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فصلنامهی علمی -پژوهشی فضای جغرافیایی

هادي سلطاني فرد
حسين حاتمي نژاد
مصطفي عباس زادگان
احمد پوراحمد

تحليل دگرگوني بافت تاريخي شهر سبزوار با استفاده از تئوري
چيدمان فضا ( 5821 -5821ه.ش)
تاریخ دریافت مقاله29/40/40 :

تاریخ پذیرش مقاله29/40/92 :

چكيده
این مقاله با هدف بررسي نحوه دگرگوني ساختار فضایي هسته تاریخي شهر سبزوار در دو دوره زماني ( 5901و 5801
ه.ش) انجام شده است .آن چه كه به عنوان مساله اصلي مطرح شده است ،این است كه چگونه به واسطه تغيير در
چيدمان كالبدي عناصر شهري ،ساختار فضایي بافت تاریخي تغيير مي كند؟ این مقاله بر این فرض استوار شده است كه
تغيير پارامترهاي فضایي رابطه مستقيمي با تغييرات كالبدي آن دارد.این فرضيه با محاسبه پارامترهاي فضایي هسته
تاریخي در دو مقطع تاریخي فوق مورد آزمون قرار گرفت .محاسبات نشان داد كه هسته تاریخي شهر سبزوار در سال
(5901ه.ش) .ازمتوسط هم پيوندي ( )4/0204و متوسط عمق فضایي ( )50/4412برخوردار بوده است.
همچنين در این دوره مقدار دو پارامتر كنترل و اتصال به ترتيب برابر با ()4/2208و ()9/5445است .اما در سال
5801ه.ش .تخریب بازار و احداث خيابانهاي مختلف سبب افزایش ميزان همپيوندي به ( )4/0151و كاهش عمق به
( )59/1480شده است .همچنين پارامتر اتصال به ( )9/8112و كنترل به ( )5/4982افزایش یافته است .نتایج حاصل از
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 -استادیار و عضو هيات علمي ،دانشكده جغرافيا وعلوم محيطي ،دانشگاه حكيم سبزواري ،سبزوار.
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 -استادیار گروه جغرافيا و برنامه ریزي شهري ،دانشكده جغرافيا ،دانشگاه تهران.
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 -دانشيار گروه طراحي شهري ،دانشكده معماري و شهرسازي ،دانشگاه علم و صنعت.
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 -استاد گروه جغرافيا و برنامه ریزي شهري ،دانشكده جغرافيا ،دانشگاه تهران.
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر
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این تحقيق نشان داد كه محدوده مورد مطالعه در سال (5901ه.ش) .از ساختاري منسجم برخوردار بوده كه در آن بازار
به عنوان همپيوندترین فضاي شهر( )4/1088نقش اصلي را در نحوه توسعه و دگرگوني شهر برعهده داشته است .اما در

بيهقي عامل اصلي گسستگي كالبدي و فضایي در محدوده بافت تاریخي است.

کليد واژهها :ساختار كالبدي -فضایي ،هسته تاریخي ،تئوري چيدمان فضا ،پارامترهاي فضایي.
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سال (5801ه.ش) .خيابان بيهقي بهعنوان همپيوندترین فضاي شهر سبزوار با مقدار ( )5/954است .در این دوره خيابان

