
 

 

 

 

                         

 وحید نام:                                                  زمانینام خانوادگي دانشجو:   

 -  :مشاور /استاداناستاد          نوییدکتر محمود قلعه - دکتر محمود محمدی راهنما: /استاداناستاد

 198 :رساله اتتعداد صفح                                                      8931اردیبهشت       دفاع:تاريخ 

               عماری و شهرسازیم   دانشكده:                       شهرسازیگروه:                         شهرسازیرشته:   

 كليد واژه ها:

 های تجاری و خدماتی، آرایش فضایی شبکه گذربندی، مرکزیت شبکه گذربندی، قم، الگو، فعالیتشناسیریخت  

 مرکزیت شبکه گذربندی با تأکید بر بافت شهری فعالیت – الگوی حرکت شناختیریختتحلیل  :رسالهعنوان 

 : شهر قمموردیمطالعه 

 چكيده:

ل شهر دارد. یکی های ساختاری شبکه گذربندی شهر نقشی حیاتی در درک رویدادهای پویا و در حال تحوشناخت ویژگی

ها همانا مرکزیت شبکه گذربندی است که با توجه به مطالعات پیشین تأثیری قابل توجه بر از تأثیرگذارترین این ویژگی

های تجاری و خدماتی دارد که خود بر چگونگی توزیع ترافیک ها به ویژه فعالیترخدادهایی همچون چگونگی پراکنش فعالیت

ها و ریزی کاربریثیرگذار است؛ از این رو مطالعه مرکزیت شبکه گذربندی کمک شایانی به برنامهسواره و پیاده در شهر تأ

های گزینی فعالیتنماید. این رساله با هدف تبیین ارتباط بین الگوهای آرایش فضایی شبکه گذربندی و مکانترافیک شهر می

ی مرکزیت شبکه گذربندی شهر قم با استفاده از روش سازشبکه گذربندی، به مدل و خدماتی از دیدگاه مرکزیت تجاری

راهی، نزدیکی کلی و نزدیکی محلی، های مرکزیت شبکه میان( با در نظر گرفتن شاخصMCAارزیابی چندگانه مرکزیت )

هر، ش پردازد. در مقیاسبکه و فعالیت میشناختی محلی به تحلیل الگوی شهای ریختپرداخته، در دو مقیاس کل شهر و پهنه
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 تحصیالت تکمیلیمدیر       



با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و نیز  ها،گزینی فعالیتزیت شبکه و مکانهای مرکمیزان همبستگی فضایی بین شاخص

گزینی گذربندی و مکان ارتباط بین الگوهای آرایش فضایی شبکه و در مقیاس محلی،، (SCIشاخص همبستگی فضایی )

دهد های پژوهش نشان می. یافتهگرددارزیابی میمنحنی لورنز  ای وتحلیل خوشهگیری از ماتریس همبستگی، ها، با بهرهفعالیت

های تجاری و خدماتی گزینی فعالیتهای مرکزیت شبکه گذربندی یاد شده و مکانهمبستگی مستقیم و نسبتاً باالیی بین شاخص

حلی و پس از آن شاخص مرکزیت در شهر قم برقرار است. بیشترین ضریب همبستگی مربوط به شاخص مرکزیت نزدیکی م

های تجاری و اشته، فعالیتها در شهر قم دراهی است. بنابراین مرکزیت شبکه گذربندی نقش مهمی در پراکنش فعالیتمیان

های پژوهش در مقیاس یافتهگزینند که موقعیت بهتری از نظر مرکزیت شبکه داشته باشند. میرا بر هاییخدماتی، مسیرها و پهنه

که همگی از  -شاخص برگزیده الگوی آرایش فضایی شبکه گذربندی 81شاخص از  9تنها نیز نشانگر آن است که  محلی

همبستگی معنادار با میانگین شاخص مرکزیت نزدیکی محلی شبکه داشته، لذا میانگین  -های سنجش محور شبکه بوده شاخص

دهد هر چه میزان طول ندی ندارد. ماتریس همبستگی نشان میبهای بلوکشاخص مرکزیت نامبرده ارتباط معناداری با شاخص

راهی افزایش باشد، میانگین شاخص مرکزیت نزدیکی محلی شبکه گذربندی های سهتعداد تقاطع یاشبکه در سطح بافت محلی 

 مقیاس دسترسی پیاده خواهیم داشت. در ی با مرکزیت باالترافزایش یافته، بافت
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