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 چکیده
آيد  می از جمله عناصر کلیدی برنامه ريزی شهری معاصر به شمارها  گوناگونی و تنوع کاربریمقدمه و هدف پژوهش:

نوين شهرسازی مورد استقبال و های  اقتصادی و زيست محیطی آن از سوی الگو واره،  که به سبب مزايای اجتماعی
شهری در دومحله برنامه ريزی ای  سطح پايداری محله مقايسة ، پژوهش اين اصلی تاکید فراوان قرار گرفته است هدف

پايداری در دو محله مورد آزمون  بهبود برها  محله ولنجک و محله دروس( شهر تهران و جايگاه گوناگونی کاربری)  شده
 ست.قرار گرفته ا

 محلة انتخاب شده دو پايداریهای  شاخص میزان ، کیفیهای  شاخص بعد بر تأکید با ، پژوهش اين درروش پژوهش:

ای  پرسشنامه ، به همین منظور. است شده بناای  پايداری محله چارچوب براساس ، شده ارائه نظری مدل. شود می ارزيابی
 میزان. شد ارزيابی توسط ساکنان لیکرتای  پنج گزينه طیف براساس ، ای  پايداری محله و شد تدوين سؤال 30 با

 .کند می زيادی تأيید حد تا را پرسشنامه روايی سواالت نیز ( 0 /89)  کرونباخ آلفای آزمون
 همبستگی آزمون و تی آزمون ، چندمتغیره رگرسیون تحلیل روش به ، پرسشنامه از استخراج شده يافته ها: اطالعات

 امتیاز میانگین و شد رد محله دروس  در پايداری تربودن مطلوب پژوهش مبنی بر فرضیة. شد تحلیل و تجزيه پیرسون
. ساخت نمايان را محله دو تفاوت پايداری میزان 4/52 میانگین با  دروس  محلة و  3/81 میانگین با ولنجک پايداری محلة

 . نیز ردشد ،  بر پايداری محله ایها  گوناگونی کاربریعامل  تأثیر معناداری ، ها فرضیه ساير بررسی در
در محله ولنجک نسبت ها  دهد که سطح پايین تنوع و تعدد کاربری می نتايج حاصل از اين بررسی نشاننتیجه گیری: 

 بوده و در مقابل تنوع کاربری در محلهای  آرامش محله،  به محله دروس ضمن افزايش میزان رضايت خاطر شهروندان
ها  دهد اگرچه گوناگونی کاربری می دروس منجر به فزونی تراکم و جذب ترافیک گرديده است.نتايج تحقیق نشان

ورود افراد غريبه به ،  دهد اما در بلند مدت منجر به جذب سفرهای ترافیکی می درکوتاه مدت دسترسی محلی را افزايش
رو به ای  و افزايش جمعیت شده و به مرور سطح پايداری محلهباالرفتن تراکم ساختمانی ،  محله و ازبین رفتن محرمیت

 صورت گیرد.ای  گرايد.از اين حیث ضروری است در تدوين ضوابط طرح تفصیلی به اين مسئله توجه ويژه می تنزل

 شهرتهران،  محله پايدار،  کاربری اراضی،  گوناگونیواژگان کلیدی:
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 بیان مسئله
-سرمايه عموما ويژگی با ارزشی است. 1گوناگونی

های متنوعی داشته خواهند سهامگذاران می
. خواهند اقتصاد خود را متنوع سازندجوامع می باشند.

های متنوعی خواهند در زندگی خود فعالیتافراد می
مهندسان دريافتند که تنوع قادر به افزايش  داشته باشند.

پذيری در سیستم است مانند داشتن مسیرهای انعطاف
به طور مشابه . چندگانه در يک شبکه يا منابع يا انرژی

در يک شهر يا محله اين امکان را فراهم  هاریتنوع کارب
سازد که نیازهای متنوع شهروندان تامین شود و می

 . ای بوجود آيدپذير و پاسخدهمحیطی انعطاف
 هایاين موضوع که به مثابه يکی از مهمترين مولفه

پايدار و  ، عدالت محور ، قابل دسترس ، کارا جوامع
تنها از نیمه دوم قرن بیستم  ، آيدپذير به شمار می زيست

مورد توجه  ريزی پست مدرنیستیو در چارچوب برنامه
به طوری که در حال . ريزان قرار گرفتبسیاری از برنامه

های نوين مرتبط حاضر نیز بسیاری از رويکردها و جنبش
همچون جنبش نوشهرسازی و رشد  با شهرسازی پايدار

-ساختن کاربریهوشمند شهری تاکید بسیاری بر متنوع 

 . ای دارندها در فضاهای شهری و محله
اين  ، ريزی شهری ايرانمتاسفانه در فرايند برنامه

مهم مورد توجه چندانی قرار نگرفته است و تکیه اصلی 
های جامع و تفصیلی و رسیدن به همچنان بر طرح

استفاده چنین . باشدهای شهری میحداقل سرانه
موجود از کارايی الزم  رويکردی سبب شده تا تنوع

برخوردار نباشد و به تبع آن وضعیت پايداری و زيست 
پذيری محالت تا حد بسیار زيادی تحت الشعاع چنین 

توان به از جمله پیامدهای آن می. ای قرار گیردمسئله
افزايش میزان جابجايی و  ، کاهش میزان دسترسی افراد

کاهش  ، ژیافزايش میزان مصرف انر ، هزينه خانوارها
میزان برابری و عدالت اجتماعی و مواردی از اين قبیل 

واکاوی  ، از اين رو مقاله حاضر با اهدافی نظیر. اشاره نمود
ها و معیارهای آن به يابی مفهوم گوناگونی کاربریو ريشه

منظور تعمیق مفاهیم و روشن ساختن نقش آن در 
 پايداری محالت شهری و همچنین تحلیل و تبیین

به  ، وضعیت تنوع و مسائل آن در محالت شهری ايران
جهت دستیابی به اهداف . رشته تحرير درآمده است

ولنجک و دروس به عنوان محالت برنامه  محله ، مذکور
مقايسه موردی انتخاب  ريزی شده شهر تهران به عنوان

 . شده است

محله ولنجک همانند ساير محالت جديد شهرتهران 
جامع و )  های از پیش انديشیدهها و برنامهبراساس طرح

های يک محله هدايت شده و بسیاری از ويژگی تفصیلی(
شهرسازی های  با تفکر مدرنیستی همسو با الگو واره

جديد بنا نهاده شده است و درسوی ديگر محله دروس از 
يک محله های  رشد ارگانیکی برخوردار بوده و ويژگی

ذا در اين پژوهش به ارزيابی ل. باشدسنتی را دارا می
و اثر گذاری  پردازيم می میزان پايداری دو محله

 ، گوناکونی کاربری را را بر ابعاد اجتماعیهای  جنبه
اقتصادی و زيست محیطی پايداری محله مبنا را مورد 

 . دهیمتجزيه و تحلیل قرار می
 

 پژوهش سواالت
 شهر ولنجک و دروس در های  پايداری محلههای  شاخص

 تهران در چه وضعیتی قرار گرفته اند؟
 ای پايداری محلههای  ها بر شاخص آيا گوناگونی کاربری 
 تاثیرگذارند؟  محیطی( زيست ، اقتصادی ، اجتماعی) 

 

 فرضیات پژوهش
 های پايداری در محله دروس  رسد شاخص بنظر می

 شرايط بهتری نسبت به محله ولنجک دارند.

 ترکیبی در سطح محله تاثیر رسد کاربری  بنظر می
بیشتری بر پايداری محله دروس نسبت به محله 

 ولنجک دارد.
 

 اهداف پژوهش

 و ولنجکهای  محله در ای محله پايداری سنجش 
 دروس

 آثارترکیب وگوناگونی در کاربری بر پايداری در  تعیین
 ولنجک و دروس.های  محله

 

 پژوهش وضرورت اهمیت
ها به يکی از کاربری موضوع تنوع اخیرهای  طی دهه

ريزی شهری معاصر عناصر کلیدی در فرآيند برنامه
اين ويژگی به مثابه يکی از مهمترين . تبديل شده است

پايدار  ، عدالت محور ، قابل دسترس ، کارا جوامع هایمولفه
تنها از نیمه دوم قرن  ، آيدپذير به شمار میزيستو 

مورد  پست مدرنیستیريزی بیستم و در چارچوب برنامه
در حال حاضر . ريزان قرار گرفتتوجه بسیاری از برنامه

ای را در میان اصول رشد نیز اين اصل جايگاه ويژه
به عنوان  –هوشمند شهری و جنبش نوشهرسازی 

 پیدا کرده است. -رويکردهای نوين پايداری
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گوناگونی به مثابه يک اصل کلیدی  ، با اين وجود
برنامه ريزی و طراحی شهری ايران ناديده در  ، پايداری

لذا با توجه به گسترش روز افزون . گرفته شده است
های ناشی شهرنشینی و رشد شهرها و افزايش پیچیدگی

-ضروری است که به اين مهم توجه بیشتر و عمیق ، از آن

تری صورت گیرد تا از اين طريق امکان نیل به اهداف 
 کالن پايداری میسر گردد.

 

 ردیابی پیشینه پژوهش
و برنامه ريزی و پژوهش نیـل بـه آن   ای  توسعه محله

درايران حدود نیم قرن و درجهان عمری حدود يک سده 
را طی نموده است.اما تاکید بر امـر پايـداری در مقیـاس    

مسکونی با تاکید بر برنامه ريزی کاربری زمین های  محله
اصـلی   دو دهه بیش نمی گذرد.و همچنان يکی از اهداف

 برنامه ريزی شهری است.
تحــت عنــوان همحلــه ای  ( در مقالــه1385)  عزيــزی

مطالعه موردی:محله نارمـک تهـرانه بـا    ،  مسکونی پايدار
،  ســرزندگی،  همچــون هويــت هــايی اســتفاده از شــاخص

به ارزيـابی پايـداری محلـه نارمـک     . و...،  تنوع،  دسترسی
گیـرد   مـی  هوی در پايان اين تحقیق نتیج؛  پرداخته است

پايـدار شـهر تهـران    هـای   که محله نارمک از جمله محله
است که واجد کلیـه شـرايط پايـداری ازجملـه کـاربری      

 اراضی است.
ــاب  1961درســال  ــوبز در بخشــی از کت جــین جیک
تحت عنوانهمرگ و زندگی شهرهای بـزرگ   معروف خود

ــب و ضــرورت گونــاگونی در      ــه موضــوع ترکی آمريکاهب
نمايد.وی در ايـن   می ی شهری تاکیددر فضاهاها  کاربری

همسـايگی را در ارائـه تنـوع    هـای   کتاب موفقیـت واحـد  
؛  نمايـد و معتقـد اسـت    مـی  شـهری معرفـی  های  کاربری
تعـامالت اجتمـاعی و...در گـرو    ،  امنیت شـهری ،  پايداری

 باشد. ها می مطلوبیت کامل و صحیحی از تنوع کاربری
ی طــی ســمیناری بــه بررســ 2010رنــدل در ســال 

در محـالت درون شـهری و   هـا   پراکندگی فضايی کاربری
 پردازد.وی در اين بررسی با استفاده از مـدل  ای می حومه

 (LDI2) دهــد کــه میــزان پــراکنش فضــايی  مــی نشــان
نسـبت بـه محـالت درون    ای  در محالت حومهها  کاربری

 شهری ازشدت بیشتری برخوردار است.
 در پژوهشــی بــا عنــوان   1391عزيــزی درســال  

 پايـدار  توسـعه  راسـتای  در زمـین  کاربری ريزی برنامه»

به بررسی  «انرژی مصرف سازی بهینه بر با تأکیدای  محله
و بررسی اثـرات آن در پايـداری   ها  نقش چیدمان کاربری

ــع     ــوی توزي ــل الگ ــمن تحلی ــه است.وض ــرژی پرداخت ان
 به ارائه مدل بهینه پرداخته است.ها  کاربری

و ای  بی پايداری محلههدف از پژوهش حاضر ارزيا
ها برنامه ريزی  آزمون نقش ترکیب و گوناگونی کاربری

تا ازاين رهگذر . مسکونی استهای  برای پايداری در محله
مطالعات پشتیبان شناسايی فاکتورهای کلیدی 

ای  ريزی کاربری زمین در راستای پايداری محله برنامه
 فراهم آيد.  بمنظور اقدامات هرچه موثر تر

 

 مبانی نظری
 رویکردهای مرتبط با توسعه پایدار شهری

 جنبش نوشهرسازی
هايی برای ريزی شهری مملو از تالشپیشینه برنامه

طراحی  ، سازماندهی مجدد شهر همراه با اصول کارايی
انتهای اين . باشدخوب و ارتقاء کیفیت زيست جوامع می

اين . مسیر طوالنی جنبش شهرسازی نوين قرار دارد
میالدی در واکنش به  1990بش از اوايل دهه جن

های فزاينده درخصوص رشد لجام گسیخته و نارضايتی
پراکنده شهرها و به تبع آن زوال و فرسودگی مراکز 

 شکل گرفت. ، شهری
مهمترين سندی که به تشريح  ، منشور نوشهرسازی 

اين منشور . پردازدمحتوای نظری جنبش نوشهرسازی می
پس از برگزاری چهارمین  میالدی 1996در سال 

گردهمايی ساالنه انجمن نوشهرسازی به عنوان منشور 
توان اين منشور در واقع می. نظری اين جنبش ارائه شد

ای در مقابل منشور آتن دانست که در آن را بیانیه
های مدرنیستی به شهرسازی و معماری توسط ديدگاه

 . کنگره سیام مطرح شده بود
اصغری )  مهمترين اين اصول عبارتند ازبرخی از 

 (:1389 ، يزدی
 پیاده محوری 
  های مسکن.در گزينه تنوع 
 هايی همراه با اختالطی از کاربری.خلق محیط 
 .حفظ و تقويت ساختارهای قديمی 
 .تقويت حمل و نقل عمومی 
 .بهره گیری از مشارکت ساکنین 

 ...حفظ و تقويت فضاهای باز و عمومی و 

 

 هوشمند شهریرشد 
رشد هوشمند شهری اشاره به اصول توسعه و 

ای دارد که در نتیجه آن کاربری ريزیاقدامات برنامه
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در  ، اين رويکرد. شوداراضی و حمل و نقل کاراتر می
قرار دارد که بر مبنای  مقابل الگواره رشد پراکنده شهری

پراکندگی و الگوهای کاربری خودرو محور  ، تراکم پايین
به عبارت ديگر رشد  (.Littman,2010)   استوار است

و مسائل و  در مقابل پراكندگی شهری هوشمند واكنشی
 شود درحالی كه هدف آن در مشکالت آن محسوب می

ی توسعه قراردادن نیازهای افراد با با مشاغل و تعادل
 (.1387 ، نوشاد ، قربانی)  ، (Peiser, 2001)  اقتصادی است

 

 محالت زیست پذیرتعریف  -
پذير ارائه تاکنون تعريف روشنی از مفهوم محالت زيست

پذيری نشده و غالب تعاريف موجود به صورت کلی زيست

به عقیده . در تمامی سطوح را مدنظر دارند -جوامع 
گردد که ای اطالق میويلرمحله زيست پذير به محله

 ، آسايش ، هايی همچون امنیتی ويژگیدربرگیرنده
استطاعت پذيری و تقويت کننده مناسبات اجتماعی 

 (.Wheeler, 2001)  باشد می

توان پذير را میدر تعريف ديگری محالت زيست
خوب طراحی شده و پايدار معرفی  ، اجتماعاتی فشرده

های عرضه گزينه ، نمود که به منظور ارتقاء هويت محلی
افزايش  ، افزايش کارايی کاربری زمین ، متنوع مسکن

های جايگزين سفر طراحی اشتغال محلی و حمايت شیوه
 . (McCotter Pty, 2000)  اندشده

 

 
 های رشد پراکنده و رشد هوشمندمقايسه میان مشخصه: 1جدول

 رشد پراکنده شهری رشد هوشمند هاشاخص
 ها.توسعه با تراکم پايین و پراکندگی فعالیت هاتوسعه متراکم و فشردگی فعالیت تراکم

 پیرامون بافت شهری. توسعه در در درون بافت شهری توسعه الگوی رشد

 مجزا و به صورت تک عملکردی(.)  های منفردکاربری کاربری مختلط اختالط کاربری

 مقیاس
های کوچـک و توجـه   ها و خیابانبلوک ، مقیاس انسانی

 به جزئیات
 های عريض.ها بزرگ و خیابان بلوک ، مقیاس بزرگ

 و خودرو محور.ای منطقه محلی همراه با دسترسی پیاده خدمات عمومی

 
 حمل و نقل

های مختلف سفر و کـاربری کـه شـامل     توجه به شیوه
 دوچرخه و حمل ونقل عمومی ، تقويت پیاده

حمل  ، دوچرخه ، خودرو محور با ضعف شیوهای سفر پیاده
 و نقل عمومی

 
 طراحی خیابان

های متنوع طراحی فعالیت ها در جهت سازگاری خیابان
 شده

جهت افزايش سرعت و عبور ومـرور وسـائط   ها در  خیابان
 نقلیه موتوری طراحی شده.

 
 فرايند برنامه ريزی

هـای قضـايی و   با برنامه و همراه با هماهنگی بین حوزه
 ذينفعان

هـای قضـايی و   بدون برنامه با هماهنگی اندک میان حوزه
 ذينفعان.

 
 فضاهای عمومی

ها و  پارک ، مناطق عابر پیاده)  تاکید بر قلمرو عمومی
 تسهیالت عمومی و...(

مراکز  ، ها و فضاهای بستهحیاط)  تاکید بر قلمرو خصوصی
 های خصوصی و...(.کلوپ ، خريد

 Littman, 2010منبع:  

 هامفهوم و مقیاس گوناگونی و گوناگونی کاربری
متعددی در ی معانی اصطالح گوناگونی در بردارنده

در میان طراحان شهری اين مفهوم . ادبیات شهری است
در میان . ها دارداشاره بر اختالطی از انواع ساختمان

ها و ناهمگنی ريزان به معنای تنوعی از کاربریبرنامه
که معنای دوم البته برای  نژادی است-های قومیگروه

-گران فرهنگی بیشتر صدق میشناسان و تحلیلجامعه

بر روی يکی از اين تفاسیر تمرکز  برخی نويسندگان. کند
اما بسیاری از افراد هر يک از اين گوناگونی را  ، دارند

ی روابط هرچند بر روی نحوه ؛ دانندمرتبط با ديگری می
 ,Fainstein)  ها اتفاق نظر وجود ندارد علت و معلولی آن

2005) . 

روش براين اين اساس در اين قسمت به منظور 
ها ساختن مفهوم گوناگونی و به ويژه گوناگونی کاربری

ها مرتبط با اين انگاره مورد بررسی قرار نظريات و رويکرد
دهیم تا به توان از اين طريق به تعريف واحدی دست می

 . يابیم
 

 ها:نامهدر فرهنگ
 واژه ، (2005)  آکسفورد انگلیسی در فرهنگ

Diversity از ایدسته که حقیقتی يا کیفیته معنای در 
 در. گیرده به کار رفته است می بر در را اشیا يا و افراد

معین واژه  همچنین و عمید فارسی هاینامهفرهنگ
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 شدن برنگ رنگ ، شدن انواع دارایه  معنای به گوناگونی
 . است شده مشخص...ه و

 

 شهری:  مطالعات حوزه در
از بخشی  در 1961وی در سال جین جیکوبز: (1

کتاب معروف خود تحت عنوانه مرگ و زندگی در 
شهرهای بزرگ امريکاه به موضوع گوناگونی کاربری در 

وی در اين کتاب موفقیت . پردازدفضای شهری می
-واحدهای همسايگی شهری را در ارائه تنوعی از کاربری

نمايد و معتقد است پايداری امنیت ها شهری معرفی می
در گرو مطلوبیت کامل . ..تعامالت عمومی و ، شهری

 ، جیکوبز)  باشدها میوصحیحی از اختالط و تنوع کاربری
در واقع منظور وی از گوناگونی و تنوع تنها . (1388

 شود.ها میشامل ابعاد فعالیتی و عملکردکاربری

 وجود با را 3جبارين گوناگونی رفیق يوسف (2
 چند ایپديده ، 4هابا اختالط کاربری بسیار هایشباهت

 و بهینه ترکیب که نمايدمی معرفی تریکلی و بعدی
 مساکن انواع شامل و دهدمی ارائه شهر از تریمطلوب

 هایتراکم...( و آپارتمانی ، چندخانواری ، خانواریتک) 
 از اختالطی و درآمد و سن ، خانوار بعد ، ساختمانی

 کلی اصل گوناگونی ديگر عبارت به. شودمی هاکاربری
 به را کالبدی ، فرهنگی – اجتماعی ترکیب که باشدمی

 (Jabareen, 2006) . گذاردمی نمايش
تالن نیز معتقد است که به طور کلی گوناگونی  (3

بعد  ، درآمد ، نژاد)  ای از تنوع اجتماعیطیف گسترده
واحدهای مسکونی و همچنین اختالطی از  ، خانوار و...(

وی اين شاخص را يکی از . گیردها را در بر میفعالیت
مهمترين فاکتورهای موثر در ارتقاء سرزندگی فضاهای 

معرفی . سالمت اقتصادی و.. ، عدالت اجتماعی ، شهری
 (.Tallen, 2008)  نمايدمی
بنتلی و همکاران در کتاب  1990در سال  (4

های ی مهمترين مولفههای پاسخده ضمن ارائهمحیط

-بسط مفهوم گوناگونی میهی يک مکان به پاسخده

 اصل کلیدی نکته ها راکاربری ايشان گوناگونی. پردازد
نمايند که طیف معرفی می کل مثابه به گوناگونی

 گیرد.ها و عملکردها را در بر میوسیعی از فعالیت
ای تحت در مقاله 2010رندل نیز در سال  (5

 ، مساکن تنوع زمینه چهار در هاکاربری عنوان گوناگونی
 دسترسی تنوع ، خدمات و هافعالیت تنوع کاربری تنوع

نمود و از اين طريق به مقايسه  بندی طبقه خدمات به
ای پرداخت و تطبیقی میان محالت درون شهری و حومه

محالت برون شهری نسبت به  بدين وسیله نشان داد که
محالت درون شهری از تنوع کاربری کمتری برخوردار 

  (Randall, 2010). باشندمی
رشد هوشمند شهری: همانگونه که پیشتر  (6

رشد هوشمند شهری از جمله مهترين  ، اشاره شد
. رويکردهای نوين مرتبط با توسعه پايدار شهری است

شامل  ، تاکید اساسی اين رويکرد در ارتباط گوناگونی
 های دسترسیشیوه ، های مسکنطیف متنوعی از گزينه

 . شودمی ها و عملکردهالیتفعا ، جابجايی() 
اين جنبش نیز به مانند  جنبش نوشهرسازی: (7

يکی ديگر از رويکردهای نوين مرتبط با  ، رويکرد قبلی
در اين جنبش نیز راه . باشدتوسعه پايدار شهری می
اجتماعات انسانی در تمامی  دستیابی به توسعه پايدار

 ، محوریای( را عالوه بر پیاده شهر تا محله)  سطوح
در گرو . مشارکت مردمی و.. ، تقويت فضاهای عمومی
-شیوه ، ها و عملکردهافعالیت ، داشتن تنوعی از مساکن

 نمايد.های جابجايی معرفی می

 که نمود استنباط چنین توانمی مجموع در
 مثابه به گوناگونی اصل کلیدی نکته هاکاربری گوناگونی

 عملکردها و -هاعالیتف متنوعی از طیف باشد کهمی کل
و  متجانسی غیر و مناطق گیردمساکن را در بر می

 آورد.می بوجود را 5ناهمگنی
 

 جمع بندی نظريات مرتبط با مفهوم گوناگونی :2جدول

 های گوناگونیشاخص رویکردها و نظریات 
 گوناگونی

 مرتبط با( کاربری) 
 ها و عملکردهافعالیت تنوع جیکوبز 1

 ، تنوع مسکن
ها و فعالیت

 عملکردها

 اجاره بها ، های معماریها و شیوهها و عملکردها( و سبکفعالیت)  کاربری ، تنوع مسکن جبارين 2

 ها و اختالط اجتماعیتنوع مسکن و فعالیت تالن 3

 هاها و عملکردها و فرمفعالیت ، تنوع بنتلی 4

 جابجايی()  تنوع دسترسی ، عملکردها ، هافعالیت ، تنوع مسکن رندل 5

 جابجايیهای  تنوع شیوه ، ها و عملکردهافعالیت ، تنوع مسکن نوشهرسازی 6

 جابجايیهای  تنوع شیوه ، ها و عملکردهافعالیت ، تنوع مسکن رشد هوشمند شهری 7
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 ها و عملکردها(فعالیت)  هاکاربریترکیب 

ها( به مناطق غیر تنوع کاربری)  هااختالط کاربری
ها و عملکردهای فعالیت که ازگرددمتجانسی اطالق می

. صنعتی و .. ، اداری ، تجاری ، مختلفی همچون مسکونی
ترين مناسب. (Jabareen, 2006)   تشکیل شده است

های شهری در استقرار کاربری مقیاس برای اين حالت از
به عبارتی واحدهای . سطح محالت معرفی شده است

 ، تر از محله مانند مناطق به دلیل مقیاس بزرگبزرگ
توانند کامال ترکیبی شوند و تالش در آنها نتیجه نمی

اما برای دستیابی به . مطلوبی را به دنبال نخواهد داشت
-ها تا خیابانبلوکاين مهم بايستی تمامی اجزا محله از 

های متنوع را دارا های مربوط به کاربریهای آن ويژگی
-زيرا در غیر اين صورت ترکیب مطلوبی از کاربری ، باشد

 ، عباس زاده ، رهنما)  آيدهای در سطح محله بدست نمی
1387 :149) . 
 

 فرم ترکیب کاربری در فضای شهر و محالت
آن در فضای ها را برحسب فرم اختالط کاربری

به دو دسته گوناگونی در فضا و گوناگونی  توانشهری می
ها که به آن شکل از تنوع کاربری. در سطح تقسیم نمود

صورت افقی و در سطح ظهور يابد را تنوع در سطح و 
ها را که به صورت عمودی شکل ديگری از تنوعی کاربری

در فضا را تنوع  ، شودو غالبا در درون تک بناها ظاهر می
 .(Litman, 2010)  گويند

 
 مزایای اجتماعی

 الف( تنوع کاربری و شکل گیری حس تعلق مکان 
عوامل کالبدی و  ، شناختی -وضعیت ادراکی ، تجربه
-به عنوان مهمترين عوامل تاثیرگذار شکل. معنايی و..

باشد.در گیری حس مکان در میان ساکنین محالت می

ديدگاه پديدارشناسی به عنوان اين میان تجربه که از 
 ؛ آيدرکن اساسی در ادراک افراد از مکان به شمار می

هنگامی که از سطح آشنايی به درک عمیق بیانجامد 
تواند نقش موثری در شکل گیری حس مکان ايفا می

توان چنین استنباط رو میاز اين. (1385 ، فالحت)  نمايد
 ، ل سکونتنمود که کاهش فاصله فیزيکی میان مح

گیری در در دراز مدت تاثیر چشم. تفريح و.. ، خريد
تر شدن میزان آشنايی و تجربه افراد از محل عمیق

سکونت خود داشته و در نتیجه به ارتقاء حس تعلق 
 . (1389 ، توماس)  نمايدمکان ساکنین محله کمک می

 

 ب( تنوع کاربری و عدالت اجتماعی
ی دو نوع دربر دارنده ابعاد اجتماعی تنوع مکانی

ها در يک محل اول اينکه اختالط کاربری. مضمون است
چرا که دسترسی . آوردتری را بوجود میوضعیت عادالنه

-های اجتماعی فراهم میبهتری به منابع برای تمام گروه

در . شودسازد که باعث پرورش نام جغرافیای فرصت می
-نی ديده میمفهوم دوم تنوع به عنوان يک شرايط آرما

های مختلف جمعیتی را به عنوان شود که اختالط گروه
 ، ترمطلوب ، ترخالق ، مبنايی جهت ايجاد جهانی بهتر

 . سازدتر و پايدارتر فراهم میامن
تنوع مکانی عاملی برای توزيع بهتر  ، تحت ايده اول 

بخشد که اين بوده و دسترسی به منابع را بهبود می
تحت ايده دوم حتی . برابری و بیطرفی است عاملی برای

تواند از آنهايی که در طبقه درآمدی باالتر هستند می
 وری متقابلسرمايه اجتماعی و بهره ، مزيت خالقیت

 ، های مختلفاز ترکیب افراد با زمینه برخوردار شوند که
های مختلف قومی و سطوح در آمدی مختلف و گروه

 (.Talen, 2006)  شودای حاصل میقبیله
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 ها به صورت افقی و عمودیفرم اختالط کاربری :1شکل

 
 تاثیر اقتصادی تنوع فعالیت و عملکردها :2شکل

 
 سرزندگی()  تنوع کاربری پویاییج( 

مالل  ، سرزندگی و پويايی در يک فضا و در مقابل
ها و انگیزی آن بازتاب شمار و به خصوص تعداد فعالیت

 ، خستو )  پذيردرويدهايی است که در آن صورت می
 های کهمحیط به نحوی که. (1389 ، سعیدی رضوانی

قادرند تا افراد  ، های متنوعی هستندواجد فعالیت
های مختلف روز به سمت خود مختلفی را در ساعت

تدوام اين چرخه . (1386 ، بنتلی وديگران)  جذب نمايند
های بدون هماهنگی و تماس  نه تنها فرصت برخوردها

کند بلکه اتفاقی( مردم را با يگديگر فراهم می)  قبلی
 ، امیرپ)  سازدزمینه الزم را برای سرزندگی فضا مهیا می

1389.) 
 

 مزایای زیست محیطی
ای کاربری اراضی ابزار و تکنیکی است که تاثیر بالقوه

بهبود شرايط اقتصادی و کاهش  ، بر کاهش مصرف انرژی
به طوری که . (Nolon, 2011)  گذاردتغیرات اقلیمی می

ها ترکیب بهینه و متنوعی از کاربری متراکم سازی و با
منجر به  ، دسترسی به خدمات محلیعالوه بر افزايش 

روی و فراهم آوردن حداقل های مستعد پیادهارتقای پهنه
تراکم جمعیتی مورد نیاز برای پشتیبانی از الگوهای کم 

 ، شامل تجمیع سامانه گرما ساز)  هزينه مولد سه گانه
سرماساز و تولید انرژی( و همچنین سامانه شبکه حمل و 

 ، انجمن شهرسازی امريکا)  دشونقل عمومی شهری می
1378  :332) ،  (Litman, 2010) . 
 

 مزایای اقتصادی
ها يکی از مهمترين مزايای اقتصادی تنوع کاربری

های ناشی از جابجايی خانوارها جهت تامین کاهش هزينه

بدين مفهوم که با افزايش . باشدنیازها و خدمات می
ضمن افزايش  ، ایها و خدمات محلهمیزان تنوع کاربری

 هایاز میزان هزينه ، پذيری افرادمیزان دسترسی
اين . شودجابجايی آنان به طور چشمگیری کاسته می

عامل در کنار وضعیت متنوع مسکونی در يک محله 
موجبات پیدايش مطلوبیت مکانی شده و در نتیجه 

پذيری مساکن خانوارها را به افزايش میزان استطاعت
 . (2شکل)  اشتدنبال خواهد د

 
 چارچوب نظری 

توسعه پايدار از جمله مفاهیم متعالی رشد يافته در 
به طوری . باشدادبیات شهرسازی طی نیم قرن اخیر می

که در اين دوره بسیاری از مطالعات انجام شده تالش 
 ، اند تا با درک ابعاد و همچنین اهداف پايدارینموده

انگاره ارائه  راهکارهای مناسبی را جهت تحقق اين
-ايده زيست ، هايیدر چارچوب چنین کوشش نمايند.

نوين مرتبط با پايداری است که از  پذيری يکی از مفاهیم
چنین . شودآن به عنوان زير مجموعه پايداری ياد می

-تری را در بازه زمانی کوتاه مدتای اهداف تفصیلیانگاره

ذکر شده در  نمايد تا از اين طريق اهدافدنبال می ، تر
چارچوب ابعاد پايداری را در سطح جوامع محلی محقق 

ها با اثراتی نظیر در اين میان گوناگونی کاربری. نمايد
پذيری و کاهش اتکا به استطاعت ، برابری و عدالت

اتومبیل و به تبع آن کاهش مصرف انرژی ارتباط 
به عبارت ديگر تنوع  مستقیمی با ايده پايداری دارد.

عملکردها و  ، هاونی با معیارهايی نظیر تنوع فعالیتگوناگ

با تامین  از بعد اجتماعی: ، مساکن در محالت شهری

نیازهای شهروندان و تسهیم کردن کلیه اقشار در 
تواند نقش موثری در تقويت حس بهرمندی از منابع می
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از . برابری و عدالت اجتماعی در میان آنان داشته باشد
مساکنی  ، یز از طريق مطلوبیت مکانین بعد اقتصادی:

. مناسب و قابل استطاعتی را برای شهروندان فراهم نمايد

: نیز با کاهش میزان بعد زیست محیطی در نهايت از

مسافت موجود تا مقاصد ضمن کاهش میزان اتکا به 
تواند از میزان مصرف انرژی خودرو توسط شهروندان می

 تا حد بسیار زيادی بکاهد.
 

ها و عملکردها بر هريک از تاثیر تنوع فعالیت :3جدول
 ابعاد پايداری

 هافعالیت ها وتنوع عملکرد

 و پويايی سرزندگی
محلی تر شدن 
 خدمات و اشتغال

کاهش اتکا 
 به اتومبیل

عدالت برابری و 
 اجتماعی

-تاثیر بر استطاعت

 پذيری

کاهش 
 مصرف انرژی

   حس تعلق به مکان

 زیست محیطی ، اقتصادی ، مزایای اجتماعی

 Thwaites et al, 2007ماخذ:       
 

 محدوده مطالعاتی
تهران بزرگترين و مهمترين شهر و پايتخت ايران و 

جمعیت آن بیش از هشت . باشد می مرکز استان تهران
باشد که در جهان رتبه بیست و هشتم  می میلیون نفر

اين شهر مساحت . شهرهای پر جمعیت جهان را داراست
کیلومتر مربع که با حريم آن به دو هزار کیلومتر  730

مربع مساحت دارد و به لحاظ مساحت در رتبه بیست و 

اين بزرگی و موقعیت . پنجم کالن شهر دنیا قرار دارد
فرهنگی و جغرافیايی آن و  ، اقتصادی ، ويژه سیاسی

سبب شده  ، تمرکز امکانات در مقايسه با ساير نقاط کشور
 ، تحصیل ، بسیاری از مردم از ساير نقاط کشور برای کار

خريد و فروش کاال و تفريح به  ، انجام امور اداری ، درمان
قريب . اين شهر آمده و تدريجا در آن ساکن شوند

درصد جمعیت با  24 ، درصد جمعیت کشور 11 به
 14 ، ملی درصد تولید ناخالص 26 ،  تحصیالت عالی کشور

درصد بودجه جاری  26 ، دجه عمرانی کشوردرصد بو
درصد 26درصد امکانات رفاهی و آموزشی و  38 ،  دولت

امکانات درمانی کشور و همچنین ساختار اداری ايران در 
سايت شهرداری )  اين کالن شهر متمرکز شده است

 .(1394 ، تهران

 
 محله دروس

 مسکونیهای  محله مقاله اين مطالعه مورد دونمونه
 محالت از باشد که می تهران شهر در دروس و ولنجک

 مورد محله دومین.باشد می معاصر دوره در گرفته شکل
 منطقه 5 درناحیه محله اين باشد می دروس محله مطالعه

 از محله اين محدوده.است شده واقع تهران شهرداری3
 پاسداران خیابان به شرق از ، هدايت خیابان به غرب

 به شهرزاد وبلوار کالهدوز خیابان و شود می منتهی
 اين جمعیت.کند می گذر آن جنوب و شمال از ترتیب
 مربع کیلومتر2.173 نیز آن مساحت نفرو 29.116محله

 (3)شکل  .باشد می

 
 محله ولنجک و محله دروس در شهر تهران :موقعیت1نقشه
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 : نقشه منطقه دروس3شکل 

 

 
 : نقشه منطقه ولنجک4شکل 

 
 محله ولنجک

 تهران شهرداری1منطقه2 ناحیه در ولنجک محله
 و توچال ارتفاعات به شمال از محله اين.است شده واقع

 رودخانه به شرق از و اردبیلی مقدس خیابان به جنوب از
 و. شود می محدود دانشجو بولوار به غرب از و ولنجک
 32742 با برابر شماری سر آخرين اساس بر آن جمعیت

 .باشد می مربع کیلومتر 2.047 آن مساحت و تن
 (4)نقشه

        

 پژوهشروش 
مبتنی  تحلیلی-توصیفی روش به لحاظ ، تحقیق اين

 اهداف به توجه با. است میدانی بازديدهای و پرسشنامه بر

 ادبیات بررسی براساس نظر موردهای  شاخص،  طرح شده

 ، پايداری محله ای سنجش به منظور شدند انتخاب نظری

 ۀکنند منعکس که شد طراحی سوال 30با ای  پرسشنامه

 شان محله زندگی ۀدربار مردم ذهنیت و تجارب

  لیکرتای  طیف پنجگزينه براساس است.سؤاالت
 و پنج امتیاز میزان بیشترين و يک امتیاز میزان کمترين) 

 و روايی بررسی .در شد ارزشگذاری سه( نظری ۀمیان

. شد استفاده کرونباخ آلفای روش از ، پرسشنامه پايايی
که  آمد به دست 891/0سؤاالتمجموعه  برای آلفا مقدار
 در. کند می تأيید زيادی حد در را پرسشنامه پايايی

های  روش،   SPSS آماری افزار نرم از نیزها  داده تحلیل
 ضريب و تی آزمون ، رگرسیون چندمتغیره تحلیل

 .شد استفاده پیرسون همبستگی
 

 جامعه آماری

با استفاده از فرمول کوکران محاسبه ؛  حجم نمونه
و حجم جامعه  nحجم نمونه ؛  شد.در اين فرمول

،  Qنبود صفت احتمال،  Pاحتمال وجود صفت،  Nآماری
است.برای برقراری  tو درجه اطمینان dخطا احتمال
در نظر گرفته شدند.سطح 5/0برابر با  qو p،  تعادل

برای سطح  Tدرنظر گرفته شد. 95/0اطمینان نیز 
. گرفته شدنظردر5/0نیزdاست.96/1بابرابر،  /.95اطمینان

 (1388،  حافظ نیا) 
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 حجم ، آماری ۀجامع نفری 61588 حجم به توجه با

 درصدی سهم براساس که آمد دست به نفر 381 نمونه

 ولنجک ۀمحل در پرسشنامه 180 ، جمعیت ازها  محله

 .شد توزيع دروسله مح در پرسشنامه 201 و
 

 بحث و یافته 
 ، پايداری محله ای ارزيابی منظور به ، تحقیق اين در

 اجتماعی و زيست محیطی زندگی ، ابعاد اقتصادی از
 با 5 جدول در ، منظور بدين. است گرفته قرار مبنا شهری

 سههای  شاخص از هريک ، پیشین پژوهشهای توجه به

 چندين به محیط زيست و اقتصادی ، اجتماعی ۀگان
 ولنجکهای  محله پايداری سنجش .شده اند عامل تجزيه

 .گیرد می صورت عوامل اين برمبنای و دروس
 

 بکار رفته در تحقیقهای  عوامل و سنجه ، ها شاخص :4جدول
 سنجه عامل ابعاد

ی
ماع

جت
ا

 

 و پويايی سرزندگی
،  سرمايه اجتماعی،  روابط همسايگی

 مشارکت محله ای

عدالت برابری و 
 اجتماعی

خانوارهای باسطوح مختلف 
 افراد با پايگاه اجتماعی ،  درآمدی

 حس تعلق به مکان
القای ،  القای حس هويت جمعی

 حس خاطره انگیزی
ی

صاد
اقت

 

محلی تر شدن 
 خدمات و اشتغال

،  رفاهی،  بهداشتی)  اولیه امکانات
 آموزشی(و امکان درآمد زايی

-تاثیر بر استطاعت

 پذيری

تعرفه خدمات ،  زندگیهای  هزينه
 شهری

ی
ست

 زي
ط

حی
م

 

 کاهش اتکا به اتومبیل

حمل های  پیاده روی تا ايستگاه
پیاده روی تا مراکز  ، ونقل عمومی

 خريد

 کاهش مصرف انرژی
منابع آالينده ،  منابع آالينده هوا

 صوتی

 

 اجتماعی بعد
 عامل سه ، زيرشاخص اين بررسی منظور به

 به تعلق حس،  اجتماعی عدالت و برابری،  پويايی و  سرزندگی
 دهد می نشان امتیازات مکان انتخاب شدند.میانگین

سه  هر در ولنجک ۀمحل ساکنان رضايتمندی میزان
 عدالت و برابری،  پويايی و سرزندگی عامل عامل

. دارد قرار نظری ۀمیان از باالتر تعلق حس،  اجتماعی
به  محله از اين ساکنان رضايتمندی میزان بیشترين

پويايی و سرزندگی و ،  ترتیب از حس تعلق به محل
 میانگین براساس .است محله عدالت اجتماعی و برابری در

 از ساکنان رضايتمندی میزان ، دروس ۀمحل در امتیازات

 اين که است متوسط حد از تر سرزندگی و پويايی پايین

. است ترافیک و ازدحام در محله وجود به دلیل امر
 میانگین دهد می محله نشان اين در عوامل ساير بررسی

حس تعلق به  عامل دو در ساکنان نظرسنجی امتیازات
حد  از اندکی باالتر محله و برابری و عدالت اجتماعی

 است.به متوسط وضعیت عامل تعامالت اجتماعی

 امتیازات میانگین ، اجتماعی محیط ۀزمین در ، طورکلی

 میانگین از باالتر و متوسط حد از باالتر ، ولنجک ۀمحل

 دروس ۀمحل در. است دروس ۀمحل امتیازات ساکنان

 از باالتر ، زيرشاخص اين در ساکنان امتیاز میانگین نیز

 پايین بودن از بیشتر ، مسئله اين و است میانگین نظری

 سرزندگی و پويايی محله و تراکم باال عامل از ، رضايت

 (1پذيرد. )نمودار  می تأثیر

 
 در دو محله  عامل اجتماعی :1نمودار

 سرزندگی و پویایی حس تعلق برابری و عدالت اجتماعی

4.5 
4 4 

3 
3.5 

2.5 

 دروس ولنجک
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 عامل اقتصادی دو محله :2نمودار

 
 اقتصادی بعد

 عامل دو قالب در ، اقتصادی پايداری بعد زيرشاخص

اسـتطاعت   بـر  تـاثیر  ، اشـتغال  و خـدمات  شدن تر محلی
 رضـايتمندی  میـزان . شـد  بررسـی  محلـه  دو پذيری در

،  تامین خدمات واشتغال عوامل از ولنجک ۀمحل ساکنان
 متوسـط   حـد  در و متوسـط  از اسـتطاعت پـذيری بـاالتر   

ــايت .اســـت ــترين میزانرضـ ــه ايـــن ســـاکنان بیشـ ،  محلـ
. استتفريحی وآموزشی ،  بهداشتی،  رفاهی وجودامکانات از 

 ساکنان رضايتمندی میانگین بیشترين ، دروس ۀمحل در

 ازتـامین خـدمات   دارد قـرار  متوسـط  حـد  از بـاالتر  کـه 
 مرکـز  به محله اين نزديکی به دلیل اين و واشتغال است

تجـاری و موقعیـت    مراکـز  بـه  آسـان  دسترسـی  و شـهر 
 رضـايتمندی  امتیـاز  اسـت.میانگین  شهر تهران 3منطقه

در  ، پـذيری  استطاعت،  خدمات تامینوضعیت  از ساکنان
 (2. )نمودار است متوسط حد

 
 

 محیط زیستی بعد
دو عامل  در ، زيست محیطی پايداری بعد زيرشاخص

 محله دو انرژی در مصرف کاهش،  اتومبیل به اتکا کاهش

 از ولنجک ۀمحل ساکنان رضايتمندی میزان. شد بررسی

انرژی  مصرف کاهش،  اتومبیل به اتکا عامل کاهش عوامل

میـزان   ، دروس ۀمحـل  اسـت.در  متوسط متوسط از باالتر
 کـاهش ،  اتومبیـل  بـه  اتکـا  رضايتمندی از عامل کـاهش 

انرژی پائین تر از حد متوسط اسـت.تراکم بسـیار    مصرف
عـدم  ،  جمعیت پذيری باالی منطقه،  باالی فعالیت تجاری

در ای  جذب سفرهای منطقـه ،  مديريت بهینه فضای سبز
ه سه تهران سبب شـده کـه آلـودگی هـوا ناشـی از      منطق

را خدشه دار نموده اسـت.پائین  ای  ترافیک پايداری محله
ای  پايداری زيست محیطی محلههای  بودن سطح شاخص

در محله دروس نسبت به محله ولنجـک متـاثر از تـراکم    
فعالیتی و سکونتی اهالی محله دروس نسـبت بـه محلـه    

تحـت تـاثیر قـرار داده     ولنجک است کـه پايـداری آن را  
 (3)نمودار  است.

 
 عامل زيست محیطی دو محله :3نمودار

 تاثیر بر استطاعت پذیری محلی تر شدن خدمات و اشتغال

3.5 

3 

4 

3 

 عوامل بعد اقتصادی
 دروس ولنجک

 کاهش مصرف انرژی کاهش اتکا به اتومبیل

3.5 

4 

2 

2.5 

 دروس ولنجک
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  -T آزمون

ها  پرسشنامه از دست آمده بههای  ه داد به توجه با
 عوامل تشکیل دهنده براساس را پايداری میزان توان می

 از هريک در پايداری و وضعیت ۀمحاسب آنبرای 
 استفادهای  تی تک نمونه آزمون از ،  نظر مورد معیارهای

 پايداری نشانگر ، آزمون اين در T مثبت مقدار. است شده

 ۀدهند نشان T  منفی  مقدار و متوسط حد از باالتر
 ،  جدول براساس.است متوسط حد از تر پايین پايداری

 و مثبت تمامی عوامل در ولنجک ۀمحل پايداری میزان
 اين پايداری میزان بیشترين. است متوسط حد از باالتر
 و عدالت و برابری اجتماعی است به مربوط ، محله

 استطاعت پذيری به مربوط آن میزان کمترين
 در اين بررسیای  پايداری محله میزان است.بیشترين

 در و زيست محیطی محیط ، اجتماعی محیط به مربوط
 پايداری درمحله دروس از. است اقتصادی آخر محیط
 مربوط T مقدار. است متوسط حد از باالتر ، نظرساکنان

 عوامل از فقط ، ساکنان محله دهد می نشان ۀمحل به
پويايی و سرزندگی به سبب مراجعات و رفت و آمد 

 میزان ، ديگر عامل پنج و در دارند ابراز نارضايتیای  محله
 بیشترين. است متوسط از متوسط و باالتر رضايتمندی

محلی شدن و  ، محله اين ساکنان پايداری درنظر میزان
فراوان تجاری و کمترين های  به سبب کاربری اشتغال

 انرژی و پويايی در محله است. عامل مربوط به
 

 ولنجک و دروسهای  در محله Tمقايسه مقدار : 5جدول 
 Tنتیجه آزمون  عوامل

 در محله ولنجک
 Tنتیجه آزمون 

 در محله دروس

 -41/2 905/6 و پويايی سرزندگی

 07/3 27/11 عدالت اجتماعیبرابری و 

 81/7 15/4 حس تعلق به مکان

 32/4 201/13 محلی تر شدن خدمات و اشتغال

 06/6 95/8 پذيریتاثیر بر استطاعت

 93/3 37/3 کاهش اتکا به اتومبیل

 -63/2 83/8 انرژیکاهش مصرف 

 

 بتا ضرایب و رگرسیون تحلیل
 نشان ولنجک  ۀمحل در پیرسون همبستگی آزمون

 محیط عامل سه وها  گوناگونی کاربری بین دهد می

 ، زيست محیطی محیط و محیط اقتصادی ، اجتماعی

 رابطه يک ۀن دهند نشا که دارد وجود همبستگی ضعیفی

 (7 جدول)  آنهاست بین خطی نسبتا قوی
 

 
 در محله ولنجکها  نتايج همبستگی بین متغیر: 6جدول 

محییییط 
 اقتصادی

محیط 
 اجتماعی

محیط 
 زیستی

متغیر 
 مستقل

 شاخص ها

819/0- 312/0 261/0 
گوناگونی 
 کاربری ها

همبستگی 
 پیرسون

سطح معناداری  000/0 000/0 000/0
 يک طرفه

 
بین  ، محله اين در همبستگی میزان بیشترين

 يعنی ؛ است اقتصادی محیط شاخص وها  گوناگونی کاربری

کیفیت محیط اقتصادی نیز رو به  کاهش گوناگونی با
نیز کاهش يافته ای  پايداری محله؛  رود می نزول

 5/0مقدار با R همبستگی است.کمترين میزان ضريب
دهد هرچند  می همبستگی مثبت وضعیف را نشان

اقتصادی وزيست ،  ماعیو عوامل اجتها  گوناگونی کاربری
 اين در ضريب تعیین بررسی. کند می محیطی را تائید

 به مربوط تغییرات درصد 23که  دهد می نشان محله

گوناگونی  ۀوسیل به ، )  وابسته متغیر(ای  پايداری محله
 ( 7جدول(. است شده تبیینها  کاربری

 از نتايج مدلای  خالصه:7جدول

 همبستگی
ضریب 
 تعیین

 ضریب
انحراف معیار 

 برآورد
253/0 231/0 890/0 025/0 

 
 همبستگی آزمون ۀنتیج نیز دروس ۀمحل در

گوناگونی  بین را مثبت خطی رابطه يک ، پیرسون
محیط ،  و به ترتیب عوامل محیط اقتصادیها  کاربری

 اين کند.در می زيست محیطی و محیط اجتماعی را اثبات

 اقتصادی محیط و گوناگونیبین  ، میزان همبستگی محله

 نشان نیز 117/0 میزان همبستگی به ضريب  است
 نسبتا ، گانه سههای  شاخص و پايداری بین دهد می

 دهد می نشان نیز تعیین ضريب. دارد وجود پائینی

 گانه باعوامل سه ، تغییرات پايداری محله ای درصد18

 عوامل نسبی اهمیت تعیین منظور به. است شده تبیین
 ضريب اين ، درواقع. کرد استفاده بتا ضريب از توان می

متغیرهای  از هريک تأثیرگذاری میزان ۀدهند نشان
،  عوامل سازنده پايداری اجتماعی)  شده مشاهده

پايداری محله )  وابسته متغیر زيست محیطی(بر،  اقتصادی
 در میان عوامل سه گانه در ، نتايج براساس .ای(است

زيست  محیط ، اقتصادی محیط به ترتیب ، دروس  ۀمحل
نسبی  اهمیت دارای اجتماعی محیط سپس محیطی و
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 ، اقتصادی محیط زيرشاخص در همچنین. هستند
استطاعت  بر اشتغال تاثیر و خدمات شدن تر محلی
 و سرزندگی ، اجتماعی محیط زيرشاخص در ، پذيری
 مکان در به تعلق حس،  اجتماعی عدالت و برابری،  پويايی

 از محله و مسکن عوامل ، فیزيکی محیط زيرشاخص

 بررسی نیز ولنجک ۀدر محل. برخوردارند بیشتری اهمیت

 محیط ، های شاخص میان در دهد می نشان بتا ضرايب

 ترتیب به فیزيکی و محیط اقتصادی محیط ، اجتماعی

 بتا ضريب بررسی براساس. دارند بیشتری نسبی اهمیت

 در ، محله و مسکن عوامل ، فیزيکی محیط زيرشاخص در

 کاهش،  اتومبیل به اتکا کاهش ، زيستی محیط زيرشاخص
 ، اجتماعی محیط زيرشاخص در و،  انرژی مصرف

 تعلق حس،  اجتماعی عدالت و پويايی برابری و سرزندگی
 .دارند بیشتری نسبی اهمیت مکان به

گونـاگونی   معنـادار  رابطـة  وجـود  فرضـیة  بررسـی 
 ولنجک و دروسهای  و پايداری محلهها  کاربری

 رابطه يک وجود ، همبستگی ضريب 25/0 مقدار

 متغیرهای و پايداری ۀوابست متغیر بین مثبت خطی

 نشان ولنجک را ۀمحل در راها  مستقل گوناگونی کاربری
دهد می نشان نیز تعیین ضريب بررسی همچنین. دهد می

گوناگونی  ۀبه وسیل ، محلهپايداری  از واريانس درصد 23
 دهد می نشان نیز تعديل ضريب. شود می تبیینها  کاربری

پايداری  ، ها گوناگونی کاربری در تغییر هر واحد ازای به
 .يابد می تغییر واحد 22/0نیزای  محله

 
 2 آزادی ۀدرج در رگرسیونی مدل براساس F مقدار

 99 اطمینان سطح در را معنادارای  رابطه وجود ،  115 به

 ۀنشان ،   Sig مقدار همچنین .کند نمی تأيید درصد

 میان خطی رابطه وجود و رگرسیون اين معناداربودن

 نتايج ، (درنهايت9جدول)  و پايداری محله است گوناگونی

 و میان گوناگونی معنادار رابطه وجود ، فرضیه رگرسیون

 ۀمحل در. کند نمی تأيید ولنجک ۀمحل در را پايداری

 میان معنادار رابطه وجود و بررسی ، فرضیه اين نیز دروس

 تائید نشد.ای  گوناگونی و پايداری محله
 

 بعد اجتماعی

همان گونه که در فصل دوم اشاره شد يکی از 
مهمترين ابعاد اجتماعی تاثیر گذار تنوع کاربری 
برپايداری و زيست پذيری محالت شهری ايجاد و تقويت 

. باشدعدالت در میان شهروندان میحس برابری و 
دهد که های مرتبط با اين موضوع نشان میمجموع يافته
 ، است های در وضعیت موجود نتوانستهتنوع کاربری

احساس برابری و عدالت را در میان ساکنین محله تقويت 
از اين رو بسیاری از کمبودها در اين محله وجود . نمايد

های مناسب گذارییاستدارد که بايستی از طريق س
 . مرتفع گردد

 

 بعد اقتصادی
شود در ذهن همگان هنگامی که صحبت از خانه می

-تصوری از يک سرپناه و تعدادی اطاق توأم با سرويس

در حالی که وقتی صحبت . آيدهای مختلف به وجود می
تر از مسکن است شود منظور سطحی وسیعاز مسکن می

گردد و آن می که شامل يک سیستم دسته جمعی
 ، های اولیهمغازه ، مراکز آموزشی ، هاای از خانهمجموعه

هاست که در واحدهای تأسیسات وابسته و مورد نیاز خانه
ای بنابراين مسکن يعنی مجموعه. گردندشهری مطرح می

اين . های وابسته به آنها و سرويسها و خیاباناز خانه
ی وضعیت مطلوبیت عوامل در کنار هم به صورت ترکیب

بدين مفهوم . کشاندمکانی واحد مسکونی را به تصوير می
های مورد نیاز در که با کاهش میزان خدمات و فعالیت

شود خانوارها جهت تامین نیازهای ناشی محل باعث می
از اين خالء به جابجايی روزانه از محل سکونت به محل 

های ها سبب افزايش هزينهاين جابجايی. خريد شوند
خانوارها شده و در نتیجه باعث تحت تاثیر قرار دادن 

از سوی . گرددپذيری مساکن آنها میوضعیت استطاعت
مسکن حق انتخاب های  ديگر عدم وجود تنوع در گزينه

شود تا دهد و اين مسئله سبب میخانوارها را کاهش می
مسکن مورد نیاز  ، خانوارها نتوانند متناسب با درآمدشان

 . را انتخاب کنندخود 

 محله ولنجک()  آنالیز واريانس:8 جدول
 F Sig میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات مدل

 000/0 31/59 68/41 2 99/48 رگرسیون

   114/0 115 98/85 باقیمانده

    122 123 کل
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با در نظر داشتن چنین ديدگاهی نسبت به وضعیت 
استطاعت پذيری مسکن که امروزه رايج گرديده به جمع 
بندی اطالعات بدست آمده در بخش قبلی جهت 

به طور کلی . پردازيمسنجش استطاعت پذيری می
اقتصادی( در محله )  های حاصل از اين شاخصبررسی

خانوارهای ساکن از متوسط درآمد  ولنجک نشان دادکه
توان اين گونه استنباط نمود که بافت بعد اقتصادی می

به هرشکلی توان تامین مسکن خود را داشته و  اقتصادی
اين مسئله متاثر از پايداری به شکل گوناگونی مسکن 
نخواهد بود و اين امری اختیاری است که توسط توسعه 

 گیرد. می دهندگان به سبب تنوع بخشی به محیط انجام
 

 بعد زیست محیطی

ای در زندگی بشر دارد و به طور انرژی جايگاه ويژه
کلی آينده حیات موجودات در تمام ابعاد به آن وابسته 

اقتصادی و ارتقاء  ، انرژی برای توسعه اجتماعی. است
در . کیفیت زندگی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است

انرژی به تولید و مصرف  ، های تامینحال حاضر روش
ای است که حتی در میان مدت هم امکان پايداری و گونه

 . تداوم روند کنونی آن ممکن نیست
در اين میان يکی از مهمترين عوامل موثر در افزايش 

رشد چشمگیر  ، میزان مصرف انرژی طی نیم قرن اخیر
های شخصی و اتکا بیش حد شهروندان به مالکیت خودرو

بايستی به اين نکته نیز اذعان داشت البته . باشدآن می
-های نادرست و يا ناکارآمد درحوزه برنامهکه سیاست

زمین نیز روز به روز بر به اين مسئله دامن  ريزی کاربری
هايی گرچه روی آوردن به سیاست ، به هرحال. زده است

چون احداث و تعريض معابر و يا تدوين ضوابط و مقررات 
کاهش آلودگی هوا مناسب به نظر طراحی موتورها جهت 

های توان از طريق سیاستتر از آن میاما آسان ؛ رسدمی
کاربری اراضی در جهت کاهش اتکا به اتومبیل و به تبع 

بدين معنا . آن کاهش مصرف انرژی گام موثری برداشت
که از طريق توسعه فضاهای چند عملکردی با تنوعی از 

حله به حرکت پیاده و ها ضمن ترغیب ساکنین مفعالیت
ای آن را به عنوان شیوه ، افزودن حق انتخاب آنان

آمار و ارقام بدست آمده گويای . پايدارتری معرفی نمود
در محله بازهم ها  اين نکته است که با وجود تمام کاربری

ای  اتکابه خودرو به سبب راحتی بوده و تابع چنین مسئله
اين محله نتوانسته  درها  از اين رو تنوع کاربری. نست

است از میزان اتکاء خانوارها به خودرو و به تبع آن از 
 . میزان مصرف انرژی بکاهد

مشخص گرديد که  ، با توجه به مطالب ذکر شده
موقعیت  های متنوعمحله مزبور از لحاظ وجود کاربری

ها  متناسبی داشته و امر پايداری به لحاظ تنوع کاربری
در کوتاه مدت است ولی روی سکه  تامین کننده نیازها

مشوق و های  بسته،  پايداری الزامات پايداری
تواند ضمن اثر  می آموزشی است کههای  سیاستگزاری

گذاری بر نگرش موجبات پايداری رافراهم آورد.لذا فرض 
پژوهش مبنی بر پايدار تر بودن محله دروس نسبت به 

 شود. می محله ولنجک رد
 

 نتیجه گیری
پذير و پايدار از جمله های شهری زيستمحیطخلق 

های شهرسازی از بدو پیدايش آرمان و  مهمترين اهداف
اين موضوع به ويژه پس از مطرح . خود تاکنون بوده است

اهمیت بیشتری يافته  1970شدن ايده پايداری در دهه 
های يکی از مهمترين زير مجموعه ، و در حال حاضر

. شودوامع محلی قلمداد میتوسعه پايدار در سطح ج
هايی چون گوناگونی نشان داد که شاخص هانتايج بررسی

پذيری و استطاعت ، کاربری اراضی با اثراتی نظیر برابری
-تواند اهداف زيستمی کاهش مصرف انرژی تا حدی

پذيری و پايداری را در سطح جوامع محلی جامع محقق 
کند فرضیه  می را طلب اما با توجه به اينکه الزاماتی. سازد

در . تحقیق مبنی بر تائید ارتباط قوی بین اين دو رد شد
به کلی ناديده  برنامه ريزی شهری معاصر ايران اين جنبه

که دارای ها  در محلهای  چنین مسئله. گرفته شده است
ها برخوردار باشند سطح نسبتا ضعیفی از تنوع فعالیت

از محله توسط  سبب شده تا سفرهای روزانه به خارج
 ، میزان مصرف انرژی افزايش يابد ، ساکنین افزايش يابد

پذيری استطاعت ، هزينه جابجايی خانوارها افزايش يابد
حس عدالت اجتماعی و برابری در  ، مسکن فراهم نگردد

میان شهروندان شکل نگیرد و در يک کالم از ابعاد 
الشعاع چنین زيست محیطی تحت  ، اقتصادی ، اجتماعی

اما در محدوده مطالعه ما نشان . کمبودهايی قرار گیرد
داد شد که در محله دروس سطح تنوع بسیار باال نیز به 
همان اندازه که يکنواختی منجر به مشکالتی در ارتبباط 

گردند مشکل ساز خواهند شد و اين  می با پايداری محلی
ای  و منطقهای  مسئله متاثر از مقوله برنامه و سطح ناحیه

در مقابل پايداری محله ولنجک به سبب فراوانی . باشد می
و وسعت فضاهای سبز کمتر متاثر بوده است.لذا پايداری 

در رابطه با تنوع کاربری هادر مقیاس محله نمی ای  محله
بايست برنامه ريزی نواحی ومناطق شهری  می گنجد و

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 … محله مبنا یداریها و سنجش اثرات آن در پا یکاربر بیترک 

73 
 

 نهمسال 

 سی و یکمشماره 

 1396 پائیز

 

بصورت همگن و يکپارچه و به تناسب مقضیات محیطی 
 انجام گیرد.
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