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 چکیده 

می دهد که با بحث در باره رابطه ی بین مدل شبکه  این مقاله آخرین تئوری ها را در زمینه ترکیب فضایی نشان

های شهری و فرایند فعالیت های انسانی شروع می شود. این مقاله تحقیقات صورت گرفته برای متعادل کردن 

عوامل اقتصادی که ساختار فضایی شهر ها را تشکیل می دهد را نشان می دهد و همچنین به بحث در مورد 

ا و چگونگی شکل گیری این ارتباط می پردازد. این مقاله شامل مدل های فضایی می ارتباط بین فعالیت و فض

شود که به عنوان یک عامل کمک کننده در شکل دهی الگوهای ترکیب شده و یا تفکیک شده در شهر هاست. ایا 

ز جزء تشکیل شده است تجمع عظیمی ا 2شهر یک شی است یا بیش تر از یکی می باشد؟ در ظاهر شهر از 

ساختمان ها که بوسیله فضاهایی یکدیگر متصل شده اند و همچنین مجموعه ای از فعالیت های انسانی که 

بوسیله فعل و انفعال به یکدیگر متصل شده اند. ما می توانیم آن ها را شهر فیزیکی یا طبیعی و همچنین شهر 

ر ارتباط باشند متصل به هم باشند ، اجتماعی نامگذاری کنیم. فعالیت های شهری و تئوری باید با یکدیگر د

 قوانینی آن هار ا حمایت و تقویت می کنند. 

 

 فضا ، الگو ، ترکیب فضایی ، ساختارواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

، تئوری زیادی درباره شهر ها بوجود آمده است. شهر های فیزیکی و اجتماعی با یکدیگر در ارتباط هستند و 22در ابتدای قرن 

ایج برجسته ای را بوجود می آورند. دالیل خوبی وجود دارد که ما انتظار داریم شهر را به عنوان یک شی در نظر بگیریم شهر نت

اجتماعی یکی از ضلع های شهر فیزیکی است و باعث بوجود آمدن آن می شود. و به نظر می رسد که یگ فرآیند اجباری است. 

 فرایند اجتماعی در ارتباط است؟  چگونه فرایند فیزیکی در جهان مادی با

ما متوجه شدیم که در هر زمان، مداخله در شهر با توافق عام صورت می گیرد. تمرین هایی برای درک کردن شهر به عنوان 

یک چیز یا یک شی مقیاس های درونی کوچک، به نظر می رسد که برای پیشرفت های مسکونی باشد. چالش های واقعی برای 

هری از شهر های خوب ساخته شده نیستند. بلکه شکل واقعی و ظاهری پاتولوژی را تشکیل می دهند. این دو نمونه ی ش

بوسیله کاهش ناگهانی طرح های خانه های اجتماعی مطرح شد. امروزه این موضوع به صورت  22چالش در نیمه ی دوم قرن 

دن یک اصطالح فضایی است که ما را به سمت عمومی تری مطرح شده و به عنوان یک مشکل اجتماعی است. پراکنده ش

پرسیدن یک سوال اجتماعی سوق می دهد که آن سوال این است: ایا پراکندگی شهری یک مفهوم اصلی فیزیکی دارد که فراتر 

 از مفهوم اجتماعی اش است؟ ایا این پراکندگی می تواند یک شهر را تشکیل دهد؟

 
 روش تحقیق 

 یی است.روش تحقیق بصورت کتابخانه ا

 

 نظریه ساختار فضایی

راهی برای پاسخ دادن به این نوع سواالت بود. پیدایش آن وابسته به تغییرات معماری که در  2121ساختار فضایی در سال 

شکل گرفت بستگی دارد. این ساختار فضایی از مشاهداتی بوجود می اید که فضا  2192شهر هایی مثل لندن که در سال 

ن ها در شهر های فیزیکی و اجتماعی است. شهر طبیعی یا فیزیکی یک الگوی پیچیده ای از فضاست. در زمینه ی متداول آ

حالیکه همهی فعالیت های اجتماعی دراین مکان صورت می گیرند. تمام فعالیت های اجتماعی اثر های فضایی را از خود به 

ین فعالیت ها به زمینه های فیزیکی و فضایی مرتبط جای می گذارند که به صورت الگوهای بازگشتی هستند اما چگونه ا

هستند؟ ساختار فضایی عقاید جدیدی را به عقاید کنونی اضافه می کند که پرسش های تحقیقات را تغییر می دهند. امید می 

رفته شود. رود که توصیف کردن و تجزیه و تحلیل کردن گونه های متفاوت ساختارهای فضایی یا الگوهای موجود در شهر فرا گ

در اصطالحات ساختاری، شکل گیری فضایی به معنی ارتباط  بین فضاها و همچنین ارتباط بین فضاهای مختلف یک سیستم 

است . ساختار فضایی در گراف ها اندازه های متفاوتی دارند. این اندازه گیری ها، تفسیر های متفاوتی از نظریه های فضایی 

ای پراکنده کردن و جمع آوری کردن باعث بوجود آمدن مقایسه آماری از فرم های متفاوت هستند. فراهم کردن مقایسه ی بر

می شود. این یک عقیده نا آشناست و پیشنهاد می کند که فضا استدالل رسمی اولیه خودش را نسبت به استدالل اجتماعی 

تکامل یافته و به صورت یک مجموعه  فضا می باشد. یک روش برای تحقیق شهری پیشنهاد شده است. اخیرا ساختار فضایی
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تجهیزات که به یک مجموعه تئوری و یا نظریه متصل است در آمده و مدل های متفاوتی را بوجود آورده است. برای مثال یک 

مدل شهری مدل زمینی و حتی مدل اجتماعی وجود دارد و مهمترین مدلی که وجود دارد مدلی است که به اندازه ای است که 

بر روی آن شکل گرفته اند. این مدل شبیه مدل های مهندسی هستند و اصال شبیه یکدیگر نیستند. آن ها نشان می شهر ها 

دهند که بوسیله آشکار کردن فضا از طریق ویژه ای الگوهای فضایی بیشتر قابل رویت هستند. و این موضوع به این دلیل است 

بل اجرا شدن است. در ادامه ما اول به توضیح بنیاد ساختار فضایی می که آن ها در جستجوی این هستند که طرح مدل ها قا

پردازیم و بعد مروری بر تکتنیک ها یی که در دسترس هستند می اندازیم و همچنین به سوال هایی که در مورد آن ها بوجود 

 می آیند می پردازیم و همچنین به طرح ریزی تئوری شهر می پردازیم. 

 بنیاد )پایه و اساس(

ساختارهای فضایی بر پایه دو عقیده و یا نظریه رسمی ساخته شده است که واقعیت فضا و درک مستقیم را نشان می دهند 

اولین آن ها این است که ما نباید درباره فضا اینگونه فکر کنیم که یک پیش زمینه برای فعالیت های انسانی است. بلکه باید 

( جنبش یک 2.2قی هر کاری است که انسان شروع به انجام دادن آن می کند )شکل اینگونه در نظر بگیریم که جنبه ی حقی

ارتباط طولی است که به یک فضا نیازمند است. هر کدام از این عقاید تعدادی از جنبه هایی را معرفی و توصیف می کند که 

به چگونگی طراحی و سازماندهی  چگونگی استفاده و یا تجربه فضا را نشان می دهد و این مفید است که تالش کنیم که

 ساختمان ها پی ببریم. نشان می دهد که فضا یک پیش زمینه برای فعالیت نیست بلکه یک جنبه ی حقیقی دارد.

 

 

نظریه ی دوم: این است که فضای انسان فقط فضا ها و ملک های شخصی نیست. بلکه ارتباطات بین فضاهای مختلف است و  

میده می شود. که به معنی ارتباطات خود به خود بین اجزاست. این موضوع که زبان اصطالحاتی معموال شکل گیری فضا نا

برای شکل گیری فضایی است چشمگیر است . مثال حروف اضافه در انگلیسی مثل: بین، دور از، داخل و ... شامل این گروه 

د متفاوت است. یعنی در هر زمانی طرح متفاوتی هستند. ساختارهای فضایی هنگامیکه از دیدگاه های متفاوت بررسی می شون

( در این شکل هر دایره یک اتاق است و هر خط ارتباطی نشان دهنده ی یک در است. این عکس یا گراف به 2-2دارد )شکل
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ا صورت ردیفی در کنار عکس دیگر قرار گرفته. دو عکسی که در این شکل وجود دارند کامال متفاوت هستند یعنی یکی از آن ه

تصویر از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار  2سطحی و کم عمق است و دیگری عمیق است. باید یاد آوری کرد که این 

گرفته اند. با وجود اینکه این تصاویر متفاوت هستند هر کدام از آن ها یک تصویر حقیقی از طرح کلی می دهند. شکل یا ، 

 اکندگی ها یا تجمع ها سوق می دهد. تصویر حقیقی ما را به سمت اندازه گیری پر

 

طرح فضایی وقتی که از دیدگاههای متفاوت مورد بررسی قرار میگیرد متفاوت است. با در نظر گرفتن فضا، این جا میتوانیم  

مشاهده کنیم که چگونه الگوهای اجتماعی و فرهنگی در طرح بندی فضایی نشان داده شده اند و همچنین می توان چگونگی 

یر و عملکرد طرح بندی های فضایی را مشاهده کرد. برای مثال در مراحل ساده تر می توان چگونگی تاثیر اختالفات تاث

بررسی می شود. در این شکل مشاهده می شود که مزرعه اشتراکی  2-3فرهنگی را نشان داد. یک مزرعه فرانسوی را در شکل 

کنیم طرح بندی کل به صورت منفرد و تنها می ماند. این بک موقعیت دارای حلقه هایی گردشی است که اگر آن ها را حذف 

دائمی در خانه های فرانسوی نیست. این یک نمونه از راه هایی است که در آن پیکر بندی فضایی بوسیله ی فرهنگ شکل 

 گرفته است. 
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در سمت چپ  4استفاده کنیم. در شکل همچنین می توانیم از ساختار فضایی برای تحقیق درباره تاثیر طرح و عملکرد آن  

 22در لندن هستند و برای مدت زمان   Tate Britainنفر در حال وارد شدن به گالری  222نقطه چین ها نشان دهنده ی 

دقیقه در حال حرکت و جابه جایی هستند. و در سمت راست منحنی پیچیده تری وجود دارد و ما مجتمعی را در هر قسمت 

کنیم. مناطق تیره پر جمعیت ترین مناطق را نشان می دهند. مشاهده کردن جنبش و الگوهای فضایی که  نقشه مشاهده می

 شبیه یکدیگرند به اسانی صورت می گیرد. 
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دقیقه را نشان می دهند و تجمع در سمت راست وجود دارد. ما میتوانیم این موضوع را به  22نقطه چین هایی که حرکت در 

ی کنیم. بوسیله بررسی کردن فضا به صورت جدی و دقیق و همچنین مشاهده کردن فعالیت های انسانی صورت آماری بررس

طریق با یکدیگر در ارتباط هستند طرح بندی فضایی می تواند شامل  2مشاهده می کنیم که فضا و فعالیت های اجتماعی از 

تواند یک الگوی اجتماعی را تشکیل بدهد. راه دیگر برای الگوی اجتماعی باشد، مثل موقعیت های خانه های فرانسوی، فضا می 

بیان این مطلب این است که فشا می تواند هم در حالت محافظه کارانه )یعنی پیرو سنت قدیم( و هم به صورت تولیدی مورد 

تولیدی می تواند استفاده قرار گیرد. که در حالت محافظه کارانه می تواند ارتباطات اجتماعی را بوجود بیاورد ودر حالت 

پتانسیل برای ارتباطات جدید بوجود بیاورد. همانطور که مشاهده می کنیم حالت محافظه کارانه چیزها را بیشتر از چیزی که 

هستند نشان می دهد. در حالیکه تولیدی بوسیله ی بوجود آوردن وپتانسیل بیش تر میتوانند ارتباطات اجتماعی بیش تری 

 رابوجود بیاورند.

 اط اساسی و یا پایه ای:ارتب

اختالف بین دو حالت فضا برای درک چگونگی شهر اجتماعی قابل بحث رفته است و به چگونگی عقاید اجتماعی می پردازد. 

 بود باشیم که از آن به عنوان ارتباط اساسی شهری یاد می کنیم. tateابتدا باید متوجه ارتباطی که در مثال گالری 

ای شهری که الگوی فضای وسیعی دارند. نقطه ی اصلی چنبش ها است بهنظر می رسد که این شکل گیری شبکه خیابانه

موضوع زیاد حیاتی و مهم نباشد اما این مساله نتایج مهمی برای شکل و عملکرد شهری دارد. که ما آن را تئوری جنبش های 

ی غیر منتظره خواهد بود و همچنین یک کلید و یا  طبیعی نامگذاری کرده ایم. برای تعدادی از افراد این یک عقیده یا نظریه

 یک راه اصلی برای درک کردن شهر ها به عنوان یک الگوی معنا دار می باشد.

به همراه خیابان اصلی و خیابان  2-5ابتدا بگذارید به این نظریه یا عقیده مستقیما نگاه کنیم. شبکه های خیالی را در شکل 

گیرید. تصور کنید که خیابان ها بوسیله ی خانه ها خط کشی شده اند و مردم از راه های بین های فرعی و پشتی را در نظر ب

 این خانه ها در حال حرکت هستند. 
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 به همراه خیابان اصلی و خیابان های فرعی و پشتی را نشان می دهد شبکه فرضی

 

رعی و پشتی عبور خواهند کرد و همچنین افراد واضح است که افراد بیشتری از خیابان اصلی در مقایسه با خیابان های ف 

بیشتری از قسمت های مرکزی خیابان اصلی عبور خواهند کرد دسترسی به خیابان اصلی نسبت به خیابان های دیگر اسان تر 

 است.

دی دو حرکت اصلی اسنان جابه جایی به سمت جایی و جابه جایی و حرکت از میان جای است. برای هر گردش )سفر( ما مقص

را برای رفتن به آن جا انتخاب می کنیم و مسافت مبدا تا مقصد را محاسبه می کنیم و این دو حائز اهمیت هستند و نشانگر 

فعالیت و عملکرد شهر ها هستند. مثال اکثر اوقات بیشتر ترجیح می دهیم به نواحی نزدیک اطراف شهر برویم تا مسافت های 

نشان داده شده این  a5-2بعضی از محل ها تا حدودی نزدیک تر باشند همانطور که در شکل طوالنی را طی کنیم. بنابراین اگر 

مکان های نزدیک تر به عنوان دسترسی راحت تر به آبها از پتانسیل بیشتری برخوردارند. اگر بخواهیم مغازه ای تاسیس کنیم 

کنیم و به مسافت و مکان های دور تر کمتر اهمیت به اینکه توجه خواهیم کرد که آن را در نزدیکی محل سکونت خود تاسیس 

می دهیم. به طور مشابه اگر راههای بین تمام فضا ها در طرح کلی از بین فضاهایی بیش تر از فضاهای دیگر عبور کند عاقالنه 

ه این است که این است تا مغازه را در یکی از این فضا ها دایر کنیم. بنابراین این همیشه واضح نیست این فضاها هستد . نکت

 پتانسیل ها مشخصه های اصلی طرح بندی کلی فضایی هستند. 

هر دوی این پتانسیل ها قابل محاسبه و اندازه گیری هستند. مقیاس اندازه گیری دسترسی به مقصدی که می خواهیم به آنها 

عبور می کنیم اندازه گیری هر یک از برویم )انتگرال گیری( عددی صحیح است. و مقیاس اندازه گیری مقیاس که از میان آن 

راههای منتهی به مقصد در بین تماممسیر های موجود می باشد در علم نحو ،این مقیاس برگزیده نامیده می شود شکلهای 
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b5-2 وc5-2می دهند ورنگ خاکستری تیره فضا های  انتگرال و مقیاس برگزیده ی استفاده شده در نقشه ی محوری رانشان

خاکستری روشن فضاهای مجزا را نشان می دهند. علم نحو از هر دو مقیاس در شعاع های مختلف استفاده می  منسجم و رنگ

 کند.

و با استفاده از انتگرال گیری به سیستم فراتر از مسافت دور و راه های انتخاب شده طوالنی برای مسافرت به محاسبه ی این 

د تا از هر دو مقیاس برای اندازه گیری مسیر های زنجیره وار محلی و جهانی مسیرها می پردازد و این امکان را به ما می ده

استفاده کنیم و برای به دست آوردن ویژگی های ساختاری فضاهای شهری بر حسب پتانسیل جنبشی از ماتریس استفاده می 

 کنند.

رنگ خاکستری تیره همبستگی و رشته های فکری: الگوی ارزش های منسجم یا همبستگی هر راه با ره دیگر  b 5-2شکل 

رشته های  c 5-2انسجام بیشتر را نشان می دهد و رنگ خاکستری روشن مجزا بودم و انسجام کمتر رانشان می دهد. شکل 

فکری: الگوی ارزش های انتخاب میزان سهولت و نزدیکی راه نسبت به راه های دیگر رنگ خاکستری تیره نزدیک ترین راه و 

های دورتر یا صعب العبور رانشان می دهد. اما برای محاسبه ی چه چیز باید از این مقیاس ها استفاده  خاکستری روشن راه

کرد؟ فضای شهری فضایی متوالی است و جواب علم نحو به این سوال در ابتدا برای محاسبه ی فضای طولی شهر بود و نمایش 

 ابل ترسیم در سیستم هستند پیشنهاد کرد.شبکه خیابانی که بر اساس خطوط کوتاه تر و طوالنی تر که ق

(hanson, hillier  و بعدا این خطوط به عنوان عناصر نمودار شناخته شدند. و دارای تقاطع هایی برای به هم  )2194سال

وصل کردن این خطوط بودند و بعدا امکان محاسبه ی اندازه ه ی خطوط منسجم و انتخابی در شعاع های مختلف فراهم شد. 

م بر اینکه خطوط را به عنوان عناصر نمودار حساب کرد موجب درونی کردن ساختار خطوط و نمایان کردن آن ها در تصمی

نمودار شد و ویژگی های مهم هندسی شبکه ی خیابان در نمودار منظور شد. این نقشه های محوری کوتاه ترین خطوط خود 

در تمام خطوط و شبکه خیابانی، از شیراز تا  )2224سال carvalho,pennآنها ماهیتی دارند)  -2مشخصه های اصلی دارند. 

شیکاگو به عنوان هر مقیاس شهری که آنها را در نظر بگیریم از تعداد کمی خطوط طویل و تعداد زیادی خطوط کوتاه تشکیل 

 شده اند.

ایی با سرعت جنبشی پی می بریم با استفاده از اندازه گیری ارزش های انتخابی و خطوط منسجم و ارتباط ارزش های فض -2 

درصد تفاوت های موجود در روند جنبشی در امتداد با خطوط می تواند بر حسب موقعیت رشته ها محاسبه  92و  92که حدود 

و ... توجه کنید. شکلی دیگر در رابطه با محاسبه کردن بر 2119در سال  hillier , penn، 2191در سال  hillierشود. به 

ای محوری وجود دارد و بارها برای محاسبه هر خط مجبور به جابه جایی از یک خط به خط دیگر هستیم. ایا اساس نقشه ه

این شیوه های محاسبه توسط بشر است؟ فرض شده که بشر قاوتی فضایی ر انتخاب مسیر داشته و همین امر مسافت ها را 

تصورات ما از مسافت ها به ندرت با عوامل هندسی و  کاهش می دهد. اما گواهی وجود دارد که حاکی براین امر است که

جغرافیایی مطابقت دارد و حتی با راه محاسبه ی ریاضیاتی هم مغایرت دارد. برای حل این مشکل و برای دقیق تر کردن تجزیه 

ز کوتاه ترین با شروع ا   .2225سال  hillier , lidaو تحلیل از تکنیک تجزیه و تحلیل خطوط قوی تری استفاده می کنند.
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خط در نقشه ی محوری، ما هر خط را به قطعات خودش تقسیم می کنیم . )بین تقاطع ها( و قطعات را در قالب اشکالی در 

نمودار نشان می دهیم: نزدیک ترین )کوتاه ترین( مسیر ) بر حسب متر( کوچکترین تغییر زاویه )هندسی(، کوچکترین محور 

هر قطعه و قطعات دیگر این محاسبات صورت می گیرد و برای کوچک ترین قطعه شعاع ، )جغرافیایی(. برای ارتباط بین 

کوچکترین تغییر زاویه، مسیر چرخشی در نظر گرفته می شود. حاصل ماتریس نشانگر نحوه ی جابه جایی و رفت و آمد مردم 

 در شهر ها را نشان می دهد.

 (hillier,lida411( )2-9)شکل 

 

 

 ط تا مدل هر قطعه رانشان می دهد.از مدل خ -2-9شکل 

بااستفاده از این تکنیک ها می توانیم تجزیه و تحلیل ریاضیاتی در مورد شهر های مشابه را نیز انجام دهیم. و مشخص کنیم 

شهر مختلف لندن  4کدام تجزیه و تحلیل باالگوی جنبشی یا جابه جایی مطابقت بهتری دارد.در مطالعات اخیر در رابطه با 

ب روشن و واضح بود: تجزیه و تحلیل کوچکترین زاویه بهترین بیانگر جنبش و جابه جایی است که از کمترین چرخش و جوا

 آنالیز بر حسب متر کوتاه ترین مسیر برگشتی به مکان دیگر پیروی می کند. 
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تر را مسیر یابی نمی کنند تنها برداشت پذیرفتنی این نتیجه این است که مردم از مدل ذهنی و فرضی مسافت های بر حسب م

بلکه با مدل هندسی و زاویه دار که نشانگر نحوه ارتباط هم ترازی رشته ها به یکدیگر است مسیر خود را تعیین می کنند. 

دانشمندان در این مورد تردید داشتند و قادر به تفسیر و توضیح قطعی نبودند ما با استفاده از مدلی معماری در ذهنمان مسیر 

ی کنیم و نه بااستفاده از محاسبه ی مسافت بر حسب متر. این مفاهیم اصلی دارد که نشانگر نحوه ی طراحی کردن شهر یابی م

هاست. ارتباط بین ساختار رشته ها و جابه جایی احتمال احداث راه های جدید را فراهم می آورد. از لحاظ تاریخی ، راه های 

بات نیوتون است و شهر به عنوان مجموعه ای از بخش های گسسته فرض شده ریاضیاتی برای طراحی شهر ها بر حسب محاس

است. و ما این تئوری را تئوری مجذوب کننده ی شهر می نامیم برای این تئوری )مدل ها( مشکالتی نیز وجود دارد. این مدل 

اختار بزرگ وجود داشته باشد نادیده می گیرند و واضح نیست که چه طور ممکن است یک تئوری با س 2ها ساختار های ریز 

 در حالیکه به تئوری با ساختار ریز توجهی نشده.

بخش های شهر ساخت های قرار دادی هستند و بعد فیزیکی ندارند و به همین دلیل ارتباط بین واقعیت و مدل فرضی در 

شبکه ی خیابان است و در مورفولوژی را سخت تر می کند. تصمیم گیرنده ی بنیادی جنبش و جابجایی وضعیت و موقعیت 

مدل جاذبه توجه زیادی به آن شده و به نظر می رسد که این مدل ها مطلوب و بهینه نیستند مخصوصا اگر الگوی جاذبه توسط 

 الگوی جابه جایی شبکه ی توری شکل گیرد در یکمدل نباید به عنوان الگوی ابتدائی در نظر گرفته شد. 

از تکنیک ترکیب برای بررسی ارتباط عملکرد ساختار در شهر ها استفاده کنیم و با شبکه  )ساختار شبکه توری شهری( بیایید

ی خیابانی شهری شروع می کنیم. در ابتدا می توانیم بااستفاده از تجزیه و تحلیل نحوه ی گرایش شهر ها در دست یابی به 

که شهری کوچک در فرانسه که دارای تجزیه و ساختار مقیاس بزرگ عمومی را نشان دهیم. برای مثال اگر الگوی انسجام 

( مورد بررسی قرار دهیم )رنگ امیزی از خاکستری تیره تا خاکستری روشن a 1-2تحلیل قطعات با کمترین زاویه است )شکل 

(مانند قبل خطوط تیره تر الگویی موثر و برجسته را شکل می دهد : نوعی چرخش بد شکل: در مرکز یا در نزدیکی b1-2شکل 

 ان مرکز خطوط منسجم وجود دارد و خطوطی منسجم را می بینیم. 

چرخش الگوی برجسته ی فضای عمومی را شکل می دهد و این مکانی است که اکثر مغازه ها در آن ساخته شده اند. و مکان 

رسمی نیست و هایی که با رنگ روشن تر و ترسیم شده اند مکان های مسکونی هستند و بنابراین ساختار در صل ساختاری 

این ساختارها باید چرخه ی اجتماعی و اقتصادی شهر را نیز نشان دهد و در مورد خانه در نقشه استدالل اجتماعی مورد 

 بررسی واقع شده.
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 نقشه اپت، شهری کوچک در جنوب فرانسه a1-2شکل

این الگو را  2-9ا دیده می شود. شکل اگر چه جهانی نیست، اما الگوی چرخش بد شکل بارها و بارها در مقیاس ساختار شهر ه

 در نواحی مرکزی شهر اتالنتا نشان می دهد.

     

 الگوی خیابان نواحی مرکزی اتالنتا که الگوی چرخش بد شکل و نا منظمی را نشان می دهد.  2- 9شکل 
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اشیه در نواحی وابسته در شکل پیچیدع تر با چندین ح 2به طور قابل توجهی الگوی چرخشی نا منظم و بد شکل  2-1شکل 

 و با سیستمی بزرگتر به نمایش می گذارد. Tokyoبه پایتخت 

 

 الگوی همچنین نامنظم و بد شکل نواحی وابسته به پایتخت توکیو را نشان می دهد. 2-1شکل 

ندن این الگو را در الگوی ونیس نیز مشابه با الگوی توکیو می باشد حتی در این الگو کانال های آب هم وجود ندارد و در شهر ل

نشان  2-22دو سطح تخمین زده شده است: سطح نواحی وابسته به پایتخت و سطح مناطق محلی همان طور که در شکل 

 داده شده است.
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 و الگوی چرخش نا منظم. m25لندن با  2-22شکل 

به ظاهر شهری می شناسند. روستاهای این میتواند خود حاکی از این امر باشد که چرا مردم لندن را مجموعه ای از روستاهای 

لندن معموال در مرکز الگوی چرخش نا منظم محلی واقع شده اند و خطوطی که از مرکز به حاشیه وصل شده اند راایجاد می 

کند این الگوی چرخش نا منظم کل شهر لندن را پوشش می دهد. چرا چرخش نامنظم؟ پاسخ ساده است. این راه غلبه بر 

به سمت مرکز است تا همانطور که شهر بامتصل شدن در مرکز به حاشیه ها در اطراف آن توسعه می یابد، مجزا گرایش طبیعی 

 شود.

و بنابراین غریبه ها در قلب و مرکز این سیستم و ساکنین در حاشیه ی این الگو قرار میگیرند. ساختار شهری که در زیر به آن 

ط شهر به عنوان پدیده ای اجتماعی طراحی شده . این الگوهای منسجم راه اشاره خوهد شد پدیده ای فضایی است که توس

های دست یابی به بخش های خیابانی به عنوان مقصد را نشان می دهد و میتواند ساختار مبدا تا مقصد شهر را توصیف کند. 

های )شهر دوگانه( چیزی شبیه  اگر به الگوهایی که توسط مقیاس انتخابی شکل گرفتند نگاه کنیم در واقع این الگوها مدل

پازل راایجاد کرده ایم. شهر هااز لحاظ هندسی و ساختار با هم متفاوتند. مثال شهری در کشور عربستان از لحاظ هندسی با 

شهری در آمریکای شمالی متفاوت است. بنابراین چگونه الگوهای مقیاسی یکسانی خواهند داشت؟ ایا شهر ها علی رغم تفاوت 

با هم دارند در نحوه ی بوجود آمدن شباهت هایی با هم دارند؟ مطالعات شرح می دهند که عموما شهر ها با فرایندی هایی که 

دو گانه ایجاد شده اند و هر قسمت رابطه ی فضا و جا به جایی از راه های مختلف را نشان می دهد. از طرفی فرایند فضای 

ر یکدیگر می گردد و بنابراین فضاهایی را جهت بهینه سازی دسترسی به عمومی وجود دارد که باعث جمع شدن مردمدر کنا

مکان هایی مختلف و افزایش جا به جایی ایجاد می کند. این فرآیند از عوامل خرد اقتصاد ناشی می شود و تمایل به ثابت بودن 
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خش نامنظم ایجاد می کنند. از طرف در بین فرهنگ ها دارند و همانند تجارت و معامالت که یکسان عمل می کنند. فرایند چر

دیگر فرایند مکان مسکونی کهاز فضا برای جلوگیری و تشکیل جا به جایی به دنبال ارتباط بین ساکنین و افراد بیگانه مرد و 

زن و ... است. فضای بومی نشانگر فرهنگ نیز می باشد و در بین نواحی مختلف متفاوت است و به همین علت است که 

زیادی در چارچوب و اساس فضای شهری ساختار هندسی آن ارتباط و میزان فضای باز شهر مشاهده میکنیم اما تمام تفاوتهای 

 این ساختارها تمایل به جهانی شدن دارند.

بنابراین فریاند خرد اقتصاد شباهت های جهانی بین شهر ها و فرایند فرهنگی نواحی مختلف را ایجاد می کند. می توانیم این 

در جزیره ی  Nicosiaند دوگانه را با بیش از یک فرهنمگ شرح دهیم. )در حال حاضر متاسفانه از هم جدا هستند. (:فرای

Cyprus. 

راه هایی که از طریق آن ها به مقصد می رسیم را نشان می دهند و با هم پوشانی این الگوها با لگوهای چرخش نا منظم که 

 مدل ها می شویم. شکلی مشبک را ایجاد می کند متوجه این

در سمت چپ نشان داده شده که ساختار نواحی وابسته به پایتخت )توکیو( را نشان می دهد و شکل سمت راست  2-22شکل 

 الگوی لندن که با مقیاس انتخابی نشان داده شده است.

 

 انتخاب یا ساختار مسیر جا به جایی توکیو. a22-2شکل 

 ا به جایی لندن.انتخاب یا ساختار مسیر ج b22-2شکل 

از هر دو مقیاس با هم یا به صورت مجزا می توان برای بررسی ساختار شهری های مختلف استفاده کرد. هر دومقیاس های 

تکمیل یا تفکیک هستند. اما مفهومی متفاوت دارند. مهمتر  از همه این است که در مقیاس های مختلف شهری قابل استفاده 
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با محدود  2112سال  Pepoisetalانتخاب اغلب مناطق مرزی طبیعی را شناسایی می کند.  هستند. مثال در سطح کل شهر

-22شدن شعاع ، این حقیقت آشکار می شود که برای مسافرت های کوتاه تر، فضاهای محلی در اولویت قرار می گیرند. شکل 

طوالنی )اکثر نواحی به مسافرت های نواحی شمال غربی لندن را نشان می دهد )سمت چپ( برای مسافرتهای کوتاه یا  2

کیلومتر مسافت دارند . شکل سمت راست نوحی مرکزی  25/2طوالنی تر است( )شکل راست( برای سفر هایی که بیش از 

 ذوستا های اطراف شهر متعددی را نشان می دهد.

 

 ان می دهد.تجزیه و تحلیل انتخاب نواحی شمال غرب لندن را برای هر اندازه مسافت نش a22-2شکل 

 کیلومتر. 25/2تجزیه و تحلیل انتخاب نواحی شمال غربی لندن برای مسافت های بیش تر از  b 22-2شکل 

قدیمی با دیوارها را نشان میدهد که در سمت راست باال محل سکونت ترک ها قسمت پایین  a 23-2 nicosiaدر شکل 

دارند. در محل سکونت ترک ها، خطوط کوتاه تر هستند و سمت چپ محل سکونت یونانی ها است و خطوط هندسی متفاوتی 

زوایای مختلفی دارند و خطوط به ندرت از میان یکدیگر عبور می کنند و خطوط محله های مختلفی راایجاد کرده اند. بررسی 

 تفاوت های را نشان می دهد.  (b23-2انسجام )شکل 

از لحاظ نحوی مکان سکونت ترک ها انسجام کمتری نسبت به محل سکونت یونانی ها دارد و کمتر واضح و قابل فهم است و 

 .2119سال  Hillierبین مقیاس ها و فضای بومی همکاری کمتری وجود دارد. 

ختار ، تفاوت های ساختار چرخش نا منظم دارد و این سا Nicosiaعلی رغم این تفاوت های فرهنگی در فضای شهری 

 فرهنگی ساکنین را لغو و باطل می کند و سیستم فضای جهانی که فرهنگ ها با هم ادغام می شوند را بوجود می اورد.

اما نتیجه چیست؟ آیا ساختمان هایی که ساخته می شدند که بر فضای جامعه تاثیری گذارند؟ در حقیقت فضای سازی شهر 

ه طی ان مجموعه ای از ساختمان ها به شهرهایی که در ان زندگی می کنیم تبدیل می شوند. فرایندی را راه اندازی می کند ک

با تنوع و تراکم فضایی که دارند در هر مرحله از توسعه در بعضی از محل ها توری های مشبک حرکات زیادی دارند و بعضی 

میتوان آنرا نیز در سطح این خیابان مشاهده کرد نه  حرکات بسیار کمی دارند. این تاثیر را می توان در مساحت پیدا کرد. اما
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آن خیابان. عواقب ، فعالیت ها و استفاده از زمین که از جابه جایی بهره می برند به محل هایی که توری جا به جایی های 

جا به جایی بسیار  زیادی داشته تغییر می کنند در حالیکه بقیه که بهدنبال جا به جایی نیستند در پی مکان هایی با حرکات و

 کمی هستند.

تاثیر این فرایند شهر را اینگونه که هست می سازند: شبکه ای از مراکز به هم پیوسته در اقیاسهای مختلفریال از مغازه ها 

. همه زمینه های فضای مسکونی مربوط می شود که فضای شهر راتوسعه می دهد. (hillier 2001)گرفته تا شهر های کوچک 

نیادی شهر است. میتوان قسمتی بندی شهر را به یک الگوی رپدوتایی مشاهده کرد یکی ساخته شده در پاسخ به این شکل ب

پایداری اقتصادی و دیگری قسمت مسکونی در پاسخ به بایدهای فرهنگی ، ساخت شبکه ی مرکز ها در همه ی مقیاس ها که 

 2-24ایند است. امریکا ، شکل شامل جا یه جایی مرکز به سمت حاشیه ها می شود اوج این فر

بلوار اصلی و افزایش توری های  2نشان می دهد که در طول یک قرن منطقه ای و جهانی دیگر چگونه ترکیب شدند: تقاطع 

مشبک ، به طول کل این تاثیرات را میتوانیم به صورت آماری نشان دهیم. با مربوط کردن مقیاس مرکز محلی با امالک فضایی 

که ی خیابان. بنابراین می توان مشهده کرد که ارزیابی های دقیقی وجود دارد که نشان می دهد جامعه هر وجه موجود در شب

از شهر است. که هم شکل و فرم شهر را با فضا سازی بوجود می آورد و هم فضا سازی راتغییر می دهد. نشان داده ایم که رابطه 

اما یک تفاوت اساسی بین این تئوری و چیزی که مااز دیدن یک شهر انتظار  ی بین شهر فضا ها و شهر فعالیت ها وجود دارد.

داریم وجود دارد. یک کار کلیدی این است که فعالیت ها ی مخصوص را به فضا های مخصوص تطبیق دهیم به طوری که 

 ت. اما اینطور نیست.شهر اینگونه اس 2طرح، سازماندهی فعالیت منظور گردد. ممکن است فرض کنیم که تئوری رابطه بین 

چیزی که ما نشان داده ایم این است که فرم فضایی شهر از رابطه های بین فعالیت های مختلف بوجود می اید. رابطه ی 

 فعالیت و فضا کلی است. این دلیل است که چرا در طول زمان الگوهای جدید فعالیت خود را با وجود شهر ها ونفق می دهند.

 آسیب شناسی فضا:

فسیر شهر ها با وجود شبکه های فضایی ترکیب فضا نشان می دهد که شهر ها ابتدا به عنوان الگو های درجه بندی بر در ت

اساس مقیاس انضمام یا تفکیک فضا سازی می شوند. در شهر ها با فرهنگ های مختلف، تفکیک )جدایی( توسط فضای 

که انضمام فضا را بیشتر می کند، فضای مسکونی ارزش های مسکونی محلی خود را نشان می دهد. بر خحالف شبکه جهانی، 

 فرهنگی را بیان می کند. 

بنابراین چگونه تفکیک فضایی یک مشکل اجتماعی می شود؟ پاسخ این است: وقتی که تفکیک فضایی شدید می شود و حالت 

چ فعل و انفعال فرهنگی انجام نمی فرهنگی خود را از دست می دهد هنگامیکه این اتفاق می افتد ، جامعه و فضا دیگر هی

دهند.الگوهای فضایی را می توان با شمارش نشان داد. می توانیم پدیده های اجتماعی و فضایی را به عنوان الگو های شمارشی 

 مقایسه کنیم.
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که در شهر لندن  انجام شد، خانه ای کم ارتفاع ومتراکم را مورد بررسی قرار داد. 2112نمونه ای از این تحقیقات که در سال 

بود گروه تحقیقاتی تالش کردند تا ط مطالعات فضایی و اجتماعی ملک، ساختمانی دقیق را طراحی کنند که در آن عوامل 

. اولین چیزی که تحقیق نشان داد این بود 293:2119-224و اصالح شده در سال  Hillier ،2112فضایی نیز دخالت دارند. 

(. الگوی فضایی هم چنین 2-25ه با خیابان های مسکونی اطراف کاهش یافته بود.)شکل که مقیاس محوری فضا در مقایس

بسیار پیچیده تر بود. و هیچ ساختار داخلی این نوع نبود که در مناطق مسکونی پیدا شود. در عوض ارزیابی ها نشان داد که 

الگوی فضایی این بود که ملک در لبه ها پیوستگی  ملک از نظر ساختاری از خیابان های اطراف جدا شده و مجزا بود. تاثیر این

 داشت اما ساختار داخلی اش تفکیک شده بود. 

فضای نا مرغوب و عدم حرکت در داخل موقعیتی را بوج.د می اورد که حتی در طول روط در فضا به تنهایی به سر می بردید بر 

ا به گونه ای بود که شما بیشتر وقت در فضا با تعداد خالف منطقه ی مسکونی اطراف، جایی که مقیاس ها و یازماندهی فض

افراد بیشتری حاضر می شدید. در چنین شرایطی گرزارش ساکنین نسبت به حس ترس، به خصوص از تاریکی در بیشتر 

د که قسمت های ملک عواقبی را به دنبال داشت . بنابریان برای اینکه حس امنیت بوجود آید می بایست فضاهایی را بوجود آور

حس حضور جمعی در آن باشد. قیاس های بیشتری در زمینه ی اجتماعی فضا از مطالعه ی رفتار بچه ها در ارتباط با فضا و 

بزرگساالن و بچه ها در خیابان های مسکونی اطراف نسبت در ملک به طور  2به  22محیط بوجود آمد. ابتدا با توجه به نسبت 

ود. واضح بود که فرزندان از فضا هایی استفاده می کردند که بزرگساالن در آن رفت و آمدی فرزند برای هر فرد بالغ ب 4متوسط 

 نداشتند. بررسی ها نشان داد که بچه ها بر خالف بزرگساالن از فضا های منسجم و مجتمع عمومی استفاده می کردند. 

ین بود که بچه ها بر روی ملک غالب بودند اما درصد در این فضا ها بچه ها گرو ه های بزر گتری را تشکیل میدادند و تاثر آن ا

نظارت بزرگساالن بر روی آنها کم می شد. که ما این را با طاالعات آماری و نموداری نشان داده ایم جایی که در ناحیه اطراف 

ونه نمایش می دهد: بچه ها و بزرگساالن در مکانی یکسان کم تر یا بیش تر از فضا استفاده می کنند نمدار ارتباط را اینگ

 (.a29-2بزرگساالن بیشتر، فرزندان بیشتر و برعکس)شکل 

شکل بود. که نشانگر این بود که فضا هایی که توسط بزرگساالن استفاده می شد است توسط بچه ها  lدر ملک پرکندگی نقاط 

و مردان هم صدق می کرد. که ما (. تا حدود کمتری این مسئله دربا ره ی زمان b29-2استفاده نیم شد. و بر عکس. )شکل 

خانه در لندن پیدا کرد. تاثیر کلی طرح فضایی  22شکل نامیدیم. و نشان دادیم که این مشکل را میتواندر  Lاین را مشکل 

ملک این بود که طرح فضایی بسیار پیچیده و بدون ساختار الگو های جا به جایی طبیعی رفت و آمد و حضور بین انواع مختلف 

در فضای شهری بسیار عادی بود را از بین می برد و هم چنین حس ما نسبت به اینکه فضای شهری امن و پیشرفته  مردمکه

است، را نیز از میان می برد. متاسفانه عواقب بسیار بدی وجود داشت که مکان هایی که توسط بزرگساالن ترک می شدند به 

ثیرات که ملکنظم و اعتبار خود را از دست می داد همانگونه که این مکان های جرم و وحشیگری تبدیل می شدند. با این تا

فرایند فضایی در حال انجام بود، مسئوالن منطقه الزم دانستند که تعدادی خانواده را که مشکل داشتند در این ملک قرار 

اوان بود. بنابراین نکته دهند. و این به دلیل این بود که محیط اجتماعی در حال تبدیل شدن به یک محیط با مشکالت فر

 کلیدی شناسایی که ساختار فضایی سالم است که میتواند نقش عظیمی را در فرایند اجتماعی داشته باشد.
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اسکان های )زیست گاه( احداث شده: موردی دیگر جاییی که میتوان ساختار فضایی واضحی را که درگیر فرایند اجتماعی بوده 

است. مشکل این بود که چراهمسایگی بعضی اسکان  SANTIAGOاسکان های خصوصی در  است نشان داد مطالعات مربوط به

هایی که به صورت خصوصی وبی قاعده احداث می شدند بسیار قوی است در حالیکه بعضی از آن ها بسیار راکد و بی جنبش 

ای ترکیب ففضا و جمع اوری دقیق بودند و بعضی حتی مرکز اسیب ها و مشکالت اجتماعی شده بودند. با استفاده از مقیاس ه

اطالعات )شامل آمارگیری و اطالعات اقتصادی ، مصاحبات و ...( توانستیم فرایند تحکیم رادر هر کدام از مکان ها بسنجیم. 

بررسی های مختلف نشان داد که متغیر بحرانی میزانی بود که طرح و موقعیت اسکان اجازه ی پیشرفت فعالیت اقتصادی غیر 

خصوصی در حاشیه ی اسکان، را نشان می داد که باعث می شد که این زیست گاه در فضای اقتصادی گسترده تری  رسمی و

شرکت داشته باشد. بعضی از ساکنین به دلیل تحصیالت، این اسکان یا زیست گاه راترک می کردند. در حالیکه انهایی که در 

فعالیت های خود در زمینه های گسترده تری ادامه می دادند. به تجارب موفق می شدند در این مکان ها می ماندند و به 

عبارتی دیگر انسجام فضایی منفعت هایی نسبت به جدا سازی یاتفکیک دارد. و این حقیقت یک متغیر بسیار قوی در فرایند 

 پیوستگی و تحکیم بود.

 vaughanجران کلیمی صادق است. که توسطمورد سوم ساختارهای فضایی به عنوان قسمتی از فرآیند اجتماعی در مورد مها

 eastendمورد بررسی ئ تحقیق قرار گرفت. به فصل دوم مراجعه کنید. سوال این بود: چگونه مناطق مسکونی مهاجران مثل 

در لندن نتایج موفقیت آمیزی از پراکندگی و انسجام داشتند. بررسی متغیر هایی مثل ساختار خانواده )خاندان( اشغالریال 

عیت فقر، عالوه بر فعالیت های جمعی مثل موقعیت موسسات مذهبی و سازما نهای اجتماهی ف یک قسمت فضایی در وض

موقعیت ساکنین مهاجر در حاشیه ی مناطق فعال اقتصادی شهر  -2موفقت اشکار گروه های مهاجران در مقایسه بادیگران بود. 

یی منطقه شرکت کنند. ثانیا سازماندهی داخلی اجتماع مهاجران به طور بود. بنابراین ماجران قادر بودند که در اقتصاد فضا

گسترده ای به منطق فضای داخلی منطقه شهری ارتباط داشت. و این اجازه را به مهاجران می داد که هم از همسایگی خود 

 مورد حمایت قرار گیرند و هم بتوانند در فضای اقتصادی شرکت داشته باشند.

اجتماعی نشانمی دهد که چقدر اسان است که اجتماع مهاجران را کلیمی ها خواند.  -فرآیند هایی فضاییتوضیح دادن چنین 

بر حسب فرم فضایی عملکرد، بسیاری از اجتماعات مهاجران می توانند متضار مفهوم کلیمی باشند. تا حدودی فرایند تعریف 

که در آن صورت های مختلفی از ساختمان های شهری یک الگوی تاریخی را منعکس می کند  vaughanشده در تحقیقات 

 برای سازماندهی و ارتباط بین طبقات اجتماعی مختلف استفاده می شدند.

هنگامیکه شما در طول خیابان حرکت می کنید خانه ها همه در یک رتبه و سطح قرار دارند اما وقتی می پیچد وضعیت تغییر 

ندهی فضایی الگوهای اجتماعی راداشت و این باعث نزدیکی طبقات اجتماعی پیدا می کند صف آرایی خیابان نقش سازما

 مختلف به یکدیگر می شد و اجازه ی اتکاء متقابل اقتصادی را می داد.
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ما این نوع الگو )طرح( را تفکیک حاشیه ای توسط انسجام طولی می نامیم. این یکی از راه هایی است که از طریق ان شهر ها 

ی همزیستی در یک ناحیه را می دهند. یکی از تاثیرات این بود که فقیران هم شامل این طرح می شدند و به مردم اجازه 

 مورد بحث قرار خواهد گرفت. 2توسط افراد ثروتمند احاطه می شدند. این موضوع با جزئیات بیشتر در فصل 

 نتیجه گیری:

د مورد مطالعه قرار گیرند و چگونه می توانند بعد جدیدی ترکیب فضایی نشان می دهد که چگونه نقشه های فضایی می توانن

فضا  -2راه قابل تشخیص اس:  2از مطالعات اجتماعی را نمایانگر شوند. به خصوص در مورد تفکیک یا جدا سازی. این شیوه از 

نجام شده می توان به عنوان مفهومی مستقل در بررسی الگوهای اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد. با وجود تحقیقات ا

ارزیابی  -2تاثیرات عوامل اجتماعی بر روی طرح های فضایی و هم چنین تاثیر طرح های فضایی بر روی اجتماع رادریافت. 

ترکیب فضایی با استفاده از مقیاس ها صورت م یگیرد. که بر اساس اطالعات بدست آمده ازمقیاس های خیابانی است. این 

مردم با یکدیگر در ارتباط هستند و معامالت اقتصادی و اجتماعی بین آن ها صورت می گیرد.  بسیار مهم است همانطور که

ترکیب فضایی قادر است پدیده های فضایی و اجتماعی را به عنوان نتیجه ی ارتباطات مکانی و منطقه ای و در زمینه ی بسیار 

 گسترده و یامقیاس های جهانی نشان دهد.

در زمینه های دیگر نیز مورد بررسی قرار می دهیم جایی که تفکیک فضایی یک مشکل اجتماعی به در ادامه ، این مسئله را

از مقیاس ها و جزئیات بهدست آمده از بررسی ها برای مطالعه ی امار فقط که  laura Vaughanشمار می رود. در فصل دوم 

 ارائه شده بود استفاده کرد. charles boothتوسط  21در قرن 

شان می دهد که یک ساختار فضایی در بوجود آوردن مناطق فقیر نشین وجود داردکه ارتباط بین تفکیک فضایی و تحقیق ن

 فقر را نشان می دهد.

از دیدگاه چالش  LARS, MARCUSادامه پیدا می کند و  3بحث آسیب شناسی شهری، مانند مورد ذکر شده در فصل 

دگاه تفکیک فضایی می رسد. او همچنین نشان می دهد که چگونه تحقیق تفکیک سازی به عنوان یک مشکل اجتماعی به دی

ترکیب فضایی می تواند اهمیت طرح فضایی را به عنوان جزئی از مشکالت تفکیک اجتماعی نشان دهد. به خصوص در ارتباط 

 با دسترسی به فضا های عمومی در خانه سازی.

دی های انسجام وتفکیک ساخته می شوند و نشان داده ایم الگوهای فعالیتی نشان داده ایم که چگونه  شهر ها به عنوان رتبه بن

نسبتا  GOLF CARTپی آمد های غیر منتظره ی طرح یک شبکه ی  4توسط توری های شهری بوجود می ایند. در فصل 

و نزدیکی ساکنین منسجم در خیابان پر پیچ و خم در یکی از شهر های کم تراکم آمریکا را نشان می دهد. افزایش دسترسی 

حومه ی شهر ، به همراه موقعیت های اجتماعی و اقتصادی به خصوص چرخه ی اجتماعی و اقتصادی را بوجود آورده است. 

شواهدی را به دست می دهد که نشان می دهد که تغییرات در شبکه ی فضایی  conroy paltonتحقیق انجام شده توسط
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ام و تفکیک در شهر ها می گذارد. همانگونه که در ابتدای فصل گفته شد: او نشان می تاثیرات برجسته ای بر روی الگوهای انج

 دهد که تفکیک شهری عالوه بر مفهوم اجتماعی یک مفهوم فیزیکی رانیز در بر می گیرد. 
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