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Aims Urban development plans try to restore dynamism and vitality to urban contexts, but the lack of 
existing structure and modeling of previous plans has made the definition of sustainable urban form 
a challenge for urban planners. The purpose of this article was to explain the coherent form of Shiraz 
based on the concept of connectivity. 
Methodology This descriptive-analytical research was conducted by documentary and field method in 
2021. This study was conducted in Shiraz and the sample size was urban and street blocks and functional 
zones of 11 districts of this city.
Findings The interconnected centers of the city geometrically and functionally affect each other as long 
as all the effects occur between the centers in a single area. Therefore, before applying changes in the 
physical form of each area of Shiraz, its consequences should be considered in the affected area. These 
consequences are due to the position of the position in relation to the priority of influencing the influence 
of the boundary number of each block, influence in complex network centers and interconnected 
centers, irregular structure, control and promotion of construction, population and the extent of various 
economic and social indicators, culturally, and physically examined.
Conclusion In the process of urban planning, changes in each region should not be considered as an 
independent region and the pattern of interoperability in urban development planning and management 
should be considered for regular organization and their effects in order to achieve Use coherence in 
form.
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 چکیده
 یو سرزندگ ییایدر بازگرداندن پو یسع یتوسعه شهر  یهاطرح :هازمینه و اهداف

 یهااز طرح یالگوبردار به ساختار موجود و  یتوجه یدارند؛ اما ب یشهر  یهابافتبه 

بدل  یهر ش زانیربرنامه یبرا یبه چالش یشهر  داریفرم پا فیسبب شده تا تعر نیشیپ

 .بود »ریپذیارتباط« مبتنی بر مفهوم شیراز منسجم شکل تبيين مقاله این هدف شود.

 جامان ۱۴۰۰در سال  نیمیدا و سنادیا روش به تحليلی-توصيفیپژوهش  این شناسی:روش

 یهاپهنه و یابانیخ و یشهر  یهابلوک هنمون حجم و انجام شد یرازشاين مطالعه در  شد.

 .بود شهراين  هگان۱۱ مناطق یعملکرد

 بین یراتثتا تمام که هنگامی تا عملکردی و هندسی نظر از شهر پذیرارتباط مراکز ها:یافته

 تغییرات عمالا از قبل بنابراین .گذارندمی تاثیر یکدیگر بر افتدمی اتفاق واحد هحوز  در مراکز

 رمدنظ ثرامت هایموضع در آن تبعات باید شیراز، شهر مناطق از یک هر کالبدی فرم در

 رگذارییثتا اولویت به نسبت مدنظر موضع موقعیت به توجه با تبعات این .شود واقع

 ساختار ،ذیرپارتباط مراکز و پیچیده هشبک مراکز در یرگذاریتاث بلوک، هر مرز عدد نفوذ هحوز 

 مختلف هایشاخص از برخورداری میزان و جمعیت وساز،ساخت یارتقا و کنترل نامنظم،

 .شودمی بررسی ،کالبدی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی،

 عنوان به را مناطق از هریک در تغییرات نباید شهری، ریزیبرنامه فرآيند در گیری:نتیجه

 و ریزیبرنامه در پذیریارتباط الگوی دارد ضرورت و کرد قلمداد مستقل منطقه، یک

 در را آنها اثرات و داد قرار توجه مورد منظم دهیسازمان برای  را شهری توسعه مدیریت

 .برد بکار فرم در انسجام به دستیابی راستای
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 مقدمه

 یهایبرنامه تهیه شهر، فضایی ریزیبرنامه عرصه هایدغدغه از یکی

 سطوح تامین خاص طور هب و شهرسازی عینی ضوابط چارچوب در

 شهرنشینی خرتا یا تقدم برای را هاییچالش امر این است. سرانه

 توسعه هایطرح نماید.می ایجاد کالبدی شهرسازی و اجتماعی

 هریش هایبافت به سرزندگی و پویایی بازگرداندن در سعی شهری

 هایطرح از الگوبرداری و موجود ساختار به توجهی بی اما ؛دارند

 رایب چالشی به شهری پایدار فرم تعریف تا شده سبب پیشین

  .شود بدل شهری ریزانبرنامه

 و تعامالت است. یشآنهامک و فضاها گرو در شهر اجتماعی پویایی

 هک است حالی در این گیرد؛می شکل شهر کالبد در انسانی روابط

 یابدمی باز موجود اجتماعی حیات از را خود هویت کالبد،

]2018 .,al et Bidaruni Shakibaei[. با شهر فضایی ساختار 

 ارتباط در شهر بیرون و درون ارتباطی محورهای یتوسعه چگونگی

 ایهبخش یتوسعه و رشد باعث محورها این ارتباط چگونگی است،

 در .[Abdollahi Torkamani et al., 2019] شودمی شهر مختلف

 در لینچ کوین دانست. کالبد معادل توانمی را فرم شهری، مطالعات

 شهر" پذیررویت و جسمی "مظاهر را شهر فرم شهر، سیمای کتاب

]Fasaie, Manteghi & Mokhtarpour  است کرده تعریف
 الگوی مفهوم نظران،صاحب از بسیاری شهر فرم تعریف در .2]018

 ،آنهامساخت (نظیر: میدای و حرکت بی بزرگ، کالبدی عناصر فضایی

 به و نمایندمی مطرح را درختان) شاید و ... ها،رودخانه ،آنهاخیاب

 زا خاصی برهه در انسان هایفعالیت فضایی توزیع الگوی عنوان

 ایمجموعه شهر، فرم در .[Mider, 2012] نمایندمی تعریف زمان

 باطارت در یکدیگر با پذیریرابطه مراتبسلسله یک در هامقیاس از

 شده، ساخته آنها میان روابط و اجزا از شهر .[Jiang, 2013] هستند

 در کملم هایکاربری ناتوانی سبب که آنجایی از رابطه این رفتن بین از

 نمایدیم تهدید را شهر کلیت شود،می یکدیگر قبال در شاننقش ایفای

][Bahreini & Froughi-Far, 2015. گذشته هایسال در 

 مقررات طریق از تراکمکم رشد تشویق واسطه به شهری جامع هایطرح

 گیگسیخت هم از موجب شهر، اصلی عملکردهای تفکیک و بندیمنطقه

 .Tabibian, & horaba[G 201[7 اندشده شهرها ساختار بیشتر

 در دياقتصا هايفعالیت و مسکونی نواحی توزيع ،شهر فضايی ختارسا

 حاتترجی عوامل توسط مدتطوالنی فرايندهاي نتیجه در كه است فضا

 & Burgalassi] است گرفته شکل عمومی هايسیاست و مکانی
Tommaso, 2015]. 

 از %٧٧ از بیش که دهدیم نشان منسجم فرم با مرتبط مطالعات

 عناصر یبترک بر فرم انسجام یلتحل در حوزه این نظرانصاحب

 آنها از %٣٣ تنها و اندداشته یدکات )ساختمان کاربری، خیابان،(

 اندکرده یفتعر عنصر یک یدرون انسجام اساس بر را فرم انسجام

[Mokhtarzadeh, 2018]. بین کنشبرهم براساس رایمباوت 

 شناسیریخت مدل ،شدهساخته هایمحیط و دسترسی هایشبکه

 آنها بین موجود ییفضا همبستگی که نمود مطرح را شهری

 است چنداسکالری و غیرایستایی روندهای یدهندهنشان

[Raimbaut, 2019]. سنجش داد نشان خود پژوهش در گیانوپوال 

 در مهم ابزار يک ،فضا چیدمان روش در اتصال و پیونديهم میزان

 و اتصال رابطه ،روش اين براساس .است شهر فضايی آرايش تحلیل

 را آن به دسترسی میزان و شهري زمین ارزش تواندمی پیونديهم

 از نواحی رشد روي بر مهمی ثیرتا عوامل اين همچنین .دهد نشان

 دارد اقتصادي ويژه شرايط در آنها به دسترسی افزايش طريق

[Giannopoulou et al., 2016]. را فرکتال یزآنال یهاشاخص ندچ 

 .[Chen, 2016] برد کار به شهری یکالبد فرم اشکال یبندطبقه برای

 کونی،مس (تراکم شهری فرم متغیرهای تبیین به زمانی و شفیعیون

 در وریپیاده قابلیت شاخص با ارتباط در اتصاالت) کاربری، اختالط

 که داد نشان مطالعه این نتایج پرداختند، اصفهان شهر ١٤ منطقه

 فعالیت بر شهری فرم در تفاوت و شده بیان هایشاخص رد تفاوت

 و نیکوپور .[Shafieion, 2021] است تاثیرگذار ساکنان فیزیکی
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 لگویا مبنای بر بابلسر شهر محالت فرم ظرفیت سنجش به همکاران

 بدی،کال لحاظ به فشرده هایمحله که دریافتند آنان پرداختند؛ فشرده

 دلیل به و دارند بهتری وضعیت اقتصادی و اجتماعی زیرساختی،

 یشترب محالت این در سکونت به گرایش باال، پذیریزیست کیفیت

 هیارا دنبال به همکاران و قدمی .[Nikpoor et al., 2017] است

 اختالط هایشاخص از استفاده با ساری، شهر پایدار شهری فرم

 میزان ه،گسترد و فشردهنیمه فشرده، فرم سه در تراکم و اتصال کاربری،

 Ghadami et] دادند قرار سنجش مورد را شهروندان سفر به تمایل
al., 2017]. برای یشهر  یهافرم انواع یبررس به همکاران و موحد 

 یدارپا یشهر  فرم یکردرو با سقز شهر ییفضا گسترش یالگو تبیین

 تیآ توسعه یالگو عنوان به را فشرده رشد یالگو یتدرنها و پرداخته

 و یزیعز .[Movahed et al., 2014] اندداده یشنهادپ سقز شهر

 قیمت ت،یجمع تراکم ی،ساختمان تراکم یراتثات درنظرگرفتن با آراسته

 ییراتتغ و یشهر  فرم بر یشهر  بلوک مساحت ی،دسترس ین،زم

 توسعه و (City sprawl) رویی پراکنده روند یلتحل به ییفضا

 با یمهاجر  .[Azizi & Araste, 2011] اندپرداخته یزد شهر یدارناپا

 ی،فرکتال ساختار شهری فرم طراحی در انسجام و یچیدگیپ یبررس

 انییر ا معاصر یشهرها با را یرانیا یسنت یشهرها در یکالبد یداریپا

 یکالبد یداریپا یبرا را یارهاییمع و اصول آن طریق از و کرده یاسق

 نگرییتکل ینهزم در .[Mohajeri, 2006] است کرده یمعرف شهرها

 مطالعات از یکهر در یقتحق اهداف به توجه با شهر، یزیربرنامه در

 ست؛ا شده یررسب شهر در انسجام وجود از گوناگونی یهاجنبه یشین،پ

 ندکیم یانب را پژوهش ینا انجام یلدل و موجود شکاف که یانکته اما

 شهر جممنس شکل بتواند که اییشهاند ،شهر یزیربرنامه در که است ینا

 .است شده هارای ترکم کند؛ معرفی را آن هآورندوجودبه عامل و یینتب را

 یابد،می ایشافز  مداوم طوربه آنها یاجزا که رشد حال در شهرهای در

 نظام در واحدها ینا شدنداخل مورد در جدید مسائلی با شهر شکل

 را شهر شکل اگر .[Tavalaee, 2002] شودیم روروبه یشهر  تربزرگ

 مانز  عنصر انضمام به یتیفعال یعی،طب ی،کالبد عوامل از یامجموعه

 ار  شهر ساختار ،مجموعه ینا تغییرناپذیر و شاخص عناصر یم،بدان

 که ستا شهر شکل یاصل بخش شهر، ساختار بنابراین ؛دهندیم یلتشک

 کندیم مشخص را آن یبنداستخوان و داده نشان را آن یاتکل

[Daneshpoor & Roosta, 2012]. یجادا یقطر از ساختار انسجام 

 رد .آیدیم وجود به شهر یارتباط یشبکه میان متقابل یوابستگ

 ییفضا یهرابط تریعوس شکل یک در واحد هر قرارگرفتن با ،یقتحق

 ینرابناب ؛شودیم یجادا مجموعه کل یتتقو و حفظ جهت در یتنگاتنگ

 صرعن عنوان به فضایی یهشبک و کنندهمنسجم عنصر عنوان به فضا ینا

 یدبا یشهر  ریزیبرنامه در لذا دارد. اهمیت شهر کاربرد دهندهالاتص

 رارق یزیربرنامه فرآيند از ویجز را آن و یافتدر را مکان یک هاییژگیو

 شهری فرم شناسیکمیت مطالعه در تسای .[Tavalaee, 2002] داد

 ادد قرار نظر مد را جمعیت فضایی توزیع شناسی،ریخت خرد مقیاس در

]Tsai, 2005.[ تاثیر شناخت برای دادند نشان پائولوس و یسیگر 

 محیط هایلفهمو از یکی توانمی شهر در متفاوت و مستقل واحدهای

 رنظ در را اجرایی مرزهای یا شهری کارکرد ،)شناسیریخت( ساز و ساخت

 اصول یلیاناسماع و پورجعفر .[Guerois & Paulus, 2002] گرفت

 ندکرد عنوان یتیهو و یتیفعال ی،کالبد ابعاد را شهر انسجام اصلی

[Poorjafar & Esmaelian, 2013].  در با همکاران و جولیا ناآ 

 انسجام که دادند نشان کارکردی و فیزیکی بعد دو گرفتن نظر

 Julia et] کندمی پیدا معنا شبکه ابعاد  قالب در شهری فضاهای
al., 2010]. 

 یمرز  عناصر و اجزا یا مشترک فصل یقطر از یشهر  مختلف یواحدها

 رتباطا برقراری ،هامشترک فصل ینا واقع در .یابندیم امتزاج یکدیگر با

 .[Mohajeri, 2006] دارند عهده بر را یشهر  مختلف یواحدها ینب

 .ندیابیم اتصال یگرد مدول به مدول یک مرزی عناصر  ،قاعده ینا طبق

 صلمت یکدیگر به پازل یک قطعات مانند است ممکن عناصر از یبرخ

 ریبص اصول درنظرگرفتن با ،یشهر  یفضا یک مطلوب یمرزها شوند.

 Roshani et] است یرپذامکان یهندس اصول از شدهمشتق مناسب
al., 2017].  

 ار  یرنظامز هر و یرنظامز چند به توانیم را نظام هر ،هانظام هنظری طبق

 یهابخش ینا از هرکدام کرد. تقسیم ترکوچک جزء ینچند به

 حساببه فضا در نقاط از یزمتما همجموع یک یا مرکز یک دهنده،یلتشک

 است یفرآيند کالبدی، فرم انسجام .[Nadimi et al, 2014] آیدیم

 طمرتب یکدیگر به یمنظم یدهسازمان با را یکالبد فرم عناصر که

 عنوان(به آنهایابخ شبکه از استفاده با .[Tavalaee, 2002] دساز یم

 کرد؛ بندیمقیاس را شهر کالبدی فضای کل توانمی )اصلی عنصر

 شودیم هیتجز بلوک ینچند شکل به یابانیخ شبکه که صورت ینبد

 بندییاسمق هاییژگیو هدهندنشان هابلوک از هرکدام اندازه(

 فتهنه نظم یانگرنما ،هابلوک هانداز  از تکرارشونده یالگو ،ست)آنها

 نهفته نظم این .[Jiang & Liu, 2015] است شهر یکالبد فرم در

 پیوستن بهم به که است یشهر  یهابلوک یانم یوندپ از حاکی

  .[Tavalaee, 2002] شودمی  منجر یکالبد فرم عناصر

 یقطر از توانیم ،شهر یکالبد فرم در پذیریرابطه یتماه وجودبا

 کل یک مناطق، ینب (Interaction) متقابل کنش کردنمشخص

 امتزاج که گرفت نظر در یاگونهبه را کالبدی فرم عناصر از منسجم

(Coupling) یک یلتشک ،قطعات .شود حفظ شهر در یکالبد فرم 

 ستیینبا یوستهناپ عناصر و اجزا واحد، دریک بنابراین ؛دهندیم را واحد

 مقیاس در کالبدی فرم عناصر در اجزا امتزاج چون باشند داشته وجود

 اسیمق با ییساختارها در انسجام یجادا یبرا بستری پایه، و کوچک

 فرم یهندس امتزاج بررسی برای .[Mohajeri, 2006] است تربزرگ

 امتزاج بررسی یبرا و ،مشخص نامنظم ساختار یدار  قطعات ،یکالبد

 یهاوسازساخت از شده یجادا یخال و پر یفضاها یزانم و فضا و توده

 ,.Purevtseren et al]  شودیم استفاده کالبدی فرم در گرفتهصورت
2018]. 

 و است یچیدهپ و تودرتو یروابط وجود اثبات دنبالبه یقتحق ینا

 یفبازتعر یقطر از ییفضا یزیربرنامه به نگرش در تحول ضرورت

 ییز ربرنامه در یکپارچه یکردرو به یابیدست یبرا »روابط« مفهوم

 ذیریپرابطه ماهیت شناخت با لذا .دارد نظر مد را شهرها ساختار ییفضا

 بین ام متقابل کنش در دسیهن امتزاج گرفتن نظر در و کالبدی فرم در
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  ۱۴۰۰زمستان  ،۱ شماره ،۳۷ دوره                                                                                                                                                                                  ییایجغراف قاتیتحق فصلنامه

 رمف ناصرع بین پذیریارتباط مبنای بر را یفرآيند توانمی مناطق،

 نوعی به که نمود شناسایی ساختمان) و قطعه (خیابان، کالبدی

 شهر ساختاری -راهبردی طرح در شود.می منجر منظم دهیسازمان

 پیوند دارای و درونی ساختار از برخوردار کل یک عنوانبه شهر شیراز،

 ناختش تاثیر از ولی است شده گرفته نظر در محیطی شرایط با متقابل

 ریزیبرنامه فرآيند در اجزا بین پیچیده روابط و شهر جغرافیایی عناصر

 هر،ش یپیچیده شبکه به توجه با مقاله این در است. شده غفلت شهر

 ما هدف کردیم. تعریف را شیراز شهر کالبد فرم در پذیریرابطه ماهیت

 لگویا براساس شیراز شهر کالبدی فرم انسجام تبیین پژوهش این در

 بودیم والس این به پاسخ دنبال به راستا این در است. بوده پذیریارتباط

    ست؟چی از ناشی شیراز شهر منسجم شکل شهری، ریزیبرنامه بعد در که
 

 شناسیروش

 شامل سطحی عوارض هایدادهبا استفاده از  یکمّ  پژوهش این

 یشهر  یهابلوک یهال و (Parcell) زمین قطعه الیه عوارض

 یرازش یهپا هنقش در )یابانخ با محدودشده قطعه چند مجموعه(

 یبازنگر  طرح یهانقشه در یاطالعات هاییهال ینهمچن و ١٣٨٥

 یارتباط یهاشبکه و یعملکرد یهاپهنه الیه شامل ١٣٩٣ یلیتفص

استخراج شدند.  ArcGISام شد که با استفاده از انج ١٤٠٠ سال در

 یاسناد مطالعات از یازموردن اطالعات و منابع به یابیدست یبرا

 شد. استفاده

 قالب در یمحل یماتتقس ینآخر اساس بر یرازش یخدمات همحدود

 ٧٧ و هکتار ٢٢٧٣١ مساحت یدارا )١ شکل( یشهردار  قهمنط ۱۱

 مساحت با ١٠ همنطق یراز،ش یشهردار  همنطق ینتربزرگ .است یهناح

 یخیتار همنطق ی،شهردار  همنطق ینترکوچک و هکتار ٣٥٦٣ حدود

 در اطالعات به توجه با .است هکتار ٣٧٧ مساحت با یفرهنگ و

 روش از شیراز شهر در همگن مناطق تشخیص برای ،دسترس

 رب مناطق تجمیع با روش این در .شد استفاده گاتمن اسکالوگرام

 .شوندمی مشخص همگن مناطق گروه، یک در تشابه میزان اساس

 ی،اقتصاد مختلف یهاشاخص از یبرخوردار  یزانم اساس بر مناطق

 زا انحراف میزان میانگین، همحاسب و یکالبد و یفرهنگ ی،اجتماع

 و ٨ مناطق .شوندمی یبندسطح هاشاخص از هریک برای میانگین

 یافتهتوسعهیمهن ٧ و ٦ و ٥ و ٣ و ٢ مناطق یربرخوردار،غ یا محروم ١١

 یافتهتوسعه هدست از ویجز ١٠ و ٩ و ٤ و ١ مناطق و برخورداریمهن یا

 .هستند برخوردار یا

 هدشیفتعر مقررات و ضوابط طبق یرازش یزیربرنامه ،حاضر حال در

 یدکات و ؛شودانجام می یرازش یبندپهنه نظام در یبازنگر  طرح

 يگرد عناصر با عنصر هر کل به جزء رابطه از وجه يك در فقط یبنياد

 یهاشبکه با متناسب یبندپهنه ضوابط ،عبارتی به دارد. وجود

 رفتهگ نظر در قطعه هانداز  با متناسب ساختمان ضوابط و یدسترس

 اورمج هاییکاربر  با یناسازگار -یسازگار  برحسب هایکاربر  اند.شده

 یلیتفص بازنگری طرح یبندپهنه نظام در است. شده گرفته نظر در

 یفیتک گرفتن نظر در با قطعات وسازساخت ضوابط ،یرازش چارچوبی

 و )یمحور انسان یارمع با( جامعه یبرا یرازش یفضا یزیربرنامه

 و فرم ینب انطباق( تناسب قطعه هر یبرا )ییآکار  معیار با( مکان

 هب توانیم که یمتنوع هاییکاربر  و یتکمّ ( یدسترس و عملکرد)

 و )یگرد یفضا از فضا یک یز(تما یتهو کرد)، یداپ یدسترس آنها

 محیط داربودنیمعن :دهدیم نشان مکان که است یزیچ آن( مفهوم

 در قطعه هر مشخص موضع ،بنابراین .است شده مشخص )بصری

 مه با گوناگون یآنهاساختم شده باعث ،یبندپهنه کد با بلوک

 و نندک محصور یارتفاع نظام گرفتن نظر در با را ییفضاها و یبترک

 و سطح ینمات به محدود ،یشهر  ريزانبرنامه هدغدغ مبنا ینهم بر

 ،یدسترس سطوح مراتبسلسله رعايت ها،یکاربر  هسران سطوح

 .است شهر مناطق از يك هر در اشغال سطح و تراكم ضوابط رعايت

 کردنن لحاظ شودیم انگاشته یدهناد یبندپهنه نظام در آنچه

 کل به نسبت قطعات یکالبد فرم وحدت در قطعات یناهمسان

 زیکییف شکل حاصل یا شهر یکالبد فرم در یناهمسان است. قطعات

 دهآم وجود به یاراض یکتفک یطشرا حسب که است موجود قطعات

 هب توجه با است. آمده وجود به یکاربر  و یعملکرد هپهن نوع از یا

 یرغ و شهر ییفضا ساختار از ییجز یشهر  یهابلوک ینکها

 یناهمسان یبرا پژوهش، ینا در ،است کل ساختار از تفکیک قابل

 مختلف یهاقسمت در یموضع به صورت مختلف شرایط حسب که

 ردخ-استفاده از شناخت ارتباطات کالن با ،دهدیم رخ یکالبد فرم

 قطعات یفشردگ-فرکتال ابعاد محاسبه با و یکاربرد و یعملکرد هپهن

 به توجه با یجادشدها یناهمسان یبرا یپاسخ مناطق، از یکهر

 الگوی گرفتنیدهناد از یحاک امر ینا .شد هیارا، پذیریارتباط

 هریش ریزانبرنامه .است شهر کالبدی فرم عناصر بین پذیریرابطه

 زا ناشی که دانندمی هندسی ساختار از متاثر را شهر درون تعامالت

 رد مختلف هایمقیاس هپیوستهمبه ساختار نقش گرفتننادیده

و  یبندپهنه نظام در یزیربرنامه یکردرو اصالح برای .است تعامالت

 ی،عملکرد ییآکار  و تداوم یمبنا بر ینهبه ساختار یالگو یهارا

 یزن یکالبد فرم عناصر پذیریرابطه یالگو مناسب شاخص یستیبا

 شود. لحاظ یزیربرنامه در

 فرم در پذیریارتباط منظر از یکالبد فرم انسجام مفهوم یینتب برای

 یعنی ،»شهری بلوک« یبرا مفروض یژگیو دو از ،یرازش یکالبد

 انعنوه و عدد مرز آن، ب پذیریرابطه مراتبسلسله در بلوک جایگاه

 شد.استفاده  در سه مرحله ی،کالبد فرم هدهندیلتشک واحد

 رازیش شهر پذیریارتباط الگوی ماهیت) اول مرحله

 هک است الزم یابزار  راز،یش شهر در موجود شبکه هدیچیپ ستمیس

 .کرد فیتعر منسجم ساختار و عملکرد با را ییهابلوک توانیم

 در ندیآیم هم گرد کسانی یارتفاع نقاط در که ییمجزا یالگوها

 .سازندیم گرید خواص با یدیجد یالگو باالتر یمراتبسلسله سطوح

 یکدیگر بر هابلوک یرثات و هابلوک یریپذرابطه بستر از ،پذیریارتباط

 حسطو در »بلوک« هر یتموقع به واقع در یژگیو ینا .یردگیم منشا

 شودیم مربوط شهر هیچیدپه شبک در ،هابلوک هانداز  از یمراتبسلسله

 یحدها بندییمتقس (Break head- tail)ی یرساز تصو ابزار با و

 و هابلوک هانداز  از یمراتبسلسله سطوح از سطح هر در یینپا -باال

 رد آمده دست به یارتفاع نقاط از حاصل یزانم یمنحن از استفاده
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  .شوندیم یبندطبقه ی،بعد مرحله
  شیراز شهر پذیریارتباط الگوی قوانین) دوم مرحله
 »پذیریارتباطه فاصل« عنوانبه »بلوک هر مرز عدد« مطالعه این در

 خط( شهر حد از اشفاصله به توجه با بلوک، هر یبرا و شد استفاده
 هرچه ،اساس ینا بر شد. یفتعر مرز عدد شهر)، مصوب همحدود
 شترییب مرز اعداد یدارا بلوک باشد، یشترب شهر حد از بلوک هفاصل
 یتوضع و گسسته یمرزها یانگرب مرز یعددها ینهمچن شود،یم

رز ها با عدد مبلوک دیگر، عبارت به .هستند بلوک هر پذیریارتباط
 یهابلوک پذیریرابطه یبندطبقه مختلف سطوح« در متفاوت،
  .شوندمی ظاهر »کل یک« عنوانبه »شهری
 مراکز االزام نه( مراکز بندی،طبقه ازسطوح یک هر در ،آن بر عالوه
 هشبک رد پذیریارتباط یژگیو بر یرگذارثات یهاکانون بلکه ،)هندسی

 از هابلوک ههم دهدیم نشان پذیریابطهر  وجود دارند. یچیدهپ
 با دارند. نقش مراتبسلسله در یاسمق ینتربزرگ تا ینترکوچک
 در »اهبلوک عملکرد« یینتع در یعملکرد یبندپهنه نظام به توجه
 یرار برق باعث متفاوت، مرز اعداد با هابلوک در مراکز یلی،تفص طرح
  .وندشیم یمراتبسلسله ساختار یک در یوستگیپهمبه یتخاص
 پذیری،ارتباط از مراتبیسلسله در بلوک هر یگاهجا یبررس از پس

 یالگو در موجود مراکز یرو بر مناطق از یک هر ثیرگذاریتا اولویت
 ارتباط در اطرافش یطمح با یمرکز  هر .شد مشخص یزن پذیریرابطه
 مرکز ریثات و نفوذ هحوز  به توجه با یرامونپ و مرکز یانم هرابط و است
 مرکزت روند و هابلوک پذیریارتباط هاییژگیو بر بنا .شودیم یینتع
 ریپذیارتباط برهمکنش ی،عملکرد یهاپهنه با یزمانهم تمرکز عدم و

 یعملکرد یهاپهنه از یکهر به نسبت ییفضا ساختار در خرد -کالن
(G, M, R, S) یعملکرد یهاپهنه کل به نسبت و خرد ارتباط عنوانبه 

  گرفت. قرار مدنظر کالن) ارتباط عنوان(به
 یخال و پر فضاهای نظر از هابلوک یتوضع بودنمتفاوت به توجه با
 پرشدن هنحو در ناهمسانی کردنمشخص برای ،مناطق از یکهر در
 یبرا (Fractal dimension) فرکتال بعد از یشهر  مناطق یفضا

 انگرنمای که شهری بافت قطعات شکل در پیچیدگی میزان تعیین
ا ب یامنطقه (هر شد استفاده است نامنظم ساختارهای گیریشکل
ر آن گرفته دمنظم شکلنا یساختارها از یحاک بیشتر فرکتال بعد

 (Compactness ratio) یفشردگ نسبت از و منطقه است)
پر)  ی(فضاها گرفتهصورت وسازساخت میزان شناخت برای قطعات

 یزانم )کاهش( یشافزا هنشان فشردگی شاخص افزایش استفاده شد.
  .)١ جدول( است موردنظر همحدود در وسازساخت

  

  
  ١٤٠٠- شیراز شهر گانه١١ مناطق همحدود موقعیت )١ شکل
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 یفشردگ نسبت -فرکتال بعد )۱ جدول

 بین مساحت ماکزیمم محیط مساحت

 مختصات زوج یک

 فرکتال بعد فشردگی

A L(r)=
∑ di وj+1n
i=1  

maxdi وj+1
i وj+1

 C= 
2√πA
P

 
D=

2logp4
logA

 

 

  مرحله هر یخروج از کپارچهی یلیتحل) سوم مرحله

 نظرم از شهر یکالبد فرم انسجام مفهوم یینتب ضمن ،در اين مرحله

 یبررس با یراز،ش یشهر  مناطق از یلیتحل سطح در پذیریارتباط

 هب توجه با شهر مناطق یریپذارتباط یتوضع در یسازگار  یزانم

 بلوک، هر مرز عدد نفوذ هحوز  لحاظ از( آمدهدستبه هایبندییتاولو

 ساختار پذیر؛ارتباط مراکز و یچیدهپ کهشب مراکز در یرگذاریثات

 یزانم و جمعیت ،وسازساخت در ارتقا و کنترل گرفته، شکل نامنظم

 و یفرهنگ ی،اجتماع ی،اقتصاد مختلف یهاشاخص از یبرخوردار 

 Kendall's) کندال ییهما یبضر محاسبه طریق از )یکالبد
Coefficient of Concordance)، مناطق پذیریارتباط یرثات به 

 شهر یدکالب فرم در انسجام بر یرثات آن تبعبه و یگرديک بر مختلف

 شد. پرداخته

 

 هایافته

 شهر هیدپیچ کهشب عنوان به که است یکالبد فرم یاصل عنصر ،یابانخ

 هدهندنشان که هابلوک هانداز  .دهندیم تشکیل را یشهر  یهابلوک

 به نسبت کوچک یهابلوک وجود یانگرب ،آنهاست پذیریرابطه یتماه

 یدکالب فرم در پذیریرابطه یتماه شناخت برای است. بزرگ یهابلوک

 محاسبه با (Planimetric map) یمسطحات نقشه در نخست ،یرازش

 هابلوک است) متر ۱۵۶ ینجاا (در شهر یهابلوک طول یزانم یانگینم

 با هابلوک و (Tail) یینپا حد هدهندیلتشک متر ۱۵۶ از کمتر طول با

 سلسله سطح در (Head) باال حد هدهندیلتشک متر ۱۵۶ از بیشتر طول

 در که ییهابلوک طول یانگینم ی،بعد همرحل در هستند. ،اول مراتبی

 پسس .شد محاسبه ،گرفتند قرار اول مراتبی سلسله سطح یباال حد

 نییپا حد ،باال حد یهابلوک طول یانگینم از کمتر طول با هابلوک

به  ،االب حد یهابلوک طول یانگینم از بیشتر طول با یهابلوک و بعدی

 جموعهم ینا .در نظر گرفته شد دوم مراتبسلسله سطح در باال حدعنوان 

 گینیانم خط یباال موارد یعنی ،باال حد به کل یک عنوانبه آنهایابخ از

 این و شدند (Break) تقسیم یانگینم یرخطز موارد یعنی یینپا حد و

 به ستندنی متصل هم به که ییآنهایابخ دهای که زمانی تا بازگشتی روند

 کرد یداپ ادامه ،نشود نقض هستند متصل هم با یخوببه که ییآنهایابخ

 کل .)يافت ادامه %۴۰ از کمتر یباال حد به دنیرس تا فرآيند نیا(

 ).۲ دولج( ندبود واقع یارتباط یمراتبسلسه هرد پنج در یرازش یهابلوک

 ک،لوب هر یبرا )گسسته یمرزها عنوان(به مرز تعداد مفهوم با سپس

 ره پذیریارتباط وضعیت شهر همحدود از آن پذیریارتباط هفاصل

 هر برای لذا .شد مشخص پذیریرابطه تکرارشونده یالگوها در بلوک

 دش یفتعر مرز عدد یراز،ش شهر حد از اشفاصله به توجه با بلوک،

 صاختصا بلوک به یشتریب مرز عدد ،شهر حد از بلوک فاصله با و

 عدد اب بلوک صورت به یچیدهپ هشبک هتجزی این ،یقتحق در .یافت

 هحلق ینترکوچک که شد کوچک یاحلقه یجادا باعث متفاوت مرز

 زا موقعیتش بر بنا بلوک هر .دادمی یلتشک ۲۱ مرز عدد با بلوک را

 داعدا با هابلوک فقط و است گوناگونی مرز اعداد دارای شهر همحدود

 ۲۱ یال ۱ یدارا ۲۱ مرز عدد با بلوک و مرز عدد یک یدارا یک مرز

 ۲۱تا  ۱ مرز اعداد با محدوده در یزانم یمنحن انطباق .است مرز عدد

 هم اب یشترب یکسان یارتفاع نقاط همحدود در هابلوک دهدیم نشان

 ایرس مرکز تا مرکزی بلوک هفاصل از استفاده با .هستند ارتباط در

 .)۲ (شکل شد مشخص ۲۱تا  ۱ مرز اعداد با هابلوک مرکز ها،بلوک

 بلوک و داده پوشش را شیراز شهر سطح هایبلوک کل ۲۱ مرز عدد

 ینب هفاصل بعد، همرحل در .بود شهر پذیریارتباط مرکز ۲۱ مرز عدد با

 دیگر هایبلوک مراکز با )۲۱ مرز عدد با مرکزی بلوک( شاخص هنقط

 یتماه تعریف با عبارتی به .شد محاسبه )پیچیده شبکه مراکز(

 ره جایگاه شناخت ضمن شیراز، شهر کالبدی فرم در پذیریرابطه

 از یک هر ثیرگذاریات اولویت ارتباطی، مراتبسلسله هرد در بلوک

 ثیرگذاریات اولویت .شد مشخص نیز موجود مراکز روی بر مناطق

 و ۹>۶ و ۵>۳>۱>۴ صورتبه پیچیده هشبک روی بر پذیرارتباط مراکز

 هودمحد روی بر شهر هپیچید هشبک مراکز ثیرگذاریات اولویت و ۱۱

 .بود ۱۰ و ۹ و ۱>۷ و ۵ و ۲>۴ صورتبه گانه۱۱ مناطق

 ار  میزان منحنی به نسبت شهر سطح هایبلوک مرکز موقعیت ۳ شکل

 یگرد مراتبیسلسله سطوح در مشابه مرز عدد با هابلوک .دهدمی نمایش

 سطوحتمام  در ۳ا ت ۱ مرز اعداد با هابلوک .ندشتدا ارتباط باهم نیز

  .ندشتدا وجود ارتفاعی نقاط و مراتبیسلسله

 طبق بلوک هر عملکرد ،مصوب یلیتفص بازنگری طرح طبق ،سویی از

 وجود امکان این قطع طوربه و است شده تعریف بندیپهنه نظام

 یبمراتسلسله سطح هر در که متفاوتی مرز اعداد با هابلوک که دارد

 یعملکرد نظر از اند،آمده هم گرد یارتفاع نقاط یبندطبقه هر در و

 رزم اعداد (با هابلوک منطقه، هر در باشند. یکدیگر مکمل )کاربری(

 )کاربری( عملکرد یدارا )مختلف طبقاتی سطوح در ناپیوسته

 رگونهه اعمال در لذا هستند؛ یکدیگر به نسبت متشابه یا متفاوت

 عملکرد عنو و قرارگیری موضع به بایستی شهر کالبدی فرم در تغییر

 تارساخ اجزای سایر با هابلوک پذیربودنارتباط و هابلوک )کاربری(

 رد ،متفاوت مرز یعددها با شهر یهابلوک شود. توجه شهر فضایی

 و ترکوچک مرز عدد با هابلوک و دارند قرار مراتبیسلسله سطوح

 یاسمق مراتبسلسله .شوندیم تکرار مختلف سطوح در تربزرگ

 یصتشخ قابل هایییتکل عنوانبه ،مختلف سطوح در هابلوک

 را بلوک یتموقع ینکها بر عالوه بلوک مرز عدد ،یقتحق در .هستند

 هیونددهندپ و هدهندیکتفک دهد،می نشان هابلوک یرسا به نسبت

 است. یکدیگر با هابلوک

 
 یانگینم یینپا و باال حد بندییمتقس یمبنا بر یارتباط یمراتبسلسله سطوح )۲ جدول

 شهر یهابلوک طول یزانم

 ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ مراتبسلسله

 ۲۰۲ ۶۴۳ ۹۳۹ ۳۰۳۰ ۹۸۴۴ باال حد

 ۹۳ ۲۹۴ ۲۰۹۰ ۶۷۹۹ ۲۳۵۹۸ یینپا حد

 ۱۹۸۷ ۱۲۹۱ ۷۸۰ ۴۲۰ ۱۵۶ طول میانگین
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   شیراز شهر هگان١١ مناطق همحدود در پذیرارتباط مراکز فضایی توزیع )٢ شکل

  

  
   میزان منحنی به نسبت شهر سطح هایبلوک مرکز موقعیت )٣ شکل
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 یارتفاع نقاط مراتبسلسله سطوح تمام در ،یکدیگر با هابلوک ارتباط

 هفاصل عنوانبه مرز تعداد ،شهر هیچیدپ هشبک در .شتدا وجود

 یفعرت یشهر  هشبک به نسبت مرز یندورتر از هابلوک پذیریارتباط

 استفاده شهر یرپذارتباط مراکز تعیین برای بلوک هر مرز تعداد از و

 مختلف مراتب در ،یچیدهپ هشبک مراکز و پذیرارتباط مراکز .شد

 پر یفضاها به مراکز یرثات شدت .شتدا وجود یارتباط مراتبسلسله

 با مرکزی هر .است وابسته یزن آنها نفوذ هحوز  در موجود خالی و

 وجهت با یرامونپ و مرکز یانم رابطه و است ارتباط در اطرافش محیط

 یرمتغ مرزهای کردنلحاظ با لذا شود؛یم یینتع آن نفوذ حوزه به

 وطخط )گره( (نقطه یکالبد فرم یالگو ینا یاصل عناصر در هابلوک

 مرز عدد هر نفوذ هحوز  مناطق)) یها(بلوک سطوح و )مسیرها(

 اعداد بندییتاولو ،شهر کالبدی فرم در ).۳ جدول( شد مشخص

 در را )است ریثات یشترینب یانگرب > (عالمت یرثات یشترینب که یمرز 

 >۱۴>۹>۱۳>۱۱>۷>۶>۸>۵>۴>۲>۱ دارند یپوشش شعاع

 .بود ۱۹>۲۰>۱۸>۱۵>۱۰>۱۳>۱۲>۱۷>۱۶

 
 مرز عدد هر نفوذ هحوز  )۳ جدول

 مساحت مرز عدد منطقه

 )مترمربع(

 تعداد

 گره 

  طول

 خطوط

 شعاع

 پوشش

 و ۱۴ و ۱۵ و ۱۹ و ۲۰ ۴

 ۱ و ۱۲ و ۱۳

۱۶۶۳۳۶۱۷۰ ۷۲۹۱۷ ۲۴۴۲۲۵۹ ۱۳۲۷۸ 

 ۱۵۸۵۵ ۳۹۳۲۶۱۸ ۹۳۲۴۰ ۲۹۹۶۷۸۶۲۹ ۲ و ۳ ۶

 ۱۷۶۰۸ ۴۳۵۳۲۳۸ ۱۲۰۴۴۱ ۲۰۱۸۴۷۱۳۳ ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۹ ۱

۹ ۸ ۴۱۰۰۸۱۱۷ ۲۰۶۱۲ ۷۶۶۲۶۵ ۳۶۱۳ 

۱۱ ۱۰ ۱۷۵۴۴۱۴۰۹ ۸۳۷۸۸ ۲۷۰۷۱۶۲ ۷۴۷۳ 

 ۷۲۶۲ ۱۷۵۴۴۵۰ ۶۳۸۰۳ ۵۹۹۲۰۳۲۷ ۱۱ و ۱۳ و ۱۶ ۲

 ۲۲۸۲ ۲۵۵۸۱۶ ۸۸۴۵ ۸۶۶۴۵۹۸ ۱۷ و ۱۸ ۵

 
 یرتفاعا نقاط مراتبسلسله در یتموقع به نسبت شهر یهابلوک موضع

 یعوامل ،یچیدهپ شبکه مراکز و پذیرارتباط مراکز از یک هر ارتباط و

 فظح برای یری،قرارگ موضع در یهمسان کردن لحاظ یقطر از که هستند

 یتبازگش یاقاعده عنوانبه مراکز پذیریارتباط در فرم و یعملکرد نظام

 عمل خود یپوشش شعاع همحدود در کل به جزء از و جزء به کل از

 مراکز عنوانبه خود موضع حسب که ،شهر از ییهابلوک .کنندمی

 هابلوک ریسا با ،اندشده مشخص شهر هیچیدپ کهشب مراکز یا پذیرارتباط

 و فرم رد فاوتت از که یناهمسان و تضاد تاثیرپذیری ؛هستند ارتباط در

 دتوانمی دارد وجود شهر ییفضا ساختار ینمع یفضاها در آنها عملکرد

 شخصم یاگونهبه ی،ارتفاع نقاط مراتبسلسله در ارتباط کردنلحاظ با

 با یچیدهپ شبکه مراکز و پذیرارتباط مراکز ارتباط حفظ با که شود

 یتر بزرگ مراکز یه،اول مراکز ینا با یهمسان یقطر از ،اطراف یهابلوک

 .کرد یجادا

 و سطح ینمات یت،جمع تراکم ی،دسترس مبنای بر دیگر یسو از 

 حسط در یلیتفص یبازنگر  طرح یعملکرد یهاپهنه خدمات، سطوح

 یوالگ بر یعملکرد یهاپهنه انطباق با است. شده یابیمکان شهر

 عملکرد اب هابلوک ییرتغ یرثات توانیم یچیدهپ هشبک پذیریرابطه

 یلگوا ینکها به توجه با کرد. بررسی را مرتبطش یهابلوک بر خاص

 رد شوندیم تکرار مختلف هاییاسمق برحسب یعملکرد یهاپهنه

 بر عالوه خاص عملکرد با بلوک هر یرو بر ییراتتغ اعمال هنگام

 یزن هاکبلو پذیریارتباط یتقابل یستیبا ،بلوک هپهن یاسمق نوع

 .گردد لحاظ

 در ییرتغ هرگونه که است این بیانگر اطرافش یطمح با بلوک هر ارتباط

 شهر سطح دیگر هایبلوک مرز عدد تعداد بر شهر، سطح هایبلوک تعداد

 ییفضا ساختار در را معینی فضای ینکها بر عالوه ،بلوک هر .گذاردیم ثیرتا

 یزن آنها از هریک بالطبع که است یقطعات حاوی ،کرده اشغال شهر

 از اند.داده اختصاص خود به ییفضا ساختار در را مشخصی فضاهای

 انگربی که اندآمده وجود به شهر هیچیدپ هشبک از شهر یهابلوک ،یطرف

 طابقم .است شهر هیچیدپ یهاشبکه توسط شدهاشغال یفضا بودنعینی

 ،ناب ارتفاع نظر از( هابلوک یکسان، یعملکرد هایهپهن در بازنگری طرح

 اربریک نوع ساختمانی، تراکم خالی، و پر فضاهای تناسب طبقات، تعداد

 شابهم انسبت وضعیت در ده)محدو در استقرار به مجاز هاییکاربر  یا اراضی

 بحس ،تغییر هرگونه است ممکن اگرچه .گیرندمی قرار هم به نزدیک یا

 رد عملکرد و فرم در یناهمسان ایجاد به شهر در موجود یهاتنش و نیازها

 نظام رد مراتب و تنوع کردنلحاظ با توانیم اما شود؛ منجر ییفضا ساختار

 .مودن استفاده آن از ییفضا ساختار در ساماندهی برای موجود یبندپهنه

 و یازن حسب بر متفاوت یعملکردها به شهروندان یازن تنوع به توجه با

 یرغ یعملکردها کردنحذف با توانیم ،یاقتصاد -یاجتماع یطشرا یرسا

 رامشآ برقراری برای را یدمف یکاربر  ،مناسب عملکرد کردناضافه و ضروری

 .دکر  تعیین درونی

 یدهد یچیدهپ یهاشبکه و بلوک قطعات، عملکرد و فرم در که تفاوتی

 به وجهت با که است ییفضا ساختار اجزای تمایز بیانگر نوعی به شودیم

 (طبق دسترسی هایشبکه و یعملکرد یهاپهنه مراتبسلسله یریگشکل

 سطح هایبلوک ارتباطی مراتبسلسه و )تفصیلی بازنگری طرح ضوابط

 فظح ییفضا ساختار یالگو در یشههم تضاد که شد یمدع توانیم ،شهر

 یپاسخ توانندیم یشهر  ریزانبرنامه یقت،حق این درک با و شودیم

  د.نماین هارای هایکاربر  ییراتتغ از ناشی یهاتفاوت یبرا پذیریهتوج

 شهر هگان۱۱ مناطق ییفضا ساختار خرد -کالن ارتباطات شناخت برای

 هر یراب یکتفک به گرفته صورت هاییبررس یجنتا به توجه با یرازش

-اطارتب هاییژگیو بر بنا نفوذش) تحت همحدود کردنلحاظ (با منطقه
 یهاپهنه با یزمانهم تمرکز عدم و تمرکز روند و قطعات یپذیر 

 هب نسبت ییفضا ساختار خرد -کالن ارتباطات برهمکنش ی،عملکرد

 و خرد یالگو عنوان به (G, M, R, S) یعملکرد یهاپهنه از یکهر

 دهش یمعرف کالن) یالگو عنوان(به یعملکرد یهاپهنه کل به نسبت

 ییافض ساختار خرد و کالن ارتباطات برهمکنش یسماتر ۵ جدول است.

 .دهدیم نشان را یکدیگر یرو بر گانه۱۱ مناطق

 یفضا از ییجز عمال استقالل، ینع در گانه۱۱ مناطق از هریک

 کلش خود اطراف یفضا به تنهانه و است یشخو از تربزرگ یرامونیپ

 دهدیم نشان ۴ جدول .پذیردیم یرثات یزن آن از بلکه بخشد،یم

 ستییبا مناطق از یک هر در عملکرد و کالبد در ییرتغ هرگونه بازخورد

 .شود گرفته نظر در یمناطق چه در



 ۲۳ رازیش یمطالعه مورد ؛یر یپذاز منظر ارتباط یانسجام فرم کالبد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Geographical Researches                                                                                                                                                        Volume 37, Issue 1, Winter 2022 

 هگان۱۱ مناطق ییفضا ساختار خرد و کالن اتارتباط برهمکنش ماتریس )۴ جدول

 یرازش شهر

 ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ منطقه

۱  ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ 

۲ ۱  ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ 

۳ ۱ ۱  ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ 

۴ ۱ ۱ ۱  ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

۵ ۰ ۱ ۰ ۱  ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ 

۶ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰  ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ 

۷ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰  ۰ ۰ ۰ ۱ 

۸ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰  ۰ ۰ ۱ 

۹ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰  ۰ ۰ 

۱۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰  ۰ 

۱۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰  

 
 ارساخت از معینی یفضاها یک هر ،یچیدهپ هشبک از حاصل یهابلوک

 تیموقع به توجه با که اندداده اختصاص خود به یاگونهبه را ییفضا

 رتیبت و یشآرا یریگشکل باعث ارتفاعی نقاط مقیاس مراتبسلسله در

 نیهمچن و شده شهر در یچیدهپ هشبک مراکز و پذیرارتباط مراکز یریقرارگ

 شهر ییفضا ساختار در مرتبط متقارن یهانظام یریگشکل باعث

 اعداد با هابلوک همحدود در هابلوک فرم یا یعملکرد یژگیو .شودیم

 ییرتغ یشهر  ریزانبرنامه توسط یطشرا حسب یکسان و متفاوت یمرز 

 .کندیم

 یهاوکبل در یچیدهپ هشبک مراکز و پذیرارتباط مراکز متناوب تکرار

 صورت به هستند ینیمع شکل و فرم یدارا چون ،شهر سطح

 شکل به ،متناوب تکرار بنابراین .هستند یصتشخ قابل هایییتکل

 آیندیم آنها یانم در که یقطعات و تکرارشونده یهابلوک معین

 یاهفرم یریگشکل به هابلوک در واقع قطعات یشآرا است. یمتک

 .شد منجر خوانا

 اشکال آمدنوجودبه باعث ،مشخص یهاربع حدود با قطعات وجود

 ثابت و مطلق یفضا ینا .شد یاساده یترو قابل و معین

 سبهمحا با قطعات یناهمسان شناسایی برای است. یریگاندازهقابل

 یازن که شهر از مناطقی )فشردگی و فرکتال بعد( قطعات یژگیو دو

 و کزمرا یریگشکل جهت یبسترساز  برای دارند کنترل یا ارتقا به

 یعبارت به .شد مشخص مراتبیسلسله ترکوچک مراکز یسامانده

 و نامنظم و منظم ساختارهای درنظرگرفتن با شهری ریزانبرنامه

 برای ییفضاها توانندیم شهر مناطق در واقع یخال و پر یفضاها

 یجادا یچیدهپ شبکه مراکز و پذیرارتباط مراکز پذیریارتباط گسترش

  .کنند
 رد قطعات یبندبخش و یچیدگیپ یزانم هدهندنشان فرکتال بعد

 فرکتال بعد از قطعات آن در که یامنطقه هر است. شهر بافت

 در فتهگر  شکل نامنظم یساختارها از یحاک باشند برخوردار یشتریب

 بافت از گرفتهشکل نامنظم یساختارها یتاولو است. منطقه آن

 ۶>۱>۴>۱۱>۱۰>۹>۲>۵>۳>۷>۸ از اندعبارت گانه۱۱ مناطق در یشهر 

 ۶ همنطق و یشهر  بافت نامنظم ساختار یشترینب یدارا ۸ ه(منطق

 ناطقم در گرفته صورت وسازساخت یزانم ی،فشردگ یزانم ).کمترین

 سازوساخت افزایش از حاکی باشد یادز یفشردگ بعد چقدر هر است.

 به سبتن فضا یشتربودنب یانگرب یزن سازوساخت کاهش و منطقه در

 یردگفش بعد یدارا که یمناطق است. منطقه در گرفتهشکل یهاتوده

 .هستند کنترل نیازمند دیگر مناطق به نسبت هستند یادز

 یبترت به بندییتاولو طبقه سه به کنترل برای مناطق مراتبسلسله

 بعد که مناطقی .شد بندییمتقس ۴=۱=۱۱=۱۰=۹=۵=۷>۲=۳=۸>۶

 و تقاار  یازمندن یگرد مناطق به نسبت و داشتند تریکم یفشردگ

 صورتبه بندییتاولو طبقه سه در یزن ،بودند وسازساخت یشافزا

 .شدند بندییمتقس ۸>۱=۱۱=۲=۳=۶>۴=۱۰=۹=۵=۷

  SPSS 22 افزارنرم در کندال ییهما یبضر همحاسب از استفاده با

 آمدهدستبه هاییتاولو اساس بر یاآ که شد پرداخته مهم ینا به

 ینب پذیریارتباط منظر از یمعنادار  یسازگار  که یرفتپذ توانیم

 دارد؟ وجود یرازش شهر مناطق
 است: زیر شرح به نتایج

 ،۰۵/۴ با برابر بلوک مرز عدد نفوذ حوزه برای رتبه میانگین -

 و ساخت کنترل ،۵۵/۶ نامنظمی ،۱۰/۴ پذیر ارتباط مراکز در تاثیرگذاری

 یبرخوردار  یزانم و ۶۵/۶ جمعیت ،۰۵/۳ ساز و ساخت ارتقا ،۱۵/۴ ساز

 یکالبد و یفرهنگ ی،اجتماع ی،اقتصاد مختلف یهاشاخص از

 یتجمع بندیولویتا به بندیرتبه یانگینم یزانم باالترین .است ۳۰/۳

 داشت. تعلق گانه۱۱ مناطق در

 ۷ آزادی درجه ،۲۲ دو کای ،۳۲۶/۰ کندال همایی ضریب -

 است. ۰۰۲/۰ معناداری سطح و

 ؛بود ۰۵/۰ از ترکوچک شدهمحاسبه معناداری سطح اینکه به توجه با

 منظر از معناداری سازگاری آمدهدستبه هایاولویت اساس بر

 در با بنابراین ؛شتدا وجود شیراز شهر مناطق بین پذیریارتباط

 طقمنا یریپذارتباط یتوضع در مدنظر موضع یتموقع نظرگرفتن

 در یریپذارتباط یتوضع یزن و آمدهدستبه هایبندییتاولو در

 مناطق ییفضا ساختار خرد و کالن ارتباطات برهمکنش یسماتر

 به یوعن به که یکالبد فرم عناصر بین یارتباطفرآيند  شهر، گانه١١

 شد. یفتعر ،شودیم منجر آن در منظم یدهسازمان
 

  بحث

 در رزهام تفصیلی، بازنگری طرح مبنای بر شیراز ریزیبرنامه فرآيند در

 هروزان الگوهای و (تراکم) جمعیت یفضای توزیع زمین، هسران مصرف

 لحاظ جمعیتی، سرشماری از مدهآدستبه اطالعات برحسب شهریدرون

 پهنه هر در معین کالاش با ساختمان) (قطعه، کالبدها است. شده

 هک هستند تروی قابل شهر فضایی ساختار در (R, S, M, G) عملکردی

 ریزیرنامهب عبارتی به شوند.می متصل یکدیگر به دسترسی هایشبکه با

 فیتیکی و حالت ایجاد بر سعی شدهتهیه بازنگری طرح طبق شیراز شهر

 هرش تلقی با شهر کالبدی فرم عناصر مابین (Coherence) انسجام از

 اب متقابل پیوند دارای و درونی ساختار از برخوردار کل یک عنوانبه

 در عمده هایگرایش شناخت طریق از که است داشته محیطی شرایط

 وضعیت اصالح برای کالبدی هایزمینه شهر، حیاتی وجوه از هریک
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 ولی ؛است گرفته نظر در شهر ارساخت در را آتی تحوالت پذیرش و فعلی

 فرآيند در ااجز  بین هپیچید روابط و شهر کالبدی فرم عناصر شناخت یرتاث

 اییفض هایکیفیت زیرا است؛ گرفته قرار غفلت مورد شهر ریزیبرنامه

 یک اجزای میان کمی ه(فاصل فضا ههندس به وابسته فقط شیراز شهر

 ههندس تفکر مبنای بر شهر ریزیبرنامه و شده گرفته نظر در فضا)

 تطابق و تمایز بدون ساختاری وجودآمدنبه باعث که بوده اقلیدسی

 هایکیفیت بایستی شهر در نقصان این رفع برای ،بنابراین شود؛می

 کالبدی رمف عناصر مابین روابط از که باشد مناسباتی به وابسته فضایی

 در هانسبت تشابه و مکانی هایتفاوت تشخیص شوند.می ناشی نیز

 کلیتی در که شودمی منجر منسجم ساختاری ایجاد به هاتفاوت

 ظرن در بدون است. یافته سازمان مراتبیسلسله صورتبه و هماهنگ

 رفتهگ نظر در قراردادی مونتاژ یک صورت به شهر منسجم کل این گرفتن

 شود.می
 عینی نگرشی با گذشته نظری تحقیقات اغلب از متمایز تحقیق این

 تاثیرات نمایش دنبال به انسجام، مفهوم به کاربردی رویکردی و

 رد جغرافیایی عنصر ترینکوچک عنوان (به هابلوک ترکیب نحوة

 شهری ریزیبرنامه در انسجام) (کیفیت همدیگر با شهری) بافت

  شود.می داده نشان شهری مناطق تحلیل سطح در مهم واین است

 هرش تفصیلی بازنگری طرح توسط شده ایجاد قابلیت به توجه با

 تاس کالبدی فرم در موجود پذیریارتباط که شد داده نشان شیراز،

 تعیین هک است پذیریارتباط این دیگر عبارت به آفریند.می کلیت که

 شکل خدمت در و هم با چگونه شهر کالبدی فرم اجزای که کندمی

 دنبال به پیشین تحقیقات آنکه حال یابند. گسترش و گرفته قرار شهر

 برقراری برای مقرراتی و ضوابط طریق از انسجام ایجاد برای راهی

 همکاران و مختارزاده اند.بوده شهر کالبدی فرم عناصر بین پیوستگی

[Mokhtarzadeh et al., 2018] را شهر کالبدی فرم انسجام 

 و کاربری و خیابان خیابان، و ساختمان بین سازگاری حاصل

 مهاجری دانستند. مراتبسلسله و مقیاس بر تاکید با ساختمان

[Mohajeri, 2006] سلسله پیوند و اتصال حاصل را انسجام نیز 

 ازگاریس اختالط، و تنوع معابر، شبکه تنوع اختالط و مقیاس -مراتب

 در دپیون اتصال و اندازه و ابعاد تناسب و هاکاربری متعادل توزیع و

  است. نموده بیان هابلوک و آنهاساختم

 هرش جزء ترینکوچک عبارتی به یا »شهری بلوک« ،حاضر مطالعه در

 افتب واحد ترینابتدایی و شده محصور اطراف یآنهاخیاب توسط که

 نهاآ ترکیب کیفیت تا است شده انتخاب شود،می محسوب شهری

 و »مقیاس« اصل دو براساس پذیریارتباط در همدیگر با

 مطالعه در که است حالی در این شود. بررسی »مراتبسلسله«

 »خیابان« [Mokhtarzade et al., 2018] همکاران و مختارزاده

 ناصرع سایر اتصال پیوند اصلی عامل و فرم عنصر ترینمهم عنوان به

 به مراتبسلسله و مقیاس اصل دو همچنین است. شده معرفی

 یگریکد با ترکیب در عناصر اتصال و پیوند اصول ترینمهم عنوان

 العهمط در مراتب سلسله و مقیاس اصل دو از استفاده شدند. معرفی

 دو این تمایز اما است حاضر مطالعه با همسو همکاران و مختارزاده

 مطالعه و شهری بلوک حاضر: (مطالعه انتخابی سطح در مطالعه

  است. خیابان) :مختارزاده

 هنحو از شهر کالبدی فرم بطن در شونده تکرار الگوی و نهفته نظم

 هرابط بررسی با که است شده ایجاد شهری هایبلوک رابطه و چیدمان

 ،اطراف هایبلوک با کالبدی فرم اصلی عنصر عنوانبه بلوک هانداز 

 دش مشخص نفوذش، هحوز  در و مراتب سلسله در بلوک هر پذیریارتباط

 کل کی از کالبدی فرم اصلی جزء عنوانبه هابلوک اتصال قابلیت که

 هایبلوک در پذیریرابطه ماهیت این دارد. وجود شیراز) (شهر واحد

 عنصری عنوانبه شهر هایبلوک از یک هر که داد نشان شیراز شهر

 طهراب در ارتباطی مراتبسلسله یک در دیگر هایبلوک با مستقل

 توانمی شهر هایبلوک هایرابطه تمام گرفتن نظر در با لذا است؛

 ریزیبرنامه در را کالبدی فرم عناصر بین (Integration) پیوند

 نمود. لحاظ

 ناختش طریق از کالبدی فرم در موجود تمایز و تطابق گرفتن درنظر با

 ناطقم در بندیپهنه و ساختمان قطعه مابین که پذیریارتباط روابط

 عناصر منظم دهیسازمان با که هاییفرآيند به توانمی دارد وجود

 افت.ی دست زد،سامی مرتبط یکدیگر به را شیراز شهر کالبدی فرم

 طریق از اطرافش محیط با کالبدی فرم در تغییر ثیرتا تطابق

 و بررسی شهر مناطق از یک هر در خرد -کالن ارتباطات برهمکنش

 عالوه شیراز شهر هگان۱۱ مناطق از هریک در تغییر که شد مشخص

 یرگذارثات خود اطراف فضای در موجود کالبدی فرم عناصر بر اینکه بر

 هنداز ا تمایز در گذارد.می ثیرات نیز دیگر مناطق کالبدی فرم در است

 بررسی طریق از کالبدی فرم قطعات شدهاشغال ارزهم فضاهای

 مناطق در قطعات خالی و پر فضاهای و نامنظم و منظم ساختارهای

 یکالبد فرم منظم دهیسازمان برای شهر مناطق بندیطبقه گانه،۱۱

 رمف در بلوک هر بودن متمایز بررسی با دیگر عبارت به گرفت. صورت

 ش،اطراف محیط با آن بیقتط و دیگر هایبلوک به نسبت کالبدی

 طریق از مناطق سایر روی بر مناطق از یک هر ثیرگذاریتا اولویت

 از هریک در تغییر هرگونه لذا شد. مشخص پذیریارتباط نفوذ هحوز 

 ایبر  ورودی صورت به که سازدمی فرآيند یک کالبدی فرم عناصر

 کار هب کالبدی فرم در آن با ارتباط در دیگر عناصر منظم دهیسازمان

  شود.می برده

 ارید که است شیراز شهر کالبدی فضای ویژگی انسجام، بنابراین

 و دارند همپوشانی یکدیگر با که است مختلفی پذیرارتباط مراکز

 از فادهاست هندسه در پیوستگی و (وحدت کالبدی فرم پذیریارتباط

 اختارس یک در شیراز شهر کالبدی فرم که دهدمی نشان کالبدی) فرم

 تحقیق در آنچه مانند کالبدی فرم اینکه نه است واقع منسجم

 یدآ حساب به منسجم ساختار یک شده عنوان فر فروغی و بحرینی

[Bahreini & Froughi-Far, 2015]. با مطالعه این نتایج 

 هیارا ار  متمایزی نتایج و نیست همسو فر یفروغ و بحرینی هاییافته

 حسط هایبلوک از هریک پذیری،رابطه ماهیت به توجه با نماید.می

 یریپذرابطه مراتبسلسله سطوح در پذیریرابطه فاصله دارای شهر،

 عنوان (به شیراز شهر همحدود درون متمایز عملکردهای و فرم با

 کرارت پیوستههمبه و متناوب هایکلیت صورتبه یکپارچه) کلیت

 با توانمی را شیراز شهر شکل بودنمنسجم میزان و شوندمی
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 بر ه،مطالع این در نمود. تبیین شهر کالبدی فرم اجزاء پذیریارتباط

 فرآيند در شهرها فضایی ساختار به یکپارچه نگرش ضرورت

 در هک نگرشی است. شده تاکید شهرها فضایی ساختار ریزیبرنامه

 از مطالعات در که امری است. مطرح پیچیدگی اصل فهم راستای

 شودمی تاکید آن به نیز جیانگ و چن ،توالیی ،الکساندر

[Tavalaee, 2002; Jiang, 2013; Chen, 2016]. این ثیرتا 

 تبع به و شهرها فضایی ساختار گیریشکل هنحو بررسی در نگرش

 موضوع بر شهرها ساختار برای فضایی ریزیبرنامه فرآيند در آن

 قرن یک طول در اگرچه که روابطی دارد. کیدات »روابط« کلیدی

 عمل رد و است بوده توجه مورد فضایی ریزیبرنامه فرآيند در گذشته

 مشاهده آنها وجود غیره، و کاربری تراکم، سطوح، ها،سرانه قالب در

 از ثرامت جغرافیایی فضای یک در کماکان روابط این لیکن ،شودمی

 وشر یک قالب در ریزیبرنامه به مدرن دنیای نگرش از ناشی سادگی

 دهش تعریف و مشاهده شهرها برای اقلیدسی ناب هندسه و مهندسی

 یچیدهپ و تو در تو روابطی شهر در که شد اثبات تحقیق، این در .است

 طریق از ریزیبرنامه به نگرش در تحول ضرورت امر این و دارد وجود

 برای ار  فرکتال روابط به اقلیدسی روابط از »روابط« مفهوم بازتعریف

 هرهاش ساختار ضاییف ریزیبرنامه در یکپارچه رویکرد به دستیابی

 ستا این مبین پذیریارتباط که شد اثبات همچنین دهد.می نشان

 نه دارد وجود منسجم ساختار یک در شیراز شهر کالبدی فرم که

 آید.می حساب به منسجم ساختار یک شهر کالبدی فرم اینکه

 بدون یرازش  شهر ریزیبرنامه فرآيند حاضر، مطالعه نتایج کلیه براساس

 قدن قابل جنبه سه از انسجام، محوریت در پذیریارتباط نمودن لحاظ

 است.

 هرش ییفضا ساختار در مقیاس هر در که معین اشکال با کالبدها -١

 شوند؛یم متصل یکدیگر به یدسترس یهاشبکه با هستند یتور قابل

 رب هایکاربر و  استقرار عملکردها یرازش شهر یبندپهنه نظام در اما

 مورد پذیریارتباط در آنچه و ستآنها متقابل یراتثات ینهزم مبنای

 اب هاکانون ینب رابطه صرفا شودیم واقع شهری ریزانبرنامه توجه

 زا یحاک که است متفاوت عملکرد با هاکانون یا و مشابه عملکرد

 ست.ا شهر یاییجغراف یفضا عناصر ینب رابطه گرفتنیدهناد

 یرازش شهر یبندپهنه نظام در شدهیفتعر یهندس یبترت و نظم  -٢

 رایب اییهپا عنوان به را آنهاساختم که است یضوابط و قواعد از یحاک

 ی،عموم خدمات با رابطه در و پهنه هر در تراکم توسعه، کنترل

 مبنای بر صرفا وسازهاساخت و گرفته نظر در آمدوشد یمحورها

 .شودیم انجام یعملکرد هپهن حسب شدهیفتعر مقررات و ضوابط

 و شکل انسجام ،شودیم گرفته یدهناد یشهر  یزربرنامه یدد از آنچه

 ینابم یدیمف روابط یجادا به که است شهر ییفضا ساختار در ایینهزم

 هرش ییفضا ساختار در اختالل یجادا از و شودیم منجر ساختار عناصر

 .کندیم یریجلوگ

 بر یمبتن ی؛شهر  هتوسع یهاطرح در یبندپهنه نظام راهبرد .٣

 تناسب طبقات، تعداد و بناها ارتفاع نظر از که است ییهامحدوده

 یراضا یکاربر  یکل نوع و یساختمان تراکم با و شدهساخته یفضاها

 همشاب نسبتا یتوضع در محدوده، در استقرار به مجاز هاییکاربر  یا

 یبندپهنه نظام در یشهر  عناصر لذا .گیرندیم قرار هم به یکنزد یا

 رتباطا یکدیگر با وابسته یهافرم و تشابه تقارن، یقطر از تنها مذکور

 تارساخ در یشهر  یهاکانون منظم یریقرارگ به صرفا که کنند برقرار

 یدهادن ییفضا ساختار یریگشکل در آنچه .شودیم منجر شهر ییفضا

 اختارس در توزیع یکنواختی( تراکم تابع یانم ارتباط شودیم گرفته

 )هرش ساختار در فضا (پرکردن تراکم میزان افزایش و )شهر فضایی

 .است

 محوریت گرفتن قرار منظور به پیشنهادات برخی ،راستا درهمین

 است. هارای قابل شهرها ریزیبرنامه فرآيند در انسجام

 برای یناهمگن هاییاسمق مراتبیسلسله سطوح تدوین -

 شهرها در مراتبیسلسله یهانظام
 مراتبیسلسه هاینظام در نفوذ حوزه کلی الگوی تدوین -

 نقش تعیین برای نیازها و ودموج کمبودهای شناخت برای شهرها

 رب شهرها مراتبسلسه هر در نفوذ حوزه بررسی و هانفوذ حوزه آن آتی

 کدیگری
 مختلف سطوح در لوژیکیتوپو مراکز کردن مشخص -

 ینا بین ارتباط شناخت و محلی ای،زیرمنطقه ای،منطقه جغرافیایی،

  اقتصادی -اجتماعی ابعاد سایر کارایی بررسی در مراکز
 

  گیرییجهنت

 تارساخ یک در شهرها یکالبد فرم که است ینا ینمب پذیریارتباط

 هب منسجم ساختار یک شهر یکالبد فرم ینکها نه دارد وجود منسجم

 و شهر سطح هایبلوک شدهتعریف مرز عدد به توجه با .یدآ حساب

 اقعو هایبلوک مابین فضایی، ساختار خرد-کالن الگوهای برهمکنش

 کبلو دو اگر تنها و اگر دارد وجود پذیریارتباط الگوی شهر سطح در

 نقاط زا یمراتبسلسله سطح یک به متعلق دارند یکسانی مرز عدد که

 شهر جممنس شکل شهری ریزیبرنامه بعد در بنابراین، باشند. یارتفاع

  .است پذیریارتباط الگوی از ناشی شیراز
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 گزارش وجود ندارد. یبرا یمورد :یاخالق یهاهیدییتا
 اسوم ب نویسنده یمقاله حاضر مستخرج از رساله دکتر  :منافع تعارض

 یریپذیاسبر اساس مق یرازشهر ش ییساختار فضا ینهبه یالگو« عنوان

 ییراهنما به وی شهر  یزیربرنامه و یاجغراف تهدر رش »شهر یاییجغراف

 است. نور یامپ دانشگاه در دوم نگارنده مشاوره و اول نگارنده
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