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 ههایسیسهت  وری و ارتقای سهالمت دردر راستای افزایش بررج غیرعین، فاکتور ب  عنوان شرری امروزج سرزن گ، چکیده:

محیطه، و ...  تجله، از طریق تعامالت بین عناصر در سطوح مختلف فیزیه،  اجتماع،  فرهنه،  اقتصهادی  زیسهت شرری

ههای ایهت از یویهای،هها و ممشهر  و تسهرید در ایجهاد فرصهتیاب . در این میان نقش عناصر کالب ی ب  عنهوان یهیشم،

 رو مقال  ماضر با ه ف ارزیاب، کیفیت محیط جرت سرزن گ،  ب شون . از این فرهنه، و اقتصادی  مر  تلق، م، -اجتماع،

شهرر ترهران  16از منطقه   3سطح نامیه   در ها و همچنین توزیع تراک  جمعیتشعاع عملهردی و یراکنش کاربری بررس،

در این تحلیهد  استفادج ش ج است. تحلیل، -های توصیف،و از روش بودجیق ماضر کاربردی نوع تحق شناس،یردازد. روشم،

ها از الهوی میانهین نزدیهترین همسایه،  الهوی خودهمبسهته، مهوران و همچنهین منظور تشخیص نحوج توزیع کاربریب 

ای اسهتفادج ای فضهای، چن فاصهل ها در فواصد مختلف  از الهوی تحلید خوشه بن ی یا یراکن گ، ی ی جبرای تعیین خوش 

هها بها باش  و نتایج نحوج توزیع کاربریای بودن تراک  جمعیت م،موران بیانهر خوش  ش ج است. نتایج الهوی خودهمبسته،

ها تأکیه  دارنه  که  منجهر به  ای و تصادف، بودن کاربریای بر خوش فاصل استفادج از میانهین نزدیهترین همسایه، و چن 

میزان دسترسه، و افهت کیفیهت محهیط در های، متفاوت از نوع برخورداری گشت  و ب  دنبال آن کاهش گیری قسمتشهد

های زنه گ، دهنه ج هزینه افزایش عنهوان عوامهد ان . لذا ییام های بیان شه ج به را سبب گردی ج 3فضاهای محالت نامی  

من ی  آسایش  نفوذیهذیری و عه الت تهوزیع، عمهد کهردج و در   میزان رضایتاجتماع، تعامالت کنن جتضعیفشررون ی و 

هها جرهت مطلوبیهت فضای، در نهوع کاربری -ان . از این رو یاالیش مهان، گ، فضای محالت را موجب ش جنرایت افت سرزن

 گردد.    های انتخاب، و داوطلبان  را در راستای سرزن گ، فضاهای شرری  ییشنراد م،کیفیت محیط و افزایش فعالیت

 توزیع،  فضای شرری  شرر تررانع الت  کاربری شرری  الهوی یراکنش  سرزن گ، واژگان کلیدی:  

 JEL  :D63, R12, N55, Q57 بندیطبقه
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 75-97  ((28 ییای،)4)7 شرری  م یریت و اقتصاد علم، فصلنام 
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 اقتصاد و مدیریت شهری
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 مقدمه  -1

 از کنن  م، را ایفا متباین، هاینقش شررها امروزج

 فرهنهه، رویه ادهای و ههانوآوری یی ایش مب أ سو یک

 گازهههای تولیهه  اصههل، مراکههز دیهههر  سههوی از هسهتن  و

به   .( al., 2018Li et)رونه  م، شهمار به  1ای،گلخانه 

زمان ه  ناج، عبارت، شررها در راستای وظایف خود ه 

 Leach et) انه گر سیارج زمین تب ل شه جو ه  تخریب

al., 2017). انهیز دیهر در برتأمد و البت  چالشنهت  قابد

هها رابط  با درصه  یوشهش شهررها و میهزان مصهرف آن

 60درصه ی از سهطح زمهین   3باش ؛ زیرا با یوشش م،

هههای مههورد درصهه  از چوش 76درصهه  از آش شههیرین  

های مصرف، درص  از انرژی 75استفادج اه اف صنعت، و 

 (1394کاویهان، و همههاران  )کنن  را تولی  و مصرف م،

هها و مشههالت سبب ایجاد بسهیاری از چالش ک  این امر

 امهروزجاساس، در سطح شهررها شه ج اسهت؛ از ایهن رو 

 زن گ،  کیفیت یای اری  جمل  از گوناگون،؛ هایرهیافت

 و سهرزن گ، یذیریزیست و نوشررگرای، هوشمن   رش 

)سهلیمان،  انه ایهن مسها د مطهرح شه ج با مواجر  برای

 (. 1395مررنجان، و همهاران  

مههد  منظههورهههای بیههان شهه ج بهه یههه، از رهیافت

در فضههاهای شههرری در سههطوح اقتصههادی  مشهههالت 

باش  اجتماع،  محیط، و فرهنه،  یارادای  سرزن گ، م،

(Paul & Sen, 2018)  کیفیهت و سهرزن گ، از براینه .

نزدیک  مستمر و شود ک  با ارتبا  های، ماصد م،مؤلف 

متقابههد بههین نیههاز  فعالیههت و عملهههرد )ممیهه ی و 

( در بربههود و ارتقههای کیفیههت 1394زادگههان  اسههماعید

باش . با توج  ب  مطالعات انجهام فضاهای شرری مؤثر م،

ش ج در خصوص فضاهای عموم، شهرری در کشهورهای 

مختلف جران و سنجش نظرات شررون ان  چرهار عامهد 

و کیفیت فضاهای شرری از اهمیت  اساس، در سرزن گ،

بیشتری برخهوردار هسهتن  که  عبارتنه  از: دسترسه، و 

ه  ییوسهته،  آسهایش و منظهر  کهاربری و فعالیهت و ب 

 
 شهه ج  تولیهه  ای،گلخانهه  گازهای کد درص  80 موجود آمارهای براساس -1

 ها است. سطح شرر در عملهردهای موجود از ناش،

یهذیری از یذیری ک  البته  در ایهن میهان  اجتماعاجتماع

سهنج، فضهاهای شهرری به  تهرین عوامهد مطلوبیتمر 

یک محهیط  آی  و بر این نهت  تصریح دارد ک مساش م،

طور یقین مورد اسهتفادج و کهاربری اجتمهاع، مطلوش ب 

(. بنهابراین 1391بین و همههاران  گیهرد )راسهتقرار م،

یذیری  سرزن گ، و کیفیت فضاهای ها در اجتماعکاربری

 تغییهرات تسهریداز اهمیت باالی، برخوردارنه  و شرری 

هها و میهزان دسترسه، به  )مثهد توزیهع کاربری کالب ی

 بهین اجتمهاع، مهؤثرتری -اقتصادی ارتبا  (  باعثهاآن

شود. ب  عبارت، تنوع م، شرری کاربران و کنن گانعرض 

ها و دسترس، مطلوش به  و توزیع فضای، مناسب کاربری

 تهر امن فضهای به  را شهرری عمهوم، فضهاهایهها  آن

 & Marquet) سهازدمبه ل م، ترجهذاش وتر مطلهوش

Miralles-Guasch, 2015; Dempsey et al., 2012 ) 
ههای برای فعالیت بیشترهای گزین  ارا   برای ظرفیت ک 

 افهراد های زنه گ،و کهاهش هزینه  انتخاب، و اجتماع،

هها  آن دسهت  از . بنهابراین در بهین کاربریکن م، فراه 

ههای انتخهاب، و اجتمهاع، را در های، که  فعالیتکاربری

ههای دهن  )مثد کابریها شهد م،وسیع، از زمانطیف 

شههان تفریحهه،  تجههاری و ...( و بهها ماهیههت عملهردی

سههرزن گ، فضههاها را بهه  دنبههال دارنهه   مههورد تأکیهه  

باشهه . همچنههین یردازان و مهه یران شههرری م،نظریهه 

 شهرری  معمهاری و طرامه، نهوین هاییافته  براسهاس

 در که  فضهای، -اجتمهاع، ی یه ار سرزن گ، ب  عنهوان

گیهرد در نظهر گرفته  م، شههد شهررون  و شهرر تعامهد

 یهک مثاب  ب  ن  را کیفیت شود و اذعان دارن  ک  اینم،

 مسهتمر آفهرینش از فراینه ی مثاب  ب  بای  بله  محصول

 و هه ایت بهرای ک  (1395)بحرالعلوم،  نمود  محسوش

با راهبهرد  ریزیبرنام  سنخ از ت ابیری نیازمن  آن کنترل

. راهبرد ع الت فضای، مورد توجه  باش ع الت فضای، م،

تهوان رویهردهای جغرافیهای، در ایهن خصهوص که  نم،

های فضای، جه ا کهرد  های اجتماع، را از ساختساخت

در مبامث جغرافیای، بر تولیه  فضها و نحهوج توزیهع آن  

باش . در همین راسهتا  توجه  به  الههوی مورد تأکی  م،
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هها ها  و میهزان دسترسه، به  آناکنش فضای، کاربرییر

جرت افزایش کیفیت فضاهای شرری با ه ف سرزن گ،  

 از یهه، ماضهر  مهال دررسه ؛ لهذا ضروری ب  نظهر م،

توزیههع   شههررهاکالن در مشهههالت موجههود تههرینمر 

)کاویهان، و همههاران   اسهت ههاکاربریفضای،  نامناسب

 که  نحهوی به ؛ (1397همههاران  ینهاج و ؛ عزت1394

ریزی در یهراکنش برنامه ع م علهت به  افهراد از بسهیاری

 و کننه  برداریبررج موجود از امهانات توانن فضای،  نم،

 جمل  از شرری معضالت باعث با توزیع نامطلوش فضای، 

 شه ج شهررون ان برای زیاد و هزین  وقت اتالف ترافیک 

 است. 

با عملهرد سهونت، و  شرر ترران16 منطق  3نامی  

 ترران  آهنراج مجاورت در داشتن قرارفعالیت،  ب  دلید 

 کارخان   سازی شیش  کارخان  یارس  نبات، روغن کارخان 

و ...  از  بعثهت بهر   نیروگهاج جنوش  ترمینال سازی چیت

ریزی شهرری در نظهام فضهای، تناقص و یارادوکس برنام 

نامی  همانن  دیهر نوام، شرر  اینبرد. ها رنج م،کاربری

 معیهار اراضه، و کاربری هایطرح قالب در بیشتر ترران 

 دسترس، و کارای، قابلیت ب  و ش ج مطالع  کاربری سران 

 دادج یتکمتر اهم شرری  ی عموم،هاکاربری ب  ساکنان

. همچنههین بهها توجهه  بهه  موقعیههت مهههان، اسههت شهه ج

جهواری در گیری در منطق  جنوب، شرر ترران و ه )قرار

محهه ودج تجههارت جرههان،( و نقههش عملهههردی محههالت  

های، در سطوح فضای، و کالب ی آن قابد مشاه ج ویژگ،

است ک  میزان سهرزن گ، فضهای محهالت را به  چهالش 

های تههأثیر سههو  در شههاخصکشههانن  و بهه  دنبههال آن م،

تهرین ویژگه، ههای، سرزن گ، خواهن  داشت. لذا از مر 

 ها اشارج داشت عبارتن  از:توان ب  آنک  م،

هههای فرسههودج در محههالت  وجههود وجههود بافت

دان  )بههه  خصهههوص در قسهههمت ههههای درشهههتکاربری

دفهاع در ههای ب،وجهود مهان(  بعثهت شرق، محل شمال

های شمال، و مجهاور جه ارج مانن  قسمتسطح محالت )

ههای زنهنه   آبهاد شهمال، و خیاباندر محل  عل، آهنراج

در محله  بعثهت(   جمشی  سی   ابریش  و ف ا یان اسالم

متروک  ش ن فضاهای فرهنهه، )ماننه  سهینما اسهتید  

سههازی فقه ان کفشهیرین و توسهها در محلهه  جوادیه (  

روهها اشهغال ییادج  روهاهماهنگ و مناسب در طول ییادج

قرارگیههری   هههای تجههاری و کارگههاه،از سههوی کاربری

آلهودگ،   روههانامناسب تأسیسات شرری در برخ، ییادج

ها و نیروگهاج بهر  در محله  صوت، )مانن  وجود سنهبری

محهد   آباد شهمال،(آهن در محل  عل،بعثت و وجود خط

 نامناسب عملهرد و ناامن،کارگاه،  استقرار مراکز صنعت،

)بوسهتان ان یشه   چرهاردج معصهوم و...(   سهبز فضهاهای

نبهههودن فضهههاهای فراغتههه، سهههطح محلههه  ماننههه  غن،

بهودن نقهش فضهاهای سهبز  کمرنهگ  های محل بوستان

 و نایای اریموجود محالت در بربود تعامالت شررون ی  

  محالت مسهون، هایساختمان ازتع اد زیادی  ریزدانه،

تب ید برخ، از اراض، درشت دان  ب  کاربری مسهون، بها 

ها و الحاقات سازینما وجود دلید ب بصری آلودگ،تراک   

همجواری در محل  بعثت   عصرول، مجتمعنامناسب مثد 

مهزام  و  ههاینامتعادل و محصور بودن محل  بها کاربری

دان  شرری و فراشرری همچون انبارداری  صنعت، درشت

  نبود تفهیک سوارج از ییادج در بعض، از معابر  ایو یایان 

بهرای معلهوالن در سهطح محهالت و مناسب نبودن معابر 

 و همههان، فضهاهای و معهابر در اتومبید گستردج مضور

 . آن از ناش، ازدمام

بنابراین موارد فو   میزان دسترس، و نفوذیهذیری  

های ییادج روی  جذابیت و مطلوبیت فضها امنیت  فعالیت

های داوطلبان  و اجتمهاع، )که  از عوامهد و انجام فعالیت

شون ( را تحهت شهعاع مؤثر بر سرزن گ، شرری تلق، م،

بال آن  سبب کاهش جهذش شهررون ان قرار دادج و ب  دن

در گسترج زمان، متع د و در نرایت کاهش سهرزن گ، در 

 سطوح محالت را ب  دنبال خواهن  داشت.  

هه ف ارزیهاب، سهرزن گ، بنابراین  ایهن مقاله  بها 

به  عنهوان راهبهرد شرری از منظر نظهام کهاربری زمهین 

عهه الت اجتمههاع،  وضههعیت یههراکنش فضههای، و شههعاع 

ورزشهه،   -گردشهههری -ههها )تفریحهه،دسترسهه، کاربری
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فضای سبز  تجاری و مذهب،( را در سطح محالت نامیه  

 مورد ارزیاب، قرار دادج است.    3

 

 پیشینه تحقیق  -2

 های خارجیالف( پژوهش

ارزیههاب، توزیههع فضههای، »ای بهها عنههوان مقالهه  در

« ب  دسترس، ییهادج GISهای شرری با استفادج از یارک

های شرری در سئول ها و همچنین کارای، یارکب  یارک

  کهد سهطح خه مات در این یژوهش ابته ایرداخت  ش . 

 بها روش وبا تحلید شهبه   و های شرری شناسای،یارک

buffering  بهه  ارزیههاب، شههعاع دسترسهه، ییههادج اقهه ام 

ها در یهنج زیهر منطقه  سپس توزیع فضای، یارک گردی .

غرب، و شهههرق،  مرکهههزی  جنهههوشغرب،  شمال)شهههمال

ول مورد ارزیاب، قرار گرفت. در نرایهت  ئس شرق،(جنوش

ههای شهرری در سهئول  نتایج مطالع  نشان داد ک  یارک

در ارتبا  با جمعیت  کاربری زمین و تهراک  توسهع   به  

قابلیهت اسهتفادج یهارک در  وان  ان ازج کاف، توزیع نشه ج

ارزیهاب، بخش شمال، شرر ب  طور خاص بسهیار مشههد 

هها و جمعیهت یارک مههان، با توج  ب  موقعیهتلذا . ش 

ش ج استفادج از زمین  رویهرد انجام نحوج محل، مربوط  و

های عمله، درک و مه یریت توزیهع در این مطالع  روش

 فراه  نمهودریزان برای برنام های شرری را فضای، یارک

.(Oh & Jeong, 2007) 

ای بهها عنههوان ( در مقالهه 2011) 1چانههگ و لیهها و

گیری ارزش   بههرای انهه ازجبررسهه، یههک روش یهپارچهه »

ههای فضای، نسب، در تسریالت عمهوم، در زمینه  یارک

ارزیهاب، توزیهع  جرهتسهازی یهپارچه  م ل ب  «شرری

یرداختن . لهذا شرری  فضای، تسریالت عموم، در توسع 

قابلیهت  -متشهد از دو م ل ادغهام،سازی یهیارچ  م ل

دسترس، و تحرک است که  براسهاس مه ل جاذبه   به  

گیری سهر  مههان، نسهب، عنوان چارچوب، بهرای انه ازج

ها ان . مهه لتسههریالت عمههوم، شههرری یهپارچهه  شهه ج

سیسههت  اطالعههات در هههای رفتههاری ترافیههک را توانای،

 
1- Chang and Liao 

گیرنه  و های تحلید فضای، در نظر م،و م ل جغرافیای،

هههای در مقههو  فضههای، یارک ای راهههای منطقهه تفاوت

دهه  که  کننه . نتهایج نشهان م،سازی م،شرری شبی 

بین خ مات یارک  تناسبتوسع  فضای، نابرابر ک  بر ع م

 را افهزایش وهای زمان سفر هزین   گذاردشرری تأثیر م،

در ارتبا  با سهیار بهودن ترافیهک شهرری و نهوع یهارک 

 .  گذارد،های دسترس، ساکنان تأثیر مشرری بر فرصت

ای بهه  ( در مقالهه 2015) و همهههارانش 2محمههودی

 هها؛ از جملهه بررسه، تهأثیر متغیرههای فیزیهه، خیابهان

ههای بر سرزن گ، خیابانکفپوش  صن ل،  دسترس، و .. 

جامع  آمهاری تحقیهق  دو خیابهان کواالالمپور یرداختن . 

و بوکیهت  3یرکهای تاندر شرر کواالالمپور مالزی ب  نام

بهرای داشهتن خیابهان  نه . نتایج نشهان دادبود 4نگابینت

دولت بای  ب  مردم جرت مفظ فضاهای عموم،   سرزن ج

نقهد عمهوم، وهمچهین اسهتفادج از ممد آموزش ده  و

جایهزین استفادج از خودروی شخصه، شهود و مهردم به  

  روی تشویق شون .ییادج

ای به  ارزیهاب، در مقال  (2017و همهارانش ) 5فان

ریزی در دسترس، ب  فضای سبز و تأثیر فراین های برنام 

بربههود دسترسهه، شههرر شههانهرای بهها اسههتفادج از روش 

با یرداختن . نتایج یژوهش نشان دادن   6یاب، فضای،درون

  2010تهها  2000شههانهرای و نههوام، آن از سههال اینههه  

سههبز خههود را بربههود فضههای شههاخص دسترسهه، بهه  

فضهای با این مال  در موم  شرری میانهین   ان خشی جب

مومه  داخله، ههر چنه  ؛ سبز  وضهعیت نهامطلوب، دارد

رو به  در دسترسه، به  سهبز   8و بواشن 7یودونگ ویژجب 

باش . همچنین با بربود بودج و بیانهر وضعیت مطلوش م،

نتهایج   بن ی فضهای،نقا  گرم/ سرد و خوشه  استفادج از

دارای شاخص دسترس، سهبز موم  شرر  ک  نشان دادن 

 
2-Mahmoudi 

3- Tun Perak  

4- Bukit Bintang 
5- Fan 

6- Spatial Interpolation Method 

7- Pudong  

8- Baoshan 
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نیاز بیانهر  ک  بودجشرری داخل،  نوام، نسبت ب  ،یایین

دسترسه، به  فضهای میزان اساس، در  اق اماتفوری ب  

 است. سبز 

( در یژوهشهه، بهها عنههوان 2019) 1ییههرس و ب لنهه 

انه ازهای سهرزن گ، چشه سرزن ج بهرای چه  کسه،  »

بر اشت،«  با روش کیفه، های شرری برای رفع نابرابری

  مسههن  فضای سهبزهای ب  تبیین سرزن گ، در شاخص

یرداختن . در یایان این نتیج  ب   رویو ییادج ممد و نقد

توان  ب  عنوان ابهزاری دست آم  ک  سرزن گ، شرری م،

برای کاهش نابرابری ها و ارتقای سطح سالمت شرری در 

 د.ریزی م نظر قرار گیرسازوکارهای برنام 

 های داخلیب( پژوهش

 نظهام تحلیهدای به  ( در مطالعه 1392برونه ی )

بها  ورزشه،  هایکاربری یاب،مهان الهوی و فضای، توزیع

 نظهام شهعاع دسترسه، و شناسهان آسهیب تحلیده ف 

ترهران  شرر 16 منطق  ورزش، درهای کاربری همجواری

ب  منظهور تحلیهد همجهواری و توزیهع فضهای، یرداخت. 

 سیسهت  در جغرافیهای، ههایدادج یایههاجهها  از کاربری

نتهایج تحقیهق نشهان  اسهتفادج شه . جغرافیای، اطالعات

 موزون، برخهوردار فضای، توزیع از فضاهای ورزش،دادن  

 فضهای به ون منطقه  ایهن از محهالت تعه ادی و نبودج

 نامی   محل  سطح در فضاها این توزیع و هستن  ورزش،

 جواریه  نظام نظر از همچنین. نیست مناسب منطق  و

 ورزشه، فضهاهای درصه  56 دهه م، نشهان نتهایج نیز

 ورزشه، فضهاهای درصه  17  ههاکاربری سایر با سازگار

 جهواریه  در درصه  27 و خنثه، یها تفهاوتب، منطق 

 ههایکاربری. دارنه  قهرارهها کاربری سهایر بها ناسهازگار

 و نظام،  و صنعت، کارگاه، هایکاربری شامد ناسازگار

 منطق  در ورزش، فضای هفت مجموع در است. انتظام،

 .باش ها م،کاربری سایر با ناسازگار موردمطالع 

ای بهها ( در مقالهه 1393یههور و همهههارانش )داداش

 و شهرری خ مات عادالن  توزیع تحلید و بررس،عنوان »

 ب  سهنجش« هم ان شرر در فضای، آنرا یراکنش الهوی

 
1- Badland and Pearce 

 یهراکنش و شهرری خه مات ب  ساکنان دسترس، میزان

یرداختنه . بهرای سهنجش میهزان  شرری خ مات فضای،

 ضریب شرری  ساختار ضریب شاخص چرار ازدسترس، 

 نسهبت و خه مات از برخهورداری تهراک  خ مات  اهمیت

 از و برای سنجش الههوی یهراکنش  خ مات ازای فاصل 

 دهن م، نشان ش . نتایج استفادج 3گری و 2موران ضرایب

 خه مات گان ینج مجموع  ب  ساکنان دستیاب، میزان ک 

 و سهبز ورزشه،  فضهای درمهان،  آموزشه، ) شهرری

 چنه  دارد؛ هر قرار نابرابری سطح در (مذهب، -فرهنه،

نسهبت  به  شرر سطح در آنرا یهپارچ  توزیع مجموع  در

 چههونه، ازها یافته  نتهایج ایهن برعالوج .استتر متعادل

 شرر در جمعیت، تراک  و دستیاب، میزان فضای، یراکنش

 همه ان  شهرر در یراکنش این ک  ده م، هم ان نشان

 برخهوردار محهالت سهمت ب  نیز تمرکز و بودجای خوش 

 به  عمه تاً وضهعیت ایهن اسهت و کهردج ییه ا سهو  

 و شهر   در که  غیررسم،های سهونتهاج برخورداریع م

 .ش ج است منجر دارن   قرار هم ان شرر شمال

ای به  ( در مقاله 1396مجنه ج )یزدان، و فیهروزی

های عموم، از منظر عه الت بررس، توزیع فضای، کاربری

فضای، در شرر اردبید با ه ف ارزیاب، کجای، و چهونه، 

عموم، یرداختنه . در ایهن  هایتوزیع و یراکنش کاربری

مبنا استفادج شه ج اسهت؛ لهذا های گرافیکمقال   از روش

های عمهوم، نتایج بیانهر آن است ک  توزیع انواع کاربری

در سطح شرر اردبید به  صهورت نامتعهادل و متفهاوت از 

یه یهر شهد گرفت  و ضمن تفاوت در الههوی توزیهع در 

طق، متفهاوت از گیری منهاها  منجر ب  شهدبین کاربری

نههوع برخههورداری شهه ج اسههت کهه  لههزوم بههازنهری در 

هها  آشههار یاب، و جانمای، آنها را در امر مهانمش،خط

 کن .م،

 سهرزن گ،ای تحت عنوان »( مقال 1397مردان، )

تجهاری نمونه  مهوردی  کهارکرد م یون جمع،  فضاهای

« نوشهت. در ایهن مقاله  بها شررهای مهراکش و مهنهاس

 
2- Moran Coefficients 

3- Geary 
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استفادج از روش می ان، مته، بر مشاه ج ب  ایهن نتیجه  

 فضهاهای سهرزن گ، و موفقیهت رونهق دست یافت که  

 (تجاری) فعالیت ب  وابست  عم تاً مغرش کشور در جمع،

 امهان شرری فضای در هاکاربری اختال  .کالب  ن  و بودج

 و آوردج فهراه  را زمهانه  و گستردج هایفعالیت مضور

همچنهین  .نمودج اسهت جذش آن فضاها ب  بیشتری افراد

 تقویهت به  سهویهک از فضا یک در فعال جمعیت مضور

 آن زمان طول در دیهر سوی از و ش ج منجر امنیت مس

 ب  مردم و کردج هویت تب ید و اصالت دارای مهان، ب  را

 به  نرایهت در امهر ایهن دارنه . بیشهتری تعلق مس آن

بیشتر تب ید شه ج  هرچ  رونق و جمع، فضای سرزن گ،

 است.

( در یژوهشه، بها 1397نهژاد و همههارانش )مصل،

 ارتقهای بهر معماری کالب ی عناصر تأثیر ارزیاب،عنوان »

مطالعهات،:  مهورد شهرری  در معهابر شررون ان سرزن گ،

 و بررسه،« بها هه ف شهیراز شهرر در آبهادعفیف خیابان

به   معمهاری  کالبه ی ههایمؤلفه  تهرینمره  شهناخت

 سهرزن گ، و رابطه  ارتقهای بهر مهؤثر عوامهد شناسهای،

یرداختنه .  تحلیل، م ل قالب در هامؤلف  بین همبسته،

در محهیط  اسههو رکایدر نرایت یژوهشهران بها آزمهون 

ب  این نتهایج  ضمن شناسای، عوامد مر  SPSSافزار نرم

 نمهای رنهگ و مصهالح نهوع به  توجه دسهت یافتنه : 

 مهراجعین  بهرای یارکینهگ مناسهب وجود ها ساختمان

 معبهر  مجهاور هایسهاختمان بصری تناسب و هماهنه،

 توج  و همچنین تفریح، و ورزش، و سبز فضاهای وجود

 تهرینمر  شب  و عصر در خ مات، هایکاربری وجود ب 

سهرزن گ،  ارتقهای جرهت در که  هسهتن  کلیه ی نهات

 طرامان و معماران م نظر بای  شرری معابر در شررون ان

 .گیرن  قرار شرری

 

 مبانی نظری  -3

 سرزندگی شهری

یردازان شرری و معمهاری در آرا  نظری  با توج  ب 

 و بهودج شرری فضای از اع  این مفرومموزج سرزن گ،  

 باش . سهرزن گ،تعریف م،قابد کالن و خرد سطح دو در

 شهرر  فضهاهای سهرزن گ، بهرعالوج کهالن  سهطح در

 سههازگاری  کارآمهه ی  از قبیههد عهه الت  مفههاهیم،

 در که  گیهرددربر م، را محیط، یذیری و کیفیتانعطاف

 یذیریی ب  زیستیای ار صورت در شرر سرزن گ، نرایت

(. با وجهود آن  1389)خستو و رضوان،   ش  خواه  منجر

شود آنچ  هموارج در هر مفروم سرزن گ، بر آن تأکی  م،

در نظر گرفتن کلیت؛ یعن، در نظر گرفتن ابعهاد مختلهف 

اسهت  محیطه، آناقتصادی  اجتماع،  فرهنه، و زیست

به  دنبهال گسهترش و . (1394)شهاهیون ی و همههاران  

 از ناشه، تبعهات بهروزو  محل، اجتماعاتها  شرر توسع 

 و لطیفه،(شررسهازی  در کیفه، مبامهث به  توج ع م

 یهه، سرزن گ، ب  تأمین تا ش ج باعث )1393همهاران  

شهرری تبه ید  م یریت نظام و مردم اصل، هایدغ غ  از

 به  شرری ( و سرزن گ،1396 سادات  و دل)طاهر طلوع

مطرح  شرری یای ار توسع  در مرم، بسیار یارامتر عنوان

در مهوزج  آمه ج از مطالعهاتبه  دسهت  گردد؛ زیرا نتایج

دهنه  که  یای اری  کیفیت زن گ، و سرزن گ، نشان م،

  انسهان ب  رسان ن بررج یای ار شرری  توسع  اصل، ه ف

 ایهن میطه  و باشه م، زنه گ، کیفیهت بربود و ارتقای

اقتصهادی   اجتمهاع،  ابعهاد کلیه  دربرگیرنه ج موضهوع

 در که  عهامل، هر و باش م،  ...و کالب یمحیط، زیست

 مطلهوش شهرایط تهأمین و زن گ، کیفیت بربود راستای

 مقهو   به  که  ایگونه  باش   ب  شررون ان برای زن گ،

 به  عنهوان توانه م، بههذارد  امتهرام آینه ج هاینسهد

یایه ار  توسهع های شهاخص و اهه اف از ایزیرمجموعه 

. لذا یه، از رویهردها در کانون توج  توسهع  باش  شرری

یای ار در راستای اه اف بیان ش ج مفروم سرزن گ، مه، 

. مت، تشاب  اه اف و راهبردهای (kashef, 2016)باش  

ای اسهت که  در گونه دو مفروم یای اری و سرزن گ، به 

یوشان، را بسیار باال و نزدیک ها درص  ه بعض، از نوشت 

ان . اگرچ  شای  تنرا تباین بین توسع  ارزیاب، کردجه  ب 

یای ار و سرزن گ، جرت ت قیق معنها بهین دو مفرهوم بها 

تهوان به  چهارچوش بررس، اه ف و نظریات ب  نهوع، م،
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زمان، اشارج کرد؛ زیرا بهر خهالف توسهع  یایه ار که  به  

های مال و آین ج توجه  دارد تأکیه  صورت برابر ب  زمان

 مان مال وزن  بیشتری دارد. سرزن گ، ب  ز

 سرزندگی شهری و ابعاد آن

 و ههاخیابان نظری  ییشهام  (1961) 1جیهوبز جین

 اجتمهاع، سهاختار بها ایمحله  به  سهرزن ج  ههایمحل 

 موجهب و فیزیهه، اسهت محهیط تنوع مظرر ک  منسج 

. کنهه مهه، اشههارج شههود مهه، نیههز عابرییههادج هههایفعالیههت

 ایههن یژوهشهههران از زیههادی تعهه اد آثههار در همچنههین

 بنیههان از فضههاها و شههررها کهه  نظههر وجههود دارداجمههاع

. انه یافته  تهامد و شهد فیزیه،  محیط توسط محهم،

 در ههاکهاربری تنهوع از ایگستردج طیف مستلزم امر این

. دهه  ارتقها را رویییهادج که  است محل  و خیابان سطح

 مقیاسبزرگ هایجیروژ بازسازی و هابزرگراج ساخت مت،

 در. شهون  اجهرا باال بای  ب  یایین رویهرد با های،طرح در

سهرزن گ،   برخه، از یژوهشههران معتق نه  راستا همین

 هههایمحههیط کهه  اسههت فیزیههه، شههرایط از ایمجموعهه 

 و ایمنه، و دادج ییونه  هه به  را شه جسهاخت  و طبیع،

 جههذاش  نماهههای شههامد که  کنهه مهه، ایجههاد را آسهایش

 هسهتن . ایهن ونقهدممهد و خه مات ب  آسان دسترس،

 محهیط امهانهات و اجتمهاع، ههایجنبه  تنرها ن  تعریف

 سهرزن گ، به  که  کالب ی هایویژگ، بله  ش ج ساخت 

کنهه  مهه، ادغههام را کنهه مهه، کمههک( شههرری فضههای)

(Stanislav & Chin, 2019).  لذا سرزن گ، شهرری از

طریق تعهامالت بهین عناصهر در سهطوح مختلهف ماننه : 

فیزیههه،  اجتمههاع،  فرهنههه،  اقتصههادی و ... آشهههار 

گهردد. تحقیقهات  مفرهوم سهرزن گ، را به  طیفه، از م،

عوامد همچون: کیفیت زنه گ،  سهالمت  مهس ایمنه،  

دسترس، ب  خ مات  هزین  زن گ،  استان اردهای زن گ، 

ونقهد  کیفیهت ههوا و مشهارکت کهت و ممهدرامت  مر

(. 1395اجتماع، مرتبط کردج است )مبیب، و همهاران  

لذا در ادام  ب  صورت ج اگان  ب  تشهریح بیشهتر نمهاگر 

 
1- Jane Jacobs 

ها و عناصههر مههؤثر کالبهه ی کالبهه ی و معرفهه، شههاخص

 یرداخت  ش ج است. 

 عوامل کالبدی مؤثر بر سررزندگی شهری

 از سهایر را شهرر یهک معیاری بیش از هر ک  آنچ 

 مضههور و سههرزن گ، میههزان کنهه  م، متمههایز شههررها

 یهک اینهه  است. شرر آن عموم، فضاهای در شررون ان

 & Marquet)آن  دسهترس در عمهوم، فضاهای و شرر

Miralles-Guasch, 2015) نیازههههای بههه    چهونههه 

 ذهن بر خود از تصویری چ  و گفت  یاسخ خود شررون ان

بازون ی و شهربازی  )  گذاشت  است یادگار شررون انش ب 

(. صرف نظر از شهد فضهاهای شهرری  مشههالت 1393

اجتماع، و کالب ی موجود  سرزن گ، محهیط شهرری را 

دهن  ک  بیشهتر رو ب  زوال بردج است. مطالعات نشان م،

مشهالت اجتماع، فضاهای شرری از مشههالت فیزیهه، 

. ایهن (Mahmoudi et al., 2015)شهود آنرا ماصد م،

 ابعهاد مجموعه  به  توجه دهنه  که  مطالعات نشان م،

 از جوامهع  بافهت گیریانه ازج و مشهاه ج قابد و فیزیه،

 که  است سرزن ج جامع  یک خصوصیات ترینمر  جمل 

 فضای در انسان، و طبیع، تأثیرگذار عوامد دخالت نتیج 

 آن به  توجه ع م یها توجه  که ای گون  ب . است تعامل،

 مهس هویهت  مس تعلق  رنگ اجتماع،  تعامالت میزان

 نوبه  به  را سهاکنان میهان اجتماع، همبسته، و اعتماد

دقیقاً همهان یهارامتری که  .  ده م، قرار تأثیر تحت خود

دارد؛ سهرزن گ، به  در مفروم سرزن گ، بیان م، 2استرن

گشههتالت؛ یعنهه، ادغههام خودانهیختهه  وقههایع دینههامیه، 

متفاوت )جنهبش  نیهرو  فضها  زمهان  مسهیر/تماید( که  

همه، در یک سیست  کهد منسهج  در ارتبها  هسهتن  

(. بنهابراین از دیه گاج 1394اشارج دارد )صهم ی تهودار  

 زیرسهاختارهای به  وابسهت  جوامهع سهرزن گ،کالب ی  

طرامه،  خه مات  به  دسترسه، جوامع  یای ار و مطلوش

سازی مطلهوش ها  کفرومناسب فضا  عرض مناسب ییادج

ها  تنوع سن جواری برین  کاربریرو  سازگاری و ه ییادج

ها  تجریهزات )مبلمهان(  نهوریردازی و شرایط سهاختمان

 
2- Stern 
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اصهر تهرین عنبه  مر  1باش . در جه ول مناسب و ... م،

کالب ی مؤثر بهر سهرزن گ، فضهاهای شهرری از دیه گاج 

 گردد.متخصصان و نظری  یردازان اشارج م،

 

 عناصر کالبدی مؤثر بر سرزندگی    -1جدول 

 3تیبالدز 2گهل 1جیکوبز لینچ پردازاننظریه
سای 

 4پامیر

سوزان و هنری 

 5لنارد
 پاکزاد گلکار بنتلی AIA 9شفتو 8سالزانو 7ایلپارد 6مونتگومری

 1961 1981 سال
1987-

1996 

1992-

2001 
2007 1997 1998 1981 1997 2008 2005 1985 1386 

1384- 

1386 

تنوع )اختال (  

 کاربری ها
 ❖          ✓   ✓   

               نفوذیذیری 

               دسترس، 

               خوانای، 

               یذیری انعطاف 

               امنیت

               کیفیت بصری

 

طور ک  در ج ول عناصهر کالبه ی مهؤثر بهر همان

ها به  عنهوان تنوع کاربریسرزن گ، مشرود است  مؤلف  

ترین فاکتور به  دلیهد بیشهترین تههرار و بعه  از آن مر 

های دسترس، و نفوذیذیری ب  عنوان عناصهر مره  مؤلف 

یردازان جرت سرزن گ، مورد کالب ی در بین آرای نظری 

های فهو  باشن . جرهت بسهط مفرهوم، مؤلفه تأکی  م،

ا  ههه ها )تنههوع کاربریتوضههیحات هههر یههک از شههاخص

 گردد. نفوذیذیری و دسترس،( در ادام  ارا   م،

 هاتنوع کاربری

فضهههاهای عمهههوم، در شهههرر طیهههف وسهههیع، از 

ههای گونهاگون را در خهود های مختلهف و کاربریفعالیت

تر کههردن (. بهه  منظههور سههرزن ج1394دارد )کههایین،  

نهات، که  بایه  به  آن ترین فضاهای شرری  یه، از مر 

تههرین اصههد در هههای هسههتن . مر توجهه  داشههت کاربری

ع در عههین هههای شههرری  ایجههاد تنههوهههای خیابانکاربری

ههای متناسهب بها اوقهات سازگاری اسهت. وجهود کاربری

ها  تریاها  سهینما  تئاترهها  رسهتورانفراغت ماننه : کافه 

فود و ...  تههأثیر بسههزای، در افههزایش یویههای، و فسههت

(. در رابط  بها کهاربری 1386سرزن گ، فضا دارد )یاکزاد  

دو واژج متفهههاوت وجهههود دارد: کهههاربری اساسههه، کههه  

ترین و سههودآورترین کههاربری در طههرح کههاربری مانهه گار

مختلط است. این کاربری  محرک مفرهوم توسهع  و نیهز 

هها در ایهن تصمیمات مربو  ب  تناسهب و توزیهع کاربری

طرح است و کاربری غالب ک  بیشترین فضای طرح را به  

(. 1394یور و همههاران  ده  )اسمعیدخود اختصاص م،

کاربری اساس، با توج  به  لذا در تحقیق ماضر تأکی  بر 

هها )از سهنخ یراکنه ج یها توزیع فضهای، متعهادل کاربری

 باش .  منظ ( م،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Jacobs 

2- Gehl 

3- Tibbalds 

4- Paumier 

5- Lenard 

6- Montgomery 

7- Appleyard 

8- Salzano 

9- Shaftoe 
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 نفوذپذیری

 م ی عنوان ب  را آن نفوذیذیری  تعریف در 1بنتل،

 به ان تا ده م، مردم ب  محیط یک ک  ق رت انتخاش از

 ب  را آن و داشت  بیان برون  دیهر ب  مهان مهان، از طریق

 به  دسهتیاب، محهوریهای شهاخص از یهه، عنهوان

)سینافر و همههاران  کن  م، مطرح محیط دهن گ،یاسخ

ای از مسهیرهای آن را درج  2در مال، ک  کمپد (؛1394

مطلوش  مناسب و ایمهن در محورههای مختلهف منهاطق 

 .(Yavuz & Kuloğlu, 2014)کنه  شرری معرف، م،

 از شاخصه، را نفوذیهذیری تهوانتر م،تعریف، جهامع در

 آن درون به  دیه  گسهترج بافهت و یهک کالب ی کیفیت

 را بافهت ورود به  جرهت و چههونه، میهزان  ک  دانست

و  جای،جابه  دیه   زاویه  در تنوع و سرولت کردج  تعیین

های فرصهت ایجهاد بها را بافت درون فضاهای ب  دسترس،

 ها فعالیت نفوذ بر و آوردم، فراه  انتخاش امهان و متع د

 واقهع مهؤثر تغییهرات یهذیرش و روابط اجتماع، فرهنگ 

 بنابراین نفوذیذیری. (1394)سینافر و همهاران  شود م،

 ایبهالقوجهای راج تع اد ب  همهان، فضاهای از نظام، هر

 گرفته  نظهر در نقط  دیهر ب  نقط  یک از عبور برای ک 

 دی ن، و شفاف بای  بالقوجهای راج این. دارد بسته، ش ج

 ایهن به  نفوذیذیری و بصری کالب ی جنب  دو هر باشن .

 را محیط چهون  عموم، فضاهای شبه  ک  دارن  بسته،

 نفوذیهذیری کوچهکههای بلوک و کنه م، بنه یبلوک

 دارن م، عرض  بزرگترهای بلوک با مقایس  در را بیشتری

 میهزان ارتقهای و بصری نفوذیذیری افزایش موجبات ک 

 اسهتفادجهای از گزینه  برخهورداری جرهت مردم آگاه،

 از(. بنهابراین 1395آورنه  )اممه ی  م، فراه  را بیشتر

ی افزایش نفوذیهذیری در راسهتای سهرزن گ، ها سیاست

هها  راج ییهادج فضاهای شهرری بهاالخص مسهیر داخد در

. ب ن  اسهت و مسیر بین بصری متقابد رابط  امهان ایجاد

اختالف  ب ون امهان م  تا بای  ییادج محور ای ک ب  گون 

 را ک  متنوع، هایکاربری و هافعالیت کلی  مانع  و سطح

 
1- Bentley  

2- Campbell 

 دی  در خط ک  مهان تریننزدیک یعن، خیابان مقطع در

 بصری  ایجاد تمایزات با و کن  متصد ه  ب  دارن   جود و

)رضای، و شهیخ،   القا نمای  را مسیر ییوسته، و وم ت

1396  .) 

 هادسترسی

دسترس،  آسان رسی ن ب  مقص  یا کاهش هزینه  

(. به  1393رضوان، و همههاران  مقص  است )سعی یدر 

عبارت، دسترس،  آزادی یا توانای، مهردم بهرای بهرآوردن 

شان تعریف نیازهای اساس، ب  دلید مفظ کیفیت زن گ،

 نهوع دو ب  ها اساساًدسترس،ش ج است. ب  صورت کل،  

 .ترکیب، دسترس، -2 نسب، دسترس، -1 ان :ش ج تقسی 

تعامهد بهین دو نقطه   ارتبا  یها درجه  نسب،  دسترس،

مشخص و دسترس، ترکیب،  ارتبا  یا تعامهد بهین یهک 

نقط  و سایر نقا  را در یک فضهای جغرافیهای، توصهیف 

کن ؛ بنابراین دسترس، عموماً  آسان، رسی ن ب  محد م،

یهور و همههاران  شهود )نیهکبا جاذب  بسیار توصهیف م،

نوع دسترس، شناسهای، (. در بحث سرزن گ،  س  1396

ش ج است ک  عبارتن  از: دسترس، فیزیهه،  اجتمهاع، و 

وجود موانهع فیزیهه، بصری. دسترس، فیزیه،  به  عه م

ههها  مجهه  ترافیههک عبههوری در ماننهه : در  دیوارههها  نردج

هها و فضهاهای عمهوم، هها  خیابانراجفضاهای، مثد ییادج

با یه یهر  اشارج دارد تا دسترس، ب  فضاها و ارتبا  مردم

ب  سرولت انجام یذیرد. دسترس، اجتماع، نیز بهر بحهث 

های مختلهف اسهتفادج از فضها ع الت اجتمهاع، در الیه 

ها یها تأکی  دارد؛ زیرا ممنوعیت استفادج از فضا برای الی 

طبقههات، از اجتمههاع نههوع، اعمههال محرومیههت اجتمههاع، 

گردد و از مطلوبیهت فضها و به  دنبهال آن از محسوش م،

کاه . در نرایهت دسترسه، زن گ، فضاهای شرری م،سر

بصری  امهان دی ج ش ن فضا ب  عنوان دسترس، بصهری 

 3مطرح ش ج است. یژوهشهران زیادی از جمله  وایه رمن

دسترس، بصری ب  فضها مهانع، ع مان  ک  مشاه ج نمودج

(. 1393در اسههتفادج از فضهها اسههت )هههادی برزنهه یق  

های بیشهتر   وجود فرصتهاهمچنین برای الهوی کاربری

 
3- Widermann 
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انجامهه  در داخههد یههک نامیهه  بهه  دسترسهه، بیشههتر م،

(. با توجه  به  اینهه  کهارای، 1396یور و همهاران  )نیک

های شرری ارتبهاط، مسهتقی  بها سهطح مطلوش کاربری

توان گفت توزیع متهوازن ها دارد  م،ده، کاربرییوشش

توان  در افزایش مطلوبیهت سهطح ها م،و متعادل کاربری

دسترس، اکثر شهررون ان به  ایهن تسهریالت و افهزایش 

ها  مؤثر باشه  و بها تهأثیر مثبته، بهر تعامهد و کارای، آن

وری اقتصادی و اجتماع،  سرزن گ، فضاهای توسع  بررج

 . (Shahidipour, 2015)ل داشت  باش  شرری را ب  دنبا

 محدوده مورد مطالعه

  12و11شرر ترران  از شمال ب  مناطق  16منطق  

  19و  17و از غههرش بهها منههاطق  15از شههر  بهها منطقهه  

همجوار است. محور شوش مرز مشترک مناطق شمال، با 

و بزرگههراج آزادگههان در جنههوش مههرز منطقهه   16منطقهه  

است )نقش   ش ج واقعباش   م، 20موردمطالع  با منطق  

دارای شش نامیه  شهرری  16در مال ماضر منطق   .(1

جنهوب، شهری  رجهای، محهور  -است ک  خیابهان شهمال

رود و براسهاس آن  تقسیمات شرری مذکور ب  شمار مه،

س  نامی  در غرش این خیابان و س  نامیه  در شهر  آن 

ان . بزرگراج بعثت در شمال و خیابان ابریشه  شهد گرفت 

غربهه،  -در مرکههز منطقهه  بهه  عنههوان محورهههای شههرق،

رون  )دفتهر خه مات نوسهازی تقسیمات فو  ب  شمار م،

 1651بها  ایهن منطقه (. 1394  16بافت فرسودج منطق  

در شهمار منهاطق مترمربهع  15/47و سران  معادل  ههتار

مشاه ج  2باش . با توج  ب  ج ول کوچک شرر ترران م،

محل  تشهید ش ج است. لهذا در  9از  16شود منطق  م،

آبهاد تحقیق ماضر محالت خزان   شهررک بعثهت و عله،

شن . نامیه  بامورد ه ف و بررس، م، 3شمال، از نامی  

 ابریش   از بلوار ب  جنوش از بعثت  از شمال ب  بزرگراج 3

ب  خیابان شهری   غرش از و اسالم ف اییان خیابان ب  شر  

شود. جمعیت این نامی  در سرشماری رجای، مح ود م،

 649هزار و  65برابر با  1395عموم و نفوس مسهن سال 

از کههد جمعیههت منطقهه  درصهه   5/24نفههر معههادل 

 (  محاسب  ش ج است.267678)

 

 تهران  شهر 16 و نواحی منطقه محالت  در  نسبی و نسبت، تراکم جمعیت،  -2جدول 

 ناحیه جمعیت کل محالت 
جمعیت 

 کل ناحیه

سهم ناحیه از 

کل منطقه 

 )درصد(

جمعیت 

 مرد

جمعیت 

 زن

تعداد  

 خانوار 

نسبت جنسی 

 )درصد(
 تراکم

 161 101 15962 24007 24245 18/ 2 48252 1 25248 جوادی 

 187 98 14785 22429 21889 16/ 5 44318 2 44318 آباد نازی 

 38015 خزان 

 10224 شررک بعثت 183 100 21451 32837 32812 24/ 5 65649 3

 17410 آباد شمال، عل،

 207 100 16207 25136 25261 18/ 8 50397 4 50397 یاخچ، آباد 

 18517 تخت،
5 48862 2 /18 24776 24086 15435 103 184 

 30345 آباد جنوب، عل،

 41 107 3/ 624 4933 5267 3/ 8 10200 6 10200 باغ آذری 

 ( 1395 مسکن،  و نفوس عمومی سرشماری  ایران،  آمار  مرکز؛  1397،  16منبع: )شهرداری منطقه  
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 ( 3محدوده مورد مطالعه )ناحیه در شهر تهران و  16موقعیت منطقه   -1نقشه 

 

 روش تحقیق  -4

یژوهش ماضر  از لحاظ ه ف کاربردی و ب  لحهاظ 

تحلیلهه، بههر یایهه   -ماهیههت و روش  از نههوع توصههیف،

رو ابته ا به  های گرافیک مبناست. در تحقیق یهیشروش

های کههاربری کارگیری نقشهه ای و بهها بهه کتابخانهه روش 

شرر ترران که   16از منطق   3بن ی نامی  اراض،  محل 

و  1393های ماصد مطالعات شررداری منطقه  در سهال

بهودج اسههت  اطالعههات مههورد نیههاز اسههتخرا  و در  1395

های انجام گرفت  ب  کار گرفته  شه . شهایان ذکهر تحلید

شهه ج اسهت بهها سیسههت  اسهت در تحقیههق ماضهر سههع، 

و توابههع ARC GIS اطالعههات جغرافیههای، در محههیط 

هایفضهای تحلیل، بافرینگ ابت ا شعاع عملهردی کهاربری

ورزشه، و مهذهب،  -گردشههری -سبز  تجاری  تفریحه،

ان . دلیهد انتخهاش ایهن مورد بررس، و ارزیاب، قرار گرفت 

ههای ها این بودج اسهت که  نسهبت انجهام فعالیتکاربری

هها بهیش از سهایر اع، و داوطلبانه  در ایهن کاربریاجتم

باشهه  و بهه  لحههاظ عملهههردی ارتبهها  هههای م،کاربری

. همچنهین بیشتری را با سرزن گ، فضاهای شرری دارنه 

سهههازی سهههاختار فضهههای، محههه ودج در راسهههتای م ل

مههورد  1موردمطالعهه  از نههوار ابههزار تحلیههد آمههارج فضههای،

این نوار ابزار جرت تشخیص استفادج قرار گرفت  است. در 

ترین هها از الههوی میهانهین نزدیهکنحوج توزیهع کاربری
 

1- Spatial Analyst Tools 

همسهایه، و الههوی خودهمبسهته، مهوران و همچنهین 

ها یها ویژگه، بن ی یا یراکن گ، ی ی جبرای تعیین خوش 

ای، عوارض در فواصد مختلهف  از الههوی تحلیهد خوشه 

 ای استفادج ش ج است. فضای، چن فاصل 

 ماره فضایی الگوهاتحلیل آ

از این تحلید جرت فر  الهوها و رون های کل، 

های فضای، و نحوج الهوهای یراکنش موجود در دادج

گیرد. ب  طور کل، الهوهای فضای، مورد استفادج قرار م،

 یراکنش فضای، براساس مطالعات صورت گرفت  س  مالت 

 در ادام  ب  توضیحو تصادف،.  2ای  یراکن دارن : خوش  

 گردد.الهوهای مورد استفادج در یژوهش ماضر اشارج م،

این ابهزار : همسایگی میانگین نزدیکترین مدل

شاخص نزدیهترین همسایه، را بر مبنای میانهین فاصل  

کنه . در ترین همسای  محاسب  م،از هر عارض  تا نزدیک

این ابزار اگر عوارض خط، باش   مرکز خط و اگر یلیهون 

شود. دامن  تغییرات باش  مرکز یلیهون در نظر گرفت  م،

تها  ایتوانه  از مالهت خوشه میهانهین فواصهد نقها  م،

یراکن ج متغیر باش . اگر میانهین فاصل  محاسب  شه ج از 

توان نتیجه  میانهین توزیع تصادف، کمتر باش   آنهاج م،

ای است. امها گرفت ک  توزیع این ی ی ج ب  صورت خوش 

باش ؛ یعن، عوارض اگر بزرگتر از میانهین توزیع تصادف، 

(. 1390ان  )عسههری  یراکن ج در این منطق  توزیع ش ج
 

2- Dispersed 
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میزان شاخص همسایه، ب  صورت نسبت میانهین فاصل  

شهود. فاصهل  مشاه ج ش ج ب  فاصل  مورد انتظار بیان م،

و ملیهد مورد انتظهار در ایهن شهاخص در نتیجه  تجزیه 

آی  ک  در سه  سهطح یراکنه ج یها ب  دست م، Zکمیت 

 Z-Score  تصادف، با Z-Score  1/65≥ 2/5 8منظ  با 

تها  -p-value 65/1ای با الهوی خوش و  65/1تا  -65/1 

ممیهه ی  شههود )یزدانهه، و محمهه یارا هه  م، -58/2 ≤

1396  .) 

 روش خودهمبستگی موران

ای  بنهه ی الهوهههای فضههای، خههواج خوشهه در طبق 

توان بهر چههونه، نظه  و ترتیهب یراکن ج و تصادف،  م،

تههوان ای متمرکههز شهه . م،قرارگیههری وامهه های نامیهه 

ای مشابرت هر جفهت از وامه های نامیه ع ممشابرت و 

مجهههاور را انههه ازج گرفهههت. وقتههه، ایهههن مشهههابرت و 

ها بههرای الهوهههای فضههای، خالصهه  شههون   مشههابرتع م

گیهرد. خودهمبسهته، خودهمبسته، فضهای، شههد م،

های مطالعه  فضای، ب  مفروم این است که  ارزش صهفت

د ش ج  خودهمبست  هستن  و همبسته، آنرا قابد اسهتنا

های متفاوت، بهرای ها است. م لب  نظ  جغرافیای، ی ی ج

ههای )خودهمبسهته،( فضهای، وجهود گیهری آمارجان ازج

باشه . داردن  ک  شاخص مهوران یهه، از آنرها مهوارد م،

 1  متغیر است. ارزش نزدیک ب  -1و  1ارزش موران بین 

ههای ده  ک  ب  طور کله، نهوام، دارای ارزشنشان م،

ای هسهتن  و و یهایین(  دارای الههوی خوشه  مشاب  )باال

ده  ک  ب  طور کل، نوام، نشان م، -1ارزش نزدیک ب  

های غیرمشاب  در کنار یه یهر قهرار دارنه  و دارای ارزش

دهن ج الههوی تصهادف، اسهت. شهاخص ارزش صفر نشان

  شود: موران مطابق رابط  ذید تعریف م،

𝐼 =
𝑛 ∑ ∑  𝑤𝑖𝑗(𝑥𝑖 − 𝑥)(𝑥𝑗 − 𝑥)̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝑛

𝑗=1
𝑛
𝑖=1

(∑ ∑  𝑤𝑖𝑗) ∑ (𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 − �̅�)2

 

مقه ار متغیهر در  Xiها  تعه اد نمونه  nک  در آن 

میانهین متغیر در  j  Xمق ار متغیر در نامی   i  Xjنامی 

وزن به  کهار رفته  بهرای مقایسه  دو  Wijکلی  نوام، و 

 (.1394است )یزدان، و فیروزی مجن ج   jو  iنامی  

 ایایی فضایی چند فاصلهتحلیل خوشه

بن ی یها یراکنه گ، از این ابزار برای تعیین خوشه 

ها یا ویژگ، عوارض در فواصد مختلهف جغرافیهای، ی ی ج

نیهز  K Ripleysشود. ایهن تحلیهد به  تهابع استفادج م،

بررس، ها را معروف است ک  وضعیت الهوی فضای، ی ی ج

شود به  ایهن ای ک  از این تحلید ارا   م،کن . نتیج م،

ده  و محور فواصد را نشان م، Xصورت است ک  محور 

ده . در این مورش وسط الهوی توزیع فضای، را نشان م،

تحلید ک  خروج، ب  شههد نمهودار و جه ول اطالعهات 

باش   سه  فیله  اصهل، در جه ول اطالعهات توصیف، م،

ک  بیانهر مقه ار  Observered kشود:   م،توصیف، ارا 

k   مشادج ش جDistance K  برای مقه ار قابهد انتظهار و

ک  بیانهر تقاوت دو مقه ار قبله، Diff K فیل  باش  اگر 

است. با این توضیح ک  در ج ول اطالعات توصیف، ارا ه  

 Distance Kبیشتر از  Observered kش ج  اگر مق ار 

ای و در صهورت، که  کمتهر خوشه باش   الهوی ب  شهد 

 Diff باش . یا ب  عبارت،باش  الهو ب  صورت یراکن ج م،

K ای اما اگر منف، باش  الههو   اگر مثبت باش  الهو خوش

 باش .  یراکن ج م،

 

 های پژوهشیافته  -5

 هاتعیین شعاع دسترسی و الگوی پراکنش کاربری

 تعه اد که  اسهت فضهای، سهرزن ج  شهرری فضای

 آن در روزسهاعات شهبان  بیشهتر در افهراد از توجر،قابد

 از مهردم ک  ای باش گون  ب  بای  فضا یعن، دارن ؛ مضور

 فراغت بمانن   اوقات فضا آن آم ج در آنجا ب  اختیار روی

 تعهامالت دیههران بها و کهردج سهپری آنجها در را خهود

های انسهان، فعالیتطور کل، اگر کنن . ب  برقرار اجتماع،

ب  س  قسمت اجباری  انتخاب، و اجتماع، تقسی  گهردد  

هها از نهوع سرزن گ، فضای شرری ناظر بر انجهام فعالیت

 فضههاهایبهه ون تردیهه  باشهه . دوم و سههوم در فضهها م،

  فضههای سهبز  تجههاری و تفریحهه،  ورزشه، -گردشههری

 سهطح در خه مات، ههایکاربری ترینمر  مذهب، ک  از

های الزم شون   با فهراه  آوردن زمینه م، محسوش شرر
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های اختیاری و اجتماع، مانن : تعامهد برای انجام فعالیت

هها و مختلف مردم با یه یهر  امهان نظارج کهردن فعالیت

ههها و تعامههد بهها دیهههران  مشههارکت در برگههزاری آیین

جمع،  ایجاد خهاطرج و مافظه  تهاریخ، های دست جشن

 تعریف ای درز این قبید  نقش عم جمشترک و مواردی ا

سهرزن گ، دارنه . بنهابراین از  و شهرر جمعه، فضهاهای

ههای، که  آنجای، ک  در مقال  ماضر  توجه  به  کهاربری

تعامالت اجتماع، و میهزان سهرزن گ، و نشها  بهیش از 

هههای ذیههد ههها مههورد انتظههار بههودج  کاربریسههایر کاربری

 .ان ش جانتخاش 

    

 هاشعاع عملکردی کاربری -3جدول 

 منبع شعاع عملکردی مقیاس کاربری

 ورزش،

 متر 300 وام  همسایه،

 (800متر )ب  طور متوسط 1000تا  800 محل، 1382سعی نیا  

 متر( 2000متر )ب  طور متوسط  3000تا  1500 اینامی 

 )یارک(فضای سبز 

 متر 200 وام  همسایه،

 متر 1000 محل، 1385شیری  

 متر 4000 منطق  ای

 تجاری

 متر 800 محل،
زادج و همهاران  شراش

13951 
 متر 1500 اینامی 

 متر 2500 ایمنطق  

 1393معروف،   متر 200 محل، مذهب،

 متر 600 وام  همسایه، گردشهری -تفریح،
توج  ب  نهارن گان )با 

 کوچک بودن مسامت(

 

 
 

 شعاع عملکردی کاربری ورزشی  -2نقشه 

 

 شعاع عملکردی کاربری تجاری  -3نقشه 

 

 
باش . یعن، لحظ  خرو  شررون ان از منزل تا رسی ن ب  محد مراکز تجاری نبای   دقیق  م، 15تا  5ای بین م ت م اکثر ده، مراکز تجاری در فاصل یوشش -1

 دقیق  تلف شود.  15بیش از 
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 شعاع عملکردی کاربری مذهبی  -5نقشه  شعاع عملکردی کاربری فضای سبز  -4نقشه 

 

 
 گردشگری   -تفریحی کاربری  عملکردی  شعاع -6 نقشه

 

 دهنه  م، ارا   ک  نوع خ مات، ب  بست ها کاربری

 و کننه م، دهه،خه مات را شهرر جمعیهت ک  مقیاس،

 دارنه   سهاکنان زنه گ، وهای محد ساختار در ک  نقش،

. دارنه  سهاکنان دسترسه، میزان در متفاوت،های اهمیت

هها  کاربری شهود م، مشاه ج نیزها نقش  در ک  همانطور

شههعاع عملهههردی متفههاوت، را نسههبت بهه  نههوع خهه مات 

یوشش، و مقیاس کالب ی دارن . در بین محهالت منطقه  

  محل  شررک بعثت دارای بیشترین نسهبت مسهامت 16

باشه . همهانطور که  در کاربری یارک و فضهای سهبز م،

هها تمهام شهود  یارکنقش  شعاع عملهردی مشهاه ج م،

را تحت یوشش خود قرار دادج است و به  لحهاظ  3 نامی 

ده، این کاربری در وضعیت بسیار مطلهوب، قهرار یوشش

دارد. در دیهر کهاربری  کهاربری ورزشه، نیهز در در سه  

ای تمهام سطح کالب ی  وام  همسایه،  محله، و نامیه 

فضای محالت شررک بعثت را تحت یوشهش خهود قهرار 

محهالت خزانه  بخهارای، و ههای، از دادج است اما قسمت

آبهاد شهمال، از دسترسه، به  ایهن کهاربری محهروم عل،

آباد شهمال، بیشهتر هستن  و این موضوع برای محل  عل،

باش . همچنین در کهاربری مهذهب، نیهز مشاه ج م،قابد

ع الت، فضای، برای هر س  محل  اما با ش ت متفهاوت ب،

ین تعه اد باش . با این توضیح که  بیشهترمشاه ج م،قابد

ان  و کاربری مذهب، در محل  خزان  بخارای،  اسقرار یافت 

بیشترین میزان خ مات و شعاع دسترس، در ایهن محله  

قرار گرفت  است در صورت، ک  محهالت شهررک بعثهت و 
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دههه، نههامطلوب، برخههوردار آبههاد شههمال،  از یوشههشعل،

عه الت، باشن . اما کاربری دیهری ک  از بیشهترین به،م،

گردشههری  -، برخهوردار اسهت  کهاربری تفریحه،فضای

باش  ک  با قرار گیری در مرز محالت خزان  بخارای، و م،

های، از ایهن دو محله  آباد شهمال،  تنرها در قسهمتعل،

شود  در صورت، ک  قسهمت شعاع عملهردی مشاه ج م،

های محله  اعظ  این دو محله  و همچهین تمهام قسهمت

 -ربری تفریحهه،ده، کههاشههررک بعثههت فاقهه  یوشههش

همچنین در قسمت شعاع عملهردی باش . گردشهری م،

مشهاه ج طور ک  در نقش  نیز قابهدکاربری تجاری  همان

ده، مطلوش ایهن کهاربری محل  از یوشش 3باش   هر م،

را تحت شهعاع عملههردی  3من  هستن  و کد نامی  بررج

خود قرار دادج است. الزم ب  ذکر است که  نهوع کهاربری 

ری در این یهژوهش بها توجه  به  موضهوعیت فضهای تجا

های تجاری یاساژ )ابریش   خوشه ل،( و سرزن ج  کاربری

 مراکز خری  م  نظر بودج است. 

ها و مطالب بیهان شه ج از بنابراین با توج  ب  نقش 

های مورد هه ف یهژوهش  تنرها دو کهاربری بین کاربری

و  فضای سبز و تجاری در وضهعیت مطلهوب، قهرار دارنه 

نسبت به  میهزان شهعاع یوشهش  3فضای محالت نامی  

های دیهر در وضعیت نامطلوب، قهرار دارنه . ده، کاربری

اما عالوج بر مسئل  شعاع عملهردی  توزیع و نوع یراکنش 

فضههای، در جرههت تبیههین کیفیههت سههاخت فضههاها نیههز 

در ایهن بخهش به  بررسه،  باش . بنابراینما زاهمیت م،

ی با استفادج از تحلید آمارج فضای، هانحوج توزیع کاربری

الههههوی  ترین همسهههایه،  الهوهههها  میهههانهین نزدیهههک

ای، فضهای، خودهمبسته، موران و الهوی تحلید خوشه 

ای یرداخت  ش ج است. شایان ذکر است که  از چن فاصل 

ای به  ایهن دلیهد که  ای فضای، چن فاصل تحلید خوش 

صهیف، خروج، به  شههد نمهودار و جه ول اطالعهات تو

تر الهوهای یهراکنش  مهورد باش   جرت تحلید عمیقم،

در ادامه  نمودارهها و جه ول . استفادج قرار گرفته  اسهت

لهذا بها توجه  به   شهود.اطالعات توصیف، الهوها ارا   م،

گردشههری در سهطح  -اینه  تنرا یک کهاربری تفریحه،

شود  از تحلیهد آمهارج فضهای، الهوهها نامی  مشاه ج م،

 برای این کاربری خودداری ش ج است. 

 

  
نحوه توزیع کاربری ورزشی با استفاده از میانگین    -1شکل 

 همسایگینزدیکترین 
نحوه توزیع کاربری تجاری با استفاده از میانگین    -2شکل 

 نزدیکترین همسایگی
Observed Mean Distance: 284/266168 

Expected Mean Distance: 224/831807 

Nearest Neighbor Ratio: 1/264350 

z-score:  1/751868 

p-value:  0/079797 

Observed Mean Distance:  9/391335 

Expected Mean Distance:  20/996471 

Nearest Neighbor Ratio:  0/447282 

z-score:  -49/029114 

p-value:  0/000000 
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نحوه توزیع کاربری فضای سبز با استفاده از    -3شکل 

 میانگین نزدیکترین همسایگی
نحوه توزیع کاربری مذهبی با استفاده از میانگین   -4شکل 

 نزدیکترین همسایگی
Observed Mean Distance:  128/705427 

Expected Mean Distance:  130/662575 

Nearest Neighbor Ratio: 0/985021 

z-score:  -0/178952 

p-value:  0/857976 

Observed Mean Distance:  109/896865 

Expected Mean Distance:  103/219875 

Nearest Neighbor Ratio:  1/064687 

z-score:  0/917761 

p-value:  0/358744 

 

همچنین جرهت تریه  نمهودار و جه ول اطالعهات 

ای ای، فضای، چن فاصهل توصیف، الهوها از تحلید خوش 

بن ی یا استفادج ش ج است. از این ابزار برای تعیین خوش 

ها یا ویژگ، عوارض در فواصهد مختلهف یراکن گ، ی ی ج

 Kشهود. ایهن تحلیهد به  تهابع جغرافیهای، اسهتفادج م،

Ripleys   ،نیههز معههروف اسههت و وضههعیت الهههوی فضههای

صهیف، کن . در ج ول اطالعهات توها را بررس، م،ی ی ج

باشه    Distance Kبیشتر از   Observered kاگر مق ار 

ای و در صورت، ک  کمتر باش  الهو الهوی ب  شهد خوش 

که   Diff Kباش . یا ب  عبارت، اگر ب  صورت یراکن ج م،

باشه   اگهر مثبهت باشه  الههو بیانهر دو مقه ار فهو  م،

در . باشه ای اما اگر منف، باشه  الههو یراکنه ج م،خوش 

امهه  نمههودار و جهه ول اطالعههات توصههیف، هههر یههک از اد

 .  ها ب  صورت ج اگان  ارا   ش ج استکاربری

 

 

"OBJECTID",  "ExpectedK",  "ObservedK",            "DiffK" 

1                     42/341007,         108/176139,       65/835128 

2                      84/682014,         108/176139,      23/494119 

3                      127/023025,        108/176139,     -18/846887 

4                      169/364028,        108/176139      -61/187896 
5                      211/705032,       152/984161,      -58/720882 

6                      254/046051,       187/366561,      -66/679481 

7                      296/387054,       216/352279       -80/034782 
8                      338/728057,       264/976348,      -73/751724 

9                      381/069061,       286/207153,      -94/861915 

10                    423/410064,        305/968322      -117/441764 

 ایفاصله ایی فضایی چند کاربری ورزشی با استفاده از الگوی خوشه  -5و جدول  1نمودار 
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OBJECTID","ExpectedK",         "ObservedK",        "DiffK" 

1                   58/021080,               108/154502,                    50/133422 

2                   116/042160,              178/369689,                    62/327533 
3                   174/063232,              249/173233,                    75/110000 

4                  232/084320,              320/308807,                    88/224502 

5                   290/105377,              383/232696,                    93/127311 
6                   348/126464,              443/076629,                    94/950164 

7                   406/147552,              499/909576,                    93/762039 

8                   464/168640,              551/148376,                    86/979743 
9                  522/189697,              597/425170,                    75/235473 

10                 580/210754,              642/013793,                    61/803009 

 ایایی فضایی چندفاصله کاربری تجاری با استفاده از الگوی خوشه   -6و جدول  2نمودار 

 

 
 

OBJECTID,   "ExpectedK",   "ObservedK",   "DiffK" 

1                    50/519676,         101/473052,      50/953376 

2                   101/039352,        208/507308,      107/467948 

3                   151/559036,        264/176635,       112/617591 

4                   202/078704,        327/939239,       125/860542 

5                   252/598388,        368/980102,        116/381721 

6                   303/118072,        408/701171,        105/583129 

7                   353/637725,        447/454101,        93/816368 

8                   404/157409,        485/470764,        81/313354 

9                   454/677093,        519/619506,        64/942451 

10                 505/196777,        555/790771,        50/594032 

 ایایی فضایی چندفاصله کاربری فضای سبز با استفاده از الگوی خوشه -7و جدول   -3نمودار 

 

 

"OBJECTID",  "ExpectedK",  "ObservedK",      "DiffK" 

1                       44/877689,         44/829769,        -0/047921 

2                        89/755378,         100/242408,      10/487029 

3                        134/633071,       156/904190,      22/271120 

4                        179/510757,        202/975418,     23/464649 

5                        224/388458,         231/861373,     7/472914 

6                        269/266143,         268/043029,     -1/223110 

7                        314/143829,         316/200866,     2/057022 

8                        359/021514,        348/693786,     -10/327755 

9                        403/899230,        384/335205,     -19/564008 

10                     448/776916,         422/923187,     -25/853712 

ایفاصله ایی فضایی چندکاربری مذهبی با استفاده از الگوی خوشه  -8و جدول  4نمودار   

  

ها  نمودارها و ج اول فو  بر طور ک  از شهدهمان

مبنای تحلید آمارج فضای، الهوها مشخص است  بسیاری 

ریزی در سهطح نامیه  یراکنه ج ها ب ون برنام از کاربری

ترین همسهایه، و ان . طبق الهوی میهانهین نزدیهکش ج
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ای تنرا کهاربری ورزشه، به  فاصل ای، فضای، چن خوش 

شود. اما دیهر ح نامی  مشاه ج م،صورت یراکن ج در سط

ههای فضهای سهبز و مهذهب، به  ها مثهد کاربریکاربری

 اسهاسان  و فاقه  طهرح و صورت تصادف، یراکن ج شه ج

باشن . همچنهین م، شرری ریزیبرنام  ضوابط و معیارها

کنه ؛ یعنه، ای تبعیت م،کاربری تجاری از الهوی خوش 

ییروی نهردج و  خاص، الهوی از های تجاریکابری تجمع

 صهورتریزی شه ج ب  صورت برنامه ها توزیع فضای، آن

باشه  که  است. بیان این مسئل  ما ز اهمیهت م، نهرفت 

مسئل  توزیع فضای، جمعیت در تحلید شعاع عملههردی 

ها )با توج  ب  سطوح کالب ی( و یراکنش فضهای، کاربری

ا بها کن . در همین راستها نقش بسزای، را ایفا م،کاربری

استفادج از الهوی خودهمبسته، موران ابته ا به  بررسه، 

نحوج توزیع فضای، تراک  جمعیت و سپس بها اسهتفادج از 

ای  اطالعات توصهیف، فاصل ای، فضای، چن الهوی خوش 

 گیرد.  آن مورد تحلید قرار م،

 

 
 شهر تهران(  16)منطقه    3ناحیه توزیع فضایی تراکم جمعیت در  -7نقشه 

 

 
 توزیع تراکم جمعیت با استفاده از الگوی خودهمبستگی موران  -5شکل  

Moran's Index: 0/238964 

Expected Index: -0/002874 
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Variance: 0/000237 

z-score:  15/694978 

p-value:  0/000000 

 
 

 
 ایایی فضایی چندفاصلهاطالعات توصیفی تراکم جمعیت با استفاده از الگوی خوشه  -9و جدول    5نمودار  

 

 گیری و پیشنهادنتیجه  -6

 اصههول از یههه، کالبهه ی  یهها محیطهه، کیفیههت

 مطلوبیهت افزایش آن  ه ف ک  است شرری ریزیبرنام 

 عملهردههای و تفریح زن گ،  کار  برای کالب ی فضاهای

مطلهوش  کیفیهت .اسهت فرهنهه، و اقتصهادی اجتماع، 

 انسهان محهیط) کالبه ی خوش وضعیت شامد فضاها ه 

 و طبیعه، محهیط مطلوبیهت دربردارنه ج هه  و (ساخت

فضهاهای شهرری اسهت. لهذا  درهها آن متناسهب تلفیهق

 مفرهوم یهک محیط کیفیت معتق ن  ریزان فضای،برنام 

همچهون  مفهاهیم، بها و اسهت ریزیبرنامه  بهرای اصهل،

. است ارتبا  در زن گ، کیفیت یذیری وسرزن گ،  زیست

 در را محیط کیفیت ریزان برنام  از بسیاری در این میان

 و آسهایش سهازگاری  دسترسه،  عه الت فضهای،  کنهار

 و شررسازی  معمهاری بنیادی ترین اصولمر  از کارای،

سهرزن ج و  شرر ایجاد منظور ب  شرری  طرام، همچنین

داننهه . در همههین راسههتا یههژوهش ماضههر یذیر م،زیسههت

جرت ارزیاب، فضای شرری سرزن ج  به  بررسه، عه الت 

فضای، با تأکی  بر شاخص دسترس، با اسهتفادج از توزیهع 

ها یرداخت  اسهت. ها و شعاع عملهردی آنفضای، کاربری

ت نتهایج بیهانهر آن اسهت که  تهراک  جمعیهت به  صههور

( یراکنه ج 3ای در فضاهای مهورد مطالعه  )نامیه  خوش 

 میهان در نهابرابری وضهعیت از تشه ی  ان  ک  نشانش ج

باشه . به  عبهارت، الههوی یهراکنش در م، نامی  محالت

ریزی زمین  توزیهع فضهای، تهراک  جمعیهت فاقه  برنامه 

ههای، از محهالت دارای ای بخشباش  و ب  صورت له م،

یراکنه ج های دیهر با تراک  بسیار که   تراک  باال و بخش

شهود که  بسهیاری از فضهاها از ان . این امر سبب م،ش ج

تعهههامالت اجتمهههاع، بهههاز بماننههه ؛ زیهههرا بسهههیاری از 

 فضهای، اجتماع،  -فضای، موزج مسا د دریردازان نظری 

امالت و داننه  که  تعه را واج  شرایط کیفیت مطلوش م،

همچهین بها توجه   های اجتماع، را افزایش ده .فعالیت

های فضهای سهبز و تجهاری شعاع عملهردی  تنرا کاربری

ههای دیههر در در وضعیت مطلوب، قهرار دارنه  و کاربری

انه . ایهن مسهئل  ده،  ضهعیف عمهد کردجمیزان یوشش

گهردد که  طبهق تر نمهودار م،ها عمیهقزمان، در تحلید

ها )به  غیهر از کهاربری بسیاری از کاربری الهوی یراکنش

کنن  ک  ای و تصادف، تبعیت م،ورزش،( از الهوی خوش 

ان . شایان ذکهر ب  صورت ناعادالن  در فضاها یراکن ج ش ج

"OBJECTID",   "ExpectedK",   "ObservedK",   "DiffK" 

1,                       57/700477,         70/671707,        12/971228 

2,                       115/400955,       140/375289      24/974340 

3,                       173/101425,        206/310348,    33/208927 

4,                       230/801910,        265/971923,    35/170024 

5,                       288/502380,         322/724822,    34/222434 

6,                       346/202850,         377/926940,    31/724082 

7,                       403/903320,         430/810028,    26/906702 

8,                       461/603820,         480/278045,    18/674253 

9,                       519/304260,          527/616210,     8/311943 

10,                     577/004760,          573/604980,    -3/399784 
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بهر است ک  بر میزان نامناسب بودن کیفیت فضاها؛ عالوج

های نامی  مسئل  یراکنش تهراک  الهوی یراکنش کاربری

ی(  نیز بیش از ییش افهزودج اسهت. به  اجمعیت )خوش 

ای تراک  جمعیت و عبارت دیهر  با توج  ب  توزیع خوش 

ها  باعث تش ی  میهزان ای و تصادف، کاربریتوزیع خوش 

تعادل فضههای، در سههطح نههابرابری در دسترسهه، و عهه م

محالت ش ج اسهت و به  دنبهال آن سهبب افهت کیفیهت 

گردیه ج  ن یهای زنه گ، شهرروو افزایش هزینه محیط 

است. در نتیج  با توجه  به  مطالهب بیهان شه ج میهزان 

در وضهعیت  3کیفیت محیط در فضاهای محالت نامیه  

نامطلوب، قرار دارد ک  بر سرزن گ، فضای محهالت تهأثیر 

هه  بهر   کیفیت محیط شهرریمنف، گذاشت  است؛ زیرا 

هها در فضهاهای عمهوم، کمیت و ه  بهر کیفیهت فعالیت

. از سوی دیهر  همانطور که  بیهان گذاردبسزای، م، تأثیر

بها عملههرد سههونت، و فعهالیت،  بیشهتر  16ش   منطق  

ان . لذا های ضروری قرار گرفت ها در دست  فعالیتفعالیت

رو اسهت تغییهر یه، از مسا ل، ک  این منطق  با آن روبه 

هههای تجههاری هههای مسهههون، بهه  کاربریکهاربری کاربری

ار گههرفتن در مجهه ودج تجههارت انبههارداری )بهه  دلیههد قههر

هها از نهوع جران،( است ک  این امهر بهر عملههرد فعالیت

های ضروری بیش از ییش افزودج اسهت. لهذا نهوع فعالیت

عملهرد منطق  و نامی  مورد مطالع  یه، از دالیهد مره  

باشه  کهه  در توزیهع فصهای، خوشه  تهراک  جمعیهت م،

ههای ههای، که  میهزان فعالیتجمعیت در کنهار کهاربری

ان . این امر به  صهورت باش  قرار گرفت ضروری غالب م،

های، ش ج است ک  بهر ینران سبب نادی ج گرفتن کاربری

هههای ان  و فعالیتکیفیههت فضههاها اثههر مطلههوش داشههت 

باش . لذا بها ها بسیار غالب م،داوطلبان  و اجتماع، در آن

 ههای، ازها و افهزایش کاربریکاهش این دست  از کاربری

ههها کیفیهت نههامطلوش برخههوردار هسههتن  و صههرفاً فعالیت

جذش مهردم گیرد  ب  دلید ع مضروری در آن صورت م،

های انتخاب، و اجتمهاع،  بالاسهتفادج خواهنه  در فعالیت

سههرزن ج بههودن مانهه  و بههیش از یههیش بههر مردگهه، و ع م

 فضاهای نامی  مورد مطالع  افزودج خواه  ش .  

تهرین ههای صهورت گرفته   مر ارزیاب،با توج  ب  

هها به  کهاربری مسئل  را در جلهوگیری از تغییهر کاربری

مجهاورت در تجاری با توج  ب  عملهرد فعالیت، منطقه  )

 کارخانه  یهارس  نبهات، روغهن کارخانه  ترران  کنار راج

 جنهوش  ترمینهال سهازی چیت کارخانه  سهازی شیش 

اد بع ی در خصهوص دانن . ییشنر( م،بعثت بر   نیروگاج

 -ههای، مثهد: کهاربری ورزشه،  تفریحه،افزایش کاربری

ههای گردشهری است ک  سهبب جهذش مهردم در فعالیت

انتخههاب، )داوطلبانهه ( و اجتمههاع، در طیههف وسههیع، از 

شود و ب  دنبال آن سرزن گ، فضاهای شهرری ها م،زمان

باش . همچنین با توج  به  الهوههای را ب  همراج دارد  م،

هها  توجه  ای و تصهادف، کاربرینش و توزیع خوشه یراک

ریزان  طرامههان و مهه یران شههرری ذیههربط جرههت برنامهه 

شهود. به  کاهش نابرابری در دسترس، مره  ارزیهاب، م،

 برین  و تخصیص درست مهانیاب، و یاالیش لزومعبارت، 

لذا شرر بای  مورد توج  مسئوالن امر قرار گیرد.  سطح در

هها از سهوی، سهبب فضهای، کاربریبا یهاالیش مههان، و 

مطلوبیت کیفیت محیط را خواه  ش  و از سوی دیهر در 

راستای سرزن گ، فضاهای شرری گهام مهؤثری برداشهت  

تهوان مهوارد ذیهد را خواه  ش . لذا ب  صورت موردی م،

 ییشنراد داد:

ههای ها با رعایت ماتریستوزیع مناسب کاربری .1

 سازگاری

 ها  افزایش تنوع کاربری .2

هههای جههذاش جرههت انجههام افههزایش کاربری .3

 های داوطلبان  و اجتماع،فعالیت

هههای جههاذش گیری تسههریالت و کاربریکاربهه  .4

هههای متفههاوت در طههول مسههیر منترهه، بهه  بههرای گروج

 هاکاربری

ها سازینمانوریردازی   با بصری افزایش زیبای، .5

ههای منتره، به  کاربریها و الحاقات مناسب در ییادج رو

 و فرهنه، تجاری  فضای سبز
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 ارتقهای و مفهظ ههادسترسه، تقویت و اصالح .6

 و کالبه ی کیفیهت بربهود و شهرر با کهد بافت ییوسته،

 معابر. تعریض

در یایههان بهه  یژوهشهههران در مههوزج جغرافیهها  

ریزی ای  برنامه ریزی منطقه ریزی شهرری  برنامه برنام 

طرام، شرری استفادج از تحلید آمارج فضای،  معماری و 

فضای، در مطالعات سهاختار فضهای،  تحلیهد یهراکنش و 

های فضای، جرت ارا   گزارشات آماری و تحلیل، نابرابری

 شود.ییشنراد م،

این مقال  برگرفتهه  از رسههال  دکتههری سههی  مصههطف،  *

  -نژاد کاش، بهها عنههوان »تبیههین و ارا هه  الهههوی فضههای،ه ایت

بر سرزن گ، اجتماع، با رویهههرد توسههع  یایهه ار   کالب ی مؤثر

)مح ودج مورد مطالع : مناطق ترران(« از دانشهاج سیسههتان و  

 باش .بلوچستان م،

 

 منابع   -7

طرامهه، محههور برههار جرههت ارتقههای  (. 1395امم ی  میالد. )

.  محوریکیفیت سرزن گ، فضای شرری با رویهرد ییادج

 نور ترران.دانشهاج ییامارش    نام  کارشناس،یایان

(.  1394یور  نجما؛ کههارآموز  الرههام؛ فخههارزادج  زهههرا. )اسمعید

ارزیاب، اخههتال  کههاربری در فضههای شههرری خیابههان و  

راههارهای ارتقای آن )مورد نمون : خیابههان کاشههان، در  

فصههلنام  تحقیقههات جغرافیههای،   بافت میان، شرر یزد(. 

 .24-1((   118)ییای،  3)30

(. نقههش سههرزن گ،  1393فرشاد؛ شربازی  مررداد. ) بازون ی 

گیههری از  در ایجاد تصویر ذهن، شررون ان و میزان بررج

راج خیابههان  ی )مطالعهه  مههوردی: ییههادجفضههای شههرر

های منظر شههرر   دو فصلنام  یژوهشسپرساالر ترران(. 

1(1   )33-43. 

 عموم، سرزن گ، فضاهای دالید(.  1395بحرالعلوم،  زهرا. )

فصههلنام  هنههر و تمهه ن  .  امروز ب  تا تاریخ گذر در ایتالیا

 .31-40(   14)4   شر 

 الهههوی و فضههای، توزیع نظام تحلید(.  1392برون ی  سارا. )

ورزش، مطالع  مههوردی: منطقهه    هایکاربری یاب،مهان

ارشهه   رشههت   نامهه  کارشناسهه،یایههان  شههرر ترههران.  16

 نور ترران.جغرافیا  دانشهاج ییام

 طرامهه، فراینهه  و نظههری مبههان،(.  1386یاکزاد  جرانشههاج. )

 شرری. چاپ دوم  ترران: انتشارات شری ی.  

(.  1395مبیب،  کیومرث؛ نسترن  مرین؛ محمهه ی  مرههرداد. )

سنجش و ارزیاب، سرزن گ، فضاهای عموم، شههرری و  

نقش آن در ارتقای کیفیت زن گ، جوانان موردشناس،:  

نشههری  جغرافیهها و  . اصههفرانخیابان نظههر شههرق، شههرر 

 .180-161(   19)6آمایش شرری   

(. عوامد مؤثر  1394زادگان  نعیم . )ممی ی  مسن؛ اسماعید

بر کارای، یارک شرری )با تأکی  بر عملهرد و سرزن گ،  

آن( نمون  مورد مطالع : یارک ا للربههاغ، شههرر ارومیهه .  

)ییههای،  1)17زیسههت  نشری  علوم و تهنولههوژی محههیط

64 ))  91-102. 

(. عوامد مههؤثر بههر  1389رضوان،  نوی . )خستو  مری ؛ سعی ی

فضاهای شههرری خلههق یههک فضههای شههرری   سرزن گ،

نشری  هویت  سرزن ج با تهی  بر مفروم مرکزخری  ییادج. 

 .  74-63(   6)4شرری   

(.  1393یور  هاش ؛ رستم،  فرامههرز؛ علیههزادج  برههرام. )داداش

بررس، و تحلید توزیع عادالن  خ مات شرری و الهههوی  

فصلنام  مطالعههات  یراکنش فضای، آنرا در شرر هم ان. 

 .18-5(   12)3شرری   

.  16منطقهه   5و  3دفتر خ مات نوسازی بافت فرسودج نامیهه  

 .16سن  توسع  محل  بعثت منطق   (.  1394)

 دارم  یاسههمن؛ معههززی سههاج ؛ جعفههری  یاسههر؛ بههین راست

 بههین همبسته، رابط (.  1391)  امیرمحم .  مررطرران 

های  عرص  در شرری میات ت اوم و محیط،  هایکیفیت

 بههاغ فصههلنام (.  اصفران جلفای:  موردی نمون )  عموم،

 .46-35(   21)9   نظر

 کیفیههت ارزیههاب،(.  1396رضای،  محم رضا؛ شیخ،  مجت. )

 دههه،یاسههخ و مهه ارییههادج شههرری فضههاهای محیطهه،

)نمون  موردی: خیابان فردوس، شههرر ایههالم(.   اجتماع،

 .98-83(   29)8ریزی شرری   نشری  یژوهش و برنام 

 (. مرکز آمار ایران.1395سرشماری عموم و نفوس مسهن. )

. جل  نر   ترران:  فضای سبز شرری(. 1383سعی نیا  امم . )

 های کشور.  ها و دهیاریانتشارات سازمان شررداری

یور  امیررضا.  یور  ممی رضا؛ دانشرضوان،  نوی ؛ دانشسعی ی

  دسترسهه، بههر مههؤثر عوامههد بهه  ج ی  نهاه،(.    1393)

(.  مالصهه را و آبههادمعههال، شیراز  محلهه  :موردی مطالع )
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)ییههای،  1)46هههای جغرافیههای انسههان،   نشههری  یژوهش

87   ))215-236. 

سلیمان، مررنجان،  محم ؛ توالی،  سیمین؛ رفیعیان  مجتب،؛  

یذیری  (. زیست1395نژاد  فروغ. )زنهان   امم ؛ خزاع،

نشههری   ههها.  شههرری: مفرههوم  اصههول  ابعههاد و شههاخص

 . 50-27(   1) 4ریزی شرری   های جغرافیای برنام  یژوهش 

(.  1394سینافر  عطیهه ؛ یرتههوی  یههروین؛ شهههوه،  مرشههی . )

  محل  محیط ارتقای کیفیت در نفوذیذیری نقش بررس،

نشههری  هویههت  )مطالع  موردی: محل  نارمههک ترههران(. 

 .100-91(   21)9شرر   

  مههری . یور اصفران، عل، محمود؛ نوی، قلع  شاهیون ی  امم ؛

  بههر آن اثرگذاری و کالب ی هایویژگ، بررس،(. 1394)

  نمون )  شرری  ق ی  هایمحل  یذیریزیست و سرزن گ،

  و  مرمههت  نشههری (.  اصههفران  سنبلسههتان  محلهه   مههوردی

   (فرهنه،  تاریخ،  هایبافت  و  آثار  مرمت)  ایران  معماری

4(9   )13-26. 

اکبههر  گههر  یعقههوش؛ میهه ری  علهه،زادج  مرجان؛ ییوست شراش

 شرری نوین تجاری مراکز فضای، توزیع تحلید(.  1395)

 AHPو    GIS  اسههتفادج بهها آنرهها برینهه  یههاب،مهههان و

نشههری  فصههلنام   شههرر شههیراز(.  )مههوردیژوه،: کههالن

 .112-99(   23)6ای   ریزی منطق برنام 

یاب، برین  فضههای  ارا   الهوی مهان(.  1385شیری  ابوالفضد. )

های  )موردمطالع : یارک GISسبز شرری با استفادج از 

 ارش   دانشهاج زنجان.نام  کارشناس،یایانشرر زنجان(.  

 در کالبهه ی کیفیههت نقش تبیین(.  1394تودار  فواد. )صم ی

 بر تأکی  با روستای،های  سهونتهاج اقتصادی سرزن گ،

 خاوومیرآباد  دهستان:  موردی مطالع  فضای کارآفرین، 

ارشهه   دانشهههاج  نام  کارشناس،یایان  مریوان. شررستان

 زنجان.

(.  1396دل  محم صاد ؛ سادات  سههی ج اشههرف. )طاهر طلوع
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