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Abstract 
Following industrialization in developing countries such as Iran, increasing urban 
population and lack of proper planning for the establishment of this population 
and most importantly, the use of zoning policies, several problems arose in the 
structure of cities, including the loss of diversity. Following these developments, 
neighborhoods lost their main function in the new cities and has become a 
dormitory for residents, which is a major problem in cities. Shahin-Shahr, as one 
of the new cities is no exception. In this city, the lack of diversity in physical 
activity structure of the neighborhoods has caused some neighborhoods to 
become dormitories for residents and some neighborhoods with high density of 
daily activities to attract a large population. Accordingly, it is necessary to identify 
the factors that increase diversity in cities. For this reason, the present study aims 
to analyze the factors affecting physical-functional diversity in Shahin Shahr 
neighborhoods using a descriptive-analytical method. To achieve this goal, 
diversity indices were first extracted and 377 questionnaires were distributed 
among residents of Shahin Shahr and the results were analyzed using structural 
equation modeling and Amos Graphic Software. The results show that the factors 
of access to land-uses, housing diversity, security and physical communication 
have a high correlation with regression weights of 0.926, 0.852, 0.783 and physical 
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relationship with a regression weight of 0.435 has a moderate correlation with 
diversity. 

Extended Abstract 
1. Introduction 
With the arrival of industrialization in 
developing countries in the middle of the 
twentieth century, production and income 
in cities increased.  This  led to the 
increasing demand for urban services, as 
well as increasing number of cities 
(Pumain, 2003: 8)  and urban population 
(Charlotte et al., 2007: 219). The increased 
population, along with the inefficiencies of 
urban management, has caused disorders 
in the spatial development of cities 
(Gharkhloo & Zanganeh Shahraki, 2009: 
28-27). For this reason, the idea of 
developing new cities to solve the 
problems of large cities in the world 
spread (Leonard, 1993: 23).  The 
phenomenon of new cities in Iran was 
introduced after the Islamic Revolution. 
The main mission of these cities is to 
decentralize and absorb the population 
overflow of metropolises (Gharkhloo, 
2008: 23). However, due to the ignorance 
of all these factors, they have become 
dormitories to which citizens do not have 
a sense of belonging and most of them 
meet their needs in the metropolis 
(Mehdizadeh et al., 2009: 84). In Shahin 
Shahr, as one of the new cities located 24 
km far from Isfahan, the lack of diverse 
activities in some neighborhoods and the 
high density of some activity in other 
neighborhoods is a major problem that 
reduces vitality and dynamism in the 
neighborhoods of this city. The main 
solution to this problem is to identify the 
factors affecting the diversification of 
neighborhoods. Therefore, the main 
purpose of this study is to identify and 

analyze the factors affecting the 
diversification of the physical-functional 
structure of Shahin Shahr neighborhoods. 

2. Research Methodology 
The present applied research applies a 
descriptive-analytical method and collects 
data through library and field studies. The 
statistical population includes the 
residents of Shahin Shahr neighborhoods. 
The number of samples was determined 
377 based on random sampling and 
Cochran's formula with 95% confidence. 
To analyze the status of physical-
functional diversity indices of 
neighborhoods, factor analysis method 
and AMOS graphic software have been 
used. 

3. Research Findings 
The covariance between the main factors 
of this study based on regression weight 
analysis, critical ratio and significance 
level has been obtained as follows: 

Route1: Considering the standard 
estimate (0.852), the critical ratio and its 
level of significance, it is concluded that 
there is a significant relationship between 
the index of access to land-use and 
diversity. 

Route2: In this route, the standard 
estimate (0.783), the critical ratio and the 
level of significance indicate that there is a 
significant positive relationship between 
diversity and housing diversity. 

Route3: Based on the standard estimate 
(0.783), the critical ratio and the level of 
significance, it can be concluded that 
there is a significant relationship between 
diversity and security. It should be noted 
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that the correlation between these two 
indicators is higher than other indicators. 

Route4: The relationship between 
diversity and physical relationship is 

significant based on the amount of factor 
load and standard estimate critical 
coefficient. 

 
Table  1 Regression weights of diversity indices 

P C.R. S.E. Standard Estimate Estimate Route 

   0.852 1 Diversity <- Access to Land-use 

*** 3.55 0.728 0.783 2.94 Diversity <- Housing Diversity 
0.005 2.79 0.539 0.926 1.503 Diversity <- Security 
0.004 2.87 0.291 0.435 0.834 Diversity <- Physical communication 

 

4. Conclusion 
The results of structural equation 
modeling in Shahin Shahr neighborhoods 
show that the four factors of access to 
land-uses, housing diversity, security and 
physical communication have a positive 
and significant relationship with diversity. 
Among these factors, security, access to 
land-uses and diversity of housing with 
regression weights of 0.926, 0.852, 0.783 
have a high correlation with diversity and 
the physical relationship factor with a 
regression weight of 0.435 has a moderate 
correlation with diversity. Therefore, to 
increase diversity in this city, security 
indicators, access to land-uses, housing 
diversity and physical communication 
should be considered, respectively. In 
addition, the results of using this model in 
relation to the variables of each index 
show that access to cultural, sports, 
leisure and green space uses in access 
index, age, type and area of residential 
units in housing diversity index, variety of 
activities for different age groups and 
attractive showcases in security index and 
bus speed and destination in physical 
index are highly correlated with the 
indices. 
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 چکیده
  شهرنشین  جمعیت  افزایش  ایران،  ازجمله  توسعه  درحال  کشورهای  در  شدن  صنعتی  موج  دنبال  به

یح  ریزی  برنامه  عدم  و ستقرار  برای  صح تر  همه  از  و  جمعیت  این  ا   های   سیاست  از  استفاده  مهم
ندی،  منطقه ت   از  به  توان  می  جمله  از   که  آمد  وجود  به  شهرها  ساختار  در  متعددی  مشکالت  ب   دس

گی  و  پویایی  فعالیتی،  تنوع  رفتن  که   محله  تحوالت،  این  دنبال  به.  کرد  اشاره  شهری  محالت  در  سرزند
ی  شناخته  شهری   جامعه  از  شده  کوچک  نمادی  عنوان  به  همواره  ایران  سنتی  شهرهای  در  شد   م

ی  خوابگاهی به و داد دست از جدید شهرهای در را خود اصلی کارکرد  است شده تبدیل ساکنان برا
  از یکی عنوان به شهر شاهین.  است مطرح شهرها در اساسی معضل یک عنوان به موضوع این که

ثنی  امر  این   از  جدید  شهرهای بوده،  مست  محالت   فعالیتی-کالبدی  ساختار  در  تنوع  عدم  شهر  این  در  ن
 با   محالت  برخی  و   شوند  تبدیل  ساکنان  برای  خوابگاهی  عنوان  به  محالت  از  برخی  که   شده  باعث

ی   اساس  این  بر.  کنند  جذب  خود  سمت  به  را  زیادی  جمعیت  روزانه  فعالیتی  باالی  تراکم   شناسای
  یکدیگر  بر  عوامل  این   اثرگذاری  میزان  و   شوند  می  شهرها  سطح  در  تنوع  افزایش  باعث  که  عواملی

  عملکردی-کالبدی  تنوع  بر  موثر  عوامل  تحلیل هدف  با  حاضر  پژوهش  دلیل  همین به.  است  ضروری
ی  منظور  به.  است  شده  انجام  تحلیلی-توصیفی  روش  با  شهر  شاهین  محالت  در یاب   این   به  دست

  ساکنان   بین  در  پرسشنامه  377   تعداد  و  گردید  استخراج  پذیری  تنوع   های  شاخص  ابتدا  هدف،
ی  معادالت  مدلسازی  از  استفاده  با  آن  نتایج  و  توزیع  شهر  شاهین  افزار  نرم  از  استفاده  با  و  ساختار

Amos Graphic  کاربری   به   دسترسی  عوامل  که   است  آن  دهنده  نشان  پژوهش  نتایج.  شد  تحلیل  
 این  بین  از.  هستند  تنوع  با  معنادار  و  مثبت  ارتباط  دارای  فیزیکی  ارتباط  و  امنیت  مسکن،  تنوع  ها،

  ، 0.852  ،0.926  رگرسیونی  وزن  با  ترتیب   به   مسکن  تنوع  و   ها  کاربری   به  دسترسی  امنیت،  عوامل،
ع  با  باال  همبستگی  دارای  0.783  همبستگی  دارای  0.435  رگرسیونی  وزن  با  فیزیکی  ارتباط  و  تنو

 . است تنوع با متوسط
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 مقدمه 1
  ديرباز   از  بشر  دستاوردهاي   از   يکي   عنوان   به   شهر

  قرن   ابتداي  از  ليکن   است،  بوده   هاتمدن   موردتوجه
  به   جديدتري   شکل   شهري  مسائل   به   توجه   نوزدهم

  ورود   با(.  64:  2014  ،1يوسفيان  و   قدمي) گرفت  خود
  به   نوزدهم  قرن  ابتداي  از  شدن   صنعتي  موج

  به   بيستم   قرن   اواسط   از   و   يافته   توسعه   کشورهاي 
  شهرها   در  درآمد  و  توليد  توسعه،  درحال   کشورهاي

  براي  تقاضا افزايش باعث  موضوع اين يافت  افزايش
  شهرها   اندازه  و  تعداد  روند  اين.  گرديد  شهري  خدمات

  و (  Pumain, 2003:8)   برد   باال   کشورها   اين   در   را
  کشورها   اين  در   شهرنشين  جمعيت  افزايش   باعث 

  فضايي   ساختار  شهر،  گسترش  نوع  اين.  شد
  دگرگون   زيادي   حدود  تا   را  بشر   هاي   سکونتگاه 

  تغييرات  باعث   پيشران   نيروي   عنوان   به   و   ساخت 
 شد  جهان   شهرهاي   اراضي   کاربري  در   وسيعي

(Charlotte et all, 2007 :219  .) اين   واقع   در  
  حـوزه   هاي ناكارآمدي  كنار   در   جمعيت   افزايش 

  در   كشور  كـالن  مـديريت  و   شـهري مـديريت
  شـهري،  مسكن  و زمين  اقتصاد  هدايت  و  ريزي برنامه

  با   را  ايران  شهرهاي   كالبـدي  فضـايي   توسـعه  رونـد
  قرخلو ) است  ساخته روروبه  متعددي  هاينابساماني 

  مشخص   از   که(  28-27:  2009  ،2شهرکي   زنگنه  و
  هاي ظرفيت   و   امکانات  کمبود  به   توان مي  ها آن  ترين

  اتالف   زمين،  رفت  هدر  رويي،پراکنده  محيطي،زيست
  از   مراتبي   سلسله  فقدان  اکولوژيک،  ارزش   با   اراضي 

  تراکم،  نامناسب  توزيع   شهري،   خدمات   فعاليتي  مراکز
  گزینی   جدایی  شهری،  هایفعالیت  در  تنوععدم

  و    ناکارا  دسترسي  شبكه  و  اجتماعی   -اقتصادی
 ،3نژاد عرب)  نمود   اشاره  آن  با  مرتبط  هاي  آلودگي

  حل   براي   جديد   شهرهاي   ایده  دلیل  همین  به(.  2012
  شهرهاي   محيطي  و  اقتصادي  اجتماعي،  مشكالت

  سراسر   در  بسرعت   ايناحيه  توسعه  ابزار   با   بزرگ
  پديده (.  Leonard, 1993:23)يافت  گسترش   جهان 

 
1 Ghadami & Yousefian 
2 Gharkhloo & Zanganeh Shahraki 
3 Arab Nejad 

  اسالمي   انقالب  از  پس  نیز  ايران  در  جديد  شهرهاي
  ناشي   و   بزرگ   شهرهاي   سرريز   جذب   منظور  به   عمدتا  

.  شد  مطرح  60  دهه   در  جمعيتي  يكباره  افزايش   از
  تأمین   بـود   قـرار   جديد  شهرهاي   این   اصلی   رسالت

  و   شهروندان  براي   امنيت  و  آسايش   پنـاه  در  رفـاه
  و   شهرهاكالن  جمعيتي  سرريز   جذب  و  تمركززدايي 

  كيفيت   بردن  باال  منظور  بـه  هاآن  فعاليتي  بار   كاهش
  ناحيه   در   فعاليت   و  جمعيت  ساماندهي   و   زندگي

پناهنده   قرخلو)  آیدمی  شمار  به  شهري،  ،4خواه و 
  درنظر  عدم  سبب  به  جديد  شهرهاي  اما(.  23:  2008
  به  تبديل شده، ایجاد مشكالت و عوامل همه گرفتن

  تعلق   حس  شهروندان  كه   شده  شبانه   هاييخوابگاه 
  جمله   از   خود   نيازهاي   بیشتر  و  ندارند  آن   به  نسبت 

  کالنشهر   در  را  اجتماعي  تعامالت  و  تفريح،خريد   كار،
  است   شده  تبدیل  جدی  معضلی  به  و  كنندمي  برآورده

سراج   مهدی)   در(.  84:   5،2009همکاران  و   زاده 
  جدید   شهرهای   از   یکی   عنوان   به   نیز  شهرشاهین

  نبود   اصفهان،  شهر  کیلومتری  24در   واقع  ایران
  حتی   که  محالت  برخی  در  متنوع  هایفعالیت

  و  نیستند  محالت  ساکنان  روزانه  نیازهای  پاسخگوی
  مانند )  خاص   فعالیت  یک  باالی   تراکم   عوض   در 

  باعث   که  دیگر،  محالت  برخی  در(  آموزشی  تجاری،
  از   استفاده   برای  محالت  این   به  جمعیت  جذب

  است،   شده  محالت   این  مختلف  خدمات  و  امکانات
  درواقع .  است  مطرح   اساسی  معضل  یک   عنوان  به

  هایی بخش   گاها    که  محالت  از  برخي  شهر  این  در
  گرفته  شکل   شهرک   عنوان  با   و  شهر  از   جدا   و   پراکنده 

  تبديل   ساکنان   براي   خوابگاهي  محالت  صورت  به
  با   های زمین  که  است  حالی   در  این .  است  شده

  در   خصوصی   و   دولتی   های مالکیت  با   زیاد   وسعت
  استفاده   بدون  و  شده  رها  شهر  دیگر  هایبخش

  و   سرزندگی   کاهش  باعث  موضوع   این  است   مانده
  راهکار .  است  شهر  این  محالت   این  از  برخی  در  پویایی

  عوامل   شناسایی  مشکل  این   از  رفت   برون  برای   اصلی 
  دليل   همين  به.  است  محالت  به  بخشیتنوع  بر  مؤثر

4 Gharkhloo & Panahandehkhah 
5 Mehdizadeh Siraj et al 
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  تحلیل  و  شناسایی  حاضر  پژوهش  در  اصلي  هدف
  - کالبدی  ساختار   به  بخشی تنوع   بر  مؤثر   عوامل

  پاسخگویی   برای  و  شهر  شاهین  محالت  در  فعالیتی
 :   است زیر سواالت  به

  ساختار   به  بخشی تنوع   بر  مؤثر  هایشاخص  •
 است؟  کدام  فعالیتی - کالبدی

  ساختار   به  بخشی تنوع  های شاخص  وضعیت   •
  چگونه   شهرشاهین  محالت  در  فعالیتی  -کالبدی

 است؟

  به  بخشیتنوع  بر  مؤثر  هایشاخص   بین  ارتباط  •
  چه   به  شهرشاهین  محالت  فعالیتی –  کالبدی   ساختار

 است؟ میزان

مبانی پیشینه تحقیق و  2
 نظری 

 پیشینه تحقیق  2.1
  جدید   شهرهای   در   خصوص   به  شهرها   در   تنوع   عدم 

  باره   این  در   نیز  زیادی   افراد  که است  جدی  ایمسأله
که در اینجا به چند    اندپرداخته   تحقیق  و  پژوهش  به

 :  شده است  اشاره ها پژوهش  مورد از این 

  »سنجش   عنوان  با  پژوهشی   در  2007  ،  کجتازی 
  سنجش   برای   شهری  سطوح   بودن  چندعملکردی

  فضایی   هایشاخص  از  کوزوو«  فوشه  شهر  وضعیت
  نتایج .  است  کرده   استفاده  زمان  و   تنوع   تراکم،   فاصله،

  کوزوو   فوشه  شهر   در   ها شاخص  این   از   استفاده
  در   هاشاخص  متعادل این  توزیع  عدم  یدهندهنشان 

تحقیقی    شهر  سطح این  نتایج  عبارتی  به  است. 
کوزوو    فوشه  شهر  که  است  آن  دهنده  نشان 

 ندارد.  را شهر چندعملکردی خصوصیت 

  عنوان   با   پژوهشي   در   2013  همکاران،  و   ژانگ
  از   استفاده  با  عملکردي  مراکز  فضايي  ساختار  »تعيين

 تعيين  هدف   با    سنگاپور«   محدوده   در   سفر  اطالعات 
  آن   ارتباط   و  توکيو  شهر  کارکردي   مراکز  فضايي   ساختار

  نموده   استفاده مرکزيت  و  جذابيت شاخص  دو از  ها
  بين   رابطه   ايجاد  شاخص  اين   اصلي   ايده.  است

  شهري   فرم   و(  تنوع  و  تراکم  توزيع،)فعاليت  الگوهاي 
  در   سفر   با   مرتبط   اطالعات  منظور   اين   براي .  است

  و   شهري  ساختار  آن  تغيير  از  که  مختلف  هاي  سال 
  شده   استفاده  شود،  مي  داده  تشخيص  فعاليتي  مراکز

  و   مرکزيت  هاي  شاخص  مقاله  اين  در   واقع  در.  است
  با   مقايسه  و  شهري  مراکز  شناسايي  براي  جذابيت

  است   گرفته  قرار  استفاده  مورد  شهري  مناطق  ساير
  ساختار   بر  مرکزيت  اين  تاثير  تعيين  منظور  به  و

  شده   استفاده  سفر  به  مربوط  هاي   داده   از  نيز  فضايي
  هاي  سال  بين در   سنگاپور براي  مطالعات اين . است

  ساختار   که  است   اين   دهنده   نشان  2008  تا   2004
  داشته  ساختاری چندمرکزي   ها   این سال   بين   در   شهر

  داشته   قرار  سنگاپور  شهر  کانون  در  مرکز  بزرگترين  که
  افزايش   دهنده  نشان  جذابيت  شاخص.  است

  شهر   اصلي   مرکز   پوشش  سطح   همچنين  و  جذابيت
 . است بوده 

  »عنوان   با  پژوهشی  در   2014  همکاران،  و    عبدالهیا
  توسعه   فضایی  ارزیابی  برای  مبنا  GIS  مدلسازی

در    شهر  برای  مختلط   کجان   شهر  یمحدوده  فشرده 
ابتدا   شهر   یمحدوده  در   کاربری   تنوع  مالزی«، 

باکاربری  مجاورت   برمبنای سنجیده   ها    و   یکدیگر 
  از   استفاده   با  را  مختلط   یتوسعه  احتمالی  ی نقشه

  از  پس . است کرده  ترسیم معیارها وزنی   تحلیل مدل 
  معیارهای  اهمیت   AHP  روش   از  استفاده  با   آن

  را   فشرده   شهر  الگوی   به   دستیابی   برای  را  مختلف
است  مشخص    به   احتمالی   نقشه   یمقایسه.  نموده 

  برای   مناسب   های محل  ی نقشه  و   آمده   دست 
  و   مشابهت  %75  یدهندهنشان   فشرده   یتوسعه

  شهری   فرم  به  دستیابی  در  کاربری  اختالط  اهمیت
 .است پایدار  و فشرده 

  »عنوان   با   پژوهشی   در   2013  ،   همکاران   و   قدمی
  چارچوب   در   شهر  فضایی   ساختار  راهبردی   ارزیابی 

- توصیفی   روش   با   و   ساری«  شهر   محدوده   در   پایداری
  های ویژگی   ارزیابی  و  شناسایی  هدف  با  و  تحلیلی

  در   و   راهبردی  رویکرد   با  ساری  شهر  فضایی   ساختار
  SWOT  تحلیل  از  پایدار  توسعه  مفهوم  قالب

  از   پژوهش  نیاز   مورد  هایداده .  نمودند  استفاده
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  اساس   براین  و  گردید   آوری جمع   پرسشنامه  طریق
  ساختار   تهدیدهای  و   فرصت   ضعف،  قوت،   نقاط 

  در   سپس  و  گرفت  قرار  تحیلیل  و  تجزیه  مورد  فضایی
  شامل  راهبردهایی  پایدار  شهر  به  دستیابی  راستای

  متراكم   و   متوازن  توزيع  و   شهر  ساختار   سازي  فشرده 
  در   مختلط   هايكاربري   ويژه   به   هافعاليت   و   هاكاربري 

  تحقق   ضمن   تا   شد  ارائه  ساري   شهر  محالت   سطح
  و  شهري  درون  سفرهاي   از  بسياري   اجتماعی، عدالت 

 كنترل   هايزمينه  و  یابد  كاهش  را  هاآن   مسافت
  فراهم   محيط  سالمت   و   هاآلودگی   كاهش   ترافيک،

  و  توسعه  هايطرح   اجراي  هزينه آن  دنبال  به و  شود 
 .رسد حداقل به معابر تعريض

  عنوان   با   پژوهشی   در  2016  ،1سبزواری   قمری
  درکاربری   تنوع  تحمل  آستانه  یابی   ومدل   »شناخت

  با   آشنایی  هدف   با   «(کرج  شهر :  موردی  نمونه )  زمین
  فضاهای   در   تنوع   ایجاد   بر  موثر  عوامل   و   تنوع   مفهوم 

  ریاضی   مدل   تدوین  و   زمین  کاربری  و  شهری
 بهینه  میزان  تعیین  جهت  پذیر  تعمیم  و  غیرپارامتری

  و   کیفی   رویکرد   دو   از  شهری   زمین  کاربری   در  تنوع
  های   روش  از  و  موردکاوی  و  اسنادی  مطالعه  و  کمی 

  نتیجه   و  همبستگی  تحلیل  کمّی،  محتوای  تحلیل
  تحلیل   و  تجزیه  در  منطقی  استدالل  اساس  بر گیری

  شهر   در  پژوهش  این  نتایج .  نمود  استفاده  ها  داده
  است   آن  دهنده   نشان  موردی  نمونه   عنوان  به  کرج

  کاربری   تنوع  دارای  عظیمیه  و   شهرجهان  محالت   که
 معنا  رابطه  همچنین.  هستند  بهینه  سطح  در  زمین
  عواملی  و  کرج   شهر در  زمین کاربری   تنوع میان  داری

  های   ساختمان  وجود  محالت،   باالی   قدمت  مانند
  وجود   اقتصادی،  و  معماری  ارزش  لحاظ  به  متنوع

  سرزندگی   و  پویایی   کوتاه،  طول   با   شهری   های   بلوک
 . دارد وجود  سواره و  پیاده   مناسب معابر شبکه و

  عنوان   با   پژوهشی   در   2016  ،2شهسوار   و   شماعی 
  جدید   شهرهای  در  شهری  زندگی   کیفیت  »ارزیابی

  سنجش   هدف   با  «(پرند  جدید   شهر:  موردی  نمونه )
  مبنای  بر  پرند  جدید  شهر  در  زندگی  کیفیت  وضعیت

 
1 Ghamari Sabzevari 
2 Shamaei & Shahsavar 

توصیفی  استفاده  با  که  ساکنان  دیدگاه   ـ   روش 
به   از   استفاده   بر   مبتنی   و   تحلیلی    این   پرسشنامه؛ 

  در   زندگی   کیفیت   وضعیت  که   است   رسیده  نتیجه
  های زیرساخت  هایزمینه  در  مطالعه  مورد  منطقه

  ـ   اجتماعی  توسعه  و   شهری   پایدار   درآمد   شهری،
 . است شهروندان  نامناسب نظر  از فرهنگی 

  پژوهشی   های   پیشینه  گفت  توان می  کلی   طور   به
  با   هایی پژوهش    شامل  تحقیق  موضوع   به  مربوط

  بودن   چندعملکردی  و  تنوع   وضعیت   سنجش  هدف
  سنجش   هدف   با   هایی پژوهش   همچنین   و   شهرها 

.  است  جدید   شهرهای   در   محیطی   کیفیت   وضعیت
  وضعیت   سنجش  به  تنها  هاپژوهش   این  در  درواقع

  سنجش   یا  جدید  شهرهای  در  زندگی  کیفیت
  و   پرداخته  شهرها   بودن  عملکردی   چند  وضعیت

  مورد   تنوع   سطح   افزایش   در  ها مؤلفه  این   تأثیر  میزان
که پژوهش حاضر    است  نگرفته  قرار   بررسی   و  تحلیل

 به ین موضوع می پردازد. 

 فعالیتی  کالبدی  ساختار  2.2
-فعالیت  فضاها،  عناصر،  تنها  نه  شهر   کالبدی   ساختار

  بلکه   شودمی  شامل  را  مختلف  هایدسترسی   و  ها
  نظر  در  نیز را یکدیگر با عناصر و  اجزا ارتباط یشیوه

  سازگار   برای  عناصر   و   اجزا  این   که  کوششی   و   گیردمی
  توصیف   نیز  را  دارند  مجموعه  کلی  شکل  با  خود  کردن

 نیز   فعالیتی  سیستم(.55:  2003  ،3بذرگر)  کندمی
  کننده  بیان  که  است   زمین  کاربرد   الگوی   از   متشکل

  که   است   زمین  تقاضای   و   عرضه   پیچیده   بسیار   اثرات
  فعالیت   تعامل   اثر  بر   و   طوالنی   های  دوران   طی  در 

  کالبدی   و   اقتصادی   اجتماعی،   نیروهای  و   انسانی   های
-می   وجود  به  هستند،  عمل   حال   در   شهر  یک در  که

  عنوان   به  هاجریان  و  هافعالیت   اساس  این  بر.  آید
  عبدی ) شوند  می  شناخته  فعالیت  ساختار  اجزای

 (.2006 ،4دانشپور 

3 Bazargar 
4 Abdi Daneshpour 
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فعالیتی محالت شهرهای    -تحلیل عوامل موثر بر تنوع پذیری ساختار کالبدی. ، افسانه طالبی ورنوسفادرانی، زهرا سادات فیاضاحمد شاهیوندی 
 جدید )مطالعه موردی : شهر جدید شاهین شهر اصفهان( 

 جدید    شهرهای 2.3
  در   آن   جنيني   درحالت   چه   جديد   شهرهاي   نظريه

  آن،   يافته  وتكامل  متنوع  دراشكال   وچه19قرن
  بـه  1950ازسـال   ويژه  به  ودوم،   اول   جهاني  بعدازجنگ

  شـده   كارگرفتـه  به  جهان  مختلف  دركشـورهاي   بعـد
  عامل   ترين  اصلي   شهرها،  كالن   از  تمركززدايـي.  اسـت

 است  بوده  ايران   در  جديد  شـهرهاي   سياسـت   اتخاذ 
  جديد   شهرهاي (.  132:  2010،  1میرزاجایی   و  اکبرپور )

  شهرهاي   كلي   گونه   سه  به  عملكرد   لحاظ   از  توان   مي   را
  مستقل   و   خوابگاهي   -   اقماري   صنعتي،  - سازماني

   (. 34: 2،2013همکاران و  مشکینی) كرد تقسيم

 تنوع  2.4
  و   ریزی برنامه  در   جدید  موضوع   یک   عنوان به  تنوع

گذاری -برنامه  هایآرمان  مخالف  شهری،  سیاست 
  است   مدرنیستی  پایین  به  باال   از   ریزی

(Vormann,2015: 119 .)  را   شهر  در  تنوع    من   چپ  
  مختلط،   های  کاربری  از   ای  مجموعه  عنوان  به

  و   فرهنگی  اقتصادی،  هایفعالیت  و  عملکردها 
  (.2013  ،3پرتوی   و  پور قلی )  کند می  تعریف  تفریحی

  به   را  امنیت  و  ارتباط  اختالط،  توان می  اساس  براین 
-تنوع به دستیابی برای  مثلث اصلی رأس سه عنوان

  تعریفی   در  (.Talen,2008:25)   کرد  معرفی  پایدار 
 : گفت توانمی دیگر 

  که   است   پذیری انعطاف  از   ایگونه  پذیری   تنوع
  فضای   چه  فضایی   هر   از  مختلف   های استفاده  قابلیت

  برای   را  آن  بیرونی  فضاهای  چه  و  ساختمان  درونی
-انعطاف از گونه این . آوردمی فراهم کنندگانمصرف

  و   دارد   کار   و  سر  زمان  و  فضا  متغیر  دو   با   پذیری 
 :از عبارتند  آن خواص  مهمترین

 ( خوانایی) فضاها  به  خوانا و  آسان دسترسی - 1

 ( کاربری  اختالط) فضا یک   در  کارکردها  تلفیق-2

 
1 Akbarpour & Mirzajai 
2 Meshkini et al 

  ای گونه  به  دسترسی  فضای   از  مفید  استفاده -3
: 2003  ،4فر عینی)  سازد میسر  را  کارکردها تبدیل  که

69.) 

  عوامل  از   یکی  عنوان  به   اختالط :  اختالط(  الف
  مختلف   ابعاد  در  تنوع  به   دستیابی  راستای  در  اصلی

 . شودمی مطرح مسکن، و  کاربری  اختالط

نحوه  مسکونی، واحدهای انواع: مسکن اختالط •
  تعداد   واحدها،  اندازه  مسکونی،  واحدهای  تصرف  ی

  اجاره   میزان  و   مسکن  ارزش  موجود،   واحدهای  طبقات
  های سن   با  هامسکن   وجود   همچنین   و  ماهیانه

   تنوع   سنجش   برای   معیارهایی   عنوان   به   مختلف
  و   اقتصادی   های گروه   همچنین   و   ها کاربری  جهت 

 (.  Talen,2008:66) است مطرح مختلف اجتماعی 

  که   کاربری   اختالط  مفهوم :    کاربری  اختالط   •
  از   یکی  عنوان  به  دارد  اشاره  زمین  کاربری  تنوع  عمدتا

  تنوع   با   مرتبط  رویکردهای   و   نظریات  در  ابعاد اساسی 
نظریه   مفهوم،  این   با   رابطه  در  . است  مطرح   شهر  در

 مثال   عنوان   به.  دارند  متفاوتی   های دیدگاه  ردازان پ
  به   را  کاربری  اختالط  ،(1987)  شهری  زمین  مؤسسه

  عملکرد   چند  یا  سه  با  منسجم   برنامه  یک  عنوان
  کند می   تعریف   یکپارچه  فیزیکی   و  کاربردی-تولیدی

  مقیاس   در  کاربری  اختالط  به  اشاره  جای  به  وگرانت
  سطح   در  مختلف  هایکاربری  وجود  بر  ساختمان

  شهری   هایکاربری  عبارتی  به.  کندمی  تأکید  محله
  ترکیب   یکدیگر  با  مختلف  هایمقیاس  در  توانندمی

  چهاربعد   دارای  کاربری  اختالط   اساس   این  بر.  شوند
  زمانی   و   مکانی  اشتراک   عمودی،  افقی،

(.  Hoppenbrouwer, Louw, 2005: 971)است
  است   مزایایی  دارای  فعالیتی  تنوع  و   کاربری  اختالط

  زیست   و  اجتماعی   اقتصادی،  بخش   سه  در   که
 :است بندی  طبقه قابل  محیطی

چند    باز   فضاهای  پویا،  های خیابان:  سالمتی
  محالت   در   باال  تراکم   و   کاربری  اختالط   عملکردی،

  ساکنان   فیزیکی  های  فعالیت  افزایش  باعث  شهری

3 Gholipour & Partovi 
4 Einifar 
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 Aytur et)   دارد  دنبال   به  را  ها   آن  سالمتی  و  شده
all, 2007: 399  .) بین   در   فاصله   کاهش   با   واقع   در  

  ارتباط   شهری   سازی فشرده  و   شهری  هایفعالیت
  کاهش   باعث  که(  Calikan, 2004:18)دارد    نزدیکی

  هزینه  و  انرژی مصرف شخصی،  خودروی از استفاده
  گردد می  شهرها  در  سالم  جوامع  گیریشکل  و

(Abdullahi et all, 2014:19.) 

  نظر  از  مسکن  مختلف  انواع  از   ترکیبی :  عدالت
  باعث   که  کندمی   فراهم  شکلی   و  درآمدی  عملکردی،

  اقتصادی   - اجتماعی  مختلف  طبقات  که  شودمی
  باشند   داشته  ارتباط   و  تعامل  یکدیگر  با   و   شده  جذب

(Bahadure, Kotharkar, 2012:78  .) 

  محالت   در   مسکن   از  مختلفی   انواع   وجود :    تنوع
  با   مختلف  های   گروه   و   افراد   حضور   باعث   شهری،

  این   در  متفاوت  مذهب   و   قومیت   درآمدی،  سطوح 
  در   مطرح  اساسی  ابعاد  از   یکی  که  گردد  می   محالت

 (.  Jones,2012: 46) است  تنوع دیدگاه

  مختلف   انواع  از  ترکیبی  با  محالتی  در:  امنیت
  یافته  افزایش  هاخیابان  در فعالیت سطح  ها،کاربری

 ,Bahadure, Kotharkar)گرددمی  امن  ها وخیابان
2012:78.) 

  های کاربری  با   شهری  های محله:  تعلق  حس
  در   چهره  به  چهره  ارتباطات  فعالیتی،  تنوع  و  مختلط

  ,Burchell et all)دهند  می   افزایش   را   افراد  بین
2000:857.) 

-طرح :  شناسی  زیبایی   و  جذابیت  پذیری،  زیست 
  و   پذیری زیست  افزایش   باعث  کاربری  اختالط   های

  انتخاب   های گزینه  و   شده  شهری   مراکز  جذابیت
 (.DCLG,2006: 5)  دهد می  افزایش را مسکن

  کاربری،   مختلف   انواع  با   محالتی  در :  دسترسی
  ها فعالیت   و   ها مکان  مردم،  به   بیشتری   دسترسی 

  همبستگی   افزایش  باعث  موضوع  این.  است  فراهم
  گردد   می  محالت  در  پذیریزیست  قابلیت  و  اجتماعی

(Bahadure, Kotharkar, 2012:78 .) 

  الزم   متنوع  یمحله  به  دستیابی  برای :    ارتباط   •
 متصل  یکدیگر   به   مختلط  مساکن   و   ها کاربری  است

. کنند  برقرار  ارتباط   یکدیگر  با  راحتی  به   بتوانند  و  شده
.  شودمی  برقرار   معابر  ی شبکه  طریق  از   اتصال   این 

  بر   باید  ریزان برنامه  بیشتر  ارتباط   به  دستیابی   برای
  ابعاد   کردن کوتاه  طریق از  جایگزین  مسیرهای  ایجاد

 (. Talen,2008: 147) کنند  تمرکز ها بلوک

  این   اثر  در  امنیت  احساس  که  درصورتی:    امنیت  •
  محله   از  افراد  زمان  مرور  به  یابد،  کاهش   اختالط

  دلیل   همین   به .  یابدمی  کاهش   تنوع   و   کرده  مهاجرت
  امنیت  احساس   به   مردم   نیاز   به   باید   شهری   طراحان 

  در   ها آن  ارتباط   و  اتصال   و  هافعالیت  اختالط   مورد  در
 (. Talen,2008:177)  باشند  حساس   متنوع  های مکان

 های پژوهش ابعاد و شاخص 2.5
بانی  مطالعه  از  اصلی   هدف   پژوهش،   نظری  م

  برای   پژوهش   هایشاخص  و  ابعاد   به  دستیابی
  اساس   بر .  است  هاآن  وضعیت   تحلیل   و   سنجش 

  در   تنوع،  با  مرتبط  نظری  مبانی   به  مربوط  مطالعات
  کالبدی   ساختار   در  تنوع  های شاخص  و  ابعاد   1  جدول 

 . است گردیده  ارائه فعالیتی و
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 های پژوهش ابعاد و شاخص   1  جدول 

 مأخذ متغیر  معیارشاخص و 

تنوع 
 فعالیتی

 افقی 
 مجاورت 

فروشی،  های تجاری خردهدسترسی به کاربری
واحد آموزشی دخترانه و پسرانه، فضای سبز، 

فضای فرهنگی و مذهبی در سطح محله، فضای 
های مختلف  درمانی، فضای ورزشی برای گروه

های  سنی و جنسی، فضاهای فراغتی برای گروه
ی و  ها با  جنسی، سازگاری فعالیتمختلف سن

 یکدیگر

(، بنتلی  2009) 2(، جیکوبز 2008) 1تیبالدز 
3(2012 ،) 

Aurbach (2005), 
Hoppenbrouwer, Louw (2005), 
Fainstein (2005), Grant (2005), 

Kajtazi (2007), Talen (2008), Duany 
et all (2010), Adebayo (2012), Jones 
(2012), Spears et all (2014), Plessis 

(2015) 
 

حله تمرکز ودن تراکم فعالیتی در سطح م  باال ب

 عمودی
ری ونی با کارب های خدماتی اختالط کاربری مسک

 ها و تجاری در ساختمان

ی   زمان
تعطیل شدن به  هایی که در زمانوجود فعالیت

 یابدفعالیت دیگری اختصاص می

 تنوع مسکن

متهای مساکن با مساحت های مختلف، قی
-مختلف، ترکیبی از واحدهای آپارتمانی، تک
خانواری و... ، ترکیبی از واحدهای ملکی، 

ی و... ، ترکیبی از مساکن  استیجاری، سازمان
ا سن مختلف   نوساز و قدیمی، وجود مساکنی ب

ارتباط 
 فیزیکی 

 حرکت شبکه
پیاده و سواره ، 

 نقل و حمل
 عمومی، بلوک 

مسیرهای مخصوص پیاده و دوچرخه، باال وجود 
بودن کیفیت مسیر پیاده و دوچرخه، امکان  

دسترسی پیاده یا دوچرخه به مرکز محله،  
واع شبکه های حمل و نقل دسترسی به ان

آن یت و کارایی  ها، وجود عمومی و باال بودن کیف
کیفیت آنگونه ن  ال بود -های مختلف معابر و با

 ها کها، کوتاه بودن ابعاد بلو

 امنیت 
 اجتماعی ،   نظارت

 تجمع پذیری ، 
 انعطاف پذیری 

به فضاهای عمومی، حضور زنان و  دید مستقیم 
ت مختلف،   کودکان در فضاهای شهری در ساعا

سب  وجود فعالیت شبانه، نورپردازی منا
  ها در لبهجذاب مغازه فضاهای شهری، ویترین

وع برای همه معابر اصلی، وجود فعالیت های متن
جنسی در فضاهای عمومی، -های سنیگروه

 پذیروجود فضاهای انعطاف
 ( 2020مأخذ:)نگارندگان بر مبنای مطالعات نظری،  

 

 محدوده مورد مطالعه  2.6
  کیلومتری  24  فاصله  در  واقع  شهرشاهین  جدید  شهر

 معلم،  بزرگراه  توسط  شرق  سمت  از  اصفهان،  شمال 
  جاده   توسط  جنوب  از  و  آزادگان  آزادراه  توسط  غرب  از

  کوچک   شهر  دو .  است  شده  محدوده   دیسمان 
 

1 Tibalds 
2 Jacobs 
3 Bentley 

  این .  است  شهر  سکونتی   های   همسایه   گز،  و   خورزوق
  بدون   و  مالکان  از  ایعده  توسط  1350  سال   در  شهر

  سازمان   آن  از  پس   بالفاصله  و   شد   ایجاد  اولیه  هسته
  به .  شد  تأسیس  شهرشاهین   جدید  شهر  عمران

  سون   ویلیام   آمریکایی  شرکت   جریان  این   دنبال 
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.  داد  انجام  نفر  هزار  200  اسکان  برای  را  شهر  مطالعات
  حاجی   کوچک  روستای  دو   شهر  این  احداث  از  قبل

  شهر   به  شهری  سازهای  و  ساخت  گسترش  با  که  آباد
  امیرآباد   و   است   شهری محالت   جزو   اکنون  و   پیوسته

  آن   از   آثاری  امروزه  ولی  داشته  قرار   آن   شمال   در   که
  به   شهر  آن  از   پس .  است  داشته  وجود   ندارد،   وجود 

  و   یافت   گسترش  شطرنجی،  ساختار  اساس   بر  تدریج 
  ایجاد (  خمینیامام  بلوار)   غربی  - شرقی   محور   ابتدا

  صورت   به  ارتباطی  های  شبکه  سایر  سپس  و  گردیده
  نظام   در .  شد  احداث   خیابان  این  با   موازی  یا   عمودی 

 معابر   شبکه  نظیر  کالبدی  عناصر  شهری،  تقسیمات
  دو   به   شهر  و   داشته  محالت  تفکیک   بر  مهمی   تأثیر

  است   شده  تقسیم  محله  39  و  ناحیه  5  و  منطقه
  شهر   این  جمعیت(.  2013  ،1آتک   مشاور  مهندسین)

  درگاه )   است   بوده   نفر   173329  با   برابر   1395  سال   در 
 .(2016 ،2آمار  ملی

 

 ( 2020مأخذ:)نگارندگان بر مبنای طرح جامع،  

 روش تحقیق 3
  نظر  از  و  تحليلي-توصيفي  مقاله  این  در  تحقيق  روش

  از   نیز  هاداده   گردآوري  براي  .است  کاربردي  هدف
  طریق   از  ميداني   و  اسنادي  و  اي کتابخانه  روش

  جامعه.  است  شده   استفاده  پرسشنامه  و   مشاهده
  تعداد   که   هستند  شهر   شاهین   محالت  ساکنان   آماری
  % 95  اطمینان  سطح   با   کوکران   فرمول   براساس   نمونه 

 
1 Atek Consulting Engineers 

  ساده   تصادفی   روش   به که آمد  دست   به   عدد   377،
منظور  .گردید  توزیع  ساکنان  بین  در   تحليل  به 

  فعالیتی   و  کالبدی  پذیریتنوع   هایشاخص  وضعیت
  نرم   و   عاملی  تحلیل  روش  از  نیز  مطالعه  مورد   محالت

 .است  شده استفاده  گرافیک ایموس  افزار

  از   زيادي   تعداد   كه  است   تكنيكي   عاملي   تحليل
  تعداد   صورت   به  را  هم   به  وابسته  متغيرهاي

2 National Statistics Portal 

 مطالعاتی   محدوده   موقعیت   1  شکل 
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  اصلی   هدف.  کندمی  تبدیل  پنهان  ابعاد  از  كوچكتري
  بررسی   به  روش   این .هاستداده   کردن  خالصه  آن،

  پردازد می   متغیرها  از   زیادی  تعداد   درونی   همبستگی
  عمومی   هایعامل  قالب  در   را   هاآن  نهایت   در  و

  ارزش   بنابراين. کندمی  تبیین  و   بندیدسته  محدودی 
  به  مفيدي  سازماني   طرح  كه  است   اين   عاملي  تحليل

  انبوهي   تفسير  براي  را  آن   توان مي  كه   دهد مي   دست 
  تبيين   هايسازه  در   جويي  صرفه  بيشترين  با   رفتار  از

برخالف  عاملی  تحلیل.  برد  كار  به  كننده،   رگرسیون   ، 
  که)   کانونی  همبستگی  یا   تشخیصی  ،تحلیل  چندگانه

  چند   یا  یک  و  مستقل  متغیر  زیادی  تعداد  آنها  در
  است   وابسته  هم  روشی(  دارد  وجود   وابسته  متغیر

  نظر   مد  همزمان  صورت  به  متغیرها  کلیه  آن  در  که
  با (.  59:  2005  ،1نیا   حکمت  و   موسوی)  گیرندمی  قرار

  ناهمبسته   معيارهاي  از تعدادي  مدل   اين  از  استفاده
  که   معيارهايي  تنها   و   گردندمی  حذف   ها شاخص   با

  مورد   هايشاخص  با  معنا  با  و  کامل  هبستگي  داراي
 .  ماندندمی باقي  هستند مطالعه

 ها و بحثیافته 4
 شهرسازی  در تنوع بر موثر  هایشاخص  مدلسازی

 : متغیرها تعریف  4.1
  اصلي   متغير  نوع   دو   ساختاري،  معادالت   مدل   در 

  متغیرهای  و   آشکار  متغيرهای :  دارد  وجود 
   بیرونی(. و  پنهان)درونی

  نام   با  بیرونی  پنهان  متغیر  یک   مفروض   مدل   در
  دسترسی "  هاینام  با  درونی  پنهان   متغیر  4  ، "تنوع"  

  ارتباط "    و"  امنیت"  ،"مسکن   تنوع"  ،"هاکاربری   به
  به  دسترسی  شامل  آشکار  متغیر  40  و"  فیزیکی

  آموزشی،   کاربری  به  دسترسی   تجاری،  کاربری
  کاربری   به   دسترسی  سبز،  فضای   به  دسترسی 

  به   دسترسی   مذهبی،  کاربری  به  دسترسی   فرهنگی،
  ورزشی،   کاربری   به  دسترسی   درمانی،  کاربری 

  محل   به  دسترسی  فراغتی،  هایکاربری  به  دسترسی
  واحدهای   قیمت   مسکونی،  واحدهای  مساحت  کار،

 
1 Mousavi & Hekmatnia 

  واحدهای   قدمت   مسکونی،  واحدهای  نوع   مسکونی،
  به   دسترسی   مسکونی،  واحدهای   مالکیت   مسکونی،

  زمان   تاکسی،   ایستگاه   به  دسترسی   اتوبوس،   ایستگاه 
  تاکسی،  برای   انتظار  زمان   اتوبوس،  برای   انتظار

  در   راحتی  و  آسایش  اتوبوس،  در  راحتی  و   آسایش
  مقصد،  به  رسیدن  در  اتوبوس  سرعت  تاکسی،

  پیاده   دسترسی  مقصد،  به   رسیدن  در  تاکسی   سرعت 
  عرض   اصلی،  های خیابان  به  نزدیکی  محله،  مرکز  به

  رو،پیاده  پیوستگی   رو، پیاده  کفسازی   رو،پیاده
  رو، درپیاده  اقلیمی  آسایش  رو، پیاده  نورپردازی

  تجهیزات   ایمنی  رو،پیاده  در  استراحتی  امکانات
  نظارت،   دسترسی،  تنوع  خیابان،  عرض   ترافیکی،

-گروه   برای   فعالیتی  تنوع  زنان،  و  کودکان   فعال   حضور
  فعالیت   جذاب،  های ویترین  مختلف،  سنی  های

  وجود   پذیریانعطاف  و   فضایی   نورپردازی   شبانه،
 . دارد

 : هاشاخص  رگرسیونی  وزن 4.2
-عامل  بین(  کوواریانس)   همبستگی  رابطه • 

 اصلی  های

  عنوان   به   جدید   شهرهای  به  بخش  تنوع   بعد
  به   دسترسی   متغیر  4  همراه  به بیرونی،  پنهان  متغیر

  عنوان   به  فیزیکی   ارتباط  و  امنیت  تنوع،  ها، کاربری
  این   برای  عاملی   تحلیل  مدل   درونی  پنهان  متغیرهای

  تحلیل   مدل   صورت  به  که  دهد می   شکل  را  پژوهش 
  این .  است  شده  ترسیم  AG  افزار   نرم  محیط  در  مسیر

  و   بیرونی  یشده  مشاهده  متغیرهای  دارای  هم  مدل 
  که   باشد؛   می   درونی   ی مشاهده  متغیر  دارای   هم

  متغیرها   بین   ارتباط   ی   نحوه   به   آلفا،   سنجش  ضمن 
  پژوهش،   مدل   تدوین  از   پس .  است  شده  پرداخته 

  تأثیرگذاری   میزان  نتیجه  در   و  ها آن   اثربخشی   میزان
.  است  شده   پرداخته  تنوع   وابسته  متغیر  روی   بر

 مثبت تغییر  با  اگر  که،  است   مفهوم  بدین  کواریانس
  دچار   نیز  وابسته  متغیر  مستقل،  متغیر  منفی  یا

  ها   آن  بین  معناداری  ارتباط   این  بنابر  شود،  تغییر
  از   کمتر  بایستی   آن  P.VALUE  مقدار   و  دارد؛  وجود 



 

19 

 . 31تا  7 صفحات .1401 تابستان  .31 شماره .9 دوره

فعالیتی محالت شهرهای    -تحلیل عوامل موثر بر تنوع پذیری ساختار کالبدی. فیاض  سادات زهرا  ورنوسفادرانی، طالبی افسانه   شاهیوندی،  احمد
 جدید )مطالعه موردی : شهر جدید شاهین شهر اصفهان( 

  رابطه   این   که،  است   مفهوم  این   به  که  باشد   05/0
  به   توجه   با .  است  صفر  با   معناداری   تفاوت   دارای

  از   هریک   به  مربوط  مقادیر  آن   در  که  ،(1  شکل)
  مثبت   ارتباط   که شده  مشخص  شده،  لحاظ   متغیرها

  درواقع .  دارد  وجود  عامل  4  هر  با  تنوع  بین   دارمعنی  و
  از   باالتر  که(  CR)  بحرانی   نسبت   مقدار   به  توجه   با

(  P)   معناداری  سطح  همچنین و  آمده  دست  به   96/1
  05/0  با  مساوی  و  کمتر   متغیرها  برای   آن   مقدار  که

  به   دسترسی  بین  گفت  توانمی  آمده  دست  به
  و   فیزیکی  ارتباط  و  امنیت  مسکن،  تنوع   ها،کاربری

  این   عبارتی  به   و   دارد  وجود   معناداری  ارتباط   تنوع
  وزن   اساس  بر.  اثرگذارند  تنوع  به  دستیابی  بر  عوامل

  این   به  توانمی  نیز(  Estimate)  استاندارد  رگرسیونی
  تنوع   ها،کاربری  به  دسترسی  عوامل  که  رسید  نتیجه

  ها آن   رگرسیونی  وزن   مقدار   که  امنیت  و   مسکن
  و   تنوع  با  باال   همبستگی   دارای  است،  6/0  از  بیشتر

  آن   استاندارد  رگرسیونی  وزن   که  فیزیکی  ارتباط  عامل
  همبستگی   دارای  است  0/ 3  بیشتر  و(  0/ 435)

  عوامل،  این  بین   از   عبارتی  به.  است  تنوع  با   متوسط
  تنوع   ها، کاربری  به   دسترسی   امنیت،   عامل  ترتیب   به

  تنوع   به   دستیابی   بر  فیزیکی   ارتباط  و  مسکن 
  رابطه   توانمی  اساس  این  بر.  هستند  تأثیرگذار

  صورت   را  اصلی   هایعامل  بین (  کووارانس)   همبستگی
 : نمود تحلیل زیر

  تنوع   رابطه  و  اثرگذاری  مسير  نخستين   در :  1مسير
  توجه   با.  است  شده  بررسي  هاکاربری  به  دسترسی  و

  نسبت   به  توجه  با  و(  0/ 852)   استاندراد  عاملي  بار  به
-مي  نتيجه  آن (  P)معناداري  سطح  و.(  C.R)  بحراني 

ن  معناداري  رابطه  که  ودش   به   دسترسی  شاخص  ميا
 . دارد وجود  تنوع و ها کاربری

  و   تنوع  رابطه  و  اثرگذاري  مسیر  این  در:  2مسير
  عاملي   بار .  است  شده  سنجيده  مسکن   تنوع

  سطح   و.(  C.R)  بحراني   نسبت  و (  783/0)  استاندارد
  تنوع   و  تنوع  بین   که  است  آن   از   حاکي (  P)معناداري

 .دارد وجود   مثبت معنادار  رابطه مسکن

  و  تنوع  رابطه  و  اثرگذاري  مسير  اين  در:  3  مسير
  عاملي   بار   اساس  بر.  است  شده  سنجيده  امنیت

  سطح   و.(  C.R)  بحراني   نسبت  و (  783/0)  استاندارد
  معناداري   رابطه  گرفت  نتيجه   توان مي(   P)معناداري

  است   ذکر  به  الزم .  دارد  وجود  امنیت  و   تنوع  بين   در
  باال   علت   به   شاخص   دو   اين   همبستگي   ميزان   که

 . است ها شاخص ساير از بیشتر  عاملي،  بار بودن

  بر   فیزیکی  ارتباط  و   تنوع  ميان  رابطه:  4مسير
  و   استاندارد   عاملي   بار  و   عاملي   بار   ميزان   اساس

  عبارتي   به.  است  معنادار  ايرابطه  بحراني،  ضريب
  تنوع   به  دستیابی  بر  فیزیکی  ارتباط   گفت  توانمي

. است اثرگذار

 
 های تنوع وزن رگرسیونی شاخص   2  جدول 

P C.R. S.E. 
Estimate 

 مسیر  Estimate استاندارد 

 ها دسترسی به کاربری -> تنوع 1 0.852   

 تنوع مسکن -> تنوع 2.94 0.783 0.828 3.55 *** 
 امنیت  -> تنوع 1.503 0.926 0.539 2.79 0.005

 ارتباط فیزیکی  -> تنوع 0.834 0.435 0.291 2.87 0.004

 ( 2020مأخذ:)نگارندگان،  
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 • 

  و   ها عامل  بین (  کوواریانس)   همبستگی  رابطه
 متغیرها 

  پژوهش   در  موردمطالعه  هاي شاخص  از  يکي 
  با   ابتدا  در .  است  هایکاربری   به  دسترسی  حاضر

مورد    محدوده   هاي ويژگي  و   پژوهش   هدف   به   توجه
  نظر  در  شاخص  اين  براي  معيار  9  تعداد  مطالعه،

  اين   همبستگي   ميزان  بررسي   از  پس .  شد  گرفته
  بحرانی   نسبت  مقادیر  و  نظر  مورد   شاخص   با  معيارها

(CR  )و   است   96/1  از   باالتر  متغیرها  تمامی   برای   که  
  برای   آن   مقدار  که(  P)   معناداری   سطح  همچنین

  این   است  0/ 05  از  مساوی  یا   کمتر  متغیرها  تمامی
  شده   ذکر  متغیرهای   تمامی  که  آمد  دست   به  نتیجه

  دارای   ها کاربری  به  دسترسی  شاخص   سنجش   در

  به   توجه  با  اما   هستند،  متغیر  این  با  معنادار  ارتباط
  متغیرها،   این  بین   از   که  گفت  توانمی  رگرسیونی   وزن

  دسترسی   ،601/0  بارعاملی  با  سبز  فضای  به  دسترسی
  به   دسترسی   ،734/0  بارعاملی  با   فرهنگی   کاربری  به

  به   دسترسی   ،0/ 649  عاملی   بار   با   درمانی   کاربری 
  به   دسترسی  و  678/0  عاملی  بار  با  ورزشی  کاربری
  همبستگی   دارای  635/0  عاملی  بار  با  فراغتی  کاربری

  کاربری   به  دسترسی  معیارهای  و  شاخص   این  با  باال
  کاربری   به   دسترسی  ، 211/0  عاملی  بار  با  تجاری

  کاربری   به  دسترسی  ،277/0  عاملی  بار  با  آموزشی
  کار   محل   به  دسترسی   و   127/0  عاملی  بار   با   مذهبی

  این   با  پایینی  همبستگی   دارای  241/0  عاملی  بار   با
 . است شاخص

 

 

 ها کاربری   به   دسترسی   شاخص   با   مرتبط   متغیرهای   رگرسیونی   وزن   3  جدول 

P C.R. S.E. Estimate 
 مسیر  Estimate استاندارد 

 دسترسی به کاربری تجاری  -> دسترسی به کاربری ها  1 0.211   

 کاربری آموزشی دسترسی به  -> دسترسی به کاربری ها  1.734 0.277 0.565 3.07 0.002
 دسترسی به فضای سبز  -> دسترسی به کاربری ها  3.192 0.601 0.866 3.69 *** 
 دسترسی به کاربری فرهنگی  -> دسترسی به کاربری ها  3.951 0.734 1.052 3.76 *** 

 دسترسی به کاربری مذهبی -> دسترسی به کاربری ها  0.733 0.127 0.375 1.96 0.05

 دسترسی به کاربری درمانی  -> دسترسی به کاربری ها  3.946 0.649 1.062 3.72 *** 

 دسترسی به کاربری ورزشی  -> دسترسی به کاربری ها  3.534 0.678 0.947 3.73 *** 

 دسترسی به کاربری فراغتی  -> دسترسی به کاربری ها  3.273 0.635 0.883 3.71 *** 

 دسترسی به محل کار  -> کاربری ها دسترسی به  1.187 0.241 0.410 2.9 0.004

 ( 2020مأخذ:)نگارندگان،  

 

 

  مورد   هاي   شاخص  ديگر  از  مسکن  تنوع  شاخص
  بر   شاخص   اين   براي.  است  پژوهش  اين  در  مطالعه

  گرفته   نظر  در   معيار  5  نظري   مباني   مطالعه  اساس

  توجه   با  شده  گرفته  درنظر  معيارهاي  بين  از.  شد
  و   96/1  از (  CR)  بحرانی  نسبت  مقدار  بودن  باالتر

  05/0  از (   P)   معناداری  سطح   بودن ترپایین  همچنین 
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  قیمت،   مساحت،  که  رسید  نتیجه  این   به   توانمی
  بر   همگی   مسکونی  واحدهای   قدمت   و   مالیکت   نوع، 

  تنوع   با  معنادار  ارتباط  دارای  و  بوده   مؤثر  مسکن   تنوع
  عامل   مهمترین   عوامل  این   بین   از .  هستند  مسکن 

  و   735/0  عاملی   بار  با   مسکونی  واحدهای   قدمت
  به   مسکونی  واحدهای  مساحت  و  نوع  آن  از  پس

 .  است 629/0 و 664/0 عاملی بار  ترتیب

 
 مسکن   تنوع   شاخص   با   مرتبط   متغیرهای   رگرسیونی   وزن   4  جدول 

P C.R. S.E. 
Estimate 

 مسیر  Estimate استاندارد 

 مسکونی  واحدهای مساحت ---> مسکن تنوع 1 0.629   

 مسکونی  واحدهای قیمت ---> مسکن تنوع 0.532 0.412 0.79 6.72 *** 

 مسکونی  واحدهای نوع ---> مسکن تنوع 0.976 0.664 0.99 9.88 *** 

 مسکونی  واحدهای مالکیت ---> مسکن تنوع 0.657 0.527 0.79 8.29 *** 

 مسکونی واحدهای قدمت ---> مسکن تنوع 1.185 0.735 0.113 10.5 *** 
 ( 2020مأخذ:)نگارندگان،  

  تنوع   با   ارتباط   بیشترین  دارای  که  امنیت  عامل  برای
  مشخص   معیار  7  نظری  مبانی  اساس  بر   است

  نسبت   مقادیر  به   توجه  با  معیارها،  این   بین  از.  گردید
  1/ 96  از   باالتر  متغیرها  تمامی   برای  که (  CR)  بحرانی 

  آن   مقدار  که(  P)  معناداری  سطح  همچنین  و  است
  است   05/0  از  مساوی  یا   کمتر  متغیرها  تمامی   برای

  سنجش   در  شده  ذکر  متغیرهای  تمامی   گفت  توانمی
  شاخص   این  با  معنادار  ارتباط  دارای  امنیت  شاخص

-گروه   برای  فعالیتی  تنوع  متغیرها،  این  بین  از.  هستند

  های ویترین   و  0/ 644  عاملی  بار   با  مختلف  سنی  های
  باال،   همبستگی  دارای  590/0  عاملی  بار  با  جذاب

  پذیری انعطاف  و  590/0  عاملی  بار  با  شبانه  فعالیت
  این   با   متوسط  همبستگی   دارای  449/0  عاملی   بار  با

  عاملی   بار  با  زنان  و  کودکان  فعال   حضور  و  شاخص
  نورپردازی   و  238/0  عاملی  بار   با   نظارت  ،0/ 291

  ضعیف  همبستگی  دارای  190/0  عاملی   بار   با  فضایی 
 .هستند شاخص  این با

 
 امنیت   شاخص   با   مرتبط   متغیرهای   رگرسیونی   وزن   5  جدول 

P C.R. S.E. 
Estimate 

 مسیر  Estimate استاندارد 

 نظارت ---> امنیت  1 0.238   
 زنان و کودکان فعال  حضور ---> امنیت  1.161 0.291 0.353 3.29 ***

ی هایگروه  برای فعالیتی  تنوع ---> امنیت  2.076 0.644 0.513 4.05 *** ن  مختلف  س
*** 4.04 0.74  جذاب  هایویترین  ---> امنیت  3.020 0.639 7
 شبانه   فعالیت ---> امنیت  2.292 0.590 0.574 3.99 ***

 فضایی نورپردازی ---> امنیت  0.911 0.190 0.347 2.62 0.009
 پذیریانعطاف ---> امنیت  1.403 0.449 0.370 3.70 ***

 ( 2020مأخذ:)نگارندگان،  
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 مطالعه  اساس   بر   فیزیکی،  ارتباط   شاخص  براي
  اين   بين   از .  شد  بارگذاری  معیار  19  نظری  مبانی

  که (  CR)  بحرانی  نسبت  مقدار  اساس  بر  معيارها
  سطح   همچنین  و  آمده  دست  به  1/ 96  از  باالتر

  و   کمتر   متغیرها  برای  آن   مقدار   که(  P)  معناداری
  دست   به  نتیجه  این  آمده  دست   به  05/0  با   مساوی

  این   با  معنادار  ارتباط  دارای   متغیرها  تمامی  که  آمد
  سرعت   تنها   متغیرها،  این  بین   از   اما   هستند  شاخص

  607/0  عاملی  بار  با  مقصد  به  رسیدن  در  اتوبوس 
  متغیرهای   و   شاخص  این   با  زیاد  همبستگی  دارای

  و   296/0  عاملی  بار  با  اتوبوس  ایستگاه  به  دسترسی
  و 294/0  عاملی  بار   با   اتوبوس   برای  انتظار  زمان

  258/0  عاملی   بار   با   روپیاده  در   استراحتی   امکانات
  سایر   و  است  شاخص  این  با  ضعیف  همبستگی  دارای

  شاخص   این   با   متوسط  همبستگی   دارای   متغیرها
 .هستند

 
 فیزیکی   ارتباط   شاخص   با   مرتبط   متغیرهای   رگرسیونی   وزن   6  جدول 

P C.R. S.E. 
Estimate 

 مسیر  Estimate استاندارد 

ی  1 0.296    گاه اتوبوس  ---> ارتباط فیزیک  دسترسی به ایست

*** 4.67 0.321 0.456 1.50 ی  1 گاه تاکسی  ---> ارتباط فیزیک  دسترسی به ایست
ی  0.923 0.294 0.240 3.85 ***  زمان انتظار برای اتوبوس  ---> ارتباط فیزیک
ی ارتباط  1.166 0.358 0.274 4.26 ***  زمان انتظار برای تاکسی  ---> فیزیک
*** 4.91 0.354 0.53 8 1.73 ی  8  آسایش و راحتی در اتوبوس  ---> ارتباط فیزیک
ی  0.919 0.314 0.230 3.99 ***  آسایش و راحتی در تاکسی  ---> ارتباط فیزیک
ی  1.771 0.607 0.350 5.06 ***  سرعت اتوبوس در رسیدن به مقصد ---> ارتباط فیزیک
ی  1.376 0.528 0.282 4.89 *** صد ---> ارتباط فیزیک یدن به مق در رس  سرعت تاکسی 
ی  1.375 0.528 0.281 4.89 ***  دسترسی پیاده به مرکز محله  ---> ارتباط فیزیک
ی  0.884 0.401 0.198 4.46 ***  های اصلی نزدیکی به خیابان ---> ارتباط فیزیک
ی  1.900 0.517 0.391 4.86 ***  رو عرض پیاده ---> ارتباط فیزیک
*** 4.72 0.361 0.467 1.70 ی  1  رو کفسازی پیاده ---> ارتباط فیزیک
ی  2.236 0.575 0.448 4.99 *** ه ---> ارتباط فیزیک  رو پیوستگی پیاد
ی  1.265 0.315 0.317 3.99 ***  رو نورپردازی پیاده ---> ارتباط فیزیک
ی  1.441 0.458 0.308 4.68 *** رپیاده ---> ارتباط فیزیک  رو آسایش اقلیمی د
ی  0.686 0.258 0.192 3.57 ***  رو امکانات استراحتی در پیاده ---> ارتباط فیزیک
ی  1.173 0.329 0.287 4.09 ***  ایمنی تجهیزات ترافیکی  ---> ارتباط فیزیک
ی  1.447 0.430 0.317 4.58 ***  خیابان عرض  ---> ارتباط فیزیک
ی  1.383 0.467 0.293 4.71 ***  تنوع دسترسی  ---> ارتباط فیزیک

 ( 2020مأخذ:)نگارندگان،  
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 های مؤثر بر تنوع در حالت غیر استاندارد وزن رگرسیونی شاخص   2  شکل 
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 ( 2020مأخذ:)نگارندگان،  

 

 

 

 های مؤثر بر تنوع در حالت استاندارد. وزن رگرسیونی شاخص   3  شکل 
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 :مدل برازش   سنجش 4.3
  شاخص   چند  از  هاداده  برازش  سنجش  منظور  به

  دارای   یک  هر  هاشاخص  این.  است  شده  استفاده
  دست   به  عدد   اگر  که  است   قبول   قابل  مقدار  یک

  متناسب   عدد   این  با   شده   استفاده  مدل   از  آمده
  .نیست قبول  قابل مدل  نباشد

 :(RMR)باقيمانده   مربعات  ميانگين  دوم  ريشه   -
  حالتي   يعني   است  صفر  شاخص   اين   مقدار   حداقل

.  است  صفر  يك   باقيمانده  ماتريس   و   كامل   برازش   كه
  در   ها   كوورايانس   مقادير   به   توجه   با   آن   حداكثر  اما

  بزرگ   يا   كوچك   عددي   تواند مي  باقيمانده   ماتريس
  كوچكتر   حال   هر  در  RMR در  مدل   يك   براي.  باشد
  عنوان  به  تواندمي ديگر  مدل  با مقايسه مقدار بودن

  گردد   تلقی   مدل   آن   بودن  بهتر   معيارهاي  از   يكي 
 (.2005 ،1هومن )

اندازه  GFI برازندگی  شاخص  -  هاي  : 
LISRELدهد مي   نشان  و   دارد  نمونه  حجم   به  بستگي  

نسبت   وجود  عدم  به   نسبت  حد  چه  تا  مدل   كه   آن 
  دارد،   بهتري  برازندگي GFI هايمشخصه  ساير  به

  برخي   دارد،  بزرگتري  مقدار   اغلب  برازندگي   چون
  پيشنهاد   آن   براي  را  95/0  برش   نقطه  پژوهشگران

  يا   برابر   بايد GFI مقدار  قرارداد   پايه  بر.  اندكرده
  پذیرفته   نظر  مورد  مدل   تا  باشد  9/0  از  بزرگتر

 همان(. )باشد

 مورد  متقابل  اعتبارسنجی   شاخص  -
به  (ECVI)انتظار   شاخص   این   حسب   بر  طورکلی   : 

  برخوردار   مطلوب  برازش  از   مدل   گفت  توانمی  زمانی
  و   اشباع   اعداد  بین   در   فرض   پیش   عدد   که  است

 (. 131: 2009 ،2کالنتری) باشد  گرفته قرار مستقل

  شده   استفاده   هایشاخص   7  شماره   جدول   در
  برای   قبول  قابل مقادیر  ها،داده  برازش سنجش برای

 شده  آورده  مدل   از  آمده  دست  به  مقادیر  و  یک  هر
 .است

 
 شهرسازی   در   تنوع   بر   مؤثر   های شاخص   مفهومی   مدل   برازش   سنجش   7  جدول 

 برازش قابل قبول  اختصار  نام شاخص 
 مدل 

پیش  تفسیر 
 فرض 

ل  اشباع  مستق

ی   CMIN/Df کای اسکوئر نسب

 )مطلوب(  3کمتر از 
)قابل   5و یا حتی  

 قبول( 
4.449  7.341 

قابل  
 قبول 

 مربعات ميانگين دوم ريشه
 مطلوب  1 0 0.061 0.1کمتر از  RMR3 باقيمانده 

 PRATIO   مطلوب  1  0.944 0.5باالتر از 

 RMSEA 
)قابل  0.1کمتر از 

 قبول( 
0.096  0.13 

قابل  
 قبول 

تظار  ECVI اعتبارسنجی متقابل مورد ان
شباع و   بین اعداد ا

ل   مستق
 مطلوب  15.442 4.362 9.155

 ( 2020مأخذ:)نگارندگان،  

  شاخص   است،  شده  آورده  جدول   در   که   گونه   همان 
  CMIN/Df،  RMR،  ECVI ،  RMSEA    های

 
1 Hooman 
2 Kalantari 

  مدل   قبول   قابل  و  مطلوب  برازش  بر  PRATIOو
 .کنندمی  تایید را شده برآورد  مدل  و  دارند  داللت 

3 Root mean square residual 
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 گیریبندی و نتیجهجمع 5
  فعالیتی-کالبدی   ساختار  در   آمده  وجود   به  مشکالت

  تبدیل   و   ها کاربری  توزیع   در   نابرابری  نظیر  شهرها 
  دوران    در   ساکنان   برای  خوابگاهی   به   محالت  شدن

  جدید   شهرهای   عملکرد   کیفیت   به  توجه  عدم   و   مدرن
  این   شدن  تبدیل   جمله  از   مشکالتی   بروز   باعث 

  کمبود   و   شهروندان   برای   خوابگاهی   به   شهرها 
  مفهومی   تنوع  میان  این  در .  است  شده  سرزندگی

.  برگرداند  جدید   شهرهای   به   را  روح  و  پویایی   است
  به   نیاز  نظری  مبانی  مطالعات  تنوع  به  دستیابی  برای

  مسکن،   تنوع  ها،کاربری  به  دسترسی  اصلی  عامل  4
  از   کدام  هر.  کندمی  تائید  را  امنیت  و   فیزیکی   ارتباط

-مي  را   آن  که   است   معيارهايي   داراي ها شاخص  اين
  آن  بر مشخصي ميزان به  توانندمی هریک  و سنجند

  بر .  بخشد  بهبود   را  آن   و   باشد   اثرگذار  تنوع  از  بخش
  عوامل   تحلیل  هدف  با  حاضر  پژوهش   اساس  این

-شاهین  محالت  فعالیتی-کالبدی   پذیری   تنوع  بر  موثر
-شاخص   تحلیل  از  پس   راستا  این  در .  شد  انجام  شهر

  از   استفاده  با  رگرسیونی،  وزن   به  توجه  با  تنوع  های
  شده   انجام  مدلسازی  AMOS GRAPHIC  افزارنرم

  در   مدلسازی  این  از   استفاده  از   حاصل  نتایج.  است
  تمامی   که  است  آن  دهندهنشان   شهر  شاهین   محالت

  مبانی  مطالعات  اساس  بر  آمده  دستس  به  عامل  4
  امنیت  مسکن،   تنوع  ها،کاربری   به  دسترسی)  نظری

  با   معنادار   و  مثبت  ارتباطی   دارای (  فیزیکی  ارتباط   و
  به  دسترسی  امنیت،   عوامل  این  بین  از.  هستند  تنوع

  رگرسیونی   وزن   با   ترتیب  به   مسکن   تنوع   و   ها کاربری
  تنوع   با   باال   همبستگی   دارای   0/ 783  ، 852/0  ،926/0

  435/0  رگرسیونی   وزن  با    فیزیکی   ارتباط   عامل   و
  عبارتی   به..  است  تنوع  با   متوسط  همبستگی  دارای

  ترتیب   به   شهر  این  در   تنوع   افزایش  منظور  به
  به   دسترسی   امنیت،  های شاخص   به  باید   اولویت

  فیزیکی   ارتباط  نهایت  در   و   مسکن   تنوع   ها، کاربری
 مدل   این   از  استفاده   نتایج  این  بر  عالوه.  شود  توجه

  نشان   نیز  ها شاخص  از   یک   هر  متغیرهای  با   ارتباط   در 
 : که است  آن  دهنده

  به   دسترسی   دسترسی،  شاخص   متغیرهای   بین  از   •

  به   دسترسی   ، 734/0  عاملی   بار   با   فرهنگی   کاربری
  به   دسترسی  ،678/0  عاملی   بار  با  ورزشی  کاربری
  به   دسترسی  و  635/0  عاملی  بار  با   فراغتی  کاربری

  باالیی   همبستگی   دارای  601/0  عاملی   بار   با   سبز  فضای
 . است شاخص  این با

  مسکن   تنوع  شاخص  بر  مؤثر  متغیرهای  بین  از  •
  بار   با   مسکونی   واحدهای  قدمت   عامل  مهمترین   نیز

  بار   با   مسکونی  واحد  نوع  آن  از  پس و  735/0 عاملی
  بار   با   مسکونی  واحدهای  مساحت   و  664/0  عاملی
 .  است 629/0 عاملی

  فعالیتی  تنوع   امنیت،  شاخص   متغیرهای   بین   از  •
  و   644/0  عاملی   بار   با  مختلف   سنی  های  گروه   برای

  دارای   0/ 639  عاملی   بار   با   جذاب  های ویترین
 .  هستند شاخص  این  با  باال  همبستگی

  شاخص   به  مربوط   معیارهای   بین   از   همچنین  •
  مقصد   به  رسیدن  در  اتوبوس  سرعت  تنها  نیز  فیزیکی

  این   با  زیاد  همبستگی  دارای  607/0  عاملی  بار  با
 . است شاخص

  شدن  تعیین  به  توجه  با  و   نتایج  این  اساس  بر
  تنوع   با  عوامل  از  یک   هر   ارتباط  و   اثرگذاری  میزان

  شهر   در   تنوع   افزایش   برای  زیر   شرح   به  پیشنهادهایی 
 :گردید مطرح شهرشاهین جدید

  مذهبی، -فرهنگی   های فعالیت  تنوع   افزایش  •
  فضای   و  فراغتی  ورزشی،  درمانی،  آموزشی،

 محالت  سطح  در سبز

 محالت شهری  در تجاری  واحدهای ساخت -

  و   سرباز   ورزشی  واحدهای  ساخت -
 محالت  در  سرپوشیده

 مراکز محالت  در  فرهنگی فضای  ساخت -

   فراغتی فضاهای ساخت -

   درمانی فضای  ساخت -

  از   جلوگیری  برای   قوانینی  گرفتن  درنظر -
  آموزشی  مثال  خاص   کاربری  نوع  یک  تجمع

 محدوده  یک   در
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  از   آموزشی  واحدهای  از  بخشی  انتقال  -
آموزشی   فضاهای  باالی  تراکم  با  محالتی 

  نظیر مخابرات به سایر محالت

فعالیت  تمرکززدایی - از  از  بخش  یک  در  ها 
بخش  سایر  به  آن  انتقال  و  های  محالت 

)انتقال   از    2محله  آموزشی  واحد    4واحد 
به   جامی  محله  شمال  در  واقع  آموزشی 

 جنوب آن( 

فعالیت تراکم  - از  در  زدایی  تجاری  های 
سایر  خیابان به  عطار  و  فردوسی  های 

 محالت شهری 

-فعالیت  با   مسکونی  های ساختمان  ترکیب  -
  کوچک   سازگار  خدماتی  و  فروشی  خرده  یاه

   محالت  در  مقیاس

  ساعات   در   مدارس  در   ها نمایشگاه  برگزاری  -
 ها به صورت مداومآن  تعطیلی

  در  کودکان  برای  آموزشی های کالس برگزاری  -
 محالت  در  واقع  مساجد

  مخصوص   مذهبی-فرهنگی   فضای  ساخت -
سکونت     در  ارامنه علت  به  جامی  محله 

شاهین ساکن  ارامنه  از  این  بخشی  در  شهر 
 محله

اصلی  خیابان  همکف  طبقات   تبدیل - های 
 جمعیت  جاذب های به فعالیت محالت

  محالت  در   واقع سبز  فضای  کیفیت  افزایش  -
  اوقات   گذران  برای   فضایی   به   آن   تبدیل  و

 اوباش  و ارازل  برای پاتوقی  جای  به فراغت 

 افزایش تنوع در واحدهای مسکونی  •

  واحدهای   ساخت  برای  تسهیالت  اعطای -
ساختمان  در  آپارتمانی اکثر  که  های  محالتی 

جامی،  آن ازدواج،  )بنیاد  هستند  ویالیی  ها 
 پردیس و...( 

  بازسازی   برای   کم   سود   با   تسهیالت   اعطای -
   قدیمی  مسکونی  واحدهای

در    سازمانی   مسکونی   واحدهای   ساخت -
 محالت 

 ش اختالط اجتماعی در محالت افزای •

  به   لوکس   آپارتمانی   واحدهای   ساخت -
  درآمد  با   اقتصادی  های گروه  جذب  منظور

درآمد و متوسط  به محالتی که اقشار کم  باال 
آن  گلدیس،  در  )محالت  هستند  ساکن  ها 

 کارگر، جامی، پردیس و....(خانه

  با   اقشار  برای  مسکونی   هایمجتمع  ساخت -
  با   هایی زمین  در   پایین  درآمدی  سطح

محالت مرفه نشین نظیر    در   دولتی   مالکیت
 مخابرات و فردوسی 

برنامه  • و  طراحی  اقدامات  منظور  انجام  به  ریزی 
 افزایش امنیت محالت 

  با   هایی مکان  در   دستفروشان   استقرار -
 کم  نظارت

  هایی مکان  در   هفتگی   بازارهای   نمودن   برپا   -
 کم   نظارت با

  و   ها دکه  نظیر  خدماتی   های فعالیت  جادادن  -
 کم   نظارت با  هاییمکان  در ها سوپرمارکت

 صلب  های جداره ایجاد از  پرهیز -

  در   متراکم   گیاهی   پوشش   ایجاد   از  پرهیز -
  مانع   که   طوری   به  عمومی  فضاهای   اطراف

 شود  عمومی  فضاهای به دید 

 های محلی پارک   نورپردازی بهبود   -

  در   واقع  عمومی  فضاهای  جذابیت   افزایش  •
 شهری   فضاهای   در  حضور  افزایش  منظور  به  محالت

  در   مبلمان   و   بان سایه  آبنما،   از   استفاده -
 محالت. در   واقع  عمومی   فضاهای

  مختلف   هایگروه  برای  هاییفعالیت  برگزاری  -
  در   واقع   عمومی   فضاهای   در   جنسی   و   سنی

 محالت 
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  هفتگی   هایجشنواره  برگزاری   محل   انتقال  -
  هنری -فرهنگی   سازمان  سوی  از  که

  مجموعه   از  شود می  برگزار  شهرداری
  در    واقع  شهری  فضاهای   به  شهر  گردشگری

  در   هفته  هر  ها جشنواره  برگزاری)  محالت
 .(محله یک

  در   خیابانی  تئاتر  مانند  هایی فعالیت  برگزاری  -
   محالت  مراکز

 بهبود نورپردازی در فضاهای شهری -

مکان  - در  عمومی  فضاهای  با  جانمایی  هایی 
 دید مناسب

عمومی واقع  تطبیقافزایش   - پذیری فضاهای 
 در محالت 

-گروه  برای  تفریحی   امکانات  گرفتن  نظر  در -
  نشستن   برای  فضایی)  سنی   مختلف  ایه

  میز  مانند  ورزشی  هایفعالیت  ،(بانوان  برای
  همچنین   و  سالخورده  افراد  برای  شطرنج

  مجاورت   فضای  در  کودکان   برای   بازی  وسایل
  و   حسابی   دکتر  های  خیابان  در  سیالبی

 فیض

  فضاهای   در  جمعی   هایفعالیت   برگزاری -
 محالت  در واقع  عمومی

  در   واقع   سیالبی   اطراف  فضای   تبدیل -
  فضای   به  دکترحسابی   و   فیض  های خیابان

  سبز

پیرامون   - دوچرخه  و  پیاده  مسیر  احداث 
 سیالبی 

  اطراف   در   کوتاه  هایدرختچه  از  استفاده -
  این   به   دید   افزایش   برای   عمومی   فضاهای

 فضاها

  اجتماع   برای   هایی مکان   گرفتن  نظر   در  -
 محالت  در بانوان 

برنامه  • و  طراحی  اقدامات  منظور  انجام  به  ریزی 
 بهبود ارتباط فیزیکی 

 ناوگان اتوبوسرانی  نوسازی  -

مسیرهای   - برای  اتوبوس  خط  گرفتن  نظر  در 
 فاقد خط نظیر خیابان فردوسی، نظامی و... 

رسیدن   - برای  انتظار  زمان  کاهش 
در   اتوبوس  تعداد   اتوبوسافزایش    خطوط 

  تعطیلی   و  شدن  باز )  تقاضا  اوج  ساعات
 ( مدارس

اصلی    هایخیابان  در  رو   پیاده  تعریض -
 ها براساس ظرفیت آن 

یک    که  هاییفرعی   در  روپیاده  تعریض -
یا   شده  واقع  آن  در  فرامحلی  کاربری 

کاربری مجموعه  از  نظیرای  محلی    های 
قرار   آن  در  و...  درمانی  فرهنگی،  آموزشی، 

 گرفته است.  

  در   واقع  هایفرعینیم  در  روپیاده  ساخت -
و   در   واقع   روهایپیاده  به  آن  اتصال   محالت 

 ها فرعی 

-پیاده  مسیر   در  واقع   فیزیکی   موانع   حذف -
 وها ر 

  مسیر  در   سطح  اختالف   ایجاد   از  پرهیز -
   محالت روهایپیاده

در    پیاده  محورهای  نمودن  مجهز - اصلی 
 سکو   و نیمکت  مبلمان، محالت به 

  نظیر   تشویقی   ضوابط   گرفتن  نظر  در -
  هایی ساختمان  مالکان  برای  تراکم  افزایش

  معابر   ایجاد  برای  را  خود   زمین  از   بخشی   که
 .دهندمی قرار شهرداری اختیار در

  به   اتوبوس  هایسرویس   گرفتن  نظر  در -
 شب  12 تا 9  ساعت از  العادهفوق صورت

 اتوبوس  در   راحتی و  آسایش افزایش  -
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