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نگاهی ساختاری به اصالح شبکه معابر د ر بافت های فرسود ه جهت حل مشکل 
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چکيد ه
هد ف از اين مقاله تحلیل ساختار شبکه معابر د ر بافت های فرسود ه به منظور بررسی 
مشکل نفوذپذيری كم و انزوای فضايی اين بافت ها از كل شهر و بافت های 
اطراف آن است. مطالعات انجام شد ه بر روی سرانه های شهری د ر محد ود ه های 
فرسود ه شهری نشان می د هد  كه اين مسأله د ر بافت های فرسود ه مربوط به سطح 
اشغال معابر نمی باشد ، بلکه معضل اصلی عد م توجه به ساختار كالن معابر شهر د ر 
توسعه بافت های جد يد  و يا احیای بافت های فرسود ه است كه موجب شکل گیری 
گذرهای زياد  ولی فاقد  كارايی مناسب گشته است. با اين وجود  طرح های بهسازی 
و نوسازی شهری برای رفع مشکل نفوذپذيری كم به بافت های فرسود ه راه حل 
مناسب را تعريض شبکه معابر و ايجاد  شبکه معابر جد يد  د انسته اند . بر اين اساس، 
مطالعات انجام شد ه د ر زمینه كمبود  د سترسی و جد اافتاد گی بافت های فرسود ه از 
ند اشتن برخورد ی روشمند  د ر شناسايی د قیق معضالت موجود  و ارائه راهکارهای 
كاربرد ی رنج میبرد . بر اين اساس، اين مقاله به د نبال پاسخگويی به اين سواالت 
است، كه چگونه می توان ساختار شبکه معابر را د ر بافت های فرسود ه با توجه به 
ساختار كالن شهر آسیب شناسی و اصالح نمود ؟ و آيا مسأله نفوذناپذيری د ر تمامی 
بافت های فرسود ه، به يک شکل د ر ساختار كالن شهر نمود  پید ا می كند ؟ برای 
پاسخگويی به اين سواالت، ساختار شبکه معابر شهر مشهد  به روش چید مان فضا 
مورد  بررسی قرارگرفته و موقعیت بافت های فرسود ه شناسايی شد ه د ر مصوبات 
طرح های توسعه شهری د ر اين ساختار مشخص و تحلیل شد ه اند . نتايج نشان 
می د هد  میان ارزش های فضايی چید مان فضا د ر بافت های فرسود ه شهر مشهد  
نسبت به ساير بافت ها، تفاوت های اساسی وجود  د ارد  و اين ارزش ها می توانند  به 
آسیب شناسی ساختار شبکه معابر بافت های فرسود ه با توجه به ساختار كالن شهر 
كمک نمايند . همچنین تحلیل های ساختاری به خوبی نشان می د هند  د اليل ضعف 
د سترسی و مشکل نفوذپذيری كم میان بافت های فرسود ه به ويژه میان بافت های 
فرسود ه مركزی و حاشیه، متفاوت است و نمی توان برای حل اين مشکل د ر تمامی 

اين بافت ها يک راه حل را د ر نظر گرفت.

واژگان کليد ی: بافت فرسود ه، انزوای فضايی، چید مان فضا، ساختار معابر، شهر مشهد .

mokhtarzade@yahoo.com :نويسند ه مسئول مکاتبات،  شماره تماس: 09358610393، رايانامه *

Structural Analysis of Regenerated Street Networks of De-
teriorated Areas in order to resolve Permeability problem 
and spatial isolation of these areas (A Case Study from Mash-
had, Iran)

The main objective of this paper is to analyse street network struc�
ture of the deteriorated areas in order to resolve permeability problem 
and spatial isolation of these areas. Previous researches that investi�
gated the problems of deteriorated areas concern about land use per 
capita indicated that low permeability of these areas is not about area 
of streets but, it is because of inadvertence towards the urban street 
network   in developing new areas or regeneration of deteriorated ar�
eas.  In both cases, insufficient network of streets and roads have been 
produced. The common solution to encounter shortage of permeability 
was widening existing streets or creating new streets. Previous research 
regarding resolving lake of access and isolation on deteriorated areas, 
have been failed because they did not carried a methodical approach to�
ward identifying the structure problems of deteriorated areas. Regard�
ing the above theoretical and technical shortcomings, this paper would 
answer to two fundamental questions: How could weaknesses of urban 
street structure on deteriorated areas can be round and can be resolved?  
Are there similar structural problems about permeability on all of the 
urban deteriorated areas? In order to answer to these questions, at first 
urban street structure of Mashhad has been analyzed utilizing Space 
Syntax method.  This method identified the weaknesses and deficien�
cies of Mashhad’s deteriorated structure. The results show that, there 
are significant differences between the structure of deteriorated areas 
and other parts of the city; this differentiation helps to identify weak�
nesses in these areas. Also, analysis of urban street structure indicated 
that reasons of access weakness and permeability problems in various 
deteriorated areas are different, especially between central and subur�
ban deteriorated areas. So, the problems of deteriorated areas cannot be 
resolved similarly. 
Keywords: deteriorated areas, spatial isolation, space syntax, street 
structure, Mashhad
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1- مقد مه
به  نسبت  كه  هستند   بافت هايی  فرسود ه  بافت های 
اجتماعی  كالبد ی،  لحاظ،  به  شهری  بافت های  ساير 
باعث  عوامل  اين  و  هستند   ناكارآمد تر  اقتصاد ی  و 
شهری  بافت های  ساير  از  بافت ها  اين  جد اافتاد گی 
بین  ارتباط  اپلیارد   د نالد   ارتباط  اين  د ر  می شود . 
و  كرد ه  پررنگ  را  اجتماعی  و  كالبد ی  جد اافتاد گی 
می باشند   جد ا  كالبد ی  نظر  از  كه  محالتی  می گويد  
فعالیت های اجتماعی را نیز به انزوا ترغیب می كنند . 
او د ر اد امه می افزايد  كه اگرچه همپیوند ی و سهولت 
د سترسی به محله و حركت د ر آن مهم می باشد  اما 
د ر عین حال محالت بايد  از ترافیک پر رفت و آمد  د ر 
امان باشند ؛ بنابراين اپلیارد  يکی از د اليل جد اافتاد گی 
كالبد ی را مشکل د سترسی می د اند  و معتقد  است اين 
عامل بر انزوای ساير عوامل تأثیرگذار است )اپلیارد ، 

.)1382
مهم  ابعاد   و  اساسی  مشکالت  از  يکی  بنابراين 
شناسايی بافتهای فرسود ه، پايین بود ن كارايی شبکه 
اين  د رون  به  د سترسی  است. كمبود   آن ها  د ر  معابر 
مابقی مناطق  از  افتاد گی آن ها  بافت ها موجب جد ا 
شهری شد ه و مشکالت د يگر را ترغیب می نمايد . اين 
د رحالی است كه بافت فرسود ه با معابری كه بسیاری 
باشند   می  متر  از شش  كمتر  عرض  د ارای  آن ها  از 
بافت هايی مشکل د ار شهری شناخته شد ه  عنوان  به 
مناسب  حلی  راه  عنوان  به  معابر  تعريض  سیاست  و 
برای رفع اين مشکل د ر طرح های نوسازی و بهسازی 
انتخاب شد ه است. د ر انتقاد  به اين سیاست ذكر چند  

نکته الزم می نمايد :
- اول اينکه عامل د سترسی با عامل قابلیت حركت 
د ر معابر شهری متفاوت می-باشد . به اين معنی كه 
د ر يک بافت می توان يک معبر پهن با قابلیت تحرک 
باال اما غیرقابل د سترس و يا برعکس يک كوچه باغ 
باريک اما د ر د سترس و پر ترد د  د اشت )ريسمانچیان، 

1389، ص 36(.
- د ومًا، مطالعات انجام شد ه بر روی بافت های فرسود ه 
نشان می د هد  كه مسأله بافت های فرسود ه مربوط به 

سطح اشغال معابر نمی باشد  چراكه د رصد  سطح اشغال 
معابر د ر اين بافت ها از متوسط شهرها بیشتر می باشد ، 
بلکه مشکل اصلی آن ها توزيع نامناسب معابر د ر كل 
اما  زياد   گذرهای  موجب شکل گیری  كه  است  بافت 

فاقد  كارايی می شود  )عند لیب، 1386، ص 45(. 
- سومًا با توجه به اينکه اكثر ساكنان بافت فرسود ه 
د رآمد  جامعه تشکیل می د هند  می توان  اقشار كم  را 
اتومبیل  د ارای  كه  خانوارهايی  تعد اد   كه  كرد   تصور 
د رون  آمد   و  رفت  برای  يا  و  می باشند   شخصی 
شهری به اتومبیل شخصی خود  تکیه د ارند  بسیار كم 

می باشد .
بافت های  معابر  ترافیکی  ويژگی ها  بر  تکیه  بنابراين 
و  د سترسی  مشکالت  پاسخگوی  نمی تواند   فرسود ه 
ويژگی  به  توجه  و  باشد   بافت ها  اين  به  نفوذپذيری 
های ساختاری و ارتباطی معابر د ر ايجاد  و اصالح آن 
معابر  د ارد . شبکه  اهمیت  فرسود ه  بافت های  د ر  ها 
فضايی  ساختار  شناخت  د ر  ويژه ای  اهمیت  د ارای 
شهرها هستند . اما آنچه د ر ساختار يک شهر اهمیت 
آن  عناصر  پیوستگی  و  فضايی  روابط  می كند ،  پید ا 
پیوستگی  با  ارتباط  د ر  نظرياتی  میان  اين  د ر  است. 
عناصر و فضاهای شهری مطرح شد ه است كه همگی 
عناصر  د هند ه  پیوند   عامل  عنوان  به  معابر  به  آن ها 

سازمان فضايی شهرها، اشاره می كنند . 
ارائه ی  به  شهرسازان  از  گروهی  اساس  همین  بر 
و  عناصر  پیوستگی  نظريه ی  عنوان  تحت  نظريه ای 
خطوطی  از  نظريه  اين  پرد اخته اند .  شهری  فضاهای 
پیوند  می د هد   يکد يگر  به  را  و عناصر شهر  اجزا  كه 
گفتگو می كند . اين خطوط توسط پیاد ه روها، فضاهای 
باز خطی و ساير عناصر پیوند  د هند ه شکل می گیرد  
به  كالبد ی  نظر  از  را  شهر  مختلف  قسمت های  كه 
شهرسازان  به  نظريه  اين  می كند .  مرتبط  يکد يگر 
و  ارتباطی  راه های  نظام  بتوانند   تا  می كند   كمک 
سازمان  را  می د هد   ساخت  فضاها  به  كه  شبکه ای 
د هند  و بتوانند  تركیب فضاهای عمومی را به صورت 

يک كل نشان د هند  )بذرگر، 1382، ص 85(.
مسئله ی پیوند  فضايی و ارتباط میان عناصر د ر شهر 
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سنتی  شهرهای  است.  بود ه  توجه  مورد   نیز  ايرانی 
پیوستگی  آن  و  هستند   ويژه ای  ساخت  مبین  ايران 
از طريق گذرهای  مجموعه ی مركز شهر و محالت 
اصلی بازار است. تركیب شهر د ر شهر كهن ايرانی به 
پیوند   بازار وظیفه ی  نحوی است كه گذرهای اصلی 
با  اما  د اشته اند .  عهد ه  بر  را  شهر  مهم  عناصر  میان 
ورود  خیابان، نه به عنوان عنصری ارتباطی د ر ساختار 
كالن شهرها، بلکه به عنوان بستری برای ترد د  وسايل 
شهرها  د ر  فضايی  ارتباطات  نقش  موتوری،  نقلیه 
طرح های  و  جامع  طرح های  اينکه  تا  شد .  كمرنگ 
احیای  و  توسعه  های  طرح  جمله  از  شهری  توسعه 
بافت های فرسود ه، به اين عنصر مهم ساختاری تنها 
نگاه كرد ند  و مطالعات ساختاری  ترافیکی  از د ريچه 
نیز براساس اهمیت ترافیکی معابر انجام گرفته است. 
همچنین نگاه صرفًا ترافیکی به حل مشکل د سترسی 
د ر بافت های فرسود ه موجب شد ه كه سیاست های 
يکسانی برای حل اين مشکل د ر تمامی اين بافت ها 
اتخاذ شود  بد ون آنکه به موقعیت، شکل و جايگاه اين 
بافت ها د ر ساختار كالن شهر توجه شود ، تا آنجا كه 
علی رغم اجرای طرح های متعد د  د ر اين بافت ها، 
همچنان اين بافت ها با مسائل كالبد ی و د سترسی 
به د نبال  اين پژوهش  اين اساس،  بر  د رگیر هستند . 
پاسخگويی به اين سواالت است كه چگونه می توان 
ساختار شبکه معابر را د ر بافت های فرسود ه با توجه به 
ساختار كالن شهر آسیب شناسی و اصالح نمود ؟ و آيا 
بافت های فرسود ه، به  نفوذناپذيری د ر تمامی  مسأله 
يک شکل د ر ساختار كالن شهر نمود  پید ا می كند ؟ 
برای پاسخگويی به اين سواالت، ساختار شبکه معابر 
تحلیل  مورد   فضا  چید مان  روش  به  مشهد   شهر 
قرارگرفته و موقعیت بافت های فرسود ه شناسايی شد ه 
د ر مصوبات طرح های توسعه شهری د ر اين ساختار 

مشخص و تحلیل شد ه اند . 

2- مفاهيم نظری و مد ل کاربرد ی
2-1- اهميت شبکه معابر د ر تحليل فضای 

شهری

همانطور كه اشاره شد ، ساختار شبکه ارتباطی گاه به 
عنوان عامل اولیه و زيربنای شکل گیری، گاه به عنوان 
عامل ثانويه شکل گیری و گاه همراه با كاربری های 
شهری عوامل تشکیل د هند ه و مؤثر د ر پد يد ار شد ن 
ساختار اصلی شهر می باشند . د ر نتیجه شناخت ساختار 
شبکه ارتباطی، فقط از نظر ترافیکی و استاند ارد های 
مهمتری  عوامل  بلکه  نبود ه  قبول  قابل  حمل ونقل 
باعث پد يد ار شد ن آن می شوند . از نظر گهل )2010( 
يک خیابان خوب، مد نیت شهري را تضمین مي كند  
با شکوه  با شکوه يک شهر  معبر  همانگونه كه يک 
را مي سازد  و د ر يک فضاي شهري خوب مي توان 
انتظار د اشت كه عالوه بر فعالیت هاي اجباري فعالیت 
هاي اختیاري و اجتماعي بتواند  شکل بگیرد . لذا مي 
توان استنتاج نمود  كه يک معبر به عنوان عرصه اي 
عمومي عنصري بسیار حیاتي از يک زند گي عمومي 
اهمیت  چنان  شهري  زند گي  د ر  خوب  معبر  است. 
نگیرد   قرار  كساني  اختیار  تحت  است  بهتر  كه  د ارد  
كه با تنگ نظري فقط به حل يک مسئله شهري مي 
پرد ازند  بلکه حیات شهر د ر آن بايد  شکل بگیرد . د ر 
واقع معبر د ر شهر د اراي كاركرد  هاي متنوع و زياد ي 
اين  به  مد يريت  و  طراحي  هنگام  د ر  بايد   كه  است 

مسئله مهم توجه د اشت.
پیتر هال اهمیت معابر به عنوان يک فضای شهری را 

به د اليل زير می د اند : 
الف( از آنجا كه طراحي شهري به عنوان هنر ارتباطات 

تلقي شد ه است. 
ارتباطي شهري  عنوان مهمترين عنصر  به  معبر  ب( 

محسوب مي شود ، 
ج( معابر به عنوان مفصل بین فضاهاي شهري ارتباط 
آستانه  عنوان  به  هايي  مکان  د ر  و  سازد   مي  برقرار 

هايي  قلمروي فضايي را تعريف مي كنند . 
اشغال  را  شهر  از  اي  مالحظه  قابل  سطح  معابر  د ( 
كرد ه  اند  و عنصر اصلی تشکیل د هند ه شکل شهر 

هستند . 
تعامالت  محل  و  فرهنگي  نماد   عنوان  به  معابر  ه( 
هاي  گروه  رفتاري  هاي  قرارگاه  و  است  اجتماعي 
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 Hall, P.,( گیرند   برمي  د ر  را  گوناگون  اجتماعي 
.)Ward, W., 1998

2-2- نظریه حرکت طبيعی و اهميت تحليل 
ساختار فضایی شبکه معابر

به  خود   نظريه  د ر  انگلیسی،  پژوهشگر  هیلیر،  بیل 
د ر  فضايی  پیکره بند ی  تأثیر  به  طبیعی،  حركت  نام 
شکل گیری الگوهای رفتاری و اجتماعی، مانند  الگوی 
حركت، می پرد ازد . اين نظريه بر اين باور است كه 
فضاهای  بین  ارتباط  نحوه  و  فضايی  بند ی  پیکره 
و  می د هد   شکل  را  شهر  د ر  حركت  الگوی  شهری 
باعث رشد  ساختاری فضای شهر می شود  و با د رک 
را د ر سطح شهر  الگوی حركت  ارتباط می توان  اين 
منظور  به  آن  از  و  كرد ه  شناسايی  كمی  بصورت 
نمود   استفاد ه  شهری  جد ا افتاد ه  بافتهای  آزاد سازی 

.)Hillier, 2007(
جاذبه های  نظريه  برخالف  كه  است  معتقد   هیلیر   
فضايی، اين پیکره بند ی فضايی شبکه معابر می باشد  
شکل  می د هد .  شکل  را  شهری  د رون  حركت  كه 
پیکره بند ی  د رحالی كه  كه  مید هد   نشان   ،1 شماره 
حركت3   و  فضايی2   جاذبه های  بر  می تواند   فضايی1 
بپذيرد . حركت  تاثیر  از آن ها  بگذارد ، نمی تواند   تأثیر 
بااليی  پتانسیل های  فضايی  پیکره  از  آمد ه  وجود   به 
اقتصاد ی  اجتماعی-  كیفیت های  به  شکل د هی  د ر 
بافت های  می تواند   تنها  نه  آن  به  توجه  و  د اشته 
شهری  مناطق  د يگر  با  فضايی  نظر  از  را  جد  اافتاد ه 
همپیوند  سازد ، بلکه می تواند  د ر جهت همپیوند سازی 
بافت از نظر اقتصاد ی و اجتماعی نیز موثر باشد . به 
و  حركت  بر  فضايی  پیکره بند ی  تاثیر  د ر  مثال  طور 
د ر  كه  گفت  می توان  اجتماعی  اقتصاد ی-  عوامل 
ابتد ا پیکرهبند ی فضايی باعث ايجاد  حركت می شود ، 
خرد ه فروشی های،  مانند   تجاری،  كاربری های  سپس 
استفاد ه  برای  مساجد ،  مانند   اجتماعی،  كاربری های 
مکانیابی  آن  راستای  د ر  حركت  اين  از  بهرهوری  و 
شد ه و سپس خود  به عنوان جاذبه های فضايی باعث 
جذب بیشتر عابرين و افزايش میزان حركت می شود  

 .)Hillier et al., 1993(
د ر نمونه ايرانی اين نظريه می توان به شکلگیری بازار 
روابط  نیز  و  شهر  فضايی  ساختار  بر  تاثیرشايانی  كه 
اين  د ر  كرد .  اشاره  است  د اشته  اجتماعی-اقتصاد ی 
راستا می توان بیان كرد  كه نحوه قرارگیری د روازههای 
شهرهای قد يم پیکره بند ی فضايی را شکل می د اد ه 
به  از يک سمت شهر  ايجاد  حركت  باعث  كه  است 
سمت د يگر شهر و پید ايش يک حركت از د روازهای 
به د روازه د يگر می شد ند . سپس كاربری های تجاری، 
مرد م،  حضور  از  بهرهبری  برای  محلی  و  مذهبی 
اين  به  و  میشد ند   مکانیابی  حركت  اين  راستای  د ر 
به  از يک سمت شهر  بازار  اصلی  راستههای  ترتیب 
سمت د يگر شهر به وجود  آمد ه و بر همین اساس د ر 
سطح محالت مختلف توسعه مییافتند  و نظم فضايی 
و روابط اجتماعی- اقتصاد ی شهری را سامان د هی 

می كرد ه اند . 

كه شناخت  رسد   می  نظر  به  نظريه  اين  به  توجه  با 
تواند  د ر شناخت  بند ی فضايی يک شهر می  پیکره 
جد ا  د الئل  و  فرسود ه  بافت های  فضايی  معضالت 

افتاد گی آنها از كل شهر بسیار مؤثر باشد .

2-3- چيد مان فضا 
شهر  ساختار  كه  است  معتقد   فضا  چید مان  نظريه 
د رک  مبنای  و  كرد   د رک  پرند ه  د يد   با  نمی توان  را 

ايي يك شهر مي تواند در شناخت معضالت با توجه به اين نظريه به نظر مي رسد كه شناخت پيكره بندي فض
 .هاي فرسوده و دالئل جدا افتادگي آنها از كل شهر بسيار مؤثر باشدفضايي بافت

 

 
 .1993هيلير، : ؛ ماخذهاي فضاييضايي بر حركت و جاذبهبندي فنحوه تأثيرگذاري پيكره .1شكل 

  چيدمان فضا -2-3

توان با ديد پرنده درك كرد و مبناي درك ساختار شهر ديد عتقد است كه ساختار شهر را نمينظريه چيدمان فضا م
هاي ديگر در آن مزيت مشخص اين نظريه نسبت به نظريه. انسان و حركت عابرپياده در فضاهاي شهري است

پژوهشگران قرار مي  است كه، براي درك بهتر ساختار فضايي شهر و نحوه تركيب بندي فضا ابزاري را در اختيار 
كند و نتايج را به صورت روش چيدمان فضا ارتباط كليه فضاهاي شهري را با يكديگر تجزيه و تحليل مي. دهد

پارامترهاي رياضي مي توانند در ايجاد مدلي كه نحوه عملكرد و رفتار . دهدپارامترهاي رياضي و گرافيكي ارائه مي
داده گرافيكي تجزيه و تحليل چيدمان فضا ابزار بسيار . استفاده قرار گيرند بيني كند موردرا در فضاهاي شهري پيش

هاي كالبدي در بافت شهر توسط اين گردد، به نحوي كه تأثيردخالتمؤثري در فرايند طراحي شهر محسوب مي
اند تأثير هاي مختلف طراحي مي تولذا طراح شهر در مرحله ايجاد گزينه ؛روش به صورت گرافيكي نمايان مي شود

اند، به اين بسياري از پژوهشگران كه از اين شيوه بهره جسته. انتخاب خود را بر ساختار كالن شهر مشاهده كند
پياده و سواره و همچنين سطح  بيني حركت عابراند كه روش چيدمان فضا روشي است كه در پيشنتيجه رسيده

 ).66 ص ،1381 ،زادگانعباس(استفاده از فضا بسيار موفق است 
 

۵Fهمپيوندي -2-4

4 
براي اندازه .  ترين مفهوم تركيب فضا استهمپيوندي اصلي. همپيوندي از كليدي ترين مفاهيم چيدمان فضا است

نقشه محوري يك مدل انتزاعي  بر اساس تركيب .  گيري همپيوندي فضا ها از  نقشه محوري استفاده مي شود
توان چنين مفهوم همپيوندي را مي.  د و دسترسي در شهر مي باشدفضايي  است و متشكل از بلند برين خطوط دي

واسطي است كه بتوان از ) يا فضاهاي(، ميانگين تعداد خطوط )فضا(ارزش ميزان همپيوندي هر خط : تعريف كرد
آن به تمام فضاهاي شهر رسيد؛ يا به عبارتي، ميانگين تعداد تغيير جهاتي است كه بتوان از آن فضا به تمام 

بنابراين، همپيوندي در روش تركيب بندي فضا مفهومي ارتباطي دارد و نه مفهومي فاصله اي . ضاهاي شهر رسيدف
در واقع . كندمصداق پيدا مي» فاصله«بيشتر از مفهوم » عمق«بنابراين در تحليل ترتيب فضايي، مفهوم . و متريك

نقشه . )Turner, 2007( ان مي دهدهمپيوندي يك فضاي شهري، ميزان يكپارچگي آن را با كل شهر نش

 شکل 1. نحوه تأثيرگذاری پيکره بند ی فضایی بر حرکت و
.جاذبه های فضایی؛ ماخذ: هيلير، 1993

1. Spatial Configuration
2. Attractions

3. Movement
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ساختار شهر د يد  انسان و حركت عابرپیاد ه د ر فضاهای 
به  نسبت  نظريه  اين  مشخص  مزيت  است.  شهری 
برای د رک بهتر  نظريه های د يگر د ر آن است كه، 
ساختار فضايی شهر و نحوه تركیب بند ی فضا ابزاری 
را د ر اختیار  پژوهشگران قرار می د هد . روش چید مان 
فضا ارتباط كلیه فضاهای شهری را با يکد يگر تجزيه 
پارامترهای  صورت  به  را  نتايج  و  می كند   تحلیل  و 
رياضی و گرافیکی ارائه می د هد . پارامترهای رياضی 
می توانند  د ر ايجاد  مد لی كه نحوه عملکرد  و رفتار را 
د ر فضاهای شهری پیش بینی كند  مورد  استفاد ه قرار 
فضا  چید مان  تحلیل  و  تجزيه  گرافیکی  د اد ه  گیرند . 
محسوب  طراحی شهر  فرايند   د ر  مؤثری  بسیار  ابزار 
كالبد ی  تأثیرد خالت های  كه  نحوی  به  می گرد د ، 
به صورت گرافیکی  اين روش  توسط  بافت شهر  د ر 
ايجاد   مرحله  د ر  شهر  طراح  لذا  شود ؛  مي  نمايان 
انتخاب  تأثیر  تواند   می  طراحی  مختلف  گزينه های 
خود  را بر ساختار كالن شهر مشاهد ه كند . بسیاری 
از پژوهشگران كه از اين شیوه بهره جسته اند ، به اين 
نتیجه رسید ه اند  كه روش چید مان فضا روشی است 
كه د ر پیش بینی حركت عابر پیاد ه و سواره و همچنین 
سطح استفاد ه از فضا بسیار موفق است )عباس زاد گان، 

1381، ص 66(.

2-4- همپيوند ی4 
فضا  چید مان  مفاهیم  ترين  كلید ي  از  همپیوند ي 
فضا  تركیب  مفهوم  ترين  اصلی  همپیوند ی  است. 
است.  براي اند ازه گیري همپیوند ي فضا ها از  نقشه 
محوري استفاد ه مي شود .  نقشه محوري يک مد ل 
انتزاعي  بر اساس تركیب فضايی  است و متشکل از 
بلند  برين خطوط د يد  و د سترسي د ر شهر مي باشد .  
كرد :  تعريف  چنین  می-توان  را  همپیوند ی  مفهوم 
ارزش میزان همپیوند ی هر خط )فضا(، میانگین تعد اد  
خطوط )يا فضاهای( واسطی است كه بتوان از آن به 
تمام فضاهای شهر رسید ؛ يا به عبارتی، میانگین تعد اد  
تغییر جهاتی است كه بتوان از آن فضا به تمام فضاهای 

شهر رسید . بنابراين، همپیوند ی د ر روش تركیب بند ی 
فضا مفهومی ارتباطی د ارد  و نه مفهومی فاصله ای 
بنابراين د ر تحلیل ترتیب فضايی، مفهوم  و متريک. 
پید ا می  از مفهوم »فاصله« مصد اق  بیشتر  »عمق« 
میزان  واقع همپیوند ی يک فضای شهری،  د ر  كند . 
)Turn�  ککپارچگی آن را با كل شهر نشان می د هد 

د ر  مهمی  ابزار  شهر  همپیوند ی  نقشه   .er, 2007(
د رک چگونگی رفتار اجزای شهر است، زيرا مطالعات 
متعد د  نشان د اد ه است كه چگونگی پراكند گی ارزش 
همپیوند ی د ر سطح شهر با چگونگی حركت عابران 
بنابراين،   .)Turner, 2005(  د ارد د ر آن همبستگی 
نقشه همپیوند ی ابزاری تحلیلی و عینی برای ارزيابی 
يک طرح به لحاظ چگونگی جايگیری توسعه جد يد  د ر 
ساختار موجود  هر منطقه است. با توجه به حساسیت 
می  شهر،  كالبد ی  تغییرات  به  »همپیوند ی«  پارامتر 
مرحله  د ر  خصوص  به  شهرسازی  فرايند   د ر  توان 
ارزيابی طرح های مختلف از آن بهره جست و تأثیر 
هرگونه د خالت د ر بافت شهر را به صورت گرافیکی 
مشاهد ه كرد .  د ر اين مقاله از اين روش براي تحلیل 
بافت شهر مشهد  و تحلیل ساختاری شبکه معابر د ر 
بافت های فرسود ه و حل مشکل نفوذپذيری و انزوای 

فضايی اين نوع بافت ها استفاد ه شد ه است.

2-5- سوابق تحليل ساختار شبکه معابر د ر 
بافت های فرسود ه به روش چيد مان فضا 

از  متأثر  شهرسازی  د ر  شهر  ساخت  به  توجه  اصواًل 
د يد گاه ساخت گرايان از ابتد ای د هه ی 1960  است. 
 )Team Ten( د ه  گروه   1960 ی  د هه  ابتد ای  د ر 
به  شهر  با  عملکرد گرايی،  با  مخالفت  د ر  كوشید ند  
)بذرگر،  كنند   برخورد   واحد «  »كلیت  يک  عنوان 
1382، ص 55(. د ر اين مکتب، نظريه پرد ازانی چون 
اد موند  بیکن، كريستوفر الکساند ر و لینچ  به اهمیت 
بیشترين سطح  معابر  باز شهری كه شبکه  فضاهای 
عنصر  مهمترين  عنوان  به  می د هند ،  تشکیل  را  آن 
ساختار فضايی كه می تواند  ارتباطات فضايی و انسانی 

4. Integration
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را تقويت نمايد ، اشاره می كنند .
بیل هیلیر  پرفسور   1970 د هه  اواخر  د ر  آن  از  پس 
چید مان  روش  و  نظريه  هنسن،  جولین  با  همراه 
بند ی  پیکره  و  فضايی  ساختار  شناخت  برای  را  فضا 
اثر  چگونگي  به  آنها  اساس  بر  و  كرد ند   ارائه  شهر 
متقابل ساختار پیکربند ي فضا و سازمان اجتماعي و 
رفتارهاي اجتماعي پرد اختند . اما بطور مشخص، اولین 
مطالعات بر روی تغییرات ساختار فضايی شبکه معابر 
د ر بافت های فرسود ه به روش چید مان فضا به اواخر 

1990 و قرن حاضر باز می گرد د .
د ر اين راستا هیلیر و همکاران د ر مقاله »نقش فرم 
خود   غیررسمی«،  سکونتگاه های  تقويت  د ر  فضايی 
اصلی ترين  از  يکی  را  فضايی  افتاد گی  جد ا   )2000(
هرچند   می د انند ،  فرسود ه  بافت های  خصوصیات 
بسیاری از محالت مسکونی مرفه نشین شهری نیز 
جد ا افتاد ه از كل ساختار شهر می باشند  كه نمی توان 
آنها را د ر زمره بافت های فرسود ه قرار د اد . بر همین 
اختیاری  و  اجباری  افتاد گی  جد ا  بین  آن ها،  اساس 
تفاوت قائل هستند . د ر اين راستا آن ها برای شناخت 
ويژگی های كالبد ی بافتهای فرسود ه از روش چید مان 
پیچید گی  د ريافتند  كه  آن ها  اند .  استفاد ه كرد ه  فضا 
بافت، كاهش قابل مالحظه د ر طول خطوط محوری 
د رون  ساختار  و  نظم  كاهش  نیز  و  خطی  نقشه  د ر 
بافت نسبت به بافت های اطراف از جمله ويژگی های 
بافت های فرسود ه می باشد . عالوه بر اين آنها د ريافتند  
كه اينگونه بافتها معمواٌل د ر لبه ها از همپیوند ی بااليی 
برخورد ار هستند  د رحالیکه د ر مركز بافت معموال از میزان 

همپیوند ی به شد ت كاسته می شود . 
محالت  بررسی  د ر    )2007( واووگان  همچنین 
د ريافته است كه  لند ن،  و حاشیه شهر  نشین  مهاجر 
د رجه  با  معابری  همجواری  د ر  معمواّل  محالت  اين 
می  بیان  او  گیرند .  می  شکل  باال  بسیار  همپیوند ی 
د ارد  كه اگرچه اين محالت د ر د رون خود  ساختاری 
د ر  بافت ها  اين  فضاهای  و  معابر  و  د ارند   مناسب 
مقیاس محلی از همپیوند ی خوبی برخورد ار می باشند  

كم  اطراف  بافت های  با  آن ها  همپیوند ی  د رجه  اما 
می باشد . او اد امه می د هد  كه معمواّل د ر اين بافت ها 
برخورد ار  همپیوند ی  د رجه  بیشترين  از  كه  خیابانی 
شهر  يا  و  منطقه  خیابان  همپیوند ترين  با  می باشد  
اقتصاد ی  نظر  از  بافت  حیات  باعث  كه  د ارد   تقاطع 
می شوند  اما د يگر معابر بافت از بافت های اطراف جد ا 

افتاد ه و تنها با همان خیابان اصلی كار می كنند . 

3- تحليل و بررسی
3-1- معرفی بافت های فرسود ه شهر مشهد  
بنا بر مطالعات انجام شد ه  پیشین، پهنه هاي نشان 
د اد ه شد ه د ر شکل، واجد  عنوان بافت های فرسود ه 
بافت ها كم  اين  اصلی تشخیص  معیارهای  هستند . 
د وامی، ريزد انگی و نفوذپذيری كم و نبود  د سترسی 
مشکالت  كه  باشد   می  معابر(  كم  )عرض  مناسب 
اصلی برشمرد ه شد ه برای اين بافت ها نیز به حساب 

می آيند 5. 
      

3-2- روند  شکل گيری بافت های فرسود ه 
د رون و حاشيه شهر مشهد  

شهر مشهد  تا ابتد اي قرن چهارد هم هجري شمسي 
روستاهاي  و  بود   محصور  خود   محافظتي  حصار  د ر 
فرايند   آغاز  با  د اشتند .  قرار  آن  اطراف  د ر  متعد د ي 
نوسازي د ر كشور د ر د وران حکومت پهلوي، باروي 
بستر  د ر  رشد   به  شروع  شهر  و  برچید ه  شهر  اولیة 
رود خانة كشف رود  می كند . اولین نمونه های ايجاد  
محمد آباد   و  آبکوه  )روستاهاي  فرسود ه،  های  بافت 
طوسي( د ر پیرامون شهر شکل گرفتند . د ر فاصلة 8 
سال از سال 1335 تا 1343، د و سکونتگاه گلخطمي 
شهر  غیررسمي  گاههاي  سکونت  به  سمرقند   و 
بعد و  به  سال  آن  از  )فرنهاد ، 1386(.   شد ند   افزود ه 
آغاز اصالحات ارضي بر سرعت مهاجرت روستايیان 
اين  افزايد ؛  مي  غیررسمي  اسکان  رشد   و  به شهرها 
د ر حالی است كه رشد  بی رويه و بی برنامه شهری 
موجب انزوا و گسیختگی فضايی-كالبد ی اين بافت 

 5. به استناد  مصوبه جلسه مورخ 84/11/16 د ر خصوص بافتهاي فرسود ه شهري شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
دوفصلنامه مدیریت شهري
Urban Management

شماره 30 پايیز و زمستان 91
 No.30 Automn & Winter

169

هاي فرسوده را موقعيت بافت ،زير شكل. برندفضايي خود رنج مي برقرار كنند و همچنان از معضالت كالبدي -
 . دهددر روند توسعه شهر را در سالهاي مختلف نشان مي

 

  

 
 .1386فرنهاد، : ؛ ماخذ1375 -1330وند توسعه شهر از سال هاي فرسوده در رموقعيت بافت .3شكل 

 
هاي تا يك دهه بعد، كه وقوع انقالب اسالمي سرنوشت برنامة نوسازي پهلوي را در ايران متوقف كرد، بافت

هاي فرسوده حاشيه با تمام بافت در اين مدت). 3شماره  شكل(فرسوده جديد بزرگتري در مشهد شكل گرفتند 
شان غيررسمي ها رشدهمان معضالت ساختاري دروني در شهر ادغام شدند و باارزش پيدا كردن زمين در آن

رشد و توسعه شهر از . برنداما همچنان در انزواي فضايي، كالبدي، اجتماعي و اقتصادي به سر مي. متوقف شد
ن مسائل و نبود روشي مشخص جهت ايجاد ساختار و بستري مناسب براي تا كنون نيز بدون توجه به اي 65سال 

هاي اطراف شهر و همچنين عدم توجه به استخوانبندي و شالوده شهر در توسعه آن به سمت پيوستن سكونتگاه
هايي نه هاي درون شهر كه در زماناي پيوسته به شهر بلكه بافتهاي حاشيهغرب موجب شد كه نه تنها بافت

آمدند، اكنون دچار معضالت فرسودگي و عدم توسعه يافتگي ان دور جزء مناطق توسعه يافته به حساب ميچند
. هاي حاشيه حرم مطهر اشاره نمودتوان به بافتشوند كه از اين دسته مي

تحليل و بررسي  -3
 هاي فرسوده شهر مشهد معرفي بافت -3-1

. هاي فرسوده هستند، واجد عنوان بافتشكلهاي نشان داده شده در پيشين، پهنه بنا بر مطالعات انجام شده
عرض كم (دوامي، ريزدانگي و نفوذپذيري كم و نبود دسترسي مناسب ها كممعيارهاي اصلي تشخيص اين بافت

 ۶F5.آيندحساب ميها نيز بهباشد كه مشكالت اصلي برشمرده شده براي اين بافتمي) معابر
 

      
 .1386فرنهاد، : ؛ ماخذو معماري سازيشناسايي شده توسط شوراي عالي شهرهاي فرسوده بافت .2شكل 

       

روند شكل گيري بافت هاي فرسوده درون و حاشيه شهر مشهد   -3-2

شهر مشهد تا ابتداي قرن چهاردهم هجري شمسي در حصار محافظتي خود محصور بود و روستاهاي متعددي 
با آغاز فرايند نوسازي در كشور در دوران حكومت پهلوي، باروي اولية شهر برچيده و . تنددر اطراف آن قرار داش

 روستاهاي(هاي فرسوده، هاي ايجاد بافتاولين نمونه. كندشهر شروع به رشد در بستر رودخانة كشف رود مي
، دو سكونتگاه 1343تا  1335سال از سال  8در فاصلة . در پيرامون شهر شكل گرفتند) طوسي محمدآباد و آبكوه

از آن سال به بعدو آغاز  ). 1386فرنهاد، (گلخطمي و سمرقند به سكونت گاههاي غيررسمي شهر افزوده شدند 
اين در حالي است  ؛اصالحات ارضي بر سرعت مهاجرت روستاييان به شهرها و رشد اسكان غيررسمي مي افزايد

 گرددها ازكليت شهر ميكالبدي اين بافتگسيختگي فضايي-برنامه شهري موجب انزوا و كه رشد بي رويه و بي
  ).96 ص ،1385 ،مشهديزاده دهاقاني(

�به محدوده شهر بدون طرح 1348ها از جمله آبكوه و گلخطمي از سال سرعت پيوستن برخي از اين سكونتگاه
ستگي مناسبي با كل شهر ها تاكنون نتوانند ارتباط و پيوشود اين بافتريزي مناسب موجب ميريزي و برنامه

شکل 2. بافت های فرسود ه شناسایی شد ه توسط شورای عالی شهرسازي و معماری؛ ماخذ: فرنهاد ، 1386

شکل 3. موقعيت بافت های فرسود ه د ر روند  توسعه شهر از سال 1330- 1375؛ ماخذ: فرنهاد ، 1386
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د هاقاني،  )مشهد يزاد ه  گرد د   می  شهر  ازكلیت  ها 
1385، ص 96(. 

جمله  از  ها  اين سکونتگاه  از  برخی  پیوستن  سرعت 
شهر  محد ود ه  به   1348 سال  از  گلخطمی  و  آبکوه 
بد ون طرح-ريزی و برنامه ريزی مناسب موجب می 
شود  اين بافت ها تاكنون نتوانند  ارتباط و پیوستگی 
از  همچنان  و  كنند   برقرار  شهر  كل  با  مناسبی 
معضالت كالبد ی - فضايی خود  رنج می برند . شکل 
توسعه  روند   د ر  را  فرسود ه  بافت های  موقعیت  زير، 

شهر را د ر سالهای مختلف نشان می د هد . 
تا يک د هه بعد ، كه وقوع انقالب اسالمي سرنوشت 
برنامة نوسازي پهلوي را د ر ايران متوقف كرد ، بافت 
های فرسود ه جد يد  بزرگتري د ر مشهد  شکل گرفتند  
های  بافت  تمام  مد ت  اين  د ر   .)3 شماره  )شکل 
د رونی  ساختاری  معضالت  همان  با  حاشیه  فرسود ه 
باارزش پید ا كرد ن زمین د ر  اد غام شد ند  و  د ر شهر 
همچنان  اما  شد .  متوقف  غیررسمي شان  رشد   آن ها 
د ر انزوای فضايی، كالبد ی، اجتماعی و اقتصاد ی به 
سر می برند . رشد  و توسعه شهر از سال 65 تا كنون 
نیز بد ون توجه به اين مسائل و نبود  روشی مشخص 
پیوستن  برای  ايجاد  ساختار و بستری مناسب  جهت 

سکونتگاه های اطراف شهر و همچنین عد م توجه به 
استخوانبند ی و شالود ه شهر د ر توسعه آن به سمت 
ای  حاشیه  های  بافت  تنها  نه  كه  شد   موجب  غرب 
د ر  كه  د رون شهر  های  بافت  بلکه  شهر  به  پیوسته 
زمان-هايی نه چند ان د ور جزء مناطق توسعه يافته به 
حساب می آمد ند ، اكنون د چار معضالت فرسود گی و 
عد م توسعه يافتگی شوند  كه از اين د سته می توان به 

بافت های حاشیه حرم مطهر اشاره نمود .
برنامه های بهسازی و نوسازی تهیه و اجرا شد ه برای 
اين بافت ها نیز تاكنون نتوانستد  مشکل اساسی اين 
بافت ها را كه عد م پیوند  مناسب با كل شهر از طريق 
ساختار موجود  می باشد  را بشناسند  و با خط كشید ن به 
د ور اين بافت ها و برنامه ريزی و طراحی د ر محد ود ه 
ی تعیین شد ه و عد م توجه به ارتباط محد ود ه با بافت 
های مجاوركار خود  را به پايان رساند ند  و بر مشکالت 
آن د امن زد ند . يکی از مهمترين نقص های اين طرح 
يا تعريض معابر می  ها خیابان كشی های متعد د  و 
باشد  چراكه مشکل اساسی آن را عرض كم معابر می 
د انند  و بنابراين برای فائق آمد ن به اين مشکل بخش 
از  را  بافت  كالبد ی  و  ارزش های هويتی  از  عظیمی 

بین برد ه اند . 

 
هاد، فرن: ؛ ماخذايجاد و يا به آن ملحق شده اند بافتهاي فرسوده درون و اطراف شهر كه با گسترش شهر .4شكل 
1386.     

 
ها ها نيز تاكنون نتوانستد مشكل اساسي اين بافتهاي بهسازي و نوسازي تهيه و اجرا شده براي اين بافتبرنامه

باشد را بشناسند و با خط كشيدن به دور اين را كه عدم پيوند مناسب با كل شهر از طريق ساختار موجود مي
هاي مجاوركار ي تعيين شده و عدم توجه به ارتباط محدوده با بافتريزي و طراحي در محدودهها و برنامهبافت

هاي كشيها خيابانهاي اين طرحيكي از مهمترين نقص. خود را به پايان رساندند و بر مشكالت آن دامن زدند
آمدن  دانند و بنابراين براي فائقباشد چراكه مشكل اساسي آن را عرض كم معابر ميمتعدد و يا تعريض معابر مي

.  اندهاي هويتي و كالبدي بافت را از بين بردهبه اين مشكل بخش عظيمي از ارزش

هاي فرسوده شهر مشهد به روش چيدمان فضا تحليل ساختار شبكه معابر در بافت -3-3

اي ، نقشهشهر (Axial map)در اين بخش به منظور تحليل ساختار فضايي شهر مشهد ابتدا نقشه محوري 
 هاي بصري-اين نقشه شامل زيرسيستم. استحركتي، به روش چيدمان فضا تهيه شده بصري-شامل خطوط 

نتيجه بدست آمده از اين . دهدها را بصورتي روشمند نشان ميحركتي شهر بوده و ارتباط بين اين زيرسيستم
ن گراف بصورت در اي) حركتي كانال بصري-(كه هر خط نقشه در نرم افزار مربوطه تحليل گرافي شد، بطوري

به اين ترتيب از طريق محاسبات . يك نقطه و تقاطع هر دو خط به عنوان يال گراف در نظر گرفته مي شود
رياضي نحوه ارتباط هر عنصر با عناصر ديگر موجود در گراف محاسبه شده و مقادير مختلفي براي آن  گراف-

معياري كه در اين مقاله مورد مطالعه . ار شهر باشنداي از ساختتوانند معرف ويژگيشود كه هر كدام ميارائه مي
.  قرار گرفته است ميزان همپيوندي مي باشد

باشند به رنگ قرمز پررنگ و خطوطي كه در نقشه بدست آمده، خطوطي كه از ميزان همپيوندي باال برخوردار مي
ترتيب امكان دسترسي به خطوطي و  به اين. انددارند به رنگ آبي پررنگ نشان داده شده درجه همپيوندي پايين

شکل 4. بافتهای فرسود ه د رون و اطراف شهر که با گسترش شهر ایجاد  و یا به آن ملحق شد ه اند ؛ ماخذ: فرنهاد ، 1386.    
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د ر  معابر  شبکه  ساختار  تحليل   -3-3
روش  به  مشهد   شهر  فرسود ه  بافت های 

چيد مان فضا
د ر اين بخش به منظور تحلیل ساختار فضايی شهر 
شهر،   )Axial map( محوری  نقشه  ابتد ا  مشهد  
روش  به  حركتی،  بصری-  خطوط  شامل  ای  نقشه 
شامل  نقشه  اين  است.  شد ه  تهیه  فضا  چید مان 
زيرسیستم های بصری- حركتی شهر بود ه و ارتباط 
بین اين زيرسیستم ها را بصورتی روشمند  نشان می 
افزار  نرم  د ر  نقشه  اين  از  آمد ه  بد ست  نتیجه  د هد . 
مربوطه تحلیل گرافی شد ، بطوری كه هر خط )كانال 
بصری- حركتی( د ر اين گراف بصورت يک نقطه و 
تقاطع هر د و خط به عنوان يال گراف د ر نظر گرفته 
از طريق محاسبات گراف-  اين ترتیب  به  می شود . 
رياضی نحوه ارتباط هر عنصر با عناصر د يگر موجود  
آن  برای  مختلفی  مقاد ير  و  شد ه  محاسبه  گراف  د ر 
ارائه می شود  كه هر كد ام می توانند  معرف ويژگی 
مقاله  اين  د ر  كه  معیاری  باشند .  ساختار شهر  از  ای 
مورد  مطالعه قرار گرفته است میزان همپیوند ی می 

باشد . 

د ر نقشه بد ست آمد ه، خطوطی كه از میزان همپیوند ی 
باال برخورد ار می باشند  به رنگ قرمز پررنگ و خطوطی 
كه د رجه همپیوند ی پايین  د ارند  به رنگ آبی پررنگ 
امکان د سترسی  ترتیب  اين  به  اند .  د اد ه شد ه  نشان 
همپیوند ی  میزان  از  كه  فضاهايی،  يا  و  به خطوطی 
باشد  و برعکس. د ر  بیشتر می  برخورد ارند ،  باالتری 
همین راستا د و نمونه نقشه خطی د ر مقیاس كالن6  
ارتباط هر  اند . د ر نقشه كالن  و محلی7  تهیه شد ه 
عنصر با تمام عناصر موجود  د ر سیستم مورد  بررسی 
قرار می گیرد  د ر حالیکه د ر نقشه محلی، اين ارتباط 
با عناصر همجواری كه توسط شعاع محلی تعیین می 

شود ، مورد  بررسی قرار می گیرد .
د ر اين تحقیق شعاع محلی سه، معاد ل سه گام فضايی8  
و يا فاصله ای معاد ل پشت سر گذاشتن سه چرخش 
از  منظور  است.  شد ه  واقع  مالک  مورد   حركت،  د ر 
شعاع محلی سه اين است كه با سه تغییر جهت می 
شعاع  رسید . مالک  د يگر  فضای  به  فضايی  از  توان 
بررسی میزان همپیوند ی د ر سطح محلی  محلی د ر 
نقشه  د ر  بنابراين  باشد .  می  جهت  تغییر  همین  نیز 
استخراج شد ه برای ارزيابی همپیوند ی محلی، میزان 
همپیوند ی هر محور با محورهايی مورد  سنجش قرار 

در همين راستا دو نمونه . باشد و برعكسيا فضاهايي، كه از ميزان همپيوندي باالتري برخوردارند، بيشتر مي
۷Fنقشه خطي در مقياس كالن

۸Fو محلي 6

در نقشه كالن ارتباط هر عنصر با تمام عناصر موجود در . تهيه شده اند 7
در حاليكه در نقشه محلي، اين ارتباط با عناصر همجواري كه توسط شعاع  گيردسيستم مورد بررسي قرار مي

 .گيردمحلي تعيين مي شود، مورد بررسي قرار مي
 

 
 .1390 نگارندگان: ؛ ماخذنقشه خطي شهر مشهد در مقياس كالنارزش همپيوندي از  .5شكل 

 
۹Fدر اين تحقيق شعاع محلي سه، معادل سه گام فضايي

ادل پشت سر گذاشتن سه چرخش در و يا فاصله اي مع 8
منظور از شعاع محلي سه اين است كه با سه تغيير جهت مي توان از فضايي . حركت، مورد مالك واقع شده است

�مالك شعاع محلي در بررسي ميزان همپيوندي در سطح محلي نيز همين تغيير جهت مي. به فضاي ديگر رسيد
ارزيابي همپيوندي محلي، ميزان همپيوندي هر محور با محورهايي  بنابراين در نقشه استخراج شده براي. باشد

نكته مهم در اين ارتباط اين است كه به . مورد سنجش قرار گرفته كه در فاصله سه گام فضايي از آن قرار دارند
 .ياد داشته باشيم مالك عمل در بررسي ميزان همپيوندي ارتباط فضايي مي باشد و نه فاصله متريك

هاي فضايي در مقياس و ويژگي) فراگير(هاي فضايي در مقياس يك شهر با همپيوندي كالن يژگيهمچنين و
هاي شهري ارتباط در اين باره هيلير معتقد است كه سفرها و فعاليت. محلي با همپيوندي محلي در ارتباط هستند

دي محلي داراي ارتباط قوي هاي مرتبط با آن با همپيونعميقي با همپيوندي كالن و سفرهاي محلي و فعاليت
هاي همپيوندي محلي توان انتظار داشت كه با هرگونه تغيير در ارزشبنابراين مي. (Hillier 1996,54) هستند

 . ها ي شهر در اين دو مقياس تغيير ايجاد شودو فراگير در  ويژگي

شکل 5. ارزش همپيوند ی از نقشه خطی شهر مشهد  د ر مقياس کالن؛ ماخذ: نگارند گان 1390.

6. Global Integration
7. Local Integration

8. Step Depth
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گرفته كه د ر فاصله سه گام فضايی از آن قرار د ارند . 
نکته مهم د ر اين ارتباط اين است كه به ياد  د اشته 
باشیم مالک عمل د ر بررسی میزان همپیوند ی ارتباط 

فضايی می باشد  و نه فاصله متريک.
همچنین ويژگی های فضايی د ر مقیاس يک شهر با 
د ر  فضايی  ويژگی های  و  )فراگیر(  كالن  همپیوند ي 
مقیاس محلي با همپیوند ی محلی د ر ارتباط هستند . 
د ر اين باره هیلیر معتقد  است كه سفرها و فعالیت های 
شهری ارتباط عمیقی با همپیوند ی كالن و سفرهای 
محلی و فعالیت های مرتبط با آن با همپیوند ی محلی 
 .  )Hillier 1996,54( هستند   قوی  ارتباط  د ارای 
بنابراين می توان انتظار د اشت كه با هرگونه تغییر د ر 
ارزش های همپیوند ی محلی و فراگیر د ر  ويژگی ها 

ی شهر د ر اين د و مقیاس تغییر ايجاد  شود . 
مقیاس  د و  د ر  همپیوند ی  پخشايش  الگوی 
فراگیر)global( و محلی )local( برای شهر مشهد  
بیانگر اين است كه تمامی بافت های فرسود ه معرفی 
د ارای  ذيربط،  سازمان های  و  نهاد ها  توسط  شد ه 
همپیوند ی پايین نسبت به شهر د ر د و سطح معرفی 
بافت ها  اين  شد ه هستند . شکل 5 و 6، جد اافتاد گی 
بخوبی  اطراف  بافت های  و  همجوار  محالت  از  را 

نشان می د هند . برای د رک بهتر اين موضوع الگوی 
پخشايش ارزش همپیوند ی كالن د ر كل شهر مشهد   
به ترتیب افزايش میزان همپیوند ی خطوط، د ر شکل 
است.  شد ه  د اد ه  نمايش  مرحله  چهار  د ر   ،7 شماره 
هد ف از نمايش اين چهار مرحله، نشان د اد ن تغییرات 
ارزش همپیوند ی از باالترين تا پايین ترين مقد ار آن 
شکل  د ر  منظور  اين  به  است.  فرسود ه  محالت  د ر 
شماره 7 محد ود ه بافت هاي فرسود ه مشخص شد ه 
با  فضاهايي  كه  می د هند   نشان  مراحل  اين  است.  
غیر  هاي  بافت  د ر  عمد تا  باالتر  همپیوند ي  د رجه 
همپیوند ی  د رجه  با  فضاهائي  و  د ارند   قرار  فرسود ه 
پايین تر د ر بافت هاي فرسود ه قرارگرفته اند . شکل 
تقريبًا  د وم  مرحله  د ر  كه  د هد   مي  نشان   7 شماره 
د ر  می شوند   كامل  غیرفرسود ه  بافت های  از  نیمی 
بافت های فرسود ه د ر  از  تنها 37 د رصد   صورتی كه 
اين مرحله تشیکل می شوند . همچنین د ر مرحله آخر 
می گیرند   شکل  فرسود ه  بافت های  نهايی  د رصد    7
د ر صورتی كه بافت های غیر فرسود ه د ر مرحله سوم 
تقريبًا كامل شد ه و تنها 3 د رصد  بافتشان برای مرحله 
ارزش  بود ن  پايین  مقاد ير  اين  می ماند .  باقی  آخر 
ساير  به  نسبت  فرسود ه،  بافت های  د ر  را  همپیوند ی 

 
 .1390 گاندنگارن: ؛ ماخذارزش همپيوندي از نقشه خطي شهر مشهد در مقياس محلي .6شكل 

 
براي شهر مشهد بيانگر اين است  (local)و محلي (global)الگوي پخشايش همپيوندي در دو مقياس فراگير

هاي ذيربط، داراي همپيوندي پايين نسبت به هاي فرسوده معرفي شده توسط نهادها و سازمانكه تمامي بافت
هاي ها را از محالت همجوار و بافتبافت ، جداافتادگي اين6و  5شكل . سطح معرفي شده هستند شهر در دو

براي درك بهتر اين موضوع الگوي پخشايش ارزش همپيوندي كالن در كل شهر . دهنداطراف بخوبي نشان مي
. ، در چهار مرحله نمايش داده شده است7 شماره ش ميزان همپيوندي خطوط، در شكلمشهد  به ترتيب افزاي

ترين مقدار آن در ن دادن تغييرات ارزش همپيوندي از باالترين تا پايينهدف از نمايش اين چهار مرحله، نشا
اين .  هاي فرسوده مشخص شده استمحدوده بافت 7 شماره به اين منظور در شكل. محالت فرسوده است

هاي غير فرسوده قرار دارند و در بافتباالتر عمدتا  ي با درجه همپيوندييدهند كه فضاهامراحل نشان مي
نشان مي دهد كه در  7شكل شماره  .بافت هاي فرسوده قرارگرفته اند در تردرجه همپيوندي پايينئي با فضاها

هاي فرسوده درصد از بافت 37شوند در صورتي كه تنها هاي غيرفرسوده كامل ميمرحله دوم تقريباً نيمي از بافت
گيرند در هاي فرسوده شكل ميبافتدرصد نهايي  7همچنين در مرحله آخر . شونددر اين مرحله تشيكل مي

درصد بافتشان براي مرحله آخر باقي  3هاي غير فرسوده در مرحله سوم تقريباً كامل شده و تنها كه بافتصورتي
ها را نشان هاي فرسوده، نسبت به ساير بافتاين مقادير پايين بودن ارزش همپيوندي را در بافت. ماندمي
. دهندمي

هاي فرسوده در ساختار كالن شهر در انزواي فضايي هستند و عالوه بر دهد كه بافت اين نتيجه نشان مي
به . برندهاي همجوار رنج ميانزواي اجتماعي و اقتصادي، اين محالت از عدم پيوند مناسب با كل شهر و بافت

ت شهر و با كل دهد محالت فرسوده در مقياس كالن نتوانستد با ساير محالبيان ديگر اين تغييرات نشان مي
.  ساختار شهر ارتباط مناسبي برقرار كنند

شکل 6. ارزش همپيوند ی از نقشه خطی شهر مشهد  د ر مقياس محلی؛ ماخذ: نگارند گان 1390.
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بافت ها را نشان می د هند .
اين نتیجه نشان مي د هد  كه بافت های فرسود ه د ر 
ساختار كالن شهر د ر انزوای فضايی هستند  و عالوه 
بر انزوای اجتماعی و اقتصاد ی، اين محالت از عد م 
رنج  همجوار  بافت های  و  شهر  كل  با  مناسب  پیوند  
می د هد   نشان  تغییرات  اين  د يگر  بیان  به  می برند . 
ساير  با  نتوانستد   كالن  مقیاس  د ر  فرسود ه  محالت 
مناسبی  ارتباط  شهر  ساختار  كل  با  و  شهر  محالت 

برقرار كنند . 
نکته قابل توجه اين است، محالت فرسود ه د رون شهر 
پايین  همپیوند ی  از  حالی  د ر  مركزی  بافت  ويژه  به 
نسبت به كل شهر رنج می برند  كه محورهای حاشیه 
آن ها د ارای همپیوند ی بااليی د ر سطح شهر هستند  و 
د ر مرحله اول و د وم شکل می گیرند . اين مسئله نشان 
می د هد  د ر يک سلسله مراتب مناسب ساختار د رونی 
اين بافت ها نتوانستند  به اين محورها پیوند  بخورند ، 
بنابراين ساختاری ناهمبند  د ر كل شهر پید ا كرد ه اند  
و خیابان های ايجاد  شد ه بافت را پاره كرد ه و به چند  
قسمت ناهمپیوند  د يگر تبد يل كرد ه اند . بنابراين تغییر 

هر محور از كوچه های بن بست تا خیابان های اصلی 
بررسی  مورد   تحلیلی كالن  به سیستم  توجه  با  بايد  
حفظ  عناصر  كلیه  میان  پیوند   بطوری كه  گیرد   قرار 

شود . 
فرسود ه  بافت های  بررسی  د ر  ووگان  ارتباط  اين  د ر 
می كند   بیان  اين گونه  آن  از  حاصل  نتايج  و  شهری 
كه د ر محالت فرسود ه، تعد اد  پیچهايی كه بايد  طی 
يک  يا  و  شهر  مركز  به  )فرسود ه(  محله  از  تا  شود  
مركز فعالیتی مهم رسید ، به مراتب بیشتر از محالت 
اين  كه  می د هد   نشان  اين  و  می باشد   آن  اطراف 
محالت با اين كه د ر كنار محالت د اخل شهری د يگر 
قرارگرفتهاند  اما د ورتر از محالت د يگر نسبت به مركز 
 Vaughan et(  شهر و يا خیابان های اصلی می باشند

. )al  2005, 3
ارزش همپیوند ی  تحلیل   از  آمد ه  د ست  به  مقاد ير   
نشان  نیز   ،1 شماره  جد ول  د ر  فرسود ه  بافت های  و 
از  فرسود ه  بافت های  همپیوند ی  میانگین  می د هد  
د ر  غیرفرسود ه  بافت های  ارزش همپیوند ی  میانگین 

هر سه مقیاس كمتر است.

نكته قابل توجه اين است، محالت فرسوده درون شهر به ويژه بافت مركزي در حالي از همپيوندي پايين نسبت 
ها داراي همپيوندي بااليي در سطح شهر هستند و در مرحله برند كه محورهاي حاشيه آنبه كل شهر رنج مي

ها دهد در يك سلسله مراتب مناسب ساختار دروني اين بافتاين مسئله نشان مي. گيرندكل مياول و دوم ش
هاي ايجاد اند و خياباننتوانستند به اين محورها پيوند بخورند، بنابراين ساختاري ناهمبند در كل شهر پيدا كرده

هاي بنابراين تغيير هر محور از كوچه .اندشده بافت را پاره كرده و به چند قسمت ناهمپيوند ديگر تبديل كرده
كه پيوند ميان سيستم تحليلي كالن مورد بررسي قرار گيرد بطوري هاي اصلي بايد با توجه بهخيابانبست تا بن

  .كليه عناصر حفظ شود
در كند كه گونه بيان ميهاي فرسوده شهري و نتايج حاصل از آن ايندر اين ارتباط ووگان در بررسي بافت

به مركز شهر و يا يك مركز فعاليتي مهم ) فرسوده(هايي كه بايد طي شود تا از محله تعداد پيچ ،الت فرسودهمح
كه در كنار دهد كه اين محالت با اينباشد و اين نشان ميرسيد، به مراتب بيشتر از محالت اطراف آن مي

هاي اصلي بت به مركز شهر و يا خياباننس از محالت ديگر اند اما دورترمحالت داخل شهري ديگر قرارگرفته
  (Vaughan et al  2005, 3).  باشندمي

دهد ، نيز نشان مي1 هاي فرسوده در جدول شمارههمپيوندي و بافتارزش مقادير به دست آمده از تحليل 
ياس كمتر هاي غيرفرسوده در هر سه مقهمپيوندي بافتهاي فرسوده از ميانگين ارزشميانگين همپيوندي بافت

. است

 
 نگارندگان: ؛ ماخذترين مقدار در چهار مرحلهروند تغييرات ارزش همپيوندي كالن از بيشترين تا پايين .7شكل 

1390. 
 

،  نشان 8شكل شماره . استهاي فرسوده مورد بررسي قرار گرفتهارزش همپيوندي در مقياس محلي نيز در بافت
با اين تفاوت كه در اين مقياس . ي نيز داراي همپيوندي پاييني هستندهاي فرسوده در مقياس محلدهد بافتمي

شکل 7. روند  تغييرات ارزش همپيوند ی کالن از بيشترین تا پایين ترین مقد ار د ر چهار مرحله؛ ماخذ: نگارند گان 1390.
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 ارزش همپیوند ی د ر مقیاس محلی نیز د ر بافت های 
فرسود ه مورد  بررسی قرار گرفته است. شکل شماره 8،  
محلی  مقیاس  د ر  فرسود ه  بافت های  می د هد   نشان 
نیز د ارای همپیوند ی پايینی هستند . با اين تفاوت كه 
د ر اين مقیاس اين بافت ها د ر مرحله چهارم و نهايی 
اين  می د هد   نشان  موضوع  اين  و  می شوند   كامل 

ارتباط  مقیاس كالن  د ر  نتوانسته اند   تنها  نه  بافت ها 
با كل شهر برقرار كنند  بلکه همپیوند ی د ر  مناسبی 
د رون اين محالت و يا همپیوند ی با محالت مجاور 
را  موضوع  اين   ،1 شماره  جد ول  است.  پايین  بسیار 
میانگین همپیوند ی محلی  اختالف  تصد يق می كند . 
با  مقايسه  د ر  شهر  به  نسبت  فرسود ه  بافت های  د ر 

اند ها نه تنها نتوانستهدهد اين بافتشوند و اين موضوع نشان ميها در مرحله چهارم و نهايي كامل مياين بافت
همپيوندي با در مقياس كالن ارتباط مناسبي با كل شهر برقرار كنند بلكه همپيوندي در درون اين محالت و يا 

اختالف ميانگين همپيوندي . كند، اين موضوع را تصديق مي1جدول شماره  .بسيار پايين است حالت مجاورم
مقايسه با اختالف ميانگين همپيونديشان در مقياس كالن باالتر هاي فرسوده نسبت به شهر در محلي در بافت

 .است

 
 گاننگارند: ؛ ماخذترين مقدار در چهار مرحلهرين تا پايينروند تغييرات ارزش همپيوندي محلي از بيشت .8شكل 

1390. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شکل 8. روند  تغييرات ارزش همپيوند ی محلی از بيشترین تا پایين ترین مقد ار د ر چهار مرحله؛ ماخذ: نگارند گان 1390.

 .نگارندگان: ؛ ماخذمقادير ارزش همپيوندي در محالت فرسوده در مقايسه با شهر .1جدول جد ول 1. مقاد یر ارزش همپيوند ی د ر محالت فرسود ه د ر مقایسه با شهر؛ ماخذ: نگارند گان.
 مقاديرارزش همپيوندي        

  حداقل  حداكثر  ميانگين
اختالف ميانگين 

شهر و بافت 
  فرسوده

 همپيوندي كالن
(Rn) 

  0.33  1.69  1.007  شهر
هايبافت  0.05

  0.46  1.62  0.95  فرسوده

 همپيوندي محلي
(R3)  

 0.33 5.2 1.97 شهر
هايبافت  0.31

  فرسوده
1.66 4.51 0.33 

  
 هاي فرسوده درون شهر و حاشيه شهر مشهد تفاوت ارزش همپيوندي در بافت -3-1

مركز شهر مشهد، ارزش همپيوندي كالن و  و 1هاي فرسوده حاشيه براي مقايسه ارزش همپيوندي در بافت
، ميانگين ارزش همپيوندي را در دو مقياس 2 جدول شماره. اند محلي در اين دو نوع بافت با هم مقايسه شده

مقايسه ارزش همپيوندي كالن و محلي در . دهد نامبرده در دو بافت فرسوده مركز و حاشيه شهر، نشان مي
تر در سطح  هاي فرسوده حاشيه داراي ارزش همپيوندي پايين دهد، بافت يهاي فرسوده نشان م محدوده بافت

هاي فرسوده مركزي هستند و در سطح محلي اين ارزش تغيير كرده و همپيوندي باالتر  كالن نسبت به بافت
 يابد توجه به ساختار كالن در پيوند اين هاي فرسوده حاشيه اهميت ويژه مي بنابراين آنچه در بافت. رود مي

. هاي درون شهر دارند ها ساختار دروني همپيوندتري نسبت به بافت چراكه اين بافت. باشد ها با كل شهر مي بافت
در واقع اين بافت ها مانند جزايري در كناره شهر بطور نيمه مستقل در حال عملكرد هستند  و يك انسجام 

ت دريك منطقه خود باعث جذب گروه هاي حضور گروه اقلي.   قوميتي نيز در آن ها ديده مي شود–اجتماعي 
شود كه اين به خاطر تفاوت فرهنگي بين گروه هاي متفاوت و تمايل آن ها به  جديد از همان اقليت را باعث مي

كه اين  بنابراين با وجود اين؛ (Vaughan et al  2005, 6) وارد شدن به گروه هاي هم فرهنگ خود مي باشد
ايي محلي و ساختار اجتماعي و اقتصادي دروني منسجم هستند، نسبت به ساختار ها داراي يك ساختار فض بافت

  .اند و انزواي فضايي شده  دچار گسستگي) كل شهر(فضايي كالن 
با محورهايي با ارزش ) هاي اطراف حرم مطهر مانند بافت(هاي فرسوده مركزي  اين در حالي است كه بافت

اين موضوع با . ها همپيوندي بسيار پايين است اند اما درون اين بافت همپيوندي باال در سطح كالن احاطه شده
ها نسبت به سطح كالن  توجه به نقشه همپيوندي محلي و پايين تر آمدن ارزش همپيوندي محلي در اين بافت

ويژه  ها اهميت ها توجه به همپيوندي محلي براي اصالح ساختار آن بنابراين در احياي اين بافت ؛شود آن تأييد مي
  ).9شماره  شكل( دارد

                                                      
به عنوان ) 1385(هايي هستند كه تا قبل از تصويب طرح جامع جديد  هاي فرسوده حاشيه، بافت منظور از بافت  1

اكنون در درون مرزهاي محدوده شهر مشهد قرار دارند اما  اما هم ؛هاي غيررسمي معرفي شده بودند سكونتگاه
  برند  هنوز از شرايط فرسودگي رنج مي
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كالن  مقیاس  د ر  همپیوند يشان  میانگین  اختالف 
باالتر است.

3-1- تفاوت ارزش همپيوند ی د ر بافت های 
فرسود ه د رون شهر و حاشيه شهر مشهد 

برای مقايسه ارزش همپیوند ی د ر بافت های فرسود ه 
حاشیه9 و مركز شهر مشهد ، ارزش همپیوند ی كالن 
و محلی د ر اين د و نوع بافت با هم مقايسه شد ه اند . 
جد ول شماره 2، میانگین ارزش همپیوند ی را د ر د و 
و حاشیه  بافت فرسود ه مركز  د و  د ر  نامبرد ه  مقیاس 
همپیوند ی  ارزش  مقايسه  می د هد .  نشان  شهر، 
فرسود ه  بافت های  محد ود ه  د ر  محلی  و  كالن 
د ارای  حاشیه  فرسود ه  بافت های  می د هد ،  نشان 
نسبت  كالن  سطح  د ر  پايین تر  همپیوند ی  ارزش 

.نگارندگان: ؛ ماخذمقادير ارزش همپيوندي در محالت فرسوده در مقايسه با شهر .2جدول   
ميانگين  

همپيوندي كالن 
ميانگين همپيوندي 

محلي 
 1.97 1.007شهر 
هاي فرسوده بافت

مركزي 
1 1.84 

هاي فرسوده بافت
حاشيه 

0.93 1.87 

 
مقايسه بافتهاي جدا افتاده حاشيه شهر و اطراف حرم از نظر ساختار فضايي همپيوندي در مقياس كالن  .9شكل 

 .1390 گاننگارند: ؛ ماخذ)چپ(در مقياس محلي ، همپيوندي )تراس(

شکل 9. مقایسه بافتهای جد ا افتاد ه حاشيه شهر و اطراف حرم از نظر ساختار فضایی همپيوند ی د ر مقياس کالن )راست(، همپيوند ی د ر 
مقياس محلی )چپ(؛ ماخذ: نگارند گان 1390.

سطح  د ر  و  هستند   مركزی  فرسود ه  بافت های  به 
باالتر  همپیوند ی  و  كرد ه  تغییر  ارزش  اين  محلی 
حاشیه  فرسود ه  بافت های  د ر  آنچه  بنابراين  می رود . 
اهمیت ويژه می يابد  توجه به ساختار كالن د ر پیوند  
اين بافت ها با كل شهر می باشد . چراكه اين بافت ها 
ساختار د رونی همپیوند تری نسبت به بافت های د رون 
د ر  جزايري  مانند   ها  بافت  اين  واقع  د ر  د ارند .  شهر 
كناره شهر بطور نیمه مستقل د ر حال عملکرد  هستند   
و يک انسجام اجتماعي –قومیتي نیز د ر آن ها د يد ه 
خود   منطقه  د ريک  اقلیت  گروه  حضور  شود .    مي 
باعث جذب گروه های جد يد  از همان اقلیت را باعث 
بین گروه  فرهنگی  تفاوت  به خاطر  اين  مي شود  كه 
های متفاوت و تمايل آن ها به وارد  شد ن به گروه 
  )Vaughan et al  های هم فرهنگ خود  می باشد

9. منظور از بافت های فرسود ه حاشیه، بافت هايی هستند  كه تا قبل از تصويب طرح جامع جد يد  )1385( به عنوان سکونتگاه های غیررسمی معرفی شد ه 
بود ند ؛ اما هم اكنون د ر د رون مرزهای محد ود ه شهر مشهد  قرار د ارند  اما هنوز از شرايط فرسود گی رنج می برند 
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بافت ها  اين  اين كه  وجود   با  بنابراين  ؛   2005, 6(
د ارای يک ساختار فضايی محلی و ساختار اجتماعی 
و اقتصاد ی د رونی منسجم هستند ، نسبت به ساختار 
انزوای  و  گسستگی   د چار  شهر(  )كل  كالن  فضايی 

فضايی شد ه اند .
مركزی  فرسود ه  بافت های  كه  است  حالی  د ر  اين 
)مانند  بافت های اطراف حرم مطهر( با محورهايی با 
ارزش همپیوند ی باال د ر سطح كالن احاطه شد ه اند  
اما د رون اين بافت ها همپیوند ی بسیار پايین است. اين 
موضوع با توجه به نقشه همپیوند ی محلی و پايین تر 
آمد ن ارزش همپیوند ی محلی د ر اين بافت ها نسبت 
به سطح كالن آن تأيید  می شود ؛ بنابراين د ر احیای 
اين بافت ها توجه به همپیوند ی محلی برای اصالح 

ساختار آن ها اهمیت ويژه د ارد  )شکل شماره 9(.
كه  د هد   می  نشان  آن  از  نتیجه گیری  و  پد يد ه  اين 
ويژگي د سترسی به اين بافت ها را بايد  به د و د سته: 
اين  د رون«  به  »د سترسی  و  بیرون«  به  »د سترسی 
گفت  توان  می  ترتیب  اين  به  كرد .  تقسیم  بافت ها 
كه د رحالی كه د سترسی به محالت اطرف حرم مطهر 
آسان می باشد ، د سترسی به د رون اين بافت ها د چار 
مشکل است. اين مشکل از آن جا ناشی می شود  كه 
توسعه خیابان های جد يد  الحد اث شعاعی به مركزيت 
حرم مطهر، بد ون توجه به ساختار د رونی اين محالت 
و نقشی كه د ر ساختار فضايی كل شهر ايفا می كنند  
است  نتوانسته  رو  همین  از  و  است  گرفته  صورت 
اطراف  معابر  و  بافت  با  را  محالت  اين  همپیوند ی 
بافت  تنها يک  اين گونه خیابان كشی ها  ببرد .  باال 
تقسیم  مختلف  قسمتهای  به  را  مشکل د ار  يکپارچه 

كرد ه و باعث پارگی بافت و تبد يل آن به چند  بافت 
مشکل د ار می شود . 

 4- نتيجه گيری و جمعبند ي
نتايج تحلیل ساختار شبکه معابر د ر بافت های فرسود ه 
شبکه  به  ترافیکی  صرفًا  نگاه  كه  د اد   نشان  مشهد  
معابر د ر احیاء بافت های فرسود ه و همچنین كشید ن 
خط به د ور اين بافت ها و ساماند هی آن ها بد ون توجه 
به كلیت ساختار فضايی شهرها موجب انزوای بیشتر 
اجتماعی  اقتصاد ی-  انزوای  آن  د نبال  به  و  كالبد ی 

آن ها می شود . 
نتايج پژوهش د ر ارتباط با استفاد ه از روش چید مان 
فرسود ه  بافت های  فضايی  ساختار  تحلیل  د ر  فضا 
شهر مشهد  نیز نشان می د هد  كه انزوای فضايی اين 
بافت ها، ارتباط مستقیمی با كاهش همپیوند ی ساختار 
شهر  كل  و  اطراف  بافت های  با  بافت ها  اين  د رونی 
د ارد . بر اين اساس اين نظريه با بررسی ارتباط فرم 
شهر و شناخت آسیب های فضايی و همچنین بررسی 
ارتباط بین تغییرات فضايی و ويژگی های اجتماعی- 
شناخت  به  می تواند   شهرها  د ر  فعالیتی  و  اقتصاد ی 
بافت های  انواع  د ر  شد ه  ايجاد   ساختاری  آسیب های 
فرسود ه و توسعه و احیای اين بافت ها كمک نمايد . 
فرسود ه  های  بافت  فضايی  ساختار  تحلیل  همچنین 
ساخت  روشن  فضا  چید مان  روش  به  مشهد   شهر 
جد اافتاد گی  نظر  از  مشهد   فرسود ه  بافت های  كه 
د سته  شوند .  می  تقسیم  قسمت  د و  به  د سترسی  و 
اول محالتی هستند  كه از مشکل د سترسی رنج می 
د رجه  با  محورهايی  مجاورت  د ر  كه  د رحالی  برند  

میانگین همپیوند ی محلی میانگین همپیوند ی كالن

1.97 1.007 شهر
1.84 1 بافت های فرسود ه مركزی
1.87 0.93 بافت های فرسود ه حاشیه

جد ول 2. مقاد یر ارزش همپيوند ی د ر محالت فرسود ه د ر مقایسه با شهر؛ ماخذ: نگارند گان. 
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همپیوند ی باال قرار گرفته اند . د سته د وم محالتی می 
باشند  كه د ر حاشیه شهر قرار گرفته اند  و به واسطه 
جد اافتاد گی از ساختار اصلی شهر با مشکل د سترسی 
مواجه شد ه اند . همپوشانی مناطقی كه توسط شورای 
عالی شهرسازی به عنوان بافت فرسود ه و نفوذناپذير 
مشخص گرد يد ه اند  با نقشه تحلیلی ارائه شد ه د ر اين 
تحقیق نشان می د هد  كه راهکارهای اتخاذی برای 
هريک از اين بافت ها با توجه به خصیصه ويژه ای كه 
د ارا می باشند  تفاوت د اشته و نمی توان با يک راهکار 
كلی، مانند  سیاست تعريض معابر و يا خیابان كشی 
های جد يد ، مشکل تمامی اين بافت ها را به صورت 
بافت  بررسی  مثال  طور  به  نمود .  برطرف  همگن 
د ر  د ر مجاورت  اينکه  با  اطراف حرم مطهر  فرسود ه 
د سترس ترين معابر شهری قرار د ارند ، به عنوان بافت 
مشکل د ار شهری از نظر د سترسی طبقه بند ی شد ه 
اند . اين مطلب نشان می د هد  كه ويژگی د سترسی 
به اين بافت ها را بايد  به د و د سته »د سترسی به« و 
»د سترسی به د رون« اين بافت ها تقسیم كرد . به اين 
ترتیب می توان استنتاج كه د سترسی به محالت اطرف 
به د رون  باشد ، ولی د سترسی  حرم مطهر آسان می 
آنجا  از  مشکل  اين  است.  مشکل  د چار  بافت ها  اين 
ناشی می شود  كه توسعه خیابان های جد يد  الحد اث 
شعاعی به مركزيت حرم مطهر، بد ون توجه به ساختار 
د رونی اين محالت و نقشی كه د ر ساختار فضايی كل 
شهر ايفا می كنند  صورت گرفته است و از همین رو 
و  بافت  با  را  اين محالت  همپیوند ی  است  نتوانسته 
معابر اطراف باال ببرد . اين گونه خیابان كشی ها تنها 
يک بافت يکپارچه مشکل د ار را به قسمتهای مختلف 
تقسیم كرد ه و باعث پارگی بافت و تبد يل آن به چند  
بافت مشکل د ار می-شود . د رحالی كه راهکار د رست 
بافت ها د ر نظر  اين  بهبود  مشکل جد اافتاد گی  برای 
گرفتن نقش آن ها د ر كل ساختار شهر و د رک ساختار 
د رونی محالت و نحوه ارتباط آن با بافت اطراف می 
باشد . بد ين ترتیب، با تکیه بر ساختار موجود  محالت 
با  و  آن ها  د رون  معابر  شبکه  و  باز  فضای  توسعه  و 
توجه به نقشی كه اين محالت د ر ساختار كلی شهر 

يافت كه  راهکاری د ست  به  كنند ، می توان  ايفا می 
و  بافت ها  با  محالت  اين  همپیوند ی  افزايش  باعث 
مشکل  بهبود   جهت  د ر  گامی  و  شد ه  اطراف  معابر 

جد اافتاد گی  و نفوذناپذيری اين بافت ها برد اشت. 
بنابراين تحلیل و بررسی د قیق ساختار فضايی شهرها 
ضعف  نقاط  شناخت  جهت  فضا،  چید مان  روش  به 
و  شهر  هر  اصلی  ساختار  و  بند ی  استخوان  قوت  و 
بازتعريف آن د ر طرح های توسعه و عمران شهری به 
كمک روش چید مان فضا و همچنین آسیب شناسی 
ساختار و سازمان فضايی محالت كم توسعه يافته و 
فرسود ه به كمک روش و ابزار چید مان فضا پیش از 
بهسازی(  يا  و  بازسازی  )نوسازی،  مد اخله  گونه  هر 
مشکل  حل  با  ارتباط  د ر  ويژه  به  ها  بافت  اين  د ر 

نفوذپذيری كم آن ها ضروری است.
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