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 فصلنامه مطالعات عمران شهری  9318 بهار ،شتمهوم، شماره سدوره 

 
 82/01/0931تاریخ دریافت: 

 03/19/0932تاریخ پذیرش: 

 

 آنالیز شکلی قطعات تفکیکی مسکونی منطقه یک تبریز

 
 2اکبر اصغری زمانی، 9محمدعلی کوشش وطن

 

 چکیده
باشد که محدود بودن آن و شرایط زندگی شهری زمین دارای اهمیت قابل توجه در حیات بشری می

امروزی بر اهمیت آن افزوده است. هدف اصلی پژوهش حاضر آنالیز شکلی قطعات تفکیکی مسکونی در 

ریزی شده، بافت فرسوده و محدوده اسکان غیررسمی به لحاظ نسبت طول به عرض با استفاده بافت برنامه

کتور فرم فضایی و شاخص هوسار است. چرا که مطلوبیت های فااز دو شاخص فشردگی شکلی، به نام

باشد. پژوهش از نوع کاربردی بوده و تفکیک زمین به معنای استفاده درست و بهینه از آن در وهله اول می

 رهیتغتک م بندیرتبه های آماریتحلیلی است. جهت تجزیه و تحلیل از آزمون -به لحاظ روش توصیفی 

والیس و همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون ویلکاکسون برای ، کروسکال لکاکسونیو

هر دو شاخص، نشان داد که هر سه بافت مورد پژوهش در وضعیت مطلوب قرار دارد. علاوه بر این، نتایج 

کان ریزی شده با محدوده اسبرنامه پژوهش براساس فاکتور فرم فضایی و شاخص هوسار نشان داد که بافت

غیررسمی و محدوده اسکان غیررسمی با بافت فرسوده به جهت مطلوبیت نسبت طول به عرض قطعات 

اری ریزی شده تفاوتی به لحاظ آمباشد و بین بافت فرسوده و بافت برنامهبه لحاظ آماری دارای تفاوت می

مشخص  در مطلوب بودن قطعات تفکیکی مسکونی از جهت نسبت طول به عرض وجود ندارد. در ادامه

براساس  07/01983براساس فاکتور فرم فضایی و  13/01472ای شد که بافت فرسوده با میانگین رتبه

در بهترین وضعیت نسبت به دو بافت دیگر به لحاظ مطلوب بودن نسبت طول به عرض  شاخص هوسار

تگی همبس راستایی وهمچنین نتایج حاصل از هر دو شاخص دارای همباشد. قطعات تفکیکی مسکونی می

باشد. بنابراین، نتیجه چنین است که فاکتور فرم فضایی و شاخص هوسار در منطقه یک تبریز کامل می

 . باشددارای عملکرد یکسانی می

 آنالیز شکلی، شاخص فشردگی، فاکتور فرم فضایی، شاخص هوسار، تفکیک زمین.واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

امروزه مسئله زمین و نحوه استفاده از آن با توجه به سرعت رشد و توسعه شهری بیش از پیش اهمیت دارد. چرا که 

که باعث  هاستیژگیو یبرخ یدارا نیزم یاز طرف(. 0932زمین محدود بوده و غیرقابل تولید است )نگارندگان، 

نقول م رقابلیغ رود،ینم نیاز ب یکیزی، از نظر فمحدود است از جمله: به لحاظ مقدار گردد،یمنحصربه فرد بودن آن م

 (.081: 0930)پورمحمدی،  دشویاستفاده م گذاریهیسرما یکشورها برا شتریب و در است

 نیزم کیفکتگردد. در این بین تفکیک زمین به مثابه ابزاری اساسی جهت استفاده درست و منطقی از زمین تلقی می

طعات ق نیب یدسترس تیفضا و رعا ن،یاز زم یوربا هدف حداکثر بهره ،یشهر دیجد یهاوسعهت یاصل هیعنوان پاه ب

شده با توجه  کیتفک هاینیدر زم علاوه بر این (.4: 0937 ،ی)رمضان آورد دیرا پد یمطلوب یشهر طیمح تواندمی یشهر

 یاراض قطعات و تیاز مرغوب یبا شکل، فرم، جهت، اندازه و به طبع آن درجات متفاوت یقطعات ها،یکش ابانیبه نحوه خ

عبارتی شکل قطعه زمین، ارزش و نحوه استفاده دهد. بهیالشعاع قرار مرا تحت نیعامل ارزش زم نیکه ا ردگییشکل م

زمینی نسبت به کاربری آن دارای اهمیت دهد. بنابراین داشتن شکل مناسب برای هر قطعه از آن را تحت تأثیر قرار می

های فشردگی (. جهت تشخیص شکل قطعه زمین و نسبت طول به عرض آن از شاخص0932باشد )نگارندگان، بالا می

دهد یک شکل به چه میزان نماید که نشان میهای عددی را فراهم میهای فشردگی کمیتتوان بهره گرفت. شاخصمی

(. در جغرافیا محاسبه فشردگی Wentz, 2000: 97باشد )عنوان مثال دایره( دارای انحراف میاز یک شکل استاندار )به 

باشد: اولًا، مطلوب است یک منطقه فشرده باشد، زیرا حداکثر دسترسی شکل به دلایل مختلفی موضوع و مسئله مهمی می

اشد بهای یکسان در سطح میو دارای ویژگینماید. همچنین، چنین شکلی همگن بوده پذیر میرا به تمام نقاط آن امکان

(Li et al., 2013: 2 .) ًو  لیو تحل هیتجز یبرا ؛ کهدارد ییفضا یاستخراج الگوها در یادیز اهمیت ،لاشکا ییشناسا، دوما

، فضای سوماً (. Wentz, 1997: 204باشد )ی میضرور ندهیآ یالگوها ینیبشیپ نیو همچن ییایجغراف یهادهیدرک پد

اند، که جهت درک و فهم این های فضایی توصیف شدهجغرافیایی مملو از اشیاء فضایی است که از طریق نمایندگی

)برآورد فشردگی(  0رو، مقایسه شکلی(. از اینLi et al., 2013: 2باشد )اشیاء، برآورد فشردگی آنها دارای اهمیت بالایی می

. (MacEachren, 1985: 53)یایی توجه زیادی را به خود جلب نموده است با توجه به کاربرد وسیع آن در مشکلات جغراف

است.  مفهوم نیبر ا گذارتأثیر یهامؤلفه قیدق یعدم بررس ،یشهر یاراض کیمفهوم تفک حیدر درک صح یمسئله اساس

 هسیمقا در یشهر یاراض کیتر از تفکتیو کم اهم هیاول یمفهوم یریگسبب شکلدر کشورما ها مؤلفه نیعدم شناخت ا

طوری که در این کشورها مقررات تفکیک زمین (. به4: 0930)فرامرزی و همکاران،  شده است افتهیتوسعه  یبا کشورها

 ,Dobbinsکه هنوز نیز در برخی مناطق وجود دارد پا به عرصه ظهور گذاشت. ) 03در پی برخی تهدیدات و وقایع در قرن 

ی های تخصیص اراضها و شیوهبندی، اصلاح خیاباناستانداردهایی برای اندازه قطعات، خیابان(. مقرراتی که 251 :2009

(. در این راستا هدف پژوهش حاضر آنالیز 41: 0921نماید )اصغری زمانی، خصوصی برای اهداف عمومی تعریف می

اکتور فرم ردگی شکلی فشکلی قطعات تفکیکی مسکونی به لحاظ نسبت طول به عرض با استفاده از دو شاخص فش

 راستایی این دو شاخص مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.باشد. در نهایت هممی 9و شاخص هوسار 8فضایی

 

 و پیشینه تحقیق ادبیات نظری

                                                           
1 Shape Comparison 
2 Areal Form Factor 
3 Husár 
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 تفکیک زمین

ند. اهای توسعه که تصویب شدهبندی املاک خصوصی براساس مقررات و برنامهتفکیک زمین عبارت است از قطعه

باشد که با هدف تقسیم قطعه زمین بزرگ به ( و به طور کلی تفکیک زمین عملی استاندارد می097: 0938)پورمحمدی، 

 (.Wickramasuriya & et al, 2011: 1675گیرد )تر صورت میقطعات کوچک

 

 قطعه زمین

طرح تفکیکی نمایش  قطعه زمین، قسمتی مشخص و مجزا و یا بخشی از زمین که دارای مرزهای ثابت بوده و در

باشد که به وسیله عمل تفکیک عبارتی قطعه زمین، واحد زمینی می(. بهDooly, 2007: 164 & ILG, 2010: 35شود )داده می

 (.801: 0922الدینی، زمین فراهم شده باشد )سیف

 

 آنالیز شکلی

( و بصورت Austin, 1984: 293) فشردگی از مفاهیم آستانه، دامنه و فرض استفاده بهینه از فضا حاصل شده است

(. یا به عبارتی، فشردگی نزدیکی عناصر سطح Li et al., 2013: 1کند )کمیت عددی درجه فشردگی شکل را مشخص می

ترین ابعاد اشکال جغرافیایی است که مطالعه آن (. فشردگی به مثابه یکی از مهمFrolov, 1975: 677باشد )یک شکل می

پیشنهاد گردیده است،  0288گیری فشردگی که توسط ریتتر در باشد. اندازهای بالغ بر دو قرن میبقهدر جغرافیا دارای سا

در اصطلاحات کلاسیک جغرافیایی،  (.Angel et al., 2010: 442نماید )محیط یک شکل را در مقابل مساحت آن مقایسه می

ور توسط یک سری خطوط مداوم تعریف شکل یک پلیگون یا سطح، به عنوان یک فضای دو بعدی یکنواخت محص

های سیاسی، انواع خاک و یا قطعات زمین مورد ها، حوزهشده است. این امر جهت نمایش عناصر فیزیکی مانند دریاچه

اص، های خگیری شکل با استفاده از مولفهاستفاده قرار گرفته است. در هر یک از این موارد، فرایند تعریف و اندازه

 Demetriou etمورد توجه مطالعات جغرافیایی بوده است ) 0381شود؛ که از دهه آنالیز شکلی شناخته میتحت عنوان 

al, 2013: 861باشد )(. آنالیز شکلی فرایندی ایجاد واحدهای پایه جهت شناسایی و توصیف الگوها در فضا میWentz, 

ای ههای جغرافیایی در پژوهششکلی برای پدیدهمعیارهای مناسب جهت تعیین فشردگی  0311(، و از دهه 206 :1997

 (.Sovik, 2014: 26جغرافیدانان پدید آمد )

 

 پیشینه تحقیق

های مختلفی در خارج صورت گرفته است که در اکثر آنها از در زمینه آنالیز شکلی و فشردگی شکلی پژوهش

ای هتحقیق حاضر در حوزه پژوهش فضایی استفاده شده است.های فراکتال، شاخص فشردگی و فاکتور فرمشاخص

باشد. این پژوهش با استفاده از شاخص هوسار و فاکتور فرم داخلی اولین مورد پژوهشی به شکلی که انجام شده می

فضایی به آنالیز شکلی و به نوعی نسبت طول و عرض قطعات زمین مسکونی را مورد بررسی قرار خواهد داد و 

های صورت گرفته در زمینه آنالیز شکلی ای از پژوهشخواهد کرد. در ذیل به نمونه راستایی دو شاخص را ارزیابیهم

 پرداخته شده است:
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( در مطالعه کیفیت تفکیک اراضی مناطق یک و سه شهر تبریز به بررسی فشردگی شکلی و 0931کوشش وطن ) -

م نامه خود از فاکتور فردر پایانمنظور نسبت طول به عرض در قطعات زمین مسکونی و تجاری پرداخته است. بدین

 فضایی و بعد فراکتال بهره برده است.

اره فازی گیری چند معیگیری فشردگی شکلی بصورت یکپارچه با رویکرد تصمیم( به اندازه8118) 0بونگ و وانگ -

 اند.ودههادی خود بگیری فشردگی شکلی با استفاده مدل پیشنهای موجود اندازهاند. ایشان در پی بهبود روشپرداخته

های های حوضهبه بررسی ویژگی 9های محیط مبنای شکلی( با استفاده از شاخص8118) 8باردوسی و شمیدت -

 اند.، فشردگی و غیره استفاده کرده7، مدوریت حوضه4های کشیدگی حوضهاند. بدین امر از شاخصآبریز پرداخته

مورد  نیزمسازی یکپارچه یهاپروژه یابیارز را جهت کیمتر یهااز شاخص یبرخ( 8111و همکاران ) 1اککایا -

، 2سازی، ضریب یکپارچه1های مختلفی از جمله: شاخص کاهشاند. ایشان در پژوهش خود از شاخصبررسی قرار داده

-شاخصاند که اند. در نهایت بدین نتیجه رسیدهو غیره استفاده کرده 3شاخص شکل، بعد فراکتال، شاخص میانگین شکل

 سازی زمین دارد.های یکپارچههای مذکور قابلیت مناسبی در ارزیابی پروژه

در آنالیز شکلی  08و بعد فراکتال ، فاکتور فرم فضایی00های شکل( با بررسی شاخص8109aو همکاران ) 01دمتریو -

 .اندمین مطرح کردهمبتنی بر سامانه اطلاعات جغرافیایی را برای قطعات ز 09در کشور قبرس، شاخص شکل قطعه زمین

 هایاند. بدین منظور از شاخص( به بررسی رشد شهری و کاربری اراضی پرداخته8102و همکاران ) 04پیوروتسرن -

به  01اند. نتایج آنها نشان داده است که رشد شهر اولانبترو غیره استفاده کرده 07فشردگی شکلی، بعد فراکتال، دیامتر فرت

 حالت غیرسیتمی بوده است.

 سازی(، به بررسی کمی در تغییرات شکل و ابعاد قطعات زمین در فرایند یکپارچه8103) 01گیسه و هودکووا -

های مختلف در زمینه آنالیز شکلی از جمله: شاخص مطرح شده توسط اند. همچنین با بررسی شاخصاراضی پرداخته

بعاد اند که تغییر شکل و اجه دست یافتهو شاخص هوسار، با استفاده از شاخص هوسار بدین نتی 03، شاخص سی02گیبس

 سازی اراضی بهبود یافته است.قطعات طی فرایند یکپارچه

 

 محدوده مورد مطالعه

                                                           
1 Bong & Wang 
2 Bardossy & Schmidt 
3 Perimeter-Based Shape Indices 
4 Basin elongation 
5 Basin circularity 
6 Akkaya 
7 Reduction Index 
8 Consolidation Coewicient 
9 Mean Shape Index 
10 Demetriou 
11 Shape Index 
12 Fractal Dimension 
13 Parcel Shape Index 
14 Purevtseren 
15 Feret’s Diameter 
16 Ulaanbaatar 
17 Geisse & Hudecova  
02 Gibbs 

03 C-index 
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باشد؛ که هکتاری آن می 0719منطقه شهری تبریز به لحاظ مساحت  01( هفتمین منطقه در بین 0منطقه یک )شکل 

از لحاظ موقعیت قراری گیری نیز حدودا در شمال تبریز واقع قرار گرفته است.  8و  7، 2، 01در مجاورت با مناطق 

(، حدود 0937)مرکز آمار ایران،  0937جمعیت در سال  802141(. این منطقه با 41: 0931شده است )کوشش وطن، 

 07تا  7هموار )شیب ای از مساحت آن را اراضی نیمهشود. بخش عمدهدرصد از مساحت شهر تبریز را شامل می 7/1

های کلان (. همچنین به لحاظ کاربری78: 0931دهد )مهندسان مشاور نقش محیط، درصد تشکیل می 09/41درصد( با 

های (. به لحاظ مساحتی، بافت111گردد )همان، درصد از وسعت منطقه یک را شامل می 0/92آن، کاربری مسکونی 

هکتار از مساحت  018هکتار و بافت فرسوده  12/011هکتار، محدوده اسکان غیررسمی  19/0181برنامه ریزی شده 

 های پژوهش(.اند )یافتهمنطقه را به خود اختصاص داده

 
 

 
 های مختلف(: محدوده مورد مطالعه و موقعیت بافت9شکل )

 

 فرسودهبافت 

ز اتوان تنزل شرایط اجتماعی، اقتصادی و کالبدی بافت شهری دانست. شهر تبریز مفهوم فرسودگی شهری را می

ای شهر، سبب بروز مسائل جمله شهرهای تاریخی ایران است که وجود بافت فرسوده در نواحی مرکزی و حاشیه

هکتار از مساحت شهر تبریز را به خود  8111کارکردی آن شده است. این بافت نزدیک به -ای در نظام کالبدیعمده

 (.001-081: 0931اختصاص داده است )بصیری، 

 

 غیررسمیمحدوده اسکان 

شامل  قرار گرفته و زیدر مناطق شمال و جنوب شهر تبر شتریکه ب گرددیاطلاق م یررسمیغ هایبخش به محله نیا

 میرمستقیو غ میمستق اتمناطق تأثیر نیا ی. فلسفه وجودباشدیم رهیو غ لابیآباد، سلیخل درآباد،یهمچون ح یمناطق

بخش هستند و به  نیا یجامعه، ساکنان اصل فیضع های(. گروه20: 0921اقدم،  ی)بابائ باشدیآنها م ییایموقع جغراف
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 زیگ تبربه گسل بزر کیتند و نزد بینامناسب با ش یشهر را که اراض هایقسمت نیبدتر یاقتصاد ییعدم توانا لیدل

 .(47: 0934مطلق،  یمی)نعاند مجاز تصاحب کرده و با مصالح کم دوام، اقدام به ساخت آن کرده ریرا به طور غ باشدیم

 

 ریزی شدهبرنامهبافت 

اص شده به خود اختص یبافت طراح ،یرا در شمال غرب و شرق تا جنوب شرق زیتبر ریاز توسعه اخ یعیوس بخش

 آوردن بخش یو مسکن و رو نیخانوارها، رونق بازار زم شیافزا د،یجد هایتیفعال جادیاز ا یبافت ناش نیداده است. ا

کن غلبه بر مشکلات مس یبرا نیزم عیتوز هایاستیکلان در اقتصاد مسکن و اتخاذ س هایگذاریهیبه سرما یخصوص

 طیمدرن و بدون توجه به شرا یشده عمدتًا بر اساس اصول شهرساز ی. بافت طراحباشدیم یعموم یتوسط نهادها

 یعدم انسجام فرهنگ یدارا یبافت به نوع نی. اکندیم یرویپ یمردم ساخته شده و از هندسه منظم یو اجتماع یفرهنگ

 است )همان(. یعامل اقتصاد نجایدر ا ستیز یفضا نییو تع یابیدر مکان ی. چرا که عامل اصلباشدیم

 

 مواد و روش پژوهش

اصلی پژوهش  تحلیلی است. داده -های کاربردی بوده و به لحاظ روش توصیفیپژوهش حاضر از نوع پژوهش

ی های فاکتور فرم فضایی و شاخص هوسار به بررسباشد که با استفاده از شاخصشیپ فایل منطقه یک شهر تبریز می

ا نیز از هها پرداخته شد. تفاوت بین بافتنسبت طول به عرض قطعات زمین مسکونی در ارتباط با ضریب فشردگی آن

تایج حاصل از دو شاخص مذکور با استفاده از آزمون همبستگی راستایی ناین جهت مشخص گردید. در نهایت هم

صورت  SPSS 25و  Arc Map 10.5افزارهای های پژوهش با استفاده از نرماسپیرمن بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده

 گرفت.

 

 فاکتور فرم فضایی

 م،طراحی، فر نحوه نظر از گذاریتوده یابد کاهش یا و افزایش مشخص بازه یک از که نسبت طول به عرض زمانی

 فیتهایی با کیخانه گیریشکل سبب امر این گردد؛می مواجه مشکل با سایر عوامل و مناسب تهویه نور، از برخورداری

 خارج رنج این از اما نباید نوسان دارد، 0به  0و  0به  9این نسبت همواره در بازه . گرددمی پذیریزیست لحاظ از پایین

 که اردد آن از نشان خود این که باشد،می بازه همین در نیز طلایی مستطیل در شده رعایت نسبت دیگر سوی از. گردد

(. در این 44: 0938باشد )حق جو و همکاران، می دخیل نیز زیباشناسی مسائل نسبت این در ذکر شده، عوامل بر علاوه

اشد. بقطعه زمین، فاکتور فرم فضایی میهای شکلی برای مشخص کردن نسبت طول به عرض راستا یکی از شاخص

ند کباشد که بدین امر از دو مولفه مساحت و محیط شکل استفاده میهای فشردگی شکلی میاین فاکتور یکی از شاخص

(Demetriou et al. b2013: 2 & Gonzalez, et al., 2004: 36( در فرمول .)0 )𝑎𝑖  برابر با مساحت و𝑝𝑖
 برابر با محیط شکل 2

 باشد.می

 

𝐴𝐹𝐹 (:0رابطه ) =
𝑎𝑖

𝑝𝑖
2 

 

 دهد.( رابطه بین نسبت طول به عرض و شاخص فشردگی در فاکتور فرم فضایی را نشان می0جدول )
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 (: نسبت طول به عرض و شاخص فشردگی در فاکتور فرم فضایی9جدول )

 نسبت طول به عرض شاخص فشردگی فاکتور فرم فضایی

 7:0 1933/1کمتر از 

 4:0 14/1الی  144/1

 9:0 147/1الی  179/1

 8:0 174/1الی  173/1

 0:0 به بالا 11/1

(Demetriou et al, b2013: 878) 

 

 𝑰𝑲شاخص هوسار 

های کمی دیگری که جهت تعیین نسبت طول به عرض قطعات زمین کاربرد دارد، شاخصی است که توسط از روش

نشانگر محیط قطعه  𝑂نشانگر مساحت قطعه زمین و  𝑆باشد که، شرح می ( آن بدین8هوسار بیان شده است. رابطه )

 باشد.زمین می

 

𝐼𝐾 (:8رابطه ) = 4𝜋
𝑆

𝑂2
 

 

𝐼𝐾باشد. ضریب فشردگی بین صفر و یک می 𝐼𝐾ضریب شاخص فشردگی  = 𝐼𝐾بیانگر یک خط، و  0 = بیانگر  1

 ,Geisse & Hudecova) باشدبا مساحت مشخص می شکل یک دیسک است، که دارای کمترین محیط دایره برای یک قطعه

 دهد.( رابطه بین نسبت طول به عرض و شاخص فشردگی در این مدل را نشان می8(. جدول )41 :2019

 
 (: نسبت طول به عرض و شاخص فشردگی در شاخص هوسار2جدول )

 نسبت طول به عرض 𝐼𝐾شاخص فشردگی 

721/1 – 771/1 0:0 

174/1 – 148/1 8:0 

140/1 – 744/1 9:0 

749/1 – 412/1 4:0 

411/1 – 401/1 7:0 

413/1 – 914/1 1:0 

 و بیشتر 1:0 و کمتر 919/1
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 .Geisse & Hudecova, 2019: 41منبع: 
 

 
 (: مدل مفهومی و فرایند پژوهش2شکل )

 .0932منبع: نگارندگان، 

 

 0لکاکسونیو رهیتک متغ بندیآزمون رتبه

ای از داده را به یک ارزش از پیش تعریف شده مقایسه کرد. این آزمون از توان مجموعهاستفاده از این آزمون میبا 

تی ای و نسبای، فاصلهتواند بصورت رتبههای مورد استفاده در آن میباشد که دادههای غیر پارامتریک میجمله آزمون

 مایدنها به عنوان ارزش از پیش تعریف شده در مورد فرضیات عمل میدادهباشد. این آزمون با استفاده از میانه مجموعه 

(Mangiafico, 208-209: 2016.) 
 

 8آزمون کروسکال والیس

اشد. بوابسته بین سه گروه یا بیشتر از یک متغیر مستقل می ها در امتیازهای متغیراین آزمون در جستجوی تفاوت

، که نشانگر مجموع 𝑅𝒊 ، مجموعی از؛∑ها؛ ، نشانگر مجموع کل نمونه𝑛اشد؛ که ب( بدین صورت می9فرمول این آزمون )

های این آزمون از جمله آزمون(. Mayers, 2013: 482-484)باشد ام میi، نشانگر سایز گروه 𝑛𝑖ام و iهای گروه رتبه

 کند.تبعیت نمیباشد. به عبارتی متغیرهای مورد استفاده در آن از توزیع نرمال ناپارامتریک می

 

 (:9رابطه )
𝐻 =

12

𝑛(𝑛 + 1)
∑

𝑅𝑖
2

𝑛𝑖

𝑘

𝑖=1

− 3(𝑛 + 1) 

 

                                                           
0 One-sample Wilcoxon Signed-rank Test 

8 Kruskal Wallis 

 های سنجش نسبت طول به عرض اشکالشاخص

 𝐼𝐾شاخص هوسار  فاکتور فرم فضای

 بندی قطعات براساس نسبت طول به عرضطبقه

 ارزیابی طلوبیت قطعات زمین و

 های مورد پژوهشارزیابی تفاوت موجود میان بافت

 به لحاظ مطلوبیت نسبت طول به عرض قطعات

 راستایی دو شاخص مذکورارزیابی میزان هم
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 همبستگی اسپیرمن

 باشد که قوت رابطه بین دو متغیر را مورد بررسی و تشخیصهای ناپارامتریک میضریب همبستگی اسپیرمن از آزمون

توان از آن در شرایط زیادی استفاده کرد. دهد. به رغم اینکه از ضریب همبستگی پیرسون ضعیف است اما میقرار می

. در مورد قضاوت (Cronk, 2008: 55)ای باشد ای، نسبتی و فاصلهتواند بصورت رتبههای مورد استفاده در آن میداده

را به عنوان  7/1را متوسط و  9/1را همبستگی ضعیف،  0/1برای قوت همبستگی نظرات مختلفی وجود دارد که 

را متوسط  1/1و  9/1را ضعیف، بین  8/1(. دیگری نیز پایین تر از Cohen, 1988: 116نماید )محسوب میهمبستگی قوی 

باشد؛ ( بدین صورت می4(. فرمول این آزمون )Brace et al., 2012: 143گیرد )را همبستگی قوی در نظر می 1/1و بالای 

برابر با تعداد نمونه؛  𝑁نشان دهنده میانگین رتبه هر متغیر؛  �̅�و  �̅�نشانگر متغیرهای مورد سنجش همبستگی؛  𝑦𝑖و  𝑥𝑖که 

𝑆𝑥  بیانگر انحراف معیار متغیر𝑥  و𝑆𝑦  بیانگر انحراف معیار متغیر𝑦 باشد می(Mayers, 2013: 119). 
 

𝒓𝒔 (:4رابطه ) =
∑(𝒙𝒊 − �̅�)(𝒚𝒊 − �̅�)

(𝑵 − 𝟏)𝑺𝒙𝑺𝒚
 

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

افت دهد که بنشان می براساس فاکتور فرم فضایی یکمسکونی در سطح منطقه زمین قطعات  فراوانی بررسی

باشد. محدوده اسکان غیررسمی می 8:0ترین حالت یعنی قطعه زمین مسکونی در مطلوب 7219ریزی شده دارای برنامه

باشد. نتایج حاصل الت میقطعه زمین در این ح 0821دارد. بافت فرسوده نیز دارای  8:0قطعه زمین در حالت  4448نیز 

باشد. علاوه بر این، نتایج حاصل از آزمون ویلکاسکون نشان داد که ( به تفصیل قابل مشاهده می9از این امر در جدول )

 هر سه بافت مذکور در وضعیت مناسب قرار دارد.

 
 (: نسبت طول به عرض قطعات زمین مسکونی براساس فاکتور فرم فضایی3جدول )

 مجموع و بیشتر 7:0 4:0 9:0 8:0 0:0 نوع بافت

 01814 0091 0883 1011 7219 8217 ریزی شدهبافت برنامه

 09077 217 328 9083 4448 9191 اسکان غیررسمی

 9082 849 812 131 0821 741 بافت فرسوده

 99421 8847 8413 01113 00118 1128 مجموع

 

های مذکور در سطح منطقه یک، از آزمون کروسکال والیس در ادامه امر، جهت بررسی تفاوت موجود بین بافت

ریزی برنامه (، بافت111/1داری تعدیل شده )شود با توجه به معنی( مشاهده می4استفاده شد. بطوری که در جدول )

باشد. و ( دارای تفاوت می9( و محدوده اسکان غیررسمی با بافت فرسوده )8( با محدوده اسکان غیررسمی )0شده )

(، تفاوتی به لحاظ آماری در مطلوب 819/1داری تعدیل شده )ریزی شده با توجه به معنیبین بافت فرسوده و بافت برنامه

 بودن قطعات تفکیکی مسکونی از جهت نسبت طول به عرض وجود ندارد.

 
 (: خروجی آزمون کروسکال والیس برای فاکتور فرم فضایی4جدول )
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 داری تعدیل شدهمعنی داریمعنی انحراف استاندارد آماره آزمون انحراف استانداردخطای  آماره آزمون هابافت

0-8 941/0001 443/011 93/01 111/1 111/1 

8-9 172/0480- 741/024 1/1- 111/1 111/1 

0-9 108/914- 981/021 13/0- 130/1 819/1 

 

( 9نسبت به بقیه قرار دارد، با بررسی شکل )تری در نهایت برای مشخص شدن اینکه کدام بافت در وضعیت مناسب

در بهترین وضعیت نسبت به دو بافت دیگر  13/01472ای ( با میانگین رتبه9توان چنین متوجه شد که بافت فرسوده )می

( با 0ده )ریزی شباشد. در ادامه بافت برنامهبه لحاظ مطلوب بودن نسبت طول به عرض قطعات تفکیکی مسکونی می

 باشد.به ترتیب دارای رتبه دو و سه می 14/01191و محدوده اسکان غیررسمی با  12/01074ای رتبهمیانگین 
 

 
 ای حاصل برای فاکتور فرم فضاییهای مورد مطالعه در منطقه یک به لحاظ میانگین رتبه(: تفاوت موجود میان بافت3شکل )

 

مطلوبیت نسبت طول به عرض از جهت فاکتور فرم ( نیز نقشه پراکنش قطعات زمین مسکونی را به لحاظ 4شکل )

 دهد.فضایی در سطح منطقه یک نمایش می
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 (: نسبت طول به عرض قطعات زمین مسکونی براساس فاکتور فرم فضایی در منطقه دو4شکل )

 

یزی ردهد که بافت برنامهشاخص هوسار نشان میبراساس  یکمسکونی در سطح منطقه  یبررسی قطعات تفکیک

 7122باشد. محدوده اسکان غیررسمی نیز می 8:0ترین حالت یعنی قطعه زمین مسکونی در مطلوب 2471دارای  شده

باشد. نتایج حاصل از این امر قطعه زمین در این حالت می 0170دارد. بافت فرسوده نیز دارای  8:0قطعه زمین در حالت 

تایج حاصل از آزمون ویلکاسکون هر سه بافت مذکور در گردد. همچنین براساس ن( به تفصیل مشاهده می7در جدول )

 وضعیت مطلوب قرار دارد.

 
 (: نسبت طول به عرض قطعات زمین مسکونی براساس شاخص هوسار5جدول )

 مجموع و بیشتر 1:0 1:0 7:0 4:0 9:0 8:0 0:0 نوع بافت

 01814 008 040 494 0011 4094 2471 8171 ریزی شدهبافت برنامه

 09077 31 099 913 348 8843 7122 9144 غیررسمیاسکان 

 9082 81 93 28 812 787 0170 781 بافت فرسوده

 99421 882 909 287 8931 1312 07237 1380 مجموع

 

های مذکور در سطح منطقه یک، همانند قبل از آزمون کروسکال والیس جهت بررسی تفاوت موجود بین بافت

ریزی برنامه (، بافت111/1داری تعدیل شده )شود با توجه به معنی( مشاهده می1) استفاده شد. بطوری که در جدول

باشد. و ( دارای تفاوت می9( و محدوده اسکان غیررسمی با بافت فرسوده )8( با محدوده اسکان غیررسمی )0شده )

تفاوتی به لحاظ آماری در مطلوب  (،819/1داری تعدیل شده )ریزی شده با توجه به معنیبین بافت فرسوده و بافت برنامه

 بودن قطعات تفکیکی مسکونی به لحاظ نسبت طول به عرض وجود ندارد.
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 (: خروجی آزمون کروسکال والیس برای شاخص هوسار6جدول )

 داری تعدیل شدهمعنی داریمعنی انحراف استاندارد آماره آزمون خطای انحراف استاندارد آماره آزمون هابافت

0-8 181/0448 191/014 114/09 111/1 111/1 

8-9 372/0418- 222/013 099/2- 111/1 111/1 

0-9 998/81- 114/017 001/1- 312/1 0 

 

توان ( می7باشد، با توجه به شکل )ترین بافت بین سه بافت مذکور کدام یک میبرای اینکه مشخص شود مطلوب

ریزی شده نیز با برنامه باشد. بافتدارای اولین رتبه می 07/01983ای رتبه( با میانگین 9متوجه شد که بافت فرسوده )

در مراتب بعدی به لحاظ درجه مطلوبیت قرار  03/07211و محدوده اسکان غیررسمی با  28/01912ای میانگین رتبه

 دارد.

 

 
 ای حاصل برای شاخص هوساررتبههای مورد مطالعه در منطقه یک به لحاظ میانگین (: تفاوت موجود میان بافت5شکل )

 

( نیز نقشه پراکنش قطعات زمین مسکونی را به لحاظ مطلوبیت نسبت طول به عرض از جهت شاخص 1شکل )

 دهد.هوسار در سطح منطقه یک نشان می
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 (: نسبت طول به عرض قطعات زمین مسکونی براساس شاخص هوسار در منطقه یک6شکل )

 

-های مورد استفاده در پژوهش، اول از همه با استفاده از آزمون کولموگروفراستایی شاخصجهت بررسی هم

برای هر دو شاخص، فرض نرمال  111/1داری ها مذکور بررسی شد. با توجه به سطح معنیاسمیرنوف توزیع شاخص

 دهد.( خروجی این آزمون را نشان می1گردد. جدول )درصد رد می 37بودن توزیع با سطح اطمینان 

 
 اسمیرنوف-(: خروجی آزمون کولموگروف7ول )جد

 داریمعنی درجه آزادی آمار 

 111/1 99421 122/1 شاخص هوسار

 111/1 99421 122/1 فاکتور فرم فضایی

 

ای هراستایی شاخصها از آزمون همبستگی اسپیرمن جهت بررسی همبا توجه به عدم نرمال بودن توزیع شاخص

شود، ضریب همبستگی بدست آمده برابر ( مشاهده می2فضایی استفاده شد. بطوری که در جدول ) هوسار و فاکتور فرم

توان نتیجه گرفت که فاکتور فرم فضایی و شاخص هوسار در منطقه یک باشد. بنابراین می، یعنی همبستگی کامل می0با 

 باشد.تبریز دارای عملکرد یکسانی می

 
 اسپیرمن بین شاخص هوسار و فاکتور فرم فضایی(: خروجی آزمون همبستگی 8جدول )

 شاخص هوسار فاکتور فرم فضایی  

 فاکتور فرم فضایی

 0 0 ضریب همبستگی

 - - ایداری دو دنبالهضریب معنی

 99421 99421 تعداد
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 گیرینتیجه

 بودن آن نیز به اهمیتاهمیت زمین در حیات بشری امری غیرقابل انکار است. محدوده بودن آن و غیرقابل تولید 

افزاید. در این راستا هدف اصلی پژوهش حاضر آنالیز شکلی قطعات تفکیکی مسکونی به لحاظ نسبت طول به آن می

عرض با استفاده از دو شاخص فشردگی شکلی فاکتور فرم فضایی و شاخص هوسار بود. چرا که مطلوبیت تفکیک 

باشد. نتایج حاصل از آزمون ویلکاکسون برای هر دو ر وهله اول میزمین به معنای استفاده درست و بهینه از آن د

شاخص، نشان داد که هر سه بافت مورد پژوهش در وضعیت مطلوب قرار دارد. علاوه بر این، نتایج پژوهش براساس 

با بافت  یریزی شده با محدوده اسکان غیررسمی و محدوده اسکان غیررسمبرنامه فاکتور فرم فضایی نشان داد که بافت

ده و باشد. و بین بافت فرسوفرسوده به جهت مطلوبیت نسبت طول به عرض قطعات به لحاظ آماری دارای تفاوت می

ریزی شده تفاوتی به لحاظ آماری در مطلوب بودن قطعات تفکیکی مسکونی از جهت نسبت طول به عرض بافت برنامه

در بهترین وضعیت نسبت به دو بافت  13/01472ای یانگین رتبهوجود ندارد. در ادامه مشخص شد که بافت فرسوده با م

ده با میانگین ریزی شباشد. بافت برنامهدیگر به لحاظ مطلوب بودن نسبت طول به عرض قطعات تفکیکی مسکونی می

ایی فضبه ترتیب دارای رتبه دو و سه به لحاظ فاکتور فرم  14/01191و محدوده اسکان غیررسمی با  12/01074ای رتبه

های منطقه یک به جهت مطلوبیت نسبت طول به عرض قطعات تفکیک مسکونی به باشد. بررسی تفاوت میان بافتمی

ه شاخص ها نشان داد. با توجه بلحاظ شاخص هوسار نیز نتیجه مشابهی را با فاکتور فرم فضایی برای تفاوت میان بافت

ریزی شده نیز با میانگین برنامه باشد. بافتدارای اولین رتبه می 07/01983ای بافت فرسوده با میانگین رتبههوسار، 

در مراتب بعدی به لحاظ درجه مطلوبیت قرار دارد. برای  03/07211و محدوده اسکان غیررسمی با  28/01912ای رتبه

تگی آزمون همبسها از با توجه به عدم نرمال بودن توزیع شاخصدو شاخص مورد استفاده در پژوهش راستایی بررسی هم

، یعنی 0ها استفاده شد. ضریب همبستگی بدست آمده از این آزمون برابر با راستایی آناسپیرمن جهت بررسی هم

همبستگی کامل بود. بنابراین نتیجه چنین است که فاکتور فرم فضایی و شاخص هوسار در منطقه یک تبریز دارای 

های فشردگی شکلی برای ارزیابی شکل قطعات و گردد از شاخصباشد. در نهایت پیشنهاد میعملکرد یکسانی می

ای هتوان به جهت ارزیابی موفقیت پروژههای مذکور میها استفاده گردد. علاوه بر این از شاخصنسبت طول به عرض آن

 . سازی اراضی نیز استفاده کردتفکیک زمین و همچنین یکپارچه
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