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 چکیده

تفاوت به دلیل ماهیت کارکردی م ،ویژه در مقیاس شهری و فراشهریای بههای فرا محلهتراکم کاربری

رویکرد  ائله را بها را دچار اختالل کند. مقاله حاضر این مسای و توسعه محلهتواند کارکردهای محلهمی

شهر تهران موردتوجه قرار داده است. روش پژوهش مبتنی بر کالن 12توسعه پایدار شهری در منطقه 

شده و به کمک آوریای و میدانی جمعصورت کتابخانههای موردنیاز بهو داده تحلیلی بوده -رهیافت توصیفی

وهش عه آماری پژیل شده است. جاموتحلآزمون رگرسیون چند متغیره )اثرگذاری متغیرهای پژوهش( تجزیه

نفر مشخص  384شهر تهران است که حجم نمونه با فرمول کوکران برابر با کالن 12شامل جمعیت منطقه 

درصد  70کونی و درصد از کاربری کل منطقه به کاربری مس 30های تحقیق بیانگر این است که گردید. یافته

 سکونی دارندکه ماهیت غیرم یاهای فرا منطقهکاربری است. افتهیهای غیرمسکونی اختصاصیبه کاربر

ه تراکم ک دهدینشان م قیتحق هایافتهی نیکنند. همچندرصد از کل سطح منطقه را اشتغال می 95/36

براین یکی از بنا .داشته است یو معنادار میمستق ریتأث ایبر کارکرد محله یو فراشهر یشهر هاییکاربر

ای با هر تخصیص اراضی به کاربریای، ایجاد تعادل دثر در پایداری توسعه محلهترین راهبردهای مؤمهم

 است. "کارکردهای شهری و فراشهری" و "ایکارکرد محله"

شهر  12ی، منطقه ای، توسعه پایدار شهرای، توسعه محلهکاربری شهری و فراشهری، کارکرد محلهکلیدواژه: 

 تهران.
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 طرح مسئله -1

ر پایه ریزی کاربری اراضی شهری بضایی سریع شهرها، برنامهف -والت کالبدیامروزه در پی تح

تیابی به اعتالی کیفیت زندگی، در پی دس"دیگری  و "توسعه پایدار یهاارزش": یکی دو اصل

 عیارها ودوین مهای ناسازگار و تها، جلوگیری از تداخل کاربریاهدافی چون توزیع متعادل کاربری

 استفاده ی وسازآماده، ریزی کاربری زمیناسب کاربری و... است. هدف اصلی برنامهاستانداردهای من

 و عوامل ال داردریزی اثرات اجتماعی و اقتصادی نیز به دنبزمین، است، هرچند این برنامهاز صحیح 

ه ر مرحلدمین، زریزی کاربری ریزی کاربری زمین است، لیکن برنامهاجتماعی و اقتصادی پایه برنامه

های صنعتی، یابی فعالیتبه مکان در مرحله بعدی و کندتوجه میبه محیط فیزیکی  نخست

 یطورکل(. به66 :1386پردازد )حسین زاده و ملکی، مسکونی، ارتباطی و... در ارتباط با یکدیگر می

از  دهاستفا اراضی و تخصیصریزی کاربری زمین در هر جامعه شهری و نحوه توان گفت که برنامهمی

، ای محیطینیروه ای از عوامل وبازتاب و برآیند عملکرد متقابل مجموعه ،ها و خدماتآن در فعالیت

اده از استا استف. در این ر... استفضایی و ، ، طبیعییآوراقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی، فن

ده، ولی ر بوورداریزی کاربری زمین از سابقه طوالنی برخعوامل اقتصادی و طبیعی در سنت برنامه

ه بها و مقررات مربوط ، برنامههایمشخطبه ریزی کاربری زمین با توجه عملکرد برنامه ندیامروزه برآ

ست رفته اگقرارریزان های نهادی و دولتی موردتوجه برنامهاستفاده از زمین، بیشتر در حوزه

(Hersperger etal., 2018: 32ازا .)یهایگذاراستییلی، نقش سبسیاری از مطالعات تحل رونی 

یندهای عنوان عامل اصلی دگرگونی در فرآبه  ریزی فضایی مرتبط با آن راکاربری زمین و برنامه

بنابراین  ؛( Van Vliet et al., 2016: 107اند )قرار داده دیتغییرات کاربری زمین مورد تأکگوناگون 

 راجتماعی تغیی-و هم به لحاظ اقتصادی امروزه زمین و فضای شهری هم به لحاظ طبیعی و کالبدی

ت و در ده اسهای شهرنشین نیز دستخوش تغییرات شو متعاقباً زندگی انسان داکردهیکمی و کیفی پ

 یایان عدهبه ز خواران( وای قلیل )بورس بازان و زمیناین میان تغییرات کاربری زمین به نفع عده

در  ژهیوهب، هاتعادل در توسعه موزون و پایدار شهر پذیرد که باعث عدمکثیر )شهروندان( صورت می

 (.147: 1390گردد )پوراحمد و همکاران، می، ایمحلهمقیاس 

 و بازار استقرار دسترسی، سهولت و جغرافیایی مرکزیت با برخورداری از شهرها مرکزی نواحی

 و هاظرفیتدارای  ،اجتماعی و فرهنگی-تاریخی هایویژگی همچنین و خدماتی و تجاری هایفعالیت

 ها،قابلیت نیباوجودا. باشندمی بهااجاره پرداخت آن تبعبه و درآمد کسب برای باالیی بالقوه های توان

 خدماتی هستند، و تجاری کارکرد دارای عمدتاً که شهرها مرکزی هایهسته پیرامون قدیمی محالت

 بر ماشین مبتنی زندگی پاسخگوی که ارگانیک ارتباطی شبکه و بافت همچون ایعدیده دالیل به

 وضعیت این تداوم کنند.می طی را زوال مسیر و اندداده ازدست را خود گذشته توسعه و پویایی نیست،

 شرایط تنزل و بناها کالبدی عملکردی، تخریب و اقتصادی - اجتماعی منزلت کاهش موجب

 مهاجران به را خود جای رفته رفته ناصلی آ ساکنین جائیکه تا است شده هامحله این یطیمحستیز
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اند )عبدالهی داده تولیدی کوچک و بزرگ هایو کارگاه یفروشعمده تجاری مراکز انبارهای و واردتازه

های شهری و ناشی از استقرار و تراکم کاربری جادشدهی(. در جریان تحوالت ا84: 1389و همکاران، 

 ،مغفول مانده آسیب پذیر شده و ایواقعی مراکز محلههای اخیر، معنا و عملکرد فراشهری در دهه

بنابراین فضای مرکز محله موردتوجه و استقبال مخاطبان اصلی خود یعنی ساکنان محله قرار نگرفته 

است  شدهنماید، تضعیف هایی که عملکرد اصلی این فضا ایجاب میهای بروز فعالیتو زمینه

 (.4: 1396)بیضائی و همکاران، 

ص ان، بخصوهای شهری و فراشهری در بیشتر شهرهای ایرکاربریتراکم نابسامانی  تیببدین تر

تر این است. بیش در پی داشتهمشکالت زیادی را برای ساکنان محالت شهری  ،شهرهاکالن

ا، هکاربری یابی نادرستها ناشی از عدم تعادل در توزیع تراکم انسانی و ساختمانی، مکاننابسامانی

است  ...ها، خدمات شهری، تأسیسات شهری و مگونی در تراکم و دسترسی به کاربریهمچنین ناه

در طول  12منطقه  خاص طورو به شهر تهرانکالن،(. در این راستا194: 1390)موسوی و همکاران،

تاب پرش گسترده و یچندین دهه گذشته به دالیل مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از رشد

، دگرگونی "مینهای کاربری زطرح"های مختلف، ازجمله برنامه به رغم اعمال و برخوردار بوده است

پی داشته  دری مشکالت صورت گرفته وریزی از سازوکار برنامه در بیشتر موارد خارجشهر تهران 

جاد ی و ایثمره چنین رشد سریعی، به هم خوردن تعادل و پایداری اجتماعی و زیستچرا که است. 

ل الت و زواناپایداری محاست. ها بوده در محله به خصوصفضایی در برخی نواحی و  هاینابرابری

این بین  درکه  فرایند پیش گفته است  انکار رقابلیغ، یکی از پیامدهای تدریجی مفهوم واقعی محله

نیز  نق به مکاحس تعلکاهش ریزی از باال به پایین، دگرگونی هویت و برنامه های اشتباه وسیاست

نمونه بارز این تحوالت است چرا  شهر تهرانکالن 12منطقه ، رونیزده است. ازا پیامدها دامناین  به

ی انقش فرامنطقه داریکومتی، کارگاهی و انبارح-درصد کارکردهای تجاری، اداری 80یش از که ب

صد در 50بسیار قوی است، همچنین بیش از  12این سه کارکرد در منطقه  فراشهریدارند و نقش 

 ریراشهو ف ایکارکردهای فرهنگی، مذهبی و گردشگری و پذیرایی در این منطقه نقش فرامنطقه

شهر کالن 12که سکونت در منطقه  . این وضع باعث شده(15: 1385دارند )مهندسین مشاور باوند، 

ری یشتبت مسکونی با شتاب ای رو به کاهش برود و تغییر کاربری در قطعاصورت فزایندهتهران به

ن را ارکردها آاست که بافت محله و ک یامسئله بدین ترتیب، وجود و تداوم این وضع .گیردصورت 

ری دچار زوال شه ز پیشبیش اکه پایداری و کیفیت زندگی  شودیکند و باعث مشدت تهدید میبه

ه در کشده  اصلی مقاله حاضر است و تالش مسئلهاین وضع و فرایندهای ناظر بر آن محور و  شود.

 قالب سؤال اصلی زیر به آن پاسخ داده شود: 

بر  یریتأثچه شهر تهران کالن 12در منطقه مقیاس شهری و فراشهری  باها تراکم کاربری

 داشته است؟ی این محدوده هاتوسعه محله تیای و درنهاکارکردهای محله
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 پیشینه پژوهشی -2

که برای اولین بار در سال نیست، چنان چندان طوالنی پیشینه مطالعه کاربری زمین در جهان

بر روی  "ارتباط با کشاورزی و اقتصاد ملی ایالت منزوی در "در کتاب "فون تونن " یالدیم 1826

است، اما پس از او بود که  الگوهای کاربری زمین با توجه به قیمت تولیدات کشاورزی تأکید نموده

در  1960در دهه  (.85: 1388ی الممالکی، مطالعات کاربری زمین شهری نیز آغاز شد )مستوف

ریزی شهری عنوان یک شاخه مستقل برنامهها درباره کاربری زمین بهبمتحده، نخستین کتاایاالت

ریزی شهری و روستایی تألیف لویس کی های برنامهکتاب اصول و روش 1964انتشار یافت. در سال 

ریزی کاربری زمین درآمد و درسی درزمینه برنامهصورت یک کتاب پایه منتشر شد که بعدها به 1بل

ریزی های مهم درزمینه برنامهجای نهاد. یکی دیگر از گامریزی شهری بهتأثیر زیادی در برنامه

از استورات  1963ریزی کاربری زمین شهری در سال کاربری زمین انتشار کتاب معروف برنامه

های رود. از دیگر کتابه کاربری زمین به شمار میزمین است. کتاب چاپین نقطه عطفی در 2چاپین

ریزی کاربری با عنوان برنامه 3المللی کتاب جان روندلوفتألیفی درزمینه کاربری زمین در سطح بین

(. در ایران نیز اثرات 47-46: 1393است )سجادی و همکاران،  2003اراضی و مدیریت در سال 

ریزی کاربری اراضی شهری اثر توان به کتاب برنامهه میشده که ازجملصورت کتاب چاپمتعددی به

ریزی کاربری زمین شهری اثر ناصر برک کرامت اهلل زیاری، کتاب مجموعه مقاالت درزمینه برنامه

ریزی کاربری زمین شهری اثر علی سلطانی اشاره کرد. همچنین در پور و همکاران و کتاب برنامه

کاربری  نهی)مقاله( درزم یقاتیهای تحقشده در قالب فعالیتانجامادامه به معرفی برخی از مطالعات 

 شود:صورت زیر اشاره میاراضی شهری به

 (، در مطالعه خود با استفاده از یک مطالعه تطبیقی به این نتیجه دست یافتند از2017) 4ساالتا

پراکنده رویی  های منطقه شهری میالن پایین است و باعثهای زمین، تراکم شهرکلحاظ کاربری

(، در پژوهش خود با استفاده از 2013) 5نبیل و سرکار و مالیکارجونا در محالت شهری شده است.

های اقتصادی اجتماعی پارامترهای ترکیبی کاربری زمین مانند شاخص سطح نشان دادند که ویژگی

 6بارتون هردارند.ترین اثرگذاری روی رفتار سفر در سطح محالت شهای ترکیبی مهمعنوان شاخصبه

(، در پژوهشی با ارائه یک الگو برای سالمتی، پایداری و حیات شهری مشخص کرد که در 2003)

مشکینی و شود. ها سه موضوع مردم، جامعه و فعالیت مطرح میریزی محلهتوسعه و برنامه

ییرات هایی که تغ(، در پژوهش خود با تحلیل مقایسه ای نشان دادند که محله1397همکاران)

                                           
1 Lewis Keeble 

2 Stuart Chapin 

3 John Randolph 

4 Salata 

5 Sarkar And Mallikarjuna 

6 Barton 
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ای کاربری بیشتری ها در راستای پایداری شهری بوده و اختالط کاربری و تعدد گونهکاربری آن

شان ن(، در مطالعه خود 1396صفاری و همکاران )داشته اند از نظر پایداری شهری مناسب بودند. 

ت و ها در شهر رشت مناسب نیست و خدماها ازنظر سطح کاربریدادند که اصول ساختاری محله

های (، در پژوهشی با تأکید بر شاخص1396کند. عیسی لو و همکاران )رفاه نسبی را فراهم نمی

مدت دسترسی محلی را ها در کوتاهکیفی کاربری زمین نشان دادند که اگرچه گوناگونی کاربری

و  ها شده است. ملکیدهد، اما در بلندمدت منجر به از بین رفتن سطح پایداری محلهافزایش می

های خدمات (، در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که درزمینه کاربری1395همکاران )

گردد. ها در سطح منطقه مشاهده میعمومی کمبود شدید و عدم پراکنش و توزیع مناسب کاربری

ای نشان دادند که توزیع های مقایسه(، در پژوهش خود با استفاده از روش1394رضایی و همکاران )

ها در مناطق ها با استانداردهای رایج کشور و جهان مغایرت دارد. همچنین، توزیع کاربریکاربری

ای به این (، در مقاله1394کاشفی دوست و حاجی نژاد) مختلف شهر با مسئله عدم تعادل روبروست.

تعادلی و کنندة بیبیان این وضعیتهستند و  ها با کمبود مواجهاغلب کاربری نتیجه دست یافتندکه

ای با استفاده (، در مطالعه1394صحرایی جویباری و ابراهیم زاده ). هاستبین کاربری ناپایداری

های تولیدشده از شعاع (، نشان دادند که نتایج نقشهwhat-if) یزیرهای پشتیبانی برنامهسیستم

رایج در داخل کشور  ها برای ساکنین در مقایسه با استانداردهایها کاربریعملکرد و ناسازگاری

اند که فشردگی بافت (، در مقاله خود به این نتیجه رسیده1394نامناسب است. موسوی و همکاران )

ای از خدمات نظیر آموزشی، درمانی، ورزشی و فضای سبز را در بسیاری از محالت امکان احداث پاره

سب موجب گسیختگی فضایی های مناها زیرساختبا محدودیت مواجه ساخته است و کمبود کاربری

(، در پژوهش خود  به این نتیجه دست 1393های شهر گردیده است. خادمی و همکاران )محله

گیری کاربری زمین شهری باعث شده که پایداری محالت در مناطق مختلف شهر یافتند که شکل

ای شهری به ه(، در کتاب خود، تحت عنوان سرانه کاربری1386) یمتفاوت باشد. حبیبی و مسائل

ها و های اصلی شهری سبب ناسازگاری کاربریاند که قرارگیری نامناسب کاربریاین نتیجه رسیده

ها با محدودیت و مشکالتی گیری فضاهای شهری شده است و سطح و سرانه کاربریعدم شکل

عات بندی نهایی حاصل از پیشینه پژوهشی بیانگر این است که بیشتر مطالمواجه شده است. جمع

های شهری در توصیف وضعیت آن در مناطق مختلف شهری خارجی و حتی داخلی درزمینه کاربری

های شهری بحث ها زمین در سطح محلهبعدی روی مسئله کاربریشده است و بیشتر تکخالصه

شده است؛ اما پژوهش حاضر یک گام را فراتر نهاده و ضمن ارزیابی وضعیت پایداری هر یک از 

ی شهری و فراشهری، پیامدهای آن را نیز در کارکرد محله با رویکرد توسعه پایدار مورد هاکاربری

 ارزیابی قرار داده است.
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 و چهارچوب مفهومی پایه فاهیمم -3

 مفاهیم پایه -3-1

ریزی فضایی، به دنبال ریزی کاربری زمین به عنوان محصول نهایی برنامهبرنامه کاربری زمین:

(. 7: 1395)برک پور،  ی توسعه و معرفی الگوی مطلوب استفاده از زمین استتعیین اولویت ها

ای و )کالن، منطقه مفهوم کاربری زمین دارای مفاهیم ضمنی متفاوت، متأثر از مقیاس فضایی

توصیف کاربری زمین در یک مقیاس فضایی مشخص، معموال شامل تعیین اختالط  شهری( است.

ها، اندازه محدوده و شدت استفاده هر نوع از کاربری این نوع کاربری ها، الگوی مشخصانواع کاربری

تعمدی انسان از  آگاهانه و(. در مقیاس شهری، کاربری زمین، استفاده Malczewski, 2004: 4) است

 یمفهوم کاربر(. درواقع 5: 1395های گوناگون است)سلطانی، سطح زمین برای استقرار فعالیت

. شهروندان ازیبه ن استی پاسخ زین یشهر یاست. کارکردها یشهر یکردهاکاریی فضا عیتوز نیزم

ها و عملکردهای شهری را بر فعالیت فضایی-ریزی کاربری زمین، ساماندهی مکانیرو، برنامهازاین

 1(. بر اساس چاپین65: 1381زیاری، کند )اساس خواست و نیازهای جامعه شهری بررسی می

ریزی شهری است که ضمن اینکه فرایند برنامه ری زمین شهری، بخشی ازریزی کارب(، برنامه1972)

دهد، با موقعیت، ونقل و تسهیالت شهری اهمیت میریزی حملبه مناسبات مشترک خود با برنامه

 یزیرامروزه برنامه. بنابراین داردهای مختلف شهری سروکار سرانه زمین موردنیاز برای کاربری

: 1390مزیدی و مهدی، است ) در فضا یشهر یهاتیفعال سازمان دادن یبه معنا یاراض یکاربر

81.) 

ی محله بخشی مشخص از یک ناحیه یا حوزه شهری است با ویژگ محله و کارکردهای آن:

حل مترین رده تقسیمات شهری است که اجتماعی و اقتصادی معین و ازنظر کالبدی، محله پایین

 5تا  4)تر م 375الی  300ار با دامنه نوسان شعاع دسترسیخانو 1250الی  700سکونت و اشتغال 

ی از ارو دور محلهشود. هر محله با شبکه سواره( است و با عنصر شاخص دبستان تعریف میقهیدق

عنوان فرآیندی از تواند به(. محله از دیدگاه توسعه می50: 1381 شود )زیاری،سایر محالت جدا می

ادن دنجر به تغییرات یا تحت تأثیر قرار ای که معنوان طرح یا برنامهبه نیزهای متقابل مداوم و کنش

ور محله هانری لوفبنظر بر اساس  .(DCLG, 2010: 1شود، تلقی گردد. )اجتماع از برخی جهات می

   یافته، به ارائه الگوی شهر مبادرت کرده و موجب توسعه آن وسیله نیروهای اجتماعی سازمانبه

نابراین (؛ ب5: 1390شکل سازمانی فضا و زمانی شهر است )ربانی و فریدون،ذا محله، یکشود. لمی

ارکرد ق طرح ککند تا از طریای این امکان را برای شهروندان فراهم میریزی توسعه محلهبرنامه

 .(fowler, 2013: 10های خود برای توسعه محله را فراهم کنند )ها و خواستهای ایدهمحله

                                           
1 Chapin 
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 چهارچوب مفهومی -3-2

پیدایش مفهوم توسعه پایدار در پاسخ به رشد منطقی را باید  پایدار: توسعه کاربری اراضی و

زیست و توسعه دانست که تحت تأثیر فرآیندهای ای نسبت به مسائل جهانی محیطآگاهی تازه

سی محیطی، افزایش جمعیت و تغییرات ساختار سیاتوسعه انسانی و اقتصادی، مسائل زیست

(، توسعه پایدار 2005) 1بر اساس هانگتوم و هاونتر  (. ,.2008Nader etal :771قرارگرفته است )

محیطی و  ای، در پاسخ به تغییر فشارهای اقتصادی، زیستوقفهشهری، یک فرایند پویا و بی

های یتاصطالح کاربری زمین از دیدگاه توسعه پایدار شامل تمام فعال اجتماعی است. با این توصیف

 یرو هسته اصل نیاز ا دهد.اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که انسان بر روی زمین انجام می

به عدالت  یابیو دست یطیاز منابع مح دهیاستفاده سنج ن،یزم یدر موضوع کاربر یداریگفتمان پا

 یاقتصاد ،یطیمح ستیز ،یهم زمان به اهداف اجتماع دنیرس یداریاست. اوج پا ینسل نیدورن و ب

 هیته یمنطقه و استفاده از آن برا کی ینسب تیمز هیبرد بر پا-است. انتخاب برد ییفضا -یو کالبد

 نیاست. از ا نیزم یکاربر داریپا یزیربرنامه یمضمون اصل ی،و اجتماع یطیمح ستیز یدستاوردها

ز وضع موجود و و با هدف حفاظت ا یمحل طیمح تیبراساس ظرف دیبا نیزم یکاربر یزیررو، برنامه

بدین ترتیب اگر توسعه  (. Owens and Cowell, 2002) .ردیصورت پذ ،آن تیفیارتقا ک نیدر ع

زیست و منابع طبیعی خالصه پایدار شهری در کارآمدی اقتصادی، عدالت اجتماعی، حفظ محیط

میان ارتباط های شهری است. در این برداری بهینه از زمینبهره ،د، ازجمله شرایط مهم تحقق آنوش

ریزی شهری و توسعه پایدار شهری وجود عنوان محور اصلی برنامهتنگاتنگی میان کاربری زمین به

ریزی و های برنامهدارد. درواقع کاربری زمین هسته مفاهیم پایداری، پیونددهنده میان خواسته

در  ریز یهامؤلفه ،داریبر اساس فلسفه توسعه پا (.Stallworthy, 2002: 175مفهوم پایداری است )

برنامه الزم و  دیبازتول یبرا ستمیس ییتوانا )یعنیدیبازتول :نقش خواهند داشت یشهر نیزم یکاربر

 ستیز ،یاجتماع ،یابعاد اقتصاد نیب ستهیتوازن شا)یعنی  توزان(، ندهیو آ یفعل یازهایتحقق ن یبرا

و در  یتکامل یهاتیاز فعال یادامنه)یعنی  ندیفرا ییایپوو  نیزم یکاربر ییفضا -یو کالبد یطیمح

 نیبنابرا (.91: 1395)سلطانی، نیزم یکاربر یهاطرح  یو بازنگر یابیارز یحال تحول در راستا

به مفهوم آن است که تحوالت در این پژوهش  داریتوسعه پا کردیبا رو نیزم یکاربر یزیبرنامه ر

 ،یاجتماع یهاارزش نیب یمحالت شهرشود که تعادل در سطح  تیهدا یابه گونه نیزم یکاربر

 .دیبه وجود آ ییفضا -یو کالبد یطیمح ستیز  ،یاقتصاد

، 1960گیری تا اواسط دهه های اولیه شکلدر سال های کاربری زمین:سیر تحول نظریه

های کاربری زمین اساس توسعه شهری بود و تر تهیه طرحریزی فیزیکی و به عبارت روشنبرنامه

                                           
1 Haughton and Hunter 
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میالدی با نقدهایی  70(. در دهه 50: 1384ها نداشت )کیانی، ی به سایر جوانب و رشتهتوجه چندان

ها مطرح گردید که های اجرایی طرحریزی صورت گرفت، تغییراتی در روشهای برنامهکه از روش

سوی طورکلی جهت این تغییرات به سمت محورهای تغییر از معیارهای فیزیکی محض کاربردی بهبه

    ، تفکر 1980محیطی بود. با شروع دهه ای از معیارهای اجتماعی، اقتصادی و زیستمجموعه

سوی تری بهپردازی کاربری زمین در چارچوب روند گستردهصراحت در نظریههای پیچیده بهنظام

محیطی اجتماعی و کاربردهای علم پیچیدگی در رویکردهای یکپارچه به مطالعه مسائل زیست

 هی(. امروزه نظرBriassoulis, 2008: 17اد و علوم طبیعی، اجتماعی و سیاسی پرداخت )جغرافیا، اقتص

جهان  کیکند و یرا رد م یدکارت یوتنین یخط ینیجهان ب دهیچیپ یهانظام ،نیزم یکاربر یپرداز

و  یاجتماع ییفضا یو نظام ها یعوامل انسان ینیمفهوم آفر یرابرا  یجامع و تکامل ،یرخطیغ ینیب

(. از Ostrom et al, 2002)کندیم اریحاصل اخت نیزم یکاربر یتکامل و الگو نییو تب فیتوص یبرا

 :پنج محور را مورد توجه قرار داده است ،ییوگرانپسا کردیبا رو نیزم یکاربر یزیربرنامهاین رو، 

شهر،  تیتوجه به هو ،نفعان یبر اجماع ذ یو مبتن یمشارکت یزیربه برنامه یگسترش عالقه مند

 کیمورفولوژو بازگشت به ساختار  یخیتار یفضاها میتکری، متنوع فرهنگ یو ارزش ها تیتراز شهر

شهر  ،یانسان یها اسیبر مق دیتأکو منعطف  یها و منطقه بند یکاربر بیترک ی،سنت یشهرها

ان برنامه تو یپردازد که چگونه م یموضوع م نیپسانوگرا، به ا کردیروی. بنابراین مدار ادهیفشرده و پ

در ادامه   .(85: 1395)سلطانی، کارشناس محور کرد یریگ میتصم نیگزیاجشهروندمحور  یزیر

 شده است.( ارائه1در جدول ) به بعد 1950ریزی کاربری زمین از ترین نظریات برنامهمهم

 
 دبه بع 1950از سال  ریزی کاربری زمینهای برنامهنظریه -1جدول 

 توضیح هانظریه

 -ریزی جامعهبرنام
 عقالنی

طرح  گیرد. حاصل کاریل قرار میآوری و مورد تحلریزی اطالعات الزم در مورد شهر جمعگونه برنامهدر این
های تفصیلی و صورت نقشهصورت کامل وضعیت کاربری زمین را در حال و آینده بهجامع است که به

 (.1381کند )رضویان، ضوابط دقیق معلوم می

 ی وکالتیریزبرنامه
مومی افع عدرک بنیادی در رویکرد وکالتی این است که حوزه عمومی یا آنچه در مدل عقالنی بدان من

های متکثر و متنوع شود، عرصه یا گروهی یکپارچه و همگن نیست؛ بلکه از انواع منافع و گروهگفته می
 (.322: 1394شده است )شورچه، تشکیل

 گامبهریزی گامبرنامه
تی بر اساس آزمون )کاربری زمین(، بایس یریزی شهرهای برنامهگام، سیاستبهریزی گامبرنامه بر اساس

 (.79: 1395سعی و خطا، تکوین و تدوین شوند و نه بر مبنای اقتباس از طرح جامع )سلطانی، 

 ریزی رادیکالبرنامه
طور هایی که بهتوانمندسازی آن یستم، برقراری دموکراسی، کنش جمعی وریزی بر تغییر ساین مدل برنامه

 (.29: 1393کاران،)صرافی و هم اند، تأکید داردسیستمی از قدرت یا از اختیار محروم شده

ریزی ساختاری برنامه
 راهبردی

 -جتماعیهای کاربری زمین در جهت تلفیق اهداف کالبدی با اهداف ادر این الگو، اهداف و سیاست
ها بر اساس آمایش دهی فضایی فعالیتایف برنامه کاربری زمین، ساماناقتصادی ارتقا پیداکرده و وظ

 (.280-279: 1385سرزمین، توسعه پایدار، رفاه عمومی و کیفیت زندگی است )مهدی زاده و همکاران، 

توانمندسازی و 
 یادگیری اجتماعی

عنوان پایه هبر را د، خانوادهند. این رویکربرخالف رویکردهای سنتی که دولت یا فرد را موردتوجه قرار می
ند کید میگیرد و بر اهمیت روابط اجتماعی و فرهنگی بین خانوارها تأکتوسعه اقتصادی در نظر می

 (.81: 1395)سلطانی، 

 ریزی مشارکتیبرنامه
کان زیست سالم و محل اسریزی مشارکتی فرایندی است که هدف نهایی آن در خلق محیطرویکرد برنامه

 .(peris etal, 2011: 85) ای یکایک شهروندان است. این فرایند به مدیریت محلی و مردم اتکا داردال برایده

 ریزی ارتباطیبرنامه
شود. دهی فضا و کیفیت محیط مربوط میبعدی است که به سامانریزی کاربری زمین، فرایندی سهبرنامه

باید به اهداف کیفی انسانی نیز پاسخ ردی میاز این نظر، ساماندهی فضا، عالوه بر تأمین نیازهای عملک
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 (.280: 1385)مهدی زاده و همکاران،  دیگو

 مأخذ: جمع آوری و تدوین نگارندگان

با توجه  وکاربری زمین  با توجه به مجموعه تحوالت درزمینه های زمین:های کاربریدیدگاه

 یدگاه اصلان دیتواراضی شهری، می های متفاوت در نحوه استفاده ازبه وجود انواع نیروها و گرایش

اخله گی مدگیری نظام کاربری زمین در هر شهر و چگونرا تشخیص داد که نحوه شکل مرتبط با آن

رائه گردیده ا( 2ها در جدول )ها بستگی دارد. جزئیات مربوط به دیدگاهدر آن به میزان و عملکرد آن

 است.
 های کاربری زمین شهریدیدگاه -2جدول 

 دیدگاه حتوضی

های شهری ازجمله تردد اتومبیل، استقرار منظور ساماندهی فعالیتکاربری زمین را به
دف واقع، هنماید. درتأسیسات شهری، استفاده تفریحی، خدماتی، تجاری، انبار و ... پیشنهاد می

ر دصوصی خاصلی این دیدگاه، مداخله در ایجاد تعامل و اشتراک نظر میان منافع عمومی و 
 (.72: 1395ستفاده از زمین بود )سلطانی، ا

دیدگاه 
 ساماندهی

های مختلف یتکارکردی فعال-ای است برای ساماندهی کالبدیریزی کاربری زمین وسیلهبرنامه
سازمانی و آشفتگی در نظام منظور افزایش کارایی شهری و جلوگیری از بروز بیشهری به

مین زهای کاربری ایش و رواج وسیع مفهوم سرانهکالبدی شهر. حاصل نهایی این دیدگاه، پید
 (.45: 1381در شهرسازی جدید است )رضویان، 

دیدگاه 
 کارکردگرایی

ست. نظر امحدود کردن مالکیت از اراضی در راستای منافع عمومی مردم در شهرها بیشتر مد
 شد و بهرل باکنتاراضی اطراف شهرها باید به مالکیت عمومی درآید تا قیمت اراضی شهری قابل

 (.85: 1391)ضرابی و همکاران،  انجامدیهای کالن نسودجویی

دیدگاه 
 اجتماعی

و  انستهمعتقدان به نظریه نقش اقتصادی زمین، آن را عامل اساسی تغییر فضاهای شهری د
برداری از دارند که چون زمین و مسکن از منابع کمیاب هستند، ضروری است در بهرهابراز می

لوب از ه استفاده مطکثر کارایی در نظر گرفته شود و ضوابط و مقررات خاصی در نحوها حداآن
 .زمین تدوین گردد

دیدگاه 
 اقتصادی

 برخی از یریگازهشهری فقط نمودها و ابزارهایی برای اند یهااز دیدگاه کیفیت زندگی، سرانه
عنوان ها بهگر شاخصدر کنار دی توانندینوبه خود مابعاد کمی زندگی شهری هستند که به

: 1393راهنمای سنجش و اعتالی کیفیت زندگی به کار گرفته شوند )سجادی و همکاران، 
42) 

دیدگاه رفاه 
اجتماعی و 

 کیفیت زندگی

بعدی های آن به شیوه سنتی، بسیار تکها و تعیین سرانهکاربری ینیبشیبرآورد و پ یهاوهیش
ظر ز این ناپاسخ گوید.  انسانتأمین نیازهای واقعی به  تواندیو سطحی است و بنابراین نم

ها زیاد از آن اطیها بسیار نسبی است و بایستی بااحتها و استانداردهای کاربریاعتبار سرانه
 (53: 1388استفاده کرد )مهدی، 

دیدگاه 
 یشناختروان

و 
 یشناختجامعه

اعی، اقتصادی، اجتم یهاتیاصطالح کاربری زمین از دیدگاه توسعه پایدار شامل تمام فعال
-می ن وقتی. درواقع توسعه زمیدهدیفرهنگی و کالبدی است که انسان بر روی زمین انجام م

ی و روان رهنگیتواند پایدار باشد که بتواند هم به نیازهای مادی و هم نیازهای اجتماعی و ف
 (1389مردم در حال و آینده پاسخ گوید )حسین زاده دلیر و همکاران، 

دگاه توسعه دی
 پایدار

گاه مان نزاین دیدگاه به حول محور مکتب مدرنیسم و در راستای قطع با گذشته و تاریخ و 
رای در این مکتب عنصری بیولوژیک و دا . انسانپردازدیکند و فقط به مسائل معماری ممی

: 1388وآمد، اوقات فراغت در یک ناحیه خاص است )مهدی، عملکردهای سکونت، کار، رفت
24) 

دیدگاه 
 مدرنیسم

به کاربری ترکیبی زمین، فضاهای چند کارکردی و احیای بخش مرکزی و  سمیمدرنپست
شهری به سمت اصل تنوع، تجدید حیات و اجتماعی کردن شهر،  یهانیاستفاده مجدد از زم

محور، گسترش فضاهای عمومی، طراحی بومی، جستجو برای هویت شهری و فضاهای انسان
، عدم تمرکز و محلی گرایی حرکت کرد )پژوهان و اسیمقیزی محلی و کوچکربرنامه

دیدگاه 
 سمیمدرنپست
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 مأخذ: جمع آوری و تدوین نگارندگان

 منظوربه جوامع با کارکردن معنای به ایمحله طورکلی کارکردبه ای:های کارکرد محلهدیدگاه

 تعاریف از متأثر ایحلهم کارکرد مورد در گوناگون هایو دیدگاهها است آن توسعه و رشد برای کمک

 ئه گردیده است.( ارا3ها در جدول )است. جزئیات مربوط به دیدگاه بوده ایمحله اجتماع گوناگون

 
 ایهای مرتبط با کارکرد محلهدیدگاه -3جدول 

 مأخذ: جمع آوری و تدوین نگارندگان

 

                                           
1 Need Based approach 

2 Asset-Based 

 (33: 1393همکاران، 

 دیدگاه توضیح

 درآمد واجتماع محلی کم و مشکالتی که در یک هایاین دیدگاه بر نیازها، کاست

 (.43: 1387کند )مطوف و رحیمی، نابسامان شهری وجود دارد، تأکید می
 1دیدگاه نیاز مبنا

ست. اهای اجتماع محلی ها و فرصتها، ظرفیتاین دیدگاه معتقد به کشف دارایی

شده است عنوان راهی برای حل مشکالت ناشی از رویکرد نیاز مبنا مطرحهمچنین به

(Mathie and Cunningham, 2003: 477) 

 2دیدگاه دارایی مبنا

 عمدتاً رویکرد این است. ایویژه اولویت دارای اجتماعی و توانایی قوام دیدگاه این در

: 1389لسله، است )رضازاده و س ایمحله اجتماعات در تغییرات هایبر نظریه متکی

129) 

دیدگاه توسعه اجتماع 

ای در قالب نوعی محله

 اخله اجتماعیمد

 تواندیو ارضای توأمان نیازهای مادی و معنوی انسان تأکید و م نیاین دیدگاه بر تأم

 :Streimikiene, 2015) ردیهدف توسعۀ پایدار مورداستفاده قرار گ نیتریعنوان کلبه

140.) 

دیدگاه ارتقاء کیفیت 

 زندگی اجتماعی

ه، جای سوارقش پیاده بهواختی و تقویت نجای یکناین دیدگاه با تأکید بر ایجاد تنوع به

هری های شبستر مناسبی برای زندگی توأم با رفاه و آسایش انسانی را در سطح محله

 (.112 -106: 1371سازد )چرمایف و کریستوفر، فراهم می

 دیدگاه رفاه اجتماعی

ری و ف شههای مختلاین دیدگاه، بر توزیع فضایی عادالنه امکانات و خدمات در محله

، تمی نژادها بر اساس نیاز، برابری و اولویت تأکید دارد )حادستیابی شهروندان به آن

1387 :72.) 

 دیدگاه عدالت اجتماعی

ا مقیاس ها در کنار همدیگر بدر این دیدگاه یک نظام سلسله مراتبی از توزیع کاربری

ونقل که حملهای شبمتفاوت قرارگرفته و سرزندگی فضای شهری را با کاهش هزینه

 (.110: 1393)پاپلی یزدی و رجبی سناجردی،  دینماگسترده شهری فراهم می

دیدگاه سلسله مراتبی 

 های شهریکاربری

، اسیمقیی است که فشرده، کوچکهااین دیدگاه به دنبال طراحی و توسعه محله

به  ه وودبهایی قابل زندگی دارای اختالط کاربری و پیاده محور هستند. چنین محله

 (Elshater, 2012: 829پردازند )ارتقاء حس اجتماع محلی و درجه اجتماعی بودن می

 دیدگاه نوشهرسازی
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ییر حول و تغتهای مختلفی در های تأثیرگذار بر کاربری زمین: عوامل و جریانجریانعوامل و 

ایی شناس روازاین کنند.آن را دچار تحول و تطور می های زمین شهری مؤثر هستند وکاربری شکل

 از گیری تحوالت کاربری زمین و نیز آگاهیبر شکل مؤثر نیروهای شناسایی این عوامل درواقع،

افزایش  :اند ازعبارتاثرگذار عوامل ها و کالبدی شهرهاست. این جریان بافت بر آن پیامدهای

یع در اطالعات، صنا یونقل، توسعه فنّاورر سیستم حملجمعیت، فرهنگ، نهادهای مالی، توسعه د

 ای در سیستم شهری،ریزی شهری و منطقهشهر، نظام برنامه یهانیسیاسی زم یهاشهر، جنبه

 )شکل رندگذاریمسائل مورفولوژی جغرافیایی و سایر عوامل که به نحوی در کاربری اراضی شهری تأث

1). 
 

 
 ریزی کاربری زمینرگذار بر برنامههای تأثیعوامل و جریان -1شکل 

 مأخذ: جمع آوری و تدوین نگارندگان

 

ر مقاله حاضر د برای مدل مفهومی مباحث، به توجه بامفاهیم پایه و مباحث مفهومی: 

ی محیطستاقتصادی، اجتماعی، زیشامل ابعاد کاربری زمین  (آمده است. به موجب این مدل2شکل)

 کهای کارکرد محله اند  و اثرات آن روی معرفی شده یر مستقلعنوان متغبه  فضایی -و کالبدی

تحمل، خاطر مکانی، سرزندگی، ظرفیت قابلها، امنیت و سالمت، تعلقنظام فعالیت ابعاد شامل

 (.2)شکل ، ارزیابی شده استپویایی و سازگاری، تنوع و دسترسی و خدمات است
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 ای(کارکرد محله ین شهری ونمودار مدل مفهومی پژوهش )کاربری زم -2شکل 

 

 یشناسروش -4

 12ه منطق آن محدوده مکانی انجام شده و  1397تا  1396در فاصله سال سال  تحقیقاین 

تاریخی تهران است. درواقع  هدربرگیرنده هست 12است. منطقه  بودههای شهر تهران و محلهکالن

طح اص سس شهری و فراشهری و اختصاین منطقه را به دلیل استقرار بخش زیادی از خدمات مقیا

منزله مرکز ثقل و بخش اصلی توان بهای و باالتر، میهای فرامنطقهوسیعی از اراضی آن به کاربری

 (.3()شکل 951: 1394داد کرد )طبیبیان و غنی، بندی تهران قلماستخوان

مایشی شامل است. بررسی پی کسب شدهای و میدانی کتابخانهبا بررسی  مورد نیازهای داده

تکمیل پرسشنامه بوده است. پرسشنامه از نوع طیف لیکرت )بسیار پایدار، پایدار، نیمه پایدار، ناپایدار 

نفر(  240720شهر تهران )کالن 12منطقه ساکن و بسیار ناپایدار( بوده است. جامعه آماری جمعیت 

با فرمول کوکران برابر با درصد اطمینان  95حجم نمونه در سطح و  است 1390بر اساس آمار سال 

افزایش پیدا کرد.  نفر 400ها به نمونه ، تعدادکاهش خطاهای آماری برایکه  شدنفر مشخص  384

)اقتصادی، اجتماعی، بعد  4در های شهری و فراشهری شامل کاربری مقالهمتغیرهای این 

ها، )نظام فعالیت بعد 8با  ایگویه و کارکرد محله 25فضایی( همراه با  -یمحیطی و کالبدزیست

تحمل، پویایی و سازگاری، تنوع و خاطر مکانی، سرزندگی، ظرفیت قابلامنیت و سالمت، تعلق

ابعاد و تعریف عملیاتی شده است.  (4 که براساس جدول)گویه  48دسترسی و خدمات( همراه با 

ی )اعتبار( آن با توجه شده و روایانتخاب ادبیات مربوطههای موردنظر در این پژوهش بر اساس گویه

-نفر از خبرگان مسائل برنامه 7نسبت به محدوده موردمطالعه، توسط ها از گویهبه اهمیت هر یک 

، از ضریب آلفای کرونباخ هاو گویه ریزی شهری بررسی و تأیید شد. برای تعیین پایایی ابعاد

باال  اههیگو یاعتماد باال تیلقاب باشد تا 70/0از شده باید بیشترشده است. ضریب محاسبهاستفاده
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آمده دست( به92/0) یا( و برای کارکرد محله86/0) یهای شهرمقدار آلفا برای متغیر کاربریرود. 

ها در بخش توصیفی از فراوانی، درصدها، میانگین و وتحلیل داده. همچنین برای تجزیه)جدول(است

های آماری موردنیاز از با کمک تحلیل در بخش استنباطی،و انحراف معیار و ضریب پراکندگی 

 شده است.استفادهرگرسیون چند متغیره آزمون 

 
 ر و ابعاد آنتعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش و مقدار آلفای کرونباخ برای هر متغی -4جدول 

 

 

 مقدار آلفا گویه ابعاد متغیر

ی
هر

 ش
ن

می
ی ز

بر
ار

ک
 

 اقتصادی
و  الکیتری زمین، تعدیل حقوق ممین، جلوگیری از سوداگزاستفاده بهینه از 

 استفاده از ارزش زمین باهدف منافع عمومی
78/0 

86/0 

 اجتماعی

می، کاهش نابرابری در استفاده از زمین، افزایش تسهیالت و خدمات عمو
 یهاهای شهری، بهسازی بافتگسترش فضاهای جمعی، زیباسازی محیط

 ت اجتماعییپذیر و تقویت هوهای آسیبقدیمی، توجه به گروه
81/0 

 زیست
 محیطی

فظ جلوگیری از تخریب زمین، حفظ پیوند شهر و طبیعت، توسعه منابع، ح
یابی صحیح صنایع و خدمات منابع تاریخی، گسترش فضای سبز، مکان

 مزاحم و ایمنی از سوانح
88/0 

 -کالبدی
 فضایی

حفظ  ر،های ناسازگاها، جلوگیری از تداخل کاربریتوزیع متوازن کاربری
تناسب در گسترش عمودی و افقی شهر، تشویق تنوع و اختالط در 

سیم )ناحیه بندی( و تق ییان توده و فضا، زون بندها، حفظ تناسب مکاربری
 هدفمند فضا

73/0 

له
ح

د م
کر

ار
ک

ی
ا

 

 نظام

 هافعالیت

نی، عالیت در محله، نسبت مناسب سطح تجاری به مسکورضایت شاغالن از ف
حله، مدر  هاارتباط فعالیت با نوع نیاز ساکنان، توزیع مکانی مناسب فعالیت

 ریهای تجاهای مختلط به مسکونی، سودآوری فعالیتنسبت مناسب کاربری
86/0 

92/0 

امنیت و 
 سالمت

امنیت عابر  در محله،دفاع نبود بزهکاری در محله، نبود فضای تاریک و بی
خیز ترافیکی، خدمات های حادثهها، نبود مکانایمحلهپیاده، اعتماد به هم

 نظامی امنیتی
83/0 

خاطر تعلق
 مکانی

هل منظور رفع مشکالت محله، مراودات اجتماعی با همسایگان و اهمکاری به
نی ودر محله، همگ محله، تقویت و همبستگی اجتماعی، احساس تأثیرگذاری

ه بحساس ها و نیازهای اجتماعی و اقتصادی در محله، داشتن عالقه و اارزش
 محله

90/0 

 سرزندگی
سم، مرا وجود مراکز خرید و گذراندن اوقات فراغت، وجود فضا برای برگزاری

روی و های فرهنگی ورزشی، وجود فضا برای پیادهوجود مکان
 ی برای کودکانسواری و وجود محل بازدوچرخه

84/0 

ظرفیت 
 تحملقابل

ت، تراکم جمعیتی و ساختمانی مناسب، توان مناسب محله در ارائه خدما
اکی ظرفیت مناسب تأسیسات زیربنایی و شبکه ارتباطی، تراکم مناسب ادر

 اتاهالی محله، میزان پاسخگویی مناسب خدمات و قابلیت جایگزینی خدم
95/0 

پویایی و 
 سازگاری

 محله و افزایش آرامش و کیفیت زندگی، تغییراتتغییرات فیزیکی در 
یا و ه پوها، مرکز محلفیزیکی در محله و بهبود وضعیت محله، اختالط کاربری
 پاسخگو به نیازها و وجود تعامالت اقتصادی و اجتماعی

97/0 

 تنوع
تنوع در انتخاب مسکن بر اساس درآمد، تنوع مسکن بر اساس ساختار 

در  های مختلف جمعیتی، تنوعه خدمات برای گروهفرهنگی، تنوع در ارائ
 های متنوعهای ساختمانی، نیازهای متنوع و پاسخمعماری و گونه

79/0 

دسترسی و 
 خدمات

 ونقل عمومی،ای، دسترسی به وسایل حملدسترسی آسان به خدمات محله
های اجتماعی، وضعیت خدمات دسترسی به مسکن برای تمامی گروه

یت خدمات بهداشتی درمانی، وضعیت خدمات ورزشی آموزشی، وضع
 تفریحی، وضعیت خدمات ایمنی، دسترسی به مراکز امنیتی و اورژانسی

95/0 
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 جمعیت محله
جمعیت 

 خانوار

 مساحت

 )هکتار(

 783961 7380 22250 آبشار. 1

 1207474 977 2932 پامنار. 2

امامزاده . 3

 یحیی
14024 4562 679997 

 1204439 7286 22044 رانای. 4

 1576566 2106 6179 بازار. 5

 1551010 5521 16505 بهارستان. 6

 858727 7207 22144 تختی. 7

دروازه .8

 شمیران
33297 10596 1220579 

 1623478 8814 26829 سنگلج. 9

شهید .10

 هرندی
22720 7469 1725882 

 2075295 2768 8467 فردوسی. 11

 68820 5952 18190 مقیا. 12

 816946 7868 24030 کوثر. 13

 16008235 78506 239611 جمع کل

 (1390ها وجمعیت آن)و محله 12نقشه منطقه  -3شکل

 

 هایافته -5

 12 )عمومی( در منطقه یهای زمین شهرتحلیل وضعیت موجود کاربری های شهری:کاربری

توان نتیجه گرفت آن جدول کاربری می از بررسی چه( آمده است، آن5شهر تهران در جدول )کالن

ی با سکونی تغییر کاربرمای رو به کاهش است و در قطعات صورت فزایندهاست که: امر سکونت به

در  ی روبرو است. تمرکز فضاهای اداریهای تجارگیرد. منطقه با تراکم فعالیتشتاب صورت می

قدمت بافت  کاربری مذهبی و فرهنگی به دلیلدهد، منطقه نشان از اهمیت مرکز شهری آن می

ی از های زیادمرکز شهری سطح زیادی را به خود اختصاص داده است. سطوح کارگاهی و انبار بخش

شود که از های بایر و ساخته نشده زیادی در منطقه یافت نمیمنطقه را اشغال کرده است، زمین

معیت ده کرد، شبکه معابر به نسبت تراکم جت شهری استفاها بتوان برای جبران کمبود خدماآن

های ویژه آنکه نفوذپذیری آن در درون بلوکها بسیار کم است و بهروز در منطقه و کثرت فعالیت

 شهری کارایی ندارد.
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 12مومی( در منطقه )ع یسطوح کاربری زمین شهر -5جدول 

 کاربری اصلی
مساحت 

 )هکتار(
 کاربری اصلی کلدرصد به

مساحت 

 ار()هکت
 کلدرصد به

 5/3 52 صنعتی و کارگاهی 32 479 مسکونی

 5 75 نگونقل و پارکیحمل  118 8/7مسکونی مختلط

 7/0 11 تأسیسات و تجهیزات شهری 7/12 190 تجاری

 8/3 56 زمین بایر 7/14 221 اداری و عمومی خدمات

فضای باز و سبز و 

 تفریحی
 8/15 238 هاشبکه راه 4 60

 100 1500 جمع کل

 1385، مهندسان مشاور باوندمأخذ: 

 

شهر تهران با توجه کالن 12های فراشهری در منطقه همچنین تحلیل وضعیت موجود کاربری

طقه را درصد( سطح من 25هکتار ) 325( گویای آن است که: کارکردهای فراشهری حدود 6جدول )

توان گفت که این کارکردها شهری مینحوه استقرار و وسعت کارکردهای فرا اند. در تحلیلپوشانده

ار رکزیت بازکنند. بنیان این ساختار بر مدرواقع ساختار فضایی و کارکردی این منطقه را ترسیم می

امتدادیافته است.  های پیرامونیهای تجاری در بخشهای آن به شکل راستهقرار دارد که انشعاب

ویژه دهد، بهبندی این ساختار را شکل میانهای اداری و حکومتی استخوهمچنین تمرکز فعالیت

اند و ارزشی ها و محورها اغلب در بافت و بناهای تاریخی مرکز شهر جای گرفتهآنکه این کانون

ها در منطقه بیانگر در هم دهند. سطوح گسترده انبارها و کارگاهها میدوچندان به این مجموعه

ه بسو و کاربری مسکونی از سوی دیگر است و یک ها با کاربری تجاری ازتنیدگی این فعالیت

های تجاری و سکونتی دانست، ها را فصل مشترک ناسازگاری میان فعالیتتوان آنتعبیری می

ای باید این فصل مشترک را شکل دهند. تغییر کاربری این آنکه خدمات مقیاس محلهحال

ر ی بالقوه برای جبران کمبودهای خدماتی دتواند امکانحال میعینهای ناسازگار و مزاحم درفعالیت

جا های آموزشی و آموزش عالی تأثیر چندانی بر ساختار فضایی منطقه بهها باشد. کاربریسطح محله

کند. ترکیب مقیاس درمانی نیز صدق میهای بزرگیاند، همین امر در مورد توزیع کاربرنگذاشته

سازد که توانی مهم برای توسعه ز شهری را نمایان میای خصلت مرکهای اصلی فرامنطقهاین فعالیت

 (.4شکل )کیفی منطقه است

 

 

 

                                           
وان که به عن بدیل شده،تبه کارگاه و انبار ( گریزی و عوامل دیگر جمعیت به دلیل)ای از سطوح مسکونی بخش قابل مالحظه -*

 مسکونی مختلط شناسایی شده است.
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 12سطوح و نسبت کارکردهای فراشهری در منطقه  -6جدول 

 کلدرصد به سطح )مترمربع( نوع کاربری کلدرصد به سطح )مترمربع( نوع کاربری

 65/2 85942 آموزشی 75/6 220178 فرهنگی ـ مذهبی

 40/1 45549 آموزش عالی 72/1 56365 ذیراییجهانگردی ـ پ

 90/2 94230 بهداشتی ـ درمانی 13/18 589379 اداری ـ حکومتی

 55/1 51236 کارگاهی 65/7 249191 فضای سبز

 85/19 645136 ونقل و انبارحمل 45/0 11313 تفریحی ـ ورزشی

 100 3248888 کل 95/36 1200369 تجاری

 1385، دمهندسان مشاور باونمأخذ: 

 

 
 هرانتشهر  12های شهری و فراشهری منطقه نقشه کاربری -4شکل 

 1385مأخذ: مهندسان مشاور باوند، 

 

ازنظر نحوه استفاده از زمین، سهم زیاد  12منطقه  ترین ویژگیهای استفاده از زمین: مهمویژگی

تی زیاد حنگاه اول کافی و ها در ح و سرانهرو، هرچند سطوهای فرا شهری در آن است. ازاینکاربری

یابد و برای جمعیت ساکن با های فراشهری این سطوح کاهش میرسد ولی با کسر کاربریبه نظر می

شده های زمین به تفکیک شهری و فراشهری معرفی( کاربری7)کمبود خدمات روبرو است. در جدول

در  طوح خدماتی موجوددرصد( س 4/65است. اطالعات جدول زیر مؤید آن است که سهم عمده )

ه، درصد سطوح خدماتی در مقیاس منطق 6/34منطقه مقیاس عملکردی فراشهری دارند و فقط 

 دهند.ناحیه و محله کارکرد ارائه می
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 شهر تهران 12 های فراشهری و شهری در منطقهقایسه سهم کاربریم -7جدول 

 نوع کاربری
 یسطح فراشهر
 )مترمربع(

 یسهم فراشهر
 )درصد(

 شهری سطح
 )مترمربع(

سهم شهری 
 )درصد(

 80/42 164752 20/57 220178 فرهنگی ـ مذهبی

جهانگردی ـ 
 پذیرایی

56365 79/67 26771 21/32 

 18/19 139794 82/80 589379 اداری

 92/53 291506 08/46 249191 فضای سبز

 12/87 76465 88/12 11313 تفریحی ـ ورزشی

 5 63806 95 1200369 تجاری
 47/73 238001 53/26 85942 وزشیآم

 - - 100 45549 آموزش عالی

 39/51 99615 61/48 94230 بهداشتی ـ درمانی

 6/89 434186 4/10 51236 کارگاهی
 2/22 183860 8/77 645136 ونقل و انبارحمل

 6/34 1718759 4/65 3248888 جمع کل

 1385، مهندسان مشاور باوندمأخذ: 

 

 های شهری و فراشهری،سنجش وضعیت متغیر کاربری یرهای پژوهش:تحلیل توصیفی متغ

 5/1-1) یهاضایی( از طریق دامنهف-محیطی و کالبدیبعد )اقتصادی، اجتماعی، زیست 4شامل 

بسیار پایدار(  5تا  6/4ر و پایدا 5/4تا  6/3نیمه پایدار،  5/3تا  6/2ناپایدار،  5/2تا 6/1بسیار ناپایدار، 

        شده است. نتایج نشان داد که وضعیت این( ارائه8نتایج حاصل در جدول ) شده است.انجام

شده ار ارزیابیدرصد( ناپاید 3/24)97درصد( نیمه پایدار،  3/73)293درصد( پایدار،  5/2)10متغیر

 12است؛ بنابراین نمره نهایی مشخص کرد که وضعیت متغیر کاربری زمین شهری در منطقه 

 5/3تا  6/2بین دامنه  سطحی لیکرت در 5، همراه با تمام ابعاد آن بر اساس طیف شهر تهرانکالن

ری در ابرابدهد، کمترین نیعنی نیمه پایدار قرار دارد. همچنین شاخص ضریب پراکندگی نشان می

( و بیشترین انحراف 243/0فضایی )-ها و یا ادراک جمعیت نمونه مربوط به بعد کالبدیتوزیع پاسخ

 ( است.270/0) یبری در توزیع مربوط به بعد اقتصادیا نابرا
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 شهر تهرانکالن 12های شهری و فراشهری در منطقه توزیع مقادیر متغیر کاربری -8جدول 

 متغیر و ابعاد
 بسیار

 پایدار
 پایدار

 نیمه

 پایدار
 ناپایدار

 بسیار

 ناپایدار
 میانگین جمع

 انحراف

 معیار

 ضریب

 پراکندگی

 اقتصادی
  17/2 400 37 259 101 3 - دادتع

587/0 

 

 متوسط 100 3/9 8/64 3/25 8/0 - درصد 270/0

 اجتماعی
 91/2 400 6 106 211 72 5 تعداد

740/0 254/0 
 متوسط 100 5/1 5/26 8/52 18 3/1 درصد

 محیطیزیست
 06/3 400 5 80 209 96 10 تعداد

766/0 
 

 متوسط 100 3/1 20 3/52 24 5/2 درصد 250/0

 ضاییف-کالبدی
 41/2 400 7 233 147 13 - تعداد

586/0 243/0 
 کم 100 8/1 3/58 8/36 3/3 - درصد

های کاربری

 شهری

 78/2 400 - 97 293 10 - تعداد
469/0 168/0 

 متوسط 100 - 3/24 3/73 5/2 - درصد

 نگارندگان محاسبات آماریمأخذ: 

 

منیت و اها، بعد )نظام فعالیت 8ای، از طریق رکرد محلهدر ادامه سنجش وضعیت متغیر کا

تحمل، پویایی و سازگاری، تنوع و دسترسی و خاطر مکانی، سرزندگی، ظرفیت قابلسالمت، تعلق

 6/3پایدار،  نیمه 5/3تا  6/2ناپایدار،  5/2تا  6/1بسیار ناپایدار،  5/1تا 1) یهاخدمات( از طریق دامنه

شده است. ( ارائه9شده است. نتایج حاصل در جدول )بسیار پایدار( انجام 5تا  6/4پایدار و  5/4تا 

ایدار و پدرصد( نیمه  8/73)295درصد( زیاد،  8/5) 23نتایج نشان داد که وضعیت این متغیر 

 شده است؛ بنابراین نمره نهایی مشخص کرد که سطحدرصد( ناپایدار ارزیابی 5/20)82درنهایت 

شهر تهران همراه با تمام ابعاد آن بر اساس طیف کالن 12ای در منطقه ارکرد محلهارزیابی متغیر ک

خص ضریب پایدار قرار دارد. همچنین شا یعنی نیمه 5/3تا  6/2سطحی لیکرت در بین دامنه  5

د بوط به بعها و یا ادراک جمعیت نمونه مردهد، کمترین نابرابری در توزیع پاسخپراکندگی نشان می

ویایی و ( و بیشترین انحراف یا نابرابری در توزیع مربوط به بعد پ225/0و خدمات ) دسترسی

 ( است.406/0) یسازگار
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 شهر تهرانکالن 12ای در منطقه ر متغیر کارکرد محلهتوزیع مقادی -9جدول 

 متغیر و ابعاد
 بسیار

 پایدار
 پایدار

 نیمه

 پایدار
 ناپایدار

 بسیار

 ناپایدار
 میانگین جمع

انحراف 

 معیار

ضریب 

 پراکندگی

 هانظام فعالیت
 30/3 400 10 69 129 172 20 تعداد

899/0 272/0 
 متوسط 100 5/2 3/17 3/32 43 5 درصد

امنیت و 

 سالمت

 36/2 400 50 182 139 29 - تعداد
793/0 336/0 

 کم 100 5/12 5/45 8/34 2/7 - درصد

خاطر تعلق

 مکانی

 69/2 400 27 156 140 68 9 تعداد
908/0 337/0 

 متوسط 100 8/6 39 35 17 3/2 درصد

 سرزندگی
 50/2 400 32 32 190 123 55 تعداد

828/0 331/0 
 کم 100 8/0 8/0 5/47 8/30 8/13 درصد

ظرفیت 

 تحملقابل

 07/3 400 38 62 154 124 22 تعداد
03/1 335/0 

 متوسط 100 5/9 5/15 5/38 31 5/5 درصد

یایی و پو

 سازگاری

 56/2 400 52 168 106 52 22 تعداد
04/1 406/0 

 متوسط 100 13 42 5/26 13 5/5 درصد

 تنوع
 68/2 400 9 137 225 29 - تعداد

637/0 237/0 
 متوسط 100 3/2 3/34 3/56 2/7 - درصد

دسترسی و 

 خدمات

 25/3 400 26 47 150 155 22 تعداد
961/0 225/0 

 متوسط 100 5/6 8/11 5/37 8/38 5/5 درصد

 کارکرد

 ایمحله

 85/2 400 - 82 295 23 - تعداد
491/0 172/0 

 متوسط 100 - 5/20 8/73 8/5 - درصد

 نگارندگان محاسبات آماریمأخذ: 

 

وتحلیل اثرگذاری ابعاد در این بخش به تجزیه :متغیرهای پژوهش: استنباطیتحلیل 

شده است. شهر تهران پرداختهکالن 12ای در منطقه کارکرد محله های شهری و فراشهری برکاربری

شده است. نتایج حاصل با توجه به جدول به این منظور از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده

( برای بعد اقتصادی برابر با B) bو مقدار  068/106( برابر با a( نشان داد که ضریب ثابت )10)

، 399/1فضایی برابر با  -و کالبدی 007/0محیطی برابر با ، زیست930/0با ، اجتماعی برابر 357/1

بعد   ،تأثیرگذارشود که از بین ابعاد آمده مشخص میدستآمده است. با توجه به نتایج بهدستبه

(، اجتماعی 007/0ای تأثیر نداشته و ابعاد اقتصادی )( بر کارکرد محله976/0محیطی )زیست

 bدهند. درنهایت با توجه به مقدار ( آن را تحت تأثیر قرار می000/0فضایی ) -ی( و کالبد000/0)

(Bبرای متغیر کاربری )توان بیان ، می537/0ای( برابر با ای و برون منطقه)درون منطقه یهای شهر

شهر تهران کالن 12ای منطقه ( بر کارکرد محله000/0)P-value کرد که تأثیر این متغیر با میزان

شده است که رابطه خطّی بین دو متغیر ( مشخص4دار است. همچنین در نمودار پراکنش )عنیم
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طور مستقیم و در به وجود دارد. خطّی بودن بدین دلیل است که جهت کلی و روند کلی پاسخگویان

 جهت است.یک

 
 ایشدت تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر کارکرد محله -10جدول 

 aضرایب 

 مدل
 ضرایب استانداردشده استاندارد نشدهضرایب 

t P-value 
B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 068/106 658/8 - 25/12 000/0 

 007/0 -706/2 -/132 501/0 -357/1 اقتصادی

 000/0 035/4 194/0 230/0 930/0 اجتماعی

 976/0 031/0 001/0 217/0 007/0 محیطیزیست

 000/0 741/4 232/0 295/0 399/1 فضایی-کالبدی

های کاربری

 زمین
537/0 26/1 209/0 266/4 000/0 

aای. متغیر وابسته: کارکرد محله 

 نگارندگان محاسبات آماریمأخذ: 

 

 
 ایهای شهری بر کارکرد محلهربریبینی کاخط رگرسیون برای پیش -4شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه -6

شده و امروزه مکان تمرکز در میانه کالبدی این شهر واقع تقریبشهر تهران بهکالن 12منطقه 

های تجاری، اداری، سیاسی و ... شهر تهران است. این منطقه عالوه بر اینکه در بسیاری از فعالیت

دهد، در مقیاس ملی های فعالیتی شهر تهران را تشکیل میترین پهنهای یکی از مهممقیاس منطقه

های اده بوده و دارای تعامالت مستقیم و غیرمستقیم بسیاری با حوزهالعنیز دارای اهمیتی فوق

فردی است های منحصربهدارای ویژگی شهر تهرانکالن 12فعالیتی ملی است. از این لحاظ منطقه 
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سازد. بافت تاریخی آن را از سایر مناطق شهری تهران، متمایز می ،ایکه هرگونه مداخله توسعه

های جواریهای نامتجانس در تمام منطقه، همفرسوده، گسترش کاربری ارزشمند در کنار بافت

ای و عملکردهای فراشهری، شکاف و نابرابری بین محالت در عین عمومیت، محلی و منطقه

حال این منطقه، ها است. درعیننشینی و درهم تنیدگی مسائل در گستره منطقه ازجمله ویژگیهم

تر، تاریخ و هویت شهری به نام رود؛ به عبارت روشنشمار میبهترین معرف شهر تهران نیز به 

شود و شود که بسیاری از عملکردهای پایتخت در آن ایفا میبرگرده جایی حمل می« طهران»

نشین را هم "مانیزیست شهری زنده"و  "زیست شهری باکیفیت"برخورداری و نابرخورداری، 

هکتار یعنی  479هکتار،  1600ین است که از مجموع بیانگر ا از تحقیقساخته است. نتایج حاصل 

های های شهری به کاربری مسکونی اختصاص دارد. در بخش کاربریدرصد کل کاربری 30

مترمربع کاربری تجاری با مجموع  3248888ها گویای آن است که از مجموع فراشهری هم یافته

به خود اختصاص داده است. در های فراشهری را درصد کل کاربری 95/36مترمربع  1200369

های زمین مشخص شد که سطح ارزیابی متغیر کاربری بخش تحلیل توصیفی و سنجش کاربری

شهر تهران، نیمه پایدار است. بیشترین پراکندگی کالن 12)شهری و فراشهری( در منطقه  نیزم

 بعددگی مربوط به فضایی و بیشترین انحراف یا نابرابری در توزیع پراکن-کالبدی بعدمرتبط با 

ای نیز، نیمه پایدار است و کمترین نابرابری مربوط اقتصادی است. سطح ارزیابی متغیر کارکرد محله

به بعد دسترسی و خدمات و بیشترین انحراف مربوط به بعد پویایی و سازگاری است. همچنین 

ای نشان داد که بعد ههای شهری و فراشهری بر کارکرد محلهای حاصل در بخش پیامد کاربرییافته

فضایی آن را  -ای تأثیر نداشته و ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدیمحیطی بر کارکرد محلهزیست

های شهری و ( برای متغیر کاربریB) bدهند. درنهایت با توجه به مقدار تحت تأثیر قرار می

ای منطقه ( بر کارکرد محله000/0)P-value توان بیان کرد که تأثیر این متغیر با میزانفراشهری می

 .دار استشهر تهران معنیکالن 12

( در یک راستا 1397با مطالعه مشکینی و همکاران)های پژوهش نتیجه مقایسه حاصل از یافته 

باشد زیرا، این محققین در مطالعه خود مشخص کردند که پایداری ناشی از تغییرات کاربری در می

های نیست و دارای سطوح متفاوت پایداری می باشند. نتایج با یافتههمه محله های شهری یکسان 

( هماهنگ است. این پژوهشگران در مطالعه خود که همراستا با مقاله 1396صفاری و همکاران)

در  هایمورد مطالعه از نظر سطح کاربر یهامحله یاصول ساختارحاضر است، نشان دادند که 

(، 1396مطالعه عیسی لو همکاران) .کندیرا فراهم نم ینسب رفاه و خدمات الزم و باشدیمناسب نم

در یک راستا با نتایج مقاله حاضر قرار دارد؛ چون این محققین در مطالعه خود به این نتیجه دست 

بایست  یو م متفاوت استمحله  اسیدر مق ها یدر رابطه با تنوع کاربر یامحلهی پایداریافتند که 

 محیطی انجام مقضیات تناسب به و یکپارچه و همگن ی بصورتمناطق شهر و ینواح یبرنامه ریز

( است؛ این محققین 1394همچنین نتایج هماهنگ با مطالعه کاشفی دوست  و حاجی نژاد) .گیرد
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ها در سطح شهری یکسان نیست آن توزیع نحوة ها،کاربری سرانۀ کمبود  مشخص کردند که عالوه بر

 (،1393خادمی و همکاران )تری قابل مشاهده است و در نهایت نتایج و در برخی محالت کمبود بیش

نیستند؛  برخوردار اراضی کاربری در یکسانی پایداری از مختلف محالت سطح شهر که نشان دادند در

 با نتایج مقاله حاضر همراستا و هماهنگ است. 

یدار سعه پامفهوم تو با مطرح شدنتوان بیان کرد که در پایان با توجه به نتایج مقایسه می

ه عوامل باستفاده بهینه و پایدار از زمین با توجه  هایشهری، کاربری زمین به سمت دیدگاه

حدودیت های مغیره متمایل شده است. امروزه با توجه به نارسایی و  اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و

، زمین ضایی کاربریهای تعیین معیارها و ضوابط فمعیارهای کمی، مهمترین تحول در روش جدی

یکرد توسعه این راستا، رو در ها است.کاربریاستفاده از شاخص های اجتماعی و کیفی در تدوین 

ه تبع آن در مهم بنوین در برنامه ریزی شهری و  پایدار با تاکید بر استفاده بهینه از زمین، نگرشی

یکی از  ،گاهدیدتوجه به این  با .ریزی کاربری اراضی ارائه کرده است ترین رکن آن یعنی برنامه

اشهری، ایجاد های شهری و فرریزی کاربریهای مؤثر برای تکامل برنامهترین اهرممهم

 )اقتصادی، اجتماعی، یهای الزم برای آن یعنی توجه به ابعاد توسعه پایدار شهرشرطپیش

ورت صهستند و در  های زمینضایی( است. این ابعاد اهداف کالن کاربریف-محیطی و کالبدیزیست

ای که استفاده از منابع را گونه)به یهرشها، تأمین هزینه خدمات ریزی آنتوجه کافی به برنامه

    ین بعادل کند( پایدار شده و ایجاد برابری و تنسبت به منافع اقتصادی و اجتماعی بهینه می

ف ترین اهداکه از مهم های مختلف درآمدی در برخورداری از زمین، مسکن و خدمات شهریگروه

الن هداف کاای شهری است، مهیا شده و پیامد نهایی آن دستیابی به کاربری زمین در سطح محله

این  وان بهتای خواهد شد. در این راستا میهای شهری و فراشهری و همچنین توسعه محلهکاربری

هری و شریزی ه برنامهملاز جریزی و ی برنامههاگیری نهایی کرد که امروزه دیدگاهصورت نتیجه

زیست گرایش پیداکرده و های کیفی، عدالت اجتماعی و محیطکاربری اراضی شهری به سمت جنبه

جانبه در شهر و شده فوق به توسعه پایدار و همهها مطرحکوشند با تکیه بر این ابعاد و شاخصمی

 .ماینده زندگی مطلوب یار نهای آن دست یابند و بتوانند شهروندان را در دستیابی بمحله

ژوهش تای پدرنهایت با توجه به نتیجه نهایی حاصل پیشنهادها و رهنمودهای کاربردی در راس

 شود:حاضر ارائه می

 ؛شهربا ساختار کالن یوندیتقویت الگوی کالبدی مرکز شهری در هم پ 

 ؛طقی کارکردهای مرکز شهریمنظور توزیع منهای مختلط بهتشویق کاربری 

 ز ایجادکار پرهیز اشهری و تأمین دسترسی سواره )با راه یهازایش نفوذپذیری به درون بلوکاف 

 ؛مسیرهای عبوری(

 ؛طقهحیه و مندر اداره محله، نا یردولتیغ یهامشارکت دادن مردم، نهادهای مدنی و سازمان 



 1397ی هفدهم، زمستان پنجم، شمارهعات ساختار و کارکرد شهری، سال .. فصلنامه مطال.............164

 

 برتر و افزایشهای اقتصادی منظور جذب فعالیتفراهم آوردن امکانات تداوم و تحول کالبدی به 

 و اشتغال متناسب با نقش و شأن مرکز شهر به منطقه یهافرصت

 مرکز  یهانیافزوده زممنظور استفاده از ارزشها بهکارهای مشارکتی در اجرای پروژهایجاد راه

 .هتوان و تحریک توسعه در منطقشهری به نفع ساکنان کم
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 منابع و مأخذ -7

رات انتشا ها(،ریزی کاربری زمین شهری)مجموعه مقالهبرنامه(، 1395ک پور، ناصر)بر .1

 450مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر  تهران، معاونت علم و فناوری، چاپ اول، ص

راکز (، مطالعه تطبیقی م1396بیضائی، میترا، شکیبا، امین، نقصان محمدی، محمدرضا ) .2

)مطالعه  FMEAایده آل با رویکرد تحلیلی  های مرکز محلهای شهر یزد بر مبنای شاخصمحله

 نامهفصلموردی: مرکز محله یعقوبی در بافت تاریخی و پشت سیلو در بافت جدید شهر یزد(، 

 16-3، صص 25، شماره 7، دوره مطالعات شهری

 های شهر و پیرامون،نظریه(، 1393پاپلی یزدی، محمدحسین، رجبی سناجردی حسین ) .3

 ها )سمت(.ان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهناشر سازم

 یهانظام (، بررسی تطبیقی1393) هیزاده مقدم، فتحی، سم اسیپژوهان، موسی، نصرالدین، ال 4

 یهافصلنامه پژوهشمدرنیسم، کاربری زمین شهری از دیدگاه دو پارادایم مدرنیسم و پست

 36-17، صص 2، شماره 45، دوره جغرافیای انسانی

اراضی در شهر  (، مهاجرت و تغییر کاربری1390) بایو پرنون، ز ینیالدفیپوراحمد، احمد، س .5

 -152سال دوم، شماره پنجم، صص فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، اسالمشهر، 

131. 

جانب های زندگی جمعی و خصوصی بهعرصه(، 1371چرمایف، سرچ، کریستوفر، الکساندر ) .6

 ، ترجمه منوچهر مزینی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.نییک معماری انسا

رابری تحلیل ناب(، 1387حاتمی نژاد، حسین، فرهودی، رحمت اله، محمدپورجابری، مرتضی ) .7

 فصلنامههای خدمات شهری )موردمطالعه: شهر اسفراین(، اجتماعی در برخورداری از کاربری

 .71-65، صص 65ره ، شما40، دوره های جغرافیای انسانیپژوهش

شر ناهای شهری، چاپ اول، سرانه کاربری(، 1386) قهی، صدیمحسن، مسائل دیحبیبی، س .8

 72سازمان ملی زمین و مسکن، ص 

لی بر (، تحلی1389حسین زاده دلیر، کریم، سرور، رحیم، بجانی، حسین، احمدی، توحید ) .9

(، 1383-1387های )طی سال از دیدگاه توسعه پایدار های اراضی شهر تبریزتحوالت کاربری

 50-41، صص 28دوره، شماره  فصلنامه جغرافیایی سرزمین،

ر طرح د(، بررسی تغییرات کاربری اراضی شهری 1386حسین زاده دلیر،کریم، ملکی، سعید ) .10

شماره  ای.مجله جغرافیا و توسعه ناحیه، 1382-1372جامع و تفصیلی شهر ایالم طی دهه 

 .93-65هشتم، صص 



 1397ی هفدهم، زمستان پنجم، شمارهعات ساختار و کارکرد شهری، سال .. فصلنامه مطال.............166

 

ن ارزیابی پایداری کاربری زمی (،1393مد )نویی، محمود، مسعود، محسمیه، قلعه خادمی، .11

 حیط،مفصلنامه آمایش شهری با تأکید بر حفاظت از آثار تاریخی )نمونه موردی شهر شوش(، 

 .36-21، صص 27، شماره 7دوره 

 شارات سمت.انت، تهران ،شناسی شهریجامعه(. 1390ربانی، رسول، وحیدا، فریدون ) .12

ای با رویکرد های توسعه پایدار محله(، مروری بر سیاست1389) یرضازاده، راضیه، سلسله، عل .13

، دوره یلنامه نامه معماری و شهرسازفصهای اجتماعی و کالبدی، دارایی مبنا و تأکید بر سرمایه

 140-121، صص 4، شماره 2

ابی کاربری اراضی ی و ارزیبررس (،1394اصغر )رضایی، زهره، غضنفر پور، حسین، عبدالهی، علی .14

پژوهشی -فصلنامه علمی، GISدر محیط  LQگانه شهر شیراز با استفاده از مدل  9مناطق 

 82-63، صص 1، شماره 5دوره  ریزی فضایی،برنامه

چاپ اول؛ انتشارات منشی؛  هری،شریزی کاربری اراضی (، برنامه1381) یرضویان، محمدتق .15

 .12ص 

 انتشارات دانشگاه یزد شهری، ریزی کاربری اراضیبرنامه (،1381زیاری، کرامت اله ) .16

ابی میزان تحقق (، ارزی1393زاده، مریم، رادمنش، معصومه، ویسی، رضا ) رانوندیسجادی، ژیال، ب .17

شهر دورود،  های توسعه شهری با تأکید بر کاربری فضای سبز مطالعه موردی:کاربری زمین در طرح

 .56-45، صص 1سال اول، شماره  ،های منظر شهردو فصلنامه پژوهش

نتشارات دانشگاه شیراز، چاپ ا ریزی کاربری زمین شهری،برنامه(، 1395) یسلطانی، عل .18

 .495اول، ص 

انتشارات پرهام نقش،  ،21ریزی شهری در قرن های برنامهنظریه(، 1394شورچه، محمود ) .19

 .468چاپ دوم، صص 

ریزی کاربری اراضی و مکان (، برنامه1394) یسیصحرائی جویباری، احمد، ابراهیم زاده، ع .20

ه موردی: ( )مطالعGISگزینی بهینه در محالت شهری با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی )

، 24، دوره ژوهشی اطالعات جغرافیایی )سپهر(پ-فصلنامه علمیشهر زاهدان(،  47محله 

 .93-77، صص 94شماره 

نو در  یهاشهیاند(، 1393دیان مصمم، حسن )صرافی، مظفر، توکلی نیا، جمیله، محم .21

 .303ناشر شورای اسالمی شهر تهران، چاپ اول، ص  ریزی شهری،برنامه

    (، ارزیابی سطح و سرانه 1396راد، علی، شمس، مجید، ملک حسینی، عباس )صفاری .22

، ت(رش های خدماتی در مقیاس محالت شهری )مطالعه موردی: محالت جدید و قدیمی شهرکاربری

، 3، شماره 12، دوره انسانی یهااهسکونتگ -ریزیفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات برنامه

 .519-501، صص 40 یاپیشماره پ
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در  C.B.D اضی(، تحلیلی بر کاربری ار1391ضرابی؛ اصغر، رنجبرنیا؛ بهزاد، علی زاده، جابر ) .23

هشت  نمونۀ موردی: منطقه(، GIS) ییایز سیستم اطالعات جغرافاشهرهای ایران با استفاده کالن

 .104-81، صص 2، شماره 2دوره  ریزی فضایی،فصلنامه برنامهشهر تبریز، 

مرکزی  (، سنجش پتانسیل توسعه میان افزا در بافت1394طبیبیان، منوچهر، غنی، فریده ) .24

 .943-964، صص 4، شماره 41، دوره شناسیمحیط فصلنامهتهران، 

له و بررسی نظری مفهوم مح (.1389توکلی نیا، جمیله ) عبدالهی، مجید، صرافی، مظفر، .25

، های جغرافیای انسانیژوهشپفصلنامه های شهری ایران، بازتعریف آن با تأکید بر شرایط محله

 .83-102، صص 72شماره 

ها و سنجش اثرات (، ترکیب کاربری1396الدین، فنی، زهره، دوستی، بهزاد )عیسی لو، شهاب .26

فصلنامه مطالعات ـ شهر تهران(،  )مورد شناسی: محله ولنجک و دروسه مبنا آن در پایداری محل

 .74-59، صص 31، شماره 9دوره  مدیریت شهری،

توسعۀ  ردکیبا رو یشهر یاراض یکاربر یابیارز(، 1394ی)عل، نژاد یحاج ،منید ،دوست یکاشف .27

 94-71 صص، 1ماره ، ش7دوره  فصلنامه آمایش سرزمین،، (رانشهری)مورد مطالعه: پ داریپا

سازی و ارزیابی کارایی سنسورهای هوشمند و آتوماتای شبیه(، 1384کیانی، اکبر ) .28

رساله  شهر تهران(،سلولی در تحلیل کاربری فیزیکی ابر نقشه شهر )مطالعه موردی کالن

وم علانشکده ریزی شهری، استاد راهنما: دکتر اکبر پرهیزگار، ددوره دکتری رشته جغرافیا و برنامه
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