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مقدمه
است: یکی گریز از مرکز به  متفاوت دو فرایند ةحال تجربزمان در  طور هم جغرافیای بسیاری از مادرشهرهای امروز به

سمت فضاهای پیرامونی و دیگری فرایند گرایش به مرکز به سمت بخش مرکزی و تاریخی. پیامد کلیِ فرایند نخست 

و پیامد فرایند دوم بازسازی، است های پیرامونی شهر  و بخش ،ها ها، لبه گیری مراکز سکونت و کار در حومه شکل

دانان شهری قبالً این فرایندها را در قالب یک  نواحی مرکزی شهرها. جغرافی اتیح دیو تجد ،سازی، بازآفرینی اناعی

بری، اند ) پردازی کرده مفهوم« شدن مجدد شهری»و  ،«شدن ضدشهری»، «شدن شهری»نام  ای با مرحله پویایی سه

نظیر ایران، آنچه باید به این چارچوب ، توسعه های درحالحال، در نمونه کشور (. بااین24-17: 1392کالرک، ؛ 23: 1973

های  ها در فضاهای پیراشهری به شکل های روستایی به شهری و الگوهای خاص اسکان اغلب آن افزود موضوع مهاجرت

ر تحوالت و دگرگونی در ابعاد مختلف ساختا  ة. این شرایط زمین(1398)کمانرودی کجوری و همکاران،  خودانگیخته است

 (.1388)حسامیان و همکاران،  فضایی محالت شهری را فراهم آورده است

در  ها است که محله« ساختارهای فضایی» دارد اهمیت مقالهشود و برای این  برانگیز می آنچه در فرایند فوق پرسش

دارد که در پیوند  یابی مکانی درونیِ یک توزیع در فضا گیرند. ساختار فضایی اشاره به سازمان به خود می کلیت شهر

. ساختارها و (33: 1971)آلبرت و همکاران،  شود به تولید ساختارهای فضایی منجر می« فرایندهای فضایی»ناگسستنی با 

جایی، نظام دسترسی در کلیت فضای مادرشهری،  هفرایندهای فضایی از طریق ایجاد الگوهای متفاوت سکونت و جاب

ن در مدیریت و حکمروایی اها و خدمات شهری، جایگاه ساکن انات، زیرساختبرخورداری یا محرومیت از برخی امک

تواند منشأ بروز مسائل بسیاری برای شهر و  کنند می هایی که زندگی می ن با مکاناو کیفیت ارتباط ساکن ،شهری

جغرافیای یک در « ساختارها و فرایندهای فضایی»رسد درک رابطه بین  نظر می به ،شهروندان شوند. به همین دلیل

برای حل برخی از  عاملیتواند  گیرند می های آن مادرشهر در این فرایند به خود می هایی که محله مادرشهر و ویژگی

های  . اگر محله(1988)هانسون و پرات،  گیری از خدمات در شهر باشد و بهره ،جایی همسائل مربوط به سکونت، کار، جاب

ساختار »تر( درنظر بگیریم،  کلیت یک مادرشهر )سیستم کالن ةدهند ر تشکیلها( را عناص یک مادرشهر )زیرسیستم

چینش )توزیع(  ةبندی و نحو کند، استخوان ها را تولید می که این محله ،«فرایندهای فضایی»ها در پیوند با  محله« فضاییِ

ها عناصر  محله ،دیگر عبارت را رقم خواهد زد؛ به« های موجود در آن مادرشهر ها و محرومیت مجموعه برخورداری»

)سلیمانی مهرنجانی و  شود ها به تغییرات فضایی ساختار کلی شهرها منجر می بنیادین شهر هستند و تغییرات فضایی آن

 (.1397همکاران، 

به شکل منظم/ نامنظم، ارگانیک/ مکانیکی، را ها  ساختار فضایی محله توان یمی طورکل بهبا توجه به مطالعات موجود، 

گسیخته، همگن/ ناهمگن، متجانس/ نامتجانس، پیوسته/ ناپیوسته،  ساده/ پیچیده، پراکنده/ فشرده، یکپارچه/ ازهم

گونه  این ةاما آنچه در این میان مسئله محوری است رابط بندی کرد؛ طبقهو نظایر آن  ،گرا، بسته/ باز گرا/ برون درون

ن یک مادرشهر ااثری است که بر وضعیت زیست ساکن تیها و درنها آن ةدهند های شکل ساختارها با فرایندها یا مکانیزم

ای از رابطه بین ساختارهای  ریزی بسیاری از مادرشهرها که چنین درک پایه در فرایند برنامه .(2007)تالن،  گذارد می

ز چندان قادر به و مدیران شهری نی زانیر ها وجود ندارد، طبیعی است که برنامه فضایی و فرایندهای فضاییِ محله

ها برای رفع مشکالت و مسائل  های آن حل بخشی به وضع شهر و شهروندان آن نخواهند بود و راهبردها و راه سامان

ن در یک مادرشهر تا حد زیادی تابعی از وضعیت ازیاد با شکست مواجه خواهد شد. کیفیت زیستِ ساکن احتمال شهری به

های اقتصادی،  ها نیز تابعی از پویایی ای موجود در آن است و متقابالٌ وضع محلهه ساختارها و فرایندهای فضاییِ محله

بسیاری از  ةریش . بر این اساس،(1395)سلیمانی و همکاران،  و محیطیِ موجود در یک مادرشهر است ،اجتماعی، سیاسی
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جو و جست ،گیرند ها به خود می که محله ،در نوع ساختارها و فرایندهای فضایی توان می را مسائل موجود در یک مادرشهر

 الگوهایگیری  گسیخته سبب شکل شده است که ساختارهای فضاییِ پراکنده و ازهم  گفتهاغلب مثال،  عنوان کرد. به

و محیطی  ،اقتصادی، اجتماعی، سیاسی الگوهایشود و در مقابل،  اقتصادی و اجتماعیِ نامطلوب و ناکارآمد شهری می

تواند در هر  کند. چنین منطقی می نامناسب و ناپایدار خلق می« ساختارهای فضایی»و ناکارآمد  ،منفی، نامطلوب

ها در سطح محلی و مکانی به خود  گونه پویایی و تفاوت تنها در اشکال متنوعی است که در این صادق باشدمادرشهری 

 (.1394شورچه،  و الدینی سیف؛ 1393مشکینی و زنگانه، گیرد ) می

بازتاب و  شهر اهواز چگونگی توزیع محالت در ساختار فضایی کالنشناخت در مقالة حاضر هدف اصلی  ،بیترت نیا به

های شهری این  . بدیهی است وجود یک ساختار فضاییِ متعادل و یکپارچه در توسعة محلهاستآن در کلیت شهر 

با توجه به ابعاد آن و نیز با این نگاه به مسئله و تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت ساکنان آن داشته باشد.  می شهر کالن

وضعیت های شهری و بازخورد این رابطه در  محله« ساختار فضایی»و « فرایند فضایی»ناپذیر بین  جدایی هایروابط و اثر

کارکردهای  نظر از ها محله فضایی عیتوزشهر اهواز، تالش شده به پرسش پژوهش مبنی بر اینکه  ساختار فضایی کالن

 و چه تأثیری در ساختار فضایی شهر گذاشته است؟ پاسخ داده شود. چگونه است شهر اهواز نظام فضایی کالن ای در محله

مبانینظری
رویکردهایتبیینی

شهرها  کالندر کلیت جغرافیای مادرشهرها و  ها آنها و بازتاب  تبیین ساختار فضایی، اجتماعی، و اقتصادی محله منظور به

های  که سابقة آن به پژوهش شده  ارائهدر وضعیت زیست ساکنان، رویکردهای نظریِ گوناگونی  ها آنو همچنین اثر 

گردد  ( بازمی1950-1930ویژه از سال  در نیمة نخست سدة بیستم )به« رویکرد اکولوژیک»میدانیِ مکتب شیکاگو با نام 

رویکرد »به بعد  1970غالب مطرح است. از دهة  طور به« فرهنگ رویکرد خرده»، 1970تا  1950(. از دهة 1383)شکوئی، 

شود  های شهری تبدیل می به رویکرد غالب در تحلیل ساختار فضایی و فرایندهای فضایی محله« اقتصاد سیاسی

 (.1394؛ شورچه، 1391؛ کاپالن و همکاران، 1383شکوئی، ؛ 2009)پاسیون، 

ی سه رویکرد فکریِ اصلی دربارة درک نظری، طورکل به( نیز 1996) 2و روهه( و تمکین 2001) 1بیل پیتکین نظر از

، «3رویکرد اکولوژیک»یی است: شناسا  قابلی شهری ها محلهچرایی، و چگونگی تحول ساختار فضایی و اجتماعیِ 

های نظری این سه  گیری که در ادامه دربارة اصول عام و جهت« 5رویکرد اقتصاد سیاسی»، و «4فرهنگ خردهرویکرد »

 شود. بحث می اجمال بهرویکرد 

کیاکولوژکردیرو
، بر اساس انتخاب «طبیعی»بخشی از یک فرایند  عنوان به، ها محلهدر این رویکرد تحوالت ساختار فضایی و اجتماعی 

ی شهری ناشی از وجود ها محلهماندنِ  ل، بهبود، و ثابت؛ به این صورت که افوشود یمعقالنیِ ساکنان شهری تلقی 

ی شهری در ساختار ها محلهنیروهای اقتصادی و اجتماعی و جایگاه هر یک از  نخستنیروهای ساختاری در درجة 

نقش اندکی دارد « عاملیت انسانی»ی نظری مربوط به آن ها مدلمراتبی شهری است. در مکتب اکولوژیک و  سلسله

                                                                                                                                                                   
1. Bil Pitkin 

2. Temkin and Rohe 

3. Ecological 
4. Subcultural 
5. Political Economy 
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در ساختار  تر گستردهی شهری بیشتر ناگزیر به واکنش به نیروهای ها محله(. بر این اساس، ساکنان 2001)پیتکین، 

(؛ مدل 1925ارنست برگس )« هجوم/ توالی»به مدل  توان یمخاص  طور بهفضایی و اجتماعی شهر هستند. در این زمینه 

آلنسو « اجارة پیشنهادی»یا « ی سکونتیابی مکانتصمیمات »(، و مدل 1933هومر هویت )« رشد قطاعی»یا « فیلترینگ»

 (.1394؛ شورچه، 1391؛ کاپالن و همکاران، 1383شکوئی،  ؛2009)پاسیون، ( اشاره کرد 1960)

فرهنگخردهکردیرو
پژوهشگران متعلق به این رویکرد نظری در واکنش به درک رویکرد اکولوژیک از تحوالت ساختار فضایی و اجتماعی 

(: نخست، جبرگرایی اقتصادی 2001اند )پیتکین،  اصلی این مکتب پرداخته فرض شیپسه  نقد  بهشهری  یها محله

(، حتی در زمان غلبة مکتب اکولوژیک، عوامل غیراقتصادی از قبیل 1945) 1ی اکولوژیک است. از نظر فایریها مدل

 کنند یمیک بخش خاصی از شهر زندگی  احساسات و نمادگرایی نقش مهمی در تعیین اینکه چرا و چگونه ساکنان در

، عوامل غیر اقتصادی همچون اعتماد ساکنان، احساس رضایت، تعهد، تعلق فرهنگ خردهداشته است؛ بنابراین در مکتب 

درک تحول محله بسیار اهمیت دارند. دوم، رویکرد اکولوژیک بیشتر  منظور بهی اجتماعی ها شبکهاحساسی به مکان، و 

ی عقالنی و اقتصادیِ بازار امالک شهری ها انتخاب ها ستیاکولوژ، آنجا که گرید انیب بهتمرکز دارد.  زا برونروی نیروهای 

تالش  فرهنگ خرده، طرفداران مکتب نگرند یم ها محلهپیشران اصلی تحوالت در ساختار فضایی و اجتماعی  عنوان بهرا 

جایی سکونتی و تحول محله فرایندی  ، جابهها آناز نگاه ؛ کنندرا نیز به معادله اضافه « زا درون»متغیرهای  کنند یم

حالت خود را حفظ کنند و حتی اگر ساختار فضایی و  توانند یمی شهری ها محلهو طبیعی نیست؛ بلکه  ریناپذ اجتناب

کتب این انگاشت م فرهنگ خردهاجتماعی حاکم بر شهر قوی باشد، بهبود نیز پیدا کنند. سوم، طرفداران رویکرد 

همگن نیستند، بلکه در  تنها نه ها محله، ها آن نظر ازکنند، زیرا  اند رد می دارای موجودیتی همگن ها محلهاکولوژیک را که 

( بر 1972) 3( و سوتل1962) 2ی گانزنگار قومی بسیاری وجود دارد. در این زمینه، مطالعات ها فرهنگ خرده ها آندرون 

مبنا یکی از عوامل  -ی هویتها فرهنگ خردهتأکید دارند؛ بنابراین، وجود  ها محلهنقش هویت قومی در کمک به ثبات 

به آن توجه ویژه شده  فرهنگ خردهی شهری است که در مکتب ها محلهاساسی در توضیح چرایی و چگونگی تحول 

 (.99: 1944؛ استوکر، 54: 1987است )گادفری، 

یاسیساقتصادکردیرو
و همچنین شهر در  ها ستیاکولوژتحت تأثیر تحلیل مارکسیستی و استفاده از آن در نقد  شدت بهاین رویکرد، نخست 

( خود را به این ایده متعهد 1983( و کاستلز )1981، هاروی )مثال عنوان بهی قرار داشته است. طورکل بهی دار هیسرمانظام 

وانش شود که مشمول نیروهای طبیعی ذاتی در یک اکولوژی اجتماعی تفسیر یا خ عنوان بهکه شهر دیگر نباید  نندیب یم

جایی در  علت و معلول نیروهای اجتماعی سیال و دائماً در حال جابه عنوان بهی جمعیت و فضاست، بلکه باید ها ییایپو

ود (. هرچند در اینجا تأکید بر ابعاد اقتصادی همچنان وج2001ی تولید و توضیح داده شود )پیتکین، دار هیسرماقالب روابط 

(، تمرکز این بار به شکل مستقیم بر روابط اجتماعی تولید و انباشت سرمایه است. همچنین، ها ستیاکولوژدارد )مانند 

است، « تعادل در بازار»ی موجود در آن بازتاب میل به ها محلهکه توسعة شهری و  ها ستیاکولوژبرخالف دیدگاه 

. این نگرند یمسیاسی  وها، و مبارزات اجتماعی، اقتصادی،  رابریطرفداران اقتصاد سیاسی آن را نتیجة تعارضات، ناب

                                                                                                                                                                   
1. Firey 

2. Gans 

3. Suttles 
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یا  ها نیماش»ی شهری شده است: جریان فکری اول بر نقش ها محلهرویکرد سبب دو جریان فکری بانفوذ در مطالعة 

( آن را 1976) 1در تحول ساختار فضایی و اجتماعی محله تمرکز دارد که لوگان و مولوچ« ی رشد شهریها ائتالف

« بازساخت شهری»ی آن بر اساس فرایندهای ها محلهاند. جریان دوم این است که شهرها و تحوالت  ی کردهپرداز مفهوم

همراه است  شدن یجهانیابی فرایندهای  با ورود به درون اقتصاد پسافوردیستی و شدت ژهیو بهدر طی چند دهة گذشته 

 (.1983؛ سوجا و همکاران، 144: 1389)ساسن، 

الگوهایهنجاری
هایی از تحوالت فضایی و اجتماعیِ  شود، هر یک از سه رویکرد نظریِ اصلیِ فوق بر جنبه طورکه مالحظه می همان

های  وجوه اجتماعی، اقتصادی، و فضاییِ محله« تبیین»های شهری تأکید دارند. چنین رویکردهای نظری برای  محله

های  گذاری توسعة محله ریزی و سیاست ، از منظر برنامهحال نیباایار اهمیت دارند. ها در کلیت شهر بس شهری و بازتاب آن

های شهری  بتوان به ارزیابی درستی از وضعیت محله ها آناست تا بر پایة « هنجاری»شهری همچنین نیازمند الگوهایی 

 ةمحل»زمینه دو الگوی دست یافت. در این  ها آنبر اساس معیارهای موردنظر و تالش در جهت بهبود وضعیت 

وضعیت ساختار فضایی و  نظر ازاهواز  شهر کالنهای  برای ارزیابی وضعیت محله 3«توانمندساز ةمحل»و  2«ده خدمات

ها پیش از هر چیز  است. در این الگوهای هنجاری، محله گرفته قرار موردتوجه زمان هم طور بهفرایند فضایی 

برای ساکنانشان کارکردی از وضعیت  ها آندهی و توانمندسازبودنِ  سطح خدمات شوند که درنظر گرفته می« هایی مکان»

اهمیت  گذاری( ریزی و سیاست هنجاری )برنامه نظر بر این اساس، آنچه ازساختار فضایی و فرایندهای فضایی است. 

در  ها آنداشته باشیم و هر رویکرد فکری که برای تبیین شیوة عمل درنظر  ها محله با هر معیاری که برای تعریفـ  دارد

ها را  و آن یرسان ن خود خدماتابه ساکن اند تا چه حد توانسته ها محلهاین است که  ـ کلیت شهر انتخاب کرده باشیم

 .کنندتوانمندتر 

دهخدماتمحلة
دادن به درک ساختارهای فضایی  حله به سمت اولویتهای اجتماعی م اشاره به یک تغییر جهت اساسی از داللت این الگو

های  و فرصت ،ها عنوان یک فرایند فضایی و دسترسی آن به خدمات، تسهیالت، زیرساخت و کاربری زمین محله به

در دهة « واحد محله»در  4کلرنس پریهای اصلی  پیش از این به دغدغهگرچه  ده دارد. سابقة محلة خدمات اقتصادی

 ةرساندن مشکالت و مسائل بالقو حداقل به ةعنوان شیو افزایش نقش خدمات به بیشتر بردر اینجا تأکید گردد،  بازمی 1920

روابط و  برحد  از  این نوع نگاه جدید همچنین به معنای تغییر جهت از تأکید بیش های شهری است. ن در محلهاساکن

های اجتماعی با انواع  گروه ةنمودن خدمات برای هم فراهمها و در عوض توجه به  الگوهای نزدیک اجتماعی در محله

های مختلف و متنوع مسکن و خدمات و زیرساخت  ونقل عمومی خوب، طیفی از گزینه متنوعی از نیازها، خدمات حمل

یادآور مدل توزیع جغرافیایی منظم خدمات والتر کریستالر در  این نوع الگوی محله همچنینعمومی و نظایر آن است. 

همواره یک اصل  مختلفهای جغرافیایی  مقیاسبر حسب مراتب خدمات  وجود سلسله که یطور به ؛است 1930 ةده

یا  «خودبسنده»تواند در عمل کامالً  گاه نمی یک محله هیچ و همچنینبوده  ییگرا های محله آل بنیادین برای ایده

بندی، تفکیک کارکردها، قوانین و  ه است وجود منطقهداد  آنچه در عمل همواره رخ، نیباوجودا. باشد «ده خودخدمات»

                                                                                                                                                                   
1. Logan and Molotch 

2. Servicer neighborhood 

3. Enabler neighborhood 

4. Clarence Perry 
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های شهری  که سبب شده است ما همواره سکونتگاه بودهوساز شهری  مقررات ساخت سایرو  ،مقررات تفکیک زمین

مند و یکپارچه )کرمی و  نظام یشکل های شهری به مکان ةرسانی محلی در سطح کلی داشته باشیم؛ اما بدون لزوماً خدمات

 .(1399همکاران، 

توانمندسازمحلة
دانان  در اینجا برخی جغرافیاست.  1«اثرات محله»با نام های شهری  محله« اثرات خارجیِ» این الگو اساساً معطوف به

به دنبال کشف روابط و پیوندهای بین نوع ساختار فضایی یا فرم فیزیکی  زانیر و برنامه ،اجتماعی متخصصانشهری، 

های ناشی از تجمع و  صرفهسرمایة اجتماعی، ازجمله کنش متقابل اجتماعی،  ها ت خارجی مثبت یا منفی آنها و اثرا محله

ها و کارکردهای  ترکیب کاربریتنوع، حس به اجتماع محلی، حس هویت، بهبود در وضعیت امنیت و احساس امنیت، 

های مطرح در  این الگو مبتنی بر ایدههستند.  و نظایر آن ،روی، وضعیت سالمتی و سرزندگی بیشتر ، قابلیت پیادهشهری

در زمینة اثر طبقات خالق و  3های شهری، ریچارد فلوریدا ة سرمایة اجتماعی در محلهنیزم در 2های رابرت پوتنام دیدگاه

، و 5، پیتر کالتورپ4اندرس دوانی جمله ازها، طرفداران جنبش نوشهرگرایی  فرهنگ در توسعة وضعیت اقتصادی محله

مداری بر سرزندگی و باالرفتن کیفیت فضاهای  های زمین و پیاده در زمینة اثرات تراکم و ترکیب کاربری 6لی تالنام

ریزی مشارکتی و کنش ارتباطی  در زمینة برنامه 8و پاتسی هیلی 7های جان فورستر عمومی شهری، و همچنین دیدگاه

ی، در الگوی محلة توانمندساز بحث بر سر این است که طورکل به(. 1394الدینی و شورچه،  ؛ سیف1394است )تایلور، 

های شهری الزم است از طریق ایجاد اثرات خارجی مثبتِ عناصر مختلف و متنوع موجود  کیفیت فضاهای موجود در محله

زمینة نظری پژوهش بر اساس رویکردهای تبیینی و  1شکل در شهر شود. در  ها آندر محله سبب توانمندسازی ساکنان 

 است. شده  میترس موردبحثالگوهای هنجاری 

 

 
 زمینةنظریپژوهش)ترسیم:نگارندگان(.1شکل

                                                                                                                                                                   
1. Neighborhood-effects 

2. Robert D. Putnam 

3. Richard Florida 
4. Andrés Duany 

5. Peter Calthorpe 
6. Emily Talen 
7. Jon Forster 

8. Patsy Healey 
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روشپژوهش
اسنادی و پیمایشی  -ای کمّی و کیفی بوده و با روش کتابخانه صورت بهها  این پژوهش از نوع تبیینی است. داده

های  در جغرافیای شهری، شهرشناسی، و محله اول دستای و  ها آثار و منابع علمی پایه است. منبع داده شده ی آور جمع

و اطالعات مربوط به نقشة کاربری زمین برای  1395سال  های آماری سرشماری نفوس و مسکن شهری و همچنین داده

موجود بود که این  1390شهر اهواز برای سال  شهر اهواز بوده است. آخرین نقشة کاربری زمین در کالن 1399سال 

های های برگرفته از رویکرد ی شد. پایة نظری مقاله بر مفاهیم و شاخصروزرسان بهبا برداشت میدانی  1399نقشه در سال 

، و اقتصاد سیاسی و فرهنگ خردهرویکرد اکولوژیک،  جمله ازهای شهری  نظری مربوط به ساختار و فرایند فضایی محله

ها، از مدل  داده لیوتحل هیتجزاست. برای  گرفته قرار« توانمندساز»و « ده خدمات»های  همچنین الگوی محله

خودهمبستگی فضایی شامل موران عمومی و محلی، تراکم ساختمانی مسکونی، تراکم جمعیت، و روش تعیین سرانه 

اند و همبستگی  شده خودهمبسته های مطالعه مفهوم خودهمبستگی فضایی این است که ارزش صفتاست.  شده  استفاده

در  .(1388رهنما و آقاجانی،  ؛879: 1986)کالرک و هاسکینگ،  هاست پدیده مکانی -فضاییها قابل استناد به نظم  آن

 است. شده  دادهانواع اصلی خودهمبستگی فضایی نشان  2شکل 

 

 
(1388انواعاصلیخودهمبستگیفضایی)مأخذ:رهنماوآقاجانی،.2شکل

استفاده شد. شاخص  (Moran's I)ها از شاخص موران  که اشاره شد، برای شناسایی روابط فضایی محلهطور همان

 موران برابر است با:

 

Xi ای،  ای یا نسبی در واحد ناحیه ضریب متغیر فاصلهni ای،  تعداد واحدهای ناحیهwij  وزن زیربنای هر کاربری

به معنی  1متغیر است. منهای  1تا  -1های شهر اهواز است. این ضریب بین  در محله موردمطالعهاراضی شهری 

 Iبرابر همبستگی فضایی مثبت است. اگر همبستگی فضایی وجود نداشته باشد،  1عالوة  همبستگی فضایی منفی و به
 برابر صفر است.

 های زیر استفاده شد: کم ساختمانی مسکونی، و سرانه از فرمولبرای تراکم جمعیت، ترا

تراکم جمعیت :1فرمول  =
تعداد جمعیت محله

مساحت کل محله
تراکم ساختمانی مسکونی :2فرمول         =

مساحت کل واحدهای مسکونی

مساحت کل محله
 

سرانه :3فرمول  =
مساحت کل کاربری

جمعیت محله
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 است. شده استفاده 1های موجود در شهر اهواز از شش متغیر به شرح جدول  برای شناسایی روابط فضایی بین محله

.متغیرهایپژوهش1جدول

 گیری روش اندازه نام متغیر ردیف

 نفر در محله و نفر در واحد سطح تعداد جمعیت و تراکم ساختمانی 1
 سرانة موجود در محله کاربری تجاری 2
 سرانة موجود در محله خدمات اجتماعیهای  یکاربر 3
 سرانة موجود در محله سبز یفضا ،یورزش ،یستیتور -یحیتفر های یکاربر 4
 سرانة موجود در محله ی و زیرساختیصنعت -کارگاهی های یکاربر ییفضا عیتوز 5
 ها میانگین دسترسی در محله ها ها در محله نحوة دسترسی 6

ازرویکردهاینظریوچارچوبمفهومیمقالهبرگرفتهمأخذ:

عنوان سومین شهر بزرگ  هکتار به 20477اهواز است. این شهر با مساحت  شهر کالنپژوهش این مکانی  ةمحدود

 1303000 ،1395طبق سرشماری مرکز آمار ایران در سال  ،ت شهر اهوازیشود. جمع محسوب میمساحت  نظر ایران از

شهرداری،  ةمنطق 8 دارایاین شهر  ،(. همچنین1395است )مرکز آمار ایران، هر پُرجمعیت کشور که هفتمین ش بوده نفر

 32ترین آمار رسمی،  تازه ةبر پای محله است. 139در این پژوهش « واحد تحلیل» محله است. 139و  ،شهری ةناحی 34

 .شهر سکونت دارند ةدر حاشیدرصد  35کنند. از این جمعیت  شهر اهواز زندگی می مردم استان خوزستان در کالن درصد

خیز  نفت مناطق نفتدرصد  51را داراست.  کشور نشین حاشیهمناطق شهر مشهد، اهواز جایگاه دوم  از کالن بعد ،رو نیازا

)آمارنامة  کشور در این شهر جای دارندصنعتی های  کارخانه نیتر شود و برخی از بزرگ جنوب کشور در اهواز تولید می

توسعة آن در همة  مرور بهگیری این شهر در شرق رودخانة کارون بوده که  (. هستة اولیة شکل45: 1389شهر اهواز،  کالن

های  های آبیاری، سد و پل است. در این میان رودخانة کارون، احداث کانال افتهی امتدادی رودخانه سو آنجهات و به 

های مختلف عامل بسیار مهمی در رشد و  نقل کاال از طریق این رودخانه در دورهو ارتباطی بر روی آن، و رونق حمل

توسعة کالبدی شهر بوده است. با عنایت به عوامل تأثیرگذار بر توسعة شهر اهواز، شدت گسترش افقی اهواز از ابتدای 

 ..نگاه به بیرون داشته است عمدتاًهمچنان ادامه یافت و توسعة شهر تا دهة یادشده  1370قرن حاضر تا اواخر دهة 

ة دکنندیتشدعوامل  ازجمله 1360سازی در نواحی پیرامونی شهرها در دهة  های آماده است که آغاز پروژه ذکر  انیشا

موقعیت  (. عالوه بر آن، با شروع جنگ تحمیلی و23: 1388توسعة افقی شهر بوده است )مهندسین مشاور عرصه، 

پیامدهای  ازجملهی در توسعة افقی شهر داشته است. توجه قابلراهبردی این شهر در ارتباط با پشتیبانی جنگ تأثیر 

های مسکونی  گیری پهنه های مرکزی و شکل دار، و اراضی بایر در حوزه های فرسوده، مسئله توسعة یادشده، پیدایش بافت

عنان با دیگر عوامل ناسازگار ساختار فضایی نامتوازن و ناهماهنگ  است که هم ناکارآمد در برخی مناطق حاشیة شهر بوده

 (.4شکل ی شده است )بررساند؛ در ادامه این وضعیت  شهر اهواز را موجب شده کالن
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(1390شهراهواز،شهراهواز)مأخذ:طرحجامعکالنیکالنادوار.هستةاولیهوتوسعة3لشک



 
1399نقشةمحالتشهراهوازدرسال.4شکل

،تکمیلمحالتروینقشهتوسطنگارندگان(1390)مأخذ:نقشةپایةطرحجامع،
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هابحثویافته
شود. اولین  گیری می گیرد و با متغیرهای مختلفی اندازه ها تحت تأثیر عوامل گوناگونی شکل می ساختار فضایی محله

متغیر در این زمینه تعداد جمعیت و چگونگی پراکندگی آن در واحد سطح است که از توزیع جمعیت و سکونت استفاده 

هایی از ساختار  تواند واقعیت و خدمات شهری در بین محالت نیز میبر متغیرهای جمعیتی، توزیع امکانات  شود. عالوه می

های تجاری، خدمات اجتماعی،  فضایی را نشان دهد. برای این منظور، امکانات و خدمات شهری با متغیرهای کاربری

شرح زیر ی شد که نتایج آن به بررسها در شهر اهواز  صنعتی، و نحوة دسترسی -ورزشی، کارگاهی -توریستی -تفریحی

 است:

یمسکونیهامحلهدریوتراکمساختمانتیجمعیپراکندگیالگو
جای شهر پراکنده نشده است.   صورت یکنواخت در همه ها به نتایج حاصل حاکی از آن است که تراکم جمعیت در محله

تراکم کم هستند.  برخی از محالت دارای تراکم خیلی زیاد، برخی دیگر دارای تراکم متوسط، و سایر محالت دارای

های محلة زیتون کارمندی و منازل  ، دو محله به نامشده  مشخصای تیره  محالت دارای تراکم زیاد، که با رنگ قهوه

است. عوامل مختلف در انتخاب این  شده  واقعهای شهری  ها در شمال شهر و نزدیک بزرگراه مخابرات است. این محله

های دولتی، ترجیحات ساکنان شهری به  های سازمانی توسط ارگان یجاد خانهمحالت برای سکونت عبارت است از: ا

، و سایر نیروهای اقتصادی و شده ساختهدلیل وجود امکانات مناسب دسترسی، قیمت مسکن، کیفیت باالی منازل 

تراکم جمعیت تبعیت  تر از الگوی پراکندگی ها. عالوه بر آن، تراکم ساختمانی نیز از الگوی متفاوت اجتماعی در این محله

ای تیره از تراکم خیلی زیادی  کند. در الگوی پراکندگی تراکم ساختمانی مشخص شد که محالت دارای رنگ قهوه می

اند. این الگوی تراکم فقط در محالت  برخوردار بوده و بیشتر در مرکز و شمال شهر و شرق رودخانة کارون پراکنده شده

کند.  کند؛ اما در بخش مرکزی از این منطق پیروی نمی کندگی جمعیت پیروی میشمال شهر تا حدودی از نحوة پرا

صورت یکسان بین محالت توزیع نشده است.  توان نتیجه گرفت که جمعیت و تراکم ساختمانی مسکونی به بنابراین، می

، اما محالت دارای تراکم اند فرسوده معموالًمحالتی که از تراکم ساختمانی زیادی برخوردارند دارای بافت ریزدانه و 

اند. بررسی هر دو الگوی توزیع کاربری مسکونی و تراکم جمعیتی  صورت بافت نوساز و بلندمرتبه ساختمانی باال بیشتر به

نشان داد که محالت پیرامون بخش مرکزی و محالت پیرامون شهر اهواز از تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی سکونتی 

 (.5 بیشتری برخوردارند )شکل
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1395.پراکندگیتراکمجمعیتوتراکمساختمانیمسکونیدرمحالتشهراهوازدرسال5شکل

یتجاریهایکاربریپراکندگیالگو
است.  هی شدبررسمسکونی  -ها برای شناسایی محالت دارای عملکرد تجاری و مختلط تجاری این نوع از کاربری

ده ارائة خدمات تجاری به شهروندان است، این مشخصه در محالت شهر اهواز  یکی از مصادیق محالت خدمات ازآنجاکه

های تجاری در محالت شهر اهواز با دو شاخص سرانه و نوع پراکندگی  ی پراکندگی کاربریرالگویزاست. در  شده  یبررس

 (.6است )شکل  شده  دادهبررسی و نشان 

 

 
مسکونیاهواز-.الگویپراکندگیمحالتبرخوردارازامکاناتتجاریومختلطتجاری6شکل
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صورت متعادل توزیع نشده است.  های تجاری در محالت شهر اهواز به دهد که سرانة کاربری نتایج حاصل نشان می

است. محالتی که از سرانة خیلی زیاد در برخی از محالت، میزان سرانة تجاری خیلی زیاد و در برخی دیگر خیلی کم 

اند. هرچه از بخش مرکزی شهر به سمت پیرامون حرکت کنیم از  برخوردارند در محدودة بخش مرکزی شهر متمرکز شده

های تجاری محالت در بخش مرکزی شهر  شود. همچنین، الگوی توزیع کاربری میزان سرانة تجاری محالت کاسته می

 این امر به معنای وجود ارتباط و همبستگی فضایی بین محالت است. ای است که هصورت الگوی خوش اهواز به
 یاجتماع خدمات یها یکاربر یپراکندگ یالگو 

که نقش  ستاهایی  خدمات فرهنگی و مذهبی ازجمله کاربریخدمات درمانی، بهداشتی، های آموزشی،  کاربری

بر کارکرد محله  تواند یمای  ها در هر محله کنند و تمرکز یا عدم تمرکز این کاربری بسزایی در ساختار فضایی شهر ایفا می

دلیل استفادة به  ،ندشو می یهای شهری جداگانه بررس بندی کاربری در تقسیم ها این کاربری تأثیر داشته باشد. هرچند

 7ها در شهر اهواز در شکل  الگوی توزیع این امکانات و کاربری آیند. می شمار ماعی بهخدمات اجت وجزعمومی شهروندان 

 است. شده  دادهنشان 

 

 
هادرمحالتشهراهواز.سرانةخدماتاجتماعیوالگویتوزیعآن7شکل

صورت متعادل  های خدمات اجتماعی در محالت شهر اهواز به نقشة مربوط حاکی از آن است که میزان سرانة کاربری

  عیتوزصورت پراکنده  توزیع نشده است. محالت دارای بیشترین کاربری خدمات اجتماعی در پیرامون بخش مرکزی به

ی بسیار پایین یا نزدیک به صفر هستند. در ادامه نتایج اما محالت پیرامون شهر دارای سرانة خدمات اجتماع؛ است شده

دهد که فقط بین چند محلة بخش مرکزی و تعدادی از محالت  بندی موران عمومی و محلی نشان می حاصل از خوشه

ای از محالت، که به رنگ  شود. بخش عمده با مقادیر زیاد و کم دیده می بندی خوشهبخش جنوب شهر اهواز الگوی 

های خدمات اجتماعی در بین این  اند، دارای الگوی توزیع تصادفی بوده و توزیع کاربری رنگ نشان داده شده کم خاکستری

 محالت نامتعادل است.
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یمالویادارخدماتیهایکاربریپراکندگیالگو
همچنین، شود.  ها یاد می عنوان مراکز فعالیت و اشتغال از آن هایی هستند که به های اداری و مالی ازجمله کاربری کاربری

توانند بخشی از نیازهای ساکنان محالت شهری را برآورده کنند و جزئی از امکانات توسعه و رفاه  این نوع از خدمات می

 است. شده  دادهنشان  8شکل ی و نتایج آن در بررس، در این بخش متغیر مذکور رو نیازاشمار آیند.   بهمحالت 

 

 
هایاداریدرمحالتشهراهواز.الگویتوزیعکاربری8شکل

 عیتوزغیرمتوازن  کامالًصورت  های اداری و مالی در بین محالت به که میزان سرانة کاربری دهد  یمنشان  8شکل 

ها هستند.  است. فقط یک محله در شمال شهر و دو محله در بخش مرکزی دارای سرانة باالیی از این کاربری شده 

اند. بخش  شهر اهواز وجود دارند که دارای سرانة متوسط همچنین، تعدادی از محالت در بخش شرق و غرب کالن

ی و مالی، دارای سرانة بسیار پایین و حتی صفر های ادار میزان برخورداری از کاربری نظر ازای از محالت شهر،  عمده

بندی مقادیر سرانة  در محالت جنوبی شهر الگویی از خوشه ها حاکی از آن است که هستند. همچنین، توزیع این کاربری

 صورت تصادفی بوده و روابط فضایی بین توزیع این نوع از خدمات شود؛ اما در بیشتر محالت الگوی توزیع به کم دیده می

 خورد. چشم نمی در بین محالت به

درمحالتشهراهوازیوگردشگریورزش-یحیتفریهایکاربرعیتوزیالگو
شهروندان محالت است. این  ازیموردنورزشی و گردشگری یکی از امکانات رفاهی و خدمات -های تفریحی کاربری

ای در ساختار فضایی شهر ایفا  کننده و نقش تعیینده و توانمندساز بوده  های محالت خدمات ها همچنین از ویژگی کاربری

و به دلیل بودجة  ستینپذیر  کنند. هرچند که ایجاد فضای سبز و امکانات تفریحی و ورزشی در همة محالت امکان می

رود که  در محالت مانعی برای تأسیس چنین امکاناتی است، انتظار می ازیموردنها و نبود زمین کافی و  محدود شهرداری

در همه جای شهر این نوع از امکانات موجود باشد و چندین محله بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند. با توجه به این امر، 
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شکل که نتایج آن در ی شد بررسورزشی و گردشگری در محالت شهر اهواز  -های تفریحی سرانه و الگوی توزیع کاربری

 است. شده  دادهنشان  9
 

 
ورزشیوگردشگریدرمحالتشهراهواز-هایتفریحی.الگویتوزیعکاربری9شکل

حاکی از آن  9شکل ورزشی و گردشگری در  -های تفریحی نتایج حاصل از بررسی سرانه و الگوی توزیع کاربری

ای از محالت دارای  ها برخوردارند. همچنین، بخش عمده ریاست که تعداد اندکی از محالت از سرانة زیاد این نوع از کارب

دهد که فقط در چند محلة  ها نشان می باشند. عالوه بر آن، الگوی توزیع این کاربری مترمربع می 12سرانة کمتر از 

الگوی توزیع اند.  ی یا توزیع پراکندها دانه تکصورت الگوی  و چند محلة دیگر به شده  مشاهدهبندی کم  پیرامونی، خوشه

ة نظام مدیریت بر عهدصورت تصادفی است. هرچند که ایجاد امکانات تفریحی و ورزشی  درصد محالت به 90نزدیک به 

های  ، فرصتدارند بر عهدههای تفریحی و ورزشی  شهری است و ساکنان نقش اندکی در ایجاد فضاهای سبز و مکان

وآمدها  تجمعات جمعیتی و رفت نظر ازالت، و توان برخی معابر های شهر، آستانة جمعیتی مح اقتصادی برخی از بخش

های فوتبال خصوصی،  ی، سالنساز بدنهای  های ورزشی )باشگاه کاربری ازجملهها  تواند در ایجاد چنین کاربری می

ما از یک  نظام اقتصادی در کشور کههای تفریحی و گردشگری تأثیر بگذارد. با توجه به این استخرها، و غیره( و مجتمع

 جادشدهیاهای فضایی  اند از فرصت کند، در مقیاس شهر و محالت شهروندان در تالش نظام توزیعی و خدماتی پیروی می

ها را  های خدماتی ایجاد کنند و میزان سرانه های ترافیکی فعالیت ، مراکز جمعیتی، و گرهریپذ دسترسهای  مکان ازجمله

ورزشی و گردشگری بخش دولتی و خصوصی  -های تفریحی نظام توزیع کاربری تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین، در

 کننده باشند. توانند تعیین می

شهراهوازمحالتدریصنعت-یکارگاهیهایکاربرعیتوزیالگو
ت است که در آن به سرانه و الگوی توزیع آن در بین محال موردمطالعههای  صنعتی از دیگر مؤلفه -های کارگاهی کاربری

شود، وجود یا  های تولید و توزیع یاد می مراکز فعالیت و کانون عنوان بهها  از این کاربری ازآنجاکهاست.  شده  پرداخته
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محالت  عنوان بهها  به این کانون ریپذ دسترستواند امتیازی تلقی شود و محالت نزدیک و  کمبود آن در محالت می

 (.10شکل ی صنعتی تلقی شوند )ها ده یا محالت وابسته به چنین شهرک خدمات

 

 
صنعتیدرمحالتشهراهواز–هایکارگاهی.الگویسرانةکاربری10شکل

دهد که در چهار محله پیرامون شهر این  ها نشان می صنعتی و توزیع آن -های کارگاهی بررسی میزان سرانة کاربری

های  ها دارای سرانة خیلی زیاد بوده و سایر محالت وضعیت سرانة خیلی کم دارند. این محالت در کنار شهرک کاربری

سایر محالت شهروندان از فرصت دسترسی به مراکز کار و فعالیت اند. درنتیجه، نسبت به  یدا کردهپصنعتی رشد و توسعه 

های وابسته به مراکز صنعتی در شهر اهواز باشند. همچنین، الگوی  شهرک عنوان بهتوانند  برخوردارند. این محالت می

های جنوبی شهر و شرق رودخانة کارون در  دهد که در بخش نشان می 10شکل صنعتی در  -های کارگاهی توزیع کاربری

های  بندی، محالت دارای فعالیت شود. این نوع خوشه ی در مقادیر کم سرانه دیده میبند خوشهبرخی از محالت الگوی 

گری و غیره را، که  یختهرهای کوچک  ها، و کارگاه ها، تراشکاری میرگاهتع ازجملهکارگاهی و مشاغل وابسته به صنایع 

این است که بیشتر محالت شهر  توجه قابلاما نکتة ؛ گیرد یم بردر ها در داخل محالت بالمانع است، امکان ایجاد آن

 شود. ها دیده نمی دارای توزیع تصادفی بوده و رابطة همبستگی بین آن

اهوازشهرمختلفهایمحالتبهبخشیدسترسنحوۀالگوی
کنندة میزان آسایش و رفاه شهروندان است. در این متغیر سعی شده است میانگین  یینتعنحوة دسترسی در محالت 

یوندی معرفی شود. برای این کار از روش تحلیل پ همی شود و برای هر محله یک ضریب بررسدسترسی در محالت 

است. در این شکل در سمت راست وضعیت  شده  دادهنشان  11شکل ایج آن در چیدمان فضا استفاده شد که نت

قرمز معابری است  است. در این شکل، منظور از رنگ شده  دادهپیوندی معابر شهری در مقیاس کل شهر اهواز نشان  هم

دسترسی در سطح مطلوبی قرار دارند. با تغییر طیف رنگی از  نظر ازیوندی فضایی برخوردار بوده و پ همکه از بیشترین 

شود. با  پیوندی معابر شهری کاسته و به عمق فضا یا دسترسی نامطلوب فضایی افزوده می رنگ قرمز به آبی از میزان هم
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ها  پیوندی با هم جمع شد و میانگین آن ی شد و همة ضرایب همبررسسترسی در محالت توجه به این ضریب، وضعیت د

 11پیوندی محالت درنظر گرفته شد. سپس، نقشة سمت چپ در شکل  ضریب هم عنوان بهدست آمد. میانگین فوق  به

 دست آمد. به

 

 
چپچگونگیتوزیعفضاییمحالتشهراهواز.نقشةسمتراستمیانگیندسترسیونقشةسمت11شکل

دهد که محالت دارای  ( نشان می11پیوندی برای محالت )نقشة سمت چپ، شکل  نتایج حاصل از میانگین هم

است، در بخش مرکزی شهر اهواز قرار دارند. در این محالت  شده  دادهپیوندی باال، که با رنگ قرمز نشان  ضریب هم

پیوندی یا  ، از هماند شده  دادههای زرد و آبی نشان  لوب بوده، ولی سایر محالت، که با رنگوضعیت دسترسی در حد مط

 های شهر برخوردارند. تری نسبت به سایر بخش دسترسی پایین

ودهخدماتمحالتشناساییواهوازشهرفضاییساختاردرمحالتاهمیتمیزانتعیین

توانمندساز
دست آمد.  با توجه به نتایج حاصل از تحلیل متغیرهای پژوهش، میزان اهمیت محالت در ساختار فضایی شهر اهواز به

اند با هم  بندی فضایی پوشانی فضایی استفاده شد. در این روش محالتی که دارای خوشه برای این منظور، از روش هم

دست آمد. در مرحلة بعد، محالتی که دارای پراکندگی  زیاد بهها محالت دارای اهمیت  تجمیع شدند و از حاصل جمع آن

دست  شدند و محالت دارای اهمیت زیاد و متوسط به یب ترکباال و پایین بودند با هم  ارزش باهایی  ی کاربریا دانه تک

ی وجود نداشت کدام از خدمات شهری و امکانات زیرساخت ها هیچ آمد و محالتی که دارای الگوی تصادفی بودند و در آن

های  محالت دارای ارزش و اهمیت کم در ساختار فضایی شهر شناخته شدند. نقشة حاصل از ترکیب الیه عنوان به

 است. شده  دادهنشان  12در شکل  موردمطالعه
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شهراهواز.میزاناهمیتمحالتدرساختارفضاییکالن12شکل

اند در ساختار فضایی شهر  است که محالت بخش مرکزی شهر که به رنگ قرمز پُررنگنقشة ترکیبی حاکی از آن 

شود؛ همچنین  ای دارند. با کاهش طیف رنگی از اهمیت محالت در ساختار فضایی شهر کم می کننده اهواز نقش تعیین

شهر اهواز اهمیت کمی  های مسکونی اختصاص دارند و در ساختار فضایی محالتی که به رنگ سفیدند، اغلب به کاربری

، گرید عبارت به صورت تصادفی است. ها به صنعتی، و غیره در آن -ها خدماتی، کارگاهی دارند و الگوی پراکندگی کاربری

ها بیشتر بوده و کیفیت زندگی  ده در آن های محلة خدمات اند، ویژگی در محالتی که دارای رنگ قرمز خاکستری

تر از میزان خدمات متنوع  رنگ محالت دارای رنگ قرمز کم که یدرحالتر است؛  مطلوبشهروندان نسبت به سایر محالت 

و در نتیجه شهروندان از کیفیت زندگی  ها بیشتر است مسکونی در آن صرفاً  تری برخوردارند و وزن و سهم کاربری پایین

 تری برخوردارند. پایین

گیرینتیجه
مراتبی برخوردارند که محله  شناسی پذیرفته شده که شهرها در نظام فضایی خود از سلسله در ادبیات نظری و تجربی محله

های شهری در فرایند ظهور و  شود. همچنین، مشخص شده است که محله ترین جزء آن شناخته می ترین و حیاتی کوچک

ماعی و فرهنگی، الزامات و مقتضیات فضایی خاص خود را دارند اجت -تحوالت خود، عالوه بر نیروها و عوامل اقتصادی
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شود. نتایج این پژوهش  ای در ساختار فضایی شهرها منجر می های محله که به تشکیل محالت گوناگون و مرزبندی

کثر شهر اهواز با الزامات فضایی همچون حداکثر سود و حدا های مختلف در کالن دهد که الگوی توزیع کاربری نشان می

در بخش مرکزی شهر حاکی از این اصول اقتصادی و فضایی « ده محالت خدمات»است. تمرکز  گرفته  شکلدسترسی 

پیوندی  ونقل، و دارای حداکثر هم بخش مرکزی شهر دارای آستانة جمعیتی باال، امکانات مختلف حمل ازآنجاکهاست. 

خود  طرف بهگوناگونی از خدمات و امکانات زیرساختی را انواع  زمان مرور بهفضایی است، محالت موجود در این بخش 

اند. از دیدگاه تاریخی، در شهرهای سنتی،  جذب کرده و در ساختار فضایی شهر اهواز نقش مهم و مؤثری ایفا کرده

محالت با رشد تدریجی شهر و بنا بر ضرورت اجتماعی و مناسبات حاصل از آن در پیرامون بخش مرکزی شکل 

ریزی محله و  است و محله تحت اصول و برنامه کرده دایپولی در جوامع مدرن عکس این توزیع فضایی نمود  گرفتند؛ می

اما در شهر ؛ است شده  ساختهبخشی به فضای شهری و توزیع منابع و امکانات طراحی و  ابزاری برای انتظام عنوان به

های دولتی و خصوصی و  سازی همسایگی، و خانههای مسکونی، واحدهای  ای از مجتمع اهواز محله اغلب مجموعه

اند. با توجه به موارد فوق، الگوی کلی  های متعارف توسط مردم است که در مقاطع مختلف زمانی شکل گرفته سازی خانه

های  شهر اهواز، با توجه به کارکردها و ساختار فضایی محالت، گرایش به مرکز و توسعة بخش ساختار فضایی کالن

ر دارد. با عنایت به ماهیت مسئله و با قبول اصول یادشده و نیز رویکردهای نظری تحقیق و مدل مفهومی مرکزی شه

 های شهر اهواز بررسی شد که نتایج آن به شرح زیر است: ها، وضعیت تعادل و توازن فضایی محله برخاسته از آن

ون نظام دسترسی، فاصله از مراکز فعالیتی، ها، و فرایندهای مکانی همچ عوامل، مؤلفه بر اساسمحالت شهر اهواز 

ترتیب که نیروهای برآمده از نظام فضایی  اند. بدین مرکزیت مکانی و تعامل فضایی نقش و عملکرد خاص خود را یافته

تأثیر گذاشته و در نتیجه محالت دارای خدمات و امکانات باالتر در « هجوم و توالی جمعیت»بر فرایند  زمان مرور به

های شهری  تر داشته و از خدمات بزرگراه که به بخش مرکزی شهر دسترسی آسان اند شده متمرکزهایی از شهر  مکان

های مختلف اجتماعی و  های اقتصادی و تصمیمات سیاسی نیز به قشربندی اند. در این میان، فرصت مند شده بهره

مختلف در شهر اهواز بوده است. بررسی محالت گیری محالت  اقتصادی در شهر اهواز دامن زده است که نتایج آن شکل

ها دارای  دهد که این محالت در کنار الزامات و ضروریات فضایی و غیرفضایی مؤثر در ظهور آن شهر اهواز نشان می

ها  کارکرد اصلی محله که الدهد. این ساختارها، در عین ح ای هستند که شالودة آن محله را شکل می ساختار فضایی ویژه

 توانند کیفیت زندگی و نوع زیست شهری محالت را نیز رقم بزنند. دهند، می ازتاب میرا ب

توان گفت که ساختار فضایی شهر اهواز نامتعادل و نامتوازن است و الگوی سکونت در  عنوان نتیجة نهایی مقاله می به

مایل مردم از پیرامون به های مرکزی، و ت آن گرایش به سمت محالت مرکزی، افزایش امکانات و خدمات در بخش

شود: یکی الگوی توزیع  طور عمده تحت تأثیر دو عامل مهم درک می سمت محالت مرکزی شهر است. این مسئله به

ها با توسعة افقی شهر  های فعالیتی در سطح شهر اهواز و دیگری وجود محالتی است که بسیاری از آن نامتعادل کاربری

ربط  های ذی های سازمانی و با مدیریت نهادها و سازمان صورت خانه امکانات الزم و به ها و ساختن زیرساخت بدون فراهم

های موجود در  که محله طوری اند؛ به نشین( ساخته شده درآمد )حاشیه های اجتماعی کم های گروه سازی و همچنین خانه

 حال نیدرعدارند؛ زیرا این محالت،  عهدهبرای در ساختار فضایی شهر  کننده نییتعشهر اهواز نقش  بخش مرکزی کالن

ة خدمات و امکانات مختلف به سایر دهند ارائهدهند، در مقیاس شهر نیز  که به ساکنان خود خدمات متنوعی ارائه می

باشند که این وضع در ظهور عدم تعادل فضایی در ساختار شهر نقش مؤثری ایفا کرده است. از لحاظ نظری  محالت می

ظرفیت نظری « توانمندساز»و « ده خدمات»های  گویای این واقعیت است که مفهوم هنجارین محله نتیجة مقالة حاضر

های یادشده تنوع محالت  گیری ساختار نامتوازن شهر اهواز دارند. زیرا براساس معیارهای محله الزم را برای توجیه شکل
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دادن به  رسد جهت نظر می کرده است. از این رو، بهای است که ساختار نامتوازن کنونی را تولید  در شهر اهواز به گونه

تواند به اصالح  می« توانمندساز»و « ده خدمات» های محالت  الگوی توسعة ساختار فضایی شهر اهواز بر مبنای ویژگی

ت رویه در محال تواند گرایش به مرکز و افزایش تراکم بی مرور زمان می ساختار فضایی شهر کمک کند؛ زیرا این امر به

 های محلة شهر اهواز تسری دهد. ای را به دیگر محالت و پهنه بخش مرکزی را تعدیل کند و کارکردهای محله

سپاسگزاری
ریزی شهری دانشگاه خوارزمی، و همچنین اعضای محترم  از استادان محترم گروه جغرافیای انسانی، گرایش برنامه

ی، و پرسنل محترم معاونت خدمات معماری و شهرسازی، شاعر یموسشورای شهر اهواز و شهرداری محترم، جناب آقای 

 آید. عمل می دادن این پژوهش همکاری و مساعدت کردند، کمال تشکر و قدرانی به که در انجام
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