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Evaluation of Physical-Spatial Cohesion of the Old City 
Texture of the Iranian-Islamic city based on Space 
Syntax Method (Case Study: Old Texture of Sonqor)
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Multi-level complexity in terms ...; [Hakimian P, Lak A; 2019] Exploration of physical integration ...; 
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one ...; [Karbalaei Hossini Ghiyasvand A, Soheili J; 2019] The role of environmental physical ...; [Kiani 
A, et al; 2009] The evolution of the identity of ...;  [McCahil C, Garrick NW; 2008] The applicability of 
space ...; [Miralami S, Safari H; 2020] Evaluation of the wayfinding process ...;[Mohamadi H, Behshid 
Husseini S; 2017] Predicting the performance of traffic ...; [Mohamadi J, Doosti Irani L; 2010] An 
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A, et al; 2014] EmpowermentStrategies for suburbanites ... [Sharghi A, et al; 2020] Analysis and 
evaluation of factors ... [Soltani Fard H, et al; 2015] Analysis of urban historic ... [Tavakolinia J, et al; 
2016] Capability of an Iranian-Islamic ... [Zaali N, et al; 2016] Strategic planning for the organizing ... 
[Zangeneh N, et al; 2020] Evaluation of privacy in different ... 

Aim An important way to identify an Islamic-Iranian city is to study its ancient texture and Islamic values. 
The dynamic nature of urban behaviors has prompted experts to adopt new methods to simulate urban 
designs. This study aims to study the physical-spatial coherence of the Islamic-Iranian city through a 
case study of the old texture of Sonqor using the space syntax method in three different time periods.
Methodology Present study is a causal comparative qualitative one and to collect the data, library and 
field study techniques and for data analysis, Space Syntax method and Depthmap software package 
version 10 on old contexture of Sonqor City are utilized.
Findings Results showed the increased correlation of the old texture of Sonqor in the studied periods, 
which indicates the increased integration of the old texture with the whole urban structure of the city 
under study. Furthermore, the average depth of the space rose from 1.43 to 1.55 in the current situation 
and to 1.39 in the approved plan for organizing the worn-out texture of Sonqor, which seemed reasonable 
with regard to the physical changes and the development of the road network in this city.  According to 
the numerical values of the index of connectivity, it can be said that the relationship of the current spaces 
in the old texture of the city and other spaces in it has raised. 
Conclusion The plan on organizing Sonqor urban decay had positive results and it can integrate and 
improve the cohesion of Sonqor urban decay and, it can prevent its further isolation.
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 چکیده 

 بافت مطالعه ،اسالمی-ایرانیشهر  شناختبرای  مهم یهاموضوع از یکیاهداف: 

پویایی رفتارهای شهری سبب شده است . است آن شهرهای اسالمی و ارزش قدیم

ی نوین استفاده هاروشهای شهری از سازی در طرحکه متخصصان برای شبیه

ر فضایی بافت قدیم د-هدف این پژوهش ارزیابی و سنجش انسجام کالبدی. کنند

اسالمی ضمن مطالعه بافت قدیم شهر سنقر در سه بازه زمانی متفاوت -شهر ایرانی

 . بود از ادوار گذشته آن

 هادادهآوری و برای جمع استی اسهیمقاپژوهش حاضر، کمی علی شناسی: روش

از روش چیدمان  هادادهبرای تحلیل  ومطالعات میدانی بود  ی واکتابخانهاز روش 

 روی نقشه بافت قدیم شهر سنقر استفاده شد.  Depthmap 10افزار فضا و نرم

 پیوندیمتوسط مقدار هم دهنده افزایش: نتایج حاصل از پژوهش نشانهاافتهی

بافت قدیم شهر سنقر در مقاطع زمانی مورد بررسی بود که گویای افزایش 

 . از طرفی، متوسطاستشدن بافت قدیم با کل ساختار شهری شهر سنقر عجین

درطرح مصوب  ٣٩/١در وضع موجود و نیز مقدار  ٥٥/١به  ٤٣/١عمق فضا از 

سنقر رسیده است که با توجه به تغییرات کالبدی ساماندهی بافت فرسوده شهر 

آمده منطقی به نظر رسید. با توجه به مقادیر عددی وجودتوسعه شبکه معابر بهو 

گفت که میزان ارتباط فضاهای موجود در بافت قدیم شهر  توانیمشاخص اتصال 

 با سایر فضاهای شهر افزایش یافته بود. 

طرح ساماندهی بافت فرسوده شهر سنقر دارای نتایج مثبتی بوده و گیری: نتیجه

موجب یکپارچگی و افزایش انسجام بافت قدیم شهر سنقر شود و از  تواندیم

 طرفی نیز از انزوای بیشتر آن جلوگیری کند. 

 اسالمی، سنقر-بافت قدیم، چیدمان فضا، شهر ایرانیکلیدواژگان: 
 

 ۰۳/۱۱/۱۴۰۰ تاريخ دريافت:

 ۲۲/۰۱/۱۴۰۱ تاريخ پذيرش:
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 مقدمه 

 و به کنندیمختلفی را تجربه م یهاشهرها در طول حیات خود، دوره

زمان و به منظور ادامه حیات، دچار تحول و  یهاتیفراخور واقع

ترین از جمله مهم. [Zaali et al., 2016] شوندیدگرگونی م

، دیآیمیی که در شهرهای معاصر به وجود هابیآستغییرات و 

فضایی است که عمدتًا این تغییرات در -رفتن انسجام کالبدیازبین

 & Bahrainy] دهدیمبافت قدیم شهرهای معاصر رخ 
Foroughifar, 2017] .شهرهای شکل دگرگونی حاصل تغییر این 

 در تغییرواسطه  به ،١٣٤٠دهه شدن در مدرن از پس ایران

 رد تغییر آن، دنبال به سیاسی و و اجتماعی اقتصادی، ساختارهای

 جای به تا شهرهای معاصر شد موجب کهاست  زندگی سبک

 چندپاره داشته و گسسته بافتی کالبد، در انسجام از برخورداری

 ینکهاول ا. است اهمیت حائز انسجام به دستیابی جنبه دو از. باشند

گی زندگی بست محیط کلیت از یکپارچه و منسجم تصویری حصول

 جامانس به دستیابی لزوم به انسجام کالبدی آن دارد. دومین جنبه،

تعامل میان اجزای مختلف شهر  و پیوند برقراری منظور به کالبدی

 لیتک یکدیگر، از اجزاشدن مجزا و رابطه این رفتنکه با ازبین است

 ,Bahrainy & Foroughifar] ردیگیممورد تهدید قرار  شهر
 یزندگ محل شهر اساس بر افراد هویت از بخشی . در گذشته[2017

، ی شهریهاشدن بافتچندپاره با امروزه اما ،شدیمتعریف  آنان

 و در درجه اول شهرها کلی یکپارچگی و انسجام رفتنازبین شاهد

شدن سپرده به فراموشی در نتیجه و شهرها در موجود هویت تضعیف

 Sharghi et]هستیم  در درجات بعدی، انسانی هویت از بخشی
al., 2017] . 

ی دارد. از دیدگاه اژهیواسالمی جایگاه -انسجام در شهر ایرانی

اسالمی، شهر دارای نظم هماهنگ یا بانواخت -گرای ایرانیوحدت

ای ی هندسی است که در قالب هندسههاشکلبوده و موجد 

 اندافتهالگوهای طبیعی با یکدیگر پیوند یفراآگاهانه در 

[Hakimian & Lak, 2019] .در  و انسجام عدم توجه به تعادل

ساختار شهری و بافت قدیم شهر در گذشته نه چندان دور سبب 

 Safaeipour & Modano] شهر شده است یهادوگانگی در بافت
Joibari, 2016]. با اسالمی نیز -، شهرهای ایرانیدر این میان

تر مشابه یا حتی بزرگ یهاجهانی، چالش یهایاثرپذیری از دگرگون

کالبدی، تاریخ، فرهنگ  یهایژگی. با وجود آنکه وکنندیرا تجربه م

بر برخی مبانی استوار بوده،  اسالمی-ایرانیو سنت زندگی شهرهای 

داری، دگرگون شده و سرمایه اما با تاثیرپذیری از فرهنگ غربی و

اند که به آسانی میراث تاریخی ل گرفته و آفریده شدهشهرهایی شک

منحصر خود را از دست داده و اصل زندگی اسالمی را  یهایژگیو و

 . [Tavakolinia et al., 2016]اند به فراموشی سپرده

قابل مطالعه برای شناخت شهر و نحوه  یهایکی از موضوع

 & Mohamadi] تگیری آن، مطالعه بافت قدیم آن شهر اسشکل
Doosti Irani, 2010]. های شهری به دلیل ارزش یهااین بافت

بافت  چراکهت؛ فرهنگی نیازمند حفظ، احترام و بازآفرینی اس-یتاریخ

عنوان هویت و تبلور فرهنگ آن شهر فرسوده و ناکارآمد تاریخی به

 از بسیاری همراهی عدم اما. [Kiani et al., 2009] است

کاهش  موجب جدید، زندگی الزامات با فرسوده و ی قدیمیهابافت

 هامحله این ساکنان مکان به بستگیدل کاهش نیز و زندگی کیفیت

همزمان با بروز مشکالت . [Sadrian et al., 2014] است شده

 یهامختلف، توجه به بافت یهاها بر حوزهمختلف و تاثیرات آن

ها، به موضوعی جدی و محوری قدیمی و فرسوده و رفع ناپایداری آن

 یهامداخله در بافت یهادر شهرها تبدیل شده است. از جمله برنامه

بهسازی و نوسازی هستند  یهافرسوده شهری، طرح

[Poorahmad et al., 2010] . 
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که به مطالعه ساختار و پیکربندی  ییهاو روش هاهیاز جمله نظر

 (Spacesyntax) ، نظریه چیدمان فضاپردازدیفضای شهری م
 مبنای بر فضا چیدمان روش. [McCahil & Garrick, 2008]است

 این. گرفت شکل استدمن فیلیپ و الکساندر کریستوفر مطالعات

 شد گزارده بنیان هنسون و هیلیر توسط ١٩٨٤سال  در روش

[Mohamadi & Husseini , 2017] . این تئوری معتقد است که

فضاهای شهری محصول روابط اجتماعی بوده و ارتباط بین فضاهای 

 ,Sadek & Shepley] کندیشهری اهداف اجتماعی را دنبال م
به  وعمصن محیط فضایی ساختار تبدیل با تکنیک در این. [2016

 صورتبه  آن مختلف فضاهای میان روابط گرافیکی، الگوهای

 ،هاداده این از تحلیل طوری که به ،شودیم ارایه ریاضی یهاداده

کنندگان میان کالبد محیط و رفتار استفاده متقابل روابط به توانیم

فضا  چیدمان نظریه . مزیت[Zangeneh et al., 2020]آن پی برد 

 برای و نکرده رها راهکار خأل در طراحان را و محققان که است آن

 دهدیم قرار نها آ اختیار در نام چیدمان فضا به را ابزاری بهتر،درک 

[Miralami & Safari, 2020] . بر اساس منطق حرکت طبیعی

، حرکت در فضا بیشتر از هر عامل دیگری کندیبیان م هیلیرکه 

 Hillier] شدن فضاها در کنار یکدیگر استمتاثر از چگونگی چیده
et al., 1993] .آمده از پیکره وجوداست حرکت بهمعتقد  هیلیر

-ماعیاجت یهاتیفیدهی به کباالیی در شکل یهالیفضایی، پتانس

های جداافتاده را از نظر بافت تواندیاقتصادی داشته و توجه به آن م

 & Hillier]پیوند سازد فضایی با دیگر مناطق شهری هم
Vaughan , 2007]یهاهی. در روش چیدمان فضا با توجه به پا 

که هر کدام به طور خاصی  شودیپارامترهایی تعریف م ،نظری آن

که خصوصیت کارکردی  دهندیفضا را مورد تحلیل و بررسی قرار م

 ها به طور مختصر به شرح زیر هستند: آن

بندی فضا مفهوم ترکیب نیتری: اصل(Integration) پیوندیهم-

ارزش میزان : ف کردچنین تعری توانیپیوندی را ماست. مفهوم هم

پیوندی هر خط (فضا)، میانگین تعداد خطوط (یا فضاهای) هم

 Raford]د آن به تمام فضاهای شهر رسی واسطی است که بتوان از
Ragland, 2004; Penn, 2003] .نشانگر نقطه پیوندیهم 

 درجه ،ترنییاپ سیستمی یا کلی سیستم از نقطه جدایی یا پیوستگی

 ,Karbalaei Hossini Ghiyasvand & Soheili] است دو،
2019] . 

 که شودی: به عنوان تعداد نقاطی تعریف م(Conectivity)اتصال -

 کند. می نقطه به طور مستقیم با نقاط دیگر ارتباط برقرار

: پارامتری است که درجه اختیار نقطه را از (Control)کنترل -

 . کندیممشخص  ،ها متصل شده استنقاطی که به آن

گیری عمق بر اساس : مبنای شکل(Mean Depth)میانگین عمق -

است که برای گذر از نقطه به نقاط دیگر باید طی  ییهاتعداد قدم

 متعددی بین مراحلکه  شودیشود. نقطه در صورتی عمیق خوانده م

 د. آن و دیگر نقاط موجود باش

شده در مورد چیدمان فضا، این روش بر اساس مبانی گفته

ها ترین آنکاربردهای متنوع و فراوانی یافته است که برخی از مهم

عبارتند از کشف و تجزیه و تحلیل ساختار اصلی شهر، بررسی حجم 

 یهایشهری، طراحی کاربر  یهایکاربر  یابیمکانتردد عابر پیاده، 

تحلیل بنا در  و سنجش احتمال بزهکاری، ویژه شهری مانند مترو

 . [Brösamle et al., 2007]بعد عمودی 

ارزیابی و تالش برای احیای حیات گذشته شهرها با بحث انسجام 

کالبدی فضایی بافت قدیم شهرها ارتباط تنگاتنگی دارد و با آن گره 

خورده است. به نحوی که اگر بافت قدیم و جدید شهر منسجم نبوده 

طع یا حذف شود، کلیت و انسجام آن ها قو روابط و پیوند میان آن

نقر سشهر بافت قدیم از بین رفته و حیات شهر به مخاطره می افتد. 

 نیتردر زمانی مناسب بوده وخاستگاه اولیه شهر سنقر  هم که زمانی

نیز از این مسائل و مشکالت مستثنی  مکان سکونت در شهر بوده

امروزه به دلیل معضالت و مشکالت مختلف اجتماعی،  و نبوده

 و به صورت فرهنگی، اقتصادی و کالبدی جاذبه خود را از دست داده

 همچنین و ی شهر سنقر دیده شودهامحدودهبافتی جدا از سایر 

های مختلف جامعه با پایگاه و منزلت اجتماعی محل استقرار گروه

 و دگرگونی موضوعحاضر پژوهش . بنابراین در متفاوت شده است

ی بررس ضمناسالمی -فضایی شهر ایرانی-ساختار کالبدی انسجام

با استفاده از روش چیدمان  ،نمونه موردی بافت قدیم شهر سنقر

فضا در سه مقطع زمانی مختلف شامل یافت قدیم شهر در سال 

، وضعیت موجود و نیز در طرح ساماندهی بافت فرسوده مورد ١٣٣٠

و همچنین تاثیرات طرح پیشنهادی بهسازی و  رفتگمطالعه قرار 

نوسازی که برای این بافت تهیه و تصویب شده بود بر میزان انسجام 

 کالبدی فضایی بافت مورد نظر، بررسی شد. 
 

 شناسیروش

-نظر ماهیت، توصیفی از و کاربردی هدف، نظر از پژوهش این

و  ١٤٠٠سال ی بود که در اسهیمقاروش تحقیق نیز علی  تحلیلی و

 مطالعات طریق از، در دو بخش انجام شد. به طوری که در گام اول

ه برداری، نقشاول (با ابزار فیش دست مدارک و اسناد و یاکتابخانه

گردآوری و  به های میدانی (روش مشاهده)،و کروکی) و روش

 پیشینه و نظری مبانی به اطالعات مربوطها دادهدهی سازمان

وجو و انتخاب محتوای مرتبط با موضوع جستتحقیق از طریق 

و از روش تحلیل محتوا برای دستیابی به چارچوب  پرداخته تحقیق

معطوف به انسجام کالبدی بافت قدیم استفاده شد؛ سپس در گام 

مورد  یاهترسیم نقشه و با فضا ریاضی نحو روابط از استفاده با دوم،

 میزان محاسبه و روش محوری، به Depthmap 10افزار نرم در نظر

شد. بدین منظور ابتدا  پرداخته هر کدام از پارامترهای مورد بررسی

ی محدوده مورد مطالعه در تصویر و هاابانیخنقشه خطوط مرکز 

 افزار واردی زمانی مد نظر ترسیم و در نرمهابازهی مربوط به هانقشه

ترل و اتصال پیوندی، عمق، کنو پارامترهای تحلیل شامل هم

و محاسبه  SPSS 22افزار گیری از نرمهمچنین با بهرهمحاسبه شد. 

ضریب همبستگی پیرسون، میزان همبستگی بین پارامترها و 

 نهایت دری همپیوند، عمق، کنترل و اتصال پرداخته شد. هاشاخص

 امانج تطبیقی یاسهیمقامربوطه  بخش از حاصله نتایج میان در
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بیقی بررسی تط افزاری،نرم یهاداده و آنالیز بررسی به توجه گرفت. با

، وضع موجود و طرح ١٣٣٠ وضعبت بافت قدیم شهر سنقر در سال

پیشنهادی ساماندهی بافت فرسوده شهر سنقر بر اساس چارچوب 

 انجام گرفت.  هانقشهآمده و نیز از طریق تحلیل دستبه

 اب آن ستاهایرو از بسیاری و است تاریخیدارای قدمت شهر سنقر 

 هزار دارای قدمت چند مادها و به دوره مربوطها آن اسامی به توجه

 و لمغو حمله از بعد بوده که قبًال قریه سنقر نیز شهر است و ساله

در زمان صفویه شهرستان است.  رفته آبادانی به دینور رو ویرانی

مناطق  از تعدادی دیگر اسدآباد که آن زمان چاردولی نام داشت و

رکز م به عنوان شهرستان و این بود سنقروکلیایی شهرستانجزء 

و ها نامه درتاریخ آنچه بر اساس بود و مطرح از حاکمیت بخشی

 نیرو تامین برای مکانی شهرستان این است، آمده هاالمعارفدایره

اوز تج با مقابله برای یروتامین ن رابطه با در برای حکومت بود و

که به ر سنقشهر . بافت قدیم است داشته توجه قابل سهم بیگانگان

خاستگاه  عنوان نمونه موردی در این پژوهش، انتخاب شد، زمانی

 مکان سکونت در شهر بود نیتردر زمانی مناسب و اولیه شهر سنقر

زه به امرو و ی قدیم مستثنی نبودههابافتکه از مسائل و مشکالت 

، فرهنگی، اقتصادی و دلیل معضالت و مشکالت مختلف اجتماعی

و به صورت بافتی جدا از سایر  کالبدی جاذبه خود را از دست داد

 یهامحل استقرار گروه همچنین و ی شهر سنقر دیده شدهامحدوده

 Shamai] مختلف جامعه با پایگاه و منزلت اجتماعی متفاوت شد
et al., 2014] . 

 

 هاافتهی
 قدیم بافتفضایی -مطابق با روش شناسی تحقیق، ساختار کالبدی

، وضع موجود و طرح ساماندهی بافت ١٣٣٠ دوره سهدر  سنقرشهر 

 و تحلیل مورد بندیپیکره بازنمایی وسیله فرسوده این شهر به

 ختارسا تحلیل فضا، رهیافت چیدمان بر اساس. گرفت قرار مقایسه

 ازب فضاهای محوری از خطوط نقشه تهیه نیازمند فضایی-کالبدی

 باز فضاهای مجموعه از ساختاری محوری شامل نقشه. است شهری

 جادای دسترسی و دید خطوط نیتریطوالن اساس بر که است شهری

شده است. این خطوط محوری برای هر کدام از موارد مورد نظر 

 ). تحلیل٤-٢ی هاشکلوارد شد (  Depthmapافزار ترسیم و به نرم

 ایپارامتره محاسبه و گرافیکی صورت دو به بخش این در هاافتهی

 تحلیل در بر این اساس. شده است ارایه دوره هر در فضایی

 شهر فضاهای پیوند در را نقش ترینمهم که خطوطی ساختاری،

 در خطوط این. شوندیم مشخص تررهیتصورت قرمز و  به دارند

  .دارند مرکزی ماهیت نظر این از واست  شهر ساختار معرف حقیقت
پیوندی، اتصال، کنترل و عمق را در نقشه ، وضعیت همهانقشهاین 

، وضع موجود و طرح ساماندهی بافت فرسوده شهر سنقر ١٣٣٠سال 

رنگ زرد و قرمز نشانگر باالترین میزان در  هانقشهنشان داد. در این 

ی که . در واقع مسیرهایاستی چیدمان فضا هاشاخصهر کدام از 

ها در طیف سبز، قرمز و زرد قرار دارد از مقدار باالتری برخوردار رنگ آن

 بندی اصلیاستخوان عنوانبهاین محورها  رسدیم نظربهو  هستند

. خالصه نتایج مربوط به میزان هر کدام کنندیماین محدوده عمل 

 آورده شده است.  ١ی مورد نظر در جدول هاشاخصاز 

 
ی اتصال، کنترل و عمق در طرح هاشاخصمعیار انحراف±میانگیننتایج ) ۱ جدول

 بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر سنقر

 اتصال کنترل عمق پیوندیهم پارامترهای فضایی

 ۵۴/۲±۱۷/۰ ۳۸/۰±۱۷/۰ ۴۳/۱±۲۴/۰ ۵۹/۱±۸۱/۰ ۱۳۳۰سال 

 ۰۵/۲±۰۳/۱ ۴۴/۰±۱۵/۰ ۵۵/۱±۲۰/۰ ۲۰/۱±۵۹/۰ وضع موجود

 ۳۳/۲±۳۳/۱ ۴۰/۰±۱۴/۰ ۳۹/۱±۲۰/۰ ۴۳/۱±۶۹/۰ طرح ساماندهی

 

همچنین به منظور بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط بین 

ی زمانی مورد مطالعه از آزمون هابازهی چیدمان فضا در هاشاخص

 ).٢همبستگی پیرسون استفاده شد (جدول 

 

 
 ١٣٣٠شهر سنقر در سال  میب) اتصال، ج) کنترل و د) عمق بافت قد م،یبافت قد یوندی؛ الف) همپ یهاشاخص ینقشه محور ) ٢شکل 
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 در وضعیت موجود بافت قدیم شهر سنقرب) اتصال، ج) کنترل و د) عمق  م،یبافت قد یوندی؛ الف) همپ یهاشاخص ینقشه محور ) ٣شکل 

 

 

 
 بافت فرسوده شهر سنقر ینوساز -یب) اتصال، ج) کنترل و د) عمق در طرح بهساز  م،یبافت قد یوندی؛ الف) همپ یهاشاخص ینقشه محور ) ٤شکل 

 

 
 های زمانی مورد بررسیهای چیدمان فضا در بازهمیزان همبستگی بین شاخص )۲جدول 
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 بحث

 ، متوسط۱۳۳۰نقشه سال  در گرفته صورت یهالیتحل مطابق با

 ۵۹/۱ا ب برابر بافت قدیم شهر سنقر برای پیوندیهم فضایی پارامتر

پیوندی باالی معابر هم مقدار تحلیل این در توجه قابل نکته. بود

شدن متقاطع در مرکز محدوده مطالعاتی است که در دوران مدرن

 از احداث شد و بازار نیز در اطراف همین معابر قرار دارد که بیشتر

بازار و  بر این اساس. است پیوندی سایر معابر محدودههم میزان

 وندیپیهم مقدار باالترین دارای ۰۵/۵پیوندی هم معابر مرکزی با

 فضایی-یکالبد نقش بر تاکیدی حقیقت در ویژگی بودند. این فضایی

 ترهاپارام دیگر . تحلیلاست نیز شهری عناصر دیگر در ارتباط بازار

. است ۴۳/۱با  برابر دوره این در فضا عمق متوسط که دهدیم نشان

 میزان با عکس رابطه فضای شهری در عمق میزان کلی طور به

ا برابر ب دوره این در اتصال مقدار متوسط همچنین. دارد پیوندیهم

است. همان طور که  ۳۸/۰با  برابر کنترل پارامتر و مقدار است ۵۴/۲

پیوندی، کنترل، ی تحلیلی قابل مشاهده است، میزان همهانقشهاز 

عمق و اتصال با حرکت از مرکز نقشه به سمت خارج کاهش پیدا 

و ضرایب  ۲. همچنین با توجه به اطالعات مندرج در جدول کندیم

گفت که ارتباط معناداری بین شاخص  توانیمهمبستگی 

وجود ندارد،  ۱۳۳۰ی عمق و اتصال در سال هاشاخصپیوندی با هم

پیوندی و شاخص کنترل با سطح اما رابطه معنادار بین شاخص هم

 تایید شد.  ۹۵/۰اطمینان 

 محوری خطوط د بافت قدیم، تحلیلاما در وضعیت موجو

 تارساخ تحلیل. است فضایی پارامترهای در تغییراتی دهندهنشان

 هایخیابان که دهدیم نشان دوره این در بافت قدیم شهر فضایی

به سمت اطراف و حاشیه بافت قدیم،  شده و توسعه شهراحداث

 نتایج با پیوندی بافت قدیم شده است. مطابقموجب کاهش هم

 ۲۰/۱مقدار متوسط  به قدیم بافت پیوندیهم متوسطآمده دستبه

 ۵۵/۱مقدار  به نیز فضا متوسط عمق مقدار مقابل در کاهش و

افزایش یافته است که با عنایت به اینکه افزایش شاخص عمق، 

گسترش کالبدی شهر و افزایش تعداد فضاهای واسط الزم برای 

نشان داد، لذا باتوجه به  رسیدن به محدوده و فضای مورد نظر را

 ۱۳۳۰وجودآمده از سال تغییرات کالبدی و توسعه شبکه معابر به

که در این دوره بخش  دهدیمنشان  هایبررستاکنون منطقی بود. 

پیوندترین نقاط شهر بوده، مرکزی بافت قدیم که در گذشته جزء هم

ز ا پیوندی و یکپارچگی آن کاسته شده و عمًال بخشیاز میزان هم

ی بهشتی و امام خمینی ره که در مجاورت بازار قدیم شهر هاابانیخ

پیوندی به عنوان فضاهای با هم ۰۲/۳پیوندی قرار دارند، با میزان هم

 صالات پارامتر متوسط مقدار اساس همین باال تشخیص داده شد. بر

و  ۴۰/۲این دوره به  در کنترل کاهش یافته و متوسط ۰۵/۲به  نیز

ه گفت ک توانیمافزایش یافته است. به عالوه  ۵۵/۱پارامتر عمق به 

ی عمق و هاشاخصپیوندی با ارتباط معناداری بین شاخص هم

کنترل در وضع موجود بافت قدیم شهر وجود ندارد اما رابطه معنادار 

 ۹۹/۰پیوندی و شاخص اتصال با سطح اطمینان بین شاخص هم

و رد سلطانی فی هاپژوهش. نتایج پژوهش حاضر با نتایج تایید شد

فروغی فر و  بحرینیو  [Soltani Fard et al., 2015]همکاران 

[Bahrainy & Foroughifar, 2017]  همسو نبوده و نتایج

 لکو  حکیمیانمتمایزی را ارایه داده اما با نتایج پژوهش 

[Hakimain & Lak, 2019]  .مشابهت دارد 

یکی دیگر از موارد مورد بررسی در این تحقیق، طرح مصوب 

ساماندهی بافت فرسوده این شهر است، بدین صورت که اگر 

پیشنهادات و ضوابط این طرح رعایت و اجرا شوند، چه تاثیری 

بر وضعیت بافت قدیم در قالب پارامترهای چیدمان فضا  تواندیم

ط آمده، متوسدستبه و نتایج هالیتحلداشته باشد. لذا بر اساس 

 و نیز متوسط پارامتر  ۴۳/۱پیوندی در طرح مذکور به مقدار هم

افزایش و همچنین پارامترهای عمق و کنترل  ۳۳/۲اتصال به مقدار 

. این نتایج اندافتهکاهش ی ۴۰/۰و  ۳۹/۱نیز به ترتیب به مقادیر 

گویای این مطلب هستند که ضمن رعایت پیشنهادات و ضوابط 

اندهی بافت فرسوده، دسترسی و نفوذپذیری به داخل طرح سام

ی اصلی محدوده مورد هاابانیخمحدوده بافت قدیم افزایش و 

مطالعه پتانسیل بیشتری برای حرکت و جریان رفت و آمد خواهند 

ها در مقایسه با توسعه جدید و نیز داشت. همچنین توان رقابتی آن

با توجه به نتایج  در نهایت. ابدییمیکپارچگی بافت افزایش 

گفت که طرح ساماندهی بافت فرسوده شهر  توانیمآمده، دستبه

سنقر دارای نتایج مثبتی بود و توانست موجب افزایش یکپارچگی، 

 شدن بافت فرسودهترسرزندهافزایش انسجام و خوانایی و در نهایت 

 شهر سنقر شود. 

در انتها در راستای انسجام و کارآیی هرچه بیشتر پیشنهادهایی به  

 شرح ذیل ارایه شد: 

حفظ نظم اندامواره بافت قدیم به نحوی که پاسخگوی  -

 نیازهای ساکنین باشد؛
ریزی افزایش مشارکت و حس مسئولیت مردم در برنامه -

 های قدیم و فرسوده شهر؛برای بافت
توجه ویژه به بستر اجتماعی، تاریخی و فرهنگی و  -

الگوهای برگرفته از مبانی اعتقادی و اسالمی در فرآیند بهسازی و 

 ی قدیمی و فرسوده؛هابافتنوسازی 
افزایش تمایل و گرایش به ساخت و ساز در محدوده  -

 ی مختلف؛ هامشوقبافت قدیم از طریق اعطای تسهیالت و 

و تدوین ضوابط و مقرارت انواع  ی کالبدیهایز یربرنامه -

 های شهری بر اساس متون دینی.طرح
 

 گیرینتیجه

، ١٣٣٠ی پارامترها و مقایسه وضعیت بافت در سال هایبررسنتایج 

ه دهندوضع موجود و طرح ساماندهی بافت فرسوده شهر سنقر نشان

پیوندی، عمق و کاهش میزان ی همهاشاخصافزایش میزان 

که به نوعی بیانگر میزان تاثیر تغییرات کالبدی  استشاخص کنترل 

. همچنین نتایج استدر انسجام فضایی بافت قدیم شهر سنقر 

درخصوص پیشنهادات طرح ساماندهی بیانگر این موضوع  هالیتحل

پیوندی، است که این طرح موجب افزایش در میزان پارامترهای هم



 ۲۸۳ ... ضاف دمانیبا روش چ یاسالم-یرانیشهر ا میبافت قد ییفضا-یانسجام کالبد یابیارز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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زان شاخص عمق و اتصال خواهد شد ولی منجر به کاهش در می

گفت که طرح ساماندهی بافت  توانیمو در نهایت  شودیمکنترل 

موجب  تواندیمفرسوده شهر سنقر دارای نتایج مثبتی بوده و 

یکپارچگی و افزایش انسجام بافت قدیم شهر سنقر شود و از طرفی 

 نیز از انزوای بیشتر آن جلوگیری کند. 
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