
 هاي شهري

   ايران

 ، ايران

  رانيا ،نور

اقـدامات  ها شـده اسـت كـه  بـه     

و عدم تـالش در حفـظ   

 الگـوي بـا هـدف شـناخت    

 .اسـت انجـام شـده   

ها از طريق پرسش نامـه محقـق سـاخته گـردآوري شـده      

نفـر انتخـاب و بـه    

هـاي  مـدل  نتـايج بـا اسـتفاده از   

ها بـا اسـتفاده از نـرم    

كه الگوي ساختار فضايي شـهر دامغـان متمايـل بـه     

ساختار فضايي شهر دامغان 

و سـطح خطـاي   

                                        

Email: s.lotfi@umz.ac.ir 

1392

هاي شهريفضايي شهر و كارآمدي دسترسي

ايران، ريزي شهري دانشگاه مازندران

، ايرانريزي شهري دانشگاه پيام نور

نور اميپ دانشگاه يشهر

ها شـده اسـت كـه  بـه     

و عدم تـالش در حفـظ    هافضايي و كالبدي شهر

بـا هـدف شـناخت    حاضـر  

انجـام شـده   ) خريـد و آموزشـي  

ها از طريق پرسش نامـه محقـق سـاخته گـردآوري شـده      

نفـر انتخـاب و بـه     385كه  بوده

نتـايج بـا اسـتفاده از   

ها بـا اسـتفاده از نـرم    و داده نمايش

كه الگوي ساختار فضايي شـهر دامغـان متمايـل بـه     

ساختار فضايي شهر دامغان اختالف معناداري بين 

و سـطح خطـاي    95/0بـا اطمينـان   

  .فضايي، دسترسي، مراكز خريد، مراكز آموزشي، دامغان

                                                           

s.lotfi@umz.ac.ir
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فضايي شهر و كارآمدي دسترسي

 )مورد مطالعه شهر دامغان

ريزي شهري دانشگاه مازندران

ريزي شهري دانشگاه پيام نوراسداله ديوساالر، استاديار گروه جغرافيا و برنامه

شهر يزيربرنامه و

ها شـده اسـت كـه  بـه     فضايي آن الگوي

فضايي و كالبدي شهر

حاضـر  پـژوهش  . ها، مشكالت فراواني را در پي دارد

خريـد و آموزشـي  ( ها به خدمات شهري

ها از طريق پرسش نامـه محقـق سـاخته گـردآوري شـده      

بوده سال به باالي شهر دامغان

نتـايج بـا اسـتفاده از    .مورد مطالعه قرار گرفتنـد 

نمايش آنتروپي نسبي و آنتروپي شانون، مدل هلدرن و ضريب سطح زيربنا

كه الگوي ساختار فضايي شـهر دامغـان متمايـل بـه     

اختالف معناداري بين 

بـا اطمينـان    هاي شهروندان به مراكـز خريـد و آموزشـي   

فضايي، دسترسي، مراكز خريد، مراكز آموزشي، دامغان

                    

                                                                    s.lotfi@umz.ac.ir
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فضايي شهر و كارآمدي دسترسي

مورد مطالعه شهر دامغان
ريزي شهري دانشگاه مازندراناستاد گروه جغرافيا و برنامه

اسداله ديوساالر، استاديار گروه جغرافيا و برنامه

و ايجغراف ارشددانشجوي كارشناسي 

  

الگويشديد در  باعث تغييرات

فضايي و كالبدي شهر الگويعدم شناخت و درك 

ها، مشكالت فراواني را در پي دارد

ها به خدمات شهريفضايي شهر دامغان و كارآمدي دسترسي

ها از طريق پرسش نامـه محقـق سـاخته گـردآوري شـده      توصيفي است و داده

سال به باالي شهر دامغان 25اكنين 

مورد مطالعه قرار گرفتنـد كنترل شده 

آنتروپي نسبي و آنتروپي شانون، مدل هلدرن و ضريب سطح زيربنا

كه الگوي ساختار فضايي شـهر دامغـان متمايـل بـه      دادنتايج نشان 

اختالف معناداري بين  ،چنينهم .باشد

هاي شهروندان به مراكـز خريـد و آموزشـي   

فضايي، دسترسي، مراكز خريد، مراكز آموزشي، دامغان

                                                                   

 

 سال اول، شماره 

 تاريخ دريافت

فضايي شهر و كارآمدي دسترسي الگويبررسي 

مورد مطالعه شهر دامغان(
استاد گروه جغرافيا و برنامه، 1صديقه لطفي

اسداله ديوساالر، استاديار گروه جغرافيا و برنامه

دانشجوي كارشناسي 

باعث تغييراتشهرها، 

عدم شناخت و درك . نياز دارند

ها، مشكالت فراواني را در پي دارددهي آن

فضايي شهر دامغان و كارآمدي دسترسي

توصيفي است و داده -روش تحقيق، پيمايشي

اكنين سكليه جامعه آماري تحقيق، 

كنترل شده گيري تصادفي ساده 

آنتروپي نسبي و آنتروپي شانون، مدل هلدرن و ضريب سطح زيربنا

نتايج نشان . اندتجزيه و تحليل شده

باشدالگوي نامتمركز، پراكنده و اسپرال مي

هاي شهروندان به مراكـز خريـد و آموزشـي   ناكارآمدي دسترسي

  .وجود دارد

فضايي، دسترسي، مراكز خريد، مراكز آموزشي، دامغان الگوي

                                                                   

بررسي 

صديقه لطفي

اسداله ديوساالر، استاديار گروه جغرافيا و برنامه

دانشجوي كارشناسي ، يصرف عاطفه

 چكيده

شهرها،  سريعگسترش 

نياز دارندسريع عمراني 

دهي آناحيا و سامان

فضايي شهر دامغان و كارآمدي دسترسي

روش تحقيق، پيمايشي

جامعه آماري تحقيق،  .است

گيري تصادفي ساده روش نمونه

آنتروپي نسبي و آنتروپي شانون، مدل هلدرن و ضريب سطح زيربنا

تجزيه و تحليل شده SPSSافزار 

الگوي نامتمركز، پراكنده و اسپرال مي

ناكارآمدي دسترسي

وجود دارد  05/0تر از كوچك

الگوي :كليدي كلمات

                                                                   :نويسنده مسئول 

چكيده

سريع عمراني 

احيا و سامان

فضايي شهر دامغان و كارآمدي دسترسي

روش تحقيق، پيمايشي

است

روش نمونه

آنتروپي نسبي و آنتروپي شانون، مدل هلدرن و ضريب سطح زيربنا

افزار 

الگوي نامتمركز، پراكنده و اسپرال مي

ناكارآمدي دسترسي با

كوچك

كلمات

1- 
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       مقدمه

در سـال  . امروزه، نزديك به نيمي از جمعيت دنيا در نواحي شـهري سـاكن هسـتند   

ميليارد نفر در شهرها زنـدگي   17/3ميليارد نفر ساكنين زمين، نزديك به  45/6از  2005

شود كه براي نقطه عطفي در تاريخ بشر محسوب مياز اين لحاظ  2007سال . كردندمي

  .اندر خود جاي دادهاولين بار نيمي از جمعيت دنيا را د

افزايش جمعيت شهرنشين در كشورها مسائل مختلفي را دامن گير شهرها كرد كه از 

هاي فضايي، نوسان شـديد در قيمـت زمـين و مسـكن،     توان به عدم تعادلآن جمله مي

يشتر انرژي، توسعه ي خزش شهري، قطبش اجتماعي آلودگي زيست محيطي، مصرف ب

اخت رفتن اراضـي مرغـوب   ، به زير سهاي زيرساختهافزايش هزين ريزي،بدون برنامه

هــاي شــهري و ، چنــد برابــر شــدن محــدوده)1387 زاده،هنمــا و عبــاسر(كشــاورزي 

شكالت در شـهرها و در  با شدت گرفتن اين م .هاي خدمات رساني اشاره كرددشواري

الگوهاي رشد و  هاي به وجود آمده، تالش به شناختانديشي براي بحرانراستاي چاره

رشـد   در ايـران نيـز   .ي شهري و تحقق فرم پايدار شهري معطـوف شـده اسـت   توسعه

فزاينده جمعيت شهرهاي كشورمان پس از اجراي برنامـه اصـالحات ارضـي و شـدت     

هـاي  د تا شهرها به علـت فقـدان زيرسـاخت   گرفتن آن پس از انقالب اسالمي سبب ش

فراينـد  . بـدي شـوند  گسـيختگي كال  شهري متناسب بـا پـذيرش جمعيـت دچـار لجـام     

سازي در شرايط بحراني و در حال گذر جامعه با معضالت گوناگوني شهرنشيني و شهر

ــاخ  ــه س ــد ك ــه ش ــي از آن مواج ــهر يك ــب ش ــايي نامناس ــت تار فض ــلطاني(هاس و  س

  ).1380،مختاري

به بعد اعتقـاد بـر آن شـد كـه تهيـه       1960ي در بسياري از كشورهاي جهان از دهه

ي برنامـه  براين اساس الزمـه  .اي يا ساختاري در دستور كار قرار بگيردشالوده هايطرح

 ةاين ديـدگاه بـه ويـژه در حيطـ    . ودشهر ب "اصلي ساختار"ريزي موثر و كارآ، شناخت 

فضايي شهر به مفهـوم تركيبـي    الگويتري يافت و در آن طراحي شهري دامنه ي وسيع

ها به كار ناصر شهر و رابطه ماندگار بين آناجزاء و عترين ترين و اصليدربرگيرنده مهم
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ها و تـالش در  توان گفت شناخت و درك ساختار فضايي شـهر رو مياز اين .گرفته شد

در ايـن پـژوهش سـعي بـر آن      .باشـد ها داراي اهميت ميدهي آنحفظ، احياء و سامان

آمـدي  ميـزان كار  1385فضـايي شـهر دامغـان در سـال      الگـوي ضـمن بررسـي    ،است

را مورد ارزيابي قرار ) آموزشيكيد بر مراكز خريد و أبا ت(ها به خدمات شهري دسترسي

فضايي شهر دامغان چه ميزان در دسترسي  الگويمساله اصلي تحقيق اين است كه  .دده

  شهروندان به امكانات و خدمات شهري موثر است؟

  

 ادبيات تحقيق. 1

    تحقيق پيشينه - 1- 1

اي با عنوان تمركزگرايي فضايي و اثرات آن بـر   در مقاله) 1389( و همكاران قاليباف

هـاي  هـاي آمـاري و مـدل    روشبا اسـتفاده از  گسترش فيزيكي و ساختار فضايي شهر، 

آنتروپي شانون و شاخص ويليامسـون، چگـونگي و ميـزان تمركـز فضـايي جمعيـت و       

هـا  آننتايج  .اندآن را نيز مورد بررسي قرار داده فعاليت در شهر سنندج و اثرات فضايي

هاي اداري، سياسي، اقتصـادي و خـدماتي در   باالي زيرساخت كه تمركز نسبتاً دادنشان 

شهر سنندج و نواحي پيراموني آن منجر به تمركز جمعيت و به دنبـال آن بـروز اثـرات    

اسكان غيـر   ةشديد پديدن و بي قواره شهر و تسوء فضايي از قبيل رشد فيزيكي ناموزو

  .هاي شمالي شهر گرديده استنقاط شهر سنندج به ويژه در قسمت رسمي در برخي از

سابقه و سير تحول و تكامل سياست توسعه فضايي هلند را ) 2003( و همكاران الو

هـاي دولتـي در   ثير و چشم انـداز دسـتور العمـل   أسال گذشته به واسطه ت 10در  طول 

چند سطحي بين  اند كه روي نظارتدر پژوهشي مورد بررسي قرار داده سياست فضائي

وصـي متمركـز شـده    اي و بين دولت محلي و فعاالن بخـش خص دولت محلي و منطقه

  :يابندهاي مختلف به اين نتايج دست مياست كه پس از بحث

هاي درونـي حكومـت بـه شـكل     ريزي از شكل هماهنگياگر كانون اصلي برنامه) الف

  .ائتالف اجتماعي تغيير يابد، سياست فضائي، اثر بخش و منطقي خواهد بود
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ريـزي بـين سـطوح مختلـف     هـاي برنامـه  ئوليتپذيرتر مستوزيع متغيرتر و انعطاف) ب

  .مديريت ضروري است

سـطحي  ريزي بايد يك سـازمان چند هاي برنامهسازمان فضائي براي اجراي سياست) ج

  .باشد

اي عاالن بازار و اولياي امـور منطقـه  اشكال جديد همكاري با ف ها در قالبشهرداري) د

يـت  كه بر وسايل و آالت قانوني جديـد بـراي حفـظ موقع    بهتر كار خواهند كرد تا اين

  .هاي زمين سماجت كنندخود در زمينه فعاليت در سياست

تقاضاي روي اي با عنوان، ساختار فضايي شهر بر در مقاله )2003(همكاران  و 1بنتو

و نقـل عمـومي را روي انتخـاب    ثير فرم شهر و حمـل  أآمريكا، ت ةسفر در اياالت متحد

نـواحي   114مسافرت و مسافت طي شده ساليانه بـا وسـيله نقليـه از زنـدگي در      ةشيو

-اصل از پژوهش اين محققان نشـان مـي  نتايج ح. اندرا بررسي كرده 1990شهري سال 

ثير را بر أتواند بيشترين تسي به حمل و نقل ميگي شهر و دستردهد كه شاخص پراكند

روي شيوه سفر ساكنين آمريكا داشته باشد و در يك كشور مانند آمريكـا كـه وابسـتگي    

بنتـو و همكـاران،   ( گـذارد ثير مـي أزياد به اتومبيل دارد فرم شهر بر روي تقاضاي سفر ت

2003.(  

  

   تحقيق ضرورت - 1- 2

 كـه  يعـوامل  مجموعه به توجه با و خود يزمان و يمكان ياقتضا به بنا يموضوع هر

 و تفحـص  يبرا را ياتيضرور نيهمچن كند؛يم دايپ يبررس يبرا يتياهم رد،يگيم بر در

 شـده  جـاد يا ليمساة دربار ممكن يهاحل راه به دنيرس جهت خود رامونيپ در قيتحق

-يمـ  شناخته شهر دهنده ليتشك عناصر از يكي عنوان به كه زين يشهر طيمح. طلبديم

-يمـ  مهـم  و ياتيح يشهر هر يبرا كه بكشاند، خود دنبال به را يليمسا توانديم شود،

 يبرقرار ،يشهر مطالعات ياصلة شالود عنوان به يشهر يزيربرنامه يآرمان هدف .باشد

                                                            

1- Bento 
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ـ  باشـد، يم يشهر محدوده در يدرون نظم كي ييبرپا و ريپذانعطاف و ايپو نظام كي ه ب

. شـود  وارد طيمحـ  نيا در مسكون شهروند و يشهر طيمح به ضربه نيكمتر كهيصورت

ـ ا در يزنـدگ  از بتوانـد  يشهر طيمح در مسكون فرد كي يعبارت به  احسـاس  شـهر  ني

 احسـاس  نيكمتـر  او يجسـم  و يعـاطف  ،يفكر التيتما و باشد داشته خاطر تيرضا

 و هاتيفعال ييفضا عيتوز از كه شهر ييفضا ساختار. سازد يمتجل خود در را يتينارضا

 و فـرم  د،يـ آيمـ  وجـود  به ياقتصاد و ياجتماع ،يعيطب يندهايآفر ةجينت در هايكاربر

 يآسـان  و يشهر درون يهاييجا جابه ةنحو در بيترت نيبد و داده شكل را شهر بافت

  ).1387 ،ييشكو( دينمايم فايا را يمهم نقش مختلف مقاصد به يدسترس

 بـر  شـهر  يكالبـد  يسـامانده  ،يشـهر  يزيربرنامه ياصل موضوع كهنيا به توجه با

 ييفضا ساختار يبررس نيبنابرا است، يطيمح تيفيك و ييآكار ،ياجتماع عدالت اساس

ـ پ سواره، يهايدسترس يكارآمد بهبود جهت در شهر  راحـت  يدسترسـ  منظـور  بـه  ادهي

 خـدمات  به) رهيغ و يروان -ياجتماع ،ياقتصاد ،يزمان يهانهيهز حداقل با( شهروندان

 يبـرا  مردم يبرگشت و رفت يالگوها نامطلوب تيوضع. ابدييم ياژهيو تياهم ،يشهر

ـ ا تياهم) يآموزش مراكز و ديخر مراكز( خدمات به يدسترس  مشـخص  را موضـوع  ني

ـ پ سـواره،  يهـا يدسترسـ  بهبـود  و شهر ييفضا ساختار اصالح به ديبا كه سازد يم  ادهي

 نـامطلوب  تيوضـع  و دامغان شهر در تيجمع افزون روز شيافزا به توجه با .پرداخت

 راهكارهـا  ارائه جهت شهر يفضا ، شناسايي الگوي شهر خدمات به يدسترس يالگوها

 يهـا يدسترسـ  يكارآمـد  ارتقا جهت در نانياطم قابل و مطلوب ياستراتژ كي جاديا و

، تحقيـق  ضـرورت با توجه بـه   .پرداخته شده است يشهر يهامحدوده در ادهيپ سواره،

 يابيارز، ادهيپ سواره، يهايدسترس يكارآمد و دامغان شهر ييفضاالگوي  يابيارزهدف 

 يابيارز، ديخر مراكز به هاآن يدسترس سهولت بر آن ريثأت و دامغان شهر ييفضا ساختار

 ارائـه  ي وآموزشـ  مراكـز  بـه  هاآن يدسترس سهولت بر آن ريثأت و دامغان ييفضا الگوي

 يكارآمـد  شيافـزا  و شـهر  ييفضـا  سـاختار  بهبود جهت يياجرا اقدامات و هااستيس

   .باشدمي ادهيپ سواره، يهايدسترس
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   چارچوب نظري  - 1- 3

ينـدهاي  آفرة ضايي است كه در آن، فضا بـه وسـيل  يند فآفضايي، محصول فر الگوي

عناصـر و  يابي از محل استقرار اين سازمان. يابدماعي، اقتصادي و طبيعي سازمان مياجت

ساختار فضايي از آرايـش و   واقع پذيرد، دراكندگي فضايي تأثير مياجزاء داخلي يك پر

ركـن  فضايي سه  در هر سازمان .)1375 شكويي،( آيدميد ها به وجويابي پديدهسازمان

باشد، مكان مركزي، حوزه نفـوذ يـا منطقـه پيرامـون،     عمده و اساسي قابل مالحضه مي

  .)1384 آسايش و مشيري،( هاسكونتگاهواكنش متقابل بين 

بـا اشـاره بـه    ) شهر پر تراكم و توسـعه پايـدار  (در كتاب معروف برتون و همكاران 

مفاهيم نويني چون توسعه پايدار، حفاظت محيط زيست، عـدالت اجتمـاعي و پـذيرش    

وي تلفيقي براي توسعه شهر يـاد  زدا و الگسه الگوي تمركزگرا، الگوي تمركز مردمي از

اند هاي افراطي تمركزگرائي و تمركززدائي اكنون با شكست مواجه شدهديدگاه. دنكنمي

كه الگوي تلفيقي  به درستي تبيين شود راه حل مناسبي براي ساختار شهر و در صورتي

هاي انديشه شهر پرتراكم مانند تـراكم ترافيـك، آلـودگي،    ديدگاه تلفيقي نارسائي .است

و دو قطبـي شـدن    مت زمين و مسكن و جرائم اجتماعيكاهش فضاي سبز، افزايش قي

ها زي، تنوع فرهنگنهد و از مزاياي آن مانند حفاظت از اراضي كشاورجامعه را كنار مي

كيـد  أدر عين آن كه الگوهاي تمركز زدا به لحاظ ت. كندجوئي اقتصادي دفاع ميو صرفه

دسترسـي آسـان بـه    بر برخورداري يكسان اقشار مختلف اجتمـاعي از اراضـي شـهري    

برتـون و همكـاران،   ( انـد كالت ترافيـك و آلـودگي قابـل توجيـه    خدمات و كاهش مش

1994.(  

ريزان شـهري هسـتند   ترين برنامهكريستوفر الكساندر و بي وي دوشي از جمله مهم

ايـن دو  . انـد ر خصوص سـاختار فضـايي شـهر پرداختـه    هاي خود دكه به تبيين ديدگاه

دهنـد و معتقدنـد در هـر    قـرار مـي   2هـا را در مقابل پر كننده1محقق ساختار اصلي شهر

هـا سـاخت شـهر را    از طريـق آن  توان به دنبال چندين عامل يا عنصر بود تـا شهري مي

                                                            

1- Main Structure 
2- Filler 
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عناصـر   و مراكز عمده فعـاليتي شبكه اصلي دسترسي،  ند ازااين عوامل عبارت .شناخت

-يكـي از راه . دهندميوي هم ساخت اصلي شهر را تشكيل اين سه عامل ر. اصلي شهر

هـا   اگر شـبكه . ساختار فضايي يك شهر، رسم شبكة اصلي دسترسي است هاي شناخت

هاي شـهر نقـش فرعـي را بـازي     در آن صورت ساير قسمت ناميده شودساخت اصلي 

و در سـومين   كنندهاي عمده و اساسي شهر تعيين در مرحله بعد مراكز فعاليت. كنندمي

هـاي  هاي تجاري عمـده در خيابـان  ها، فروشگاهنظير ايستگاهمرحله عناصر اصلي شهر 

روي هـم سـاختار شـهر را مشـخص     با انطباق اين سه نقشه  ،شوداصلي شهر تعيين مي

  ).1963و دوشي،  كريستوفر( دگردمي

اختار شهر اگرچه در مورد س. كوين لينچ از جمله صاحب نظران مسائل شهري است

كند كـه بـه موضـوع    ا در كتب خود به مطالبي اشاره ميكند امبه طور مستقيم بحث نمي

كند كه شهر يك كليت مادي است كه توسـط  لينچ اظهار مي« .ساختار شهر مرتبط است

ايجاد انتظـام ذهنـي بـراي درك    . شودرهاي انساني ساكن در آن ادراك مياذهان يا شعو

د، وجـود  يابـ چـه از واقعيـت كليـت شـهر اهميـت مـي       آن. كليت فوق ضرورت دارند

ها و فضاهاي شهري و قابليت تصـوير  انا، الگوهاي قابل تشخيص از بلوكتصويري خو

ت ها، اساس و اسكلتمايز عناصر اصلي شهر و وحدت آن .»ها استاز آنبرداري ذهني 

كالبدي محيط شهري براي  -وي تشريح فضائي. آوردتصوير ذهني از شهر را بوجود مي

داند و تركيب عناصر شهري را در الگوي ساختاري آن مي زم اطالع ازهر هدفي را مستل

، و همكـاران  حميـدي ( كنـد م مـي شبكه بهم پيوسته و متصل از عناصـر مختلـف تفهـي   

چنين وي كه بارگيري عناصر اساسي را در سيماي شهر از اقدامات اساسـي  هم ).1376

دانـد و بـا ايجـاد    راه، لبه، محله، گره و نشانه مي طراحي شهر دانسته و آن را متشكل از

كند تصويري يكپارچه از قلمرو كلي شـهر ارائـه   يك نظام كلي از عناصر فوق سعي مي

از نظر لينچ شهر خوب شهري است كه تـداوم فرهنگـي را ارتقـا بخشـيده و بـر       .نمايد

ا آن را تشديد كند، حس ارتباط در زمان و فضا بيفزايد و زمينه رشد فردي را فراهم و ي

   .)1376 لينچ،(يعني توسعه ضمن تداوم به صورت باز و با برقراري ارتباط 
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  تحقيق ها و معرفي محدودهروش -2

  روش تحقيق - 2- 1

تحقيقات كاربردي و از نظر روش شناسي در رسـته   ءاين تحقيق از لحاظ هدف جز

هاي آنتروپـي  تحقيق از مدلبراي بررسي بهتر . دگيرتحليلي قرار مي-تحقيقات توصيفي

آنتروپي شانون، مدل هلدرن و ضريب سطح زيربنا استفاده نمـوده و بـا تكميـل     نسبي و

 ،ايتـك نمونـه   Tآمـاري اسـتنباطي    آزمـون از  SPSSنامه، با كاربرد نـرم افـزار   پرسش

سـال بـه بـاالي     25ي آمـاري كليـه سـاكنين    جامعـه  .اندتحليل شدهتحقيق  هايهفرضي

باشد، كه تعداد آن براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال مي دامغانشهرستان 

بـراي   جدول مورگـان از . )1385، مركز آمار ايران( نفر مي باشند 59300، حدود 1385

بـراي توزيـع و پـر     .اسـت نفر بوده  380كه تعداد آن  شده ها استفادهتعيين حجم نمونه

   .تصادفي ساده كنترل شده استفاده شده استگيري از روش نمونه ،هانامهكردن پرسش

  

  پايايي و روايي پرسشنامه- 2- 2

  روايي 2- 2- 1

گيري تـا چـه حـد    دهد كه ابزار اندازهبه اين سئوال پاسخ مي )روايي( مفهوم اعتبار

در حقيقت منظـور از روايـي ايـن اسـت كـه سـواالت        .سنجدخصيصة مورد نظر را مي

هـاي  سـؤاالت و گـزاره  . بسنجد را مطالعه موردمندرج در ابزار دقيقاً متغيرها و موضوع 

نظـران مربوطـه   پرسشنامه با راهنمايي و مساعدت اسـاتيد راهنمـا و مشـاور و صـاحب    

  .)1387حافظ نيا، ( باشدو از روايي مطلوبي برخوردار  مي طراحي گرديده

  پايايي 2- 2- 2

براي بررسي فرضيات تحقيق از سواالت پرسشنامه با انجام تسـت آلفـاي كرونبـاخ    

نتايج نشـان   .ها مورد ارزيابي قرار گرفته و اعتبار سنجي شده استهمبستگي دروني آن

بدين منظور از آزمون معنـي   ندراساخته شده از اعتبار مناسبي برخوردا فرضياتدهد مي

  .آلفاي كرونباخ استفاده شد داري
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رسد ساختار فضايي در دامغان حمايت كننـده حركـت   به نظر مي اولآزمون فرض  -

  .سواره است

براي ضريب الفاي كرونبـاخ حـاكي از    556/0با نشان دادن عدد  شماره يك آزمون 

  .باشدمي فرضيهپايايي براي اين 

  
Reliability Statistics   .1 آزمون 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items 

No of Items 

0.556 0.551 6 

  

در ارتبـاط بـا    دامغـان شـهر  رسـد كـه سـاختار فضـايي     به نظر ميآزمون فرض دوم  -

نامناسـب   )مراكز خريـد و آموزشـي  ( دسترسي شهروندان به امكانات و خدمات شهري

براي ضريب الفاي كرونباخ حـاكي از پايـايي    600/0با نشان دادن عدد  آزمون دو .است

  .باشدمي فرضيهبراي اين 

  

Reliability Statistics   :2 آزمون   

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items 

N of Items 

0.600 0.602 5 

  

  

  معرفي اجمالي منطقه مورد مطالعه - 2- 3

درجـه   54از سطح دريا در متر  1170هكتار و ارتفاع  1700شهر دامغان با مساحت 

دقيقه عرض جغرافيايي در حاشيه شمالي  13درجه و  36دقيقه طول جغرافيايي و  23و 

اين شهر در بخش مركزي شهرسـتان دامغـان واقـع شـده     . دشت كوير قرار گرفته است



  1392هاي جغرافيايي مناطق بياباني، سال اول، شماره دوم، پاييز و زمستان 

نفر بوده است كه به نسبت جمعيـت  

  

  

هاي جغرافيايي مناطق بياباني، سال اول، شماره دوم، پاييز و زمستان 

نفر بوده است كه به نسبت جمعيـت  

   .)2و  1، جدول 

  .موقعيت استان سمنان و شهر دامغان در كشور

  

  نام دهستان

  دامنكوه، حومه

  رودبار

  تويه دروار

  رستاققهاب 

  قهاب صرصر

هاي جغرافيايي مناطق بياباني، سال اول، شماره دوم، پاييز و زمستان 

نفر بوده است كه به نسبت جمعيـت   59300

، جدول 1نقشه ( درصدي داشته است

موقعيت استان سمنان و شهر دامغان در كشور

  تقسيمات شهرستان دامغان

  

  

  

  

  )1385مركز آمار ايران، 

هاي جغرافيايي مناطق بياباني، سال اول، شماره دوم، پاييز و زمستان 

59300 جمعيت شهر دامغان

درصدي داشته است

 

موقعيت استان سمنان و شهر دامغان در كشور

  

  

تقسيمات شهرستان دامغان. 1جدول 

  نام شهر  

  دامغان  بخش مركزي

  ديباج

  اميريه  بخش امير آباد

مركز آمار ايران، ( 1385

هاي جغرافيايي مناطق بياباني، سال اول، شماره دوم، پاييز و زمستان كاوش                  

جمعيت شهر دامغان 1385

درصدي داشته است 9/1نرخ رشدي 

موقعيت استان سمنان و شهر دامغان در كشور. 1نقشه 

جدول 

  نام بخش

بخش مركزي

بخش امير آباد

1385 ،سالنامه آماري استان سمنان

86                          

1385در سال  .است

نرخ رشدي  ،1375سال 

نقشه 

  نام شهرستان

  دامغان

سالنامه آماري استان سمنان :منبع

  
  
  
  
  

86

است

سال 
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  تحوالت جمعيت شهر دامغان در مقاطع مختلف زماني. 2 جدول

  1390  1385  1375  1365  1355  1345  1335  سال

  60000  59300  49204  34057  17174  13175  8909  جمعيت

    23/0  9/1  7/3  1/7  6/2  9/3    نرخ رشد

    9/3    ميانگين رشد

  1385، مركزآمار ايران: منبع

  

  هاي تحقيقيافته -3

  ي شهريگانههاي شهري و جمعيت شهر دامغان در نواحي نهپراكنش كاربري - 3- 1

هاي خدماتي مورد نياز در هر كـدام از نـواحي   براي برداشت ميزان مساحت كاربري

از طرح جـامع شـهري دامغـان كمـك      1385شهري دامغان به صورت تفكيكي در سال 

ن بنـدي شـده و ميـزا   ح، شهر دامغان به نـه ناحيـه تقسـيم   گرفته شد كه براساس اين طر

به تفكيك در هريك از اين نـه ناحيـه بررسـي     هاجمعيت و مساحت هر يك از كاربري

اطالعات مورد نياز را براي هر ناحيه به تفكيك ذكر   3جدول  در .)2نقشه ( ه استشد

  :شده است
 1385گانه در سال ميزان كاربري هاي خدماتي شهر دامغان در نواحي نه. 3جدول

  پارامترها
  

  نواحي

تعداد 
  جمعيت

 مساحت ساخته شده
  )مترمربع(

  مساحت مسكوني
  )مترمربع( 

  مساحت آموزشي
  )مترمربع( 

  مساحت تجاري
  )مترمربع( 

 54425 20918 563724 1175515 9247  1ناحيه 

 3849 30748 215195 1206602 3672  2ناحيه 

 25329 11496 302928 1620625 5176  3ناحيه 

 29560 13076 339633 2256071 5160  4ناحيه 

 18006 82980 499049 2037598 8126  5ناحيه 

 23328 42188 405880 1350256 6966  6ناحيه 

 22061 95805 383971 2677679 8422   7ناحيه 

 19093 45367 508718 3790087 7765  8ناحيه 

 2051 22953 227859 2272338 4766  9ناحيه 

 197701 365532 3446956 18386772 59300  جمع

  1385محيط،  معماري، مشاورطرح، مهندسين: منبع
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 .ي شهريگانهفضايي شهردامغان به تفكيك نواحي نهساختار . 2نقشه

 

  هاي مورد بررسي در رابطه با شناخت ساختار فضايي شهر دامغانمدل - 3- 2

1مدل آنتروپي شانون )الف
: 

اسـتفاده   2مدل براي تجزيه و تحليل و تعيين مقدار پديده رشد بي قواره شـهري  از اين 

  :ساختار كلي مدل به شرح زير است .گرددمي

� = −� ��
�

��	
. ��(��) 

  :در رابطه باال

:H مقدار آنتروپي شانون  

Pi: نسبت مساحت ساخته شده محله i  به كل مساحت ساخته شده مجموع محالت

  شهر

 :n مجموع محالت شهري  

مقـدار صـفر بيـانگر توسـعه     . اسـت   Ln (n)ارزش مدل آنتروپي شانون از صفر تـا  

گـر توسـعه   بيـان  Ln (n)شهر است، در حالي كه مقـدار  ) فشرده(فيزيكي خيلي متراكم 

                                                            

1- Shannon’s Entropy Model 

2- Urban Sprawl phenomenon 
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بيشتر باشد، رشد Ln (n) زماني كه ارزش آنتروپي از مقدار. فيزيكي پراكنده شهري است

افزايش آنتروپي به معناي  ،به عبارت ديگر. ، اتفاق افتاده است)اسپرال(بي قواره شهري 

  ).1383سرايي، ( باشدنامتناسب مي ازهم گسيختگي و رشد

و بـا در دسـت داشـتن     1385ي شـهر دامغـان در سـال    گانـه با توجه به محالت نه

ميـزان آنتروپـي    در هركدام از ايـن محـالت بـه محاسـبة    شده شهر هاي ساختهمساحت

آنتروپي شانون به دسـت آمـده در    .پردازيمدامغان مي شانون در هر يك از محالت شهر

. باشدمي  =H 109/2 به ميزان 1385 رابطه با مساحت ساخته شده شهر دامغان در سال

رسيم كه به دليل نزديك بودن تقريبـي  اين نتيجه مي به 197/2 ميزانبه  Ln(9)با محاسبة

شهر دامغـان غالـب   آنتروپي شانون به مقدار حداكثر، يك رشد پراكنده و غير متراكم در 

  .است ولي رشد بي قواره شهري هنوز در اين شهر رخ نداده است

  

ي شهر دامغان گانهي محالت نهانتروپي شانون در رابطه با مساحت ساخته شده. 4جدول 

   1385در سال 

Ln (��)  Ln (��)  موقعيت ناحيه  مساحت ناحيه  

  1ناحيه   1175515  063/0  -744/2  -172/0

  2ناحيه   1206602  065/0  -723/2  -177/0

  3ناحيه   1620625  088/0  -428/2  -213/0

  4ناحيه   2256071  122/0  -098/2  -255/0

  5ناحيه   2037598  110/0  -199/2  -241/0

  6ناحيه   1350256  073/0  -611/2  -190/0

  7ناحيه   2677679  145/0  -926/1  -279/0

  8ناحيه   3790087  206/0  -579/1  -325/0

  9ناحيه   2272338  123/0  -0908/2  -257/0

  جمع  18386772      -109/2

  1391،نويسندگانمحاسبات : منبع
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 مدل آنتروپي نسبي) ب

رد دارد و به ايـن صـورت   گيري چگونگي توزيع پارامترها كارباين ضريب در اندازه

 :گرددمحاسبه مي

  

� = ∑ PDENi.����  Log( �
�����)/log (N) 

  

N=تعداد مناطق  

=DENi  تراكم منطقهi 

PDENi/�
�

���
= DENi 

  

 گـر توزيـع كـامالً   باشد كـه مقـدار صـفر بيـان    تفسير اين ضريب به اين صورت مي

گر توزيع كامال عادالنه و نامتمركز است و هرچه به ناعادالنه و متمركز و مقدار يك بيان

به طور . شودميتر در مناطق مختلف ناعادالنه طرف مقدار صفر ميل كنيم، توزيع پارامتر

 معكوس هر قدر به طرف مقدار يك ميـل كنـيم توزيـع عادالنـه تـري خـواهيم داشـت       

به مقادير زيـر در   1385با محاسبه آنتروپي نسبي، در سال  ).1387 زاده،رهنما و عباس(

 .)5جدول ( دست آمده استه برابطه با پارامترهاي مختلف 

  

  1385ي شهر دامغان در سال نه ناحيه انتروپي نسبي محاسبه شده به تفكيك. 5جدول 

  1385سال   پارامترهاي مورد بررسي

  0/889  مساحت آموزشي

  0/890  مساحت تجاري

  0/971  مساحت مسكوني

  0/960  ميزان مساحت ساخته شده

  0/978  جمعيت

 1391، نويسندگانمحاسبات : منبع
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1385. 

توان به اين نكته اذعان داشت كه 

 باشند و تمايـل بـه سـمت عـدد يـك     

هـا را در  عدم تمركز كـاربري 

كمـي  تمامي اين اعداد با عدد يـك فاصـلة   

توان توزيع پارامترهاي مورد 

انجام شـده در  

ترين تعادل در توزيع پارامترهاي مورد بررسي در 

نـوع توزيـع   

ه عدم تمركـز  

مقابـل نـوع توزيـع جمعيـت، مسـاحت آموزشـي       

در مقايسـه بـا ديگـر پارامترهـاي مـورد بحـث       

با توجه به مقـادير بـه   

ارامترهـاي مـورد بحـث در    

باشـد و پـس از آن بـه ترتيـب     

تـرين ميـزان   

                                               

1385ناحيه شهر دامغان در سال 

توان به اين نكته اذعان داشت كه 

باشند و تمايـل بـه سـمت عـدد يـك     

عدم تمركز كـاربري 

تمامي اين اعداد با عدد يـك فاصـلة   

توان توزيع پارامترهاي مورد 

انجام شـده در   به هر ترتيب با توجه به محاسبات

ترين تعادل در توزيع پارامترهاي مورد بررسي در 

نـوع توزيـع    ديگـر،  بـه عبـارت  

ه عدم تمركـز  جمعيت در سطح شهر در مقايسه با ديگر پارامترهاي محاسبه شده، هموار

مقابـل نـوع توزيـع جمعيـت، مسـاحت آموزشـي       

در مقايسـه بـا ديگـر پارامترهـاي مـورد بحـث       

با توجه به مقـادير بـه    ،بنابراين

ارامترهـاي مـورد بحـث در    

باشـد و پـس از آن بـه ترتيـب     

تـرين ميـزان   و در آخر بيش

مساحت

شده

جمعيت

                                               هاي شهري

ناحيه شهر دامغان در سال  

توان به اين نكته اذعان داشت كه مي 1385

باشند و تمايـل بـه سـمت عـدد يـك     مي

عدم تمركز كـاربري طح شهر دامغان، 

تمامي اين اعداد با عدد يـك فاصـلة   

توان توزيع پارامترهاي مورد همين مقدار فاصله با عدد يك، نمي

به هر ترتيب با توجه به محاسبات

ترين تعادل در توزيع پارامترهاي مورد بررسي در 

بـه عبـارت  . باشدمي

جمعيت در سطح شهر در مقايسه با ديگر پارامترهاي محاسبه شده، هموار

مقابـل نـوع توزيـع جمعيـت، مسـاحت آموزشـي       

در مقايسـه بـا ديگـر پارامترهـاي مـورد بحـث       

بنابراين .دهدمركز در توزيع را از خود نشان مي

ارامترهـاي مـورد بحـث در    كمترين ميزان تمركز در توزيـع پ 

باشـد و پـس از آن بـه ترتيـب     مي) 978/0

و در آخر بيش) 960/0(مساحت ساخته شده 

مساحتميزانمسكوني

شدهساخته

هاي شهريفضايي شهر و كارآمدي دسترسي

 

 9محاسبه آنتروپي نسبي در 
  )1391محاسبات نويسندگان،

1385با توجه به محاسبات انجام شده در سال 

مي 85/0كه تمامي اعداد بيشتر از 

طح شهر دامغان، ها در سداشته، همواره توزيع اين كاربري

تمامي اين اعداد با عدد يـك فاصـلة   كه  با وجود اين

همين مقدار فاصله با عدد يك، نمي

به هر ترتيب با توجه به محاسبات. نامتمركز توصيف كرد

ترين تعادل در توزيع پارامترهاي مورد بررسي در شهري متفاوت، بيش

مي) 978/0(مربوط به ميزان جمعيت 

جمعيت در سطح شهر در مقايسه با ديگر پارامترهاي محاسبه شده، هموار

مقابـل نـوع توزيـع جمعيـت، مسـاحت آموزشـي        در نقطـة 

در مقايسـه بـا ديگـر پارامترهـاي مـورد بحـث       ) 890/0

مركز در توزيع را از خود نشان مي

كمترين ميزان تمركز در توزيـع پ 

978(سطح شهر دامغان مربوط به ميزان جمعيت 

مساحت ساخته شده 

مسكونيتجاري

فضايي شهر و كارآمدي دسترسي

محاسبه آنتروپي نسبي در . 1
محاسبات نويسندگان،

با توجه به محاسبات انجام شده در سال 

كه تمامي اعداد بيشتر از 

داشته، همواره توزيع اين كاربري

با وجود اين. سازدسطح شهر نمايان مي

همين مقدار فاصله با عدد يك، نميدارند اما به دليل وجود 

نامتمركز توصيف كرد

شهري متفاوت، بيش

مربوط به ميزان جمعيت 

جمعيت در سطح شهر در مقايسه با ديگر پارامترهاي محاسبه شده، هموار

در نقطـة . سازدن مي

890(و مسـاحت تجـاري   

مركز در توزيع را از خود نشان مي

كمترين ميزان تمركز در توزيـع پ  1385دست آمده در سال 

سطح شهر دامغان مربوط به ميزان جمعيت 

مساحت ساخته شده  ،)971/0(مساحت مسكوني 

آموزشي

فضايي شهر و كارآمدي دسترسي بررسي الگوي

1شكل
محاسبات نويسندگان،: منبع(               

  

با توجه به محاسبات انجام شده در سال 

كه تمامي اعداد بيشتر از  با توجه به اين

داشته، همواره توزيع اين كاربري

سطح شهر نمايان مي

دارند اما به دليل وجود 

نامتمركز توصيف كرد بحث را مطلقاً

شهري متفاوت، بيشرابطه با نه ناحية 

مربوط به ميزان جمعيت  1385 سال

جمعيت در سطح شهر در مقايسه با ديگر پارامترهاي محاسبه شده، هموار

ن ميبيشتري را نمايا

و مسـاحت تجـاري   ) 889/0

مركز در توزيع را از خود نشان ميبيشترين ميزان ت

دست آمده در سال 

سطح شهر دامغان مربوط به ميزان جمعيت 

مساحت مسكوني 

0.84

0.86

0.88

0.9

0.92

0.94

0.96

0.98

  
  
  
  
  

بررسي الگوي

با توجه به اين

داشته، همواره توزيع اين كاربري

سطح شهر نمايان مي

دارند اما به دليل وجود 

بحث را مطلقاً

رابطه با نه ناحية 

سال

جمعيت در سطح شهر در مقايسه با ديگر پارامترهاي محاسبه شده، هموار

بيشتري را نمايا

)889

بيشترين ميزان ت

دست آمده در سال 

سطح شهر دامغان مربوط به ميزان جمعيت 

مساحت مسكوني 
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-مي) 889/0(و مساحت آموزشي  )890/0(تمركز در توزيع مربوط به مساحت تجاري 

كلي با توجه به نزديكي مقادير نسبي آنتروپي نسبي به دست آمده در رابطه به طور. باشد

تـوان  آن گونـه مـي  به عدد يك، در يك بيان كلـي   1385با پارامترهاي مختلف در سال 

 هاي مورد مطالعه و جمعيت شهر دامغان همواره به صورت تقريبـاً كاربري: اظهار داشت

تـوان از آن بـه   ولي نمـي ( انداستقرار يافته تمركز در سطح شهر عادالنه و به شكل عدم

  ).عادالنه يا عدم تمركز مطلق نام برد توزيع مطلقاً

  

  مدل هلدرن )ج

-با استفاده از اين روش مي. ي استاين مدل براي مشخص نمودن ميزان رشد شهر

توان مشخص نمود چه مقدار از اين رشد ناشي از رشد جمعيت و چه مقـدار ناشـي از   

  ).1383، تقوايي و سرايي(شهر است  گسترش افقي

� 
جمعيت	پايان	دوره		

		جمعيت	آغاز	دوره	 + � 
سرانه	ناخالص	پايان	دوره
سرانه	ناخالص	آغاز	دوره = � 

وسعت	شهردر	پايان	دوره

 	وسعت	شهر	در	آغاز	دوره

   1375-1380سال  

� 5491636413 + � 267/3344/9 = ln 1/508 + ln 0/775 = 0/14 + (−0/25) 
  1380-1385سال 

� 5930054916 + � 310/06267/30 = ln 1/07 + ln 1/159 = 0/06 + 0/14 

  

بوده و رشـد   14/0رشد جمعيت  70-80 در دهة دست آمده،هاي بهبا توجه به داده

. باشـد عدم رشد پراكنده و عدم اسپرال مي باشد كه نشان دهندةكالبدي عددي منفي مي

باشد امـا رشـد كالبـدي كـه     تر ميو كم بوده 06/0اما طي پنج سال اخير رشد جمعيت 

در مقايسه با رشـد   نيزداشته و  يتردر مقايسه با رشد جمعيت افزايش بيش بوده، 14/0

گيري داشته و توان گفت افزايش چشمكه مقداري منفي داشت مي  70-80 كالبدي دهة

  .رودل بوده و به سمت پراكندگي ميشهر در حال پيروي از رشد اسپرا
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  سطح زيربنا ضريب) د

بـه مسـاحت زمـين    ) مساحت ساخته شده( ضريب سطح زير بنا نسبت سطح زيربنا

يابـد و  سازي افزايش مـي نسبت باالتر رود، تراكم و انبوه زير ساخت است و هرچه اين

كـه اگـر بـين مسـاحت قطعـه زمـين و زيربنـا ارتبـاط         در حالي. شودتر ميبافت فشرده

آن  در ،تر شـود مساحت قطعه زمين، مساحت زيربنا كممعكوسي باشد، يعني با افزايش 

 هاي انجام شده دربراساس بررسي .صورت بافت كم تراكم و پراكندهاي خواهيم داشت

هـم  . داري رشدي پراكنده بـوده اسـت   85هاي قبلي، مشخص شد دامغان در سال مدل

كه مقـدار   70ي دهد كه ضريب سطح زيربنا در دامغان از دههها نشان ميبررسي چنين،

 ،رسيده اسـت  63/0افزايش داشته است و مقدار آن به  80ي بوده است تا دهه 43/0آن 

افزايش سطح زير بنا به مساحت زمـين زيـر سـاخت اسـت و      ةاين افزايش نشان دهند

  .) 6جدول ( يابدافزايش مي سازينسبت باالتر رود، تراكم و انبوه هرچه اين

شـاهد تـراكم و فشـردگي     70نسبت به سال  80دامغان در سال  شهرستان رو،از اين

كه مقدار آن دقيقا برابر با مقـدار فـار در    1385فار در سال  ري بوده اما با محاسبةتبيش

رسيم كه  طي اين مـدت تـراكم ثابـت    بوده به اين نتيجه مي 63/0برابر با  و 1380سال 

بـا   بنابراين، .ن جمعيت رشد داشته استسال ميزا 5 كه در اين با وجود اين است، مانده

 چنـان در حـال پيـروي از   شهر هـم  85به اين نتيجه رسيديم كه در در سال  فار محاسبة

  . )2 شكل( باشدالگوي رشد پراكنده مي

  

  در شهر دامغان) فار(ضريب سطح زيربنا . 6جدول 

  سال  )متر مربع( زيربنا  )متر مربع( مساحت  ضريب سطح زيربنا

43/0  12559968  54024850  1370  

63/0  14679195  9137194  1380  

63/0  18386772 11511415 1385 
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ـ   را ليـ ذ قي

-يدسترس ي

-يدسترس ي

اي تـك نمونـه  

استفاده شده است كه در ادامه به تفكيك به شرح نتايج حاصل از آزمون رابطه بـين هـر   
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شهر ييفضا يابي

  .است نامناسب

شهر ييفضا يابي

  . است نامناسب

  

داري در اين قسمت، جهت سنجش تفاوت معني

استفاده شده است كه در ادامه به تفكيك به شرح نتايج حاصل از آزمون رابطه بـين هـر   

  :استيك اين متغيرها در جدول ذيل آمده 

هاي با مقياس پارامتريـك تـأثير سـاختار    لفهؤثير مأدر اين مطالعه به منظور سنجش ت
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يك اين متغيرها در جدول ذيل آمده 
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اين آزمون به بررسـي ايـن   . اي، استفاده شده استتك نمونه tمراكز آموزشي، از آزمون 

. يانگين يك متغير خاص با يك مقدار خاص فرق دارد يا خيـر پردازد كه آيا م مسئله مي

) Test value(اي، ميانگين نمونـه تحقيـق را بـا يـك مقـدار خـاص        نمونه  تك tآزمون 

  .كند مقايسه مي

در اين تحقيق، مجموعه متغيرهاي مستقل مورد نظر در اين تحقيق، در سطح ترتيبي 

براي بررسي تأثير ساختار فضايي شـهر بـر   به همين خاطر، آزموني كه . اند سنجش شده

ها به مراكز خريد و مراكز آموزشـي انتخـاب   حمايت كننده كارآمدي دسترسيمتغيرهاي

  .اي است نمونه تك tشده، آزمون پارامتري 

به نظر مي رسد ساختاريابي فضايي شهر دامغان در رابطـه بـا كارآمـدي     -الف

  .به مراكز خريد نامناسب استها دسترسي

  به مراكز خريدها دسترسيتأثير متغير ساختاريابي فضايي شهر دامغان و كارآمدي . 7جدول 

 تعداد متغير
ميانگين 

 شده مشاهده

ميانگين 

 مفروض

انحراف 

  استاندارد

اختالف 

  ميانگين
  مقدار

t 

  درجه

 آزادي

  داري سطح معني

)P(  

 هادسترسي

به مراكز 

 خريد

380 2/376 375 88/5  2/1 31/2 379 000/0 

  1391نامه، هاي آماري پرسشاز داده نويسندگانبرداشت : منبع

  

در خصوص سـنجش سـاختاريابي فضـايي شـهر      )t)31/2 با استناد به نتيجه آزمون

و  95/0به مراكز خريد بايد اذعان داشت كه بـا اطمينـان   ها دسترسيدامغان و كارآمدي 

و  )375( داري بـين ميـانگين فرضـي    تفـاوت آمـاري معنـي    01/0تر از سطح خطاي كم

 H1فـرض   ،همـين روي از . )7جـدول  ( وجـود دارد  )2/376(دسـت آمـده   ه ميانگين ب

تر بودن مقدار ميانگين بـه دسـت آمـده از ميـانگين     تر و بزرگكه داللت بر بيشتحقيق 

فرضي داشته و به عبارتي داللت بر تأثير ساختاريابي فضايي شـهر دامغـان و كارآمـدي    

تحقيـق مبنـي بـر     H0تأييد شـده و در مقابـل فـرض     ،به مراكز خريد داشتهها دسترسي

ي يـا عـدم تـأثير    دست آمده از ميانگين فرضـ ه تر بودن مقدار ميانگين بكمتر يا كوچك
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رد  ،باشـد ها به مراكـز خريـد، مـي   ايي شهر دامغان و كارآمدي دسترسيساختاريابي فض

بنابراين، با توجه به نتايج به دسـت آمـده از ايـن آزمـون؛ تـأثير سـاختاريابي       . گردد مي

  .   به مراكز خريد، كامالً مشهود و نمايان استها دسترسيفضايي شهر دامغان و كارآمدي 

-رسد ساختاريابي فضايي شهر دامغان در رابطه با كارآمدي دسترسينظر مي به -ب

  .به مراكز آموزشي نامناسب است ها

  
مراكز ها به ايي شهر دامغان و كارآمدي دسترسير ساختاريابي فضتأثير متغي. 8جدول 

  آموزشي

 تعداد متغير
ميانگين 

 شده  مشاهده

ميانگين 
 مفروض

انحراف 
  استاندارد

اختالف 
  ميانگين

  مقدار
T 

  درجه
 آزادي

سطح 
  داري معني

)P(  
 دسترسي 
به مراكز 
 آموزشي

380 09/363 360 79/6 09/3 59/3 379 001/0 

  1391از داده هاي آماري پرسشنامه، برداشت نويسندگان: منبع

  

در خصوص سـنجش سـاختاريابي فضـايي شـهر      )t )81/1با استناد به نتيجه آزمون 

و  95/0به مراكز آموزشي بايد اذعان داشت كه با اطمينان ها دسترسيدامغان و كارآمدي 

و  )360( داري بـين ميـانگين فرضـي    تفـاوت آمـاري معنـي    01/0تر از سطح خطاي كم

 H1فـرض   ،از همـين روي . )8جـدول  ( وجـود دارد  )09/363(دست آمـده  ه ميانگين ب

تر بودن مقدار ميانگين بـه دسـت آمـده از ميـانگين     تر و بزرگكه داللت بر بيشتحقيق 

فرضي داشته و به عبارتي داللت بر تأثير ساختاريابي فضايي شـهر دامغـان و كارآمـدي    

تحقيـق مبنـي بـر     H0تأييد شده و در مقابل فرض  ،به مراكز آموزشي داشتهها دسترسي

دست آمده از ميانگين فرضـي يـا عـدم تـأثير     ه ميانگين ب تر بودن مقدارتر يا كمكوچك

رد  ،باشـد به مراكز آموزشي، ميها دسترسيساختاريابي فضايي شهر دامغان و كارآمدي 

دست آمده از اين آزمون؛ تأثير ساختاريابي فضايي بنابراين، با توجه به نتايج به. گردد مي

  .آموزشي، كامالً مشهود و نمايان استبه مراكز ها دسترسيشهر دامغان و كارآمدي 
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 و پيشنهادها گيرينتيجه -5

ريزان و طراحان ارائه هاي مختلفي توسط برنامههاي مختلف شهرنشيني، فرمدر دوره

 انـد از مسـائل و مشـكالت شهرنشـيني بـوده    شده است كه هر كدام مدعي حل برخـي  

اسـتفاده از وسـايل نقليـه    پـس از گسـترش توليـد و    . )1391، الديني و همكارانسيف(

موتوري، به يكباره تحوالتي بنيادين هم در سرعت و هم  گستردگي امكـان ترابـري در   

هـا  اختار شـهرها و تمركـز جمعيـت در آن   شهرها پديد آمد كه به نوبه خود در تغيير س

  .)1388 ،و مفيدي شميراني كاشاني جو( نقشي به سزا ايفا نمود

-ري از جمله خطوط ارتبـاطي، كـاربري  و عناصر شه هابا قرارگيري صحيح كاربري

توان به يك ي  منازل مسكوني در اندام شهر ميهاي تجاري، مراكز شغلي، مراكز تفريح

  ).1390، شهركي( ساختار فضايي مطلوب و پويا دست يافت

 در شهر دامغان به عنوان محدودة هاي انجام شده در پژوهش حاضربا توجه به مدل

دهـد كـه نحـوة توزيـع     اصل از مدل آنتروپي نسبي نشان مـي هاي حفتهيامورد مطالعه، 

هاي خـدماتي از جملـه مراكـز آموزشـي و مراكـز خريـد بـه        جمعيت و برخي كاربري

-اند ولـي نمـي  تمركز در سطح شهر استقرار يافته عادالنه و به شكل عدم صورت تقريباً

  .عادالنه دانست توان آن را توزيعي كامالً

ـ   ديگري هاي مختلفستفاده از مدلا چنين باهم ه كه به بررسي ساختار شـهر پرداخت

مالحظه كرديم كـه ميـزان آنتروپـي شـانون بـا عـدد        ، از جمله مدل آنتروپي شانونشد

ـ    1385 گر اين است كه دامغان در سالبيان 019/2 ه سـمت  داراي الگـوي رشـدي رو ب

با استفاده از مدل هلدرن مشاهده كـرديم   ،چنين هم. باشداسپرال و پراكندگي شهري مي

داراي رشـد كالبـدي    )14/0( با وجود افـزايش جمعيـت   70-80كه شهر دامغان در دهه 

ي اين مطلب است كه شهر به صورت بوده است كه اين امر نشان دهنده )-25/0( منفي

-نمـي  رال و پراكنشي در شهر مشاهدهمتراكم و فشرده بوده است و هيچ گونه اسپ كامالً

بوده و نسبت به دهـه   )06/0(كه رشد جمعيت آن 1385تا سال  1380اما از سال . شود

گسترش كالبدي آن نه تنها از عدد منفـي خـارج شـده بلكـه      بسيار كمتر است، 80-70
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آن نسبت به رشـد   )14/0( توان گفت رشد كالبديپس مي .بوده است )14/0(ميزان آن 

سـپرال  داشته است و شهر در حال پيروي از رشد اگيري افزايش چشم )06/0(جمعيت 

  .رودبوده و به سمت پراكندگي مي

شده براي سه سال مختلف مشاهده ) ضريب سطح زيربنا(ي فار چنين با محاسبه هم

تـري  ي تراكم و فشردگي بيشنشان دهنده )43/0(فار با ميزان   1370 كه در سال است

باشـد و نكتـه قابـل    ، مـي بوده )63/0(كه ميزان آن  1380ل در شهر دامغان نسبت به سا

 گونـه تغييـري  هـيچ  )63/0( بـا ميـزان   1385 توجه در اين است كه محاسبه فار در سال

توان گفت با وجود افـزايش جمعيـت از   مي بنابراين، .نداشته است 1380 نسبت به سال

از ايـن   .اسـت شـده  فشردگي و تراكمي را در شهر مشاهده ن، 1380 تا سال 1380 سال

  .شهر رو به گسترش بوده و پراكندگي داشته است رو،

رويه و اسپرال هاي فوق مبين رشد و گسترش بيتوان گفت نتايج حاصل از مدلمي

شهري و همچنين وجود نابرابري در دسترسي شهروندان نـواحي مختلـف بـه خـدمات     

مباحـث نظـري بحـث    گونه كه در همان .باشدمي) مراكز خريد، مراكز آموزشي(ي شهر

الگـوي  . هاي منفي را در پـي دارد اي از خصوصيتالگوي پراكنش شهري مجموعه ،شد

هـاي  ترين شـكل توسـعه از لحـاظ هزينـه    نهگر پرهزيپراكنده در هر شهري همواره بيان

عي و انواع هاي مصرف منايع طبيهاي محيطي، هزينههاي محيطي، هزينهاقتصادي، هزينه

-ي شهري، هزينـه الگوي پراكنده ،چنين هم. باشدهاي شخصي ميهزينهبسيار زيادي از 

، 1ميجـر و برگـر  ( بخشـد سته به اتومبيل شخصي را فزوني ميهاي مسافرت فردي و واب

ه و توزيـع غيرعادالنـه و پراكنـدة خـدمات و     چنـين رشـد شـهري پراكنـد     هم). 2009

  . دهدثير قرار ميأت هاي مختلف شهر تحتيابي شهروندان را به مكانجمعيت، دست

توانـد عامـل مهمـي در افـزايش زمـان و      ي نامناسب و نامتعادل در شهر، ميپراكندگ

ترافيك، طـوالني شـده سـفرها و    كه تراكم مسافت سفر براي شهروندان باشد، به طوري

هاي مسافرت و به دنبال آن سهولت پايين در دسترسي بـه مراكـز خريـد و مراكـز     زمان

                                                            

1- Meijer and Burger  
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هـا  ان گفت منجر به ناكارآمدي دسترسـي راه دارد و به طوركلي مي توآموزشي را به هم

كند اي نيز اثبات ميتك نمونه Tهاي استنباطي حاصل از آزمون چنين يافته هم. شودمي

مراكـز خريـد و   (هـاي شـهري   ساختار فضايي دامغان منجر به ناكارآمدي دسترسـي  كه،

ساختار فضايي عة ها و موانع توسمحدوديتبا توجه به بيان  .شده است) مراكز آموزشي

كلـي در رابطـه بـا شـناخت سـاختار       هايي پيشنهادو نظام ترددي شهر دامغان به ارائه

 :خواهيم پرداختفضايي شهر دامغان 

 ؛شهر رويهضي پيراموني و جلوگيري از رشد بيحفظ ارا -

 ؛جغرافياييگستره ختار جمعيتي و فعاليتي در محدودة جلوگيري از پراكندگي سا -

 ؛ايجاد تنوع كاربري در نواحي مختلف ساختار فضايي شهر -
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