پخشایش کاربریهای تجاری و خلق محالت مسکونی پایدار
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تاریخ دریافت94/05/30 :
تاریخ پذیرش94/09/16 :

چکیده :امروزه آفرینش محالت پایدار و زیستپذیر به یکی از ضروریات برنامهریزی و مدیریت در شهرها و به ویژه کالنشهرها تبدیل شده است.
محالت تأثیر بسیاری بر کیفیت زندگی اهالی خود دارند .در خلق محالت پایدار ،عوامل متعددی (چون عوامل اقتصادی ،کالبدی و فرهنگی)
تأثیر گذارند .در این میان ،کاربری زمین شهری (به ویژه کاربری تجاری به سبب ماهیت فعالیت روزانه که دارند) از جمله عوامل اصلی سیستم
محله به شمار میرود که از یک سو ضامن سرزندگی ،پویایی و دسترسی میگردد و از سوی دیگر میتواند آثار سوء نظیر افزایش میزان ترافیک
و سایر آثار را به همراه داشته باشد .مقاله حاضر میکوشد تا با بررسی رابطه نقش پخشایش کاربریهای تجاری در پایداری محالت شهری ،مسیر
برنامهریزی کاربری زمین در مقیاس محالت شهری را معین نماید .در این راستا محله دروس به عنوان یکی از محالت منطقه سه کالنشهر تهران
مورد بررسی قرار گرفته است .به منظور سنجش سطح پایداری محله دروس از آزمون  tتک نمونهای استفاده شده است .از آنجا که هدف نهایی
این تحقیق تعیین میزان تأثیر پخشایش کاربری تجاری بر پایداری محلهای است ،از تحلیل آزمون رگرسیون استفاده شده است .نتایج نشان داد
که شاخصهای پایداری محلهای دروس در سطح مناسبی قرار دارند و کاربریهای تجاری در سطح محله ضمن افزایش دسترسی ساکنین به
مراکزخرید ،افزایش سرزندگی و نظارت اجتماعی ،امنیت محله را ارتقاء بخشیده و منجر به پایداری محله مسکونی دروس گردیده است.
واژگان کلیدی :محالت پایدار ،محله مسکونی ،کاربری زمین ،محله دروس ،کالنشهر تهران.
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شهرها به طور ذاتی پیچیده و متنوع هستند
 .)13 :2007 ,et alچنین ماهیتی به ویژه زمانی که آنها
به اوج تکامل خود میرسند ،نمود عینی مییابد .به
گونهای که حضور اقشار و گروههای مختلف مردمی
(از سن ،نژاد و طبقات مختلف درآمدی و فرهنگی)
همراه با خواستهها و نیازهای متنوع خود ،بر شدت
این پیچیدگی میافزایند .در چنین شرایطی ایجاد
محیطهای شهری پایدار و زیستپذیر در تمامی سطوح
(شهر تا محله) به منظور افزایش پاسخدهی مکان برای
شهروندان امری پیچیده و دشوار به نظر میرسد .بدین
منظور ایجاد تنوع  -درکاربریهای موجود  -در محالت
شهری میتواند به عنوان یکی از راههای اصلی دستیابی
پایداری و زیستپذیری به شمار آید (Perdikogianni
 )2000 ,& Pennپشتیبانی از چنین دیدگاهی به ویژه از
نیمه دوم سده بیستم رایج گردید و سپس در چارچوب
الگووارههای نوین توسعه پایدار شهری همچون رشد
هوشمند شهری و شهرسازی نوین مورد تأکید فراوان
قرار گرفت .با مروری بر نظریات و رویکردهای مطرح
شده در این دوره میتوان دریافت که ایدههای متعددی
و در عین حال مختلفی در این ارتباط ارائه شده که
حکایت از ابهام این موضوع در حوزه مطالعات توسعه
پایدار شهری دارد .از این رو دستیابی به تعریف واحدی
از مفهوم تنوع و گوناگونی کاربریها و معیارهای آن
مستلزم بررسی چنین دیدگاههایی است.
به طور کلی شناسایی و درک چنین ایدهای به همراه
سایر شاخصهای پایداری میتواند مسیر دستیابی
به اهداف کالن پایداری را تا حد بسیار زیادی هموار
سازد .بر این اساس ،کاربریهای تجاری به عنوان اصلی
ترین فعالیتهای موجود در محالت شهری در ترکیب با
کاربریهای مسکونی ضمن ایجاد تنوع دارای آثار مثبت
و منفی قابل بررسی هستند .به بیان دیگر برنامهریزی
برای پایداری در محالت شهری نیازمند برنامهریزیهای
دقیق است و شناخت متغیرهای قابل دخالت و غیرقابل
دخالت گام مهمی به شمار میآید ()1998 ,Friedman
ارتقاء پایداری در سطح محلی نیازمند توجه به حوزههای
موضوعی از قبیل برنامهریزی محیطی ،کاربری زمین،
حملونقل ،مسکن ،توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی
است ( )2005 ,M Wheelerکه در این میان توجه به

موضوع کاربری اراضی شهری به سبب همپوشانی
ابعاد و اهداف آن با موضوع توسعه پایدار شهری
اهمیت ویژهای دارد و در عمل ،به عنوان هسته اصلی
برنامهریزی (Chapin & Stuart and Kaiser Edward
 )1979 ,فرایندی است که در آن نحوه استفاده از زمین
و الگوی پراکنش مکانی -فضایی کاربریهای شهری به
منظور رفاه زندگی اجتماعی شهروندان مشخص میشود
(رضویان.)1381 ,
مامکو نیز بر این موضوع تأکید دارد و بر این باور است
که پایداری تغییر در تراکم و کاربری اراضی شهری جهت
رفع نیازهای اساسی مردم در زمینه مسکن ،حملونقل
و فراغت به گونهای که شهر از نظر زیستمحیطی قابل
سکونت ،از نظر اقتصادی قابل دوام و از نظر اجتماعی
دارای برابری باشد ( )1996,mokomoدر همین راستا
الگووارههای نوین شهرسازی (شهر فشرده ،نوشهرسازی،
رشد هوشمند و )...بر الگوی اختالط کاربریها و
فعالیتها تأکید و اتفاق نظر دارند؛ اما موضوع درهم
آمیزی کاربریها و فعالیتها بنا با مواردی خود میتواند
موضوعی بحث برانگیز باشد .اول آنکه که همواره تجارب
ناموفق حاصل از کاربست الگوهای جدید احتمال
بروز مشکالت جدیدی را دارد (,Maggi & majjani
 )2005دوم ایده توسعه پایدار نقش انسان در ارتباط با
محیط همچون نقش مراقب و ناظری است که همواره
به محاسبه سود و زیان و هزینههای ناشی از اقدامات
مختلف میپردازد که برای انسان و سیستمهای محیطی
ایجاد میشود (گلکار )1390 ،و سوم آنکه رواج الگوهای
متنوع برنامهریزی فيزيكي محلهاي که در آن بخشهاي
گوناگون فعال و موجود در محالت از قبيل مراكز
بهداشتي ،آموزشي ،اداري ،خريد و فروش ،حملونقل
عمومي هر كدام ممكن است روش و الگوي خاصي را در
سطح يك ناحيه و در چارچوب برنامهریزی عمومي شهر
ايجاب نمايد ()2003,Blocklandاز این رو ارزیابی اثرات
فضایی و چندگانه کاربریهای شهری در جهت کشف
الگوی توزیع بهینه میتواند گام مثبتی تلقی گردد.
در میان کاربریها و فعالیتهای توزیعی در مقیاس
محله ،کاربریهای تجاری و مراکز خرید به طور مستقیم
و غیر مستقیم میتوانند در پایداری اجتماعی ،اقتصادی،
کالبدی و زیستمحیطی محالت اثرگذار باشند .این
پژوهش در صدد است پایداری محالتی مسکونی را در

 -2-1فرضیات پژوهش

به نظر میرسد شاخصهای پایداری محلهای دروس در
سطح مناسبی قرار دارند.
به نظر میرسد پخشایش کاربریهای تجاری بر سطح
پایداری محلهای تأثیرگذار است.
-3-1اهداف پژوهش

سنجش پایداری محلهای در محله دروس.
تعیین آثار پخشایش کاربری تجاری بر پایداری محله.
-4-1اهمیت و ضرورت پژوهش

طی دهههای اخیر موضوع تنوع کاربریها به یکی
از عناصر کلیدی در فرآیند برنامهریزی شهری معاصر
تبدیل شده است .این ویژگی که به مثابه یکی از مهمترین
مؤلفههای جوامع کارا ،قابل دسترس ،عدالتمحور ،پایدار
و زیستپذیر به شمار میآید ،تنها از نیمه دوم قرن بیستم
و در چارچوب برنامهریزی پست مدرنیستی مورد توجه
بسیاری از برنامهریزان قرار گرفت .در حال حاضر نیز
این اصل جایگاه ویژهای را در میان اصول رشد هوشمند
شهری و جنبش نوشهرسازی – به عنوان رویکردهای
نوین پایداری -پیدا کرده است .با این وجود ،گوناگونی
به مثابه یک اصل کلیدی پایداری ،در برنامهریزی و
طراحی شهری ایران نادیده گرفته شده است .لذا با
توجه به گسترش روزافزون شهرنشینی و رشد شهرها
و افزایش پیچیدگیهای ناشی از آن ،ضروری است که
به این مهم توجه بیشتر و ژرفتری صورت گیرد تا از این
طریق امکان نیل به اهداف کالن پایداری میسر گردد.
کاربری تجاری یکی از اصلیترین عوامل جابهجاییها در
سطح محله به شمار میرود .فعالیتهای کار و خرید به
عنوان انگیزههای اصلی چنین کاربریهایی هستند .لذا
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شاخصهای پایداری محله دروس در کالنشهر تهران در
چه سطحی قرار دارند؟
آیا پخشایش کاربری تجاری بر شاخصهای پایداری
محلهای تأثیرگذار است؟
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رابطه با پخشایش کاربری تجاری در محله دروس در
کالنشهر تهران بپردازد .و میزان موفقیت یک الگوی
پراکنده در تأمین معیارهای محله مسکونی پایدار برای
ساکنان بررسی گردد.

توزیع این کاربریها اگر به شکل صحیحی انجام بگیرد،
میتواند آثار مثبتی بر پایداری محلهای داشته باشد.
در حال حاضر ،محله دروس به عنوان یکی از محالت
شناخته شده در منطقه سه شهرداری تهران است که
مشکالتی از قبیل آمد و شدهای فراوان و جابهجایی و
اتکا به خودرو شخصی در این محله به وضوح به چشم
میخورد .فضای پیاده محوری کمتر فراهم بوده و از این
حیث کیفیت زندگی تحتالشعاع چنین مسألهای قرار
گرفته است ،اما آنطور که مشخص است ،آنچه میتواند
حیات چنین محلهای را بازگرداند در وهله نخست نظم و
نسق بخشی صحیح به فعالیتهای تجاری درون محلهای
است .لذا بررسی چنین مسألهای از دو جهت واجد ارزش
است ،نخست از آن جهت که ضمن سامانبخشی به وضع
موجود محله باشد و دیگر آنکه رهیافتی جهت ارتقاء
وضعیت موجود محالتی مسکونی در توسعههای موجود و
جدید باشد .به تعبیری دیگر مسیر مشخصی برای تحقق
پایداری مبتنی بر کاربری اراضی محلهای میبایستی از
جوانب مختلفی مورد تحلیل و ارزیابی قرار بگیرد تا بتوان
ضمن توجه به محدودیت منابع به شناسایی متغیرهای
کلیدی پرداخت.
-5-1پیشینه تحقیق

درسال 1961جین جیکوبز در بخشی از کتاب معروف
خود تحت عنوان» مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکا»
به موضوع ترکیب و ضرورت گوناگونی در کاربریها
در فضاهای شهری تأکید مینماید .وی در این کتاب
موفقیت واحدهای همسایگی را در ارائه تنوع کاربریهای
شهری معرفی مینماید و معتقد است؛ پایداری ،امنیت
شهری و تعامالت اجتماعی در گرو مطلوبیت کامل و
صحیحی از تنوع کاربریهاست.
رندل در سال ( )2010طی سمیناری به بررسی
پراکندگی فضایی کاربریها در محالت درون شهری
و حومهای میپردازد .وی در این بررسی با استفاده از
مدل( )LDI1نشان میدهد که میزان پراکنش فضایی
کاربریها در محالت حومهای نسبت به محالت درون
شهری از شدت بیشتری برخوردار است.
عزیزی ( )1391در پژوهشی با عنوان «برنامهریزی
کاربری زمین در راستای توسعه پایدار محلهای با تأکید
1 Land use diversity index

35

سال سوم /شماره اول�/ﮫار
سال سوم/شماره دوم/پاییز و زمستان 94
36

بر بهینهسازی مصرف انرژی»به بررسی نقش چیدمان
کاربریها و بررسی آثار آن در پایداری انرژی پرداخته
است و ضمن تحلیل الگوی توزیع کاربریها به ارائه مدل
بهینه پرداخته است.
عزیزی و قرائی ( )1394در پژوهشی با عنوان «برنامهريزي
کاربري زمين در راستاي توسعه پايدار محلهاي با تاکيد بر
بهينهسازي مصرف انرژي» مطالعه موردی محله دروس
شهر تهران» به توسعه مفهوم محله پايدار ،بهينهسازي
مصرف انرژي و ارتباط آن با برنامهريزي کاربري زمين
است..
ن «الزامات اساسی
مرتضوی ( )1395در مقالهای با عنوا 
برنامهریزی پایدار کاربری زمین در محالت شهری» به
طرح اصول اساسی خلق محالت شهری پایدار میپردازد؛
 -1سیستم مدیریت شهری کارآمد ،پاسخگو ،شفاف،
دارای نظام آماری و اطالعاتی به هنگام ،عدالتمحور،
یکپارچه ،هماهنگ ،مشارکتپذیر و تعاملکننده با
سطوح محلی و فرامحلی با پرهیز از برنامهریزی جزیرهای
با هدف تحقیق حکمروایی شایسته شهری  -2برنامهریزی
محله مبنا در جهت تحقق منفعت عمومی  -3همافزایی
کاربری از جهات جغرافیایی طبیعی ،ابعاد زیستمحیطی،
اقتصادی -اجتماعی و ایمن سازی  -4بسترسازی برای
تقویت حملونقل سبز شهری -5بسترسازی برای
رویارویی و معاشرت بیشتر ،تقویت مفهوم اجتماع محلی
و آسایش و سالمتی شهروندان میداند.
 -1-6چارچوب نظری

محالت میتوانند تأثیر بسیاری بر سالمت ،رفاه ،کیفیت
زندگی ،ما داشته باشند .محله را از ابعاد مختلف میتوان
تعریف کرد بنا بر مثال محله به لحاظ کالبدی با دیوار،
راه یا مرزهای تعیین شده و مشخص ،از نظر اجتماعی

با ادراک ساکنان محلی ،از نظر عملکردی با حوزههای
خدماتی ،از نظر محیطی با خصوصیات ترافیک ،کیفیت و
امنیت و از نظر زیبایی با داشتن ویژگیها و سن تعریف
میشود (.)2003 ,barton
 -1-6-1تعریف محله

اصطالح محله همواره در طول تاریخ در میان شهرنشینان
با ویژگیهای بسیار مشابه ،بدون توجه به فرهنگهای
مختلف رایج بوده است ( )2008 ,Choguillبه رغم وجود
چنین تشابهات ریشهای در واژهشناسی شهری ،در مقابل
تعاریف مختلفی از مفهوم محله از سوی پژوهشگران علوم
مختلف مطرح شده که در زیر برخی از مهمترین این
تعاریف اشاره میگردد.
از دیدگاه معماری و شهرسازی (کالبدی) :محله به
مجموعهای اطالق میشود که از اندازهای مشخص پیروی
میکند و از نظر فضایی رابطهای روشن بین داخل و خارج
مطرح میسازد .جهتگیری فضایی محله با تضادی که با
بافت اطراف دارد ،معنا پیدا میکند .این تضاد درصورت
وجود یکی از  4وضعیت زیر پدید میآید:
 داشتن محدوده و لبهای مشخص داشتن تیپ خاص معماری ساخت و ساز و ابنیه داشتن یک مرکز مشخص تفاوت در نوع شبکههای ارتباطی داخلی و پیرامونیمحله (از لحاظ هندسی و عرض معبر) (تیس اونسن
.)33:1387،
از دیدگاه جامعهشناسی (اجتماعی و جمعیتی) :بر پایهی
این دیدگاه ،محالتی شهری به مفهوم واحدهای اجتماعی
حقیقی هستند که تاحدی به صورت اتفاقی و ناخودآگاه
به وجود آمدهاند و با گذشت زمان توانستهاند شکل و
فرم ثابت و پایداری به خود بگیرند و حریم مشخص را

شکل -1اشکال تمایز محالت شهری با فضاهای پیرامونی خود
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محالت میتوانند تأثیر بسیاری بر سالمت ،رفاه ،کیفیت
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برای خود تعریف نمایند .در حقیقت این اجتماعات از
افرادی با خصوصیات اجتماعی و فرهنگی مشابه تشکیل
شده که به واسطه این اشتراک نوعی همبستگی و روابط
متقابل جمعی میان آنان به وجود آمده است .بر این
اساس میتوان هر محله را برحسب مختصات اجتماعی
آن از سایر محالت متمایز نمود (خاکساری و همکاران،
.)127 :1385
از نقطه نظر روانشناسی (ادراکی) :لینچ محله را در قالب
عناصر پنجگانه اصلی (راه ،گره ،لبه ،نشانه ،محله) تشکیل
دهنده سیمای شهر جای داده و تعریف مشخصی از آن
ارائه میدهد .به اعتقاد وی محله محدوده وسیعی است
که به دلیل برخورداری از برخی خصوصیات مشترک و
خاص قابل شناسایی است ،به طوری که فرد با ورود به
آن به صورت ذهنی حضور خود را در این محدودهها
احساس مینماید (چپ من.)33:1384،
از نگاه جغرافیایی :در تعبیر جغرافیایی مفهوم ،مفهوم
محله ضمن دارا بودن مکان معین ،به اجتماعی اطالق
میشود که در چنین فضایی سکونت دارند و از
برخوردهای فراوان «نخستین» یا «رویارویی» با یکدیگر
بهرهمند میشوند .ماهیت محله از دیدگاه جغرافیدانان
شهری و اجتماعی فرصتی برای مردم فراهم میآورد تا
با یکدیگر دیدار کنند ،گذران زندگی روزمره شرکت
جویند و در تالش برای غلبه بر مشکالتشان به همکاری
بپردازند .به همین دلیل ا.پاور نیز مدعی است که محله
و حس همسایگی از تأثیر موقعیت مکانی بر جامعه ناشی
میشود ،اما به صورت خود به خودی روی نمیدهد.
افراد ممکن است با حس بدون همسایه بودن از لحاظ
اجتماعی مواجه شوند و آن را لمس کنند ،در حالی که از
نظر فیزیکی و موقعیت مکانی با یکدیگر همسایه باشند.
همسایگی و هممحله بودن چیزی فراتر از برخورد صرف
یا منافع مشترک است (عبداللهی و دیگران.)1389 ،
از جمعبندی تعاریف ارائه شده در باال میتوان چنین
استنباط نمود که محالتی شهری به بخشهایی از شهر
اطالق میگردد که ضمن داشتن محدوده و اندازهای
مشخص ،حداقل در یکی از ابعاد اجتماعی ،اقتصادی
وکالبدی دارای ویژگیهای متجانسی است.

زندگی ،ما داشته باشند .محله را از ابعاد مختلف میتوان
تعریف کرد .بنا بر مثال محله به لحاظ کالبدی با دیوار،
راه یا مرزهای تعیین شده و مشخص ،از نظر اجتماعی
با ادراک ساکنان محلی ،از نظر عملکردی با حوزههای
خدماتی ،از نظر محیطی با خصوصیات ترافیک ،کیفیت
و امنیت و از نظر زیبایی با داشتن ویژگیها و سن
تعریف میشود ( )2003 ,bartonممفورد محله را بافت
و برش تفكيك ناپذيري از شهر و واقعیتی اجتماعي و
فيزيكي میداند كه در تمام شهرها وجود دارد .از نظر
وی محله با مرزهاي معين و نيز جايگاه هستهاي آن در
شهر شناخته ميشود ( )1954 ,memfordمحله در ایران
کالبد سکونت ( )700-1250خانوار با دامنه نوسان شعاع
دسترسی پیاده (4-5دقیقه) تعریف میشود .همچنین
محله دارای عناصر اصلی است که در شکلگیری آن
نقش تعیین کننده دارند .این عناصر در دو سطح عناصر
شاخص (مدرسه ابتدایی و مسجد) و عناصر توزیعی نظیر
مراکز تجاری ،روزانه -هفتگی ،پارک محلهای ،مکانهای
ورزشی و واحدهای بهداشتی) استخوانبندی محله را
تشکیل میدهند (حبیبی و مسائلی )1387 ،محالت
شهری ،به عنوان نقطه شروع میتوانند در دستیابی به
اهداف شهر پایدار نتایج قابل توجهی به همراه داشته
باشند.
محالت پایدار واحدهای محلی هستند که افراد درآن
زندگی میکنند .حس اجتماع بهم پیوسته ،حس تعلق را
القا میکند و افراد به شیوههای زندگی متفاوت به طور
شگفتآوری خواستههای یکسان دارند .ما نیز میخواهیم
محالتمان جذاب ،ایمن ،سالمت ،پاک ،و با کیفیت باال در
دسترسی به فضاهای سبز و ارتباطات عالی میان مناطق
باشد .ما خواستار فرصتی برای فعالیتهای اجتماعی،
شاد و دوستانه هستیم .میتوان فهمید برای افراد پیر
یا جوان و چه آنهایی که خانهنشین هستند در تمام
روز محله اهمیت حیاتی برای سالمت و رفاهشان دارد
(.)2003 ,barton
برنامهریزی و طراحی در مقیاس محلهای ،به طور مستقیم
بر زندگی روزمره افراد تأثیر میگذارد .در این سطح حتی
تصمیمات نسبتا جزئی مربوط به طراحی و برنامهریزی
فضا ،مانند پهنا و طراحی خیابانها ،اندازه ساختمانها و
بلوکها ،چگونگی ترکیب کاربری زمین و موقعیت نوع
پارکها و فضاهای عمومی میتواند نتایج و اثرات مهم
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اجزاء

تبلور و عینیت اجزاء

مؤلفههای کلیدی و پایه

اکولوژیکی-
کالبدی

شکل خوب محله،
شهرگرایی جدید ،رشد
هوشمند شهری

گسترش فضای سبز ،کاهش آسیبرسانی به محیط ،تراکم محیطی و جمعیتی ،پاکیزگی و بهداشت محیط ،طراحی
پایدار ،نماد منظر و محله ،هویت کالبدی ،خدمات زیبا سازی ،حمل و نقل پایدار ،مسکن مطلوب و بهینه ،معماری
بومی محلی ،کاربریهای ترکیبی ،دسترسی محلی ،پایداری وتعادل بخشی به زیستبوم محله

اجتماعی

سرمایه اجتماعی و
عدالت محوری

دسترسی به خدمات پایهای و اساسی ،هویت بخشی به بافتها ،مشارکت فراگیرمردم ،حس تعلق به مکان ،اعتماد
متقابل ،توسعه نهادهای مدنی ومحلی ،تعامل سازنده ومتقابل ساکنین ،امنیت اجتماعی متقابل ،توسعه و تقویت
سرمایههای اجتماعی ،شهروندی (حقوق و وظایف متقابل) ،توجه به ظرفیتهای زنان و جوانان ،هویت فرهنگی و
توجه به عرصههای جمعی

اقتصادی

اقتصاد اکولوژیک،
عدالت ،بقای اقتصادی

کاهش فقر ،برابری در دسترسی به کاال و خدمات ،توجه به اقتصاد محلی ،توسعه ظرفیتهای اقتصاد محلی ،اشتغال
مولد و پایه ،تولید منابع درآمدی پایدار ،ایجاد وتوسعه نهادهای اقتصادی ،بازتولید منابع ،توجه به مزایای نسبی و
اقتصاد مقیاس

مدیریتی-
نهادی

حکمروایی مطلوب
شهری-محلهای

تراکم زدایی از اختیارات ملی ،مردم ساالری ،هماهنگی سلسلهمراتبی (ملی و محلی) ،شفافیت-پاسخ گویی ،مدیریت
مشارکتی ،قانونمداری ،تکثرگرایی و همگرایی محلی ،مشارکت گسترده مردم در فرآیندهای دموکراتیک ،عدم تمرکز
و واگذاری اختیارات به جوامع محلی ،ایجاد نهادهای برنامه ریزی در سطوح خرد برنامه ریزی ،هماهنگی بین بخشها
و دستگاههای اجرایی

و عظیمی بر زیستپذیری و پایداری شهری داشته باشد
(.)2005 ,M Wheeler
 -1-6-3نظریات پخشایش کاربریهای و تنوع در نظام
کاربری زمین

اصطالح «گوناگونی» در بردارندهی معانی متعددی
در ادبیات شهری است .در میان طراحان شهری این
مفهوم اشاره بر اختالطی از انواع ساختمانها دارد.
در میان برنامهریزان به معنای تنوعی از کاربریها و
ناهمگنی گروههای قومی -نژادی است که معنای دوم
البته برای جامعهشناسان و تحلیلگران فرهنگی بیشتر
صدق میکند .برخی نویسندگان بر روی یکی از این
تفاسیر تمرکز دارند ،اما بسیاری از افراد هر یک از این
گوناگونی را مرتبط با دیگری میدانند؛ هرچند بر روی
نحو ه روابط علت و معلولی آنها اتفاق نظر وجود ندارد
(.)2005,Fainstein
بر این اساس ،در این قسمت به منظور روش ساختن
مفهوم گوناگونی و به ویژه گوناگونی کاربریها ،میتوان
نظریات و رویکردهای مرتبط با این انگاره را مورد بررسی
قرار داد ،تا بتوان از این طریق به تعریف واحدی دست
یافت.
در فرهنگ انگلیسی آکسفورد ( ،)2005واژه Diversity
در معنای «کیفیت یا حقیقتی که دستهای از افراد و یا اشیا
را در بر میگیرد» به کار رفته است .در فرهنگنامههای
فارسی عمید و همچنین معین واژه گوناگونی به معنای

«دارای انواع شدن ،رنگ به رنگ شدن و »...مشخص
شده است.
در حوزه مطالعات شهری ،جین جیکوبز در سال 1961
در بخشی از کتاب معروف خود تحت عنوان» مرگ و
زندگی در شهرهای بزرگ آمریکا» به موضوع گوناگونی
کاربری در فضای شهری میپردازد .وی در این کتاب
موفقیت واحدهای همسایگی شهری را در ارائه تنوعی از
کاربریها شهری معرفی مینماید و معتقد است پایداری
امنیت شهری ،تعامالت عمومی و ...در گرو مطلوبیت
کامل و صحیحی از اختالط و تنوع کاربریها است
(جیکوبز )1388 ،در واقع منظور وی از گوناگونی و تنوع،
تنها شامل ابعاد فعالیتی و عملکردکاربریها میشود.
یوسف رفیق جبارین گوناگونی 1را با وجود شباهتهای
بسیار با اختالط کاربریها ،2پدیدهای چند بعدی و
کلیتری معرفی مینماید که ترکیب بهتر و مطلوبتری
از شهر ارائه میدهد و شامل انواع مساکن (تکخانواری،
چندخانواری ،آپارتمانی و )...تراکمات ساختمانی ،بعد
خانوار ،سن و درآمد و اختالطی از کاربریها میشود .به
عبارت دیگر گوناگونی ،یک اصل کلی است که ترکیب
اجتماعی – فرهنگی ،کالبدی را به نمایش میگذارد
)2006 ,Jabareen(.

تالن نیز معتقد است که به طور کلی گوناگونی طیف
گستردهای از تنوع اجتماعی (نژاد ،درآمد ،بعد خانوار
1 Diversity
2 Mix Use

جدول -2جمعبندی نظریات مرتبط با مفهوم پخشایش و تنوع کاربری
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رشد هوشمند شهری :همان گونه که پیشتر اشاره شد،
رشد هوشمند شهری از جمله مهترین رویکردهای نوین
مرتبط با توسعه پایدار شهری است .تأکید اساسی این
رویکرد ،در ارتباط گوناگونی ،شامل طیف متنوعی از
گزینههای مسکن ،شیوههای دسترسی (جابهجایی)،
فعالیتها و عملکردها میشود.
جنبش نوشهرسازی :این جنبش نیز به مانند رویکرد
قبلی ،یکی دیگر از رویکردهای نوین مرتبط با توسعه
پایدار شهری است .در این جنبش نیز راه دستیابی به
توسعه پایدار اجتماعات انسانی در تمامی سطوح (شهر تا

اختالط کاربریها (تنوع کاربریها) به مناطق غیر
متجانسی اطالق میگردد که از فعالیتها و عملکردهای
مختلفی همچون مسکونی ،تجاری ،اداری ،صنعتی و
 ...تشکیل شده است ( .)2006 ,Jabareenمناسبترین
مقیاس برای این حالت از استقرار کاربریهای شهری
در سطح محالت معرفی شده است .به عبارتی واحدهای
بزرگتر از محله مانند مناطق به دلیل مقیاس بزرگ،
نمیتوانند کامال ترکیبی شوند و تالش در آنها نتیجه
مطلوبی را در پی نخواهد داشت .اما برای دست یابی
به این مهم بایستی تمامی اجزا محله از بلوکها تا
خیابانهای آن ،ویژگیهای مربوط به کاربریهای متنوع
را دارا باشد ،زیرا در غیر این صورت ترکیب مطلوبی از
کاربریهای در سطح محله به دست نمیآید (رهنما و
عباس زاده.)149 : 1387 ،
 -1-6-5مدل نظری تحقیق

بر اساس آنچه آورده شد ،کلیه رهیافتها ،الگوها و
نظریات مطرح شده ،در طول سده بیستم و تاکنون به

رویکردها و نظریات

شاخصهای پخشایش و تنوع

1

جیکوبز

تنوع فعالیتها و عملکردها

2

جبارین

تنوع مسکن ،کاربری(فعالیتها و عملکردها) و سبکها و شیوههای
معماری ،اجاره بها

3

تالن

تنوع مسکن و فعالیتها و اختالط اجتماعی

4

بنتلی

تنوع ،فعالیتها و عملکردها و فرمها

5

رندل

تنوع مسکن ،فعالیتها ،عملکردها ،تنوع دسترسی(جابهجایی)

6

نوشهرسازی

تنوع مسکن ،فعالیتها و عملکردها ،تنوع شیوه های جابهجایی

7

رشد هوشمند شهری

تنوع مسکن ،فعالیتها و عملکردها ،تنوع شیوه های جابهجایی

 1منظور از ناهمگنی عدم هارمونی فعالیتهاست و ناسازگاری آنها با یکدیگر مد نظر نیست.
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)2010 ,Randall(.

 -1-6-4اختالط کاربریها (فعالی تها و عملکردها)

پخشایش(مرتبط با) کاربری

تنوع مسکن ،فعالیتها و عملکردها
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و ،)...واحدهای مسکونی و همچنین اختالطی از
فعالیتها را در بر میگیرد .وی این شاخص را یکی از
مهمترین فاکتورهای مؤثر در ارتقاء سرزندگی فضاهای
شهری ،عدالت اجتماعی ،سالمت اقتصادی و ...معرفی
مینماید (.)2008 ,Tallen
در سال 1990بنتلی و همکاران در کتاب محیطهای
پاسخده ضمن ارائهی مهمترین مؤلفههای پاسخدهی
یک مکان به بسط مفهوم گوناگونی میپردازد .ایشان
گوناگونی کاربریها را نکته کلیدی اصل گوناگونی به
مثابه کل معرفی مینماید که طیف وسیعی از فعالیتها
و عملکردها را در بر میگیرد.
رندل نیز در سال  2010در مقالهای تحت عنوان
گوناگونی کاربریها در چهار زمینه تنوع مساکن ،تنوع
کاربری تنوع فعالیتها و خدمات ،تنوع دسترسی به
خدمات طبقهبندی نمود و از این طریق به مقایسه
تطبیقی میان محالت درون شهری و حومهای پرداخت و
بدین وسیله نشان داد که محالت برون شهری نسبت به
محالت درون شهری از تنوع کاربری کمتری برخوردارند

محله) را عالوه بر پیاده محوری ،تقویت فضاهای عمومی،
مشارکت مردمی و ...در گرو داشتن تنوعی از مساکن،
فعالیتها و عملکردها ،شیوههای جابهجایی معرفی
مینماید.
در مجموع میتوان چنین استنباط نمود که گوناگونی
کاربریها نکته کلیدی اصل گوناگونی به مثابه کل است
که طیف متنوعی از فعالیتها -عملکردها و مساکن را در
بر میگیرد و مناطق غیر متجانسی و ناهمگنی 1را پدید
میآورد.
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دسترسپذیری
تنوع و گوناگونی

سال سوم /شماره اول�/ﮫار
سال سوم/شماره دوم/پاییز و زمستان 94

تراکم و گنجایش
پخشایش کاربری تجاری

خوانایی و هویت

محل پایدار

تامین خدمات
استطاعتپذیری
امنیت
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تعامالت
تعلق خاطر
شکل -2مدل نظری حاکم بر تحقیق

منظور دستیابی به الگوی پایدار سکونتی در شهرها با
تأکید بر تجدید نظر حول دو محور نظریههای ماهوی و
رویهای استوار است.
اول آنکه تمرکز بر مقیاسهای خرد و رویههای پایین به
باال و دیگر تمرکز بر موضوعات کلیدی چون برنامهریزی
کاربریهای شهری؛ که تلفیق این موضوعات در کنار هم
و بررسی جزء به جزء آن میتواند در برنامهریزی برای
پایداری شهری (درمقیاس محله) نقش مثبتی داشته
باشد .تنوع فعالیتها و ترکیب کاربریها و پخشایش
آن در سطح محالت شهری در دیدگاههای کالن چون
نوشهرسازی و رشد هوشمند و در نظریات خرد چون آراء
جین جیکوبز و امیل تالن و سایر اندیشمندان مطرح شده
است .بر این اساس طبق آنچه در شکل آورده شده است،
تأثیر پخشایش کاربری تجاری بر شاخصهای پایداری
محلهای مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

شاخصها بر اساس تحلیل محتوای تحقیقات پیشین و
مبانی نظری انجام شده است .بدین صورت که محالت
مسکونی دارای ابعاد مختلفی هستند و میبایست اصول
و معیارهای برنامهریزی آنها جهت نیل به پایداری آنها
تدوین گردد .برخی از مهمترین این ابعاد که معیارهای
مربوط به آنها در بررسی نمونه مورد مطالعه مورد سنجش
قرار گرفت ،در جدول شماره  3آورده شده است.
جدول -3شاخصهای تحقیق براساس تحلیل محتوای تحقیقات
پیشین و ادبیات نظری
ابعاد

امنیت
اجتماعی

تعامالت
تعلق خاطر
دسترس پذیری

اقتصادی

استطاعت پذیری
تأمین خدمات

 -2روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی است و در بستری
پیمایشی ،به منظور سنجش پایداری محلهای و تحلیل
آن با مبنای نقش کاربری تجاری انجام شده است .جامعه
آماری این تحقیق را ،کلیه ساکنان محله دروس منطقه
سه شهرداری تهران تشکیل میدهند که پس از مطالعات
کتابخانهای به بررسی میدانی بر اساس دادههای حاصل
از نظرسنجی آنان انجام شده است .شیوه استخراج

شاخصها

مراجع

کالبدی

تراکم و گنجایش
خوانایی و هویت

(دویران)1389،
(عبداللهی)1387،
(حببیبی و مسائلی)1385،
(عزیزی)1387،
(خاکساری)1386،
(نوریان)1390،
()Litman,2012
()Lynch,1981
()Bently,et al,2012
()Epelyard,2001
()Jacobs,1998

تنوع و گوناگونی

 -3-1محدوده مورد مطالعه

تهران بزرگترین و مهمترین شهر و پایتخت ایران و مرکز
استان تهران است .جمعیت آن بیش از هشت میلیون
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محدوده محله دروس منطقه  3شهرداری تهران

به منظور گردآوری اطالعات مورد نیاز تحقیق
پرسشنامهای با  18سوأل طراحی گردید و سپس میزان
پایایی آن مورد ارزیابی قرار گرفت .جهت ارزیابی پایایی
پرسشنامه هفت روش وجود دارد که در این پژوهش از
«روش آلفای کرونباخ» استفاده شده است .این روش
مهمترین و پرکاربردترین روش محاسبه میزان پایایی
ابزار اندازهگیری در نرمافزار  SPSSاست .با توجه به
موقعیت منطقه  3شهرداری تهران

کاربری اراضی محله دروس منطقه  3شهرداری تهران

شکل  -3موقعیت محله دروس در شهر تهران

سال سوم /شماره اول�/ﮫار

موقعیت محله دروس منطقه  3شهرداری تهران

 -3یافتههای پژوهش
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نفر است که در جهان رتبه بیست و هشتم شهرهای
پر جمعیت جهان را داراست .مساحت این شهر730
کیلومتر مربع که با حریم آن به دو هزار کیلومتر مربع
مساحت میرسد و به لحاظ مساحت در رتبه بیست و
پنجم کالنشهر دنیا قرار دارد .این بزرگی و موقعیت
ویژه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و جغرافیایی آن و
تمرکز امکانات در مقایسه با سایر نقاط کشور ،سبب شده
بسیاری از مردم از سایر نقاط کشور برای کار ،تحصیل،
درمان ،انجام امور اداری ،خریدوفروش کاال و تفریح به
این شهر بیایند و تدریجا در آن ساکن شوند .قریب به11
درصد جمعیت کشور 24 ،درصد جمعیت با تحصیالت
عالی کشور 2 6 ،درصد تولید ناخالصملی 14 ،درصد
بودجه عمرانی کشور 26 ،درصد بودجه جاری دولت38،
درصد امکانات رفاهی و آموزشی و  26درصد امکانات
درمانی کشور و همچنین ساختار اداری ایران در این
کالنشهر متمرکز شده است (سایت شهرداری تهران،
 .)1395نمونه مورد مطالعه این مقاله محله مسکونی

دروس در کالنشهر تهران و از محالت شکل گرفته در
دوره معاصر است .محله دروس در ناحیه پنج منطقه
سه شهرداری تهران واقع شده است.
محدوده این محله از غرب به خیابان هدایت و از شرق
به خیابان پاسداران منتهی میشود .خیابان کالهدوز
و بلوار شهرزاد به ترتیب از شمال و جنوب آن گذر
میکنند .جمعیت این محله  29116نفر و مساحت آن
نیز  2/173کیلومترمربع است.
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اقتصادی

9-14

0.766

کالبدی

15-20

0.765

کل

18

0.792

31-40

21.7

21.7

41-50

22

22

50

21.7

21.7

بیکار

44

14.7

جویای کار

22

7.3

سرباز

2

7

محصل-دانشجو

52

17.3

دارای درآمد بدون کار

24

8

دولتی

58

19.3

خصوصی

40

13.3

خانه دار

58

19.3

ابتدایی

32

10.7

راهنمایی

70

23.3

دبیرستان

44

14.7

دیپلم وفوق دیپلم

98

32.7

لیسانس

36

12

فوق لیسانس

18

6

دکتری

2

7

مجرد

106

35.3

متأهل

186

62

بدون همسر براثر فوت

6

2

بدون همسر براثر طالق

2

7

 -5-1یافتههای توصیفی و استنباطی حاصل از

پرسشنام ههای توزیع شده در میان ساکنان محله
دروس

از طریق ممیزی خانوار هم در مورد ویژگیهای فردی
از پاسخدهندگان سوأالتی پرسیده شد که در بخش اول
پرسشنامه بدان پرداخته شده است .ویژگیهای فردی
مربوط به پاسخگو است که غالبا سرپرست خانوار است.
این ویژگیها شامل وضعیت شغلی ،سطح تحصیالت،
سن و جنس و وضعیت تأهل است.
بر اساس جدول بیشتر پاسخگویان در رده سنی-30
 15سال سن حدود  36.7درصد و کمترین میزان رده
سنی  41-50و حدود  22درصد قرار دارند .همچنین
از پاسخگویان در مورد اشتغال آن سوأل شد ،که در
حجم نمونه این تحقیق نشان داد که  19.3درصد
پاسخدهندگان شاغلین بخش دولتی بوده و  14.7درصد
از آنان بیکار هستند.

وضعیت تاهل
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15-30

104

34.7

سن
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اجتماعی

3-8

0.847

زن

110

36.7

میزان تحصیالت

ابعاد

شماره سوأالت

شاخص ها

مرد

190

63.3

وضعیت اشتغال

جدول -4برازش نیکویی دادههای حاصل از پرسشنامه و محاسبه
ضریب آلفای کرونباخ

متغیرها

گروهبندی

فراوانی

درصد

جنسیت

42

اطالعات جدول ،در این تحقیق تعداد  300پاسخگو وجود
داشته که تمامی آنها وارد دستور تحلیل پایایی شدهاند.
همچنین مقدار آلفای کرونباخ در یکایک شاخصهای
اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی مورد بررسی و اندازهگیری
قرار گرفت ،که بنا بر اطالعات به دست آمده ،شاخص
اجتماعی با میزان  0.847و شاخص اقتصادی با میزان
 0.766و همچنین شاخص کالبدی  0.765میزان را به
خود اختصاص دادند که در مجموع روایی پرسشنامه با
میزان آلفای کرونباخ  0.792به دست آمد .این مقدار
نشان میدهدکه گویههای مربوط به شاخصهای سهگانه
مورد پرسش قرار گرفته در پرسشنامه از میزان پایایی
و به عبارتی همسازی درونی باالیی جهت سنجش
شاخصهای مذکور برخوردارند.

جدول -5ویژگیهای فردی پاسخدهنگان مشارکت کننده در
فرآیند پژوهش محله دروس

 -5-1-1آزمون فرضیات

در ادامه به تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش با
استفاده از آمار استنباطی پرداخته میشود .ابتدا آزمون
کولموگروف -اسمیرنوف جهت برازندگی توزیع نرمال به
دادهها شد و با توجه به توزیع نرمال دادهها سپس از
آزمون  tتک نمونهای با ارزش آزمون  3و ارزش آزمون
 1/5و آزمون رگرسیون خطی دو متغیره جهت تجزیه و
تحلیل دادهها استفاده میشود ،تا به آزمون به تأیید یا رد
بودن فرضیهها پرداخته میشود.

جدول -6سنجش شاخصهاي پایداری محله ای در محله دروس
حد متوسط كيفيت = 3

اجتماعی
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اختالف
ميانگين

پايين ترين

باالترين

اقتصادی
کالبدی

امنیت

قبول.H

-1/026

299

0/306

-0/067

-0/19

0/06

تعامالت

قبول.H

4/094

299

0/000

0/260

0/14

0/38

تعلق خاطر

قبول.H

4/617

299

0/000

0/307

0/18

0/44

دسترس پذیری

قبول.H

3/774

299

0/000

0/260

0/12

0/40

استطاعت پذیری

قبول.H

0/522

299

0/602

0/033

-0/9

0/16

تامین خدمات

قبول.H

-5/096

299

0/000

-0/340

-0/47

-0/21

تراکم و گنجایش

قبول.H

0/727

299

0/468

-0/047

-0/17

0/08

خوانایی و هویت

قبول.H

-2/377

299

0/018

-0/147

-0/27

-0/03

تنوع و گوناگونی

قبول.H

0/000

299

1/000

0/000

-0/13

0/13

جدول -7نتایج آزمون  Tتک نمونهای پایداری محلهای در محله دروس
مؤلفه

نتیجه

جامعه

میانگین

انحراف معیار

T

سطح معناداری

کالبدی

ردH0

300

3.6

1.14

5.39

0.214

اجتماعی

رد0H

300

3.59

1.09

6.3

0.106

اقتصادی

ردH0

300

3.56

1.08

8.22

0.000

مجموع

رد0H

300

3.58

1.11

5.67

0.192

فرضیه اول پژوهش:
«به نظر میرسد شاخصهای محله مسکونی پایدار در
محله دروس در سطح مطلوبی قرار دارند»
شاخص اجتماعی :با توجه به نتایج آزمون  tتک نمونهای
که در جدول آمده است ،مشاهده میشود که سطح
پایداری محلهای شاخصهای اجتماعی در سطح مطلوبی
قرار گرفتهاند .برای شاخص اجتماعی از  3گویه پرسشنامه
میانگین باالتری از  3نشان دهنده سطح مناسب شاخص
اجتماعی در محله است چون آماره تی برای این  4گویه
مثبت و میانگین سه گویه از مقدار مورد انتظار یعنی
 3بیشتر است و سطح معناداری آزمون از  0/05بیشتر
است ( .)0/05 > P-value=sigبه این ترتیب نتیجهگیری
میشود که در کل شاخص پایداری اجتماعی محله در
حد مطلوبی قرار دارد.
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عرصه

شاخص هاي اقتصادی

نتیجه
آزمون

مقدار t

درجه آزادي سطح معني
داري ()sig
()df

فاصله اطمينان ./95

شاخص اقتصادی :مشاهده میشود که سطح پایداری
محلهای شاخصهای اقتصادی در سطح مطلوبی قرار
گرفتهاند .برای شاخص اقتصادی از  3گویه پرسشنامه
میانگین باالتری از  3نشان دهنده سطح مناسب شاخص
اقتصادی در محله است ،چون آماره  tبرای این  4گویه
مثبت و میانگین سه گویه از مقدار مورد انتظار یعنی
 3بیشتر است و سطح معناداری آزمون از  0/05بیشتر
است ( .)0/05 > P-value=sigبه این ترتیب نتیجهگیری
میشود که در کل ،شاخص پایداری اقتصادی محله در
حد مطلوبی قرار دارد.
شاخص کالبدی :با توجه به نتایج آزمون تی تک
نمونهای که در جدول آمده است ،مشاهده میشود که
سطح پایداری محلهای شاخصهای کالبدی در سطح
مطلوبی قرار گرفته است برای شاخص اجتماعی از 3
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گویه پرسشنامه میانگین باالتری از  3نشان دهنده سطح
مناسب شاخص اجتماعی در محله است چون آماره t
برای این  4گویه مثبت و میانگین سه گویه از مقدار مورد
انتظار یعنی  3بیشتر است و سطح معناداری آزمون از
 0/05بیشتر است ( .)0/05 > P-value=sigبه این ترتیب
نتیجهگیری میشود که در کل ،شاخص پایداری کالبدی
محله در حد مطلوبی قرار دارند.
فرضیه دوم پژوهش:
«به نظر میرسد پخشایش کاربریهای تجاری محله بر
سطح پایداری محله مؤثر است»
فرضیه دوم پژوهش رگرسیون خطی دو متغیره با استفاده
از ترکیب خطی چند متغیر مستقل به پیشگویی متغیر
وابسته میپردازد .پس از آنکه آزمون  ،tبر روی دادههای
حاصل از پرسشنامه ،نشان داد که شاخصهای پایداری
محلهای در سطح مطلوبی قرار دارند ،از آزمون رگرسیون
استفاده شد ،تا عالوه بر شدت تأثیرات ،نحوه تأثیرات

نیز به طور شفاف بیان شود .لذا میان متغیر پخشایش
کاربریهای تجاری درسطح محله و پایداری محله در
سطح ابعاد سه گانه اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی مورد
بررسی و ارزیابی قرار گرفت .براساس آزمون اعمال شده
بر روی دادههای حاصل از پرسشنامه بر روی طیف لیکرت
به عنوان مقیاس اندازهگیری دادهها اعمال شد و نتایج
طبق جدول  7نشان میدهد که تأثیر رابطه پخشایش
کاربری تجاری بر پایداری محله چگونه اثرگذار است.
 -2-1-5تأثیرات کاربری تجاری بر پایداری محله

شاخص ضریب تعیین که همان R2است ،در بعد اجتماعی
نشان میدهد که پخشایش کاربری تجاری  42درصد
بر روی تغییرات پایداری اجتماعی 35 ،درصد بر روی
تغییرات اقتصادی و  43درصد بر پیاداری کالبدی محله
تأثیر دارد .به عبارتی دیگر پخشایش کاربری تجاری در
وهله نخست بیشترین تأثیر را پایداری اجتماعی در بعد

جدول-8ارزيابي شاخصهاي پایداری محله دروس

ابعاد

اجتماعی
اقتصادی
کالبدی

شاخصها

Beta
Squre
اجتماعی

Sig

Beta
Squre
اقتصادی

Sig

Beta
Squre
کالبدی

Sig

امنیت

0/113

0/000

0/167

0/003

0/161

0/000

تعامالت

0/229

0/036

0/157

0/014

0/116

0/003

تعلق خاطر

0/042

0/000

0/008

0/889

0/040

0/051

دسترس پذیری

0/053

0/450

0/146

0/019

0/188

0/464

استطاعت پذیری

0/092

0/365

0/003

0/961

0/079

0/001

تامین خدمات

0/098

0/097

0/085

0/184

0/035

0/148

تراکم و گنجایش

0/071

0/326

-0/001

0/998

-/016

-0/428

خوانایی و هویت

0/113

0/218

-0/067

0/408

0/122

0/778

تنوع و گوناگونی

-0/037

0/143

-0/014

0/861

-0/020

0/109

جدول  -9نتایج آزمون رگرسیون و تفسیر ضریب تعیین
ضریب تعیین
R Square

ضریب تعیین تعدیل شده

معنی دار بودن آزمون

0/386

0/000
0/000
0/000

بعد

ضریب همبستگی چندگانه
R

اجتماعی

0a/652

0/425

اقتصادی

0/597

a

0/356

0/313

کالبدی

0/659

a

0/434

0/395
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خلق محالت شهری پایدار امروزه یکی از مهمترین زیر
مجموعههای توسعه پایدار در سطح جوامع محلی قلمداد
میشود .طبق بررسیهای انجام شده شاخصهایی
اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی در محله مسکونی دروس
در منطقه سه کالنشهر تهران در سطح مطلوبی قرار
دارد .بررسی فرض اصلی پژوهش مبنی بر این امر تأیید
شده و بیانگر این حقیقت است که شرایط فعلی شرایط
مناسبی است .چنین مطلوبیتی در محالت کالنشهر
تهران به شکل متفاوتی وجود دارد ،اما ریشهیابی صحیح
از موفقیت محالت در خلق محیطهای شهری زیستپذیر
و پایدار جهت ارتقاء کیفیت ساکنین مسأله اصلی این
پژوهش بود ،که مورد بررسی قرار گرفته است .شواهد
نشان میدهد عمده محالت کالنشهر تهران دارای
سطح نسبتا یکنواختی از تنوع فعالیتها بوده و سبب
شده است تا سفرهای روزانه به خارج از محله توسط
ساکنین افزایش یابد ،میزان مصرف انرژی افزایش یابد،
هزینه جابهجایی خانوارها افزایش یابد ،استطاعتپذیری
مسکن فراهم نگردد ،حس عدالت اجتماعی و برابری
در میان شهروندان شکل نگیرد و در یک کالم از ابعاد
اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی تحتالشعاع چنین
کمبودهایی قرار گیرد .اما در محدوده مطالعه ما نشان
داد شد که در محله دروس سطح تنوع بسیار باال بر
شاخصهای پایداری محلهای تأثیر مثبتی دارد .بررسی
مدل رگرسیون خطی دو متغیر و مقادیر متعلق به ضریب
تعیین نشان داد که سطح باالی تنوع ،بیشترین تأثیر
را بر جنبههای کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی پایداری
محلهای گذاشته است و چنین واقعیتی میتواند به عنوان
رهنمود اصلی برنامهریزی و طراحی محالتی شهری مورد
استفاده قرار گیرد.
پیشنهادهای زیر در راستای نتایج تحقیق ارائه شده
است-1 .تقویت فعالیتهای درطول محور اصلی
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کالبدی دارد و میزان این تأثیر برابر با  43درصد است و
همچنین در رتبه بعدی پایداری محلهای در بعد اجتماعی
تحت تأثیر متغیر پخشایش کاربری تجاری قرار میگیرد
که این میزان برابر با  42درصد است و پایداری اجتماعی
در بعد اقتصادی در رتبه سوم تأثیرپذیری از پخشایش
کاربری تجاری با میزان  35درصد قرار میگیرد.

خیابان شهید کالهدوز  -2توزیع متناسب فعالیتها
براساس میزان تراکم خانوارها و همچنین نیازهای
آنان  -3بهرهگیری از تنوع در فضا (ارتفاع)  -4افزایش
تراکم ساختمانها -5حذف کاربریها ناسازگار در محله
 -6تغییر فعالیتهایی که مرتبط با نیاز ساکنین محله
ناست نظیر دفاتر مکانیکی ماشین سنگین (میدان
هدایت)  -7استفاده از فضاهای خالی و اراضی بایر جهت
ایجاد فعالیتهای جدید و مورد نیاز در هر محله -8
انعطافپذیرتر ساختن قوانین منطقهبندی در سطح محله
(برنامهریزی شناور)  -9احیاء مرکز محله در نیمه شمالی
محدوده از طریق تغییر فعالیتها محله.
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