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چکیده
بیش از نیمقرن از اجرای طرحهای جامع بر کالبد شهر ایرانی میگذرد که اساس آنها برگرفته از جنبش مدرن ،مبتن ی ب ر
ساماندهی به عملکردهای چهارگانه اسکان ،کار ،آمدوشد (ترافیک) و گذران اوقات فراغ ت اس ت ک ه نتوانس ته اه داف و
چشماندازهای مورد انتظار را باز پس دهد .اجرای اینگونه طرحها بر پیکرة بافته ای مرک زی ش هرها ،ب هت دریج س بب
فروریختن ساختار سنتی ،اصالت و هویت ذاتی آنها شده است؛ از اینرو نتیجة این ط رحه ا صِ رف تکی ه ب ر م داخالت
کالبدی ،با نادیدهگرفتن روابط فضایی حاکم بین انسان و فضا که از درونمایههای منط ق اجتم اعی فضاس ت ،چی زی ج ز
ناهمگونی در تقابل بین سنت و مدرنیته نبوده و در این میان ،شبکة معابر بهعنوان یکی از عناصر مهم کالبدی ،نق ش اص لی
در برقراری روابط فضایی داشته است؛ بنابراین ،در این مقاله سعی شده است که با بررسی ت أثیر ط رحه ای توس عه ب ر
روابط فضایی حاکم بر ساختار شهر بتوان ارزیابی درستی از موضوع داشت .ط رح مح ور زینبی ه در باف ت ت اریخی ش هر
زنجان نیز از ناهمگونیهای فضایی مستثنا نیست که این امر ریشه در ناآگاهی و تأثیر این طرح بر ساختار و رواب ط فض ایی
شهر است؛ بنابراین ،هدف این پژوهش تحلیل تأثیر طرح توسعهمحور زینبیه در بافت تاریخی ب ر س اختار فض ایی خ رد و
ش هوش مند ،رویک ردی جدی د در تحلی ل س اختار و
کالنشهر زنجان ب ه روش چیدمان فضاست .ک اربرد اص لی ای ن رو ِ
پیکرهبندی فضایی براساس روابط فضایی شهری بهشمار میآید که در آن پارامترهای نوینی مطرح اس ت .روش پ ژوهش
توصیفی -تحلیلی است و اطالعات نظری آن از طریق مطالعات کتابخانهای جمعآوری شده است .تحلیلها شامل دو بخ ش
از تحلیلهای چیدمان فضاست که عبارت است از .5 :بررس ی ت أثیر ط رح زینبی ه در مقی اس خ رد (س طح محل ه)؛
 .9بررسی تأثیر طرح مذکور در مقیاس کالنشهر .با نگاهی به نتایج پژوهش درمییابیم که هرچن د در ابت دا ت أثیر
اجرای این طرح در مقیاس محله ،سبب افزایش میزان همپیوندی شده ،از سوی دیگ ر تفاض ل ه مپیون دی ب ین
خطوط شبکه محالت دور و نزدیک را به استخوانبندی اصلی شهر افزایش داده است .میزان این افزایش اخ تالف
تفاضل برای عابران سواره  7/355و برای عابران پیاده  7/559بعد از اجرای طرح است که این امر یکی از عوام ل
مؤثر نشانگر وجود گسست فضایی و انزوای کالبدی حاصل از اجرای آن در محلة مورد نظر است .با مقایسة میانگین
پارامترهای ترکیبی چیدمان فضا قبل و بعد از اجرای طرح بر بافت قدیم و ارگانیکی ،افزایش میزان دید و دسترسی
(به دلیل افزایش همپیوندی) ،تضعی نظام سلسلهمراتبی (به دلیل تحمیل الگوی شطرنجی ب ر باف ت ارگ انیکی) و
افزایش میزان وضوح (بهدلیل افزایش ضریب همبستگی) در محلة زینبیه بهوجود آم ده اس ت؛ همچن ین در س طح
کالن نیز پس از اجرای طرح با کوچکترین تغییر در میزان همپیوندی بین دو محور اصلی شهر ب ا اخ تالف 7/705
تغییرات بزرگ در ترتیب فضایی و جابهجایی رتبة همپیوندی بین محورهای اصلی را بهوجود آورده اس ت ک ه ای ن
عامل در کنار سایر عوامل طراحی شهری بر توسعه و ساختار شهر تأثیرگذار بوده و مجموعة این فراین د ب ر دیگ ر
مشخصهها از جمله تغییر کاربری و ارزش امالک ،مکانیابی جاذبهای فضایی (کاربریها) ،حرکت ع ابر و  ...م ؤثر
بوده است.
کلیدواژهها :چیدمان فضا ،زنجان ،ساختار فضایی ،طرحهای توسعه ،منطق اجتماعی فضا.
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مقدمه
از نیمة دوم قرن نوزدهم به بعد ،دخالت در بافت کالبدی شهرها به دو شکل متفاوت صورت گرفت .از یکسو انگلستان با
تدوین قوانین خاص بهتدریج توانست جوابگوی پارهای از مسائل هستههای پرجمعیت قدیمی شهرهای صنعتی باشـد و از
سوی دیگر فرانسه از راه امکانات اجرایی و تصمیمگیریهای بیسابقه که در دست «بارون هوسـمان» شـهردار پایتخـت
متمرکز کرده بود ،توانست دگرگونیهای وسیع و پرجنجالی برپا کند (فالمکی.)212-250 :2039 ،
در ایران ،با ورود اندیشة مدرنیته و تجلی ابعاد مختلف آن در آرای اندیشمندان و مسئوالن ،بهسرعت ظهـور کالبـدی
این جنبش در کشور و بهویژه شهرهای اصلی و بزرگ آن ،جلوهای آشکار پیـدا کـرد .تجلـی تفکـر مدرنیتـه ،حـوزههـای
مختلف از اقتصاد کشور تا بافت فیزیکی شهرها را در برگرفت که بارزترین جلوة آن در خیابانکشیهـای هوسـمان گونـة
دوران پهلوی دیده میشود .صلیب هایی که بافت مرکزی شهرها را از هم گسست و نهتنها نخست الیههای فضایی اولیه
را دگرگون کرد ،بلکه درادامه به الیههای داخلی نفوذ کرد ،کل ساختار کالبدی شهر را تغییر داد؛ تحـولی کـه سـیر تطـور
تاریخی-کالبدی و بطئی بافتها را که در عمق آنها ریشه دوانیده بود ،متأثر ،و حرکتی منفـی را بـهمنظـور مسـئلهزایـی
بهمرورزمان ایجاد مشکل در این بافتهای با ارزش آغاز کرد (قربانیان)31 :2011 ،؛ اما امروزه در روند توسعة کالبـدی در
بسیاری از شهرهای تاریخی ایران ،به ساختار و شکل هستة تاریخی شهر توجه کافی نشده است و بهدنبال آن مشـکالتی
چون ناتوانی در انطباق با تغییرات کالبدی جدید ،برقرارنشدن پیوند مناسب با ساختار شبکهای موجـود و انـزوای فضـایی،
گریبانگیر هستههای تاریخی این شهرها شده است .درواقع ،بیتوجهی به طراحـی و برنامـهریـزی شـهری زمینـهگـرا و
نادیدهگرفتن ارزشهای کالبدی و غیرکالبدی ،زمینة موجود و اجرای طرحهای شتابزده ،به کمرن شدن این هستههـای
تاریخی در اذهان مردم منجر شده است (صادقی.)9 :2012 ،
امروزه یکی از مسائل مطرح و مهم در بافتهای مرکزی ،دخالتهای کالبدی و خیابانکشیهای صلیبی بـر پیکـره و
استخوانبندی اصلی شهرهاست که تنها با تکیه بر اهداف ترافیکی انجام میشود .با توجه به مطالعات درمـییـابیم نگـاه
صرفاً کالبدی به فضا بهمنظور احیای بافتهای مرکزی و ساماندهی آنها بدون توجه به منطق اجتماعی حاکم بر سـاختار
فضایی شهرها یکی از عوامل مؤثری است که زمینة بروز انزوای بیشتر کالبدی و متعاقباً انزوای اقتصادی -اجتماعی آنها
را فراهم کرده است.
از سوی دیگر در تئوری چیدمان فضا ،فضاهای شهری محصول روابط اجتماعی اسـت و ارتبـاط بـین آنهـا اهـداف
اجتماعی را دنبال میکند .در این راستا ،در ،ارتباط بین فضاهای شهری سبب در ،الگوهای رفتاری و تحلیلهای کمی
و کیفی میشود .این نظریه بر این باور است که پیکرهبندی فضایی و نحوة ترکیب فضاهای شهری عامل اصـلی الگـوی
پخشایش فعالیتهای اجتماعی-اقتصادی مانند الگوی پخشایش کاربریهای تجاری ،قومیتهای مختلـف و نیـز الگـوی
پخشایش حرکت در سط شهر است ()Hillier ،2007:121-125؛ بنابراین ،شناخت و تحلیل پیکرهبندی فضایی بافتها
در بررسی معضالت فضایی شهرها بهویژه در مداخالت کالبدی و طرحهای ساماندهی اهمیت ویـژهای خواهـد داشـت؛ از
اینرو ضرورت مطالعه و بررسی طرحهای ساماندهی به روشی نوین و هوشمند نیاز دارد تا الیههای پنهان تأثیرات فضایی
اینگونه طرحها را بر ساختار شهرها آشکار کند .این روش همان روش چیدمان فضا و پاسخگوی پیچیدگیهای کالبدی و
فضایی شهر است.
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باید توجه داشت یکی از اقدامات عمر انی مهم در محدودة بافت مرکزی شهر زنجان اجرای طرح زینبیه اسـت کـه بـا
اهداف ترافیکی در بخش مرکزی شهر انجام شده و تاکنون هیچ مطالعه در زمینه نحوة تـأثیر ایـن طـرح بـر سـاختار و
سازمان فضایی شهر صورت نگرفته است؛ از اینرو پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر این طـرح بـر بافـت تـاریخی در
مقیاس خرد و کالن با استفاده از روش چیدمان فضا بررسی شـده و بـهدنبـال پاسـخگـویی بـه ایـن پرسـش اسـت کـه
خیابانکشی در محلة زینبیه چه تأث یراتی بر ساختار شهر و بخش قدیمی آن داشته است؟ برای پاسخ ،در دو بخـش مجـزا
به تأثیر این طرح در مقیاس محله و شهر در دو دورة قبل و بعد از اجرای طرح به روش چیدمان فضا پرداخته شده است.

پیشینة پژوهش
موضوع چیدمان فضا که در کتاب بیل هیلیر با عنوان «فضا ماشین است» ) (Hillier, 2007منتشر شد نمونهای بـرای شـناخت
عمیقتر روابط هندسی ،سلسلهمراتب و شبکه بهمنظور آشکارسـازی پیچیـدگیهـای فـرم شـهر اسـت (March and Stiny,

) .1985بررسی توسعه و تغییرات شبکه حملونقل به دهة  2113و زمانی بازمیگردد که شماری از جغرافیدانان و برنامـهریـزان
حملونقل به تحلیل توپولوژی شبکة معابر و نقش آن در بهبود دسترسی عالقهمند شدند ).(Garison and Marble, 1965
مین و همکاران ) ،(Min et al., 2012با بررسی تأثیر ساختار و فرم فضایی شهر دریافتند بین معیارهای فرم فضایی
شبکه و فرایندهای اجتماعی و اقتصادی ارتباط معناداری وجود دارد.
لوپز و نس ) (Lopez and Nes, 2007در پژوهشی با عنوان «فضا و جرم در محیطهای ساختهشدة هلند» با کمک
چیدمان فضا و بررسی نمونة موردی شهری از هلند دریافتند که ویژگیهای فضایی محیط سـاختهشـده یکـی از عوامـل
افزایش بزهکاری است .دیل ( )Dill, 2004در مقالهای با عنوان «اندازهگیری اتصاالت شبکه برای دوچرخه و پیاده» بـه
ارزیابی معیارهای متفاوت دسترسی شبکه با هدف افزایش پیادهروی و دوچرخهسواری در پرتلند پرداخت.
گو ) ،(Gu, 2001در مطالعهای دربارة بررسی توسعة ساختوساز در چیدمان خیابانها دریافـت کـه در مکـانگزینـی
کاربری تجاری ،معیار همپیوندی بسیار مهم است؛ در حـالی کـه در توسـعة آتـی کـاربری تجـاری ،معیارهـای اتصـال و
همپیوندی اهمیت بسیاری دارد.
مارکوس ) (Marcus, 2010در مقالهای با عنوان « پیشنهادی بـرای تعمـیم چیـدمان فضـا بـه موضـوعات عمـومی
مورفولوژی شهری» به معرفی سه متغیر مؤثر در فرم شهر پرداخت که دسترسی اصلیتـرین متغیـر ،و تـراکم و تنـوع دو
متغیر دیگر آن بود .این مطالعه در منطقهای شهری از استکهلم انجام ،و در آن سه همبستگی قانعکننده تعیین شد:
 .2ارتباط بین همپیوندی و حرکت؛
 .1ارتباط بین تراکم ساختمانی در دسترس و جمعیت؛
 .0ارتباط بین قطعة در دسترس و شاخص تنوع.
نمونة دیگری در منطقه هالیک واقع در ترکیه نشان داد که میتوان از این روش برای ارتقای صنعت توریسم در شهر
استفاده کرد هدف از این مطالعه این بود که ابتدا مشکالت اجتماعی و فیزیکی یک فضای شهری با ویژگیهای تـاریخی
را مورد شناسایی قرار داده و سنس با استفاده از روش چیدمان فضا برای توسعه منطقه پیشنهادهای کالبدی و عملکـردی
را معرفی مینماید.(Onder et al., 2010) .
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در مقالهای که زون

و همکـارانش ( )1329در زمینـة شناسـایی پویـایی سـاختار شـهری از طریـق تجزیـهوتحلیـل

شبکههای فضایی در سنگاپور انجام دادند ،با استفاده از توزیع کارت هوشمند سفر (در حملونقل عمومی) ،طـی سـه دورة
زمانی نحوة تغییر ساختار فضایی را براساس جابهجایی و حجم سفرها به شناسـایی مراکـز و گـرههـای شـهری و کشـف
خوشههای اقتصادی و اجتماعی پرداخته و دریافتند که حرکتهای انسانی در شبکههای فضایی نقش مهمی در پدیدهها و
تحوالت ساختار شهری دارد ).(Zhong, 2014
در پژوهشی که رشید و همکاران ) (Rashid et al., 2014با عنوان «بررسی ارتباط تعامل رفتاری با نحوة توزیع فضا
در بخش مراقبتهای ویژه به روش چیدمان فضا» انجام دادند ،دریافتند که بین توزیع شبکة فضایی و تعامـل رفتـاری در
هریک از بخشهای مربوط به مراقبتهای ویژه روابط سازگاری وجود دارد.
در سالهای اخیر در شهرهای ایران نیز به روش چیدمان فضا پژوهشهای مشابهی با استفاده از ایـن روش انجـام شـده
است؛ از جمله در مقالهای با عنوان «بررسی تأثیر طرحهای توسعة شهری معاصر بر ساختار فضـایی هسـتة تـاریخی شـمال
شهر اصفهان» ( )2012که صادقی به بررسی و تحلیل ساختار شهر اصفهان در چهار دورة مهم تحـوالت کالبـدی بـه روش
چیدمان فضا پرداخته است .با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش ،مشخص شد مداخالت شهرسازانه در دورة اخیـر ،در نبـود
رویکردی زمینهگرا و بدون شناخت زمینههای کالبدی موجود ،به انزوای ساختاری فضایی بافتهای تاریخی منجر شده است.
کریمی و همکاران ( ،)2113با مطالعة ساختار فضایی شهر جده دریافتند علت جدا افتادگی هسـتة تـاریخی از سـاختار
کلی شهر ،ارتباط نداشتن و ناپیوستگی آن با کل شهر است؛ به نحـوی کـه تحـوالت هسـتة تـاریخی شـهر از تحـوالت
ساختاری شهر کنونی جده مستقل است.

در مقالة دیگری با عنوان «نگاهی ساختاری به اصالح شبکة معابر در بافتهای فرسوده جهت حل مشکل نفوذپذیری
و انزوای فضایی این محالت در بافت فرسودة شهر مشهد» به قلم عباسزادگان و همکاران ( )2012ابتدا با بررسی میزان
همپیوندی در سه سط فراگیر ،میانی و محلی در دورههای مختلف توسعة تاریخی شـهر مشـهد ،تحلیـلهـایی صـورت
گرفت؛ از جمله اینکه تفاوتهای اساسی بین ارزشهای فضایی چیدمان فضا در بافتهای فرسوده شهر مشهد در مقایسـه
با سایر بافتها وجود دارد که این ارزشها به آسیبشناسی ساختار شبکة معابر بافتهـای فرسـوده بـا توجـه بـه سـاختار
کالنشهر کمک میکند.
در پژوهش سلطانیفرد و همکاران ( )2011با عنوان «بررسی و تحلیل مداخالت کالبدی بر ساختار فضـایی سـبزوار»
مشخص شد تغییر در چیدمان کالبدی عناصر موجود در دورههای گذشته تغییرات عدیدهای را در ساختار فضایی محـدودة
بافت تاریخی شهر سبزوار در دورة معاصر بهوجود آورده است.

با توجه به مطالعات میتوان گفت روش مشتر ،در بیشتر بررسیهای ساختار سیستم شهری در پژوهشهـای فـوق،
استفاده از روش چیدمان فضاست که در تحلیل ساختار شهر از شاخصها و پارامترها که مهمترین آن هـمپیونـدی اسـت
استفاده شده است.
با توجه به آنچه بیان شد در پژوهش حاضر سعی داریم با استفاده از این روش ،به جنبههای مسکوتمانده از تغییـرات
روابط فضایی با انجام مقایسة میانگین پارامترهای ترکیبی در قبل و بعد از اجرای طرح در  1سط ِ خرد (محله) بنـردازیم،
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همچنین تأثیر این طرح را بر ساختار کالنشهر ارزیابی کنیم تا از این طریق بتوان آثار تغییـرات بـهوجـودآمـده از منظـر
چیدمان فضا را بررسی کرد.

مبانی نظری
ساختار شهر
ساختار فضای شهری ،در شهرسازی از زمان طرح مباحث سیستماتیک و سـاختاری مطـرح شـد .کلمـة سـاخت از کلمـة
استراکچر 2و به معنای بناکردن و ساختن گرفته شده است که تا قبل از قرن  23میالدی صرفاً در معماری بهکار میرفت.
از آنجا که ساخت ،رابطهای ثابت و پابرجا میان عناصر و اجزای یک مجموعه است ،هنوز مفهوم آن ابهاماتی دارد .تعریف
واژة ساختار در شهر با ترکیبهای متفاوتی چون ساختار شهری و ساختار فضایی بیان شده است.
ساختار فضایی بر پایة انتظام شکلی و تعیین کالبدهای عمده در بخش اصلی شهر شکل مـیگیـرد کـه در آن حیـات
شهری جریان دارد .این رویکرد در قالب تفکرات و ایدههای اشخاص و گروههای مختلفی مانند لویی کان ،1کنزو تانگـه،0
گروه ده نفره ،9متابولیسمها ،مگا استراکچرالیست ها و دیگران دنبال شده است .برای بسیاری از پیروان تفکر ساختارگرایی
در معماری و شهرسازی نیز بدین صورت تعریف می شود :ساختار مجموعة کاملی از روابط است کـه در آن ممکـن اسـت
عناصر تغییر کنند ،به ترتیبی که وابسته به کل باقی بمانند و معنای خود را حفظ کنند .گفتنـی اسـت کـل از روابطـش بـا
عناصر مستقل است و روابط بین عناصر مهمتر از خود عناصر است؛ همچنین عناصر تعویضشدنی هسـتند امـا مناسـبات
تعویض نمیشوند (اهری  2012به نقل از الچینگر)21 :2112 ،
از نظر ادموند بیکن ساختار شهر مانند درختی است که «برگهای آن فرومیریزد ،اما تنه باقی مـیمانـد» (Bacon,

)1978؛ همچنین عوامل ساخت اصلی شهر از نظر فوکو 5با تأکید بر جنبههای ریختشناسانه ،کلیت حاصـل را محصـول
روابط بین عناصر و پدیدهها میداند (اهری )0 :2015 ،متابولیسمها ساختارهای شهر را همان استخوانبندی اصلی شهر با
ماندگاری طوالنی و محلهها ،بلو،ها و خانهها میدانند و به شریانها مانند بافتها و سلولهای بدن با مانـدگاری کمتـر
توجه میکنند (پاکزاد .)53 :2015 ،وایزر 1ساختار را شبکهای از روابط ( )Staber 1965, 180و دیویدکرین ساخت اصـلی
شهر را شامل نظام حرکتی شهر ،فضاهای شهری ،خدمات عمومی و تأسیسات زیربنایی میپندارد (.)Crane 1960, 284
بیوکانن شبکة اصلی را عامل شکلدهی ساختار شهر میداند ( .)Buchanan, 1988: 33کائزن 3نیز به عناصر کلیدی
شکل شهر در فرایند ریختشناسی ،کاربری اراضی ،سازة ساختمانها ،الگوی قطعـات تفکیکـی و شـبکة ارتبـاطی توجـه
میکند (.)Carmona et al., 2003 :85
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اصوالً در نظریة ساختار فضایی ،شهر با توجه به سازماندهی مکـانی فعالیـتهـای اجتمـاعی و اقتصـادی در منـاطق
تعریف میشود ،با این هدف که قاعدهمندیهایی را که در تطابق مردم با فضای شهری وجود دارد بیابد ،توضـی دهـد و
سرانجام پیشبینی کند (مدنیپور .)93 ،2019 ،از آنجا که بیشتر نظریههای مطرح دربارة ساختار شهر بر روابط بین عناصر
و پدیدهها متکی است ،شناســایی عناصر هر سیســتم و روابط و قواعد درونی آنها ،که ســبب قرارگیری ایـن اجـزا در
کنار یکدیگر میشوند ،در تعریف ساخت مؤثرند؛ بنابراین در اینجا مفهوم ساختار به مجموعه قواعدی اطالق میشـود کـه
رابطهها و موقعیتها را توجیه میکند؛ به عبارت دیگر ساختار مجموعهای از روابط است که در آن عناصر تغییر میکننـد،
اما به شــکلی که متکی بهکل باقی بمانند و مفهوم خــود را حفظ کنند؛ پس در هر پدیدهای ،روابط بین عناصر مهمتر از
خود عناصر اســت؛ زیرا عناصر قابلیت تغییر درونی دارند ،اما روابط بین آنها ثابت بـاقی مـیمانـد (حمیـدی و دیگـران،
 )21 :2031در شناسایی ساختار فضایی ،تشخیص شبکة کانونهای عملکردی و محورهای ارتباطی اهمیتی بنیـادی دارد.
باید توجه داشت که یک کلیت را نمیتوان و نباید بهصورت کامالً منقطع آزمود.
منظور از ساختار همپیوند بافت ،به مفهوم پیوستگی کالبدی عناصر و فضاهای شهری بازمیگـردد کـه در آن عناصـر
اصلی و عملکردی شهر با خطوط به یکدیگر متصل میشوند که در ارزیابی ساختار همپیوند اهمیت مییابند ،این خطـوط
درحقیقت فضاهای باز خطی ،شبکة معابر و سایر عناصر پیونددهنده هستند که قسمتهای مختلف شهر را از نظر کالبدی
به یکدیگر مرتبط میکنند (بذرگر.)15 :2011 ،

ابعاد کالبدی -اجتماعی در روابط فضایی
نخستین نظریة عمدة مرتبط با فضا شامل فضای مطلق است که نیوتن ارائه کـرده و دومـی فضـای رابطـهگراسـت کـه
افرادی مانند کانت در مخالفت با فضای مطلق بیان کردند .نیوتن فضا را اشیایی واقعـی مـیدانسـت و پـیش از وی نیـز
ارسطو آن را ظرف تمام اشیا معرفی کرده بود ،اما رابطهگراها فضا را به ساختار ذهنی فکـر متعلـق مـیدانسـتند و اعتقـاد
داشتند فضا مفهومی تجربی و حاصل تجارب بهدستآمده در دنیای بیرونی است (مدنیپور.)1-1 :2019 ،
رابطه و همبستگی بین فرایندهای اجتماعی و فرمهای فضایی همواره مدنظر جغرافـیدانـان و جامعـهشناسـان اسـت.
بهطور مشخص ،با طرح و ظهور پارادایم علم فضایی و نقد تفکر استثناگرایی در جغرافیـا از سـوی کـورت شـیفر در سـال
 2150و گسترش و تثبیت این پارادایم بهوسیلة جغرافیدانانی چون پیتر هاگ ،2دیوید هـاروی ،1همچنـین پـژوهشهـای
جامعهشناسانی مانند وبر ،0هانری لوفور 9و امانوئل کاسـتلز 5در مـورد رابطـه میـان تـأثیرات متقابـل فـرمهـا و فراینـدها،
جامعهشناسان و جغرافیدانان بیش از پیش به این موضوع توجه کردهاند .از میان آنها که بهطور مشخص و بنیـادین بـه
موضوع فضا و ارتباط آن با ساخت اجتماعی پرداختهاند و بخش مهمی از آثار و تحقیقات خود را به این مسـئله اختصـاص
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دادهاند ،دیوید هاروی از جایگاه جغرافیای اقتصادی و از مسیر بررسی فرمهای فضایی به این موضوع پرداختـه و امانوئـل
کاستلز از جایگاه جامعهشناسی سیاسی و با بینش ساختارگرایی و بررسی فرایندهای اجتماعی به این مسـئله توجـه کـرده
است (جمشیدی .)10 :2011 ،از نظر کاستلز فضا بازتاب جامعه نیست بلکه خود جامعه است« .فضا بعد مادی جامعه است
و اگر آن را مستقل از روابط اجتماعی در نظر بگیریم ،مانند این است که ماهیت را از جسم آن جدا کنیم و اولین اصل هر
علم اجتماعی را نادیده بگیریم .روح و جسم با هم ارتباط متقابل دارند؛ بنابراین اشکال فضایی کرة خاکی ما ،همانند سایر
چیزها با عمل انسانی شکل میگیرد» (.)Casteiies, 1977
از نظر کولکوهن 2نیز واژة فضای شهری دو تعریـف دارد :فضـای اجتمـاعی ،و فضـای سـاختهشـده و مصـنوع .فضـای
اجتماعی تداعی فضایی نهادهای اجتماعی است که جامعهشناسان و جغرافیدانان آن را مطالعه میکنند (ربانی.)95 :2012 ،
از نظر هاروی اگر به فضای شهری تنها از بعد کالبدی آن بنگریم ،درواقع به فضای فیزیکی شهر توجه کـردهایـم؛ از
این رو فضای فیزیکی یک سیستم شهری ،ساختمانی در سه بعـد (هندسـه اقلیدسـی) اسـت کـه پدیـدههـای درون آن را
میتوان در قالب مفاهیمی مانند نقطه (خردهفروشی ،مدرسه ،بیمارستان) ،خط (خطـوط ارتبـاطی) ،سـط (زمـین ،محلـه،
ناحیه) و حجم (ساختمانها) بررسی کرد (هاروی ،)10 :2031 ،اما توجه به فضای شهری بـدون فراینـدهای اجتمـاعی در
حال رخ دادن در آن امری نادرست است؛ زیرا بسیاری از اندیشمندان به فضای اجتماعی بیشتر از فضای کالبـدی اهمیـت
میدهند؛ مانند لفور که به تعریف او «فضای اجتماعی محصولی اجتماعی است .هر جامعـه و شـیوة تولیـدی ،تولیدکننـدة
فضای خاص خودش است؛ بنابراین مفهوم تولید فضا شکل میگیرد که در تفکر لفور نقشی کلیـدی دارد؛ فضـا بـهمثابـة
محصولی اجتماعی ،سیاسی ،و بهمثابة محصولی که خریدوفروش میشود؛ از اینرو سازماندهی محیط و جامعه ،همچنین
الگوهای شهرها و مناطق ،به فضای تولید و نقش آن در بازتولید شکلگیری اجتماعی -اقتصادی وابستهاند» (مـدنیپـور،
)10 :2019؛ همچنین فضاها از یکسو آیینة تمامنمای فعالیتها و الگوهای رفتاری یک جامعه هستند و از سوی دیگر بر
فعالیت و رفتارهای ساکنان بسیار تأثیرگذارند (پاکزاد.)291 :2015 ،
چیدمان کالبدی عناصر جدید در بستر کنونی شهر ،روابط جدید فضایی را براساس عملکرد و مقیاس فراهم کرده کـه
شـناخت آنها مســتلزم در ،و تحلیــل منطق کالبـدی -فضـایی ایـن عناصـر اســـت .از ایـنرو ،مفهـوم ســـاخت
ماهیتــی معنــادار از نحوة چیدمان ،آرایــش و ترتیب اجزای یک سیســتم پویاست کـه طـی زمـان شـــکل گرفتـه و
تکامل یافته است (سلطانیفرد)03 :2011 ،
برخی نظرات ،فضای شهری را فرایندی اجتماعی -مکانی میدانند که تمام ساختمانهـا ،اشـیا ،فضـاهای محیطـی و
شهری ،همچنین افراد ،رویدادها و روابط میان آنها را در برمیگیرد (تقـیزاده .)231 :2011 ،در تحلیـل روابـط فضـایی،
برای فرمهای فضایی و فرایندهای اجتماعی ،هیلیر و هانسن تعاریف مختلفی را مطرح کردهاند که یکـی از آنهـا «گونـة
زیستی پنهان» است؛ یعنی قواعد انتزاعی نهفته در یک فرم فضایی که مفهوم آن شامل مجموعـه اطالعـاتی اسـت کـه
درون یک نوع یا گونه وجود دارد و این اطالعات درونی بر فـرم غلبـه دارد ( .)Hillier and Hanson, 1984: 42فهـم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Colecohn
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گونة زیستی پنهان ،به معنای شناخت ساختار اجتماعی ،ارتباطات اجزا با هم ،الگوی فعالیتهای نظامیافته و روابط فضایی
است .برای گونة زیستی پنهان نمیتوان محدودیت زمانی و مکانی قائل شد؛ زیرا ممکن است یک نوع آن را در یـک یـا
چند بنا در دو مکان متفاوت و زمانهای مختلف دید (معماریان .)31 :2012 ،دستیابی به روابط پنهـانی عناصـر شـهری و
شناخت روابط فضایی امری پیچیده و مشکل است؛ اما نکتة مهم این است که در شهرهای ارگانیک با وجـود نبـود نظـم
هندسی ،منطق فضایی خاصی بر این شهرها حکمفرماست که بهصورت چیزی بر عهدة شهرسازان است تا در طراحـی و
برنامهریزی فضاهای شهری نقش این منطق فضایی را بشناسند و در پیشنهادهای برنامهریزانه و طراحانـه بـهکـار ببرنـد
(مختارزاده.)11 :2013 ،
گفتنی است تاکنون در مداخالت ساختار شهر تنها بر ادراکات ذهنی طراحان و معماران شهری توجـه شـده و تعامـل
انسان و فضا و روابط بین آن دو در بافت مرکزی شهرهای ایرانی درنظر گرفته نشده است؛ از ایـنرو در مقالـة حاضـر بـا
تأمل بیشتر به بررسی تأثیر اینگونه دخالتهای کالبدی بر ساختار فضایی شهر خواهیم پرداخـت کـه الزمـة آن شـناخت
ساختار و روابط فضایی است که به کمک روش چیدمان فضا بررسی شده است.

روش پژوهش
بهطورکلی روش پژوهش در این مقاله از نوع تحلیلی -توصیفی است .بر این اسـاس پارامترهـای فضـایی کـه در نظریـة
چیدمان فضا به آن استناد میشود ،در دو دورة قبل و بعد از اجرای طرح زینبیه در دو مقیاس خرد (محله) و کالن (شـهر)
در قالب تحلیل پیکرهبندی فضای شهری محاسبه و ارزیابی میشود .اساس این نظریه محاسبة مدل سـاختاری شـهر بـا
استفاده از نظریة گراف است .تحلیل چیدمان فضا بر پایة نقشه خط محوری است که معموالً شبکة خیابانهای شـهری را
آشکار میکند و شامل تعداد اندکی از محورهای بلند و کوتاه است ( .)Hiller and Vaughan, 2007این نقشه نموداری
سادهشده از خیابان ها و فضاهای باز شهری است که از خطوط محوری شکل گرفته و پایه و اساس اصل ترتیـب فضـایی
یک شهر است .خط محوری طوالنیترین خط دسترسی و دید در یک محیط شهری است (عباسزادگـان  .)11 :2012در
چیدمان فضا فرم فضاهای شهری محصول روابط اجتماعی است و ارتباط بین فضاهای شهری اهداف اجتماعی را دنبـال
میکند ) .(Hillier and Hanson,1984: 42در این بین ،با در ،ارتباط بین این فضاها مـیتـوان الگوهـای رفتـاری و
تحلیلهای کمی و کیفی آنها را در ،کرد ).(Hillier et al.,1993: 32
در تعریف کلی چیدمان فضا تئوریای است که به وجه ساختاری فضا توجه میکند؛ وجهی کـه بـر زنـدگی اجتمـاعی
شهروندان یک شهر یا رفتار افراد درون ساختمان بسیار تأثیرگذار است ،اما در تئوریهای معماری یا طراحی شهری توجه
کمتری به آن شده است (یزدانفز و همکاران .)51 :2013 ،درواقع ،نظریهپردازان این روش عامل ثابت فضـا را قانونمنـد
میبینند و از قوانین فضایی برای تحلیل استفاده میکنند .روش چیدمان فضا کمک میکند تا پیامد تغییرات فرم کالبـدی
شهرها ،بهویژه شبکة راهها بر ذهنیت و درنتیجه رفتار شهروندان شناخته شـود ()Karimi, 1977: 8؛ بـرای مثـال طبـق
تئوری «حرکت طبیعی» در تأثیر پیکربندی فضایی بر حرکت و عوامل اقتصادی-اجتمـاعی ،در ابتـدا پیکربنـدی فضـایی
سبب ایجاد حرکت میشود سنس کاربریهای تجاری ،مانند خردهفروشیها و کاربریهای اجتماعی مانند مسـاجد ،بـرای
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استفاده و بهرهوری از این حرکت در راستای آن مکانیابی ،و بهعنوان جاذبههای فضـایی سـبب جـذب بیشـتر عـابران و
افزایش میزان حرکت میشود (مختارزاده به نقل از هیلیر.)92 :2013 ،
با توجه به آنچه بیان شد ،در روششناسی پژوهش حاضر ساختار فضایی محلة زینبیـه و شـهر زنجـان قبـل و بعـد از
اجرای طرح بهوسیله بازنمایی پیکرهبندی تحلیل و مقایسه شد .براساس رویکرد چیدمان فضـا ،تحلیـل سـاختار کالبـدی
فضایی با تهیة نقشة خط محوری که در آن طوالنیترین خط دید و دسترسی مهمترین قاعده چیدمان فضاست انجام شد
(شکل  5 ،9و  )3سنس تحلیلها در هر دوره بر مبنای دو گونه اطالعات گرافیکی (نقشه هـمپیونـدی) و آمـاری (جـدول
توصیفی پارامترهای فضایی) ارائه شد.
همانطور که پیش تر گفته شد کاربرد اصلی روشِ چیدمان فضا ،در تحلیل سـاختار و پیکـرهبنـدی فضـایی براسـاس
منطق اجتماعی فضای شهری است که در آن پارامترهای جدیدی مطرح است که بنا به موضوع تحقیـق مـیتـوان از آن
بهره برد .در پژوهش حاضر پارامترهای مورد نظر شامل همپیوندی (فراگیر و محلی) ،اتصال ،عمق ،کنترل و وضوح است.
برای تحلیل دادههای مذکور از نرمافزار  Ucl Depthmapنسخة  23استفاده شده است؛ بدین منظور در فرایند تحلیل
در ابتدا با تهیة نقشة بلوکی شهر (طرح تفصیلی و طرح پیشنهادی) از شهرداری و بازخوانی آن در اتوکد خطوط محوری از
آکس شبکة معابر مانند اشکال  9و  5رسم شده است؛ بدین گونه که ترسیم نقشة خط محوری شـهر و محلـة زینبیـه در
قبل و بعد از اجرای طرح (با اعمال تغییرات انجامگرفته) برای حالتهای مختلـف پیـاده و سـواره بـهصـورت جداگانـه در
نرمافزار  Autocadترسیم و ذخیره شده است سنس این نقشهها در محیط ( depthmapاز نرمافزارهـای چیـدمان فضـا)
فراخوانی ،و دستور آنالیز هریک از شاخصهای همپیوندی (فراگیر و محلی) ،اتصال ،عمق ،کنترل و وضوح بـرای هریـک
از نقشهها اجرا شد .در مرحلة بعد هم نقشه و دادههای حاصل از آنالیز هریـک بـهصـورت جـدول توصـیفی از نـرمافـزار
 depthmapبرداشت گردید .گفتنی است در این مقاله تنها نقشة همپیوندی بـهدلیـل داشـتن بیشـترین اهمیـت آورده ،و
دربارة سایر نقشههای مرتبط با هریک از شاخصها ،برای جلوگیری از افزایش حجم مقالـه تنهـا بـه اطالعـات توصـیفی
(جدولی) آنها بسنده شده است.
درنهایت ،در بخش تحلیل ابتدا به تغییرات پارامترهای مذکور براساس دادههای جدول استخراجشده در محله و محور
زینبیه (سط خرد) توجه کردیم و تحلیلها را براساس این دادهها انجام دادیم .در بخش دوم نیز تـأثیر اجـرای طـرح بـر
ساختار و استخوانبندی اصلی شهر از طریق بررسی میزان تغییر هم پیوندیها در قبل و بعد از اجرای طرح در محورهای
اصلی را بررسی ،و اثر آن را بر عوامل مختلف تحلیل کردیم ،اما پیش از پرداختن به تحلیـل و یافتـههـای پـژوهش الزم
است معرفی مختصری دربارة شاخصهای بهکارگرفته انجام شود.

پارامترهای چیدمان فضا
به منظور تحلیل ساختار فضایی و مورفولوژی شهرها ،چیدمان فضا مجموعهای از ویژگیهای پارامترهای فضایی را تولیـد
میکند که میتوان بنا به اهداف موضوع از این پارامترها استفاده کرد .در پژوهش حاضر پارامترهای بـهکـار گرفتـه شـده
شامل همپیوندی (فراگیر و محلی) ،اتصال ،عمق ،وضوح و کنترل است که در ادامه مفاهیم هریک از آنها بیان میشود.
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همپیوندی فراگیر

5

)(RN

همپیوندی میانگین عمق فضا به همه فضاهای سیستم است ( .)klarqvist, 1993: 3همپیوندی فراگیر یک فضا یا یـک
نقطه بیانگر میزان ارتباط آن نقطه با ساختار کلی مجموعه یا زیرمجموعههای آن است .چنانچه رسیدن به یـک فضـا بـا
پیمودن فضاهای کمتری امکانپذیر باشد ،آن فضا همپیوندی بیشتری دارد ).(Jiang et al., 2000: 164
همپیوندی محلی(R3) 9

اگر برای تحلیل هر خط ،فاصله از کل خطوط درنظر گرفته نشود وبهجای آن از یک عمق (شعاع مشـخص) تعیـین شـود،
ارزش همپیوندی دیگر کالن نخواهد بود .معموالً برای شهرهای بزرگ ،شعاع سه (محاسبة همپیوندی با سه تغییر جهـت
یا سه اتصال) را شعاع محلی مینامند (.)Figueiredo, 2005:7

کنترل
ارزش کنترل پارامتری است که درجة انتخاب هر گره را برای ارتباط مستقیم با گرة دیگر نشان مـیدهـد .ارزش کنترلـی
یک گرة  іمطابق با فرمول زیر تعیین میشود .کنترل ممکن است اندازة قدرت نسبی خط محوری در جـذب پتانسـیل از
همسایگی نزدیکش تعریف شود (.)Asami et al., 2003: 3
∑

اتصال
بهمنظور تحلیل ریختشناسی شهری ،چیدمان فضا ،دستهای از ویژگیهای پارامترهای فضایی را استخراج میکند کـه از
گراف اتصال گرفته میشود .در این بین ،بارزترین پارامتر برای تحلیل ریختشناسی ،میزان اتصال اسـت کـه بـهصـورت
شمارهای از تقاطعها تعریف و بهطور مستقیم به یک فضا وصل میشود ) .(Figueriredo, 2005: 5معادله میزان اتصال
 Ci=kاست که در آن  kتعداد گرههایی است که بهصورت مستقیم به یک فضا وصل میشود و  Ciگراف اتصال است.

عمق
عمق ،پارامتر مستقل چیدمان فضایی ،و متغیر مهم برای محاسبة همپیوندی است که با هـمپیونـدی رابطـهای معکـوس
دارد؛ به عبارت دیگر در هر فضایی که همپیوندی زیاد باشد آن فضا عمق کمتری دارد (.)Figueriredo, 2005: 6

باید توجه داشت عمق پارامتر از ترکیب فضا مستقل نیست؛ با وجود این ،متغیر مهم برای محاسبة هـمپیونـدی گـره
است .اگر کمترین فاصله میان دونقطة  iو  jدر گراف  Gباشد ،عمق کلی گرة  iبرابر است با جمـع فاصـلههـا؛ بنـابراین،
عمق متوسط بهصورت زیر تعریف میشود:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. global Integration
2. Local Inegration
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 = MDiمیانگین عمق از همپیوندترین خط
 = dijفاصلة بین دونقطه  iو j

∑

∑

 =nتعداد کل گرههای گراف

وضوح
بر پایة نظریة چیدمان فضا ،نهتنها مشخصات فراگیر و محلی سیستمهای شهری ،بلکه تعامل بین آنها نیز مهم است؛ به
عبارت دیگر همخوانی بین ترتیب فضایی فراگیر و محلی مهم است که اهمیت آن از تعریف سـاختار در ادبیـات چیـدمان
فضا ناشی میشود ).(Karimi, 1997: 8
مفهوم وضوح شهر با مفهوم بازسازی شهر در ذهن ارتباط مستقیمی
دارد؛ بنابراین وضوح یک شهر رابطـهای میـان ویژگـیهـای محلـی و
فراگیر فضای شهری است .در این بین ،در ،کـل سیسـتم شـهری از
طریق فضاهای آن (مانند خیابان) به اتصال آن فضاها به دیگر فضاها و
میزان همپیوندی آن فضاها (ویژگی فراگیـر) در کـل سیسـتم شـهری
بستگی دارد؛ به عبارت دیگر همبستگی آماری بـین میـزان اتصـاالت
خطوط محوری با میزان همپیوندی ،شاخصهای اسـت کـه اهمیـت آن
خطوط محوری (فضا) را در کل سیستم شهری مشخص میکند.

شكل.1نمايشپارامتروضوح (Jiang
)et al., 2000: 163-164

باید توجه داشت شاخصة وضوح نشانگر میزان اطالعات فضایی است که میتوان بهصورت بصری از یک خط محوری
(فضا) بهدست آورد (عباسزادگان .)11 :2012 ،در بیضی بزرگ نواحی همة فضاهای یک شهر ،و در بیضی کوچک بخشی
از شهر نشان داده شده است ).(Jiang et al., 2000: 163-164

معرفی نمونة موردی
شهر زنجان با جمعیت حدود  933هزار نفر یکی از شهرهای شمال غربـی کشـور در اسـتان زنجـان اسـت کـه براسـاس
مطالعات نزدیک به  522هکتار از اراضی آن در محدودة بافت فرسوده قرار دارد .یکی از ایـن بافـتهـای شـهری محلـة
زینبیه است که در شمال غربی بافت قدیم و منطبق بر بخشی از هستة اولیه در ضلع شمال بازار زنجان واقع اسـت .ایـن
محله از سمت شمال و غرب به خیابانهای بعثت و شهدا ،و از سمت جنوب و شرق به خیابانهای امـام و بخـش غربـی
خیابان سعدی وسط منتهی می شـود و محـالت قـدیم ماننـد سرچشـمه ،نصـراهلل خـان ،زینبیـه و دروازه آر ،را نیـز در
برمیگیرد (دویران( ،)35 :2013 ،شکل .)1
طرح زینبیه از سال  2033در شهرداری آغاز شد و در سال  2013پایان یافت .محور زینبیـه از خیابـان سـعدی وسـط
(شرق) تا خیابان شهدا (غرب) به عرض  19متر کشیده شده و دو طرف آن به عمق یـک پـال ،بـا مجـوز صادرشـده از
شهرداری به فضاهای مسکونی و کاربری تجاری تبدیل شده است .با اجرای این طرح به شکل عمود بر دو محور اصـلی
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شهر (سعدی و امام) ،محلة فوق واقع در بخش مرکزی و تاریخی شهر زنجان به دو نیمه زینبیة شمالی و جنـوبی تقسـیم
شده است .با اجرای این طرح تغییراتی در ساختار فضایی شهر و بافت مرکزی بهوجود آمده که این موضوع را در ادامه بـا
استفاده از روش چیدمان فضا بررسی و تحلیل میکنیم (شکل .)0

شکل  .9موقعیت محلة زینبیه در شهر زنجان (منبع :نگارندگان) شکل  .9نقشة طرح ساماندهی زینبیه (منبع :نگارندگان)

بحث و یافتهها
تأثیر اجرای طرح زینبیه در سطح خرد (محلة زینبیه)
در ابتدا بهمنظور تحلیل بخش اول ،نقشههای خط محوری همپیوندی محلة زینبیه در اتوکد ترسـیم شـد .ایـن نقشـههـا
بهطور جداگانه برای عابران پیاده (شامل تمامی خطوط شبکة معابر) و سواره (عرض معبر بیشتر از  1متر) تهیه ،سنس در
نرمافزار ( depthmapاز ابزارهای دقیق برای سنجش شاخصهای چیدمان فضا) ،تحلیل شد (شکل  9و  .)5پس از آنـالیز
نقشهها ،دادهها را در قالب جدول و نمودار استخراج ،سنس تحلیل کردیم (جدول  2و نمودار  2و .)1

شکل  .5نقشة همپیوندی برای عابران پیاده قبل از اجرای طرح (سمت راست) و بعد از اجرای طرح (سمت چپ)

تحلیل تأثیر طرحهای توسعة شهری بر ساختار فضایی خرد و کالنِ شهرها (مطالعة موردی :طرح محور زینبیة شهر زنجان)
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شکل  .5نقشة همپیوندی برای عابران سواره قبل از اجرای طرح (سمت راست) و بعد از اجرای طرح (سمت چپ)

بخش اول :تحلیل تغییرات پارامترهای ترکیبی محلة زینبیه
در ابتدا نتایج تحلیل میانگین پارامترها در سط محلة زینبیه قبل و بعد از اجرای طرح بـرای عـابران پیـاده و سـواره بـه
کمک نرمافزار  depth mapبراساس جدول  2استخراج شد .همانطور که گفته شد میانگین پارامترهـا در بیـان وضـعیت
کلی پارامترها ارزش کلیدی در تحلیلهای شاخصهای چیدمان فضا بهشمار میآید؛ بنابراین ،با توجه به دادههای جـدول
 2و نمودار  2و  1میتوان گفت میانگین همپیوندیها در محلة زینبیه پس از اجرای طرح برای دسترسـی پیـاده و سـواره
بهترتیب  2/031و  2/919افزایش یافته که حداکثر این افزایش در دسترسی سواره بعد از اجرای طرح صورت گرفته است؛
یعنی با اجرای طرح زینبیه ،دسترسی برای پیاده و سواره بیشتر است و بهویژه برای عابران سواره با بیشترین هـمپیونـدی
وضعیت بسیار مطلوبی فراهم شده است .همانطور که پیشتر نیز اشاره شد عمق ،رابطة معکوسی با هـمپیونـدی دارد؛ از
اینرو منطقی است میزان عمق بعد از اجرای طرح برای پیاده و سواره کاهش یابد؛ زیرا تعداد مسیرها یا تغییـر جهـتهـا
برای رسیدن به همپیوندترین خط (محور زینبیه و سعدی) کمتر شده است ،اما شاخص کنتـرل ،درحقیقـت بیـانگر میـزان
خوانایی شبکه است؛ بنابراین با دقت در دادههای جدول ،میزان کنترل پس از اجرای طرح در محله افزایش یافته؛ به ایـن
دلیل که تعداد گزینه های انتخابی برای رسیدن به نقاط مورد نظر بیشتر شده است .گفتنی اسـت ایـن خاصـیت مخـتص
الگوهای شطرنجی است و همانطور که در شکل  9و  5دیده می شود با اعمال الگـوی صـلیبی در مرکـز محلـه ،میـزان
خوانایی آن افزایش یافته است.

بررسی تفاضل همپیوندی در محلة زینبیه
پرسش حاضر این است که چرا با وجود افزایش پارامترهای همپیوندی ،همچنـان شـاهد انـزوای فضـایی در ایـن محلـه
هستیم؟ در پاسخ باید گفت تفاضل باالترین و پایینترین همپیوندی که شاخص تعیین انزواسـت بررسـی شـده اسـت .در

555

پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری ،دورة  ،5شمارة  ،5زمستان 5935

تحلیل چیدمان فضا تفاضل باالترین و پایینترین همپیوندی نیز بهعنوان یک شاخص است؛ هرچـه ایـن تفاضـل بیشـتر
باشد نشانگر ایزولهبودن مناطقی از شهر است .از آنجا که محدودههای ایزولهشده با نظارت اجتماعی محافظت نمـیشـود،
امکان بروز نابسامانی های اجتماعی وجود دارد ،همچنین با توجه به اینکه نواحی ایزولهشده در معرض تـردد عامـة مـردم
نیست ،از مزایای اقتصاد حرکت بیبهره ،و سط اقتصاد خردهفروشی آنها نیز پایینتر است (عباسزادگان.)11 :2011 ،
با توجه به جدول  ،2میزان همپیوندی فراگیر در محله برای عابران پیاده از ( 2/131قبل از اجـرای طـرح) بـه 2/031
(بعد از اجرای طرح) ارتقا یافته است یا میزان همپیوندی برای عابران سواره از  2/15به  2/919افزایش یافته ،اما از سوی
دیگر با افزایش میانگین همپیوندی پس از اجرای طرح ،میزان تفاضل همپیوندی نیز بیشتر شده است .با دقت در جـدول
 2میزان افزایش تفاضل همپیوندی برای عابران پیاده از  2/113به  1/13و برای عابران سواره از  2/11به  1/131رسـیده
است؛ بنابراین ،با دقت به دادههای فوق میزان افزایش این اختالف تفاضل برای عـابران سـواره  3/111و بـرای عـابران
پیاده  3/990بوده است؛ از اینرو میتوان گفت پس از اجرای طرح ،تفاضل همپیوندی برای عابران پیاده و سواره افزایش
داشته که بیشترین افزایش نیز برای مسیرهای سواره بوده است .این تفاضـل بیـانگر آن اسـت کـه فضـاهایی در محلـه
ایزولهشده و دچار انزوای کالبدی است.
درحقیقت میتوان گفت این اختالف همپ یوندی به محدودة محـور زینبیـه بـا خطـوط پیرامـون آن و محـدودههـای
دورمانده از این محور مربوط است؛ زیرا محدودههای نزدیکتر به محور فوق ،همپیوندی و اتصاالت بیشتری دارد و زمینة
جریان حرکت عابر پیاده در آن فراهم میشود سنس پویایی اقتصادی بـا مکـانگزینـی کـاربریهـای تجـاری در آن رخ
می دهد ،اما در همین محله ،میزان اختالف همپیوندی در محدودههای دورمانده در الیـههـای دورتـر ،بـهدلیـل کـاهش
همپیوندی حاصل از تفکیک فضایی افزایش داشته است که نمود آن در ابتدا به شـکل انـزوای کالبـدی -فضـایی بـوده،
سنس بهمرورزمان انزوای اجتماعی نیز بر آن حاکم شده است .با توجه به اینکه میزان انحراف معیار نشـاندهنـدة میـزان
پراکندگی یا پیوستگی فضایی است ،پس از اجرای طرح با وجود افزایش میانگین همپیوندی ،میـزان انحـراف معیـار نیـز
افزایش می یابد که این موضوع نشانگر وجود گسست فضایی در محلة زینبیه است.

تحلیل تأثیر طرحهای توسعة شهری بر ساختار فضایی خرد و کالنِ شهرها (مطالعة موردی :طرح محور زینبیة شهر زنجان)
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جدول  .5میانگین پارامترهای محلة زینبیه قبل و بعد از اجرای طرح برای عابران پیاده و سواره

پیاده قبل از اجرای

پیاده بعد از اجرای

سواره قبل از اجرای

سواره بعد از اجرای

طرح

طرح

طرح

طرح

میانگین

2/131

2/031

2/153

2/919

مینیمم

3/12

3/123

3/112

3/310

همپیوندی

ماکزیمم

1/303

1/91

2/123

1/111

فراگیر

انحراف معیار

3/111

3/000

3/133

3/010

2/113

1/13

2/11

1/131

میانگین

2/901

2/911

2/592

2/119

مینیمم

3/123

3/123

3/000

3/000

همپیوندی

ماکزیمم

0/301

0/133

1/559

1/101

محلی

انحراف معیار

3/511

3/130

3/901

3/532

1/111

0/31

1/112

1/135

میانگین

1/951

1/521

0/321

0/211

مینیمم

3

3

3

3

ماکزیمم

22

25

1

22

انحراف معیار

1/232

1/015

2/392

1/190

تفاضل

22

25

1

22

میانگین

0/523

0/215

1/123

1/912

مینیمم

3

3

3

3

ماکزیمم

3

1

1

5

انحراف معیار

2/911

2/251

2/053

2/311

تفاضل

3

1

1

5

میانگین

1/239

1/510

0/111

9/313

مینیمم

3/313

3/311

3/15

3/131

ماکزیمم

3/9

3/9

1/131

0/023

انحراف معیار

2/311

2/210

3/192

3/320

تفاضل

3/02

3/009

1/151

0/225

میانگین

3/111

3/112

3/030

3/119

مینیمم

3/313

3/111

3/250

3/200

ماکزیمم

2

2

3/111

3/111

انحراف معیار

3/215

3/211

3/311

3/222

تفاضل

3/12

3/009

3/520

3/500

تفاضل
همپیوندی

تفاضل
همپیوندی

اتصال

عمق

کنترل

قابلیت کنترل

منبع :نگارندگان
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6

0.298
0.291

2.174
2.593

1.436
1.541

2.456
2.516

3.517
3.125

4
1.202
1.302

کنترل

اتصال

5

هم پیوندی
محلی

هم پیوندی
فراگیر

3
2
1
0

قابلیت کنترل

عمق

پیاده (قبل از اجرای طرح)

پیاده (بعد از اجرای طرح)

نمودار  .5میانگین پارامترهای محلة زینبیه برای عابران پیاده قبل و بعد از اجرای طرح

6

4.067

2.491

3.016

4
2.81

3.186

3.886

5

3
1.664

1.541

1.424

1.25

2

0.284

0.303

1

0
قابلیت کنترل

کنترل

اتصال

سواره (بعد از اجرای طرح)

عمق

هم پیوندی محلی

هم پیوندی فراگیر

سواره (قبل از اجرای طرح)

نمودار  .9میانگین پارامترهای محلة زینبیه برای عابران سواره قبل و بعد از اجرای طرح

تحلیل تغییر پارامترهای ترکیبی در محور زینبیه
تحلیلهای صورت گرفته تا اینجا به تأثیر طرح زینبیه بر محلة زینبیه مربوط بـوده اسـت .در ادامـه بـه بررسـی وضـعیت
خودمحور زینبیه قبل و بعد از اجرای طرح میپردازیم و بـرای ایـن منظـور دادههـای مربـوط بـه تحلیـل چیـدمان فضـا
درخصوص پارامترهای مورد نظر را از طریق آنالیز نقشة خط محوری (شکل  9و  )5در محـیط  depth mapاسـتخراج ،و
در قالب جدول  1تنظیم میکنیم .با توجه به این جدول و نمودار  0و  ،9با اجرای طرح زینبیـه میـزان هـمپیونـدی بـرای
عابران پیاده و سواره در این محور افزایش یافته که این میزان بـرای پیـاده قبـل از اجـرا از  2/153بـه  1/911در بعـد از
اجرای طرح ارتقا یافته است؛ همچنین برای عابران سواره قبل از اجرا از میـزان  2/192بـه  1/111بعـد از اجـرای طـرح
رسیده است .این افزایش بدان معنی است که محور زینبیه با محلههای شمالی و جنوبی زینبیه پیوستگی مطلـوبی داشـته
است .ریشة یکی از دالیل دیگر در افزایش همپیوندی در کاهش عمق است؛ زیرا طبق دادههای جدول تعداد گـامهـا یـا

تحلیل تأثیر طرحهای توسعة شهری بر ساختار فضایی خرد و کالنِ شهرها (مطالعة موردی :طرح محور زینبیة شهر زنجان)
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تعداد تغییر جهتها برای رسیدن به همپیوندترین خط با افزایش اتصاالت کاهش یافته است .از سوی دیگر میزان کنترل
نیز در محور زینبیه بعد از اجرای طرح برای عابران پیاده و سواره افزایش یافته است؛ زیرا تعداد گزینههای انتخاب مسـیر
بیشتر شده و درحقیقت طبق جدول  1با افزایش تعداد گزینههای انتخابی در این مسیر ،قابلیت کنترل یا نظارت اجتمـاعی
بهطور چشمگیری کاهش یافته است.

جدول  . 9میانگین پارامترهای چیدمان فضا در محور زینبیه برای عابران پیاده و سواره قبل و بعد از اجرای طرح

میانگین پارامترها

پیاده (قبل از اجرا)

پیاده (بعد از اجرا)

سواره (قبل از اجرا)

سواره (بعد از اجرا)

همپیوندی فراگیر

2/153

1/911

2/192

1/111

همپیوندی محلی

1/332

0/133

1/310

1/101

کنترل

2/013

9/131

1/15

0/023

قابلیت کنترل

3/231

3/101

3/051

3/029

اتصال

3

25

1

22

عمق

0

2

0

2

منبع :نگارندگان

15

16
14
12
10
7

8

4.809

6

0.238

0.179

2

1

1.367

3

3.27

2.701

2.486

1.857

4

0
قابلیت کنترل

کنترل

عمق
پیاده بعد از اجرا

اتصال

هم پیوندی محلی هم پیوندی فراگیر

پیاده (قبل از اجرا)
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11

12
10
8
6
6

3.317

2.25

3

2.938

0.314

1

0.352

2.063

2.699

1.641

4

2
0

قابلیت کنترل

کنترل

عمق
سواره بعد از اجرا)

اتصال

هم پیوندی محلی هم پیوندی فراگیر

سواره (قبل از اجرا)

نمودار  .5میانگین پارامترهای محور زینبیه برای عابران سواره قبل و بعد از اجرای طرح

بررسی پارامتر وضوح
شاخصة وضوح نشانگر میزان اطالعات فضایی است که میتوان بهصورت بصری از یک خط محوری (فضا) بهدست آورد.
همانطور که پیشتر اشاره شد ،این شاخص براساس میزان همبستگی دو ویژگی فراگیر و محلـی (کـل و جـزء) ارزیـابی
می شود؛ بنابراین ،بیشتربودن میزان همبستگی بین آن دو ،وضوح آن فضا را بیشتر خواهد کرد و بـالعکس .تجربـه نشـان
می دهد که شهرهایی با بافت سنتی ایرانی ،وضوح بسیار اند ،دارند ،در حالی که شـهرهایی بـا بافـت مـدرن بـا وضـوح
بیشتری روبهرو هستند .وضوح کم شهرهای سنتی بخشی از ویژگی هـای آن اسـت کـه ورود افـراد غریبـه را بـه عمـق
بخشهای مسکونی شهر کنترل میکند و درواقع نوعی کنترل اجتماعی است .از سـوی دیگـر ،بـا وضـوح بیشـتر شـهر،
ساختار سلسله مراتبی قلمروها ضعیفتر میشود؛ در این صورت احتمال نفـوذ غریبـههـا بـه داخـل بافـت و بخـشهـای
خصوصیتر آن (مناطق مسکونی) افزایش مییابد.
بهمنظور دست یابی به ضریب همبستگی دو متغیر فراگیر و محلی بهعنوان شاخص وضوح ،ابتدا نقشة خطی (شـکل 9
و  )5در محیط  depth mapاز نظر همپیوندی فراگیر و محلی آنالیز ،و میانگین دادههای آن استخراج شد سـنس نمـودار
اسکاتوگرام آنها (ضریب همبستگی) نیز بهدست آمد که این اطالعات در قالب جدول و نمودار تنظـیم شـد .در ادامـه بـا
توجه به دادههای جدول  0تحلیل وضوحی نیز انجام گرفت.
با توجه به جدول  0و نمودار  5میزان همبستگی بین دو ویژگی فراگیر و محلی برای پیـاده ،قبـل از اجـرای طـرح از
 3/133به  3/135به بعد از اجرا رسید؛ همچنین میزان این همبستگی برای سواره از  3/131به  3/112افزایش یافتـه کـه
این افزایش با بیشترشدن میانگین همپیوندی همسو بوده است؛ بنابراین ،اجرای این طرح و تحمیل الگوی شـطرنجی یـا
صلیبی بر بافت قدیم و ارگانیکی ،سبب افزایش میزان دید و دسترسـی (بـهدلیـل افـزایش هـمپیونـدی) ،تضـعیف نظـام
سلسلهمراتبی (بهدلیل تحمیل الگوی شطرنجی بر بافت ارگانیکی) و افـزایش میـزان وضـوح (بـهدلیـل افـزایش ضـریب
همبستگی) در محور زینبیه شده است .افزایش وضوح بعد از اجرای طرح نیز سبب تسهیل مسیریابی در محدوده میشود.
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جدول  .9ضریب همبستگی بین دو متغیر همپیوندی فراگیر و محلی

پیاده قبل از

پیاده بعد از

سواره قبل از

سواره بعد از

اجرای طرح

اجرای طرح

اجرای طرح

اجرای طرح

میانگین همپیوندی فراگیر

2/131

2/031

2/153

2/919

میانگین همپیوندی محلی

2/901

2/911

2/592

2/119

تفاضل همپیوندی فراگیر و محلی

3/190

3/219

3/112

3/19

ضریب همبستگی بین همپیوندی فراگیر و محلی

3/133

3/135

3/131

3/112

رابطة کل و جزء

منبع :نگارندگان

نمودار  .5نمودار ضریب همبستگی همپیوندی فراگیر و محلی برای عابران پیاده و سواره قبل و بعد از اجرای طرح

بخش دوم :بررسی اثرات اجرای طرح زینبیه بر ساختار فضایی شهر
در این بخش اثرات طرح زینبیه بر ساختار فضایی کالن شهر بررسی میشود؛ برای این منظور ابتدا نقشههای همپیوندی
دورههای مختلف تهیه ،و در نرمافزار  depth mapآنالیز شد 2.دادههای مربوط به دو محور اصلی شهر (محورهای امـام و
سعدی) در قالب جدول آورده شده که در ادامه تأثیرات این طرح بر ساختار شهر ،براساس همین دادهها انجام گرفته است.
نکتة مهم در این تحقیق این است که اثرات اجرای طرح زینبیه تنها از منظر شاخص هـمپیونـدی و بـر طبـق دادههـای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1گفتنی است در این پژوهش نیازی به آوردن نقشههای مربوط به دورههای مختلف نبود؛ از اینرو تنها دادههای همپیوندی مربوط به دو محور امام و سعدی
که مورد نیاز بود از آنالیز نقشهها طی دورههای مختلف رشد و توسعه شهر زنجان بهدست آمده و تحلیل شده است.
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مستخرج بررسی شده است .سایر کیفیتهای طراحی شهری که به طور حتم از عوامـل مهـم و مـؤثر در تغییـر و تحـول
ساختار فضایی شهرهاست به دلیل اینکه خارج از بحث موضوع پژوهش حاضر است بیان نشده است.

تأثیر بر تغییر رتبة همپیوندی محورهای اصلی قبل و بعد از اجرای طرح
با توجه به جدول  9براساس تحلیل های چیدمان فضا ،خیابان امام از دورة دوم تا دورة هفتم باالترین میزان همپیوندی را
داشته و در رتبة اول قرار گرفته است؛ همچنین خ یابان سعدی عمود بر محور امام نیز از دورة دوم تـا ششـم در رتبـه دوم
جدول همپیوندی جای گرفته است ،اما در دورة هفتم ،ناگهان رتبة همپیوندی بین دو محور جابـهجـا مـیشـود کـه ایـن
جابه جایی بیانگر بسیاری از تغییرات در ساختار فضایی شهر است .در این دوره خیابان سعدی در رقابت با خیابـان امـام بـا
میزان همپیوندی  1/239رتبة اول را دارد و خیابان امام (محور بازار) با میزان همپیوندی  1/2در رتبة دوم قرار مـیگیـرد.
این موضوع بیانگر حساسیت تحلیل چیدمان فضا در مقایسه با کوچکترین تغییر در همپیوندی است .از ایـنرو مـیتـوان
گفت اجرای طرح زینبیه عمود بر استخوانبندی اصلی شهر از عوامل مهم ایجاد تغییرات وسیع در سـاختار فضـایی شـهر
است؛ زیرا خیابان سعدی تنها با  3/339تغییر در میزان همپیوندی زمینهساز تغییرات بزرگ در ساختار فضایی کالن و خرد
را فراهم کرده است که در ادامه بررسی میشود.
جدول  .5مشخصات رتبة همپیوندی مربوط به محورهای اصلی طی دورههای مختل

دوره

رتبة اول همپیوندی

رتبة دوم همپیوندی

دورة دوم 2033-2113

( 1/031خ امام)

( 1/025خ سعدی)

دوره سوم 2005-2033

( 1/022خ امام)

(1/209خ سعدی)

دوره چهارم 2050-2005

( 1/111خ امام)

(1/211خ سعدی)

دوره پنجم 2019-2050

( 1/319خ امام)

(1/910خ سعدی)

دوره ششم 2030-2019

( 1/111خ امام)

(1/153خ سعدی)

دورة هفتم 2019-2030

( 1/239خ سعدی)

(1/23خ امام)

شهر معاصر

( 1/230خ سعدی)

( 1/295خ امام)

منبع :نگارندگان

با توجه به جدول  ،9محور سعدی در دورة هفتم اهمیت بیشتری دارد کـه بـا توجـه بـه شـکل  1دلیـل آن تضـعیف
همپیوندی خیابان امام بهعلت خیابانکشی در ضلع مقابل آن یعنی خیابان زینبیه است که سبب تفکیک فضایی محله بـه
دو نیمه (زینبیه شمالی و جنوبی) و تضعیف نقش محور بازار و محالت اطراف آن شده است .در مقابل ،در محور سعدی با
اجرای طرح فوق ،میزان همپیوندی در مقایسه با محور امام افزایش یافته و بهدنبـال آن زمینـة مکـانیـابی جـاذبهـای
فضایی (مراکز تجاری) در خیابان سعدی و زینبیه فراهم ،و در کل موجب تغییر ساختار فضایی در بافت مرکزی شهر شده
است؛ بنابراین با توجه به شکل  3در دورة هفتم (بعد از اجرای طرح) محالتی که در الیة اول نزدیکتر به محور سعدی و
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زینبیه واقع شدهاند ،شبکة معابر آنها همپیوندی بیشتری دارد و با اتصال به شبکة اصلی شهر بـر طبـق تئـوری حرکـت
طبیعی از پویایی اقتصادی محورهای اصلی بهرهمند شدهاند ،اما در محالت دورتر با کاهش شدید همپیوندی ،نوعی انـزوا
و بیعدالتی فضایی بر آنها حاکم شده است .همانطور که قبالً نیز بررسی شد تنها از منظر متغیرهای چیدمان فضا (جدا
از سایر سیاستگذاریهای مؤثر) وجود اختالف و تفاضل همپیوندی بین محالت واقع در بافـت مرکـزی ،زمینـة انـزوای
فضایی برای محالت دورتر از محورهای اصلی فراهم شده است؛ از اینرو این محلهها در رقابت با سایر محالت پیونـدی
بیشتر نتوانستهاند پیوستگی خوبی را برقرار کنند و با گذشت زمان ،از نظر اجتماعی نیز دچار انزوا شده و پدیده فرسـودگی
در آنها بهوجود آمده است.

شکل  .5نمایش شماتیک طرح زینبیه

شکل  .0نقشه همپیوندی دورة هفتم شهر و بافت مرکزی
(فرسوده) شهر زنجان

تأثیر بر توسعة شهر از منظر تحلیل متغیر همپیوندی
با توجه به نقشة خط محوری دورة ششم (شکل  )1مشاهده میشود که توسعة شهر بهدلیل همپیونـدی زیـاد (جـدول )9
خیابان امام و اهمیت عملکرد بازار ،یکی از عوامل مؤثر بر توسعة شهر بیشتر غربی-شرقی بوده است ،اما در دورة هفتم با
تغییر میزان همپیوندی در دو محور فوق ،خیابان اهمیت همپیوندی بیشتری دارد؛ چنانچه در ایـن دوره بـا خیابـانکشـی
لبههای مسکونی واقع در محور زینبیه و سعدی شمالی ،این لبهها به لبة تجاری و خدماتی تبدیل میشود که این امـر بـه
طور طبیعی ارزش زمین و اجارهبها را بیشتر میکند؛ بنابراین این عامل در کنار سایر عوامل مؤثر در طراحـی شـهری بـر
توسعه و رشد به سمت شمال تا جایی که محدودیت توسعه نداشته باشد ،مؤثر واقع شـده اسـت؛ بنـابراین در نقشـة دوره
هفتم تمایل توسعه ،عالوه بر جهت غربی به سمت شمال نیز با احداث شهر،های جدید مشاهده میشود.
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شکل  .5نقشة خط محوری در دورة ششم (سمت راست) و دورة هفتم (سمت چپ) (منبع :نگارندگان)

تأثیر بر تغییر کاربری و افزایش ارزش امالک از منظر تحلیل همپیوندی
با توجه به نتایج پژوهشهای متعدد درمییابیم نحوة ترتیب فضاهای یک شهر رابطة همبستگی قویای با نحوة اسـتفاده
از فضاها ،تراکم ترددها ،نوع کاربریها و ارزش امال ،مجاور دارد (ریسمانچیان و بل .)52 :2011 ،براسـاس جـدول  9بـا
اجرای طرح زینبیه ،همپ یوندی محور سعدی که در مقایسه با دورة قبل خود کاهش یافته ،در قیاس با محـور امـام بـرای
نخستین بار افزایش یافته است .درحقیقت ،محور زینبیه نقش مهمی در تغییر رتبة همپیوندی یک محور بـه یـک محـور
دیگر دارد و یکی از عوامل مهم کاهش همپیوندی محور بازار است؛ بنابراین در مرکز شهر اهمیت خیابان سعدی در دورة
هفتم بیشتر شده و در رقابت با خیابان امام ،میزان همپیوندی آن باالتر رفته و در صدر جدول قرار گرفته اسـت؛ از ایـنرو
تنها از منظر چیدمان فضا با افزایش میزان همپیوندی قیمت زمین (براساس مصاحبه با مشاوران امال )،در محالتی کـه
به محور سعدی نزدیکتر هستند ،بهطور چشمگیری افزایش مییابد؛ زیرا با افزایش متوسط دسترسیها (همپیونـدیهـا)،
تردد در مسیر سعدی بیشتر می شود و در پی آن تغییر کاربری از مسکونی به واحدهای خدماتی یا تجاری بهعنوان یکی از
عوامل در کنار سایر عوامل از جمله تراکم فروشی ،توسعه زمینهای رهاشده ،نوسازی و بهسازی و سایر عوامل اجتماعی،
اقتصادی مؤثر است.

تأثیر بر کارایی شبکه
گفتنی است همیشه همپیوندی بیشتر مال ،ارزش نیست ،اما در این طرح با بیشترشدن میزان همپیوندی خیابان سعدی،
کارایی شبکة آن در مقایسه با محور امام کم میشود؛ یعنی خیابان سعدی بیشازحد استاندارد و خارج از تـوان و ظرفیـت
زیرساختهای موجود با بیشترین همپیوندی در این دوره (بعد از اجرای طرح) است؛ بنابراین نتیجه میگیریم که یکـی از
عوامل دخیل در بروز معضالت ترافیکی در خیابان سعدی ،ناشی از خیابان کشی محور زینبیة عمود بر این محـور سـعدی
است .در این بین ،اجرای طرح محور داودقلی در سال  2013در امتداد محور زینبیه سبب حفظ رتبة اول همپیوندی بـرای
محور سعدی در دورة معاصر شده است (جدول )9؛ از اینرو بهمنظور دوری از تکرار مطالب فوق ،ایـن طـرح نیـز موجـب
کاهش میزان همپیوندی محور امام می شود؛ بنابراین ،اهمیت محور بازار (امام) در مقایسه با خیابـان مـدرن سـعدی سـیر
نزولی دارد؛ پس چیدمان فضا در مقایسه با کوچکترین تغییر حساس است و همانطور که دیـدیم اجـرای طـرح زینبیـه
عامل اصلی افزایش همپیوندی محور سعدی در مقایسه با محور بازار زنجان بهشمار میآید.
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تأثیر بر افزایش میزان ترافیک
مطالعات انجامشده بر بافتهای فرسوده نشان میدهد مسئلة این بافتها به سط اشغال معابر مربوط نیست؛ زیرا درصـد
سط اشغال معابر در این بافتها از متوسط شهرها بیشتر است ،بلکه مشکل اصلی آن توزیع نامناسب معابر در کل بافـت
است که موجب شکلگیری گذرهای زیاد اما بدون کارایی میشود (عندلیب)95 :2011 ،؛ بنابراین ،طرح زینبیه تـا قبـل از
اجرای محور داوودقلی نهتنها سبب کاهش میزان ترافیک در شهر نشد ،بلکه بهعنوان محور واسـطه ،تنهـا نقـش انتقـال
ترافیک از محور سعدی به محور امام را داشته و سبب جابهجایی ترافیک در دور بسته بـین دو محـور اصـلی شـهر شـده
است؛ از اینرو برای رفع این مشکل و بهبود ترافیک شهر ،طرح محور داوود قلی نیز در امتـداد محـور زینبیـه اجـرا شـد؛
غافل از اینکه مشکل ترافیک شهر به میزان سط اشغال آن مربوط نیسـت بلکـه عوامـل مختلـف ،کـه مهـمتـرین آن
اجراییکردن طرحهای ترافیکی عمود بر محورهایی که استخوانبندی اصلی شهر هستند ،برخالف اهداف ترافیکی عمـل
میکند؛ زیرا این اقدام سبب افزایش حداکثری میزان همپیوندی محورهای اصلی و جذب کاربریها و افزایش چندبرابری
ترافیک میشود.

بحث و نتیجهگیری
شهر یک کل است که اجزای آن همچون اندامهای موجود زنده ارتباط ارگانیک با هم دارند و ساختار فضایی شهر را پدید
میآورند؛ از اینرو ساختار فضایی شهر بهعنوان استخوانبندی اصلی آن ،اهمیت زیـادی دارد؛ بنـابراین شـناخت خطـوط
شبکة معابر درحقیقت شناخت همان فضاهای باز خطی است که بهعنوان یکی از عناصـر اصـلی شـهر ،شـکلدهنـده بـه
ساختار و پیونددهنده سایر عناصر و پدیدههای مختلف شهر به یکدیگر است .این مفهوم بـه شهرسـازان ،برنامـهریـزان و
طراحان شهری کمک میکند تا بتوانند نظامهای حرکتی و شبکهای را که به فضاها سـاخت مـیدهـد سـازمان دهنـد و
بتوانند ترکیب اجزای فضاهای عمومی را بهصورت یک کل نشان دهند؛ از اینرو پیوستگی فضا و شناخت روابـط فضـایی
میان عناصر از ویژگیها و معیارهای مهم شناخت و بررسی چگونگی ساختار شهر است .از سوی دیگر ،هرگونـه تغییـر در
روابط فضایی حاکم ممکن است روندها و گرایشهای مختلف را بر ساختار فضایی را بـهدنبـال داشـته باشـد کـه شـامل
روندها و گرایشهای اجتماعی و جمعیتی ،اقتصادی و کالبدی اسـت و بایـد توجـه داشـت کـه گـاهی پیامـد آنهـا جـز
منسجمنبودن ،بیتعادل و ناکارآمدی نیست و ادامة بعضی از آنها در آینـدهای نـهچنـدان دور ،حیـات شـهری و کیفیـت
زندگی مردم شهر را با خطر مواجه میکند.
امروزه ،بافتهای قدیمی شهرها نیز جزئی از کل سیستم شهری است که به معضلی مهم برای برنامهریزان ،مـدیران
و شهروندان بدل شده است؛ در حالی که این بافتها با ارزشهای تاریخی و فرهنگی بهمثابة هویـت شـهری ،بـهعنـوان
قلب تنندة اقتصادی با داشتن پتانسیلهای مناسب فضای شهری ارزشمند است .در تحوالت جدید شهرنشینی در جهان و
ظهور مشکالت ناشی از آن بخشهای قدیمی شهرها بیشتر از سایر نقاط در معرض عوارض نامطلوب توسعة شهری قرار دارد.
در شهر زنجان نیز طرح محور زینبیه یکی از طرحهای ساماندهی با اهداف ترافیکی است که بدون توجـه بـه روابـط
فضایی حاکم بر ساختار و سازمان فضایی شهر ،مشکالت نوینی را پدیدآورده که تاکنون از دیـد طراحـان و برنامـهریـزان
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شهری دور مانده است؛ از اینرو این پژوهش با هدف بررسی تأثیر طرح محور زینبیه بر ساختار خرد و کـالنشـهر انجـام
گرفت که الزمة این بررسی استفاده از روشی هوشمند برای تحلیل روابط فضایی بود است؛ بنابراین ،بـا اسـتفاده از روش
چیدمان فضا بهعنوان رویکردی جدید در مطالعات و مدلسازی ساختار فضایی شـهر بـهمنظـور پاسـخگویی بـه پرسـش
پژوهش ،تحلیلها در دو بخش انجام شد.
در بخش اول تأثیر طرح محور زینبیه در مقیاس محلة مورد نظر بود که تحلیلها نشان داد طرحهای توسعه با اهداف
ترافیکی در بافتهای مرکزی ،یکی از عوامل مهم در کنار سایر عوامل طراحی شهری و تغییر سـاختار فضـایی محـالت
است .چنانچه در نمونة موردی ،با وجود افزایش میزان همپیوندیها و اتصاالت در محور و محلة زینبیـه ،میـزان تفاضـل
همپ یوندی بین محورهای اصلی و فرعی نیز افزایش یافت که این مسئله خود از عوامل اصلی در گسست و بـروز انـزوای
فضایی بوده است؛ همچنین اعمال الگوی شطرنجی بر بافـت قـدیم ،سـبب افـزایش میـزان خوانـایی و کـاهش نظـارت
اجتماعی در محور و محله شده است.
از سوی دیگر با بررسی موضـوع در مقیـاس کـالن ،ایـن نتیجـه حاصـل شـد کـه اجـرای طـرح زینبیـه عمـود بـر
استخوانبندی اصلی شهر (خیابان سعدی) سبب تغییر رتبه و میزان همپیوندی بین دو محور اصلی شهر شده است که بـا
تغییر رتبة همپیوندی توسعة شهر با تأثیرپذیری از این فرایند بر سایر فاکتورها براساس تئوری «حرکت طبیعی» از جملـه
حرکت عابر پیاده ،مکانیابی جاذبهای فضایی (کاربریها) و ...نیز تأثیر گذاشته است.
بهطورکلی میتوان گفت از منظر چیدمان فضا کوچکتـرین تغییـر در میـزان ارزشهـای هـمپیونـدی سـاختار فضـایی
بافتهای مرکزی ،زمینهساز تغییرات بزرگ در سط کالن و خرد سیستم شهری خواهد بـود .بـا ایـن تحلیـل دریـافتیم کـه
طرحهای ساماندهی با اهداف ترافیکی مشکل دسترسی به بافتهای مرکزی را بهخوبی حل نکرده و با وجود مزیتها ،هنـوز
ضعفهایی در ساختار کالبدی -اجتماعی از منظر چیدمان فضا به جز سایر جنبههای طراحی شهری دارد؛ بنابراین ،حساسـیت
موضوع این است که هرگونه مداخله در بافتهای شهری ،به در ،و ارزیابی قواعد و روابط فضایی و منطق اجتماعی حـاکم
بر ساختار شهری نیازمند است تا از این طریق بتوان سیاستهای کارآمدی را برای حل مسائل شهری بهکار گرفت.
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