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 در فضاهای شهری  تحلیل فضایی سرزندگی

 شهریور تهران 17پیاده راه  :مطالعه موردی

 

  ایران تهران، تهران، دانشگاه ،شهری ریزیبرنامه و جغرافیا دانشجوی دکتری - مصطفی صفایی رینه

 ایران تهران، تهران، هدانشگا ،شهری ریزیبرنامه و جغرافیا استاد - 1پوراحمد احمد

 ایران تهران، تهران، دانشگاه، شهری ریزیبرنامه و جغرافیا استادیار - سعید زنگنه شهرکی

 
 22/05/1398: پذیرشتاریخ                 12/01/1398تاریخ دریافت: 

    

 دهیچک
 کیفیـت ارتقای هبردیرا اهداف از یکی عنوانبه سرزنده و پویا فعال، شهری، عمومی فضاهای گسترش و تقویت

 سـتلزمم شـهری حیـات سـاختن سـرزنده. قرارگرفته اسـت شهری ریزان برنامه موردتوجه شهری مصنوع محی 

 17راه  فضـایی پیـاده -هدف این مقالـه تحلیـل وضـعیت کالبـدی. است آن به دادن انسانی بعد و کردن انسانی

 پـژوهش روش یت و گذران اوقات فراغـت اسـت.ذب جمعجمنظور ایجاد محیطی سرزنده جهت شهریور تهران به

 محــی  یــدانیم برداشــت و اســنادی شــیوه بــه مورداســتفاده هــایداده و هاشــاخص. اســت تحلیلــی -توصــیفی

 دهدمی نشان هاتحلیل. است شدهانجام Arc GIS افزارنرم از استفاده با هاداده وتحلیلتجزیه. است شدهآوریجمع

دهد و نزدیـک بـه یم یلتشک فراغت و رویپیاده برای نامناسب هایکاربری را ودهمحد مساحت از نیمی از بیش

 بـا محـدوده بـه دسترسـی وضـعیت همچنـین شده در محدوده جاذب جمعیت نیستند،های ارائهدرصد فعالیت 65

ر آمدند جواند از مناطق هماکثر افرادی که در محدوده بود. است شدهارزیابی مناسب خصوصی و عمومی ونقلحمل

 اسـت آن زا حـاکی پـژوهش ایـن از حاصـل و افراد کمتری از مناطق شمالی و غربی به محـدوده آمدنـد. نتـایج

 شـمالی هایقسـمت در زیـرا دارد، رویپیـاده گسـترش در بسزایی نقش شدهساخته محی  طراحی و ریزیبرنامه

 دارد، جنـوبی و میانی هایبخش به نسبت ریتمنعطف و متنوع هایفعالیت و هاکاربری اینکه به توجه با محدوده

 قابلیـت افـزایش ایبـر اینکـه دیگـر و کننـدمی تـردد بخـش آن در بیشتری پیاده عابران و بیشتر جمعیت تراکم

 .شود توجه همآن البدک و محی  ساختار به باید اتومبیل دسترسی محدودیت بر عالوه محی  سرزندگی و رویپیاده

 

 تهران. شهریور 17 راه پیاده فضایی، -کالبدی سرزندگی، روی،پیاده :یدیکل واژگان
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 مقدمه

پیـاده  یکـوبزج جین کهیطور. بههستند شهرها در عمومی هایعرصه و شهری فضاهای ترینمهم از یکی پیاده فضاهای

 پیـدا نمـود بیشـتر یزمـان مهـم این. شماردبرمی آن عضو ترینحیاتی نیز و شهر یاصل و عمومی فضای عنوانبه را هاراه

 بـر زیانباری اثرات زیست، محی زوال و خصوصی و عمومی نقلیه وسایل افزایش شهری، کالبد رویهبی توسعه که کندمی

یشـرفته در پکشـورهای (. 2: 1393)نظـری و سـروری، داشت شهروندان روانی و جسمی سالمت درنتیجه و شهر ساختار

شویق مردم در فضاهای عمومی و ت ینه حضور بیشتردرزمی و بازسازی شهرها بعد از جنگ جهان خصوصبههای اخیر سال

ی آن را دهسازمانو  قرار داده موردتوجههایی را تدوین نموده و موضوع جابجایی انسان پیاده را روی سیاستها به پیادهآن

ی فنـی متعـددی هاجنبـهمدار شـهری از نمایند. توسعه فضاهای پیاده و انساندنبال می جانبههمهریزی دقیق و با برنامه

ندگی هایی است که مـردم را بـه مکـان پیونـد زده و موجـد خـاطره و سـرزقابل تبیین است ولی آنچه مدنظر است نقش

 توسـعه از ناشی شکالتم و شهرها موجود وضع بهبود برای امروزه(. 41: 1393؛ کاشانی جو،44: 1389)عاشوری، شودمی

 شـهری منظـر و پیـاده موضوع به پرداختن قبیل از ایسازنده جریانات جهان نقاا سایر مانند نیز نایرا در شهری ناپایدار

 جامعـه در آمده وجود به جریانات زا استفاده با بتوان اگر. است شدهمطرح دانشگاهی و ایحرفه عرصه در موازی صورتبه

 سـنجیده، طراحـی اصـول برهتکیـ بـا و بـزنیم باال یمحیط باکیفیت هاییپیاده راه احداث و ساماندهی به دست ایحرفه

 ونقـلحمل خصـوصهب شهری مشکالت و مسائل با رابطه در بزرب گامی ببخشیم، بهبود را شدهساخته فضاهای کیفیت

 (.2: 1390همکـاران، و همـدانی یـدی) ایمبرداشـته مدارانسـان ونقـلحمل راستای در شهروندان نیاز رفع و شهریدرون

هـای شهرسـازی عمـده سازی و تخصیص نواحی پیاده به عابران در شهر مدت زیادی است کـه در پروژهراهدهجنبش پیا

اد مدیریت شـهری یکی از اهداف پایه نه عنوانبهیافته جایگاه خود را بازیافته و ارتقاء کیفیت این فضاها توسعهکشورهای 

 باوجودبرد. های شهری در گام نخست به سر میی پیاده راهی طراحسوبهاما در ایران حرکت ؛ در این شهرها مطرح است

یجـه از رنتدنگرفتـه و  هـا صـورتشروع چنین حرکتی در ایران مطالعات مدونی در ارتباا با سنجش کیفیت این پیاده راه

کـه  دهشـای برده نشده است. این عدم توجه به سـنجش کیفیـت سـبب نقاا ضعف تجارب اولیه پیاده راه در ایران بهره

های ویژه پیاده لو از پتانسی محدودشدهای نظیر کف سازی طراحی پیاده راه صرفاً به کنترل حرکت سواره و اقدامات اولیه

ایـن (. 84: 1389،)رنجبـر و اسـماعیلی راه در جهت ایجاد یک فضای عمومی پویا، سـرزنده و اجتمـاعی اسـتفاده نگـردد

هران و همچنـین کـاربری اراضـی وضـع تشهریور  17 پیاده راهمحدوده های کالبدی و فضایی یژگیوپژوهش با بررسی 

ق محـی  و ا با شناخت دقیتفضایی دارد  -از بعد کالبدی پیاده راهموجود محدوده سعی در بیان وضعیت سرزندگی محی  

هـداف اق های آن به ارائه راهکارهای مناسب جهت ایجاد سرزندگی و حیات مدنی در این فضای عمومی به تحقیـیژگیو

روی، وضـعیت دسترسـی یـادهشهریور برای پ 17تناسب فضای پیاده راه  شدهگفتهپروژه پرداخته شود. با توجه به مباح  

ترین مباحثی است کـه ز مهماجاذب جمعیت به همراه تراکم عابران پیاده در محی   هایپیاده راه و توزیع فضایی کاربری

تـوان ضعیت سرزندگی محی  حاصل کنـد. بـا توجـه بـه مطالـب بـاال میی از وتواند شناخت بهتروتحلیل آن میتجزیه

 صورت مطرح کرد:است را بدیندهی به آن سؤاالتی که این پژوهش در پی پاسخ

 روی مناسب است؟شهریور تا چه اندازه برای پیاده 17های محدوده پیاده راه ها و فعالیتکاربری 

 ونه است؟رهنگی هنری، بهداشتی و پذیرایی و جهانگردی چگهای فدسترسی به پیاده راه و کاربری 

 ه راه به چه صورت است؟ها در محدوده پیادتوزیع فضایی جمعیت و فعالیت 

مؤلفه کیفیت پیاده  11های شهری به بررسی ای تحت عنوان سنجش کیفیت پیاده راه( در مقاله1389رنجبر و اسماعیلی )

ختند. جامعه آماری پژوهش افراد و عابران پیاده حاضر در پیاده بودند که با استفاده از راه صف )سپهساالر( شهر تهران پردا

هـا وضـعیت پیـاده راه صـف نسـبت بـه وتحلیل دادهآوری آمار و اطالعات پرداخته شد. پس از تجزیـهپرسشنامه به جمع
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می برای تحقیقات آتی کـه های کیفیتی موردسنجش ضعیف گزارش شد. همچنین این پژوهش یک چارچوب مفهومؤلفه

های ( در پژوهشی بـا موضـوع تحلیـل مؤلفـه1392پردازند ارائه کرده است. عباس زاده و تمری )به سنجش پیاده راه می

های تأثیرگـذار تأثیرگذار بر بهبود فضایی پیاده راه به بررسی پیاده راه تربیت و ولیعصر در شهر تبریز پرداختند. ابتدا مؤلفـه

بین کیفیت پیـاده راه و میـزان رضـایتمندی مـورد ارزیـابی قـرار گرفـت.  رابطهاده راه شناسایی شد و سپس بر کیفیت پی

وتحلیل قرار گرفت. نتـایج ایـن شده و با مورد تجزیهآوریصورت پیمایشی جمعهای موردنیاز از طریق پرسشنامه و بهداده

های اصلی کیفیت فضاهای امنیت و نفوذپذیری که از مؤلفه های سرزندگی، خوانایی، ایمنی ودهد مؤلفهپژوهش نشان می

شوند، ارتباا معناداری با سطح تعامالت اجتماعی و میزان حضور شهروندان در فضا دارند. محمـودی شهری محسوب می

هـای تـان پـرک و بوکیـت بـین تنـگ ( به بررسی سرزندگی دو خیابان شهر کواالالمپور مـالزی بـه نام2015و عباسی )

پـوش، صـندلی، نـور، دسترسـی و... را های فیزیکـی محـدوده ازجملـه کفها برای تحلیل سرزندگی ویژگیداختند. آنپر

های توصیفی با استفاده از پرسشنامه از افراد حاضـر در محـدوده اسـتخراج شـد و سـپس مـورد شناسایی نمودند. ویژگی

ای فیزیکی نقش مؤثری در سرزندگی فضا به عهده دارند هدهد ویژگیوتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان میتجزیه

و عالوه بر آن برای داشتن خیابان سرزنده دولت باید به مردم جهت حفظ فضـاهای عمـومی آمـوزش دهـد و همچنـین 

روی تشـویق شـوند. پیرویـان و ونقل عمومی جایگزین استفاده از خودروی شخصی شود و مردم به پیـادهاستفاده از حمل

های منطقـه از شـهر شـیکاگو پرداختنـد. مؤلفـه روی در یـکهای پیـاده( در پژوهشی بـه توسـعه شـاخص2014) 1ایجاز

های موردنیـاز اند از تراکم کاربری، تراکم جمعیت، تراکم بازرگانی و تراکم تقاطع. دادهمورداستفاده در این پژوهش عبارت

وتحلیل قرار گرفـت. نتـایج مورد تجزیه GISافزار با استفاده از نرمشده و شده استخراجاز مرکز آمار و تحقیقات قبلی انجام

 2دانـد. سـانگ و گیـوعنوان سرآغازی برای داشتن یک شهر سالم و محله پایدار میروی را بهپیاده مقولهپژوهش توجه به 

. بـرای تحلیـل شهر سئول در کشور کره جنوبی به تحلیل نقـش خیابـان در سـرزندگی شـهر پرداختنـد( در کالن1392)

های محی  فیزیکی، خیابان، کاربری ترکیبی، تمرکز، دسترسی و... تدوین شدند. بعـد از شناسـایی سرزندگی خیابان مؤلفه

بـه  GISو  SPSSافـزار های اطالعـاتی شـهر و سرشـماری اسـتخراج شـدند و بـا اسـتفاده از نرمها از الیهها دادهمؤلفه

. نتیجه پژوهش به اهمیت نقش عوامـل محیطـی در سـرزندگی محـی  حکایـت دارد و ها پرداخته شدوتحلیل دادهتجزیه

گوید برای داشتن محیطی سرزنده باید به مجموع عوامل فیزیکی ازجمله بافت کالبدی خیابان، میزان دسترسـی، نـوع می

 ها و جمعیت توجه داشته باشیم.کاربری و تمرکز فعالیت

 

 نظری مبانی

 پیاده راهمفهوم 

 و مدنی زندگی گردشی، فراغتی، تفریحی، فرهنگی، هایزمینه هامکان این. هاستمغازه مجموعه از بیش چیزی راه پیاده

 سیاسی، اجتماعی، رویدادهای وقوع برای ایعرصه پیاده فضاهای. آورندمی فراهم را جامعه نظرات و عقاید دیدگاه، تبادل

 مطرح را خاصی هایجنبه خود محی  با رابطه در که موجودی عنوانهب انسان. است جمعی احساسات بیان و خاطره ایجاد

 و افـراد سـایر با برخورد اجتماعی هایجنبه و درحرکت زمان ادراک همچون فضا مفاهیم و بصری ابعاد به توجه سازد؛می

 در هـاآن از یک هر به جهتو که است مهمی موارد ازجمله فرهنگ، و هاارزش هنجارها، اثر نحوه ها،فعالیت انجام ها،گروه

 حرکتی گونه همسازترین و کلیدی عنصر رویپیاده (.44: 1389عاشوری،) افتاد خواهد مؤثر پیاده فضای گیریشکل نحوه

 بـه جابجـایی نـوع بهترین گردد،می مقصد به واسطهبی دسترسی سبب پیاده حرکت و باشدمی پایدار ونقلحمل اصول با

                                                           
1 . Peiravian & Ijaz 

2 . Sung & Gyu  
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 شـیوه ترینپـاک و تـرینایمن و سـالمتی موجـب اسـت، جامعـه افـراد همـه بین اجتماعی لتعدا و برابری ایجاد لحاظ

 عمـومی آمـوزش و مشـارکت سـبب بصـری حـواس تمـام درگیری و کنجکاوی حس تحریک با که باشدمی ونقلحمل

 و هـاکاربری خـیبر احیـاء بـه نسـبت توانـدمی شهری پیاده هایشبکه کامل اتصال و یکپارچه ریزیبرنامه با و گرددمی

 راننـدگان حتـی. باشـدمی پیـاده شـکل به ونقل،حمل روش ترینسالم و پایدارترین. نمود اقدام طبیعی منابع از جلوگیری

 بـه راحتیبـه مـردم اینکه به مؤثر، همگانی ونقلحمل. گردندمی بدل پیاده عابران به خود سفر تکمیل برای نقلیه وسایل

 فضـاهای ایجـاد 1960 دهـه . از(187: 1393جو، کاشانی. )است وابسته باشند، داشته پیاده ترسیدس هاپایانه و هاایستگاه

 از بـیش 1970 تـا 1960 سال از «پیاده خیابان» اقدامات و مطالعات. یافت گسترش امریکا ازجمله دنیا نقاا اکثر به پیاده

 در همچنـین. افتـاد راه به سواریدوچرخه و رویهپیاد فرهنگ گسترش و هاپیاده راه توسعه جهت در گوناگون نمونه 150

  .است شدهاشاره هاآن از مورد چند به زیر در کرد، مشاهده را آن اثرات توانمی هم جدید شهرسازی اصول

 هریش پاشیدگی پدیده با مقابله در شهری مراکز در متنوع هایفعالیت فشردگی و تمرکز تشویق، 

 اقشار تمام به توجه و آسایش امنیت، رها؛شه در رویپیاده امکانات ایجاد، 

 عمومی فضاهای در مردم بیشتر هرچه حضور از حاصل اجتماعی هایجنبه به توجه، 

 آنان نگهداری و حفظ در تالش و فرهنگی و تاریخی میراث به توجه، 

 مناسب عمومی ونقلحمل وسایل از استفاده به تشویق، 

 (1391 همکاران، و رهنما) انسانی مقیاس با مناسب و بازی امن، سالم، محیطی ایجاد جهت در تالش. 

 شـدیداً وسایل گونهاین تردد و بوده ایمن هاموتورسیکلت و خودروها مقابل در همواره باید پیاده شهروندان ها،پیاده راه در

 افـزایش در که است مواردی از سواره به پیاده سیستم از ایمن دسترسی نحوه و دسترسی مراتبسلسله تعیین. شود کنترل

 کـه نمـود اشاره نیز نکته این به توانمی شهری پیاده عابران ایمنی خصوص در همچنین. باشدمی مؤثر شهروندان ایمنی

 و ایمنـی آن، تحیـا و بقـا تـداوم بـرای که است شهری فضاهای در امنیت افزایش عوامل از شهر در مردم فعال حضور

 و همـدانی یـدی) رودمـی بـین از شهریت معنای و کرده افت شهر کیفیت آن نبود صورت در که است مؤثر بسیار امنیت

 خطـرات مقابـل در نآ کـاربران و مـوردنظر هـایمکان بـه سـریع رسیدگی و مراقبت ایمنی از منظور(. 1390 همکاران،

ی قـرار داده دبررسـرمو( مفهوم سرزندگی را از منظر متفـاوت 2000چارلز الندری ) (.1390حسینی، سلطان) است احتمالی

 سـئلهمویکـرد عمـده بـه دو مقوله جدا از هم بررسی کـرده و بـا چهـار ر صورتبهاست. او سرزندگی و زیست پذیری را 

سرزندگی شهری  که باع  این نه معیار را 1گیرد. شکل پرداخته است. او نه معیار را برای تعریف شهر سرزنده در نظر می

 (.86: 1392همکاران، )خنیفر و دهدشوند، نشان میمی



 111                                                                                                                ... در فضاهای شهری تحلیل فضایی سرزندگی

 
 (.86: 1392. معیارهای شهر سرزنده، منبع: )خنیفر و همکاران،1 شماره شکل

 

 بر سرزندگی فضاهای شهری مؤثرعوامل 

های عمــومی ها و سـاختمانهـا، رسـتورانروی، صـحبت کـردن، غـذا خــوردن در پارکهـای سـاده ماننـد پیــادهفعالیت

های مختلف و ان. خیابان سرزنده باید افراد را از مکن یک فضای سرزنده و پویا باشدشود خیاباکه باع  میاند گرفتهشکل

رزندگی و سـهای مختلف جذب کند تا بدون هیچ سختی به فعالیت بپردازند، برای ایجاد محیطی قابل زندگی، در موقعیت

رزنده شود شود یک خیابان سع  میو پارامترهایی که با پویایی در طراحی شهری باید شناسایی شود و معیارهای مختلف

 عمـومی فضـاهای ریزیبرنامـه زمـان دارد، خیابـان بر حیاتی تأثیر یک مرور و عبور(. Sci,2014:362) را کشف کنند

 بـرای هاآن از افراد و هستند بخشلذت عمومی فضاهای زیرا؛ هستند گروه ترینمهم کنندمی بازدید محی  از که افرادی

 بدانیم باید است سرزنده عمومی ضایف که بدانیم خواهیممی اگر. کنندمی استفاده... و بازی ورزش، ت،لذ و خوشی تفریح،

 بسـیار بایـد عمـومی فضـای کـه معنی این به خیر، یا هستند خوبی شرای  در کنندمی بازدید آن از که افرادی هایگروه

 توانـدمی عمومی فضای. است( مسن افراد) ساالنکهن و ننوجوانا کودکان، روی بر تمرکز افراد گروه این در. باشد جذاب

 .باشد پاسخگو مختلف هایگروه متنوع نیازهای برابر در که شوند طراحی صورتی به
 

 در سرزندگی فضاهای شهری مؤثر. عامل 1جدول شماره

 منبع توضیحات عامل

و 
ی 

بر
ار

ک
عال

ف
ت

ی
ی

هر
ش

ی 
ها

 

 و هانآ اشغال سطح مکانی، موقعیت ظازلحا مسیر با هاآن ارتباا نحوه شوند،می واقع مسیر طول در که هاییکاربری تعدد
 مطلوبیت، سازگاری، تعیین و موجود هایکاربری ارزیابی. باشندمی مسیر بر تأثیرگذار و مربوطه موارد از مربوطه مقیاس
 از برداریبهره شیوه چون اینندهکتعیین عوامل داشتن نظر در بافت، کمبودهای شناخت ها،آن وابستگی و بودن مناسب
 حدودهم موقعیت فراغتی، و تفریحی هایفعالیت نوع اجتماعی، رواب  نوع و رفتاری الگوهای مسیر، در حرکت نحوه فضا،

 تعریف برای هاآن به توجه که هستند نکاتی... و شهر کلبه نسبت خیابان مکانی موقعیت طبیعی، عناصر ازنظر موردنظر
 در یا و هستند دارزمان که هاییکاربری استقرار از االمکانحتی گیرند. همچنینمی قرار اولویت در مورد پیاده مسیر مطلوب
 .نمود پرهیز بایستیمی کنندمی ایجاد مسیر بدنه در خاموش و غیرفعال نقـاا و نبوده شهروندان بـا مستقیم ارتباا

 (1390 حبینی،)
: 1386 پاکزاد،)

291.) 

ی
هر

ش
ر 

نظ
م

 

 پردازش ادراک دفراین در و بوده دریافت قابل حواس توس  که فضاست از موجود اطالعات کلیه شهری فضای منظر
 فیزیکی ظاهر دهندهتشکیل جزاءا تمام به مسیر یک منظر فضا. طراحی معنای و عملکرد فرم، یلقب از اطالعاتی. گرددمی
 منظر، شهری، مبلمان گفرش،سن ساختمان، چهره شامل که را هویتش مجموعه، یک عنوانبه بنابراین و دارد اشاره آن

 .کندمی تعریف است، نورپردازی و هانشانه

؛ 1385، پاکزاد)
 رحیم و رسولی
 (1388 خرم، دخت

ت 
فی

کی

ی
بد

کال
 

 و مطلوبیت
 مطبوعیت

 و تفریحی هایفعالیت انجام منظوربه فضا بودن شاداب و دلپذیری جذابیت، مطلوبیت، از منظور
 است رویپیاده ازجمله زشیور
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 استراحت، و مک  هایمکان وجود سطوح، بودن هموار و پیوستگی قبیل از هاییمؤلفه به توجه راحتی و آسایش
 باران و آفتاب زا گرفتن پناه برای تمهیداتی گرفتن نظر در و پیاده معبر به کافی عرض اختصاص
 گرددمی رویپیاده هایفعالیت هنگام شهروندان راحتی و آسایش موجب

 
 
 و حسینی سلطان)

 .(1390 همکاران،
 و همدانی یدی)

 (.1390 همکاران،
 رحیم و رسولی)

 (1388 خرم، دخت
 (.1387 سیستانی،) 
: 1386 پاکزاد،)

291.) 

 مؤثر هایسیاست زا یکی. است مؤثر بسیار پیاده فضاهای از استفاده در که است کیفیتی نفوذپذیری نفوذپذیری
 دنهب و مسیر بین بصری بلمتقا رابطه امکان ایجاد رو،پیاده مسیر خود داخل در موضوع این به دنرسی
 هایکاربری و هافعالیت کلیه ،مانعی و سطح اختالف بدون امکان حد تا بایدمی پیاده محور. باشدمی

 و کرده متصل هم به ا،ر دارند وجود دید خ  در مکان تریننزدیک یعنی خیابان مقطع در که متنوعی
 کند القا را مسیر پیوستگی و وحدت بصری، تمایزات ایجاد با

 طرح. گیرد کلش کلیتی و شود مرتب  دیگر هایقسمت به قسمتی تا است الزم وحدت طراحی در وحدت
 باشد تنش کننده رفع و ریتم کنندههمراهی زنده، باید یافته وحدت

 یزیچ هر از بیش جمعی، حیات متنوع هایفرصت و رویدادها از متراکم مکانی عنوانبه شهری خیابان انعطاف
 کالبدی تغییرات کمترین با رویداد وعن تغییر با زمان هر در کهطوریبه است، منعطف ایزمینه نیازمند
 دگیر صورت کالبد در تواندمی انعطاف. گردد هماهنگ رویداد آن با بتواند

 هایمسیر انتخاب به زیرناگ عابران ترتیب بدین تا دارند نیاز متعددی تصاالتا به پیاده هایپهنه پیوستگی
 از تواندمی باشد، یادز اتصاالت دارای که معابری شبکه. نشوند مقصد به رسیدن برای طوالنی انحرافی
 .کند لوگیریج پرسرعت و پرظرفیت هایشریان به موتوری نقلیه وسایل فراوان حجم پیوستن

 تریمتنوع هایگروه و هافعالیت جاذب تواندمی باشد ترمتنوع هاپیاده راه درون رویدادهای که درهرچق تنوع
 مسیر داخل معیج حیات سمت به توجه همواره آنکه برای مقابل در. باشد متفاوت هایزمان در

 .باشیم اشتهد اغتشاش بدون و هماهنگ پیوسته، هاییبدنه بایستیمی شود، معطوف

 

 مطالعه مورد دهمحدو

ارزیابی پروژه به سه  منظوربهسازی راهیادهپشهریور و میدان امام حسین پس از اجرای طرح  17امام  پیاده راهمحدوده 

 وسعت به است یامحدوده راهبردی، شده است. حوزهیمتقس (مداخله) محلی و( بالفصل) مؤثر ،(فراگیر) محدوده راهبردی

 شهید منش، فتاحی شهید هاییابانخ به شرق از میدان گرگان، و صفی شیخ خیابان به شمال از که هکتار 650 حدود

 صیاد بزرگراه و خمینی مصطفی خیابان به غرب از امیرکبیر و زیرگذر شرقی امتداد به جنوب از الرئیس،یخش و علوی

 آن، انتهای و ابتدا در واقع هایدانم و محور نقش تعیین راهبردی برایانداز چشم محدوده این در. شودیم منتهی شیرازی

 در شهریور، 17 خیابان بالفصل پیرامون در واقع یهابلوکبالفصل،  حوزه است. در شدهینتدو فرادست، اسناد بر متکی

 17 خیابان امتداد در واقع یهاپالک شامل مداخله، اند. حوزهشدهیبررس هکتار 100تقریبی  مساحت به یمحدودها

 اجرایی اقدامات و مستقیم مداخالت که، است هکتار 19 مساحت تقریبی به شهدا، و حسین امام یدانم دو و شهریور

سازمان )است  شدهیفتعر متوالی و مطلوب شهری فضاهای به و دستیابی مجموعه کیفیت ارتقای و ساماندهیمنظور به

 -معیار سنجش وضعیت کالبدی عنوانبه. در این پژوهش محدوده بالفصل و مداخله (10: 1391زیباسازی شهر تهران، 

 است. قرارگرفتهوتحلیل یهتجزفضایی پیاده راه مورد 

 

 پژوهش روش

یاز پژوهش از طریق ردنموتحلیلی و از نوع هدف کاربردی است. اطالعات  -روش تحقیق توصیفی ازنظرپژوهش حاضر 

شده است. با یآورجمع 12ی مرکز آمار و شهرداری منطقه هادادهای، برداشت میدانی محی  و همچنین مطالعه کتابخانه

ها شده است و کلیه داده( استفادهGISتوجه به ماهیت فضایی و جغرافیایی این پژوهش از سیستم اطالعات جغرافیایی )

( vectorها به دو صورت وکتور )ها در آن صورت گرفت. تحلیل دادهوارد شده و تحلیل Arc GISافزاری در محی  نرم

ها از وکتور و برای ها و فعالیتوتحلیل کاربری اراضی و تناسب کاربریشده است. برای تجزیه( انجامrasterو رستری )

وتحلیل منظور تجزیهشده است. بهستفادهها و تراکم جمعیت از رستر اتحلیل وضعیت دسترسی، توزیع فضایی کاربری
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دهد با تناسب آن با محدوده موردمطالعه مورد ارزیابی ها عالوه بر نوع کاربری، فعالیتی که هر کاربری ارائه میکاربری

 و خدمات به پیاده راه محدوده دسترسی همچنین و پیاده راه به قرار گرفت و برای تحلیل وضعیت دسترسی، دسترسی

جهت سنجش  مورداستفادههای شاخص .گرفت قرار ارزیابی مورد شودمی جمعیت جذب موجب که رفاهی تامکانا

از: خدمات فرهنگی هنری، خدمات بهداشتی، خدمات پذیرایی و جهانگردی، ایستگاه  اندعبارتوضعیت دسترسی محدوده 

باشد. همچنین برای تحلیل جاذبه محی  یهای اصلی و فرعی متلفنی و خیابانیتاکسمترو، بی آرتی و اتوبوس شهری، 

 نمونه انتخاب شد و مورد پرسش قرار گرفتند. 289آزمون تعداد گیری پیشپیاده راه با استفاده از روش نمونه

                                                                                                                (1رابطه 

 که در این رابطه:

 nحجم نمونه : 

 درصد 90مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان  : 

 : انحراف معیار

 است. شدهگرفتهدرصد در نظر  9: مقدار اشتباه مجاز که در پژوهش حاضر 

 .باشدیمزیر  صورتهبمحاسبات حجم نمونه برای تحقیق حاضر 

 
 هایافته و بحث

 های جمعیت شناختیویژگی

نفـر  19707جمعیت بـا رشـدی انـدک بـه  1385نفر بوده است و در سال  18907 بربال جمعیت محدوده  1375در سال 

 نفربر 6000ساله جمعیت رشد باالیی داشت و نزدیک به  5به بازه زمانی  با توجهبرخالف دوره قبل،  1390رسید. در سال 

نفـر را زن تشـکیل  12793نفر را مرد و  1895نفر رسید که  25688تعداد آن نسبت به دوره قبل افزوده شد و جمعیت به 

رسـید کـه  7/2بـه  1390و در سـال  1/3بـه  85 در سالاست.  7/3برابر با  1375وار در سال دهند. همچنین بعد خانمی

از محـدوده مهـاجرت کردنـد و در  بودنـددهد افرادی کـه دارای جمعیـت بـاال یمباشد و نشان روند نزولی میدارای یک

  محالت دیگر ساکن شدند.
 

 هریورش 17های جمعیتی محدوده بالفصل پیاده راه ویژگی .2شماره  جدول

 زن مرد جمعیت خانوار سال

 9328 9579 18907 5158 1375سال 

 9665 10042 19707 7829 1385سال 

 12793 12895 25688 9314 1390سال 

 

 مترمربـع 11/1393492پالک به مسـاحت 279های محدوده مداخله که شامل ی پالککاربربرای شناخت بهتر محدوده 

 و داراست هاکاربری بین در را مساحت بیشترین مترمربع 7/103291 با اداری کاربری بینباشد آورده شده است. دراینمی

 قـرار اداری کـاربری مسـاحت افزایش علت. داد اختصاص خود به را پیاده راه لبه یهاکاربری مساحت درصد 53 از بیش

 هـایپالک از درصـد 9/31 تجـاری کـاربری البتـه. باشـدمی کاربری این بین در باال مساحت با منطقه برق اداره گرفتن

 بـه نزدیـک کـه دارد قرار ونیمسک کاربری هم ازآنپس باشد،می دارا موردمطالعه محدوده در را پالک بیشترین محدوده
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 مخروبه هایکاربری حضور هاکاربری تحلیل در جالب نکته .دهدمی اختصاص خود به را هاکاربری مساحت از درصد 2/6

 گیرد؛برمی در را پیاده راه اطراف مساحت از رصدد 3/5 به نزدیک رفتههمروی که باشدمی مسکونی کاربری از پس بایر و

 و فعالیـت نـوع هـیچ کـاربری ایـن زیـرا آورد؛ بشـمار محی  اصلی ضعف نقاا از یکی عنوانبه را عامل این توانمی که

 و کالبـدی کیفیـت کـاهش موجـب کیفی و بصری بعد از محی  تعادل زدن برهم با تواندمی حتی دهدنمی ارائه خدماتی

 گرفتـه نظـر در شـهر آتـی توسـعه هایپتانسـیل عنوانبه بایر هایزمین اینکه به توجه با. شودمی پیاده راه محی  کیفی

 جمعیـت جاذب هایفعالیت ارائه و محی  کیفیت افزایش جهت باال پتانسیل با فضایی عنوانبه را هاآن توانمی شوند،می

  .کرد تبدیل
 

 (1394شهریور )سال  17. کاربری اراضی محدوده پیاده راه 3جدول شماره 

 درصد )مساحت( (مترمربعساحت )به م درصد تعداد تعداد نوع کاربری

 4/53 7/103291 9/3 11 اداری

 9/21 13/42467 9/31 89 تجاری

 2/6 14/11950 2/27 76 مسکونی

 1/6 6/11771 1/21 59 سکونیم -تجاری

 5/4 84/8700 7/4 13 مخروبه

 2/3 25/6329 5/2 7 مذهبی

 1/1 81/2134 5/2 6 زمین بایر

 7/0 1/1450 2/2 2 پارکینگ

 5/0 67/971 7/0 3 تأسیسات و تجهیزات

 5/0 31/884 1/1 3 اریاد -تجاری

 4/0 95/861 1/1 2 آموزشی

 4/0 23/751 7/0 1 فرهنگی

 3/0 59/653 4/0 1 کارگاهی

 2/0 37/416 4/0 1 فضای سبز

 2/0 17/402 4/0 1 ساخت در حال

 1/0 86/237 4/0 1 هبیمذ -تجاری

 1/0 8/211 7/0 2 انبار

 5/0 57/95 4/0 1 داریا -مسکونی

 100 11/193492 100 279 جمع کل

 

 
 شهریور 17نقشه کاربری اراضی محدوده پیاده راه  .2شکل شماره
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 هاتناسب کاربری

. باشدمی پیاده راه محی  اب کاربری تناسب است، برخوردار باالیی اهمیت از هاکاربری تحلیل بخش در که مواردی از یکی

 چـه و مناسـب هـاییبریکار چـه شـود مشـخص تـا شـودمی پرداخته پیاده راه محی  با کاربری تناسببه بخش این در

 نامناسـب و متوس  مناسب، دسته سه به هاکاربری منظور بدین .باشندمی پیاده راه سرزندگی برای نامناسب هاییکاربری

. گرفتنـد قرار بخش سه این رد موردمطالعه هایاربریک موجود نظری مبانی و خبرگان نظر بر اساس و شدند بندیتقسیم

 در را پیـاده راه تمسـاح از درصـد 32 کـه بودنـد پیـاده راه محی  با مناسب پالک 159 پیاده راه محدوده پالک 279 از

حت پیـاده راه را پوشـش درصـد از کـل مسـا 4/7هستند که  نامناسب و دارند ناسازگاری محی  با پالک 28 و گیردبرمی

 و ندارنـد محـی  ندگیسرز در چندانی تأثیر شودمی شامل را مساحت از درصد 60 به نزدیک که هم کاربری 92. دهدمی

  .دارند خنثی حالتی
 

 ها در محیط پیاده راه. تناسب کاربری4جدول 

 نوع کاربری درصد مساحت مساحت درصد تعداد تعداد تناسب کاربری

ــ 32 84/62100 57 159 مناسب ــاری، تج ــی،  –اری تج ــذهبی، فرهنگ ــکونی، م مس
 جاری، فضای سبزت -مذهبی

 موزشیآ -جاری، اداریت -مسکونی، اداری 4/60 28/116956 33 92 متوس 

زمین بـایر، مخروبـه، تأسیسـات و تجهیـزات شـهری،  4/7 97/14434 10 28 نامناسب
 ساخت در حالپارکینگ، کارگاهی، 

  100 11/193492 100 279 جمع کل

 

( 2شـماره (. در نقشه رسترسی )3شده است )شکل رک بهتر موضوع نقشه تناسب کاربری محدوده پیاده راه ترسیمبرای د

طور که در نقشه آمده هرچـه از شـمال بـه سـمت شده و همانها با طیف رنگی از زیاد به کم نمایش دادهتناسب کاربری

 د.شوها کاسته میکنیم از تناسب کاربریجنوب محدوده حرکت می

 

 
 های محدوده پیاده راه. نقشه تناسب کاربری3شکل شماره 
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 پیاده راه محیط هایفعالیت تناسب

 منظوربـه مهـم عوامل از یکی نیز هافعالیت تناسب و وضعیت ارزیابی ها،کاربری تناسب و کیفی و کمی ارزیابی بر عالوه

 و باشـدمی کـاربری نـوع از تـرمهم دهـدمی ارائـه کـاربری کـه فعالیتی زیرا است؛ آن سرزندگی و محی  کیفت شناخت

 منظـور همـین بـه .شودیم محی  سرزندگی افزایش موجب که باشد جمعیت جاذب تواندمی متنوع و مناسب هایفعالیت

 هبـ فعالیـت نوع به توجه با که جمعیتی و دهندمی ارائه که فعالیتی نوع به توجه با هاآن ارزیابی و هافعالیت سنجش برای

 کـه هـاییفعالیت. شدند بندیرتبه نامناسب خیلی تا مناسب خیلی از تایی 5 طیف یک در هافعالیت شود،می جذب محی 

 رانرستو پوشاک، فروشی،کفش سینما،: از اندعبارت اندشدهگرفته نظر در محی  سرزندگی افزایش و جمعیت جذب موجب

پیاده  محدوده در کاربری 279 از ریکارب 61 جمعاً که... و جواهرات و طال فروشی،میوه ها،حسینیه مساجد فوری، غذای و

 سـطح در. شـودمی لشـام را محـدوده هایکاربری مساحت از درصد 15 به نزدیک که داشتند مناسبی بسیار وضعیت راه

 جـاذب خود نوبهبه مه هافعالیت این که گرفتند قرار... و دکتر مطب فروشی،عینک عکاسی، همچون هاییفعالیت ترپایین

 مترمربع 6039 به زدیکن مساحتی کاربری 22 با هافعالیت این. شدند گرفته نظر در محی  برای مناسب و هستند جمعیت

 بانـک، همچـون هـایتفعال از بعضـی. گیرنـدبرمی در را متـر مربـع( 1/193492) محدوده مساحت کل از( درصد 6/10)

 ایـن. شـدند یارزیـاب متوسـ  و گرفتنـد قـرار بعـدی مرتبـه در هستند فعالیت مشخص ساعت دارای که اداری آموزشی،

 ساعات و تعطیل روزهای در اما دباشن موردمطالعه محدوده به جمعیت جاذب توانندمی کاری و اداری ساعات در هافعالیت

 تمسـاح از درصد 10 هاعالیتف این. دباشن جمعیت جاذب توانندنمی و کندنمی رجوع هاکاربری این به جمعیتی اداری غیر

 یاده راهپ محدوده در هاآن برای تواننمی اما باشند جمعیت جاذب شاید هافعالیت برخی. گیرندبرمی در را پیاده راه محدوده

 ددهنـ ارائـه خـدمات و شوند مستقر پیاده راه محدوده در باید که هاییفعالیت با هاآن فعالیت زیرا گرفت نظر در جایگاهی

 هـاآن از دلیـل همـین بـه. بـرد امنـ را... و انتشـارات چاپخانه، اتومبیل، نمایشگاه به توانمی هاآن ازجمله. است اوتمتف

 ارنـدد تناسب محی  با نه که شودمی شامل را هاییفعالیت آخر دسته. شودمی یاد محی  در نامناسب هایفعالیت عنوانبه

 حتمسا از درصد 6/7 به نزدیک هافعالیت این. ابزارفروشی پارکینگ، یدکی،ازملو فلزی، صنایع مانند هستند؛ مناسب نه و

  .گیردبرمی در را
 

 ها در محیط پیاده راهمیزان تناسب فعالیت .5 شماره جدول

 نوع فعالیت درصد مساحت مساحت درصد تعداد تناسب فعالیت

ا، ری، سینماک، اغذیه، مجتمع تجای، موبایل فروشی، پوشفروشکفش 5/15 15/30034 7/25 خیلی مناسب
فروشی، تابلو فروشی، یوهمآب، خانهسفرهرستوران، مسجد و حسینیه، 

 ی،فروشفرشفروشی، عطاری، طال و جواهرات، یوهمفست فوت، 

 فروشی، مطب دکتر، دندانپزشکیینکعپزی، عکاسی، قصابی، کله 6/10 11/6039 9/8 مناسب

ه، شگاک، امالک، شهرداری، صوتی و تصویری، دبیرستان، آزمایبان 7/10 5/20633 6/41 متوس 
 ین اجتماعیتأماسناد رسمی، 

 قبر مسکونی، خدمات چاپ، نمایشگاه اتومبیل، انتشارات، اداره 52 12/20735 7/9 نامناسب

 یدکی، صنایع فلزی، ابزارفروشیلوازمپارکینگ،  7/6 16/101191 8/13 خیلی نامناسب

 

( وضـعیت تناسـب 1شـده اسـت. در نقشـه )( نشـان داده5های محدوده پیاده راه در شـکل شـماره )لیتنقشه تناسب فعا

شده است. در بخش شمالی محـدوده و اطـراف میـدان طیف از خیلی زیاد تا خیلی کم و فاقد جذب تعریف 6ها در فعالیت

شـود. ها کاسته میمت جنوب از تناسب فعالیتها از تناسب و تنوع بیشتری برخوردار هستند و به سامام حسین )ع( فعالیت

( هـم همـین موضـوع را تأییـد 2شود. نقشه )ها بهتر میدر انتهای محدوده و اطراف میدان شهدا وضعیت تناسب فعالیت

ها محـی  مناسـبی جهـت تفـریح و گـزران اوقـات دهد بخش شمالی محدوده تنوع و تناسب کاربریکند و نشان میمی
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ه و نقش مهمی در سرزندگی محی  دارد و در بخش میـانی و جنـوبی شـرای  محیطـی جهـت جـذب فراغت فراهم کرد

 یابد.جمعیت و سرزندگی محی  کاهش می

 

 
 های محدوده پیاده راه. نقشه تناسب فعالیت4شکل شماره

 

 تحلیل دسترسی محدوده پیاده راه

ه بـفـراد بـرای سـفر او توانـایی  ونقـلحملسـعه به ارتباا بین کـاربری زمـین، تو عموماًدسترسی در یک بافت شهری 

شود. دسترسی یکی از عوامل مهم در جذب جمعیت های مختلف برای به دست آوردن خدمات و امکانات مربوا میمکان

انی بیشتر شود. هرچه دسترسی به مکزیرا این امر موجب تسهیل تردد افراد به محی  و بالعکس می؛ رودمحی  بشمار می

وضـوع دسترسـی اهمیـت م (.Yang et al,2015) کننـدجمعیت بیشتری هم در آن محی  حضور پیـدا می بعبالطباشد 

عمـومی،  ونقللحمطریق:  موجب گشته که آن را از دو بعد مورد ارزیابی قرار دهیم. یکی دسترسی به پیاده راه که از سه

ایی دارد. پیاده و مردم محلی نقـش بسـز عابرانمرور  گیرد که در تسهیل عبور ووسایل نقلیه شخصی و پیاده صورت می

 ، خدمات بهداشتی وشهریور به خدمات و امکانات رفاهی ازجمله: خدمات فرهنگی و هنری 17دیگری دسترسی پیاده راه 

فـزایش اتوان نام برد که موجب راحتی و آسایش افراد در محـی  و جـذب جمعیـت و خدمات پذیرایی و جهانگردی را می

 شود.اده راه میسرزندگی پی

 

 دسترسی به محدوده پیاده راه

 ایـن در. باشـدمی ونقـلحمل دارد مـؤثری نقش مکان به دسترسی در که عواملی از یکی شد اشاره باال در که طورهمان

 تلفنـی آژانس شخصی، اتومبیل) خصوصی و( اتوبوس و تی آر بی مترو،) عمومی ونقلحمل بخش دو به ونقلحمل بخش

پیـاده  قرارگیـری موقعیت به توجه با: باشدمی شرح بدین موردمطالعه محدوده در هرکدام وضعیت که کرد تقسیم( پیاده و

 به عمومی ونقلحمل دسترسی وضعیت توانمی( ع) حسین امام میدان چون مهمی گاهگره به آن اتصال و شهریور 17 راه

 تسـهیل موجـب حسـین امـام آرتی بی ایستگاه هم و حسین امام مترو ایستگاه هم زیرا؛ کرد؛ ارزیابی مناسب را فضا این

 همچنـین. کندمی خارج آن از یا وارد محدوده به را افراد از کثیری تعداد روزانه و است شده افراد مرور و عبور و دسترسی
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 محـدوده هب دسترسی در بسزایی نقش است شدهواقع شهدا میدان کنار و محدوده جنوبی بخش در که شهدا مترو ایستگاه

 از پـس کـه کننـدمی فعالیت محدوده این نزدیکی در نیز شهری اتوبوس خطوا تی، آر بی و مترو بر عالوه. است داشته

 خیابان دو این بر عالوه. شد منتقل منتظری و الهوری جانبی هایخیابان به خطوا این شهریور 17 خیابان سازیراهپیاده

 جاگذاری اتوبوس هایایستگاه نیز اسالم مجاهدین و پیروزی جنوبی هایخیابان و بانقال و دماوند شمالی هایخیابان در

 در. گرفـت قرار ارزیابی مورد تلفنی هایآژانس و اصلی هایخیابان خصوصی ونقلحمل به دسترسی تحلیل در. است شده

 – پیـروزی خیابـان جنـوبی شبخـ در و دارد قـرار انقالب -دماوند خیابان غرب به شرق امتداد در محدوده شمالی بخش

 ونقـلحمل دسترسـی تـوانمی تهـران شهر مهم خیابان دو بین در شدن واقعبه توجه با. است شدهواقع اسالم مجاهدین

 موجـب اندشـده کشیده محدوده اطراف در که 2 درجه هایشریانی همچنین. کرد ارزیابی مناسب را محدوده به خصوصی

 در تلفنـی آژانـس 5 بـه نزدیـک محـدوده مکـانی اطالعـات به توجه با. شودمی محدوده در مرور و عبور و تردد تسهیل

 .هستند رسانیخدمات و فعالیت حال در پیاده راه اطراف و محدوده

 

 به خدمات پیاده راهدسترسی محیط 

 هنـری، فرهنگـی هـاییکاربر دسـته سـه به شوندمی جمعیت جذب سبب که پیاده راه محدوده در خدماتی هایکاربری

 سـینما، شـامل هنـری هنگـیفر خـدمات. شـدند بندیتقسیم جهانگردی و پذیرایی هایکاربری و بهداشتی هایکاربری

 پیـاده راه شـرق و نـوبیج شـمالی، بخش در بیشتر خدمات این. شودمی... و فرهنگی مجتمع موزه، فرهنگسرا، کتابخانه،

 مطلـوب سـطح در کاربری این به دسترسی پیاده راه نقاا اکثر در شده آورده (5) شکل در که طورهمان و اندشدهپراکنده

 سـطح در خدمات این وضعیت. باشدمی...  و آبخوری حمام، گرمابه، بهداشتی، سرویس شامل بهداشتی خدمات. دارد قرار

 سـبنامنا آن وضـعیت کنیممـی حرکـت( شـهدا میدان) جنوب سمت به هرچه اما است مناسب شمالی بخش در محدوده

 رسـتوران، املشـ جهـانگردی پـذیرای خـدمات اسـت. نشـده گرفته نظر در مردم رفاه جهت بهداشتی کاربری و شودمی

 پیداسـت آن اسـم از که طورهمان خدمات این. باشدمی... و خانهسفره فروشی،اغذیه فروشی، آبمیوه تریا،کافه شاپ،کافی

 بسـیار اثـر حـی م سـرزندگی در طبـع به و دارد هاآن برای یرفاه خدمات کردن فراهم و جمعیت جذب در مهمی نقش

 اطـراف و شـمالی شبخـ در صـورتی به. است نامتوازن پیاده راه در عامل این دسترسی و پراکندگی وضعیت. دارد زیادی

 حرکـت جنـوب سـمت به ههرچ اما باشد؛می مطلوب آن به دسترسی وضعیت و دارد باالیی تمرکز( ع) حسین امام میدان

 بخـش در و شـهدا میـدان طـرافا در اما دارد وجود شرای  این شهدا میدان نزدیکی تا. شودمی بدتر آن وضعیت کنیمیم

 در تـوانمی. شـودمی کنزدیـ مطلـوب وضـعیت بـه و کندمی پیدا افزایش کاربری این دهیخدمات میزان دوباره جنوبی

 پذیرایی خدمات دهندگانارائه و دارانمغازه اکثر دلیل اینکه به گرفت؛ نظر در مهمی عامل را جمعیت عامل این پراکندگی

 تراکم زیرا؛ باشد؛ رخوردارب جمعیت باالی تراکم از که کنندمی انتخاب شدن مستقر و اسکان برای را فضایی جهانگردی و

 دارد. همراه به هاآن برای وکارکسب بهبود و اقتصادی بارونق جمعیت بیشتر
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 ه دسترسی محدوده به خدمات و امکاناتنقش . 5شکل شماره

 

های شـهریور و میـدان امـام حسـین )ع( گزینـه 17دهد برای دسترسی به پیـاده راه یمسنجش وضعیت دسترسی نشان 

کـه  ونقل )مترو، بی آر تی، اتوبوس شهری، آژانس تلفنی و دسترسـی شـخص سـواره و پیـاده( وجـود داردمختلف حمل

ی، بهداشـتی و به خدمات فرهنگـی و هنـر همآنر دبی کرد. دسترسی پیاده راه و افراد حاضر توان آن را مناسب ارزیامی

نـوبی هـای میـانی و جدر بعضی بخش جزبهپذیرایی و جهانگردی مورد ارزیابی قرار گرفت. وضعیت دسترسی به خدمات 

 شده است.یابیزاردسترسی پیاده راه متوس   در کل وضعیت ها مناسب است.پیاده راه، در سایر بخش



 1398 تابستان  ،2، شمارۀ 2، دورۀ شهر پایدار فصلنامه                                                                                                   120

 شهریور 17. وضعیت دسترسی پیاده راه  7جدول شماره 
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تعـداد و  هکـ؛ ده در پیـاده راه اسـتپیـا عابرانگیرد توزیع یکی از عواملی که در سنجش سرزندگی مورد ارزیابی قرار می

این خـود از  ؛ کهشودروز را شامل میهای مختلف شبانهپیاده راه در طی زمانهای مختلف حرکات عابران پیاده در بخش

 تأثر استموامل رفتاری اجتماعی و ع -چهار عامل کاربری اراضی، شکل ساختمان و عوامل مورفولوژی، عوامل اقتصادی

(Wood & Baker,2014.)  هریور در ش 17ده راه ر پیاپیاده در محو عابرانبرای ارزیابی این امر میانگین تراکم و عبور

یـع فضـایی د شـد. توزسه زمان مختلف )صبح، عصر و شب( با استفاده از برداشت میدانی در چند روز مختلف هفته بـرآور

الی محـدوده دهد در اطراف میدان امام حسین )ع( و بازار شهرستانی که در قسمت شـمعابران پیاده در محدوده نشان می

تـر بـه تـوان در دسترسـی بهعلـت آن را می ؛ کـهشـودبیشترین تراکم عابر پیاده مشاهده می است شدهواقع موردمطالعه

ی و تنـوع گاه اصلی شهر، وجود امکانات و خـدمات رفـاهیک تقاطع و گره عنوانبهمحدوده، وجود میدان امام حسین )ع( 

در  عـابرانکنیم از تـراکم ت مـیجنـوب حرکـ طرفبهتوان دانست. هر چه از قسمت شمالی ها در این بخش میکاربری

مکانـات شود و توزیع جمعیت و تردد در محدوده توزیـع خـدمات و دسترسـی بـه خـدمات و امحدوده پیاده راه کاسته می

جنوب حرکـت  کنند، زیرا؛ هرچه به سمترفاهی همخوانی دارد. بررسی کالبدی محی  و دسترسی نیز این امر را تأیید می

شود. این وضعیت تا نزدیک میدان شـهدا ادامـه ها در محدوده کاسته میها و ساختمانیت کاربریبجذااز تنوع و  کنیممی

 عـابرانهـا بـر تـراکم دارد. در این بخش با توجه به دسترسی به خیابان اصلی و مترو و همچنین تنوع خدمات و کاربری

 شود.پیاده افزوده می
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 پیاده راهدوده نقشه تراکم عابران پیاده در مح. 6شمارهشکل 

 

 جاذبه محیط پیاده راه

 بـه. باشدمی مناطق سایر از جمعیت جذب رودمی بشمار آن سرزندگی و محی  جاذبه دهندهنشان که دیگر عوامل از یکی

 در) هـاآن سـکونت محـل و گرفتنـد ارقر پرسش مورد (عنوان نمونهنفر به 289)افراد حاضر در پیاده راه  از منظور همین

 آیـا باشـندمی 13 و 12 همنطق که پیاده راه بالفصل مناطق بر عالوه دهدمی نشان این بررسی. شد پرسیده( قهمنط سطح

 بیشتر افراد اینکه دوم. یرخ یا کند جذب محی  این به تهران مناطق سایر از را افراد توانست آن محیطی جاذبه و پیاده راه

 حضـور پیـاده راه محـی  در کـه افـرادی درصد 33 نزدیک دهدمی نشان بررسی نتایج اند.آمده محی  به مناطق کدام از

 13 منطقـه کنـار در کـه 14 منطقـه همچنـین. گیـردبرمی در را افـراد سومیک که بودند 13 و 12 مناطق ساکن داشتند

 کسانی بیشتر بررسی این در اینکه توجهجالب نکته. دهدمی پوشش را شده پرسش جمعیت درصد 11 به نزدیک شدهواقع

 منـاطق از رهگـذری متـرک و بودنـد؛ 13 و 12 منـاطق حوالی و شهرپایین مناطق از داشتند حضور پیاده راه محی  در که

مثال عنوان. بـهکنـدمی بـازگو را نکته همین هم اطالعات و آمار که شد مشاهده محی  در تهران غربی مناطق و شمالی

 ،3 ،2 ،1 شـمالی منـاطق زا که است جمعیتی از بیشتر آیندمی محی  به 20 و 19 ،18 ،17 ،16 ،15 مناطق از که جمعیتی

 محـی  به جنوبی مناطق در فرادا دسترسی اینکه یک: داشت توانمی برداشت چندین امر این از. آیندمی محی  به 5و  4

 ننـد،ک عبـور آن از باید مناطق رایس یا سرکار به رفتن برای افراد که دارد قرار مسیری در پیاده راه یا است بیشتر پیاده راه

 باشد. استطاعت ابلق دارند قرار اقتصادی پایین و متوس  سطح در که افرادی برای پیاده راه محی  شاید اینکه دوم
 

 . میزان جذب جمعیت پیاده راه از سایر مناطق6جدول شماره

 درصد تعداد جمعیت منطقه درصد تعداد جمعیت منطقه

1 6 1/2 12 59 4/20 

2 6 1/2 13 35 1/12 
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3 4 4/1 14 31 7/10 

4 7 4/2 15 22 6/7 

5 3 1 16 12 2/4 

6 15 2/5 17 11 8/3 

7 15 2/5 18 4 4/1 

8 14 8/4 19 6 1/2 

9 13 5/4 20 9 1/3 

10 6 1/2 21 1 3/0 

11 9 1/3 22 1 3/0 

 100 289 جمع کل

 

 
 تهران مناطق سایر از هپیاده را محیط به وارده جمعیت نقشه .7شمارهشکل 

 

 در خـانوار بعـد رفتن باال مسلماً هستند. ساکن شهر کجای در ترپرجمعیت خانوارهای که دهدمی نشان شاخص این نتایج

 نشـان 1 ناحیـه تـیجمعی جـدول است. جمعیت برای بیشتر تکفل تحت افراد یا و بیشتر فرزندان تعداد نتیجه منطقه یک

 اسـتاد محلـه که باشدمی 38/3 ،9 منطقه کل خانوار بعد و 33/3 و 37/3 ،42/3 ،1 ناحیه حلهم سه خانوار بعد که دهدمی

 .باشدمی کمتر آن به نسبت دستغیب و هوشیار دکتر محله و بیشتر ،9 منطقه خانوار بعد میزان از معین
 

 گیرینتیجه

گردد که به نیازهای عـالی یمیاتی ی از خصوصیات کالبدی و محتوایی واجد خصوصامجموعهفضاهای عمومی شهری با 

زیست پاسـخ خواهـد ی محین منابع و همچنین ارتباا بیشتر او با تأمانسانی در سطح ادراک فضای کالبدی و اجتماعی و 

محیطی و یسـتزهای الزم جهت پاسـخگویی بـه نیازهـای فعـالیتی و یلپتانسداد. این مسیرهای پیاده شهری که دارای 

یکی از ابعاد توسعه است که برای حل مشکالت و معضالت امـروز شـهر و ایجـاد ارتبـاا میـان  فرهنگی در شهر است،

ینـه درزمیـک اقـدام مهـم  عنوانبـهشـهریور هـم  17سـازی خیابـان راهزیست متصور است. پروژه پیادهی محانسان و 
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د نیاز شهروندان و ساکنان محـدوده را در شهر تهران به اجرا درآمد تا بتوان 1390در سال  محورانسانریزی شهری برنامه

برای حضور در یک فضای عمومی جهت فراغت و سرزندگی فراهم نماید. این پژوهش هم با توجه بـه اهمیـت موضـوع 

وتحلیل این محی  پرداخته است تـا نشـان دهـد در یهتجزفضایی به  -روی و سرزندگی با یک دید کالبدیپیاده راه، پیاده

فضـایی  -هـای کالبـدیعالوه بر محدودیت دسترسی اتومبیل و عبور و مـرور سـواره سـایر ویژگییجادشده ااین فضای 

ها، نفوذپذیری، دسترسی و جاذبه محی  تا چه اندازه در خلـق یـک فضـای شـهری تنوع و تناسب کاربری ازجملهمحی  

 ازلحـاظها چه فضا در برخی زمینه دهد اینشهریور نشان می 17وتحلیل محی  پیاده راه یهتجزسرزنده موفق بوده است. 

هـا( پـس از اجـرای کیفی )کیفیت ارائـه خـدمات و فعالیت ازلحاظها، تراکم جمعیت و...( و چه کمی )طول مسیر، کاربری

آل یک فضـای عمـومی سـرزنده فاصـله زیـادی دارد. در ایـن سازی کمی بهتر شده است؛ اما با شرای  ایدهراهطرح پیاده

یک اصل مهم در سرزندگی توجه شود، زیرا تنوع بیشتر موجـب جاذبـه بیشـتر  عنوانبهیری نفوذپذوع و محی  باید به تن

هـا، دسترسـی و که در تحلیـل کاربری طورهمانشود. آن جمعیت بیشتری هم جذب محدوده می تبعبهشود و محی  می

ها مناسـب و دسترسـی بـه محـل سب کاربریاست، در محدوده پیاده راه هر جا که تنوع و تنا شدهمشاهدهتحلیل تراکم 

ی کـه از افـراد حاضـر در پیـاده راه نظرسـنج تر بود جمعیت و عابر پیاده بیشتری هم در آن محل حضور داشـتند.مناسب

جوار و جنوبی پیاده راه قرار دارند نسبت به ساکنان منـاطق دورتـر و دهد افرادی که در مناطق همصورت گرفته نشان می

شـهریور و  17با توجه به موقعیـت قرارگیـری پیـاده راه  ر در محدوده پیاده راه حضور دارند. علت این امر همشمالی بیشت

 میدان امام حسین )ع( و دسترسی به سایر مناطق تهران، عبور از این محدوده برای رسیدن به سایر مقاصد باشد.
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 چکیده
 بــرای خــالی و بــاز هــایزمین کمبــود شــهرها از بســیاری در کنــونی هایمحــدودیت از یکــی
 دلیـل بـه زیـرا اسـت بـوده موردتوجه وسازساخت برای همواره شهری باغات است. وسازساخت
 امکانـات کلیـه از طرفـی از و ندارنـد توسـعه یهاول بستر ایجاد به نیازی شهر بستر در شدنواقع

 لـهحم سـوزی،آتش قبیـل از متعـددی تهدیدهای بود. خواهند برخوردار باغات اطراف در موجود
 تهدیـد را باغـات اقلـیم تغییـر از ناشی تأثیرات و آبی هایتنش کاربری، تغییر ها،بیماری و آفات
 گرفتـه نظـر در تهدیـدات ایـن بـا مقابله برای الزم سازوکار کهدرصورتی گفت توانمی کند.می

 اسـت تاهمیـ حائز یابد.می افزایش هاآن نابودی احتمال و باغات به وارده خسارت میزان نشود،
 این شهری، هایاکوسیستم از یکی عنوانبه باغات در بحران و فشار وقوع صورت در اینکه درک

 شناسـایی حاضـر پـژوهش هدف بازگرداند. اولیه حالت به را خود است قادر میزان چه تا سیستم
 ایـن بررسـی و هـاآن از یـک هر اهمیت تعیین و شهری باغات آوریتاب میزان در مؤثر عوامل

 دسـته در و اسـت تحلیلـی-توصـیفی تحقیق، روش باشد.می تهران شهر یک منطقه در ملعوا
 چـارچوب منـابع مـرور و اطالعات آوریجمع طریق از ابتدا گیرد.می قرار کاربردی هایپژوهش
 باغـات طبیعی – ساختاری آوریتاب میزان بررسی منظوربه سپس گردید. ایجاد پژوهش نظری
 مـرتب  هـایکتاب و مقـاالت بررسـی و کارشناسان نظر اساس بر عیارهام زیر و معیارها شهری
 کارشناسـان و علمیهیئـت اعضـای از نفـر 20 توسـ  هاشـاخص مقایسـه ادامه در شد. تعیین

 فضـای شهرسازی، روستایی، و شهری ریزیبرنامه زیست،محی  ریزیبرنامه حوزه در متخصص
 اسـت. گرفتـه صـورت FANP روش بـا رهـامعیا دهـی وزن پـذیرفت. صـورت باغبـانی و سبز
 FRAGSTATE و ENVI (،GIS) یاییجغراف اطالعات سیستم در رقومی هایالیه سازیآماده
 ARC در هاالیـه گـذاری همروی و شدند فازی IDRISI محی  در هاالیه سپس و شدهانجام

MAP کـه دهـدمی نشـان تهـران یـک منطقـه شهری باغات آوریتاب نقشه نتایج شد. انجام 
 باغـات و ندارنـد مطلوبی وضعیت سازگار هایکاربری با مجاورت ازنظر باغات از زیادی مساحت

 به نواحی تمامی در باغات همچنین دارند. مطلوبی نسبتاً وضعیت 10 و 9 نواحی از هاییبخش در
 هستند. توسعه و وسازساخت اثرات معرض در 9 ناحیه از هاییبخش از غیر

 

 هران.ت شهرداری یک منطقه شهری، باغات پایداری، آوری،تاب ارزیابی، :کلیدی واژگان

                                                           
 باشد.رشد میاین مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ا .1
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 مقدمه
 سـاختارهای و فراینـدها ا،بازخوردهـ حفـظ برای نیز و اختالالت جذب برای اکولوژیکی هاییستمس ظرفیت به آوریتاب

 را آن تواندیم ستمسی هک اختاللی شدت دیگر تعریفی به یا شودیم اطالق (.Adger,2000: 1036) سیستم ذاتی و الزم

 ارسـاخت بـه کننـد،یم تـرلکن را آن رفتار که فرایندهایی و یرهامتغ تغییر طریق از سیستم ساختار اینکه از قبل کند جذب

 یـا حـد درجه، عنوانبه شهری آوریتاب دیگر،عبارتبه .(Holling & Gunderson, 2002: 438) شود تبدیل متفاوتی

 بـاز فراینـدها و تارهاسـاخ از جدیـدی مجموعه به اینکه از قبل هستند تغییر تحمل به قادر رهاشه آن در که است میزانی

 و هــمم موضــوع یــک شــهر، در )باغــات( سـبز فضـای موضـوع (.Alberti et al,2004:242) شوند دهیسازمان

 اقتصـاد و یافتگیتوسـعه یهاشـاخص از یکـی را آن توانیم که است حدی به کاربری این اهمیت و اسـت اسـتراتژیک

 اغاتب از بسیاری است، اقتصادی هاآن ترینمهم که متعددی دالیل بـه بنـا اخیـر، هایسال در آورد. شـمار بـه شهر پایه

 تغییــر رونـد اند،شدهتبدیل مسکونی مانند تریانتفاع هاییکاربر مخصوصـاً هایکاربر سایر به و داده کاربری تغییر شهر

 رویـهبی کالبدی گسترش موجب باغات کاربری تغییر و تخریب و اسـت شـایع شـهر محـدوده داخـل در بـاغی کـاربری

 عـدم و گیرانهختسـ قــوانین وضــع و مـدتکوتاه منـافع بر )باا( سبز فضای کاربری بلندمدت اهمیت است. شده شهر

 را )باغــات( بزســ فضای نگهداری و حفظ گیچگون تحقیق زمینه شهری، مدیریت توس  باغات با مرتب  قوانین رعایت

 است. نموده ایجاد شهر در

 فضــای کـاربری غییـرت و تخریـب شاهد شهر سطح در پراکنده و مکرر صورتبه و روزانه شهرها تمامی در امروزه

 احـداث بـه مبـادرت دزیـا مشکالت کردن سپری با زمانی مقطع یک در طرفازیک باغات مالکان هستیم. (باغات) سـبز

 مــدتی از پـس آن، نبـالد بـه دارنـد. آن تخریب در سعی مختلف طرق به خود دست با دیگر مقطعی در و کنندیم بـاا

 بــه باغـات اطـراف کـه تـدریجبه و بـود خواهیم باغات از قسمتی در غیرمسکونی و مسکونی یهاتوسعه احداث شـاهد

 اســت ممکــن یــا و گـرددیم خریبت نیز باغات درون (،دهندیم کاربری تغییر) شوندیم تبدیل باا از غیر هایفعالیت

 تخصـیص هـایکاربر سـایر به قانونمند صورتبه باغات و زراعی اراضی از ییهابخش تفصیلی، هایطرح تهیـه درنتیجه

 منجـر ـدماتیخ – مسـکونی فضاهای برای تقاضا افزایش به شهرها، در جمعیت افزایش و صنعت رشد همچنـین، یابنـد.

 هب باغات کاربری تبدیل منظوربه افزودهارزش ایجـاد به و شده گسترده تقاضا و عرضه شکاف دیگر، سوی از .است شـده

 .است شده منجر سوداگریان بـازار رونـق درنتیجه و غیرقانونی صورتبه خدماتی و مسکونی فضاهای

 هـاآن گسـترش و شـهرها رشـد یـافتن سرعت دنبال به که است داده نشان جهان سراسر در متعدد مطالعات نتایج

 اراضــی و باغــات )شــامل شــهری ســبز فضـاهای .دارد دنبـال به زیادی منفی پیامدهای .خود، پیرامون ایهدرزمین

 و مخــاطره مــورد دیگــری از پـس یکـی شـهر طبیعـی منـابع و گیاهی یهاگونه طبیعی، اندازهایچشم کشـاورزی(،

 اثــــر در ویژهبـه  شـهرها حاشـیه و درون در هاباا و کشاورزی اراضی (.Johnson,2001:718) اندقرارگرفته دینـابو

 منـاطق ایـن انـد.قرارگرفته کـاربری تغییـر و نـابودی خطر معرض در شهرنشینی گسترش از ناشی زمین، قیمت افزایش

 هـازمین ایـن نـابودی و تخریـب از کـه عـواملی رونـد. رکـا به شهرها رشد کردن محدود برای عاملی عنوانبه تواندمی

 توسـ  کمیـاب بیولوژیـک منـاطق عنوانبـه هـاآن کـردن قلمـداد و طرفازیـک هاآن تفرجی ارزش کند،می جلوگیری

 از توانـدمی باشـند داشـته شناسیزیبایی و تفرجی ازنظر توانندمی مناطق این که نقشی هست. دیگر طرف از متخصصان

 کـرد خواهد شایانی کمک مناطق این حفاظت و احیا به تفرج و گردشگری ایده کند. جلوگیری مناطق این در ازوسساخت

 ازنظـر هـایکاربر هسـتند، مختلفـی آوریتاب دارای شهر سطح در مختلف هاییکاربر (.72 :1392دارابی، و )شمشیری

 یکـدیگر بـا تواننـدیم بحـران از پـس جوامـع بازیافت در هاآن نقش و بحران بروز هنگام در هاآن نقش استفاده، میزان

 بـیش آماری یهاداده اساس بر کیلومترمربع 64 حدود وسعتی با و تهران بلندای در شهرداری، یک منطقه شوند. مقایسه
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 و اسـت روسـتایی بـافتی دارای شـهری طراحـی لحـاظ به منطقه این است. دادهجای خود در را جمعیت نفر 379960 از

 میـراث و طبیعـی منـابع بـودن دارا جهـت بـه تهران مناطق ترینمطلوب جزو یک منطقه نامید. شهر باا را آن انتویم

 و حکـومتی -دولتـی منصـبانصاحب اسـتقرار محـل تـاکنون دیربـاز از همچنـین آیـد.یم شـمار به تاریخی و فرهنگی

 آمـاج اخیـر سـالیان در گونـاگون هاییتابجـذ دلیـل بـه یـک منطقـه اسـت. بـوده دیپلماتیک و المللیبین هایفعالیت

 کند.یم تهدید را باغات ویژهبه را منطقه طبیعی محی  هاییبتخر و هااندازیدست این که بوده فراوان یهاوسازساخت

 سـپس شـد، مطرح لوژیکیاکو مفهوم عنوانبه 1973 سال در هولینگ توس  بار نخستین برای آوریتاب اصطالح

 یهــانظام در (2003) بــرکیس محیطــی، انســانی یهــانظام در (2001) کــارپنتر اجتمــاعی، یهــاظامن در (2000) ادگــر

 تغییرات مانند بلندمدت هاییدهپد رد (1981) یمرمنت و مدتکوتاه سوانح مدیریت در (2003) یوبرن اکولوژیک، -اجتماعی

 به الکچ گادز از: اندعبارت که است شدهانجام ییاهپژوهش آوریتاب برای هاشاخص تعیین درباره گرفتند. کار به اقلیمی

 مـواد و زمـین جامعـه، در وتثر و درآمد عادالنه توزیع شغلی، یهافرصت پایدار، درآمد اقتصادی، رشد مانند ییهاشاخص

 کاهش موسسه (.Godschalk, 2003: 87) است کردهاشاره بهداشتی خدمات و مسکن به دسترسی مادی، سرمایه خام،

 و طراحـی در توانـدیم کـه را عناصـر از یامجموعـه (Henestra et al, 2004: 7237) )کانادا( فجایع از حاصل اتتلف

 بـر را جامعـه آوریتـاب مـدل اجتمـاعی بنگاه مرکز است. کرده مشخص گیرد قرار مورداستفاده آورتاب یاجامعه توسعه

ــاس ــه اس ــردم اینک ــورد در م ــونگی م ــارکرد چگ ــه ک ــه جامع ــه ب ــو چ ــت رتص ــد،یم آمیزموفقی ــی دانن ــرد طراح   ک
(Courtney et al, 2008: 992.) 

 آوریتـاب یهامؤلفه و ابعاد تعیین و آوریتاب و پذیریآسیب تعاریف ارائه به (1390) همکاران و صالحی ایران، در

 را محیطـی آوریتـاب رایبـ پیشـنهادی یهامؤلفـه و ابعـاد شده، مطالعه یهامدل و هاچارچوب به توجه با و اندپرداخته

 .اندداده ارائه علیت شبکه مدل اساس بر محیطی آوریتاب مدل انتها در و اندکرده مشخص

 زلزلـه برابر در آوریابت میزان و شهری زمین کاربری رابطه بررسی عنوان، با خود نامه پایانه در (1391) نیا شریف

 زمـین کاربری و آوریتاب ابطهر بررسی به تهران( 10 منطقه موردی: نه)نمو شهری ریزیبرنامه درزمینۀ راهکارها ارائه و

 پرداخت. شهری

 و ارزیـابی باهـدف تبریـز شـهرکالن آوریتـاب یهامؤلفه و ابعاد تحلیل و ارزیابی به نیز (1392) همکاران و بهتاش

 .دانپرداخته خاصی مخاطره گرفتن نظر در بدون تبریز شهرکالن آوریتاب میزان سنجش

 بـه طبیعی سوانح ربراب در شهری جوامع نهادی و اقتصادی آوریتاب ارزیابی عنوان با پژوهشی در رضایی همچنین

 و ظرفیـت میـزان ناسـاییش جهت تهران شهر یهامحله در ساکن خانوارهای نهادی و اقتصادی آوریتاب میزان ارزیابی

 است. پرداخته لهزلز احتمالی سانحه با مواجهه در هاآن بازگشت توانایی
 

 نظری مبانی

 ارتجـاعی و فنـری خاصیت همچنین و کشسانی شناوری، تغییر، سریع، بهبود بازیابی، توانایی لغات، فرهنگ در آوریتاب

 بح  است علمی حوزه کدام به مربوا آوریتاب کلمه اینکه در (.Dictionary, Merriam-webster) است شدهترجمه

 به اغلب آوری،تاب واژه .دانندیم فیزیک به متعلق را آن دیگر برخی و شناسیبوم حوزه به ربوام را آن برخی دارد. وجود

 اسـت شـدهگرفته "عقـب به برگشت " معنای به "Resilio" التین ریشه از که رودیم کار به 1گذشته به بازگشت مفهوم

(2003:102al, et Kelin.) عنوانبـه شـود، بیان تعریف یک با 2مفهوم یک انعنوبه تنها اینکه جایبه آوریتاب امروزه 

                                                           
1. Bouncing Back 

2. Concept 



 1397 بهار  ،1، شمارۀ 5، دورۀ شهر پایدار                                                                                                                      128

 در رویکرد یک عنوانبه امروزه انعطافیقابل شکل به آوریتاب تفکر (.Folke,2006:254) است شدهشناخته تفکر شیوه

 پژوهشـی هایسرفصـل ترینمهم از آوریتاب همچنین (.Brand & Jax, 2007:2) شودیم استفاده مختلف یهارشته

 و شـهری ریزانبرنامـه توسـ  گونـاگونی و متعدد مطالعات (.Perrings,2006: 418) است پایداری به دستیابی درزمینه

 را آوریتاب خاصی دیدگاه و منظر از هرکدام است، گرفته صورت شهرها آوریتاب یهاشاخص و ابعاد درباره متخصصان

 است. شده آورده و بندیجمع آوریتاب یهاخصشا و ابعاد 1 جدول در .اندپرداخته آن به و داده قرار مدنظر
 

 آوریتاب یهاشاخص و ابعاد .1 شماره جدول

 آوریتاب مطرح یهاشاخص و ابعاد مطالعه

Puente (1999) طبیعی عوامل شهر، فضایی ساختار ی،امنطقه هاییرساختز اجتماعی، اقتصادی عوامل 

Mayunga (2007) 

ــه و ســرمایه ــه وتحلیلتجزی ــ جامع ــاع آور: ابت ــاد،) یاجتم ــا، اعتم ــبکه هنجاره ــد،) یاقتصــاد (هاش ــدازها،پس درآم  ان
 یانسـان و یسـتم(اکوس ب،آ و زمـین منـابع،) یعیطب ،صنعت مشاغل، عمومی، تأسیسات ،صنعت (فیزیکی هاگذاریسرمایه

 (دانش مهارت، سالمت، )تحصیالت،

Cutter (2008) 

 خـانواده، سـاختار تحصیالت، دام،استخ جنسیت، اجتماعی، -اقتصادی وضعیت سن، قومیت، و نژاد) یاجتماع پذیریآسیب
 اسـتمرار برنامـه مع،جـا برنامـه) مخـاطرات کـاهش و ریزیبرنامه ،مسکن نیازهای مسکن، اشتغال، خدمات، به دسترسی
 مسـکونی،) هازیرسـاخت و مصـنوع محـی  ،) مقابلـه یهابرنامه مخاطرات، کاهش یهابرنامه متقابل، ارتباطات خدمات،
 مـهبرنا ساختمانی، استانداردهای و کدها) هامواجهه و طبیعی هاییستمس ،) یادبودها حیاتی، هاییانشر صنعتی، و تجاری
 (بازسازی

Cutter (2010) 

 و درآمد بیکاری،) یقتصادا ،(زبان ارتباطات، ونقل،حمل آموزشی، عدالت بهداشت، پوشش خاص، نیازهای سن،) یاجتماع
 شـدن تکـهتکه ی،شـهر خـدمات سـیل، بیمه خطر، کاهش) ینهاد مسکن ،(بهداشت دسترسی وکار،کسب اندازه ت،عدال

 یـهتخل تانسـیلپ ،(درمـانی ظرفیـت پناهگـاه، ظرفیت مسکن، نوع مسکن، قدمت) زیرساختی یقبل( فاجعه تجربه سیاسی،
 (آورینو مدنی، مشارکت مذهب، و دین تعلق، حس سیاسی، مشارکت) جامعه سرمایه

Normandin et al (2011) 
 

 اجتمـاعی، یهـاتنش اجتماعی، مشارکت مالکیت، بهداشت، وضعیت آموزش، جنس، جمعیت، ،سن) اجتماعی یهامحرک
 خطـر، معـرض رد منطقـه مسـکن، وضـعیت زیسـتی،محی  ی شرا) مصنوع محی  ،(ینههز) مسکن وضعیت ،(کار نیروی
 اضـطراری، ریزیبرنامـه یسـک،ر یـابیارز) حکـومتی امـور ،(یشهر ریزیبرنامه ایمنی، کدهای و استانداردها ونقل،حمل

 کمـک ی،کشـاورز) متابولیکی هاییان)جر یاضطرار شرای  آموزش ،(خطرات کاهش برنامه هماهنگی، ضروری، خدمات
 (راتمخاب فاضالب، آب، بیمه، سالمت، گذاری،سرمایه انرژی، اقتصادی، توسعه تجارت، بیرونی،

Joerin and Shaw (2011) 

 ،آمـوزش سـالمتی، ت،یـجمع (اجتمـاعی زمـین(، و مسکن ها،جاده به دسترسی زباله، دفع و بهداشت آب، ،برق (فیزیکی
 خـانوار هـایییدارا ،مـددرآ اشـتغال، انـداز،پس مـالی، کمـک و بودجـه (اقتصـادی ها(، NGO اجتماعی، سرمایه آگاهی،

 (طبیعـی) یریتمـد و دانـش انتشار ،هاسازمان دیگر با همکاری مطلوب، دار حکومت بحران، مدیریت یاثربخش (نهادی)
 مخـاطرات شـدت یعـی،طب مخـاطرات فراوانـی اکوسیسـتم، خدمات اراضی، کاربری مدیریت زیستی،محی  هاییاستس

 )طبیعی

Burton (2012) 

 (،کتابخانـه ،ارکپـ (اجتمـاعی ت،خـدما کودکان، از مراقبت روحی، حمایت امکانات بهداشتی، خدمات یت،جمع (اجتماعی
 درآمـد، زنان، اشتغال کاری،بی یت،مالک (اقتصادی) یتجمع تراکم اجتماعی، کمک یهابرنامه مهارتی، آموزشی یهابرنامه
 خانوارهـا، تـراکم (زیرسـاختی یلس بیمه بیمه، پوشش ،مشارکت (نهادی) یتجار مؤسسات تجاری، هاییرساختز تراکم
                      مــدارس نشــانی،شآت ،اورژانــس (شــهری خــدمات آهــن،راه از فاصــله اصــلی، شــریان از اصــلهف ،هاســاختمان تــراکم

 از فاصـله بـاز، فضـاهای ،) طوفان و گردباد ،باد ،تگرب (وهواییآب رویدادهای فراوانی زراعی، هایینزم(زیستیمحی  )
 فرهنگـی، هایسـازمان تـاریخی، ایمکانه فنی، و علمی ی،احرفه خدمات مذهبی، هایسازمان(جامعه سرمایه ،)رودخانه
 ) حمایتی هایسازمان هنری،

Gall (2013) 

 ،اعتمـاد (اجتمـاعی) سـالمت آمـوزش، دانـش، ،مهـارت (انسـانی ارتبـاطی( هاییستمس حیاتی، هاییرساخت)ز فیزیکی
 سیسـتم اولیـه، ییخگوپاسـ (سـازمانی یـا دینها) یابال کاهش یهابرنامه (سیاسی) یاجتماع ارتباطات هنجار، مشارکت،
 (فقر) ییغذا یتامن (تغذیه) یوربهره ،درآمد (اقتصادی یاضطرار یهابرنامه هشداردهنده، هاییستمس( فنی ییپاسخگو
 )افشانیگرده ن،کرب چرخه (اکولوژیکی یرینش آب کشت،قابل هایینزم (زیستیمحی ) یطبقات اختالف

UNDP (2013) و آمـوزش خانوارهـا، غـذایی یـتامن (انسانی یدجد تجهیزات و هایفناور به دسترسی زیرساخت، زمین، یتلکما) فیزیکی 
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 فعـال، بازارهای داشتن ،هاآن ارزش و دام تعداد ،هاآن ارزش و محصول تولید درآمد، سطح (مالی) یسالمت مهارت، سطح
 مراتـع، مـدیریت کیفیـت زدایی،جنگـل نـرخ خـت،در پوشـش یـزانم (طبیعـی) بیمه اعتبارات، و تسهیالت به دسترسی
 ) منابع به عادالنه دسترسی زنان، نقش ،مشارکت (اجتماعی) جنگل احیای دارعهده خانوارهای

Usamah (2013) 

 (اقتصـادی اطالعـات و ارتباطات ،هاارزش و فرهنگ به احترام مشارکت، همبستگی، اجتماعی، انسجام ،اعتماد (اجتماعی
 هاییاستس خطر، کاهش هایطرح اجتماعی، مشارکت و عمومی یآگاه (نهادی) اشتغال معیشت، تنوع داز،انپس ،درآمد

 )مسکن ونقل،حمل شبکه تأسیسات، امکانات بهداشت، و سالمت (فیزیکی) بحران مدیریت

Sharifi and 
Yamagata(2014) 

 آب جریـان بازسـازی مختلـف، هایتگاهزیسـ بـه نزدیکـی فرسـایش، نـرخ زیسـتی، تنـوع ( اکولوژیکی و زیستیمحی 
 مـدیریت سـبز، هایسـاختیرز پناهگـاه، دفـاعی، ساختار ونقل،حمل مکانی، و فضایی پیکربندی انرژی، ،آب (زیرساختی

 یاقتصـاد امنیـت مالی(، ثبات و پذیریانعطاف بیمه، توریست، جذب ،اشتغال (اقتصاد امنیت، )   اطالعات و فنّاوری زباله،
 نـرخ تحصـیالت، جتماعی،ا انسجام فرهنگی، تنوع جمعیت، متعادل توزیع همکاری، فرهنگ  شناسی،جمعیت و اجتماعی)

 )ریزیبرنامه ،حکومت (نهادی) تعلق حس سالمتی، درآمد، سطح فقر، نرخ آگاهی،

 1390 همکاران، و صالحی

 رشـد تصـادی،اق ثبـات خـدمات، بـه یدسترسـ اقتصادی، تنوع اشتغال، اقتصادی، سالمت استخدامی، وضعیت (اقتصادی
 ثبـات جامعـه، هایفراینـد اعتقـادات، و باورهـا فردی، خصوصیات (فرهنگی و اجتماعی ،) اسکان درآمد، سطح اقتصادی،
 (مخـاطرات اهشکـ ،) یاجتمـاع هـاییشگرا خـانوادگی، ساختار مردم، مشارکت میزان اجتماعی، خصوصیات اجتماعی،
 و اسـتانداردها ،هازیرسـاخت زا حفاظـت برنامه بازسازی، برنامه خدمات، استمرار برنامه ،مقابله یهابرنامه اراضی، کاربری
 تنـوع هـا،یآلودگ ،مخاطرات (زیستیمحی  ،) برق شبکه مخاطرات، بیمه پذیری،آسیب ارزیابی و مخاطرات کاهش کدها،

 ،) یعمـوم بناهای حیاتی، اکزمر اتی،حی هاییانشر (زیرساختی ،) جغرافیایی خصوصیات محیطی،زیست پایداری زیستی،
 )خطرزا تأسیسات باستانی، آثار مسکونی، واحدهای صنعتی، و تجاری یواحدها (سازهای

 1391 زبردست، و نیا شریف

 

 هـاییکاربر از فاصـله) ینبنزپمـپ صـنعتی، هاییکاربر (پرخطر هاییکاربر از فاصله (یکدیگر با هایکاربر سازگاری
 نقـش ازنظـر معـابر شبکه هب یدسترس (مناسب معابر شبکه به دسترسی (،هادرمانگاه و هایمارستانب ی،نشانآتش(امدادی
 (بـاز فضـای به دسترسی  یبنددانه نوع ابنیه، طبقات تعداد (بافت کالبدی هایویژگی) خطرکم معابر به دسترسی شبکه،
 )اشتغال سطح پارک، به یدسترس

 1392 همکاران، و بهتاش فرزاد

 عایـتر مستندسازی، ریسک، و پذیریآسیب ارزیابی شهری، مدیریت و دولت نقش مانورها، و آموزش (مخاطرات اهشک
 زیرسـاختی) مخـاطرات بیمـه ی،خطرپـذیر پتانسـیل اضـطراری، شـرای  مـدیریت جامع برنامه استانداردها، و هانامهآئین

 کالبـدی، سـاختاری) خطرنـاک تأسیسـات عمومی، اتتأسیس شهری، تأسیسات حیاتی، هاییانشر حیاتی، هاییرساختز
 و اشتغال وضعیت یت،مالک صادیاقت) یخیتار هاییتسا و ابنیه شهر، فرم شهر، کالبد و بافت ها،یکاربر محالت، انسجام
 و محیطیزیسـت تنـوع (زیسـتیمحی ) یاقتصاد تنوع و پویایی رشد نرخ اقتصادی، ثبات و پایداری امنیت درآمد، میزان

 سـاختار ورسـوم،آداب سـنن، یـد،عقا (فرهنگـی و اجتمـاعی) یستیزمحی  پایداری جغرافیایی، خصوصیات طبیعی، ابعمن
 مشـارکت اجتمـاعی، سـرمایه و هویت فرهنگی، سرمایه تعلق، حس زبان، و نژاد قومیت بینی،جهان و ایدئولوژی خانواده،
 ) مهاجرت ،تجارب از پذیری درس فرهنگی، و تماعیاج امنیت جمعیت، رشد نرخ و توزیع جنسیت، جمعیت، عمومی،

 1395 معرب

 هـاییکاربر- دسترسـی، هـایراه (کالبـدی ساختار بعد چهار در پایدار توسعه رویکرد با شهری اراضی کاربری آوریتاب
 و...( درمـانی بهداشتی هاییکاربر آموزشی، هاییکاربر جمعیت، تراکم (فرهنگی و اجتماعی و...(، ابنیه وضعیت پرخطر،
 ...( و تجاری هاییاربرک اشتغال، یکاری،ب (اقتصادی و...( فیزیوگرافی گیاهی، پوشش طبیعی، مخاطرات(زیستیمحی 

 

 ایـن در آوری،تـاب بررسـی بـرای شـدهانتخاب یهاشـاخص تعدد و آوریتاب مفهوم کاربرد گستردگی به توجه با

 بررسـی شـهری باغات پایداری رویکرد با آوریتاب معیارهای صریح، و روشن نتایج کسب و دقیق مطالعه جهت پژوهش

 گردد.یم

 در هریـک و هسـتند یکـدیگر با تنگاتنگ ارتباا دارای که دارند وجود خدمات از اییچیدهپ هاییستمس شهرها در

 سـایر بـرای تیمشـکال موجـب هـاآن از هرکـدام در اختالل و دارند قرار متعددی ساختانسان و طبیعی تهدیدات مقابل

 خصوصـی ارزش دارای است ملکی شهر در باا .شهرهاست از برخی دهندهتشکیل عناصر از یکی باا گردد.یم هایستمس

 عمـومی(. ارزش -خصوصـی )ارزش اسـت برخوردار مردم عموم و شهر برای زیستیمحی  باالی ارزش از حالدرعین که

 ریزی،برنامـه موضـوع اهمیـت دارد. شـهرها بـر فراوانـی اکولوژیک اثر زمین پوشش نوعی و گیاهی پوشش عنوانبه باا
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 و ابعـاد ایـن ت.اسـ بـاا بـرای تقاضا در تغییر روند هدایت و درک طریق از هاباا تخریب از جلوگیری در سعی و شناخت

 در عـیطبی بـاز اراضـی اهمیـت شـاید درواقـع .اسـت صـادق نیـز باز اراضی ریزیبرنامه برای هاپیچیدگی و هاتخصص

 نگهـداری و مـدیریت اسـت الزم باشد. بیشتری توجه شایان حتی تهران، چون یافته اختالل شدیداً شهرهای ریزیبرنامه

 آوریتـاب اصـطالح باشـد. آور تـاب دیگرعبارتیبه و داشته ایستادگی تهدیدات مقابل در بتواند که باشد ایگونهبه باغات

 از یکـی شـهری آوریتـاب بررسی .دارد اشاره شهری سیستم یک در تغییرات به پاسخ و انطباق جذب، توانایی به شهری

 تـوانیم شـهرها آوریتـاب میزان افزایش با .است ساختانسان و طبیعی بالیای برابر در شهر آمادگی برای حیاتی موارد

 الگـوی عنوانبه آن از برخی که است جایی تا موضوع این اهمیت رساند. ممکن حداقل به را مخاطرات از ناشی خسارات

 (.McEntire et al,2002:19) دکننیم یاد شهرسازی تحوالت در جدیدی

 

 مطالعه مورد محدوده

 است. منطبق متر( 1800 ارتفاعی )خطوا تهران شمال مرز بر آن شمالی مرز است، تهران منطقه ترینشمالی یک منطقه

 از و 3 منطقـه بـا صـدر مدرس، چمران، یهابزرگراه توس  جنوب از ،2 منطقه با درکه دره رود توس  غرب از منطقه این

 مـرز به توجه با هرانت شهرداری یک منطقه است. مرزهم تهران شهرداری 4 منطقه با ازگل بزرگراه توس  شرقی جنوب

 ه،منطقـ در وسـازساخت رشد دلیل به عمل در اما ؛است هکتار 2/4574معادل مساحتی تهران شهر شورای مصوب شمالی

 داراسـت هکتـار 4816 دحدو در را مساحتی اساس این بر و شده تهران شهرداری ساله 25 محدوده با مرزهم آن محدوده

  (.1389تهران، شهرداری شهری توسعه و ریزیبرنامه نهاد)

 هـاییکاربر ویژهبـه شـهری فـرا و یامنطقـه فـرا هاییکاربر حضور و است مسکونی یک منطقه عمده کاربری

 در قرارگیـری دلیـل به تهران یک منطقه .هست برخوردار خاصی اهمیت از منطقه در گردشگری و دیپلماتیک المللیبین

 در همواره آن جمعیت و بوده پردرآمد اقشار موردتوجه مناطق سایر از بیش مناسب وهوایآب بودن دارا و تهران باالدست

 دارای شـهری طراحی لحاظ به منطقه این (.1389 تهران، داریشهر شهری توسعه و ریزیبرنامه نهاد) است افزایش حال

 است. شده آورده موردمطالعه منطقه جغرافیایی یتموقع 1 شکل در نامید. شهر باا را آن توانیم و است روستایی بافتی
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 یک منطقه جغرافیایی موقعیت. 1 شکل

 پژوهش روش

 از نفـر 20 توس  که شدههیهت پرسشنامه هاشاخص مقایسه برای است. کاربردی نوع از و تحلیلی -توصیفی یقتحق روش

 روســتایی، و شــهری ریزیبرنامــه زیســت،محی  ریزیبرنامــه حــوزه در متخصــص کارشناســان و علمیهیئــت اعضــای

 نظـر بـه توجـه بـا نمونـه تعـداد بنـدیهرتب و گیریتصمیم هایفن در) یرفتپذ صورت باغبانی و سبز فضای شهرسازی،

 تا نمونه تعداد همچنین، شود.می انتخاب مربوطه حوزه کارشناسان و متخصصان گستردگی و موضوع ماهیت و پژوهشگر

 همسـان جـواب ادتعـد آن از بیشـتر یعنـی کنـد پیـدا دسـت نظـری اشباع به پژوهشگر که شودمی گرفته نظر در جایی

  (.11 :1395 ان،همکار و پوردهد()علیمی

 روی از زمین پوشش ابتدا رقومی هایالیه سازیآماده برای است. گرفته صورت FANP روش با معیارها دهی وزن

 شد. بندیطبقه ENVI 4.8 افزارنرم در یک منطقه به مربوا تصاویر شد. استخراج 2015 سال لندست ایماهواره تصاویر

 ایـن از هرکـدام وزن شد. انجام ARC MAP در هاالیه گذاری همروی و شدند فازی IDRISI محی  در هاالیه سپس

 .گـردد مشـخص آوریتـاب میـزان تا شدند ترکیب هانقشه و شدهداده تأثیر هایهال در آوریتاب میزان در مؤثر معیارهای

 متخصـص کارشناسـان رازنظـ که ییهامؤلفه و ابعاد سپس شد. انجام متعددی مطالعات پیشنهادی یهامؤلفه تعیین برای

 ابعـاد  شـماره جـدول2 جـدول در گردیـد. پیشـنهاد انـدبوده ترشـاخص شهری ریزیبرنامه و جغرافیا زیست،محی  حوزه

 نظـر در شـهرها حیـاتی و شـاخص هـاییکاربر از یکـی عنوانبه باا کاربری است، شده آورده شهری باغات آوریتاب

 است. شدهگرفته
 

 آوریتاب ابعاد .2 شماره جدول

 منبع ابعاد

 طبیعی -ساختاری
Burton (2012), Gall (2013), Sharifi and Yamagata(2014) 

 (1395) معرب (1392) همکاران و بهتاش (1390) همکاران و صالحی

 کالبدی -ساختاری
Puente (1999), Cutter (2008), Cutter (2010), Burton (2012) 

 (1395) معرب (1392) همکاران و بهتاش (1390) همکاران و صالحی

 اقتصادی -اجتماعی
Cutter (2010), Joerin and Shaw (2011),Usamah (2013) Sharifi and 

Yamagata(2014) Normandin et al (2011) Gall (2013) UNDP (2013) 
 (1395) معرب (1392) همکاران و بهتاش (1390) همکاران و صالحی

 

 هایافته و بحث

 بافـت مختلـف هـایبخش آوریتـاب آوردن دسـت بـه دوم منطقه، آوریتاب آوردن دست به اول پژوهش، این از هدف

 حاضـر تحلیـل از کـه شناختی به جهتو با تا است آوریتاب میزان اساس بر مختلف هایناحیه بندیاولویت سوم و منطقه

 و ابعـاد از یـک هـر همیـتا ضـریب فازی مراتبی سلسله تحلیل از استفاده با ابتدا، .شود رداختهپ راهکار ارائه به شودمی

 الیـهیک معیارهـا، از یـک هـر بـه توجه با سپس شد. خواهد مشخص شهری اراضی کاربری آوریتاب میزان در معیارها

 الیـهیک و شـده گذاری همروی ها،نآ وزن اعمال با هاالیه این تمام ها،الیه این تولید از بعد شد. خواهد تولید اطالعاتی

 تحقیق معیارهای به توجه با منطقه مختلف هایقسمت آوریتاب میزان دهندهنشان که شد؛ خواهد تولید نهایی اطالعاتی

 مراحـل تمـام کـرذ به ادامه در شد. خواهد پرداخته منطقه مختلف نواحی باغات آوریتاب بندیاولویت به درنهایت است.

 شود.می پرداخته

 استخراج کارشناسان و دانشگاهی اساتید با نظرتبادل و تجربی و نظری متون از باغات آوریتاب بر مؤثر عوامل ابتدا

 هـاآن به مربوا معیارهای و اصلی بعد سه ای،شبکه نمودار پژوهش این برای شدند. مشخص معیارها و ابعاد سپس و شد
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 نفـر 20 بـین و طراحـی زوجـی مقایسات هایپرسشنامه تحقیق هدف به دستیابی منظوربه است. شده آورده 1 نمودار در

 توزیـع شهرسـازی و شـهری ریزیبرنامه زیست،محی  ریزیبرنامه حوزه در متخصص کارشناسان و علمیهیئت اعضای

 گردید. استفاده 3 جدول در مندرج فازی اعداد و کالمی عبارات از پژوهش، این در فازی رویکرد به توجه با شد.

 

 شهری باغات آوریتاب معیارهای و ابعاد بیرونی و درونی وابستگی. 1 نمودار

 در است، هسوییک و مراتبی سلسله معیارها زیر معیارها، بین ارتباا که (AHP) مراتبیسلسه تحلیل فرآیند برخالف

 با معیارها زیر و معیارها است ممکن مدل از هاییبخش در مراتبیسلسه ارتباا بر افزون ،(ANP) ایشبکه تحلیل فرآیند

 دهد.می نشان را باغات آوریتاب ابعاد درونی وابستگی 3 جدول باشند. داشته متقابل وابستگی و ارتباا یکدیگر
 

 باغات آوریتاب ابعاد درونی وابستگی . 3شماره جدول

 صادیاقت-اجتماعی کالبدی ساختاری عیطبی-ساختاری ابعاد

      یطبیع-ساختاری

      لبدیکا-ساختاری
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      قتصادیا-اجتماعی

 آبی منابع معیار به توجه با باغات آوریتاب هایالیه تولید

  است. شدهاستفاده گرددمی استفاده باغات آبیاری جهت که یک منطقه مهم آبی منابع هاینقشه از الیه این تولید برای

 نـوع 4 جـدول در دهـد.یم نشان را یک منطقه رودهای معیار زیر یآورتاب 3 شکل و هاچاه معیار زیر یآورتاب 2 شکل

 است. شده آورده آبی منابع معیار کنترل نقاا و تابع
 

 آبی منابع معیار کنترل نقاط و تابع نوع .4 شماره جدول

 تابع نوع سنجه معیار
 کنترل نقاا

d c b a 

 آبی منابع

      رود

 100 750 کاهشی خطی چاه
  

 

 
 

 (چاه) آبی منابع معیار به توجه با باغات آوریتاب میزان .2 شماره شکل
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 (رود) آبی منابع معیار به توجه با باغات آوریتاب میزان .3 شماره شکل
 یک منطقه باغات آوریتاب کالبدی ساختاری بعد هایالیه تولید

 بـه نزدیکـی (،5 شکل) مواصالتی هایراه (،4شکل) مجاور هایکاربری سازگاری هایالبه بعد، این هایالیه تولید برای 

 هـای)جایگاه پرخطـر هایکاربری از فاصله (،7 شکل) نشانیآتش هایایستگاه از فاصله (،6شکل) باز فضاهای و هاپارک

 تـابع نوع و کنترل نقاا شدند. فازی تابع نوع و کنترل نقاا از استفاده با (9 شکل) غاتبا دوم کاربری و (8 شکلسوخت()

 است. آمده 5 جدول در فازی منطق کالبدی -ساختاری بعد معیارهای هاینقشه استانداردسازی جهت فازی
 

 فازی منطق کالبدی -ساختاری بعد معیارهای هاینقشه استانداردسازی جهت فازی تابع نوع و کنترل نقاط .5 شماره جدول

 تابع نوع معیار بعد
 کنترل نقاا

d c b a 

ی
تار
اخ
س

- 
ی
بد
کال

 

 1 5   افزایشی خطی مجاور سازگار هایکاربری

 30 3100   افزایشی خطی مواصالتی هایراه

   0 2400 کاهشی خطی باز فضاهای و هاپارک به نزدیکی

   200 2500 کاهشی خطی نشانیآتش هایایستگاه از فاصله

 300 3500   افزایشی خطی سوخت( های)جایگاه پرخطر هایکاربری از فاصله

   1 6 کاهشی خطی باغات دوم کاربری

 

 

 

 تهران یک همنطق باغات کالبدی -ساختاری بعد مجاور هایکاربری سازگاری معیار آوریتاب میزان. 4شماره شکل
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 تهران یک منطقه باغات کالبدی -ساختاری بعد مواصالتی هایراه از فاصله معیار آوریتاب میزان. 5 شماره شکل

 

 

 

 تهران یک منطقه باغات کالبدی -ساختاری بعد بازنشانی فضاهای و هاپارک به نزدیکی معیار آوریتاب میزان. 6 شماره شکل
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 تهران یک منطقه باغات کالبدی -ساختاری بعد نشانیآتش هایایستگاه از فاصله معیار آوریتاب میزان. 7 شماره شکل

 

 

 

 یک منطقه باغات کالبدی-ساختاری بعد سوخت( هایجایگاه) پرخطر هایکاربری از فاصله معیار آوریتاب میزان.  8 شماره شکل

 تهران
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 تهران یک منطقه باغات کالبدی -ساختاری بعد اغاتب دوم کاربری معیار آوریتاب میزان. 9 شماره شکل

 باغات آوریتاب اقتصادی -اجتماعی بعد هایالیه تولید

 

 اشـتغال (،12 شـکل) زمـین قیمت (،11 شکل) مالکیت (،10 شکل) جمعیت معیارهای بعد این هایالیه تولید برای

 کنتـرل نقـاا و ابعتـ نوع 6 جدول در است. شده فازی تابع نوع و کنترل نقاا اساس بر (14 )شکل بیکاری و (13 )شکل

 .است شده آورده اقتصادی-اجتماعی بعد معیارهای
 

 اقتصادی-اجتماعی بعد معیارهای کنترل نقاط و تابع نوع. 6 شماره جدول

 کنترل نقاا تابع نوع معیار بعد

d c b a 

ی
اع
تم
اج

- 
ی
صاد

اقت
 

 

   0 400 کاهشی خطی هکتار( در نفر) جمعیت

 1 3   افزایشی خطی لکیتما

   1 5 کاهشی خطی زمین قیمت

   0 12 کاهشی خطی بیکاری

 75 100   افزایشی خطی اشتغال
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 تهران یک منطقه باغات آوریبتا اقتصادی-اجتماعی بعد جمعیت تراکم معیار آوریتاب میزان. 10 شماره شکل

 

 

 

 تهران یک منطقه باغات آوریتاب اقتصادی-اجتماعی عدب مالکیت معیار آوریتاب میزان. 11 شماره شکل



 139                                                              ی               آوری در پایداری باغات شهربررسی و ارزیابی اصول و معیارهای تاب

 
 

 تهران یک منطقه باغات آوریتاب اقتصادی-اجتماعی بعد زمین قیمت معیار آوریتاب میزان. 12 شماره شکل

 

 
 تهران یک منطقه باغات آوریتاب اقتصادی-اجتماعی بعد اشتغال معیار آوریتاب میزان. 13 شماره شکل
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 تهران یک منطقه باغات آوریتاب اقتصادی-اجتماعی بعد زمین بیکاری معیار آوریتاب میزان. 14 هشمار شکل

 

 تهران یک منطقه شهری باغات آوریتاب نهایی نقشه تولید

 سطح در و است داشته وجود رقومی هایالیه صورتبه هاآن تهیه امکان که شهری باغات آوریتاب در مؤثر عوامل کلیه

 الیـه تطـابق از آمد. دست به نهایی الیهیک و شدند گذاری همروی و تهیه جداگانه صورتبه بوده تغییرات رایدا منطقه

 شـهری باغـات آوریتاب الیه 15 شکل د.ش تهیه باغات آوریتاب الیه یک، منطقه در موجود باغات الیه با آمدهدستبه

 آوریتـاب آور، تـاب آور، ابتـ کـامالً طبقـه پـنج یک، منطقه باغات آوریتاب تعیین برای دهد.می نشان را یک منطقه

 است. شدهداده نشان بندیطبقه این 16 شکل در و شدهتعریف پذیرآسیب کامالً و پذیرآسیب متوس ،
 

 

 پژوهش معیارهای و ابعاد اساس بر تهران یک منطقه شهری باغات آوریتاب میزان. 15 شماره شکل
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 تهران یک منطقه شهری باغات آوریتاب بندیقهطب. 16 شماره شکل

 

 گیرینتیجه

 تـا شد ایجاد آن مفهومی دلم باغات، پایداری رویکرد با شهری باغات آوریتاب معیارهای و ابعاد شناخت و تعیین از پس

 دهاستفا با گردد. ارائه الزم یشنهادهایپ هاآن ساماندهی و باغات آوریتاب تقویت و پذیریآسیب کاهش راستای در بتوان

 بـا سپس .شد مشخص شهری باغات آوریتاب میزان در معیارها و ابعاد از هریک اهمیت ضریب فازی ایشبکه تحلیل از

 هـا،آن وزن اعمـال بـا هاالیـه تمـامی ها،الیـه این تولید از بعد .شد تولید اطالعاتی الیهیک معیارها، از یک هر به توجه

 مختلـف هایقسـمت آوریتـاب میـزان دهندهنشـان که .آمد دست به نهایی اطالعاتی الیهیک و شدند گذاری همروی

 گیرینتیجـه شـدند. بندیطبقه آوریتاب میزان ازنظر یک منطقه باغات سپس است. تحقیق معیارهای به توجه با منطقه

  باشد.می شهری باغات آوریتاب مختلف ابعاد مطالعه حاصل زیر

 ارزیـابی یـک منطقه در عوامل ینا باغات، طبیعی -ساختاری آوریتاب میزان در تأثیرگذار لعوام شناسایی از پس

 مورداسـتفاده متفاوتی آبی بعمنا تاکنون باغات موردنیاز آب تأمین جهت که دهدمی نشان ارزیابی این از حاصل نتایج شد.

 شـود.می محسـوب باغات ایبر تهدیدی آبیاری یبرا هاقنات و رودها بجای هاچاه از استفاده گسترش و است قرارگرفته

 زا معیـار این .دارد باغات آوریتاب میزان ارتقاء در مهمی تأثیر نیز سرزمین سیمای ساختاری عناصر توزیع و ترکیب معیار

 در باغـات .اسـت شـدهتشکیل شـکل میـانگین شاخص و لکه اندازه متوس  طبقه، مساحت نسبت لکه، تعداد مؤلفه چهار

 گسسـته و کوچـک هایلکـه بـه بزرب هایلکه و شدهتخریب توسعه و وسازساخت دلیل به و هستند ریزدانه یک همنطق

 هـایکاربری سـازگاری که دهدمی نشان یک نطقهم در باغات آوریتاب کالبدی -ساختاری عوامل بررسی اند.شدهتبدیل

  دارند. شهری باغات آوریتاب در زیادی نقش مجاور

 افزایش را باغات آوریتاب و بوده سازگارتر کند مختل را باغات طبیعی کارکردهای کمتر مجاور هایریکارب هرچه

 اسـت یافتهتوسعه بیشتر دسترسی شبکه هرچه زیرا دارد. باغات آوریتاب در مهمی تأثیر مواصالتی هایراه معیار دهد.می

 و بقـا در زیـادی اهمیـت باغـات دوم کـاربری اسـت. افتـهی بیشتری شدت هاآن تخریب و باغات به اندازیدست و ورود
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 اسـت. تـر آور تـاب باا بوده ترمنطبق باغات طبیعی کارکرد با دوم کاربری هرچه کهنحویبه است داشته باغات پایداری

 تنیـاف شـدت از جلوگیری و حادثه کنترل در زیادی اهمیت سوزیآتش وقوع هنگام در نشانیآتش هایایستگاه از فاصله

 قـرار موردتوجـه بایـد کـه اسـت موردی سوخت( های)جایگاه پرخطر هایکاربری از فاصله دارد. باغات به وارده خسارت

 زااشـتعال مـواد واسطهبه سوزیآتش شدت و احتمال تقویت و مراکز این در ایسانحه هرگونه وقوع صورت در زیرا بگیرد

 بـاز فضـاهای و هـاپارک به نزدیکی شود.می کامل نابودی و تخریب و حریق دچار و قرارگرفته تأثیر تحت بشدت باغات

 سـویک از سـبز فضاهای و هاپارک دارد. باغات آوریتاب در مهمی نقش باغات طبیعی کارکردهای کنندهتقویت عنوانبه

 بـا دیگـر سـوی از و سـاخته ترممکن را هاآن بقای باغات بر فشار کاهش و سبز فضاهای به شهروندان نیاز تأمین ضمن

-اجتمـاعی آوریتـاب میـزان در تأثیرگـذار عوامـل بررسـی نماید.می آورترتاب را باغات هوا هایآالینده از بخشی جذب

 شـهری باغـات آوریتـاب میزان ارتقاء در زیادی نقش جمعیت تراکم معیار که است این مبین باغات آوریتاب اقتصادی

  .گرفت قرار ارزیابی مورد هکتار در نفر رحسبب جمعیت تراکم معیار، این در دارد.

 ازنظـر مالکیـت معیـار شود.می بیشتر پذیریآسیب و یافتهکاهش باغات آوریتاب باشد بیشتر جمعیت تراکم هرچه

 بـا باغـات دهـدمی نشـان کـه شـد بررسی باغات بقای بر مالکیت انواع تأثیر و یک منطقه در موجود باغات مالکیت نوع

 قیمـت معیـار اسـت. بوده رت آور تاب عمومی مالکیت با باغات و پذیرترآسیب و تخریب بیشترین دارای صیخصو مالکیت

 کـه دهـدمی نشـان باغـات آوریتـاب بر آن اثر و گانهده نواحی در یک منطقه باغات مترمربع هر قیمت اساس بر زمین

 را باغـات از زیـادی خشب کاربری تغییرات و وجودم رانت زیرا است یک منطقه باغات تهدیدات ترینمهم از زمین قیمت

 اریبیک معیار دارند. هاریکارب سایر به باغات تبدیل به زیادی تمایل بیشتر سود به دستیابی برای مالکین و نموده تخریب

 لحـاظ یبیکـار نـرخ معیـار ینا در .دارد یک منطقه باغات آوریتاب میزان در کمتری تأثیر دیگر معیارهای با مقایسه در

 است. آور تاب معیار این در یک منطقه که دهدمی نشان هاارزیابی است. شده

 یـک منطقـه در لعوامـ از یـک هـر باغات، آوریتاب بر تأثیرگذار عوامل شناخت و بررسی ضمن پژوهش این در

 توسـعه اسـت. متوسـ  حد در کی منطقه باغات آوریتاب میزان که دهدمی نشان هاارزیابی از حاصل نتایج شد. بررسی

 ابـ و است داشته قوی اقتصادی وریبهره که اندشده یابیمکان درجایی شهرهاایران در است. باغات تخریب عامل شهری

 ترینمرغوب میان در اشهره است، بوده کشاورزی و فالحتی تولید اساس بر درگذشته معیشتی اقتصاد پایه اینکه به توجه

 باغـات ها،گاهسـکونت یـنا به مهاجرت و زادوولد از ناشی جمعیت افزایش هنگام اند.شدهساخته باغی و کشاورزی اراضی

  شود.می گرفته نظر در جدید هایگاهسکونت جهت اطراف

 بشـدت کـه ستا باغات این از حاصل اقتصادی درآمد به نسبت زمین قیمت افزایش باغات، تخریب دالیل از یکی

 اقلیمـی هایشاخص به توانمی غاتبا بر مؤثر عوامل سایر از کند.می تشویق هاآن کاربری تغییر و تخریب به را باغداران

 هـاآن از منطقـه کل در هاداده بودن یکسان و هواشناسی ایستگاه یک تنها وجود دلیل به پژوهش این در که نمود اشاره

 شـدن رقـومی امکـان کـه اسـت قـرراتم و ضـواب  قـوانین، باغات آوریتاب بر مؤثر عامل دیگر است. شده نظرصرف

 پایـداری در مهـم بسـیار لعامـ این اگرچه است نشده اعمال یک منطقه بندیپهنه در و نبوده مقدور معیار این اطالعات

 اسـت توجـهمورد بیشـتر مسـکونی کـاربری دوم کـاربری بـرای یک منطقه در است. شده لحاظ مفهومی مدل در باغات

 اسـت توجـه ایـن دالیـل از هـاباا از نگهـداری اقتصـادی توجیه برای وسازساخت به گرایش و مسکونی باا مجوزهای

 کـاربری بـا هـاییباا و انـدریزدانه هامسـکونی -بـاا مثـال برای دارد، هاآن دوم کاربری در مهم نقش باغات بندیدانه

 .بود خواهند تردرشت دانه اداری و آموزشی

 :داد قرار توجه مورد ار زیر موارد باید پایداری به رسیدن برای تهران در شهری هایباا آوری تاب برای بنابراین

 وسـعت، ازنظـر باغـات کنـونی وضعیت رب ذی نهادهای مشارکت با جانبههمه و جامع مطالعات با تا است نیاز 
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 گردد. مکتوب و بررسی کارشناسان توس  کیفیت و موقعیت

 اسـت الزم هاسـت.باا بقای برای تهدیدی مالکین توس  ریکارب تغییر جهت هاآن تخریب و باغات زدن آتش 

 در و نمایند. جلوگیری پدیده این وقوع از کارآمد و الزم مجازات و هامشوق کارگیریبه ضمن مسئول نهادهای

 و وسـازساخت زا حریـق وقـوع دالیـل از حاصل نتایج هرگونه از فارا باغات سوزاندن به مالکین اقدام صورت

 کاشـت بـه متعهـد شـدهبینیپیش ضـواب  اساس بر مسئول هایارگان و مالک و نموده ممانعت یکاربر تغییر

 شوند. سبز فضای بازسازی و درختان

 از کننـدمی ریـداریخ دالالن که قیمتی به را باا مالکان تمایل صورت در مسئول هایارگان سایر و شهرداری 

 اختیـار در بـاا حفاظـت نتضـمی با دوم کاربری عنوانهب الزم هایزیرساخت وجود صورت در و خریده مالکان

 فـراهم را باغـات از شدهریزیبرنامه برداریبهره زمینه و داده قرار مندعالقه هایمجموعه و ادارات ها،سازمان

 آورند.

 ةیـزانگ مـالکین، بـرای سود تأمین ضمن باغات در هاآن استقرار و سبز فضای به وابسته هایکاربری شناسایی 

 بـه باغات در سازگار هایکاربری سایر و رستوران کافه، استقرار کند.می فراهم را باغات از حفاظت جهت الزم

 .است راهکار این از اینمونه مندعالقه جذب و مطلوب سبز فضای از برخورداری دلیل

 عـدم با و دارند که وذیفن دلیل به حکومتی، نهادهای توس  هاکاربری تغییر از زیادی بخش کهاین به توجه با 

 شوند. ملزم قوانین رعایت به نهادها تمام است ضروری گیردمی صورت قوانین رعایت

 تمایـل وندانشـهر و اسـت برخـوردار باالیی مطلوبیت از شهری مناطق در سبز فضاهای و باغات وجود امروزه 

 افزایدمی مسکونی هایساختمان شارز بر باغات به نزدیکی و مجاورت دارند. سبز نواحی در سکونت به زیادی

 هـاآن مالکـان بـه را اابـ وجـود دلیل به ایجادشده ارزش توانمی شود فراهم مناسبی سازوکار کهدرصورتی و

 کرد. خواهد عمل باغات حفظ جهت کارا مشوقی عنوانبه شکبی که پرداخت

 کاربری تغییر در اییبسز نقش مسئول هایارگان و مالکان بین نانوشته توافقات و غیرقانونی بندهای و زد وجود 

 از بیـرون هایظارتن همراه به اراضی کاربری تغییر جهت روشن و شفاف هایدستورالعمل تدوین دارد. باغات

 و زد هرگونـه وقـوع زمینـه دهـدمی افـزایش را مسـئول سازمان نظارتی خود اینکه بر عالوه مسئول سازمان

 برد.می بین از و داده کاهش را غیرقانونی بندهای

 یردولتیغ هایسازمان و شهروندان است الزم (NGO )با و دریابند را تباغا حفظ و وجود ضرورت و اهمیت ها 

 حساسـیت ایشافـز شـوند. آشـنا شـهری اکوسیستم مطلوب کارکردهای تنظیم و شهرها بقای بر هاآن اثرات

 هـایارگان توس  راقبتیم و نظارتی بخش عنوانبه تواندمی گری مطالبه ایجاد و باغات تخریب به شهروندان

 شود. گرفته کار به مسئول

 اسـت الزم اما ستنی پوشیده کسی بر کشاورزی و باغی اراضی در جدید هایسکونتگاه ساخت به تمایل اگرچه 

 گیرد. انجام باغات بجای یزرعلم و بایر اراضی در هاگاهسکونت ساخت جهت الزم هایریزیبرنامه

 بهبـود را شـهر داخـل زیستی تنوع توانمی هاآن از حفاظت با که هستند هاییزیستگاه ازجمله شهری یهاباا 

 تغییـرات چگـونگی و نیسـتند خنثـی تغییـرات هـا،باا بسـتر یـا محی  اجتماعی تغییرات کهازآنجایی و بخشد

 گونـاگون هـایقطب یـدبا اابتد است، قومیت و نژاد جنس، طبقه، به وابسته جدید طبیعت ایجاد و زیستمحی 

 ایـن در اجتمـاعی – اکولـوژیکی سـاختار با هاباا سپس و شود تعریف شهر توسعه فرایند در طبیعی -اجتماعی

 .شوند بررسی خرد مقیاس در تفصیلبه هاقطب

 بقتطـا بـرای زیسـتیمحی  استراتژیک ارزیابی انجام و محلی پایدار توسعه برنامه تدوین فوق نتایج به توجه با 



 1397 بهار  ،1، شمارۀ 5، دورۀ شهر پایدار                                                                                                                      144

 حفاظـت و کـالن مقیـاس در شـهری سبز فضاهای حفاظت شبکه به مربوا اهداف با محلی سطح در هاطرح

 جلـب جهت حفاظت و طبیعت درباره شهری ساکنین آموزش همچنین .شودمی پیشنهاد خرد، مقیاس در هاباا

 .دارد اهمیت خبرگان و ساکنین سوی از حمایت
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