهر را از باالترین تا 
پایين ترین ميزان توسعه یافتگی نمایش می دهد؛ به طوری كه 
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محالت با رنگ روشن در باالترین سطح توسعه یافتگی و 
توسعه یافتگی  سطح  پایين  ترین  در  تيره  رنگ  با  محالت 
نسبت به سایر محالت قرار دارند. این شکل نشان می دهد 
ویژه  به  شده اند-  واقع  شهر  پيرامون  در  كه  محالتی  كه 
از سطح  و جنوب غربی-  نواحی شمال غربی، شمال شرقی 

توسعه یافتگی پایين تری نسبت به سایر محالت برخوردارند 
و نواحی مركزی شهر در مجاورت شمالی و جنوبی رودخانه 
زاینده رود، سطوح باالی توسعه یافتگی را به خود اختصاص 

داده اند. 

شکل 3: رتبه بندی محالت شهر اصفهان از نظر توسعه یافتگی

 
6-2- تحلیل پیکربندی فضایی شهر اصفهان

برای تحليل پيکربندی فضایی شهر اصفهان با استفاده از 
روش چيدمان فضا ابتدا نقشه خطی شهر تهيه و پس از آن 

با استفاده از نرم  افزار Depth Map 22، ارزش هم پيوندی 
در  شد23.  محاسبه  محلی  و  ميانی  كالن،  سطح  سه  در 
جدول 4، مقادیر ارزش هم پيوندی در سطوح مختلف قابل 

مشاهده است. 

جدول 4: مقادیر ارزش هم پیوندی در شهر اصفهان
انحراف معیارمیانگینحداقل ارزشحداکثر ارزش

)Rn(2.180.571.150.27هم1پيوندی1کالن
)R10(2.820.351.450.41هم1پيوندی1ميانی
)R3(5.320.211.720.81هم1پيوندی1محلی

تحليل هم پيوندی شهر اصفهان )شکل 4( نشان می دهد، 
توزیع متقارن و متمركزی نسبت به یک هسته مركزی در 
شهر وجود ندارد. به عبارتی دیگر در شهر اصفهان ارتباط، 
شهر  ساختار  و  نيست  موجود  پيرامون  مركز-  صورت  به 
مركز  در  هم پيوندی  ارزش  كه  ساده  مركزیت  فرم  یک 
چنين  نمی كند.  دنبال  را  باشد  پایين  پيرامون  در  و  باال 
شرایطی معرف وجود ساختار شبکه ای در شهر است كه 

تحليل و نمایش آن بدون استفاده از مدل خطوط محوری 
)تحليل پيکربندی( امکان پذیر نخواهد بود. البته در همين 
ساختار شبکه ای نيز با حركت به سمت پيرامون- به ویژه 
مشاهده  شهر-  شرق  و  شمال غرب  غرب،  قسمت های  در 
می شود كه رفته رفته از شدت و ارزش هم پيوندی كاسته 
و محدوده های آن بخش  به طوری كه محله ها  است؛  شده 

شهر، از نظر فضایی دچار افتراق فضایی24 هستند.
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شکل 4: تحلیل ارزش هم پیوندی کالن )Rn( در شهر اصفهان

 
ميان  ارتباط  تحليل  به دنبال  حاضر  پژوهش  كه  آنجا  از 
اجتماعی-  توسعه یافتگی  با  هم پيوندی  ارزش  تغييرات 
نظر  مورد  مقياس  )به عنوان  محالت  سطح  در  اقتصادی 
تحليل( است؛ می بایست ارزش فضایی هر محله مشخص 
باشد. برای این منظور نقشه مرز محالت شهر اصفهان با 
سطوح  در  هم پيوندی  ارزش  تحليل  از  حاصل  نقشه های 

ارزش هم پيوندی هر محله در  مختلف تالقی داده شد و 
قياس با سایر محالت، با محاسبه ميانگين ارزش خطوط 
تعيين  توابع تحليل مکانی  از  استفاده  با  واقع در محالت 
شدند 25. شکل های 5، 6 و 7 تغييرات ارزش هم پيوندی را 

در سطح محالت شهر نشان می دهند.

شکل 5: تغییرات ارزش هم پیوندی کالن محالت
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 شکل 7: تغییرات ارزش هم پیوندی میانی محالت شکل 6: تغییرات ارزش هم پیوندی محلی محالت

رنگ های  با  كه  محدوده هایی  و  محالت  فوق  تصاویر  در 
روشن تر )نزدیک به رنگ سفيد( مشخص  اند، دارای ارزش 
هم پيوندی پایين تری هستند. این محالت یا دارای ساختار 
با  نتوانستند  یا  و  هستند  نامنسجم  و  گسسته  درونی 
ساختار فضایی شهر و محالت اطراف خود پيوند مناسبی 
این محالت در ساختار كالِن شهر،  بنابراین  برقرار كنند. 
محالت  بالعکس  و  هستند.  جداافتاده  و  منزوی  محالتی 
ارزش  از  سياه  رنگ  به  نزدیک  و  تيره  محدوده های  و 
نظر  از  منسجم تری  ساختار  نتيجه  در  و  باال  هم پيوندی 
فضایی برخوردارند. حال باید دید كه آیا بين شرایط فضایی 
این محالت با وضعيت توسعه یافتگی آ  ن ها رابطه معناداری 

وجود دارد یا خير؟

و  فضایی  پیکربندی  میان  رابطه  تحلیل   -3-6
توسعه یافتگی اجتماعی- اقتصادی محالت اصفهان

در دو بخش قبل، برای هر محله اصفهان یک امتياز ساختار 
فضایی در هر سه مقياس تحليل و یک امتياز توسعه یافتگی 
به دست آمد. در این بخش معناداری و ميزان ارتباط ابعاد 
تحليل  كمک  با  محالت  اقتصادی  اجتماعی-  و  فضایی 
همبستگی بررسی شده است. نتایج تحليل همبستگی- كه 
نوع  ارتباط و همچنين  بررسی شدت  برای  آماری  ابزاری 
نشان  متغيرهاست-  ميان  معکوس(  یا  )مستقيم  ارتباط 
می دهد )جدول 5( همبستگی ميان دو متغير توسعه یافتگی 
و ارزش هم پيوندی در دو سطح كالن و ميانی به ترتيب 
صفر  خطای  سطح  در  كه  بوده   0.272 و   0.289 معادل 
در  این درحالی است كه شرایط  است.  اما ضعيف  معنادار 
ارزش  و  توسعه یافتگی  متغير  دو  همبستگی  با  ارتباط 
هم پيوندی محلی متفاوت است؛ و با وجود این كه ميان این 
به  این همبستگی  اما ميزان  دارد،  رابطه وجود  دو متغير 
قدری ناچيز است كه معناداری رابطه را مخدوش می كند.

جدول 5: ضریب همبستگی چندگانه دو متغیر توسعه یافتگی و ارزش هم پیوندی در سه سطح کالن،  میانی  و  محلی
هم پیوندی محلیهم پیوندی میانیهم پیوندی کالن

توسعه1یافتگی
محالت1شهر1اصفهان

0.073**0.272**0.289درجه1همبستگی1پيرسون26
Sig. (2-tailed)000.345

در  فضایی  هم پيوندی  متغير  ميان  این كه  به  توجه  با 
شعاع های كالن و ميانی همبستگی وجود دارد، نمی توان 
یک  در  مذكور  شعاع  دو  با  را  فضایی  هم پيوندی  متغير 
معادله لحاظ كرد و یک رگرسيون چند متغيره تشکيل داد 
)Bidram, 2002, p. 53(. بنابراین بين هر یک از شعاع های 
رابطه  یک  توسعه یافتگی  با  ميانی  و  كالن  هم پيوندی 
تعيين شده است. همانطور كه در شکل  رگرسيونی ساده 
ارزش  و  توسعه یافتگی  متغير  دو  ميان  است  مشخص   8
هم پيوندی كالن با وجود پراكندگی در ميان نقاط، ارتباط 

معنادار با مجذور ضریب همبستگی به ميزان 0.094 وجود 
دارد، اگرچه كه این ارتباط ضعيف است. بنابراین تعریف 
برای شهر اصفهان  پيکربندی فضایی منسجم و هم پيوند 
در سطح كالن با فراهم كردن امکان مبادله ميان محالت 
سطوح  ميان  فاصله  كاهش  بر  است«  »ممکن  مختلف، 
نابرابری  كاهش  دیگر  به عبارت  یا  محالت  توسعه یافتگی 

تأثير داشته باشد.
در ارتباط ميان دو متغير توسعه یافتگی و ارزش هم پيوندی 
ميانی )شکل 9( ميزان همبستگی و برازش خط رگرسيونی 
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در این شعاع نيز در بازه ضعيف قرار دارد و ميزاني پایين تر 
از همبستگي در شعاع كالن را نشان مي دهد. گرچه این 
احتمال وجود دارد كه در نتيجه معناداری هر چند ضعيِف 
ارتباط و همبستگی ميان ارزش هم پيوندی ميانی و سطح 

دخل  بدون  تا  شود  فراهم  فرصت  این  توسعه یافتگی، 
وتصرف در ساختار شبکه محلی )استخوان بندی محالت( 
و با اصالحات جزیی در شبکه واسط محالت، تغييراتي در 

توسعه یافتگی اجتماعی- اقتصادی محالت رخ دهد.

 شکل 8: نمودار و معادله خط رگرسیونی میان متغیرهای توسعه یافتگی و ارزش هم پیوندی کالن

 

 شکل 9: نمودار و معادله خط رگرسیونی میان متغیرهای توسعه یافتگی و ارزش هم پیوندی میانی

 

7. جمع بندی و نتیجه گیری
بين  ارتباط  بررسی  منظور  به  بود  تالشي  مطالعه  این 
اقتصادی  اجتماعي-  توسعه یافتگی  و  فضایي  پيکربندی 
تجربی.  زمينه ای  در  آزمون  طریق  از  شهر  محالت  در 
شهر  محالت  اقتصادی  اجتماعی-  وضعيت  اساس  براین 
اصفهان )توسعه یافتگی محالت شهر( و وضعيت هم پيوندی 
ساختار فضایی محالت به طور جداگانه مورد سنجش قرار 
شدن  دور  با  كه  داد  نشان  دست آمده  به  نتایج  و  گرفت 
نمونه در  برای  پيرامون شهر-  به سمت  از مركز و حركت 
بافت های شهری جدید اصفهان كه در شمال )شمال غرب و 
شمال شرق( و جنوب )جنوب غربی( در نتيجه رشد شتابان 
رفته رفته  شده اند-  ایجاد  جدید  ساخت وساز  و  جمعيت 
ميزان  از  هم  و  شهر  محالت  توسعه یافتگی  سطح  از  هم 
یکپارچگی فضایی آ  ن ها كاسته می شود. گرچه این نکته در 
نگاه اول تناسبی ميان وضعيت فضایی شهر با توسعه یافتگی 
اجتماعی- اقتصادی را حکایت می كند؛ اما برای دقيق شدن 
چگونگی این ارتباط، در سه مقياس كالن، ميانی و محلی، 
شرایط فضایی محالت شهر اصفهان، با سطح توسعه یافتگی 

شد،  مشخص  و  تحليل  همبستگی  به روش  محالت  آن 
گرچه در مقياس های كالن و ميانی، رابطه ای معنادار ميان 
اقتصادی  اجتماعی-  توسعه یافتگی  و  پيکربندی فضایی 
دیده می شود اما ميزان این همبستگی ميان آ  ن ها ضعيف 
است؛ در مقياس محلی نيز اساساً این ارتباط از معناداری 
الزم برخوردار نيست. در نتيجه محالتی كه دارای ارزش 
مناسبی  پيوند  و  هستند  باال  ميانی  و  كالن  هم پيوندی 
توسعه یافته تر  می توانند  دارند،  شهر  كل  فضایی  پيکره  با 
باشند ولي به دليل ضعيف  بودن ميزان همبستگی الزاماً این 
رابطه برقرار نيست. با این حال دور از انتظار نيست كه با 
ایجاد تغييراتی در پيکربندی فضایی شهر در سطوح كالن و 
ميانی، شرایط اجتماعی- اقتصادی محالت اصفهان به ویژه 
برخوردار  باالیی  توسعه یافتگی  وضعيت  از  كه  محالتی 
نيستند، دچار تغيير شود. نتایج به دست آمده را می توان 

اینگونه استنتاج كرد كه:
- یافته های مقاله حاضر و یافته های دیگر پژوهشگران در 
اعتباربخشی  برای  می بایست  جهان،  نقاط  سایر  و  داخل 
تحليل ساختار فضایی شهرها،  به روش چيدمان فضا در 
و  شهر  فضایی  پيکربندی  ميان  معنادار  ارتباط  بررسی  و 
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شهر  مختلف  بخش های  اقتصادی  اجتماعی-  وضعيت 
با توجه به تفاوت نتایج این مقاله  مورد توجه قرار گيرد. 
در  بيشتری  مطالعات  هدایت  پيشين،  پژوهش های  با 
شهرهای گوناگون )نمونه های متعدد( به روشن شدن ابعاد 
مختلف روابط ميان پيکربندی فضایی و ساختار اجتماعی- 

اقتصادی شهرها كمک خواهد كرد؛
- راهبردهای كلی در مورد نظام های شهری باید به گونه ای 
تعریف شوند كه سياست های طراحی شده برای تغيير شکل 
اثرگذاری بر فرآیندهای  فضایی با سياست های مربوط به 
گيرند؛  قرار  مدنظر  توامان  به صورت  شهر  در  اجتماعی 
اشکال  مقاله،  این  در  به دست آمده  نتایج  علی رغم  چراكه 
فضایی در شهر را نمی توان به مثابه محيط و اشياء بی جانی 
دید كه درون آ  ن ها فرآیندهای اجتماعی رخ می دهد بلکه 
الگوهای فضایی در بطن خود حاوی اطالعات و محتوای 

اجتماعی اند كه می باید مورد بررسی و خوانش قرار گيرد؛
در  تغييرات  به كمک  باشد  قرار  اصفهان  شهر  در  اگر   -
پيکربندی فضایی شهر، وضعيت یکپارچگی ساختاری شهر 
و وضعيت توسعه یافتگی محالت را بهبود بخشيد، با توجه 
به معناداری رابطه در مقياس های كالن و ميانی، به جای 
مداخله و تغيير در شبکه دسترسی محلی، اولویت با تغيير 
محورهای  همچنين  و  محالت  ميان  واسط  محورهای  در 

اصلی شهر است؛
پيکربندی  اصالح  و  شهر  در  فضایی  تعادل  ایجاد  با   -
در  اقتصادی  اجتماعی-  نابرابری های  كاهش  به  می توان 
كه  داشت  تصور  نباید  گرچه  بود،  اميداور  اصفهان  شهر 
تنها عامل توسعه یافتگی یا توسعه نيافتگی محالت، جایگاه 

فضایی آ  ن ها در پيکربندی شهر است.  
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2. Space Syntax
 Giddens, 1984; Durkheim,( 3. ساليان سال است كه مطالعات زیادی در تبيين ارتباط ميان شهر و جامعه انجام شده است
Turner, 1974; Bintliff 1999; Kristiansen & Rowlands, 1998 ;1895(؛ اما هنوز سؤاالتی نظير چه ارتباطی ميان شرایط 
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4. Belem
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9. The city as one thing
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13. روش چيدمان فضا، بازنمایی های فضای فيزیکی شهر را به منظور تالش برای فهم ساختارش و سپس تحليل ارتباط ساختار

با كاركردهای آن، مورد بررسی قرار می دهد )Hillier, 1998; Masoudi Nejad, 2005(. این روش توانمندی درك پيچيدگی 
 Hillier, Penn, Hanson, Grajewski, & Xu, 1993.( و منطق ریخت شناسانه شبکه های شهری و رشد آ  ن ها را دارا است
P. 32( و با به كارگيری متغيرهای به دست آمده از تحليل پيکربندی فضا به شناخت الگوهای عناصر هندسی مختلف كه به واسطه 
ساختما  ن ها و شهرها به وجود آمده اند، می پردازد )Abbaszadegan, 2002, p. 66(. از این طریق می توان دریافت كه شهرها از 

.)Daha, 2009( نظر فضایی چگونه شکل گرفتند، چگونه كار می كنند و چگونه رشد و تغير می یابند
این از  پایداری محلی، بسياری  ارزیابی  بوده و در مقياس  این شاخص ها در سطح كالن یک كشور مورد بررسی  آنجا كه  از   .14

شاخص ها قابل اندازه گيری نبوده اند، مطالعات بسياری با توجه به نيازهای محلی این شاخص ها را در مقياس مورد نظر بازنگری 
و بازسازی كرده اند. در این مطالعات، با توجه به نيازها و شرایط دسترسی به اطالعات مختلف و با توجه به مقياس مطالعه شان 
كه شامل محالت، مناطق و نواحی حومه ای شهری می باشد، شاخص هایی متناسب با موضوع تدوین شده اند كه این شاخص ها، از 

.)Habitat, 2009; DETEC, 2004( كليات شاخص های توسعه پایدار جهانی تبعيت می كنند
15. اطالعات مربوط به هریک از شاخص های معرف معيارهای »تركيب اجتماعی«، »سواد«، »ثبات اجتماعی«، »مسکن«، »سالمت«

مؤلفه  در  خصوصی«  زیرساخت های  به  »دسترسی  و  اقتصادی  مؤلفه  در  اقتصادی«  »وابستگی  و  »رفاه«  اجتماعی،  مؤلفه  در 
طرح  بازنگری  برای  پایه   GIS نقشه های  و   )1394( اصفهان  شهر  كالن  اطلس  به  استناد  و  رجوع  طریق  از  رفاهی  كالبدی- 
تفصيلی شهر )1392( به دست آمده است. محاسبه شاخص »دسترسی به خدمات عمومی« مربوط به مؤلفه كالبدی- رفاهی به 
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كمک مدلسازی مکانی صورت گرفت؛ برای مثال در سنجش ميزان دسترسی به خدمات حمل ونقل عمومی ابتدا داده های مکانی 
مربوط به خطوط حمل ونقل عمومی از قبيل خطوط، مسيرها و ایستگاه های اتوبوس، تاكسی و سامانه های تندرو در شهر اصفهان 
جمع آوری شد و از آنجا كه این چهار الیه مکانی یکپارچه نبودند و از طرف دیگر نوع آ  ن ها از نظر توپولوژی با هم فرق داشتند، 
ابزاری با زبان پایتون در بستر نرم افزار Arc GIS تهيه شد كه به واسطه آن ميزان دسترسی به خدمات حمل ونقل عمومی در 
شهر اصفهان مدل سازی شد. محاسبه شاخص »ارزش زمين« مربوط به مؤلفه اقتصادی نيز در دو فاز مختلف برداشت ميدانی و 
مدل سازی مکانی انجام شد. در مرحله برداشت ميدانی ابتدا در محالت مختلف شهر و با یک توزیع مناسب اقدام به جمع آوری 
داده قيمت اراضی شد. در مرحله بعد اطالعات نقاط برداشت شده به یک شيپ فایل مکانی نسبت داده شد. در مرحله آخر نيز پس 

از درون یابی داده ها به كمک روش كریجينگ، در محيط نرم افزار Arc GIS برای هر محله ميانگين قيمت زمين محاسبه شد.
16. Axial Map
17. Integration Rn
18. Integration R3
19. Integration Rr
20. شعاع در هم پيوندی ميانی برابر است با ميانگين عمق از هم پيوندترین خط در سطح هم پيوندی كالن؛ بنابراین این شعاع برای

.)Abbaszadegan, Bidram, & Mokhtarzadeh, 2012( شهرهای مختلف با ساختارهای مختلف تغيير خواهد كرد 
21. برای اطالع از رتبه بندی تمام محالت شهر اصفهان رجوع شود به رساله دكتری نویسنده اول: معززی مهرطهران، اميرمحمد.

)1395(. افتراق شهری: خوانش الگوی جدایی اجتماعی- فضایی در شهرها )نمونه مورد مطالعه: محالت شهر اصفهان(. رساله 
دكتری مرمت شهری. اصفهان: دانشگاه هنر اصفهان.

22. نقشه خطی با حدود 51970 خط برای پوشش كل شهر اصفهان در محيط اتوكد به صورت دستی ترسيم شد.
23. هدف از انتخاب هر سه شعاع بررسی و تحليل، این است كه در صورت وجود ارتباط معنادار ميان این سه سطح با ساختار فضایی

شهر، بتوان نشان داد كه توسعه یافتگی یا عدم توسعه یافتگی محالت از كدام  یک از سطوح كالن، ميانی و محلی ساختار فضایی 
شهر تأثير بيشتری می پذیرد.

24. Spatial Segregation 
25. علت محاسبه ميانگين ارزش خطوط هم پيوندی در هر محله این است كه هر یک از خطوط در نقشه هم پيوندی با توجه به

 موقعيت در شهر و ارتباط با فضاهای پيرامونی، از ارزش )مقدار عددی( متفاوتی برخوردار است.
26. Pearson Correlation
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