
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



گارش مقاهل انهموهی ش   ن
  باشدمیتوسعه پایدار شهری ای رشته و مطالعات بینشهرسازی  معماری، نشریه در زمینه پژوهش درموضوعات. 

 د.نو یا همزمان برای نشریه دیگری فرستاده شده باشای به چاپ رسیده ارسالی نباید قبالً در هیچ نشریه یهاهمقال 

 و با رعایت اصول و آیین نگارش این زبان باشند.ها باید به زبان فارسی مقاله 

  پس از نظرات داوران با هیئت تحریریه نشریه است ،برای چاپ در نشریه هامقالهتأیید نهایی. 

  نویسنده یا نویسندگان است عهده به در مقاله شده مطرحمسئولیت مطالب. 

 های دریافتی بازگردانده نخواهند شد.مقاله .ها آزاد استنشریه در پذیرش، رد یا ویرایش محتوای مقاله 

 ها باید حاصل کار پژوهشیمقاله(Research Paper)  باشند.نویسنده و یا نویسندگان 

 مقدمه، روش تحقیق، بدنه تحقیق شامل موضوعات  کلمات کلیدی، چکیده،عنوان، نویسندگان،  هایباید دارای بخش مقاله
 فهرست منابع باشد.ها و نوشت، پیگیریمختلف، نتیجه

 تلفن، نمابر و خانوادگی نویسنده )نویسندگان(، عنوان )رتبه علمی(، آدرس، صفحه اول مقاله باید شامل نام و نام 
پژوهشی یا رساله باشد، عنوان همچنین چنانچه مقاله مستخرج از طرح . الکترونیکی نویسنده )نویسندگان( باشدپست
صفحه دوم باید بدون نام و مشخصات نویسنده . نیز در صفحه اول درج گرددپژوهشی یا رساله و همکاران طرح

 های کلیدی باشد.)نویسندگان( و فقط شامل عنوان مقاله، چکیده فارسی و واژه

 کننده محتویات نوشتار باشدعنوان نوشتار باید کوتاه، گویا و بیان. 

 کلمه نوشته شود 6تا  4از چکیده و بین های کلیدی مربوط به متن و عنوان مقاله بالفاصله بعد واژه. 

 ه، هدف، چگونگی پژوهش، ألها باید دارای چکیده فارسی و انگلیسی باشند. چکیده مقاله باید شامل بیان مسمقاله
باشد.  آمدهدستویژه نتایج بهکننده تمام مقاله و بهتنهایی بیاناین بخش باید به. های مهم و نتیجه باشدموضوعات مقاله و یافته

 .کلمه است 052اندازه چکیده فارسی و چکیده انگلیسی حدود 

 2های مقاله از قلم )فونت( جهت تایپ متن مقاله و عنوان قسمتzar استفاده شود. 20( و )سایز 

  با قلم نوشتپی صورتبهدر صورت نبودن معادل فراگیر فارسی برای واژه خارجی، آن را به زبان فارسی نوشته و اصل واژه 
Times New Roman آورده شود. 22 ضخامت با 

   صفحه 20تعداد صفحات مقاله حدود A4 ()متر، حاشیه صفحات از باالسانتی 8/2، فاصله بین خطوط با درج شماره صفحه 
 .متر باشدسانتی 5/0و طرفین  مترسانتی 0متر، پایین سانتی 3

 و در «نامه ایرانشیوهکتاب » اساس برتاریخ  - نظام نویسندهشناختی در متنی و کتابروش ارجاع دهی درون 
 MS-Word 2010 ی به شیوه(Chicago) ارسال گردد. دهی ارجاعو اصل فایل  باشد 

  گردد ارائههای تحقیق باشد، یافته ارائهبحث و  یهکنندای منطقی و مفید که روشنگونهنتیجه نوشتار باید به. 

   ،گرددسپاسگزاری  هاآنطور خالصه از های دیگران یادآوری شده و بهراهنمایی و کمکدر بخش تشکر و قدردانی. 

  گذاری شده و در باید در متن به ترتیب شمارهها، توضیحات و غیره( میهای واژههای مقاله )اصطالحات و معادلنوشتپی
 .شوند ها گنجاندهنوشتعنوان پیپایان مقاله و قبل از فهرست منابع نیز تحت 

  آیدفهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی در انتهای مقاله می. 

 دقتبایست به فراخور شامل شکل و جدول واضح و گویا ها میمقاله( 300 باdpi  و با فرمتjpg ذکر منبع و تعیین محل ،)
 مناسب در مقاله باشند.

  بایست کتباً یک نفر را به عنوان نماینده جهت انجام مکاتبات به نویسندگان می تمامی، نویسنده باشددارای چند چنانچه مقاله
 دفتر نشریه معرفی نمایند.

 توجه
  فصلنامه را با مراجعه به سایت مجله به آدرس یهامقالهفایل الگوی نگارش  ندتوانمینویسندگان 

www.daneshpajoohan.ac.ir/journal دریافت و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با آدرس الکترونیکی 
 journal@daneshpajoohan.ac.ir  دننمایمکاتبه. 
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 باشد.مقاالت مندرج لزوماً دیدگاه نشریه توسعه پایدار شهری نبوده و مسئولیت مقاالت برعهده نویسندگان محترم می 
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 شود مطالب و نظرات خود را به این مجله ارائه نمایند.از همه فرهیختگان، استادان، دانشجویان و صاحب نظران توسعه پایدار شهری دعوت می 
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 زیست شهری: از ساختار فضایی شهر تا مشارکت شهروندیسالمت محیط

 )نمونه موردی: منطقه یک شهرداری تهران(
 

 

 

  3ایوب معروفی، 2، محمدتقی رضویان1،*ژیال سجادی

 
 

 

 

 

 چکیده

تأثیر شررایط و   زیست شهری تحتسالم شهری یکی از اهداف توسعه پایدار شهری است. سالمت محیط ستیزطیمحیابی به دست

زیست شرهری نشر    عنوان محیط اجتماعی در ایجاد و تغییر سالمت محیطساختار فضایی شهر بوده و از طرف دیگر عامل انسانی به

سراخت و محریط اجتمراعی    زیست شهری، تحلیل و تبیین ارتباط بین محریط انسران  بنابراین جهت ارتشاء سالمت محیط ،بسزایی دارد

اضر به بررسی ارتباط بین ساختار فضایی منطشه یک شهرداری تهرران برا مررارشت شرهروندی در ارتشراء      ضروری است. پژوه  ح

تحلیلری بروده و متغیرهرای افرلی ایرن پرژوه  شررایط         –پرردازد. رو  تحشیرت توفری ی    زیست محالت شهری میسالمت محیط

فرورت  هرا بره  آوری دادهابزارهرای جمر    اسرت.  فیزیکری و مررارشت شرهروندی    -اجتماعی، وضعیت اقتصادی، شررایط شالبردی   

مرورد تحلیرل قرارفرفتره اسرت.      GISو  SPSSافزار های ثانویه از مراشز آماری است شه با است اده از نرمپرسرنامه و است اده از داده

شرهری   زیسرت دهد شه بین ساختار فضایی سالم شهری و مرارشت شهروندی در ارتشاء سرالمت محریط  نتایج این پژوه  نران می

زیسرت شرهری   زیست سالم با الگوی مرارشت شهروندی در ارتشاء سالمت محریط الگوهای فضایی محیط و ،همبستگی وجود دارد

 منطبت است.
 

 

 

 کلیدی هایهواژ

 زیستی، ساختار فضایی، مرارشت شهروندی، شهر تهران.سالمت محیط

                                                           
   .تهران ی،بهرت یددانرگاه شه ،ریزی شهریجغرافیا و برنامهفروه ، یاردانر -1
 .تهران ی،بهرت یددانرگاه شه ،ریزی شهریجغرافیا و برنامهفروه ، استاد -2
 .تهران ،یبهرت دیدانرگاه شه ،یشهر یزریو برنامه ایجغراف یادشتر یدانرجو -3
  j-sajadi@sbu.ac.ir نویسنده مسئول: -* 

 («هران: محالت منطشه یک شهرداری ت شهر تهران )مورد پژوه شالن ستیزطینش  نهادها و اجتماعات محلی در ارتشاء سالمت مح»ی آقای ایوب معروفی تحت عنوان این مشاله از رساله دشترا -
 .استخراج شده است ،باشدیبه راهنمایی دشتر ژیال سجادی و استاد مراور دشتر محمدتشی رضویان در دانرکده علوم زمین دانرگاه شهید بهرتی تهران شه در حال انجام م
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 مقدمه

شره  طروری بره است سرعت در حال شهری شدن جهان به

درفررد  5/55برره  2116شهرنرررین جهرران در سررال  جمعیررت 

شرود  بینی مری پی  2131است، از طرف دیگر تا سال  رسیده

 511شه از هر سه ن ر در جهان یک ن رر در شرهرهای برا ی    

(. تغییررات  United Nations 2015هزار ن رر زنردفی شنرد )   

انداز شهری از طریت شهرنرینی به حشیشرت  اجتماعی و چرم

 Kramer., Hossain) ه شره زمین شرده اسرت  باعث تغییر چهر

Khan, and Kraas 2011 (. های سازمان بهداشت جهرانی  داده

در  دهنرد شره یرک میلیرارد ن رر     در خصوص شهرها نران می

هرای  شنند، همچنین شریو  بیمراری  حاشیه شهرها زندفی می

مراتر  بیررتر   خطرناک و عالج ناپذیر در شهرهای بزرگ به

هرای  ری شرایط را برای تشلیل فعالیرت های شهاست و محیط

بدنی مهیا شرده و تمایل به مصرف غذاهای ناسالم را مرتر   

افزای  داده اسرت. برا افرزای  رونرد شهرنررینی در سراسرر       

سالمت  محیطی و موضوعات مربوط بهجهان، شرایط زیست

هرای  شهروندان به موضو  مهمی برای شهروندان، حکومرت 

 سررالمت عمررومی و اسررت. ملرری و محلرری تبرردیل فرررته    

عنروان یرک زمینره     در اواخر قرن بیستم بره  ریزی شهریبرنامه

ای شناخته شد شره برر مسراول و مررکالت     رشتهمطالعاتی بین

سالمت عمومی شهروندان و شرایطی شه در به وجود آوردن 

شنرررد انرررد تمرشرررز مررری  ایرررن مررررکالت نشررر  داشرررته  

(Freudenberg., Klitzman, and Saegert 2009, 23 .) 

تأثیر مکان بر سالمتی یکی از م اهیم افرلی دو موضرو    

مکان و سالمتی است و وضعیت محریط شرهری در سرالمتی    

 اسرررتسررراشنین از عوامرررل مهرررم و تأثیرفرررذار سرررالمتی   

(Barton and Grant 2011)    و ایررن بررا م هرروم سررالمت

سرررالمت زیسرررت شرررهری ارتبررراط مسرررتشیم دارد.  محررریط

 یهرا جام  با همه مؤل ره  یتشامل تندرس یشهر ستیزطیمح

ها با است اده از مؤل ه نی. اباشدیم یو اجتماع یروان ،یکیزیف

 شره یطرور . بهرندیفیو دور شکل م کینزد یهاشنندهنییتع

 ه،یررتغذ ک،یرربرره ژنت یفرررد سررط در  یدهنررده سررالمتشررکل

 یمبتنر  یها و انتخراب فررد  ها، ارز فرفت ،یزندف طیشرا

محریط  و  یعر یطب طیل دور بره محر  . عوامر فرددیبر خطر برم

 ،یاداقتصررر – یاجتمررراع تیوضرررع ،ی، غرررذا، انررررژمصرررنو 

 میرمسرتش یطور غشه به فرددیبرم یاسیس ستمیو س ییحکمروا

 (.Bai and et al. 2012) فذاردیتأثیر م یبر سالمت

های زیسرت بررر   ترین محیطعنوان یکی از مهمشهرها به

باشند ی تأثیرفذار میفورت مستشیم و غیرمستشیم بر سالمتبه

ترین جنبره تأثیرفرذار برر    عنوان مهمو ساختار فضایی شهر به

ساختار فضرایی نتیجره محرل    شود. سالمت شهری قلمداد می

سکونت، فعالیت، قیمت زمین، بازار شار، قوانین و مشرررات،  

یرابی  باشد. نحوه سرازمان ها و ... در طول زمان میزیرساخت

نده چگونگی عملکرد شهر و منطشره  شنساختار فضایی، تعیین

نحرروه دسترسرری، میررزان پایررداری   دهنرردهنرررانو در نتیجرره 

محیطی، عدالت اجتمراعی، سررمایه اجتمراعی، میرزان     زیست

باشد. درواقر  سراختار فضرایی    های فرهنگی و ... مینوآوری

توانررد منجررر برره افررزای  فوافررل میرران افررراد،  نامناسرر  مرری

یجره افرزای  جردایی و ت کیرک     ها و خدمات و در نتفعالیت

شننرررده، شررراه  شی یرررت نیرررروی شرررار و برررازار مصررررف

زیست و در نتیجه شاه  سط  شی یت زندفی فرردد  محیط

سرراختار فضررایی شررهر بررا   (.1315)دادا  پررور و آفررار پررور

هایی ازجمله تراشم شهری، بافت شالبدی، فضاهای باز مؤل ه

 غیررره  ونشررل، شرراربری اراضرری و  شررهری، سیسررتم حمررل  

ای از مجموعرره (.Saib et al. 2015سررت )بررسرری اقابررل

ریررزی سرراختار فضررایی شررهر شرره بررر اقرردامات افررلی برنامرره

انرد  باشرند عبرارت  زیست شهری تأثیرفذار میسالمت محیط

ی برررای فعالیررت جسررمانی، یهررا و فضرراهااز: طراحرری پررارک

ارتباط با طبیعرت، هروای پراک، دسترسری بره غرذای سرالم،        

سواری، نی و انسجام اجتماعی، مسیر دوچرخههای بدفعالیت

 یشاه  وابستگ های ورزشی، محیط ایمن،ترویت به فعالیت

ها و مبارزه با افزای  فازهرای  ، برابری در دسترسینیبه ماش

هرای  سراختار مسرکن و پرروژه    دیر تجدای و همچنین فلخانه

سررالمت هررای نررابرابریشرره ممکررن اسررت  ،یتوسررعه اقتصرراد

. بنابراین (Barton and Grant 2011هد )را شاه  د شهری

وجوی سالمتی شهروندان در محیط شرهری از طریرت   جست

هرای  ریرزی سراختار فضرایی شرهری، یکری از رسرالت      برنامه
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مسررراول از طررررف دیگرررر   ریرررزی شرررهری اسرررت. برنامررره

هرا  قدری دامنه پیداشرده است شه قلمرو آنمحیطی بهزیست

مررروزه مسرراول  شررود. ادیگررر برره مسرراول فنرری خررتم نمرری    

انرد و در شرل   محیطری عمیشراد دارای م هروم اجتمراعی    زیست

محیطرری ریررره در مسرراول فرهنگرری دارنررد و  مسرراول زیسررت

هرای فرهنگری یرک جامعره بایسرتی      منظرور پرذیر  بافرت   به

  فرررورت سررراختاری برررا موضرررو  برخرررورد نمرررود      بررره

 پیررفته امروزی مشتضیات . جهان(1311)ادهمی و اشبرزاده 

 نمونه این از مرارشت یکی طلبد،می را جدیدی انتظارات و

 جانبره همره  دخالت معنی است. مرارشت به واقعی انتظارات

 اجرایی و فیریتصمیم مراوره، همکاری، هم کری، از اعم

 امکران  شره  اسرت  محیطیزیست اقتصادی، سیاسی، امور در

وجرود   فعرالی  مرارشت، جامعه فرایند مدیریت در دهد تامی

 تحرول جردی   محتاج چیز هر از بی  مرارشت باشد. داشته

 فعالیت و به حضور نسبت جامعه جاری فرهنگ و ذهنیت در

 باشرد مری  محیطری مدیریت زیسرت  خافه مدیریت در عموم

هرای  (. مرارشت شهروندی در سازمان1313)فداقت نوری 

عنوان روشی مهم برای ارتشاء اجتماعی و اجتماعات محلی به

رسانی، شاه  میزان زای  خدماتشی یت محیط شالبدی، اف

شرده اسرت.    محیطی شهرها دیدهجرم و بهبود شرایط زیست

در دوران اخیر معیارهرای توسرعه و رشرد شرهر تغییرر شررده       

شود شره بهبرود شی یرت    یافته ارزیابی میاست. شهری توسعه

چیرز  محیط زندفی و سالمت شهروندان در آن مشدم بر همره 

محیطرری روحری و زیسرت  سرالمت جسرمی،   اسرت. توجره بره   

های اجتماعی است شره  فیری بستری از ظرفیتنیازمند شکل

تواند شارشردهای بسیار مؤثری برای در فورت موفشیت می

مررارشت   داشرته باشرد.  هرای پایردار   بهسازی و ایجراد محلره  

شهروندی و نش  شنرگران شهری در زمینه مدیریت محلری  

فی در شهرها و حت تعیین سرنوشت خود و آینده محیط زند

فرذاری  ریرزی و سیاسرت  عنوان رویکررد افرلی در برنامره   به

رو توجره بره   زیست شهری تبدیل فرته اسرت. از ایرن  محیط

رویکرد مررارشت شرهروندان و شنررگران شرهری درزمینره      

زیست شهری ضرروری اسرت.   مدیریت تحو ت آتی محیط

بنررابراین ارتبرراط بررین سرراختار فضررایی شررهر و مرررارشت      

زیست شهری هدف در زمینه ارتشاء سالمت محیطشهروندان 

دهرد شره در منطشره یرک     افلی ایرن پرژوه  را شرکل مری    

فیررد. درواقر  ایرن    شهرداری تهران مورد آزمرون قررار مری   

در محالتری  آیرا  پژوه  در پی بررسی این فرضیه است شره  

زیسرت  های ساختار فضرایی سرالمت محریط   شه از نظر مؤل ه

ن مرررارشت در حرروزه ارتشرراء میررزا ،وضررعیت بهتررری دارنررد

 ها با  است.زیست محله نیز در آنسالمت محیط

 روش پژوهش

 هدف شاربردی و بر اساس طرح نظر از پژوه  نیا

اساس  بر ،تیاست و ازنظر ماه تحلیلی -توفی ی تیتحش

 یو اشتراف یلیتحل ،ریزی مرارشتیبرنامه دیجد هایرو 

های فضایی تحلیل از یبیشه با است اده ترش شودمحسوب می

آوری اطالعات از جم  ی. برااست فرفتهانجام و ساختاری

شده شهروندان تکمیلاز  نظرسنجی با پرسرنامه ورو  

آوری اطالعات از رو  است. در این پژوه  برای جم 

شود. این رو  شامل ای است اده میپیمای  شتابخانه

ت، شت  ها، تحشیشات پژوهری، مشا نامهمطالعات پایان

شود. اطالعات های علمی می تین و فارسی و سایت

نامه از رو  پرس  موردنیاز در مطالعات میدانی با است اده

های فضایی و غیر شده است. همچنین داده آوریجم 

فضایی از مراشز رسمی شرور و ادارات مربوطه از جمله 

برداری شرور شهرداری، مرشز آمار ایران و سازمان نشره

 هیه فردیده است.ت

 مطالعه موردمحدوده 

محدوده موردمطالعه این پژوه  منطشه یک 

نمونه آماری  و محله است 26شهرداری تهران شه شامل 

 سالی  11پژوه  جهت تکمیل پرسرنامه افراد با ی 

شنند. برای ها زندفی میباشند شه در این محلهمی

اساس  برشه فیری از فرمول شوشران است اده شد نمونه

سال  11با ی  ن ر 221،111این رو ، با توجه به جمعیت 

( تعداد 1311شرور )سرشماری مرشز آمار  1311در سال 

 .ن ر است 313برابر با  شدهمحاسبهنمونه 
 

 

Nt .p.q / / /

Nd t .p.q / / / /

2 2

2 2 2 2
229980 1 96 0 5 0 5

383
229980 0 05 1 96 0 5 0 5
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 به اینکه محدوده مطالعه این پژوه  محالت با توجه       

 فیری با توجه جمعیت نمونه است. تهران منطشه یک شهرداری

 از محالت  هرشدامشود و سهم هر یک از محالت انتخاب می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 محدوده موردمطالعه (.1شکل )

 (نگارندگانمنبع: )

 مدل مفهومی پژوهش

در این پژوه  برای بررسی سؤا ت و فرضیات افلی 

 های مکانی،شده است: دادهتحشیت از سه نو  داده است اده 

 های حافل از پرسرنامه.های توفی ی غیر مکانی، دادهداده

 های افلی در این تحشیت از مناب  علمی مختلفشاخص

 شده است.آوریجم 

است. جمعیت و سهم هر  شدهمرخصاز تعداد شل نمونه 

 شده است. ( نران داده1) نمونه در هر محله در جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

های طبیعری و  امل همه مؤل هزیستی شهری شسالمت محیط

طرور مسرتشیم و غیرمسرتشیم برر     انسانی در یک شهر است شره بره  

(. همچنین Song et al. 2016است )سالمت شهروندان اثرفذار 

فذارنرد در  زیستی شهرها تأثیر مری عواملی شه بر سالمت محیط

باشرند  سطوح مختل ی از سط  جهانی تا سط  محلی مطرح مری 

(Musthafa, Leh, Omar, and Karuppannan, 2015  هسرته .)

و محیط اجتمراعی   افلی این مدل تحشیت حاضر، محیط فیزیکی

ای از وسریله مجموعره  بافرت شرهری بره    شننرده فیر تعراست شه 

فرفتره اسرت.   عوامل و بازیگران متعدد در سطوح مختلف شکل

هرای ملری و محلری، جامعره مردنی،      روندهای جهانی، حکومرت 

در آن  یای را شره عوامرل محلر   زمینره  بازار و بخ  خصوفری، 

 طیدر محر  تیمداخالت حاشم دهند.شنند، شکل میمی تیفعال

را در  یشرهر نظرام مردیریت   و  یهای ملر شنندهتعیین دیبا یشهر

شرار   طیو محر  یزنردف  طیتال  شنند ترا محر   دیو با رندینظر بگ

 نرردیای شرره شررامل فرا واسررطه ینرردهایفرا نیو همچنرر یشررهر

  مورد توجه قرار دهد.را هستند سالمت و دان   یاجتماع

 (. جمعیت و تعداد نمونه در محالت منطقه یک شهرداری تهران1ل )جدو

 منبع: )نگارندگان(
 

تعداد 

 نمونه
 محله جمعیت

تعداد 

 نمونه
 محله جمعیت

تعداد 

 نمونه
 محله جمعیت

 فالب دره 12311 11 هافلشهرک  2615 2 تجری  15331 13

 دربند 11216 11 داراباد 12213 11 حکمت 33661 31

 زع رانیه 22221 25 شاشانک 22111 25 قیطریه 23222 21

 ولنجک 25112 22 نیاوران 1315 1 چیذر 12562 15

 اوین 5622 5 جماران 2155 6 آبادرستم 11151 11

 محمودیه 2152 2 بوعلی حصار 12151 11 اراج 15221 13

 سوهانک 25131 22 جوزستان 12511 11 ازفل 21566 11

 محالتی شهید 25152 23 زاده قاسمامام 11261 12 درشه 5151 5

 شهرک ن ت 22355 21 باغ فردوس 11355 16   
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زیسرت  شره محریط   مردل م هرومی ایرن اسرت     نیر ا فرض

و  یاقتصراد  ،یاجتمراع  ،یکر یزی)ف همه جوان  آندر  یشهر

  ایر  میطرور مسرتش  ، بره اقررار سراشن در شرهر   ( بر تمرام  یاسیس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 هررای اجتمرراعی، اقتصررادی، محیطرری فضررایی و  شرراخص
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فذارد.  زم به ذشر است شه مداخالت تأثیر می ،یمغیرمستش

 یو شررهر یملرر ،یجهرران یدیررشل تحررت تررأثیر بررازیگران زیررن

 (.Kjellstrom 2007باشند )می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

( 2هرا در جرردول) هرای آن مررارشت شرهروندی و زیرشرراخه  

 شده است. نران داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های پژوهش(. معیارها و شاخص2جدول )
 

 Dahlgren and Whitehead 1991, London Health Commission 2008, Hancock 2002, Mahdi et al. 2016, Ministry of) منبع:

Health 2009, Song et al. 2016 and WHO1999) 
 

 هاشاخص معیار

 های اجتماعیشاخص
 جمعیرت ی، دانرگاه التحصیالنفارغ، تیجمع تعداد، خانوار اندازه، اقامت مدت، التیتحص، تیجنس، سن

 واردشده مهاجران، باسواد جمعیت، سوادبی

 ای اقتصادیهشاخص
خرانوار   تعرداد ، خانوارها نهیهز، مسکن تیمالکی، خانوار دارا تعداد، درآمد، کارانیتعداد ب، تعداد شاغالن

 خودرو یخانوارهای دارا تعداد، موتورسیکلت یخانوارهای دارا تعداد، مستأجر

 هایشاخص

 فضایی -محیطی 

، نیزمر  سررانه ، ناخرالص  ترراشم ، متررو و اتوبروس   ستگاهیبه ا یکینزد، مارستانیبه ب یکینزد، کیتراف زانیم

بره   یدسترسر ، بره درمانگراه   یدسترسر ، بره خانره بهداشرت    یدسترسی، به مراشز ورزش یکینزد، ربنایز سط 

یی، به مدرسه راهنما یدسترس، به دبستان یدسترس، شده یدرختکار یبه فضا یکینزد، سبز یپارک و فضا

، شرری، حمرام و توالرت   لولره بره آب  یدسترسر ، رسانیبکه آببه ش یدسترس، به شبکه فاز طبیعی یدسترس

 بنزینبه پمپ یدسترسو  یبه مراشز خدمات عموم یدسترس، به استخر یدسترس

 آگاهیهای شاخص

 شهروندی مشارکتو 

و سررمایه   پرذیری مسئولیتی، زیستمحیط رفتاری، زیستمحیط یشهروند دان ی، زیستمحیط یفرد یآفاه

 اجتماعی
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 (. مدل مفهومی تحقیق2شکل )

 (نگارندگانمنبع: )
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 روش پژوهش

نطشرره یررک جهررت شررناخت الگرروی سرراختار فضررایی م  

هرای اقتصرادی،   فورت یکپارچه شاخصشهر تهران بهشالن

. ایرن شرار   فیرنرد اجتماعی و شالبدی موردبررسری قررار مری   

 در محرررریط  CommunityVIZافررررزار وسرررریله نرررررم برررره

افرزار همره   فیررد. ایرن نررم   انجام مری  1)آرک جی آی اس( 

 فرورت یکپارچره مرورد   بره را مکرانی  های مکانی و غیرر داده

ای شه بر اساس شناخت ساختار فونهبه ،دهدرار میبررسی ق

هردف افرلی در ایرن مرحلره     شره  فضایی سازفاری محالت 

 زیسررت سررالمت محرریط هررای مربوطرره برره  شرراخصاسررت، 

برر اسراس الگوهرای     موردمطالعره شند و منطشره  بندی میرتبه

 شند.بندی میساختار فضایی سالم فروه

سررالمتی در  بعررد از شناسررایی الگوهررای سرراختار فضررایی

 منطشه یک شهرداری تهران، میزان مررارشت شرهروندان در  

وسریله پرسررنامه   زیست شهری بهارتشاء سالمت محیط زمینه

ای شه باید بدان اشراره شررد   فیرد. نکتهموردبررسی قرار می

فورت ها بهپرسرنامه ،این است شه با توجه به وسعت منطشه

خواهند شرد. سرپ    مند در نشاط مختلف منطشه تکمیل مکان

الگروی   آرک جری آی اس نتایج پرسرنامه در  واردشردنبا 

فرردد. سرپ    فضایی مرارشت در منطشره نیرز شناسرایی مری    

ارتباط برین الگروی سراختار فضرایی منطشره یرک شرهرداری        

تهران با الگوی مرارشت شهروندی در منطشه مرورد مشایسره   

 فیرد.قرار می

 هابررسی داده

 ی منطقه یکشناسایی ساختار فضای

 الگوهرای  در منطشره یرک   فضراوی  -شالبردی  سراختار 

 فرورت بره  الگوهرای متنرو    این پذیردمی فورت مت اوتی

 انردامواره  و غیررمنظم  یهرا فررم  دارای یرا  و منظم و هندسی

 و طبیعری  عوامرل  مختلرف  فیری الگوهرای شکل در هستند.

 و فرهنگی هایویژفی و مختلف شارشردهای نیز و مصنو 

 .است تأثیرفذار اقتصادی واجتماعی 

 
 

 (. ارتباط بین ساختار فضایی منطقه و عوامل مؤثر بر آن3شکل )

 (نگارندگانمنبع: )
 

 

در این بخ  از پژوه  جهت شناسایی ساختار فضایی  

زیسرت شرهری   منطشه یک شهرداری تهران بر اسراس محریط  

هررای اقتصررادی، اجتمرراعی و ای از شرراخصسررالم، مجموعرره

فیرند. برای ورت یکپارچه موردبررسی قرار میفشالبدی به

هرای  های ثانویه برای هر شدام از این شاخصاین منظور داده

و بر اساس افول و معیارهای  شدهیآورجم محله  26برای 

زیست سالم شهری، ایرن محرالت نسربت بره همردیگر      محیط

 اند.مشایسه شده

و  ابترردا بررر اسرراس معیارهررای غیررر فضررایی )اجتمرراعی    

قتصادی( محالت نسبت به همردیگر مشایسره شردند. منطشره     ا

حاشم برای این شار مبانی نظری و افول حاشم برر سرالمت   

زیست شهری است. بررای نمونره محالتری شره تعرداد      محیط

شرررده و دارای مرردرک دانرررگاهی  افررراد باسررواد، تحصرریل 

ها ای شه تعداد افراد این شاخصبیرتری باشد نسبت به محله

هرررای اجتمررراعی سرررالمت ، از نظرررر شررراخصشمترررر باشرررد

زیست شهری وضعیت بهتری را دارا است. در جردول  محیط

 هرررای ( محرررالت منطشررره یرررک برررر اسررراس شررراخص    3)

 اند.اقتصادی نسبت به همدیگر مشایسه شده -اجتماعی
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 ی محالت منطقه یک شهرداری تهراناقتصاد -یاجتماع هایشاخص(. 3)جدول 

 (نگارندگانمنبع: )
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7403  ب     22992 6580 1187 5587 1436 20208 526 4708 4286 7362 7049 3585 2460 1679 7173 1294
     6389 19129 5570 1112 4479 1115 17059 397 3841 3861 6323 6055 2841 2025 1049 6135 830
        12404 36291 10876 1455 12571 1067 33101 381 8956 8603 12309 10987 5583 2906 650 12169 1171
11925   ج  37363 10569 1624 13374 764 34833 333 9392 9117 11819 10846 5017 3131 748 11699 787
    4146 19896 3643 658 5473 633 15067 106 3191 3167 4066 3844 1499 1161 357 4028 271

       6696 19109 5646 786 6757 493 17192 202 4673 4527 6628 5414 3394 1658 306 6493 546
      11767 40739 11513 1494 11844 522 37934 753 9857 9595 11726 9278 5631 3800 968 11302 257

13962   ک            50243 13388 1797 14234 916 47044 1150 11762 11868 13919 13127 7417 3777 832 13841 359
13957   ک     46048 13072 2348 12237 1454 42273 1015 10736 10672 13818 13570 6280 4990 1280 13685 563
5368   ک      17559 5693 1101 4076 593 16087 373 3907 3809 5280 5183 2266 2050 775 5225 216
       7971 25073 8051 1003 6809 812 22695 464 5832 5656 7870 7530 3457 2708 995 7811 469
      15619 48767 15224 1934 15352 1264 44799 657 12053 11476 15496 14305 5992 4445 1268 15365 1037
       8202 24770 7178 1239 7914 783 22999 454 5876 5467 8125 7681 2961 2331 617 8025 824
      4617 13701 3752 674 4548 427 12750 209 3410 3283 4585 4407 2025 1254 341 4510 396

         8754 26445 7706 1157 9078 646 24672 353 6658 6325 8706 7845 3338 2266 519 8615 891
       11231 33043 9421 1442 11775 790 30968 421 8508 8163 11199 10586 4349 3244 669 11063 844

              11191 33006 9454 1636 11396 862 30897 436 8281 8144 11142 10764 4810 3268 701 10997 766
10812  غ     س 31193 9339 1336 11976 654 29072 277 8165 8006 10707 9650 4500 2711 436 10501 864
12603 ج    36751 10792 1670 12883 1224 33705 462 9091 9079 12532 11696 5075 3605 684 12179 928
    18632 54957 15616 2778 16951 1972 50741 942 13127 12746 18556 17983 7113 5724 1600 18249 1263
      14925 44029 12484 2071 14512 1299 40636 725 10968 10632 14822 14154 5647 4435 1015 14621 1139
چ    12907 37978 10789 1649 12250 1067 35400 511 9603 9201 12852 12332 5319 3650 1046 12630 948

13234     آ    41436 13033 1411 13598 825 38274 488 10539 10188 13177 12688 5799 3305 954 13031 706
9463   ج 30999 10349 1127 9349 609 27976 478 7750 7518 9414 9252 2965 2812 586 9349 297
13674   ل 47375 14698 1765 12317 1155 42739 728 10905 10600 13540 11011 3672 4109 955 13351 616
    2102 13800 2008 352 2494 713 9173 144 1262 1247 2046 1332 514 840 460 2000 269
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دهد شه محالت مرشرزی منطشره یرک از نظرر     نتایج نران می

زیسرتی  طاقتصرادی سرالمت محری    –هرای اجتمراعی   شاخص

وضعیت بهتری دارند. محالتی ازجمله جوزسرتان، حکمرت،   

و محالتری ماننرد درشره،     3و  2، 1هرای  قاسرم رتبره   زادهامام

به خرود   را 25و  25، 26های رتبه هافلسوهانک و شهرک 

ی محرالت را برر اسراس    بندرتبهاند. نشره زیر اختصاص داده

ی را زیسرت اقتصادی سرالمت محریط   –های اجتماعی شاخص

 دهد.نران می
 

 
 

 های بندی محالت بر اساس شاخص(. رتبه4شکل )

 زیستیاقتصادی سالمت محیط –اجتماعی 

 (نگارندگانمنبع: )
 

سپ  جهت ارزیابی ساختار فضایی محالت منطشه یرک  

های مکرانی مربوطره در   های فضایی، دادهبا توجه به شاخص

یک پایگاه داده قرار داده شد و سپ  میزان برخورداری هرر  

سررالمت برره خرردمات مربرروط برره یررک از محررالت بررا توجرره

زیستی ازجمله بیمارستان، مراشرزی ورزشری، خطروط    محیط

بنردی مربوطره   و ... تعیرین فردیرد و رتبره   ونشل عمومی حمل

بررا ابررزار  2آرک مررپایررن شررار در محرریط  ؛ شررهانجررام شررد

CommunityVIZ     دهرد شره   انجام فرفرت. نترایج نرران مری

ونشرل عمرومی   بخ  مرشزی و محرور حمرل   محالتی شه در

. محالت جوزستان، حکمت دارندقرار دارند وضعیت بهتری 

ت درشرره، ازفررل و و محررال 3و  2، 1هررای و جمرراران رتبرره

انرد.  را بره خرود اختصراص داده    25و  25، 26سوهانک رتبه 

هررای فضررایی سررالمت بنرردی محررالت از نظررر شرراخصرتبرره

 است. شدهدادهنران ( 5شکل )زیست شهری در محیط

 
 

 

 هایشاخصبندی محالت را بر اساس رتبه(. 5شکل )

 زیستیفیزیکی سالمت محیط –کالبدی 

 (نگارندگانمنبع: )
 

مرحله بعدی جهرت شناسرایی الگوهرای افرلی سراختار       در

 هرررررای فضرررررایی منطشررررره یرررررک مجموعررررره شررررراخص   

فررورت یکپارچرره در بررین اقتصررادی و فضررایی برره –اجتمرراعی 

از ترشیر    گرر یدعبرارت بره فیرد. محالت موردسنج  قرار می

سرراختارهای افررلی شناسررایی شرردند.  (5( و )5شررکل )دو نشررره 

های سرالمت  حالت بر اساس شاخصاز م هرشدامای شه فونهبه

زیستی امتیاز نهایی را شس  شردند. سپ  از طریرت ابرزار   محیط

Fishnet  الگوی فضایی محرالت بره دسرت آمرد      مپآرک در

، 3و تحلیل شکست طبیعی شدهشس شه بر اساس امتیاز طوریبه

انرد از فضرای شرامالد    الگوی فضایی شناسایی شدند شه عبارت 5

فرهنگی(،  –تاریخی(، سالم )مرشزی –هستانیساختار شو)سالم 

 و ناسرررررالم  شررررردهیزیرررررربرنامررررره –نوسررررراز)متوسرررررط 

الگوهای سراختار فضرایی    (6شکل )پیرامونی(. نشره  –)روستایی

 دهد.سالمتی در منطشه یک شهرداری را نران می
 

 
 یشهردار کیدر منطقه  یسالمت ییساختار فضا یالگوها(. 9شکل )

 (نگارندگانمنبع: )



 

 سالمت محیط زیست شهری: از ساختار فضایی شهر تا مرارشت شهروندی 

  )نمونه موردی: منطشه یک شهرداری تهران(

9 

 زیست شهریمشارکت شهروندی در ارتقاء سالمت محیط

جهت بررسی میزان مرارشت شرهروندان در سرط  محرالت    

زیسرت شرهری از چهرار    منطشه یک درزمینه ارتشاء سالمت محیط

محیطری، رفترار   محیطری، آفراهی زیسرت   شاخص دانر  زیسرت  

محیطی و مرارشت نهادی است اده شده است. نتایج تحلیرل  زیست

 شرره سررط  معنرراداری .دهرردنررران مرری 5واریرران  تحلیررل آزمررون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بین محالت منطشه یک تهران از نظر چهار شراخص مررارشت   

دهد شه محالت از است و این نران می %5شهروندی شمتر از 

زیسرت شرهری   نظر میزان مرارشت در ارتشراء سرالمت محریط   

 حلیرل واریران   ت( نتایج آزمرون  5مت اوت هستند. در جدول )

 نران داده شده است.

   

 زیستیهای سالمت محیطبر اساس شاخص ANOVA(. نتایج آزمون 4جدول )

 (نگارندگانمنبع: )
 

   ANOVAآزمون 

 

مجموع 

 مجذورات

 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات

 Fمقدار 

سطح 

 معناداری

 یمحیطدانش زیست

 355/1 155/1 311/1 11 312/3 بین محالت

   261/1 61 515/16 هلدرون مح

    22 111/11 شل

 یآگاه

 محیطیزیست

 111/1 263/1 512/1 11 516/5 بین محالت

   221/1 61 135/12 درون محله

    22 551/22 شل

 محیطیرفتار زیست

 332/1 156/1 552/1 11 152/5 بین محالت

   312/1 61 122/22 درون محله

    21 215/22 شل

 یمشارکت نهاد

 131/1 161/2 511/1 11 513/2 بین محالت

   211/1 51 163/12 درون محله

    21 256/23 شل
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در ایررن بخرر  الگرروی فضررایی مرررارشت شررهروندی در      

شهری در منطشه یرک شناسرایی    زیستارتشاء سالمت محیط

مررارشت بره    چهرار شراخص  این شار از ترشیر    فردید شه

دهررد شرره مرررارشت  دسررت آمررده اسررت. نتررایج نررران مرری  

 ار برا ، برا ،   شهروندی از پنج الگوی افلی مررارشت )بسری  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زیسررت بعررد از شناسررایی الگرروی فضررایی سررالمت محرریط

شهری در منطشه یک و الگوی مرارشت شهروندی در ارتشراء  

زیست شهری، به بررسی ارتباط این دو موضو  سالمت محیط

هرای  شود. برای این شرار همبسرتگی برین شراخص    پرداخته می

زیسرت شرهری   ت محریط مرارشت شهروندی و وضعیت سالم

 در بین محالت موردسنج  قرار فرفت.  

دهد شه بین شاخص ساختار فضایی سرالم  نتایج نران می

محیطرری، آفرراهی  هررای دانرر  زیسررت  شررهری و شرراخص 

 محیطی همبستگی وجرود دارد.  محیطی و رفتار زیستزیست

 

شره  طروری شنرد. بره  متوسط، پایین و بسیار پایین( پیروی مری 

طشرره بیرررتر درزمینرره ارتشرراء سررالمت    محررالت مرشررزی من 

محرالت پیرامرونی    ؛ وشنندزیست شهری مرارشت میمحیط

الگوی فضایی مرارشت ( 2شکل )شمتر مرارشت دارند. در 

 شهروندی در منطشه یک نران داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شه هر چه یرک محلره دارای سراختار فضرایی سرالم     طوریبه

 محیطری بهترری دارد.  تار فردی زیستباشد میزان دان  و رف

دهد شه بین مرارشت فروهری  همچنین نتایج دیگر نران می

در قال  مؤسسات و نهادهای محلی و ساختار فضرایی سرالم   

( میررزان 1محلره ارتبرراط معنراداری وجررود نردارد. در شررکل )   

هررای مرررارشت همبسررتگی بررین سرراختار فضررایی و شرراخص

ست شرهری نرران داده   زیشهروندی در ارتشاء سالمت محیط

 شده است.

 

 

 

 
 

 (. الگوی فضایی مشارکت شهروندی در منطقه یک7شکل )

 (نگارندگانمنبع: )
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 گیرینتیجه

زیست شهری و به دنبال آن سالمتی انسان سالمتی محیط

هرای  هرای افرلی سرازمان   ترین دغدغهشهرنرین یکی از مهم

زیسرت شرهری   جهانی، ملی و محلری اسرت. سرالمت محریط    

ف ها و متغیرهای مختل ی در سرطوح مختلر  تحت تأثیر مؤل ه

عنوان یکری از  است. امروزه سازمان و ساختار فضایی شهر به

زیسرت شرهری و   شننرده سرالمتی محریط   عوامل افلی تعیرین 

شرود. درواقر  سراختار فضرایی     سالمت شهروندان قلمداد می

شهر شه ناشی از نیروهای مختلف خرارجی و داخلری اسرت،    

عنوان یکی از نیروها و عوامل افلی سالمت شهری و خود به

بنرابراین سراختارهای   ؛ شنرد قر  برازی مری    مت انسرانی  سال

زیسررت شررهری فضررایی مت رراوت شررهری بررر سررالمت محرریط

 باشند. تأثیرفذار می

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

هرای فرردی و اجتمراعی در مرورد     از طرف دیگر دغدغه

سالمتی، موضو  و بحث مرارشت شهروندان درزمینه ارتشاء 

ای شه ساختار فونهشند بهتشویت می زیست راسالمت محیط

سراخت  عنروان یرک محریط مصرنو  و انسران     فضایی شهر بره 

زیسرت شرهر و   طور مسرتشیم و غیرمسرتشیم سرالمت محریط    به

دهد. از طرف دیگر سالمت شهروندان را تحت تأثیر قرار می

خرررود مررررارشت شرررهروندان درزمینررره ارتشررراء سرررالمت    

ار فضرایی شرهر   زیست شرهری نیرز تحرت ترأثیر سراخت     محیط

دهرد شره هرفونره اقردام     است. نتایج این پژوه  نرران مری  

زیست شهری در سط  محالت درزمینه ارتشاء سالمت محیط

نیازمند دو مشوله افرلی افرالح و مردیریت سراختار فضرای      

ای شره  فونره شهری و تشویت مرارشت شرهروندی اسرت بره   

 

 
 

 زیست شهریهای مشارکت شهروندی در ارتقاء سالمت محیط(. همبستگی بین ساختار فضایی و شاخص8شکل )

 (نگارندگانمنبع: )

 



 

    1316 زمستان ،1، شماره دوم، سال فصلنامه توسعه پایدار شهری

  

 

12 

ان مررارشت شرهروند   با افرزای   سالم شهری ییساختار فضا

زیست شهری همبستگی مثبرت  رزمینه ارتشاء سالمت محیطد

بنابراین بهبود بسترهای محیطی و فضاهای سالم شهری ؛ دارد

ها درزمینه سالمت تواند در مرارشت آنبرای شهروندان می

زیست شرهری شمرک شننرده باشرد شره درنهایرت بره        محیط

 زیست شهری منجر خواهد شد.پایداری سالمت محیط

 هانوشتپی

1- ArcGIS 

2- Arcmap 

3- Natural Break 
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 چکیده

مواره مورد تأکید محققان و منظور مدیریت مطلوب و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان های و تعلقات اجتماعی بهاحیاء هویت محله

تواند در جهت ای میمندی محلهگر و تأثیرگذار بر احساس هویتکارشناسان شهری بوده است. بررسی و شناخت عوامل مداخله

شهرهای امروزی با فضای حل معضل بحران هویت در شهرها و محالت امروز کارساز باشد. شهروندان ساکن در محالت کالن

 دست های سنتی خود را ازها محله بخشی از شهر محسوب شده است. محله ویژگینیستند و در تصویر ذهنی آنمحله خود مأنوس 

هویتی و سرگردانی را بر انسان ساکن در آن القاء کرده است. تالش اصلی در این پژوهش شناسایی داده و همواره احساس بی

 صورت ی عوامل صورت گرفته است. روش تحقیق بهبندعوامل مؤثر بر هویت بخشی در محالت شهری و اولویت

پژوهش از طریق  هایای و میدانی صورت گرفته است. دادهصورت کتابخانهآوری اطالعات بهتحلیلی است و جمع –توصیفی 
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 مقدمه   

هویت برگرفته از صفات و مشخصات جوهری هر شیء 

واسطه وجوهی همچون تمایز و یا شخص یا شهر است که به

تشابه، تداوم و تحول، وحدت و کثرت، شخصیت پیدا 

(. بحران هویت یا 39 ،1932 )شماعی و پوراحمد کندیم

زندگی انسان  یهاان یکی از بحرانعنو به هویتییاحساس ب

امروز در بسیاری از قلمروهای آن و غالب جوامع مشاهده 

 یابخشی محلههویت روینا (. از97، 1931زاده )نقی شودیم

عنوان مقدمه موضوع تقسیمات کالبدی شهر و چگونگی به

مراتب آن، به ضرورتی عمده در مباحث  ابعاد و سلسله

(. از 1933 نژاداست )سبحانی شده یلدشهری تب یزیربرنامه

و طراحی شهری از آن  یزیرطرفی مفهوم محله در برنامه

 توانیکه با هویت بخشی به آن م یابدیروی جایگاه ویژه م

حس جا و هویت شهروندان را  ینوعحس تعلق به مکان و به

 دور یها(. از گذشته93 ،1931پورتقویت نمود )برک

حیات  یهاعنوان سلولرها، بهمحالت مسکونی در شه

اند. ها بودهشهری دارای نقش اساسی در زندگی ساکنان آن

برای  ییهابا توجه به اینکه درگذشته محالت شهری، مکان

قومی، نژادی، مذهبی،  هاییژگیگردآمدن افراد با و

اند، به دنبال تجمع اقتصادی، اجتماعی و ... مشترک بوده

 آن مشترک و در یک محدوده، یهایژگیبیشتر افراد با و

 بودیم یاشده بخش از شهر دارای هویت خاص و شناخته

   . گردیدیاطراف م یهاکه سبب تمایز آن از دیگر بافت
 

همین عامل در آن محدوده سبب ایجاد فضاهایی با 

که بافت آن را نیز از  شدیکارکرد و عملکردهای خاص م

. وجود یک شیوه دگردانیاطراف متمایز م یهامحدوده

زندگی خاص در میان افراد ساکن در یک محله معموالً به 

ایجاد اهداف و عالیق مشترک در میان ساکنان یک محله، 

. در چند دهه اخیر، با تغییرات شگرف در شیوه انجامیدیم

زندگی در ساختار محالت نیز تغییرات اساسی ایجاد گردیده 

که غیر از تفاوت  اندههایی به وجود آمدمحلهاست. امروزه 

در اسمشان، هیچ ویژگی متمایز دیگری نسبت به هم ندارند. 

چنان وضعی را به معیوب آن یهااین سیر نادرست و حرکت

جدید شهری، ویژگی  یهاوجود آورده است که در بافت

، همچون روابط ییهاسنتی محله از بین رفته و ارزش

و حتی در بعضی  باخته همسایگی، آرامش و ... همگی رنگ

جدید مانند فاز، بلوک و ... جای اسم محله  یهاموارد، اسم

را به خود گرفته است. نتایج حاصل از پژوهشی که توسط 

گرفته است، نیز بیانگر آن است که انجام( 1931) یهودسن

گسست موجود در ساختار فضایی محالت امروز و از بین 

فتن ساختار رفتن هویت کالبدی محدوده سبب از بین ر

اجتماعی پیوسته میان ساکنان و کاهش ارتباطات و تعامالت 

انسانی که در جامعه  رسدیبه نظر م .میان مردم گردیده است

 یخوب، دارای هویت چندگانه است و بهکندینوین زندگی م

در  یاباید شناخته شود؛ بنابراین برای بازیابی هویت محله

 حققای فرایندی است که تامروز، نیاز به اجر یشهرهاکالن

یک آن در درازمدت متصور است و مستلزم همکاری و تشر

 مختلف ابعاد در یاحرفه –مختلف علمی یهاگروه مساعی

به محالت  بخشی هویت امکان. است انسان یشناسشناخت

 علوم اجتماعی است. یمهم در مباحث امروز یهااز مقوله

جواب بدهد  سؤال لذا این پژوهش سعی دارد تا به این دو

در هویت بخشی به محالت کدام است؟ و  مؤثرکه عوامل 

ای یرگذار در پیدایش هویت محلهتأثیک از عوامل  کدام

تا پس از  یر را دارد؟تأثبیشترین  مطالعه موردمحدوده 

 بندی گردند.شناسایی این عوامل، اولویت

 پژوهشپیشینه 

در  ( به مسئله بحران عقالنیت1321) 2ماکس وبر

. وی تفوق یافتن عمل کندیشهرهای جدید غربی اشاره م

را در مقابل  یتغااجتماعی مبتنی بر عقالنیت معطوف به

عمل اجتماعی معطوف به ارزش یا عمل صرفاً عاطفی یا 

که برای درک  داندیم ییهاصرفاً سنتی را ازجمله نشانه

صنعتی موجود در  دارییهشهرنشینی جدید با تمدن سرما

؛ بنابراین، شوندیهای بزرگ امروز به کار گرفته مشهر

وبر نسبت به شهرنشینی بر محور  یشناخترویکرد جامعه

ساالرانه قرارگرفته است  اصلی عقالنیت یافتگی دیوان

ای گانه، معیارهای هفت(1931)9(. لینچ171 ،1939 ی)فکوه

: کندیذکر م یاخوب شهری و محله زیستیطرا برای مح

 ،انطباق خوب فرم بر عملکرد ،قابلیت درک ،ستقابلیت زی
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 ،کارایی ،قابلیت کنترل و مراقبت و نظارت ،دسترسی مناسب

 هاییابانعدالت. لینچ خصوصیات یک محله با هویت را خ

و سهولت  یراحتکه به داندیآرام و ایمن و خدمات روزانه م

در دسترس قرار گیرد و چنانچه ضرورت نظارت احساس 

 سیاسی در آن به وجود آورد  یهاشکل شود، بتوان

(. بهزادفر معتقد است برای شناخت 911 ،1931)بحرینی 

سازنده شخصیت آن شهر را  یهاهویت یک شهر باید مؤلفه

شخصیت یک شهر را همانند شخصیت  یهاشناخت. او مؤلفه

داند انسانی دارای دو بعد عینی یا کالبدی و ذهنی و روحی می

یق سه محیط طبیعی، مصنوع و انسانی از توان از طرکه می

قاسمی و نگینی  (.17 ،1931همدیگر تفکیک نمود )بهزادفر 

( در پژوهشی تحت عنوان بررسی تأثیر بافت محالت 1933)

در شهر  یابر هویت اجتماعی، با تأکید بر هویت محله

اصفهان به این نتیجه رسیدند که سطح بافت محالت بر 

. همچنین سطح گذاردیتأثیر م یاهویت اجتماعی محله

متغیر نفوذپذیری و سطح متغیر درهم تنیدگی بر احساس 

آباد و همکاران در تأثیر دارد. جهانی دولت یاهویت محله

( در پژوهشی تحت عنوان سنجش میزان هویت 1932سال )

تهران  7با تأکید بر نقش نهادهای مردمی در منطقه  یامحله

که احساس تعلق و حساسیت به دست یافتند  یجبه این نتا

مطالعه چندان پررنگ و  محله در بین شهروندان منطقه مورد

علل این موضوع فقدان  ینترقبول نیست. یکی از مهمقابل

تعامل سازنده بین نهادهای مردمی و شهروندان در این منطقه 

انتظارات شهروندان منطقه از نهادهای مردمی همچنین است. 

توجه ها قابلمحله بخشیتمل هودر خصوص تقویت عوا

تحت  یا( در مقاله1932محسنی و همکاران در سال ) است.

قدیمی شیراز  یهاعنوان بررسی تطبیقی عناصر کالبدی محله

کاررفته در طراحی به این نتیجه رسیدند که اصول به

تاریخی شهر شیراز به اصول پایدار این رویکرد  یهامحله

 سازییدخلی را برای بومنزدیک است. این پژوهش م

تواند به که می دهدیارائه م دست ینا رویکردهایی کارا از

مسکونی کمک شایانی کند. وحیدا  یهاافزایش امنیت محله

تحت عنوان ساخت و  یا( در مقاله1931و نگینی در سال )

به این نتیجه رسیدند که  یایابی مقیاس هویت محلهاعتبار

ها، مقیاس هویت بر ارزش آنعاملی و شاخص  یهامدل

 ،است یریگقبولی برای سنجش و اندازهمقیاس قابل یامحله

بخشی محالت در هویت مؤثربنابراین شناسایی عوامل 

یر بسزایی در ارتقای هویت و تأث هاآنبندی شهری و اولویت

کیفیت محالت شهری خواهد داشت؛ بر همین اساس این 

بخش ت عوامل هویتمقاله سعی دارد تا در گام نخس

بندی یتاولومحالت شهری را شناسایی کرده و سپس به 

 این عوامل بپردازد.

 مبانی نظری پژوهش

 یتهو

نظر لغوی به معنی هستی، وجود، ماهیت و  هویت از

شده که اشاره  گرفته« هو»سرشت است و ریشه آن از واژه 

، نهایت و کمال مطلق دارد و موجب شناسایی و یتغا به

(. در 7 ،1939)میرمحمدی  شودییز فرد از دیگری متما

همانندی،  فرهنگ آکسفورد، هویت ازلحاظ معنایی برابر با

برابر با شرایط  یلحاظ مفهوم است و از همانیینهمسانی، ا

مشخص و تصریح اشخاص یا اشیا است. شیخاوندی هویت 

: هویت مبین کندیتعریف م« وجه تشخص»تأکید بر  را با

صایصی که امکان تعریف صریح یک شیء یا مجموعه خ

 (.3 ،1931)شیخاوندی  آوردییک شخص را فراهم م

المعارف علوم اجتماعی ذیل واژه هریدر دا (1971) یساروخان

منظور تحقق یکتایی کوشش فرد به هویت چنین آورده است

خویشتن است در شرایطی که در حال شکل دادن به رفتار 

نظر گافمن، فرد بین من در شرایط به  سانینبد .خویش است

هویت  (.129 ،1971موجود و من واقعی قرار دارد )ساروخانی 

 اشینگرش هر انسان در محیط زندگ کنندهیینمحیط، تع

. در کندیاست. هویت در انسان انگیزه و نشاط ایجاد م

 شانیهمه افراد با یکدیگر و محیط زندگ هویتیفضای ب

 (.91 ،1939 بیگانه هستند )میرمحمدی

 یامحله یتهو

پاکزاد، بخشی از شخصیت وجودی هر انسان که هویت 

داند که خود را با آن سازد، مکانی میفردی او را می

. او معتقد است انسان شناساندیو به دیگران م شناسدیم

کند، خود را متصل به مکانی درباره خود فکر می کهیهنگام
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آن مکان را بخشی از  کند وداند که در آن زیست میمی

رابطه عمیقی وجود  اشی، میان فرد و زندگشماردیخود م

تعبیر  «به خود همانی با فضا»دارد که پاکزاد از این رابطه با 

، هویت را اصفهانی (. قاسمی111 ،1931کند )پاکزاد می

داند، بلکه آن را حاصل یک پدیده نمی هاییژگیو ءجز

کند. بر د ارزیابی تعریف میتوافقی میان فرد و پدیده مور

آن به انسان  یکسراین مبنا، هویت مفهومی نسبی است که 

 شود و سر دیگرش در محیط تعریف می گرددیبرم

مندی یک (. او شرایط هویت71 ،1939 ی)قاسمی اصفهان

شمرد: تعلق مکانی ساکنان محله به برمی ترتیبینامحله را به

ذهن ساکنان از محله  که در یاشان خاطرهمحیط زندگی

خاطرات جمعی که در حافظه جمعی  ،است ماندهیبرجا

است. او نسل بی خاطره را  ماندهی جا ساکنان از محله بر

خاطر افراد به محله حس تعلق ،داندمی ریشهینسلی ب

در تعریفی دیگر، هویت مکان، بخشی از هویت  خودشان.

مستقیم  شود. هویت مکان براثر تجربهشخصی تعریف می

یابد؛ بنابراین، بازتابی از وجوه محیط فیزیکی رشد می

اجتماعی و فرهنگی مکان است. رابطه میان انسان و مکان 

دوطرفه است، زیرا کنش و خواست انسانی معنی را به فضا 

نیز ( 1931)افروغ (. Walmsley 1990, 64)سازد مرتبط می

مکانی بیان  سیمای فیزیکی فعالیت و معنا را مواد خام هویت

کند که دیالکتیک میان این سه روابط ساختاری این می

که به دو مؤلفه  ییسازد. به اعتقاد او انسان بامعناهویت را می

دیگر هویت مکان؛ یعنی کالبد و جسم فیزیکی و 

، هویت بخشدی، مدهدیکه در این کالبد رخ م هایییتفعال

)افروغ  ندکرا برای هر مکان تعریف می اییژهمکانی و

برای  ترییعنیز دامنه وس 1زشولت (. نورنبرگ12 ،1931

با فضا )احساس هویتمندی مکان( قائل است. وی  همانیینا

را متناظر با الفت یافتن با یک محیط خاص  همانیینا

را، احساس تعلق به یک محله  یاداند. هویت محلهمی

قاسمی  (.Foth 2004,9) کنندیمسکونی نیز تعریف م

وقعات موضوعی از مکان سکونت را برای هویت بخشی ت

 مسکونی حس آسایش، امنیت، آرامش،  یابه محله

مانی بودن، دنجی، حس تعلق به مکان و امکان ایجاد خود

 شمرد. تعامالت اجتماعی میان ساکنان برمی

معتقد است برای شناخت هویت یک  (1931فر )بهزاد

آن شهر را شناخت. او سازنده شخصیت  یهاشهر باید مؤلفه

های سازنده هویت شهر را به دو بعد عینی یا کالبدی و مؤلفه

تواند از طریق کند. این دو بعد میذهنی یا روحی تقسیم می

سه محیط طبیعی، مصنوعی و انسانی از یکدیگر تفکیک 

وه، دشت، رود، تپه و ... را کگردد. او اجزا متغیرهای چون 

های مصنوع را نیز از متغیرهایی هشمرد و اجزا و مؤلفبرمی

های شهری، محله، راه، خیابان، میدان چون تک بناها، بلوک

های انسانی را نیز شامل داند. اجزا و مؤلفهو نظیر آن می

ورسوم، اعتقادات محلی و... ذکر متغیرهای زبان، دین، آداب

 (.1 ،1931کند )بهزادفر می

 مفهوم محله

عارف شهر خود محله را المدر دائره 1روبرت کون

ای منطقه -2منطقه یا موقعیت.  -1کند:گونه توصیف میاین

تفکیکی از یک بخش قابل -9در اطراف مکانی یا چیزی. 

های مختلف که ای مرکب از کاربریمنطقه شهری منطقه

صورت ساختار شهری به حالت یکپارچه درآمده است به

(Cowan 2005, 54 .)زندگی حیات  عنوان سلول محله به

ها یا شهری است. محله ممکن است با هرکدام از جنبه

وسیله مناسبات اداری: به -1 معیارهای زیر تعریف گردد:

های وسیله ویژگیزیباشناسی: به -2ها مرزهای و محدوده

اجتماعی: از دید و نگاه ساکنان در  توسعه -9بارز و قدمت 

 زیست -1 تیوسیله محدوده خدماعملکردی: به -1منطقه 

وسیله فضاهای با ترافیک آرام و روان و کیفیت محیطی: به

محله  1اینگلهارد(. Barton 2003, 17)محیطی باالی زیست

را شامل مدرسه ابتدایی، یک مرکز خرید کوچک و یک 

داند. این تسهیالت نزدیک مرکز محله بازی میزمین

ها و ین آنروی باند که مسافت پیادهشده ای ساختهگونهبه

های کند. بخشتجاوز نمی متر( 311) یلها از نیم ماخانه

دهنده این جامعه حالت یکپارچه دارند و همچنین تشکیل

توانند هر آنچه را که ازنظر ارتباطات و کار نیاز جوامعی می

یک محله  (.Neal 2003, 285) دارند برآورده سازند

مکن است تواند، یک شبکه اجتماعی تعریف شود و ممی

های اجتماعی و یا حتی بتواند پایه و اساسی برای فعالیت
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شود. درنتیجه محله یک هویت اجتماعی نظامی محسوب 

و  یررسمیمکانی است. در چنین قلمرویی، تقابل رسمی و غ

، کاربری روزانه خدمات دهدیشناخت همسایگی رخ م

 محله توسط ساکنین و آگاهی آنان در مورد تصویر محله به

نیز به وابستگی میان  شانیعنوان بخشی از هویت اجتماع

مکان و فضا اشاره دارد. محالت همچنین روی شرایط 

تأکید  یشناختگوناگون اجتماعی، اقتصادی، تاریخی و بوم

که جامعه محلی  دارند یدد، شواهد بر این نکته تأکندار

های سازمانی موضوعات اجتماعی و طور انتخابی، ویژگیبه

اند به اجتماعی را که در جامعه گسترده شده یهانشواک

محله جایی است که  (.Louis 1989, 316)ند دوجود آور

تر شهری محدود ازنظر کالبدی، اجتماع را در فضای بزرگ

ها اغلب اجتماعات مربوط به جامعه هستند که کند. محلهمی

اعضای آن به شکل ملموسی باهم ارتباطات چهره به چهره 

 (.cowan 2005, 72) دارند

مختلف  در مفورد هویفت     هاییدگاهنظریات و د

 محالت شهری

بحران عقالنیت در شهرهای  یماکس وبر به مسئله

کند و خطر کاهش پیوندهای معنوی و جدید غربی اشاره می

سرانجام زوال هویت انسانی و بشری را آغاز تحول جدید در 

افتن عمل . وی تفوق ینمایدیعرصه حیات بشری تلقی م

را در مقابل  یتغااجتماعی مبتنی بر عقالنیت معطوف به

عمل اجتماعی معطوف به ارزش یا عمل صرفاً عاطفی یا 

داند که برای درک هایی میصرفاً سنتی را ازجمله نشانه

داری صنعتی موجود در شهرنشینی جدید یا تمدن سرمایه

ن شوند؛ بنابرایشهرهای بزرگ امروز به کار گرفته می

شناختی وبر نسبت به شهرنشینی بر محور رویکرد جامعه

اصلی عقالنیت یافتگی دیوانساالرانه قرارگرفته است 

 (.171، 1939 ی)فکوه

از دانشمندان مکتب شیکاگو،  7ویرثلوییس 

 یگزینصوصیات متمایز زندگی شهری را معموالً به جاخ

جای روابط اولیه، ضعیف شدن قیود شدن روابط ثانویه به

ویشاوندی، کم شدن اهمیت اجتماعی خانواده، از بین خ

رفتن همسایگی و باالخره سست شدن انسجام و یگانگی 

الگویی را برای  یو .کندزندگی سنتی اطالق می

کند که شامل نکات گیری شخصیت شهری معرفی میشکل

 یداروجود روابط غیرشخصی، سطحی و پا -1. زیر است

وجود  -9 یود روابط شخصانزوای افراد به دلیل کمب -2

تراکم و عدم  -1 های ثانویهوجود گروه -1 یفاصله اجتماع

جداسازی بر اساس طبقه، قومیت،  -1 یتجانس و ناهمگن

های زندگی بنا تفاوت شدید شیوه -7 یرهنژاد، نوع خانه و غ

جواری )همسایگی( و روابط و حوزه های همبر مجموعه

بادالت اجتماعی که افزایش شدید م -3 یخصوصی و عموم

 کندها را ایجاب میسطحی شدن و ناپایداری آن

 (.131 ،1939 ی)فکوه

ای را در سه بعد مطرح هویت محله 3بارتنهیوج 

فیزیکی، سیاسی، اجتماعی. هویت اجتماعی یک  :کندمی

های حمایتی در های اجتماعی و محیطمحله به وجود شبکه

ها در سالمت روانی هنظریه وی اشاره دارد، چراکه این شبک

دهد که هرچه وی نشان می .انسان اهمیت بسزایی دارند

ای افزایش یابد، میزان تمرکز گروه در سطح هویت محله

ابد. همچنین به یهای روانی آن گروه کاهش میبیماری

اعتقاد وی هرچه یک محله از صفات طبیعی و جغرافیایی 

ر ساکنان خود بهتری برخوردار باشد احساس تعلق بیشتری د

به وجود خواهد آورد. قدمت و سابقه تاریخی یک محله نیز 

در ایجاد حس غرور و افتخارآفرینی ساکنان مؤثر است. او 

ترین عوامل اقتصادی را نیز یکی از مهم –عوامل اجتماعی

 (.Barton 2003, 71)داند پیوند اهالی یک محله می

 پژوهشروش 

 است. شده انجامیلی حلو تاین پژوهش در دو بخش توصیفی 

از عملیات میدانی و  با انجامتوصیفی  در بخشاطالعات 

 هایو روشی اکتابخانه و منابعیق توزیع پرسشنامه طر

 با استفادهتحلیلی  در بخشی گردیده است. آورجمعآنالین 

ها داده SAW یلیتحل و مدلآماری کوکران  از آزمون

تحلیل قرارگرفته است.  ی گردیده و مورد آزمون وآورجمع

شهروندان  از نفر 1111 شامل نیز پژوهش این آماری جامعه

 911ها تعداد که از بین آن بودهسال شهر جیرفت  11باالی 
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است.  شده گیری تصادفی انتخابنفر با استفاده از نمونه

ترین روش استفاده از فرمول منظور تعیین حجم نمونه سادهبه

 باشد:دین شرح میکه ب باشدکوکران می
 

 در فرمول کوکران:

z pq

dN
z p

( )
n d

2

2

2

2
1

1 1



 

 

 

= n حجم نمونه 

N  =حجم جمعیت شهر، استان و...( یحجم جامعه آمار( 

مقدار متغیر نرمال و واحد استاندارد که از جدول نرمال 

درصد برابر با  31شود و برای میزان اطمینان استخراج می

 باشد.می 31/1

P = جمعیت مردان( )مثالًز جمعیت دارای صفت معین نسبتی ا 

q ( p)1   جمعیت  )مثالًنسبتی از جمعیت دارای صفت معین

 مردان(

 d= خطا  %1و برابر با  درجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب

 ( منظور شده است.11/1)

توجه بهه حجهم جامعهه     با بنابراین بر اساس فرمول فوق و

 939بها   ، حجم نمونه برابهر 11/1خطای مجاز  مقدار و یآمار

 شده است. برآورد

 مطالعه محدوده مورد

استان کرمان های شهرستان جیرفت یکی از شهرستان

این شهرستان  .استجیرفت است. مرکز این شهرستان شهر 

از شمال به شهرستان کرمان، از جنوب به شهرستان عنبرآباد، 

بم و از غرب به شهرستان  از شرق به قسمتی از شهرستان

 19733شهرستان جیرفت  است شده بافت و رابر محدود

کیلومترمربع وسعت دارد و در قسمت مرکزی استان 

شده است که به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و واقع

جمعیت معروف است.  «هند ایران و هند کوچک»طبیعی به 

 277713تعداد  1931شهرستان جیرفت بنا بر سرشماری سال 

 (.1931 یسرشمارمرکز آمار ایران، است ) نفر بوده

   
 نقشه شهر جیرفت  (.1شکل ) 

 منبع: )مرکز آمار ایران(

 تحلیل و تجزیه

ای در برای تعیین عوامل مؤثر در پیدایش هویت محله

ها را بر اساس طیف لیکرت وزن شهر جیرفت ابتدا شاخص

 خیلی زیاد( 1، زیاد 1متوسط،  9کم،  2خیلی کم،  1) یده

توزین  . سپس بر اساس مدلگردیده استهم جمع  و با

)مستخرج از  هاهرکدام از این شاخص سادهافزدونی 

شود بررسی میی مرتبط در این زمینه( هاپژوهشمطالعات و 

های شهری مشخص تا تأثیرشان در هویت بخشیدن به محله

های ترین روشمدل مجموع ساده وزنی، یکی از ساده شود.

باشد. با محاسبه اوزان گیری چند شاخصه میتصمیم

راحتی از این روش استفاده کرد. توان بهها، میشاخص

کمی کردن  -1 از: اندعبارتمراحل استفاده از این روش 

بی مقیاس سازی خطی مقادیر  -2گیری ماتریس تصمیم

ضرب ماتریس بی مقیاس شده در  -9گیری ماتریس تصمیم

 .انتخاب بهترین گزینه -1ها اوزان شاخص
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 ی(ساز)نرمال یمقیاس سازی خطبی: گام اول

در این نوع بی مقیاس سازی هر مقدار به ماکزیمم مقدار 

بدین طریق کلیه  شودام، تقسیم میj موجود در ستون 

گیری دارای واحد مشابهی های ماتریس تصمیمستون

  هم مقایسه کرد. ها را باحتی آنرا توان بهشوند و میمی
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وزن دهی عوامل مؤثر بر هویت بخشی به محالت شهر جیرفت   .(1جدول )  

 منبع: )نگارندگان(
 

 ردی 
 طی  لیکرت                                      

 ها         شاخص            
خیلی 
 زیاد

 کم متوسط زیاد
خیلی 
 کم

 
 مجموع

 911 11 93 113 39 71 شرکت در مسابقات مختلف فرهنگی و ورزشی محله 1
 911 12 21 33 33 121 احساس تعلق و وابستگی به محله 2
 911 71 31 11 32 19 ارزیابی از وضعیت نظافت و زیبایی محله 9
 911 121 31 11 17 91 آشنایی با مراکز مختلف آموزشی، بهداشتی، خرید محله 1
 911 13 11 17 39 37 آشنایی با وظایف و حقوق شهروندی 1
 911 71 11 39 73 11 ارزیابی از وضعیت آرامش و امنیت محله 1
 911 21 21 39 111 117 های مربوطه محلهگیرهایکت در تصمیممیزان مشار 7
 911 92 17 33 399 13 میزان آشنایی با تاریخچه محله 3
 911 11 11 121 73 31 های جمعی محلهشرکت در مراسمات و برنامه 3

 911 11 91 112 33 111 های مربوطه به محلهمشارکت در اجرای برنامه 11
 911 113 23 33 17 13 های سرشناس محلهیا چهره آشنایی با عناصر 11
 911 92 19 111 71 33 پیگیری مسائل و مشکالت محله 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مقیاس شده خطی عوامل مؤثر بر هویت بخشی محالت شهریماتریس بی  .(2جدول )

 منبع: )نگارندگان(
 

 ردی 
 طی  لیکرت                                    

 ها          شاخص        
خیلی 
 زیاد

 کم متوسط زیاد
خیلی 
 کم

 
 مجموع

 117/9 913/1 199/1 3/1 711/1 132/1 شرکت در مسابقات مختلف فرهنگی و ورزشی محله 1
 117/9 131/1 233/1 799/1 3/1 1 احساس تعلق و وابستگی به محله 2
 177/9 1/1 399/1 111/1 711/1 121/1 ارزیابی از وضعیت نظافت و زیبایی محله 9
 177/9 1/1 399/1 111/1 127/1 272/1 آشنایی با مراکز مختلف آموزشی، بهداشتی، خرید محله 1
 911/9 932/1 11/1 113/1 311/1 311/1 آشنایی با وظایف و حقوق شهروندی 1
 119/9 11/1 133/1 771/1 713/1 112/1 ارزیابی از وضعیت آرامش و امنیت محله 1
 121/9 213/1 211/1 131/1 1 311/1 های مربوطه محلهگیرهایمشارکت در تصمیممیزان  7
 111/9 211/1 199/1 321/1 311/1 112/1 میزان آشنایی با تاریخچه محله 3
 112/9 12/1 111/1 1 713/1 713/1 های جمعی محلهشرکت در مراسمات و برنامه 3

 191/9 13/1 977/1 31/1 313/1 32/1 ههای مربوطه به محلمشارکت در اجرای برنامه 11
 333/2 311/1 911/1 711/1 113/1 931/1 های سرشناس محلهآشنایی با عناصر یا چهره 11
 111/9 211/1 177/1 321/1 123/1 712/1 پیگیری مسائل و مشکالت محله 12
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را با استفاده از مدل ها در این گام اوزان شاخص گام دوم:

 و بها اسهتفاده از   (9کنند جهدول ) آنتروپی شانون محاسبه می

mفرمههول
ij iji

Ei k [[p lnp ]]


   1
بههه  مقههدار اطمینههان را  

  از فرمول kبههرای به دست آوردن مههقدار  .رندآودست می

k
ln(m)

1
 گردد.   یر استفاده میزصور هب 

k /
ln(m) ln( )

1 1
0 402

12
     

 مثال قسمت اول گام دوم: 
 

E / [ / (Ln / ) /

(Ln / ) / (Ln / ) / (Ln / )

/ (Ln / ) /

1 0 4020 592 0 592 0 754

0 754 0 9 0 9 0 433 0 433

0 368 0 368 0 541

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قسمت دوم گام دوم: 

 :یدآبه دست می «di»ن در این قسمت مقدار عدم اطمینا

i id E 1  
 مثال قسمت دوم:

id / /  1 0 541 0 451  
 م دوم: قسمت سوم گا

 آوریمها را به دست میدر این قسمت وزن شاخص

 فرمول قسمت سوم:

j
i

d
w

d



  

 مثال قسمت سوم:

j

/
w /

/
 
0 451

0 071
6 318

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

محالت شهریهای زیربنایی عوامل مؤثر بر هویت بخشی به اوزان شاخص .(3جدول )  

 منبع: )نگارندگان(
 

iE i شاخص ردی  id E1  
i

j
i

d
W

d



 مجموع 

 119/1 171/1 111/1 111/1 شرکت در مسابقات مختلف فرهنگی و ورزشی محله 1

 1/1 111/1 197/1 919/1 احساس تعلق و وابستگی به محله 2

 131/1 131/1 191/1 111/1 ارزیابی از وضعیت نظافت و زیبایی محله 9

 123/1 123/1 32/1 131/1 آشنایی با مراکز مختلف آموزشی، بهداشتی، خرید محله 1

 113/1 113/1 111/1 113/1 آشنایی با وظایف و حقوق شهروندی 1

 111/1 111/1 117/1 139/1 ارزیابی از وضعیت آرامش و امنیت محله 1

 13/1 13/1 913/1 191/1 های مربوطه محلهگیرهایمیزان مشارکت در تصمیم 7

 177/1 177/1 132/1 113/1 میزان آشنایی با تاریخچه محله 3

 131/1 131/1 171/1 121/1 های جمعی محلهشرکت در مراسمات و برنامه 3

 171/1 171/1 171/1 1121 های مربوطه به محلهمشارکت در اجرای برنامه 11

 171/1 171/1 171/1 121/1 های سرشناس محلهآشنایی با عناصر یا چهره 11

 177/1 177/1 133/1 112/1 پیگیری مسائل و مشکالت محله 12
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در این مرحله، ماتریس بی مقیاس شده در اوزان  گام سوم:

ک مهاتریس  صهورت یه  حاصل، بهه  شودمیها ضرب شاخص

، کهه در  شهود بندی میها رتبهشاخص نهایتاً شود وستونی می

 است. شده ارائه( 1جدول )

معیار  ینترطبق معیار زیر، بهترین گزینه، بزرگ م چهارم:گا

باشد.را دارا می  

n

ij ij

j

A AMax n w A A



 
   
 
  


1

2   

گردد هویت مفهومی است که یک سر آن به انسان برمی

 شود.تعریف می و سر دیگرش در محیط

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مکان مکان )مندی یک محیط مستلزم تعلق هویت

که  باشدشان مییزندگدوستی( ساکنان محله به محیط 

های اجتماعی و فرهنگی، نشأت گرفته از مشارکت در برنامه

آموزشی و بهداشتی، وجود امنیت  مختلفآشنایی با مراکز 

های محله، گیریو آرامش در محله، مشارکت در تصمیم

های سرشناس محله و پیگیری مسائل و آشنایی با چهره

 توان بیان داشت باشد. لذا میمشکالت محله و... می

های مندی محیط شهری توجه به شاخصهی هویتالزمه

 باشد.ریزی و ساخت محیط مسکونی میفوق در برنامه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هابندی شاخص. ماتریس محاسبه رتبه(4جدول )  

 منبع: )نگارندگان(
 

 
دی
ر

 

 شاخص
خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

 خیلی

 کم
jw 

 

ij jn w
 

رتبه بندی 

 هاشاخص

1 
شرکت در مسابقات مختلف فرهنگی و 

 ورزشی محله
132/1 711/1 3/1 199/1 913/1 171/1 211/1 3 

 1 911/1 111/1 131/1 233/1 799/1 3/1 1 احساس تعلق و وابستگی به محله 2

 1 211/1 131/1 1/1 399/1 111/1 711/1 121/1 محلهارزیابی از وضعیت نظافت و زیبایی  9

1 
آشنایی با مراکز مختلف آموزشی، بهداشتی، 

 خرید محله
272/1 127/1 11/1 1 1 213/1 231/1 9 

 3 219/1 113/1 932/1 11/1 113/1 311/1 131/1 آشنایی با وظایف و حقوق شهروندی 1

 11 211/1 111/1 111/1 133/1 771/1 713/1 112/1 ارزیابی از وضعیت آرامش و امنیت محله 1

7 
های گیرهایمیزان مشارکت در تصمیم

 مربوطه محله
311/1 1 131/1 211/1 213/1 113/1 171/1 12 

 1 293/1 177/1 211/1 199/1 321/1 311/1 112/1 میزان آشنایی با تاریخچه محله 3

3 
های جمعی شرکت در مراسمات و برنامه

 محله
713/1 713/1 1 111/1 12/1 131/1 131/1 11 

11 
های مربوطه به مشارکت در اجرای برنامه

 محله
32/1 313/1 31/1 977/1 13/1 137/1 231/1 2 

11 
های سرشناس آشنایی با عناصر یا چهره

 محله
931/1 113/1 711/1 911/1 311/1 171/1 221/1 7 

 1 291/1 177/1 211/1 177/1 321/1 131/1 712/1 پیگیری مسائل و مشکالت محله 12
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 SAWاتبی مربر اساس مدل سلسهدر این پژوهش 

مشخص شد که در بین عوامل مؤثر بر هویت بخشی محالت 

در  911/1شهری، احساس تعلق و وابستگی به محله با وزن 

ی دیگر در این زمینه نیز هاپژوهش)بر اساس  جایگاه نخست

مشارکت در اجرای  از اهمیت باالیی برخوردار بوده(،

دوم،  در جایگاه 231/1های مربوط به محله با وزن برنامه

با  محله ید، خریآشنایی با مراکز مختلف آموزشی، بهداشت

در مرتبه سوم قرار دارد. در جایگاه چهارم  231/1وزن 

و  211/1ارزش  ارزیابی از وضعیت نظافت و زیبایی محله با

در مرتبه پنجم  293/1با وزن  میزان آشنایی با تاریخچه محله

ئل و مشکالت قرار دارد. رتبه ششم مربوط به پیگیری مسا

های چهره یا عناصر و آشنایی با 291/1محله با وزن 

گیرد. در رتبه هفتم جای می 221/1سرشناس محله با وزن 

جایگاه هشتم، شرکت در مسابقات مختلف فرهنگی، 

و در جایگاه نهم آشنایی با  211/1محله با وزن  یورزش

محله قرار  219/1وزن با  حقوق شهری و حقوق شهروندی

. جایگاه دهم متعلق به ارزیابی از وضعیت آرامش و دارد

 مراسمات و باشد. شرکت دریم 211/1با وزن  امنیت محله

در مرتبه یازدهم و  131/1های جمعی محله با وزن برنامه

با وزن  های مربوط به محلهگیریمیزان مشارکت در تصمیم

 که با نتایج تحقیقات دیگر در در رتبه و جایگاه آخر 171/1

 باشد.این زمینه همخوان می

 گیرییجهنت

هویت تفسیری است که انسان از ارتباط خود با تاریخ 

های دهد؛ تاریخی که با مؤلفهدرگذر زمان ارائه می

انسان امروز  و با گوناگون زندگی از این قاعده مستثنا نیست

  اییدهعنوان پددر ارتباط است. هویت شهری به

 ایناز  خورده، پیوند شهر خاطره و دکالب با که ذهنی -عینی 

مندی یک محیط مستلزم وجود هویت مستثنا نیست. قاعده

مکان دوستی( ساکنان محله به محیط مکان )حس تعلق 

 باشد که نشأت گرفته از مشارکت در یمشان یزندگ

 مختلفهای اجتماعی و فرهنگی، آشنایی با مراکز برنامه

آرامش در محله،  آموزشی و بهداشتی، وجود امنیت و

های های محله، آشنایی با چهرهگیریمشارکت در تصمیم

 سرشناس محله و پیگیری مسائل و مشکالت محله و... 

محیط شهری توجه به  ی ارتقای هویتباشد. الزمهمی

ریزی و ساخت محیط مسکونی های فوق در برنامهشاخصه

های فوق توان بیان نمود که ارتقای شاخصهباشد. لذا میمی

راه رسیدن  که گرددسبب اعتالی هویت محیط مسکونی می

برگزاری جلسات از سوی نهادهای مردمی به چنین هدفی؛ 

منظور دیدار و مالقات با مردم و از این رهگذر، اطالع به

در  یدنظرتجد، هاو مشکالت آن یلحاصل کردن از وسا

 منظور حسو خدمات به هایتخصوص برخی فعال

برقراری تعامل بیشتر ، هادر نزد افراد ساکن محله رضایتمندی

های خود و برنامه هایتمنظور تنظیم فعالها بهبا ساکنین محله

شناسایی و حل مشکالت ، انتظارات شهروندان یراستا در

کننده زندگی روزمره مردم در سطح محله اساسی و مختل

منظور جلب اعتماد مانند حفظ نظافت و زیبایی محله به

آموزشی از سوی نهادهای مردمی  یهابرگزاری دوره، مردم

ها نسبت به منظور تغییر دانش و نگاه آنبرای منتخبان مردم به

در یق شهروندان به سکونت درازمدت و تشو امور محله

 باشد.می محله
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 ای ارائه مدلی برای تخمین میزان انتشار گازهای گلخانه

 ی کشور ایرانهاداده بر اساس
 

 

 
 

 3مهناز ابراهیمی صدرآبادی، 2کیمیاگری محمدیعل، 1،*کمیل زمانلو

 
 

 

 
 

 چكیده

را اه مادل ابتادا نهریاه     ای در کشارر ایاران ارا اه شاده اساای بارای ا      در این مقاله مدلی برای تخمین میزان انتشار گازهاای گخخاناه  

و پیشارفا   ساا یزطیمحا شکل معکرس بین تخریا    Uی ارابطهی کرزنتس مررد آزمرن قرار گرفته اسای این نهریه طیمحسایز

، ارتباط سایزطیمحشاخص تخری   عنرانبهای گازهای گخخانه انتشاربنابراین با در نهر گرفتن میزان ؛ دهدیمپیشنهاد را اقتصادی 

دیگاری   رگااار یتأثشاخص پیشرفا اقتصادی بررسای شاده اساای همنناین، متایرهاای       عنرانبهه ترلید ناخالص داخخی آن با سران

های فسیخی از کل انرژی مصرفی، سرانه مصرف برق، سرانه مصرف انرژی، رشد ، سهم سرخاکشاقابلهای همنرن درصد زمین

یی متایرهای مدل پیشنهادی، شناسای پس از اندشدهلص داخخی وارد مدل جمعیا، میزان شهرنشینی و سهم تجارت کاال از ترلید ناخا

معناادار مبباا    ریتأثنهریه کرزنتس و  دییتأپارامترهای آن با استفاده از روش حداقل مربعات تخمین زده شده اسای نتایج حاکی از 

نی و سهم تجارت کاال از ترلید ناخالص داخخای  معنادار منفی متایرهای رشد جمعیا، میزان شهرنشی ریتأثمتایر سرانه مصرف برق و 

 یی اسااگخخانهروی میزان انتشار گازهای 
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 مقدمه

و  سایزطیمح  یپس از گسترش تخر ریاخ یهادر دهه

هاا،  انساان  یزندگ ایفیک یآن رو یآشکار شدن اثرات منف

 ازشیتمرکز ب نیاسای منتقد افتهی شیحرزه افزا نیترجه به ا

باادون در نهاار گاارفتن آثااار    یرشااد اقتصاااد  یرو اناادازه

ی از دانناد یم سایزطیمح  یآن را عامل تخر یطیمحسایز

و  یاقتصاااد شاارفایپ نیارتباااط باا یبررساا یالدیماا 39دهااه 

سا شده ا یریگیپ یتریصررت جدبه سایزطیمح  یتخر

(Dinda 2004 ی)رابطه بر اساس  نیمهم در ا اتیاز نهر یکی

 شاارندیشاناخته ما   KCکاه باا نمااد     1کارزنتس  یهاا یمنحنا 

(Kuznets 1955   ارا ه شاده اساای منحنا )کیا کارزنتس   ی 

درآمد و درآماد سارانه    یابرابرن نیشکل معکرس ب Uرابطه 

 یدهدینشان مرا 

س، ترسااط کاارزنت  یاقتصاااد هیاانهر نیاااز ارا ااه ا پااس

  یااتخر نیمشااابه باا  یاباار وجاارد رابطااه   یمبناا یشااراهد

 یو درآمد سرانه مشاهده شد کاه منجار باه معرفا     سایزطیمح

صاررت  کرزنتس شاده اساای باه    یطیمحسایز یمنحن هینهر

 یشکل معکرس با عنران منحنا  Uرابطه  کی هینهر نیمشابه، ا

 شاارفایپ رینشااان دادن تااأث یباارا 2کاارزنتس یطاایمحسااایز

 هیا ی نهردهاد یما  شانهاد یپرا  سایزطیمح  یتخر بر یاقتصاد

ابتادا منجار باه     یاقتصااد  شارفا یکاه پ  کناد یم انیکرزنتس ب

از  ینا یبه حاد مع  دنیبا رس یول شرد،یم سایزطیمح  یتخر

 شرفایپ گریدیعبارترابطه عکس شده و به نیا ،یرفاه اقتصاد

ی پاس از  شردیم سایزطیمح ایمنجر به بهبرد وضع یاقتصاد

بااه دسااا آمااد کااه  یجینتااا نااهیزم نیاامطالعااات در ا شیاافااز

باه   افتاه یترساعه  یاز کشاررها  ندهیآال عیدهنده انتقال صنانشان

 هیا باا عناران نهر   هیا نهر نیا ترساعه اساای ا  درحاال  یکشررها

 یو در مطالعاات گرنااگرن   شارد یشناخته ما  9یپناهگاه آلردگ

 مررد آزمرن قرار گرفته اسای EKC هیبا فرض مراهه
 

در  کاه  یمتفااوت  یهافرق از داده هیآزمردن دو فرض یبرا

استفاده شده اساای البتاه اکبار     ،گرفتهمطالعات گرناگرن انجام

از  یانادی در برخا  نمارده  یرا بررسا  EKC هیمطالعات تنها فرض

 ردهاا  از آن گار ید یو در برخا  دییا تأ هیمطالعات هار دو فرضا  

از دو  یکا ی یقراررتنها ب زیاز مطالعات ن برخی در البتهی اندشده

در مطالعاااات  ن،یشاااده اساااای همننااا اثباااات هیفرضااا

از  سااایزطیمحاا ایوضااع شیپااا یگرفتااه باارا انجااام

 زانیآب، م یآلردگ زانیچرن م یگرناگرن یهاشاخص

مشابه استفاده  یو مرارد (2CO) داکسیدیکربن گاز انتشار

انتشار  زانیمطالعه از م نیشده اسای الزم به ذکر اسا که در ا

 ایوضاااع شیعناااران شاااخص پااا  بااه  یاگخخانااه  یگازهااا 

 استفاده شده اسای یطیمحسایز

 ساا یزطیمحا   یا در تخر یینقش بسزا یاگخخانه یگازها

 انکاار  رقابال یغ نیکاره زما   یدما شیها در افزادارند و نقش آن

هساتند  از گازهاا   یمتنارع  فیا دسته از گازها شامل ط نیاسای ا

و  داکساایدی تااروژنین، نمتااا د،یاکساایدکااربن یکااه گازهااا

 دنشااریهااا حساااب مااآن نتااریمهاام از هاااکخروفخاارروکربن

(Hofmann et al. 2006ی در ا)یانتشار تمام زانیمطالعه م نی 

پاووهش را از   نیا شده اسا که ا یبررس یاگخخانه یگازها

 یسازدیمتفاوت م گرید یهاپووهش

 یرابا  یمقالاه مادل   نیا شاده، در ا  ترجه به مرارد ارا اه  با

 یرهاا یبار اسااس متا   یاگخخانه یانتشار گازها زانیم نیتخم

کشاا،  قابال  یهانیسرانه، درصد زم 4یناخالص داخخ دیترل

ساارانه  ،یمصاارف یاز کاال اناارژ یخیفساا یهاااسااهم ساارخا

 زانیا م ا،یا رشاد جمع  ،یمصرف برق، سارانه مصارف انارژ   

و باا   یناخالص داخخ دیو سهم تجارت کاال از ترل ینیشهرنش

 2999تاا   1391 یهاسال نیب رانیکشرر ا یهاه از دادهاستفاد

 زیکرزنتس ن هیآزمرن فرض نیارا ه شده اسای همنن یالدیم

 انجام شده اسای یشنهادیبر اساس مدل پ

در ادامااه مطالعااات مشااابه ماارور خراهااد شااد، ماادل     

 یمعرفا  یمادل  نیچن شنهادیپ یبرا یو الزامات نهر یشنهادیپ

انجااام و  یشاانهادیماادل پ یهاااپارامتر نیخراهااد شااد، تخماا

 قرار خراهد گرفا نمررد آزمر یشدن الزامات نهر ایرعا

مطالعاات   یبارا  ییشانهادها یو ارا ه پ یریگجهینت ایدرنها و

 مقاله خراهد بردی نیا بخش انیپا ندهیآ

 پیشینه پژوهش

 ساا یزطیمحا   یا در تخر رگااریتأث یرهایمتا ییشناسا

گرناه کاه   اسای همان صررت گرفته یدر مطالعات گرناگرن

 ریدر رابطااه بااا تااأث اتیاانهر نیتاارهااماز م یکاایاشاااره شااد، 
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 یمنحنا  هیا نهر ساا، یزطیمحا   یا بر تخر یاقتصاد شرفایپ

بار   هیا نهر نیا اسااس ا  کاه  باشاد یکرزنتس م یطیمحسایز

 یاهدگاشا زمان، شر باکرزنتس استرار اسای  یهایمنحن

و درآماد   ساا یزطیمح  یتخر نیمشابه ب یابر وجرد رابطه

 نیا ا یبررسا  یکاه بارا   یامطالعاه  نیسرانه مشاهده شادی اولا  

  1و کرگار  5اساا، ترساط گراسامن    رفتاه یارتباط صررت پا

 (یGrossman and Krueger 1991انجام گرفته اسا )

 هیاابااه مطالعااه تکاماال نهر  ( 2919) 8و زرواس 9کایکااا

 هیا مرتبط همنارن نهر  اتیاز نهر یکرزنتس پرداخته و برخ

پاووهش   نیا را مرردمطالعه قرار دادندی در ا یلردگپناهگاه آ

اناد، مارور   پرداختاه  2COانتشاار   یمقاله که به بررسا  نیچند

 ی( Kaika and Zervas 2013) شده اسا

را باا   2COبر انتشاار   یرشد اقتصاد ریتأث( 2914)  3مندز -لرپز 

اروپا مطالعه کردناد کاه در    هیاتحاد یکشررها یهااستفاده از داده

 زیا ن ریدپایتجد یهایمصرف انرژ یرهایها متاآن یشنهادیپمدل 

صاادق   EKC هیکاه فرضا   دندیرسا  جاه ینت نیا وارد شده برد و باه ا 

 زانیا م یرو فراوانای  ریتاأث  ریدپایتجد یهایسا و مصرف انرژا

   ی(López-Menéndez, Pérez, and Moreno 2014) انتشار دارد

 یرنس بارا کشرر ت یهااز داده( 2914) شهباز و دیگران

رشاد   یرهاا یاستفاده کردناد و اثار متا   EKC هیآزمردن فرض

 یو درجاه بااز باردن تجاارت رو     یمصارف انارژ   ،یاقتصاد

 یحااک  قیا تحق نیا جیی نتادمطالعه کردنرا  2COانتشار  زانیم

  ی(Shahbaz et al. 2014) اسا هیفرض یاز برقرار

را بااا اسااتفاده از  EKC هیفرضاا یبرقاارار (2914) 19ال اار

 یگار ید یرهاا یو اضاافه کاردن متا   یکشارر ماالز   یهادهدا

 یو تجااارت بررساا یخااارج میمسااتق یگاااارهیچاارن ساارما

کارزنتس   یطا یمحساا یز هیکاه فرضا   دکردند و نشاان دادنا  

 ی (Lau., choong, and Eng 2014)برقرار اسا

را باا اساتفاده از    هیفرضا  نیا ا (2914) فرهانی و دیگاران  

 یرهاا یآزمردنادی متا  انهیرمخاو یاز کشررها یبرخ یهاداده

افازوده  تجاارت، ارزش  ،یانارژ  ،یچرن ترسعه انسان یگرید

 جیوارد مادل شاده بارد و نتاا     زیا و نقش قاانرن ن  دیبخش ترل

 (یFarhani et al. 2014) برد هیفرض یدهنده برقرارنشان

و  EKC یهاااهیفرضاا( 2915)  و دیگااران 11مااراللی-ال

ماررد   تنامیکشرر و یهاادهرا با استفاده از د یپناهگاه آلردگ

 ،یگاااارهی، ساارماGDP یرهااایآزماارن قاارار دادنااد و از متا

مصارف   ،یخیفسا  یهاا واردات، صادرات، مصارف سارخا  

 جیکردنادی نتاا   هکار استفاد یرویو ن ریدپایتجد یهاسرخا

 دییاارا تأ یپناهگاااه آلااردگ هیفرضاا یپااووهش برقاارار نیااا

قارار نگرفتاه    دییا ماررد تأ  EKC هیفرضا  کهیدرحال کند،یم

 (ی Al-Mulali., Saboori, and Ozturk 2015) اسا

 یهاا با اساتفاده از داده ( 2915) 19و ازتررک 12آپرگیس

 یکرزنتس را بررس یطیمحسایز هیفرض ییایآس یکشررها

چارن   یگار ید یرهایمتا ریتأث ه،سران GDPکردندی عالوه بر 

 ییهاو شاخص GDPسهم صنعا از  ن،یزم ا،یجمع یچگال

 زانیا م یکشررها رو نیدر ا نیقران اینشان دادن وضع یابر

 شااد دییااتأ هیفرضاا نیااا یو برقاارار یبررساا 2COانتشااار 

(Apergis and Ozturk 2015ی) 

را در کشرر ترنس  EKC هیفرض( 2915) جبخی و یرسف

ساارانه، نقااش  GDPمااررد آزماارن قاارار دادنااد و عااالوه باار 

و تجاارت   ریدپاا یتجد یهاا یانرژ ر،یدناپایتجد یهایانرژ

 نیا کردناد و باه ا   یابیا ارز 2COانتشار  زانیم یرا رو یجهان

 شاده یبررسا  یاهدر مررد داده هیفرض نیکه ا دندیرس جهینت

 (یJebli and Youssef 2015) سایصادق ن

 یرهاا یمشاابه اثارات متا   یادر مطالعاه  (2911) جبخی و دیگاران 

GDP و  ریدپاا یتجد یهایانرژ ر،یدناپایتجد یهایسرانه، انرژ

ی ساازمان  در کشررها 2COانتشار  زانیم یرا رو یتجارت جهان

 یبررسا  EKC هیبار اسااس فرضا    14همکاری و ترسعه اقتصاادی 

 ساا اماررد صاادق    نیدر ا هیفرض نیا هکردند و نشان دادند ک

(Jebli., Youssef, and Ozturk 2016ی) 

 ییرهااایدر مطالعااه خاارد اثاار متا (2911) و دیگااران 15زمااان

    ،یاناارژ یتقاضااا ساام،یترسااعه ترر ،یشااد اقتصاااد چاارن ر

انتشاار   زانیم یسالما را رو یهانهیو هز یداخخ گااریهیسرما

2CO هیو با هدف آزمردن فرض EKC نیا کردناد و باه ا   یبررس 

 (یZaman et al. 2016) سااصادق  هیکه فرض دندیرس جهینت

 یهاااااساااایس یباااه بررسااا  (2911) و دیگاااران11ژانااا 

که در  یاپرداخته و مقدار درآمد سرانه نیشرر چک یطیمحسایز

 رییا تا سایزطیبه محافها از مح یاقتصاد شرفایاز پ ایآن اولر

 (یZhang., Luo, and Cao 2017) محاسبه کردندرا  کندیم
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عرامال مارثر    یبررسا  یدر داخل کشرر برا زین یمطالعات

قساما باه    نیا انجام گرفته اسا که در ا یآلردگ شیبر افزا

( اثار  1988)ی مبارک و محمدلر شردیها اشاره ماز آن یبرخ

 د،اکسای دیانتشاار کاربن   زانیا م یبار رو  یتجاار  یآزادساز

 یطیمحسایز هیرا با ترجه به فرض گرگردو سرلفرر  تروژنین

ترساعه و  درحال یکشررها یهاکرزنتس و با استفاده از داده

 EKC هایهیمطالعه کردند و نشان دادند که فرض افتهیترسعه

( 1988) یخیو اسماع ایبرقرار هستندی نصرن یو پناهگاه آلردگ

 91 یهاا را باا اساتفاده از داده   یای زداعرامل مرثر بار جنگال  

 هیکه فرضا  دندیرس جهینت نیکرده و به ا یکشرر جهان بررس

EKC ا،یا و جمع ساا یصادق ن GDP   یسارانه، دمرکراسا، 

و  یدنما  یهاا یو آزاد یحقرق شاهروند  ،یفرد یهایآزاد

 یباشندیم زداییجنگل نیاز عرامل مرثر بر ا یاسیس

( در مطالعاه  1934ی، و مرشدی )، خررسندیبدیمامامی 

 یابیا را ارز رانیآب در کشرر ا یخرد عرامل مرثر بر آلردگ

 یآزادسااز  ،یکه رشد اقتصاد دندیرس جهینت نیکردند و به ا

آب  یآلاردگ  زانیا شدن و مصرف کرد بر م یصنعت ،یتجار

 هستندی رگااریثتأ

ترسااعه درحااال یکشااررها یهاااه( از داد1934) یزیااتم

اساتفاده کارده و صاادق باردن      EKC هیجها آزمردن فرضا 

 یمصرف برق، صنعت ،یمصرف انرژ یرهایمتا ریو تأث هیفرض

  ینمرده اسا دییدرآمد را تأ یشدن، نرخ سراد و نابرابر

را  2COانتشااار  زانیاا( م1934ی و دادگاار )، عااادلینهاار

در نهار گرفتاه و    یطا یمحساا یز یعنران شاخص آلاردگ به

 ،یدرجه تراکم، مصرف انارژ  ،یرشد اقتصاد یرهایمتا ریتأث

تعداد خردروها، درجه بااز باردن اقتصااد، درجاه حارارت و      

 را اثبات نمردندی سایزطیبر مح یبارندگ زانیم

  یاا( عراماال ماارثر باار تخر 1935) دیگاارانو  یاایرزایم

 ریرا مطالعاه نمارده و تاأث    ختخاف م یکشاررها  ساا یزطیمح

 ا،یا اناداز خاالص، تاراکم جمع   درآمد سرانه، پس یرهایمتا

و مقاااررات،  نیقاااران ،یتجاااار یآزادسااااز الت،یتحصااا

 یابیااارز سااایزطیرا باار محاا یگاااارهیو ساارما یدمرکراساا

 ،یماراد معادن   ،یانرژ ریها از مجمرع کاهش ذخای آنکردند

ران شااخص  عنا باه  2COاز  یجنگل خاالص و خساارت ناشا   

از  قیا تحق نیا ا جیاساتفاده کردنادی نتاا    سایزطیمح  یتخر

معناااادار درآماااد سااارانه، مقاااررات و تجاااارت بااار   ریتاااأث

 داردی ایحکا سایزطیمح

 ارائه مدل پیشنهادی و فرضیات حاکم

ی تخماین میازان   بارا  رگرسایرنی در این مقاله یک مادل  

د ی بار اسااس متایرهاای سارانه ترلیا     اگخخانهانتشار گازهای 

شاخص پیشرفا اقتصاادی، درصاد    عنرانبهناخالص داخخی 

های فسیخی از کل انارژی  ، سهم سرخاکشاقابلهای زمین

مصرفی، سرانه مصارف بارق، سارانه مصارف انارژی، رشاد       

جمعیااا، میاازان شهرنشااینی و سااهم تجااارت کاااال از ترلیااد 

ناخااالص داخخاای ارا ااه شااده اسااای در ایاان قسااما ابتاادا    

و ساسس   شردیمبیان  رنیرگرسمررد  ترضیحاتی مختصر در

کامل  صررتبهمدل پیشنهادی و الزامات نهری حاکم بر آن 

 یشردیممعرفی 

ابزار اقتصادسنجی اسا کاه باه ایان     نیترمهم رگرسیرن

وابساتگی یاک    رگرسایرنی : تحخیال  شردیمصررت تعریف 

متایر با عنران متایر وابسته را به تعدادی از متایرهای مساتقل  

تا یک تخمین از  کندیممتایرهای ترضیحی بررسی  انعنربا 

میااانگین متایاار وابسااته باار اساااس مقااادیر معخاارم متایرهااای  

ی پاس از آشانایی باا    (Gujarati 2009د )ترضیحی ارا اه دها  

 شردی، مدل پیشنهادی ارا ه میرگرسیرنمفهرم 

 مدل پیشنهادی

 اسا: نرشتن مدل پیشنهادی ابتدا نیاز به تعریف پارامترهای زیر
T  های زمانیتعداد دوره 

K  تعداد متایرهای ترضیحی 

i ضری  متایر ترضیحی i ام 
tمشاهدات که با اندیس مجمرعه ,...T1  نمایش داده 

 شردیمی

iمجمرعه متایرهای ترضیحی که با اندیس ,...,K   

iشرد، نمایش داده می   باشدینشانگر عرض از مبدأ می 
 شرند:متایرهای مدل نیز به این صررت معرفی می

 

tGHE ای بر حس  سرانه انتشار گازهای گخخانه

 ام tبرای مشاهده  CO2کیخرتن معادل

tGDP  سرانه ترلید ناخالص داخخی برای مشاهده tام 
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tALP های در های قابل کشا از کل زمینسهم زمین

 ام tدسترس برحس  درصد برای مشاهده 

tFFECP های فسیخی از کل انرژی هم استفاده از سرخاس

 ام tمصرفی برحس  درصد برای مشاهده 

tEPC  مصرف سرانه برق بر حس  کیخروات ساعا

 ام tبرای مشاهده 

tEU  سرانه استفاده از انرژی بر حس  کیخرگرم

 ام tهده معادل با نفا برای مشا

tPGP  درصد رشد جمعیا سالیانه برای مشاهدهt ام 

tUPP  درصد جمعیا شهری برای مشاهدهt ام 

tMTP  سهم تجارت کاال ازGDP  بر حس  درصد

 ام tبرای مشاهده 

t الل برای مشاهده جمخه اخt ام 
 

 سا:ازیر  صررتبهشده مدل پیشنهادی بر اساس مرارد ارا ه
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 ( 2استفاده از لگاریتم طبیعی در اغخ  مطالعات بخش )

ی هادادهپیشنهاد شده که در این مطالعه نیز برای تعدیل 

آن استفاده شده اسای بر مربرط به ترلید ناخالص داخخی از 

اساس معادله فرق، در صررت برقراری فرضیه منحنی 

 منفی باشدی 2ی کرزنتس بایستیطیمحسایز

 فرضیات

 یهافرض یرنیرگرس یهامدل یریکارگبه اتیدر ادب

که  ییهافرض نیبنیی دراشرندیدر نهر گرفته م یمتفاوت

 یهابا عنران فرض شرند،یه خطا در نهر گرفته مجمخ یبرا

شامل مرارد  کیکالس یهامطرح هستندی فرض کیکالس

 اسا: ریز

 

 جمخه اخالل عینرمال بردن ترز -

 جمخه اخالل عیترز نیانگیصفر بردن م -

 جمخه اخالل در مقاطع گرناگرن انسیثابا بردن وار -

 جمالت خطا نیب یاپیپ یعدم وجرد همبستگ -

 یحیترض یرهایجمالت خطا و متا نیب یعدم وجرد همبستگ  -

در نهر  زین یگرید یهافرض ک،یکالس یهافرض بر عالوه

 یها، عدم همبستگفرض نیا نیترازجمخه مهم ،شردیگرفته م

به دسا آوردن  یاسای برا یحیترض یرهایمتا 19(ی)همخط یخط

و  (Salvatore 1982به ) ترانیم نهیزم نیدر ا شتریاطالعات ب

(Brooks 2014مراجعه نمردی ) 

 هاآزمون

ی هافرض ازنهربرای اعتبارسنجی یک مدل پیشنهادی 

ی در شردیمی روی آن انجام متفاوتی هاآزمرنشده، درنهرگرفته

 ی پیرامرن چند آزمرن مهم ارا ه شده اسایحاتیترضاین قسما 

 رگرسیونآزمون معناداری 

معنادار بردن رگرسیرن  این آزمرن برای اطمینان از

ی به عبارتی این فرضیه مررد آزمرن قرار ردیگیمصررت 

که خطای متایر وابسته تصادفی اسا و ناشی از مدل  ردیگیم

)در صررت صادق  F ای با ترزیعپیشنهادی نیسای از آماره

که  شردیمده بردن فرض صفر( برای انجام آزمرن فرق استفا

 یاسامعناداری رگرسیرن  دییتأرد فرض صفر معادل با 

 آزمون معناداری ضرایب

جداگانه مررد آزمرن  صررتبهدر این آزمرن ضرای  

و فرضیه صفر بردن این ضرای  بررسی  رندیگیم قرار

)در صررت صادق بردن t   ی آماره آزمرن از ترزیعشردیم

ا آزمرن قسما قبل، رد دی مشابه بکنیمفرض صفر( تبعیا 

معناداری تأثیر متایر  دییتأفرض صفر این آزمرن به معنای 

 سایامربرطه 
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 آزمون نرمال بودن توزیع جمله اخالل

تران از برای بررسی نرمال بردن ترزیع جمخه اخالل می

استفاده کردی فرض صفر این آزمرن  18برا-جارکآزمرن 

 یاسامبنی بر نرمال بردن ترزیع 

 آزمون صفر بودن میانگین جمالت خطا

این مررد یک آزمرن آماری ساده برای بررسی فرضیه 

صفر بردن میانگین ترزیع جمخه اخالل اسای فرض صفر در این 

 یشردیمصفر بردن میانگین در نهر گرفته  صررتبهآزمرن 

 16آزمون همسانی واریانس

برای بررسی همسان بردن واریانس جمخه خطا از آزمرن 

 عنرانبهی همسان بردن واریانس شردیماستفاده  29وایا

 یشردیمفرض صفر این آزمرن تعیین 

 21آزمون خودهمبستگی

خردهمبستگی بین جمالت اخالل  ترانیماز دو آزمرن 

یا  22واتسرن -دوربین آزمرنرا بررسی نمرد، استفاده از 

واتسرن مقدار  -ی در آزمرن دوربینLM29استفاده از آزمرن 

مقایسه شده و بر این  Ldو Udاره با دو مقدار بحرانیآم

نیز فرض صفر  LMشردی در آزمرن ی میریگمیتصماساس 

بر این امر داللا دارد که خردهمبستگی در جمالت اخالل 

 وجرد نداردی

 آزمون همخطی

ی معناداری هاآزمرنن وجرد همخطی از برای آزمرد

که اگر  صررتنیبدشردی رگرسیرن و ضرای  استفاده می

آماری  ازنهررگرسیرن معنادار باشد ولی بیشتر ضرای  

 یشردیم دییتأ، وجرد همخطی نباشندمعنادار 

ی فرق، از دو معیار ضری  تعیین هاآزمرنعالوه بر 

شده برای بررسی چندگانه و ضری  تعیین چندگانه تعدیل

ی این دو معیار شردیممناس  بردن مدل پیشنهادی استفاده 

، عمخکرد مدل را شرندیمشناخته  R2و R2که به ترتی  با 

دی مقادیر باالتر دهنیمدر ترضیح تاییرات متایر وابسته نشان 

R2 وR2 سایا ترکاملبرازش  دهندهنشان 

 تخمین پارامترهای مدل پیشنهادی

 پارامترها با استفاده از روش حداقل نیمطالعه تخم نیدر ا

بار در دو مطالعه مستقل از هم ترسط لگندره  نیمربعات که اول

( Gauss 1809( و )Legendre 1805در )  یه به ترتو گاوس ک

پارامترها و انجام  نیشده، انجام گرفته اسای تخم یمعرف

صررت  Eviews افزارصررت کامل با استفاده از نرمها بهآزمرن

از  یمرردبررس یهاکار ابتدا داده نیانجام ا یاسای برا رفتهیپا

( رانیا )بخش مربرط به کشرر یداده بانک جهان گاهیپا

 2999تا  1391 یهاسال یها براداده نیاستخراج شده اسای ا

تا  1391 یهامدل با استفاده از داده نیمرت  شده و تخم یالدیم

مربرط به  یهاصررت گرفته اسای از داده یالدیم 2995

 ییانجام آزمردن ترانا یبرا یالدیم 2999و  2991 یهاسال

 استفاده شده اسای نیمدل در تخم

 های معناداریمین پارامترها و آزمونتخ

با در نهر گرفتن تمامی متایرها  مدلی پارامترهاابتدا 

تخمین زده شدی برای این کار از تمامی متایرها در تخمین 

معناداری رگرسیرن،  باوجردپارامترها استفاده شد و 

دلیخی  تراندیمنشد که این  دییتأمعناداری برخی از ضرای  

بنابراین با ؛ بین متایرهای ترضیحی باشدبر وجرد همخطی 

معناداری ندارند  ریتأثروش حافی، متایرهایی که  ازاستفاده 

تخمین  ایو درنها شرندیماز مدل حاف  مرحخهدر چند 

ی جداگانه ضرای  برای معناداری هاآزمرننهایی مدل و 

 یشردیممشاهده ( 1جدول )مدل نهایی در 
 
 

 های معناداری جداگانه ضرایبتخمین نهایی پارامترها و آزمون(. 1جدول )

 (منبع: )نگارندگان

 معناداری مقدار t  pآماره  برآورد پارامتر

1  48/31158  1891/3  9999/9  تأیید 

2 929/1841-  2991/9-  9928/9  تأیید 

5 4191/219  2959/8  9999/9  تأیید 

7 99/18199-  4359/4-  9991/9  تأیید 

8 35/15592-  9294/3-  9999/9  تأیید 

9 8129/198-  4184/2-  2192/9  تأیید 
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ی رگرسیرن نیاز حااکی از معناادار باردن     معنادارآزمرن 

( نیازی به ارا اه مجادد آن   1سا که با ترجه به جدول )اآن 

شده ی ضری  تعیین چندگانه و مقدار تعدیلشردینماحساس 

محاسبه شده اساای ایان    3395/9و  3341/9آن نیز به ترتی  

دی حکایا دارند، مقادیر از برازش بسیار مناس  مدل پیشنها

متایار وابساته    راتییا تادرصاد   33، بایش از  گار یدیعباارت به

 ترسط مدل پیشنهادی ترضیح داده شده اسای

 هاسایر آزمون

 جمخه خطا از ترزیع نرمال تبعیا کهنیابرای آزمردن 

برا استفاده شده اسا که نتیجه -، از آزمرن جارککندیم

 یشردیممشاهده  (1شکل )آن در 
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Series: Residuals
Sample 1971 2005
Observations 35

Mean      -23.55881
Median  -824.1298
Maximum  24541.44
Minimum -17398.20
Std. Dev.   9062.943
Skewness   0.286079
Kurtosis   3.094891

Jarque-Bera  0.490538
Probability  0.782494

 
 

 برا برای بررسی نرمال بودن توزیع جمله خطا-نتیجه آزمون جارک (. 1) شكل

 منبع: )نگارندگان(
 

با ترجه به نتیجه آزمرن نرماال باردن ترزیاع جمخاه خطاا      

ی پس از این آزمرن، فرضیه صفر بردن میاانگین  شردیم دییتأ

جادول  ی نتیجه ایان آزمارن در   شردیمترزیع ماکرر بررسی 

 اسای مشاهده قابل( 2)
 

 جمله خطا عیتوز(. نتیجه آزمون صفر بودن میانگین 2جدول )

 منبع: )نگارندگان(
 

 مقدار  t pمقدار آماره 

9154/9-  3898/9  
 

رر صاحه  این آزمارن بار صافر باردن میاانگین ترزیاع مااک       

ی الزم به ذکار اساا کاه آزمارن ناهمساانی واریاانس       گااردیم

ی آزمرن دیگر بررسای  شردینمی سری زمانی انجام هادادهبرای 

صااررت  LMخردهمبسااتگی اسااا کااه بااا اسااتفاده از آزماارن  

 یشردیم( مشاهده 9جدول )این آزمرن در  جینتاگرفته اسای 
 

 

 

 LM(. نتیجه آزمون خودهمبستگی 3جدول )

 منبع: )نگارندگان(

 مقدار p مقدار نام آماره

F  9938/2 آماره  1193/9  

X2  9881/9آماره   9983/9  

 

همبساتگی باین    نتایج این آزمرن حاکی از عدم وجرد خرد

مقاادیر اصاخی و تخمینای متایار      اینها دری ساالت اخالل جم

تاا تراناایی    رندیگیممررد مقایسه قرار  هادادهوابسته برای تمامی 

 دل در تخمین مقدار متایر وابسته معین گرددی  م

( دو مقادار اصاخی و تخمینای در یاک نماردار      2شکل )در 

 یشرندیممشاهده 
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 (. نمودار مقادیر اصلی و تخمینی متغیر وابسته2شكل )

 منبع: )نگارندگان(

مقاادیر اصاخی و    قبارل قابلاین نمردار حاکی از اختالف 

تخمینی اسای نتایج مقایساه و خطاای تخماین باا اساتفاده از      

ماایالدی نیااز در  2999 و 2991ی هاااسااالمقاادیر مرباارط بااه  

 5از  تار نییپاا مقاادیر خطاای    یشارد یما ( مشااهده  4جدول )

 وابساته درصد کارایی باالی مدل را در تخمین مقادار متایار   

 یدهدیمنمایش 
 

 میالدی  2110و  2116ی هاسال(. مقادیر اصلی و تخمینی برای 4جدول )

 منبع: )نگارندگان(

 درصد خطا مقدار تخمینی مقدار اصلی سال

2991 4119/113314  5313/533381  22/9  

2999 8199/159351  1518/125131  88/9  
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 گیرینتیجه

ی متفاوت بر روی مدل هاآزمرن جینتا کهنیابا ترجه به 

مدل  ایدرنهاسا، امناس  آن  عمخکردپیشنهادی حاکی از 

 یگرددیمزیر ارا ه  صررتبهنهادی پیش

t

t t

t t t

GHE

/ Ln(GDP)

/ (Ln(GDP))

/ EPC / PGP

/ UPP / MPT





 

   

2

96658 48

1841 2070

267 4171 18607 37

15532 95 638 8623

 

 

ی هاا دادهدر ماررد   EKCسا که فرضایه  ا مشاهده قابل

و ایاان در حااالی اسااا کااه  باشاادیماای صااادق بررساا مااررد

، ردیا گینما قارار   دییتأبرقراری نهریه پناهگاه آلردگی مررد 

ردگی ی منفی بر میازان آلا  ریتأثافزایش سهم تجارت  چراکه

معناادار مبباا    ریتأثداردی همننین، سرانه مصرف انرژی برق 

و درصد رشد جمعیا، درصاد شهرنشاینی و ساهم تجاارت     

معنادار منفی روی میزان انتشاار گازهاای    ریتأث GDPکاال از 

 ی دارندیاگخخانه

در این مقاله مدلی بارای تخماین میازان انتشاار گازهاای      

محیطای کارزنتس   زیسا ای با ترجه به فرضیه منحنیگخخانه

شکل معکرس بین  Uی ارابطه ماکررارا ه شده اسای نهریه 

ی یکی دهدیمو رشد اقتصادی پیشنهاد  سایزطیمحتخری  

از نتایج آشکار این فرضیه با عنران فرضیه پناهگااه آلاردگی   

که با بهبرد وضاعیا   کندیمی این فرضیه بیان شردیمشناخته 

قارانین و مقاررات    دیتشاد ه و اقتصادی در کشررهای پیشرفت

ی در ایان کشاررها، صانایع آالیناده باه ساما       طا یمحسایز

 انگاراناه ساهل ی طیمحسایزکشررهایی با قرانین و مقررات 

 یکندیمسرق پیدا 

متایرهای سرانه ترلید ناخالص داخخای   ریتأثدر این مقاله 

هااای شاااخص پیشاارفا اقتصااادی، درصااد زمااین  عناارانبااه

های فسیخی از کل انارژی مصارفی،   ا، سهم سرخکشاقابل

سرانه مصرف بارق، سارانه مصارف انارژی، رشاد جمعیاا،       

میاازان شهرنشااینی و سااهم تجااارت کاااال از ترلیااد ناخااالص  

ای بااا اسااتفاده از گازهااای گخخانااه انتشااارداخخاای باار میاازان 

مایالدی   2999و  1391ی هاا ساال ی کشرر ایران باین  هاداده

مربعاات بارای تخماین    بررسی شاده اساای از روش حاداقل    

پارامترهای مدل رگرسیرنی پیشانهادی اساتفاده شاده اساای     

فرضایه کارزنتس، رد فرضایه پناهگااه      دییا تأنتایج حاکی از 

 ریتأثمعنادار مببا متایر سرانه مصرف برق و  ریتأثآلردگی و 

معنادار منفی متایرهاای رشاد جمعیاا، میازان شهرنشاینی و      

داخخی روی میزان انتشار  سهم تجارت کاال از ترلید ناخالص

 یی اسااگخخانهگازهای 

ی کارزنتس و پناهگااه   طا یمحساا یزی منحنای  هاهیفرض

ی ترکیبااای هاااادادهباااا اساااتفاده از  تااارانیماااآلاااردگی را 

باا اساتفاده از چناین     آماده دسابهقرار دادی مدل  مرردمطالعه

ی تار عیوسا ی فارق را در ابعااد   هاا هیفرضا  تراندیمیی هاداده

ی هاا شااخص رن قارار دهادی همنناین اساتفاده از     مررد آزما 

اعتباار   تراناد یما  ساا یزطیمحا ترکیبی برای پایش وضعیا 

ی ترکیباای هاا شاااخصنتاایج را افازایش دهاادی یکای از ایان     

کااه عمخکاارد  باشاادیماا 24یطاایمحسااایزشاااخص عمخکاارد 

 کسارچاه صاررت ی زیسا بهکشررها را در محافها از محیط

 یکندیمارزیابی 
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 چکیده

 اقلیمی طراحی معاصر دوران در دارد. محیطی آسایش شرایط در زیادي نقش منطقه یک در اقلیمی طراحی مراتب سلسله

 هايسوخت مصرف از ناشی محیطی هايآلودگی افزایش و انرژي تولید منابع بودکم از ناشی هايبحران به منطقی العملعکس

 در اقلیمی طراحی عمده اهداف به توجه .است برخوردار بیشتري اهمیت از خاص اقلیم با مناطقی در موضوع این است.هبود فسیلی

 و اقلیمی شرایط با هاساختمان هماهنگی و سازگاري موجب اهداف این به بخشیدن تحقق جهت در مواردي بینیپیش و منطقه هر

 از یکی ایران، در  دارد. ایران در بخصوص هزارساله چند سابقه که شد خواهد اقلیم هر در انرژي مصرف در جوییصرفه موجب

 حیاتی نقش آن در اقلیم با همساز معماري به رسیدن و حرارتی آسایش ایجاد به منظور محیطیزیست شرایط به توجه که هاییاقلیم

 انرژي مصرف به نیاز غیرطبیعی سرمایش و تهویه به منظور اقلیم این دارد. باالیی دماي همواره که است خشک و گرم اقلیم دارد،

 تهویه از بهینه استفاده جهت سقف مناسب فرم اقلیمی، طراحی به مربوط مباحث به توجه با که است درصدد پژوهش ایندارد. 

 متراکم و فشرده هايساختمان از آنجا که در .نماید ارزیابی را  ،باشدمی مواجه گرما از ناشی مشکالت با که اصفهان شهر در طبیعی

 سه سازيمدل با مقاله این در دارد اساسی نقش تهویه سازوکار در سقف کند،نمی برخورد ساختمان بدنه به زیادي هواي جریان که

 شهر هايساختمان در طبیعی تهویه بهینه سازوکار به رسیدن به منظور کالبدي راهکارهاي مسطح و دارشیب منحنی، سقف نوع

 تحقیق روش .است گرفته قرار ارزیابی مورد طبیعی تهویه با ارتباط سقف در بهینه فرم درنهایت و است بررسی شده اصفهان

 از همچنین  است. شده آوريجمع معتبر اسنادي عمناب و هواشناسی پایگاه هايداده از استفاده با و اطالعات  است تحلیلی توصیفی

 .است استفاده شده سنجش و معماري راهکارهاي منظور به (Flow Design Autodesk) افزاراي در نرمسازي رایانهمدل
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 مقدمه

 از یکری  بره  امرروزه  جهران،  در زیسرت محریط  بحرران 

 شده تبدیل پایدار توسعه هايجنبش هاينگرانی تریناصلی

 کراهش  هرا، آالینرده  میرزان  رشرد  بره  رو افرزایش  .اسرت 

 از ناشی محیطی هايبحران و فسیلی هايسوخت روزافزون

 محسرو   انسران  حیرات  آینرده  برراي  جردي  تهدیردي  آن

 نیمی از بیش هاساختمان که است حالی در این و گرددمی

 .انرد داده اختصراص  خرود  بره  را جهران  انررژي  مصررف  از

 گرم اقلیم در طبیعی تهویه جهت در باد انرژي از گیريبهره

ویژگری   باشرد. مری  برخروردار  طوالنی ايسابقه از خشک و

اقلیمی این منطقه دماي باالي هوا، شردت ترابش خورشرید و    

 هایی تهویه طبیعی بره فرسا است. در چنین اقلیمتابستان طاقت

شرایط اقلیمی داراي نقش حیاتی است. ایجراد   منظور کنترل

تهویه طبیعی در ایرن اقلریم تنهرا از طریرق اسرتفاده از جریران       

پرییر  هواي بیرون در داخل و نیز در پوسرته سراختمان امکران   

است. این در حالی است که معماري امرروز جهران، هرر روز    

 تري در جهرت اسرتفاده از تهویره طبیعری در    راهکارهاي تازه

هراي معاصرر ارا ره    میزان مصرف انرژي در سراختمان کاهش 

نمایررد. شناسررایی وضررعیت اقلیمرری یررک محررل و تحلیررل مرری

نیازهرراي اقلیمرری از نظررر آسررایش انسرران و کرراربرد مصررالح   

  ساختمانی یکی از مقدمات طراحی همساز با اقلیم است.

 تهویه طبیعی، چگونگی عملکرد و عوامل مؤثر در آن

ین کردن و یا جابجا کردن هوا تهویه هوا به عمل جانش

شود که به منظور تأمین هواي تازه، در یک فضا گفته می

خارج کردن هواي گرم و خنک کردن فضا و تأمین آسایش 

(. وضعیت 1939احدي و علیرضایی ) شودحرارتی انجام می

ي طبیعی یا میزان تعویض هواي داخل ساختمان، از تهویه

ي سالمت و آسایش انسان دهکنني تعیینجمله عوامل اولیه

سو، پاکی و سرعت جریان هواي داخل از یک .است

و از سوي گیارد ساختمان به طور مستقیم بر انسان تأثیر می

وضعیت تهویه از طریق تأثیر بر دما و رطوبت هواي  دیگر

سطوح داخلی ساختمان به طور غیرمستقیم انسان را تحت 

 دهد. تأثیر قرار می

ي طبیعی در ساختمان داراي سه ویهطورکلی، تهبه

 عملکرد مختلف است:

تنفس در داخل ساختمان از طریق کننده هواي قابلتأمین -1

ي شدهجانشین ساختن هواي تازه خارجی با هواي مصرف

 داخلی است.

از طریق باال بردن میزان تبخیر عرق  آسایش فیزیکی را -2

دماي بدن ایجادشده بر روي پوست و به دنبال آن کاهش 

 کند.فراهم می

که هواي ي مصالح ساختمان، هنگامیسازي تودهخنک -9

 (.1931رازجویان ) تر از هواي خارج استداخل گرم

هراي  امروزه توجه به استفاده از تهویه طبیعی در طراحری 

اي رو به افزایش است و طراحران بره   طور فزایندهساختمان به

کراربران، سرعی در   این طریق ضمن افزایش شرایط آسرایش  

ي نیرروي محرکره   هاي انرژي ساختمان دارنرد. کاهش هزینه

تهویه طبیعی باد است. شکل، ارتفراع و مورفولروژي محریط،    

کنرد کره بره    چگونگی تهویه طبیعی ساختمان را مشخص می

و تهویرره  2، تهویرره دوطرفرره1طرفررهسرره حالررت: تهویرره یررک 

هواي داخرل  تواند اتفاق بیفتد و باعث ارتباط ، می9دودکشی

شود. سه پدیرده اقلیمری سررعت    با جریان هواي خارج بنا می

باد، جهت باد و اختالف دما بر تهویه طبیعی تأثیرگیار است 

 (.29، 1933نژاد )احمدي

جریان براد در برخرورد برا سراختمان باعرث ایجراد یرک        

کره در رابطره برا تهویره هواکشری تنهرا        .شرود میدان فشار می

 مترر برر ثانیره     5/2رعت براد بریش از   زمانی مؤثر است کره سر  

. (1933)احمررردي نرررژاد  کیلرررومتر برررر سررراعت( باشرررد  3)

کننررده نحرروه عبررور هرروا از یررک ترررین عامررل تعیرریناساسرری

کره براد از روي   ساختمان، جهرت وزش براد اسرت. هنگرامی    

کند، باعث ایجاد یک میدان فشار متغیر ساختمان حرکت می

آن هروا از نرواحی داراي    که به دنبرال  .شودمثبت یا منفی می

 آید.فشار مثبت به نواحی داراي فشار منفی به جریان در می

یابد و هوا به سمت با افزایش دما، چگالی هوا کاهش می

گرردد  تر جایگزین آن میکند و هواي خنکباال حرکت می

 شود. شناخته می «اثر دودکشی»این پدیده با عنوان و 
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ج ساختمان و بین نواحی اختالف دماي بین داخل و خار

مختلررف آن باعررث ایجرراد اخررتالف فشررار و برره دنبررال آن     

  شود.جابجایی هوا می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کننده تهویه طبیعی در ساختمان ناشی از باد عوامل تعیین

( آمده است و چگرونگی جریران   1اختالف دما در شکل ) یا

 ( ارا ه شده است.2یی در شکل )هوا در سامانه هاي تهویه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ی طبیعیهای مختلف تهویه(. سامانه1شکل )

 (1962منبع: )قیابکلو 

 

 
 ایهای تهویهجریان هوا در سامانه (.2شکل )

 (1962منبع: )قیابکلو 
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 تهویه طبیعی و آسایش حرارتی

اي از دمرا و رطوبرت   شرایط آسایش حرارتی بره محردوده  

شررود کرره در آن سررازوکار تنظرریم حرررارت برردن در گفترره مرری

(. عوامل دماي Givoni 1976, 287) حداقل فعالیت خود باشد

هوا، رطوبت نسبی، سرعت جریان هوا، متوسط دمراي تابشری،   

وسرراز برردن و میررزان پوشررش برردن در تعیررین عت سرروختسررر

  (.Fanger 1970) باشندمحدوده آسایش حرارتی مؤثر می

ها تا حد زیادي به تأثیر تفاوت در الگوهاي رفتاري انسان

 شررود. احسرراس آسررایش درشرررایط اقلیمرری نسرربت داده مرری

زیست انسان بدون شک بر کیفیت رفتار و فعالیت وي محیط

رو، توجه به منطقه آسایش افراد در طراحی ایناز ،مؤثر است

ها تأثیر فضاهاي مختلف شهري، در سالمت جسم و روح آن

پییري فضراهاي داخلری   باالترین میزان انعطاف بسزایی دارد.

شرود کره بتروان بره طرور طبیعری شررایط        بنا زمانی تأمین مری 

محیطری آن را از نظرر تهویرره و نرور تنظرریم نمرود. از طرفرری،     

پرییري آن در یرک   ي انعطراف هرا و دامنره  ي فعالیرت گستره

مکان بیرونی تا حردودي بره شررایط خررد اقلریم آن منطقره،       

ویژه وضعیت ترابش خورشرید و سررعت براد بسرتگی دارد      به

 (.222، 1932فربهزاد)

ي راهکارهاي مناسب براي ایجاد آسرایش  بنابراین، ارا ه

ي سررعههرراي انسررانی و پیرررو آن در تو  محیطرری در فعالیررت 

هراي  اقتصادي مؤثر خواهد بود. همچنین، توجره بره پتانسریل   

هررا تررا حررد زیررادي موجررب ي بهینرره از آناقلیمرری و اسررتفاده

گرردد و  غیرطبیعری مری   هراي جویی در مصرف انررژي صرفه

 ي پایرردار شررهري  سرروي توسررعه همررین عامررل، گررامی برره   

 طبیعری  و سراخت ن انسرا  سیستم دو، اقلیم و خواهد بود. شهر

 . دارند یکدیگر بر تنگاتنگی تأثیرگیاري که دهستن

، کنرد مری  برقررار  رابطه انسان آسایش با که آنجا تا اقلیم

 وزش، هروا  رطوبت و دما، آفتا  تابش چون، عواملی نتیجه

از آنجا کره تهویره طبیعری باعرث      .است بارندگی میزان و باد

توان نتیجه گرفت که یکری  شود میتعدیل رطوبت و دما می

 ثرترین عوامل در ایجاد آسایش حرارتری، تهویره اسرت   از مؤ

 (.1931رازجویان )

 هرررراي هواشناسرررری ایسررررتگاه اصررررفهان بررسرررری داده

هراي سرال   دهد که هواي شهر اصفهان در اکثرر مراه  نشان می

ي آسررایش قرررار دارد و اصررول طراحرری    خررارج از منطقرره 

هاي گررم سرال   اي لحاظ گردد تا در ماهگونهمعماري باید به

هاي سرد سال با افرزایش  ي حرارت و در ماهکاهش درجه اب

ي ها را بره آسرتانه  ي حرارت فضاي داخلی، این محیطدرجه

تروان نتیجره گرفرت کره     بنابراین می .تر نمودآسایش نزدیک

توانرد در  هراي گررم سرال مری    استفاده از تهویه طبیعی در ماه

 تعدیل شرایط حرارتی بسیار مؤثر باشد.

 لبدی به منظور تهویه طبیعیراهکارهای کا

راهکارهاي کالبدي ایجاد تهویه طبیعی را از نظر مکان استفاده 

توان بره چهرار نروع تمهیردات کالبردي در سرقف، نمرا و بدنره         می

(. Cibse 2005, 15-20) هرا تقسریم کررد   ساختمان و ترکیبی از آن

طرفه و دوطرفه، تهویه اساس سه سازوکار کلی تهویه )تهویه یکبر

دکشی(، راهکارهاي معماري مؤثري هم در معماري سنتی و هم دو

گرفته است که غالباً به صورت ترکیبری از  در معماري مدرن شکل

، براد  4اند از: بادخورهرا باشد. این راهکارها عبارتاین سه روش می

هراي  )ترکیبی از بادخور و بادخران(، دودکرش   1، بادگیرها5هاخان

 ، 3هرررررراآتریرررررروم ،3، نماهرررررراي دوپوسررررررته7خورشرررررریدي

 12هاي تهویه در نماو پنجره 11هاي تهویه، داکت12هاي تهویهحفره

(Allard and Ghiaus 2005, 28-36) ( (1)مراجعه به جدول).  

در تهویه طبیعی، سقف داراي اهمیت زیادي اسرت زیررا   

هواي گرم به علت سبک بودن تمایل بره حرکرت بره سرمت     

هروایی کره از سرطح برام      هراي باال دارد. عالوه بر آن جریران 

تر و پایدارتر هستند. همچنین تهویه طبیعی کند قويعبور می

که جریان هوا در  از سقف براي بناهاي کم ارتفاع و محصور

اطررراف آن کررم اسررت و نیررز بناهررایی کرره در اطررراف آن     

باشررد سروصرردا و آلررودگی هرروا زیرراد اسررت، مناسررب مرری  

(Christopher 1999.)      هراي سرنتی   خانره برا توجره بره اینکره

 و متررراکم هررايپررالن مسررکونی شررهر اصررفهان اغلررب داراي

انرد، تهویره از   داشرته  مرکرزي  حیراط  بره  رو و بوده گرادرون

طریررق سررقف بررراي آن مناسررب برروده اسررت. در ادامرره برره    

 .شودراهکارهاي کالبدي تهویه از طریق سقف اشاره می
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 بادخان

ربع یا مستطیل و با دو یا ها که اغلب به شکل مبادخان

 چند دهانه هستند از سالیان دور به منظور تهویه طبیعی 

به عنوان عنصر معماري مستقل و یا بخشی از پوشش سقف 

ها ترکیبی از شدند. اساس کار بادخانبه کار گرفته می

طرفه باد است. بهترین عملکرد تهویه دودکشی و تهویه یک

، مکانی است که بیشترین مکان براي قرار گرفتن بادخان

فشار منفی )مکش( وجود دارد. این مکان وابسته به شکل 

دیاگرام عملکرد ( 9) شکل(. 1933نژاد سقف است )احمدي

 .دهدبادخان را نشان می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دیاگرام عملکرد بادخان (.9) شکل

 منبع: )نگارندگان(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بادخور

کرره در ابترردا در نررواحی هرراي بلنرردي هسررتند بادخورهررا، برررج

کویري ایران که به منظرور گررفتن براد و کشراندن هرواي ترازه بره        

هرا مبتنری بررآوردن جریران     کرارکرد آن  شردند. داخل بنا اسرتفاده  

هواي خارج به داخل، بره منظرور کراهش دمرا و برقرراري شررایط       

باشد، فشار مثبت باد در جهرت وزش و فشرار   آسایش حرارتی می

کند. بره ایرن   وزش این شرایط را فراهم می منفی در خالف جهت

هاي ورودي بادخور رو به جهت باد غالب باشرد.  منظور باید دهانه

اي هررا عملکرررد تهویررههنگررامی کرره برراد جریرران نرردارد، ایررن برررج

 یررک وجررود آنکرره (. برررايEttouney 2008) دودکشرری دارنررد 

 تمروازا بره  چررخش،  برا  و باشرد  سویههمه باید باشد، مؤثر بادخور

 مسریر  برا  آن سرر  ولی باشد، ثابت بادخور اگر. گیرد قرار باد جهت

 حتری  و دهرد مری  دسرت  از را کارایی خود نباشد، موازي حرکت

( 4شرکل )  (.1933نرژاد  کند )احمردي  عمل برعکس است ممکن

 دهد.دیاگرام عملکرد بادخور را نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 دیاگرام عملکرد بادخور (.1) شکل

 دگان(منبع: )نگارن

 های تهویهبندی روش(. جمع1جدول )

 منبع: )نگارندگان(
 

 عمل مکانیسم روش تهویه معماری راهکار

 خلدا به هوا دمیدن تهویه دوطرفه بادخور

 داخل از هوا مکش طرفه و اثر دودکشیتهویه یک بادخان

 داخل به هوا دمیدن و مکش تهویه دوطرفه و اثر دودکشی بادگیر

 هوا مکش اثر دودکشی خورشیدي دودکش

 هوا مکش و دمیدن تهویه دوطرفه و اثر دود کشی دوپوسته نماي

 داخل هواي مکش اثر دودکشی آتریوم

 هم با هوا مکش و دمیدن تهویه دوطرفه و اثر دودکشی تهویه هايحفره و هاکانال

 هم با هوا مکش و دمیدن طرفه، دوطرفه و اثر دودکشیتهویه یک نما در تهویه هايپنجره
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 اهدودکش

در این روش گرماي حاصرل از گرمراي خورشرید، هروا را      

رود و کند. به این ترتیب هواي گررم براال مری   وادار به جریان می

گیرررد. جررداره خررارجی هررواي تررازه و خنررک جرراي آن را مرری 

 دودکش خورشیدي از جنس فلز و یا شیشه )براي جی  گرمرا( 

ي از گررم شردن   و جداره داخلی عایق حرارت )برراي جلروگیر  

 تررین مهم از (. یکیHolger Koch 2007باشد )داخل فضا( می

 خرارج  و داخرل  اختالف دماي دودکشی، تهویه بر مؤثر عوامل

 با کافی دماي خورشیدي، اختالف دودکش از استفاده با است.

 آیرد مری  بره وجرود   خورشریدي  جری   حرداکثر رسراندن   بره 

(Khanal and Lei 2011). از ایرن روش بره    اي( نمونره 5) شکل

 دهد.همراه دیاگرام عملکرد آن را نشان می

کاربرد این روش در یک ساختمان مدرن )اداره  aقسمت 

( را نشان 1333در واتفورد انگلستان،  19زیست بی آر ايیطمح

اي پوشیده یشهشاز بلوک  هادودکشجداره خارجی که دهد یم

 دهد. یمشان چگونگی عملکرد این روش را ن bقسمت  و شده است

 

 

 

 

 
 

 یله دودکش خورشیدیوسبهتهویه طبیعی  .(5) شکل

 (Baird 2004)منبع: 

 روش پژوهش

آوري اطالعرات در ایرن مقالره برا اسرتفاده از      روش جمع

 اطالعرات اي بروده اسرت.   مطالعه منرابع اسرنادي و کتابخانره   

 سرینوپتیک  ایسرتگاه  از اصرفهان  شرهر  اخیر ساله 22 اقلیمی

گردیرده اسرت. روش    آوريجمرع  اصرفهان  شرهر  هواشناسی

اي سرازي رایانره  تحقیق توصیفی تحلیلی و نیز استفاده از مدل

 سازي عددي بوده است.و شبیه

 
 

 مطالعات اقلیمی شهر اصفهان

به لحاظ اقلیمی، نواحی فالت مرکزي که مناطق بیابانی 

و نیمه بیابانی هم بخشری از آن اسرت جرزو نرواحی گررم و      

هاي اقلیمری ایرن منطقره،    شود. ویژگیخشک محسو  می

 نوسران  ،بسیار نراچیز  رطوبت ،ارندگی بسیار اندک سالیانهب

به دلیل عردم وجرود    روزشبانهزیاد در طول  حرارت درجه

باشرد )کسرمایی   گیراهی مری   پوشرش  برودن  کرم  ورطوبت 

درجره و   92ین موقعیت جغرافیایی شهر اصرفهان بر   (.1931

قه عرض شمالی خط استوا و دقی 27درجه و  94دقیقه تا  49

دقیقه طرول شررقی از    91درجه و  55تا  دقیقه 91 درجه 43

سراله  12 هايدادهبر اساس  .گرینویچ قرار دارد النهارنصف

متوسط درجه حرارت ساالنه شهرستان  ،سینوپتیک ایستگاه

سررازمان ) باشرردمرری گرررادسررانتیدرجرره  1/15اصررفهان 

ي کنندهشاخص بیان ترینمعمول (.1935 هواشناسی کشور

ي رطوبرت، درصرد رطوبررت نسربی اسررت. میرانگین سرراالنه    

درصرد اسرت،    42رطوبت نسربی در شرهر اصرفهان حردود     

درصد( و  32هاي دي و آذر )حداکثر رطوبت مربوط به ماه

باشد، حداقل رطوبت نسبی مربروط بره   پس از آن بهمن می

در رابطه با سرعت و جهرت   درصد( است. 15) تیر-خرداد

اي در تهویه طبیعری دارد، متوسرط   کنندهاد که نقش تعیینب

مترر برر ثانیره اسرت و حرداکثر       1/9 سالیانه براد در اصرفهان  

متر بر ثانیه بوده است. با توجه به حداقل  1/3سرعت باد نیز 

متر بر ثانیه(، سرعت  1/9سرعت باد مؤثر در تهویه طبیعی )

 ،باشرد مری باد به منظور تهویره طبیعری در اصرفهان مناسرب     

هاي گرم سال بیش از حد خصوص که سرعت باد در ماهبه

رابطه با جهت وزش باد  باشد. درمتر بر ثانیه( می 4) متوسط

 تیرر،  هراي مراه  از غیرر  به دهد کهنشان می در اصفهان نتایج

 کره  آبران  و شررقی  غالرب،  براد  جهرت  که و شهریور مرداد

سرال   هراي ماه سایر در. است غربی جنو  غالب، جهت باد

 ماه ترینمتالطم . در این بین،است غر  از غالب باد جهت

شرکل   اسرت.  آذرمراه  سرال،  ماه ترینآرام و سال، فروردین

 دهد. ( تقویم نیاز اقلیمی شهر اصفهان را نشان می1)
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 .اصفهان شهر اقلیمی نیاز تقویم (.6) شکل

 (1962 افشانگلمنبع: )

 مسکن اصفهان و تهویه طبیعی در آن

صررورت پیوسررته قرررار هرراي سررنتی اصررفهان اغلررب بررهخانرره

هاي مسرطحی هسرتند کره امکران حرکرت      اند و داراي بامگرفته

و امکان استفاده از برام بره عنروان مهترابی      ها وجود داردروي آن

هررایی برره هرراي مسررطح فرورفتگرریگررردد. در ایررن برراممیسررر مرری

شود کره در واقرع همران    طیل شکل دیده میصورت مربع یا مست

هرا بره نردرت بره دوطبقره      انرد. ارتفراع خانره   هراي مرکرزي  حیاط

هراي گنبردي برراي پوشرش     ها و سرقف رسد. استفاده از طاقمی

فضاهاي مهم خانره همچرون تراالر اصرلی نیازمنرد مهرارت زیراد        

در گیشته ساکنان این (. 1931قاسمی سیچانی ) سازندگان است

هرا  برام فرساي تابستان در پشرت هاي گرم و طاقتر شبد هاخانه

شرب و نسریم بهرره گیرنرد. امرروزه      خوابیدند تا از خنکی نیمهمی

المللری در  این شیوه و ارتباط زیستی با طبیعت به دلیل سبک برین 

هرراي تهویرره مکررانیکی از بررین رفترره و دسررتگاهو وجررود شررهرها 

هرراي هي زنرردگی دگرگررون شررده اسررت. در سرراخت خانررشرریوه

مانند آجر، خشت و گرل   قدیمی به صورت گسترده از مصالحی

ي تهویره طبیعری   کننرده ن تنظریم کردند که خود بهتریاستفاده می

ها و قیرهراي شریمیایی برراي برام     اما امروزه از ایزوالسیون است،

شود کره رفترار حرارتری مناسربی ماننرد مصرالح       استفاده می خانه

اسرتفاده از مصرالح نامناسرب ماننرد      بره دلیرل  سنتی را دارا نیسرتند.  

داغ نمررا کرره اقلرریم گرررم و خشررک هنگررامی  هررا درسررند در نما

را به خود گرفته و بره تیررآهن یرا سریمان منتقرل       شود، حرارتمی

وجرود روشرن برودن انرواع      کند به این ترتیب در طرول روز برا  می

 شررود وسررایل سرمایشرری برراز هررم هررواي خانرره مطبرروع نمرری       

  (.1935ان و معماري  وبالگ تخصصی عمر)

هاي جدیرد سراخت در اصرفهان    خانهتوان گفت در کل می

بر پایره اسرتفاده از تجهیرزات مکرانیکی و الکتریکری بره منظرور        

اغلرب   د و شررایط اقلیمری در  نشرو تهویه و سرمایش سراخته مری  

 شود.ها رعایت نمیآن

فرررم مناسررف سررقف جهررت تهویرره طبیعرری در    

 های اصفهانساختمان

 در کره  گرفرت  نتیجه توانمی شده، بیان مطالب به توجه با

 هراي خانره ( مهرماه اوایل تا فروردین اوایل) سال گرم ماه شش

 بادهرراي جهررت و دنرردار طبیعرری تهویرره برره نیرراز اصررفهان شررهر

 همرین  بره . اسرت  متغیر شرق و غر  بین مدت این در مطلو 

 قررار  محردوده  ایرن  در بایرد  هوا تهویه هايدریچه جهت دلیل

 دلیرل  بره  اصرفهان  شهر براي مناسب تهویه نوع طرفی از. دگیر

 و سرقف  طریق از تهویه شهري، متراکم بافت و محصور شکل

آنجا که فرم فشرده در اصفهان امکان اسرتفاده   از .باشدمی بدنه

 برا  تواند مناسب باشرد. دهد تهویه سقفی میبهینه از بدنه را نمی

 و بررسری  بره  ی،طبیعر  تهویره  در سرقف  اهمیت گرفتن نظر در

 طبیعری  تهویره  برا  رابطره  در برام  رایرج  هراي پوشرش  سازيمدل

 جهرت  طراحی راهکارهاي ارزیابی منظور به. شودپرداخته می

 افزارنرم در ايرایانه سازيشبیه ابزار با طبیعی، تهویه از استفاده

 تأثیر ارزیابی جهت نظر مورد متغیرهاي 14دیزاین فلو اتودسک

 مرورد  بنرا،  ايتهویره  عملکررد  برر  ختمانسا سقف فرم خارجی

 سرازي شبیه جهت فلودیزاین افزارنرم. است گرفته قرار ارزیابی

 از اسررتفاده هررايپیچیرردگی کرراهش منظررور برره و برراد تونررل

 نترایج  مقایسره . اسرت  شرده  طراحی ،CFD تحلیل افزارهاينرم

 افرزار نررم  نترایج  همچنرین  و براد  تونرل  خروجری  با افزارنرم این

 مشرابه  براالیی  بسیار حد تا نتایج این که دهدمی نشان 15فلو نت

 (.Autodesk 2014) باشندمی یکدیگر

با در نظر گرفتن سرعت و جهت براد، متغیرهرایی جهرت    

دستیابی به فرم بهینه سقف بنا موردبررسی قرار گرفتره اسرت   

 گردد:در ادامه ارا ه می که
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جهت ارزیابی فرم سقف و زاویره شریب مناسرب برراي     

طرفره و  دار )یرک کارگیري بادخان دو نوع سرقف شریب  به

ي گیررد و زاویره  دوطرفه( و منحنی مورد تحلیرل قررار مری   

 12ترا   2اي از درجره  12دار با افررایش  مناسب سقف شیب

 گیرد.درجه مورد تحلیل قرار می

استفاده از بادخان و بادخور از راهکارهاي اصلی تهویه 

شود، ولی یمسو  طبیعی در اقلیم گرم و خشک مح

دهد که در اصفهان بادهاي غربی یمتحلیل اقلیمی نشان 

با  .توان براي تهویه طبیعی استفاده شوندینمسرد بوده و 

وزد و در یمتوجه به اینکه بادهاي شرقی در فصل گرم 

 ،باشدیمهنگام روز دماي این بادها بیشتر از دماي آسایش 

چنین شرایطی  در .شودلیا نبایستی به داخل فضاها کشانده 

استفاده از نیروي مکش باد یا همان بادخان راهکار تهویه 

در این پژوهش فرم  و باشدیممورد نظر در این شهر 

یري بادخان مورد ارزیابی قرار کارگبهمناسب سقف جهت 

دار یبشگیرد. در این رابطه دو نوع سقف گنبدي و یم

با تغییر  طرفه و دوطرفه( در نظر گرفته شده و)یک

دار یبشسقف )میزان شیب سقف  دهندهشکلیرهاي متغ

یر این تغییرات تأثي و خیز سقف گنبدي( ادرجه 12با تغییر 

بر سرعت باد در دهانه بادخور یا بادخان و نیز عملکرد 

ی بررساي آن در فضاي متصل به بادخان و بادخور یهتهو

به نتایج بررسی مربوط  (17) تا( 7)شده است. شکل 

دهد. الزم به یمدار، تخت و قوسی را نشان یبشي هاسقف

در این مقاله، ابعاد و  شده ارا هي هاطرحذکر است که در 

اندازه بهینه مورد تحلیل قرار نگرفته است و نیاز به پژوهش 

 ي در این زمینه دارد.اجداگانه

دهد که سرعت باد در دهانه یمسازي نشان یهشبنتایج 

یه بر ثانمتر  7به سقف مسطح کمتر از  بادخور متصل

با قرار دادن دریچه  و باشدیم)کمتر از سرعت باد غالب( 

ورودي هوا در ارتفاع کار )ارتفاعی که فعالیت متداول در 

   .گرددیمشود( تهویه طبیعی در اتاق برقرار یمفضا انجام 

 12شیب دهند، تهویه در بام با ( نشان می3) ( و7) شکل

همچنین و باشد یمحدودي بیشتر از سقف مسطح  درجه تا

 ریان هوا در داخل اتاق بیشتر است.سرعت ج
 

 
 

ای اتاقی با سقف بدون یهتهو(. بررسی سرعت باد و عملکرد 7شکل )

 باد غالف در اصفهان سرعتبهشیف با توجه 

 منبع: )نگارندگان(

[ 
 

 
 

با سقف با ای اتاقی یهتهو(. بررسی سرعت باد و عملکرد 8شکل )

 باد غالف در اصفهان سرعتبهدرجه با توجه  11شیف 

 منبع: )نگارندگان(



 

 06 ارزیابی فرم بهینه سقف جهت به کارگیري بادخان در شهر اصفهان 

 22دهانه بادخور متصل به سقف با شیب  درسرعت باد 

باشد. یممتر بر ثانیه )بهتر از دو نمونه قبلی(  12تا  7حدود درجه 

دار یبشهمچنین سرعت جریان هوا در داخل اتاق با سقف 

باشد و جریان آن آشفتگی یمطرفه بیشتر از یک دوطرفه

متر بر  12تا  7حدود درجه  92با شیب  ( و3) کمتري دارد شکل

 ((. 12) باشد )شکلیمدرجه(  22یباً مشابه با سقف تقرثانیه )

 

ای اتاقی با سقف با یهتهو(. بررسی سرعت باد و عملکرد 6شکل )

 باد غالف در اصفهان سرعتبهدرجه با توجه  21شیف 

 : )نگارندگان(منبع

 

 
 

ای اتاقی با سقف با یهتهو(. بررسی سرعت باد و عملکرد 11شکل )

 باد غالف در اصفهان سرعتبهدرجه با توجه  91شیف 

 منبع: )نگارندگان(

 

 42سرعت باد در دهانه بادخور متصل به سقف با شیب 

ي قبلی( هانمونهمتر بر ثانیه )بهتر از  12تا  3حدود درجه 

مچنین گردش هوا در فضاي داخلی با سرعت بیشتر باشد. هیم

تا  3حدود درجه  52با شیب  ؛ و(11باشد شکل )یمآشفتگی کمتر و 

 ((. 12) باشد )شکلیمدرجه(  42یباً مشابه با سقف تقرمتر بر ثانیه ) 12

 

 

ای اتاقی با سقف با یهتهو(. بررسی سرعت باد و عملکرد 11شکل )

 باد غالف در اصفهان سرعت بهدرجه با توجه  11شیف 

 منبع: )نگارندگان(

 
 

 
 

ای اتاقی با سقف با یهتهو(. بررسی سرعت باد و عملکرد 12شکل )

 باد غالف در اصفهان سرعتبهدرجه با توجه  51شیف 

 منبع: )نگارندگان(
 

 

 

 

درجه  12سرعت باد در دهانه بادخور متصل به سقف با شیب 

 52و  42 یبشتر از سقف با متر بر ثانیه )کم 11تا  3حدود 

 خیز در سقف گنبدي با نسبت ؛ و(19باشد شکل )یمدرجه( 

باشد. همچنین جریان یممتر بر ثانیه  1از  کمتر 12به  1دهانه  به

 با نسبت ؛ و(14هواي داخل اتاق داراي آشفتگی است شکل )

باشد. همچنین یممتر بر ثانیه  7تا  12بین  4به  1دهانه  به خیز

 ((. 15هواي داخل اتاق فاقد آشفتگی است )شکل ) جریان
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ای اتاقی با سقف با یهتهو(. بررسی سرعت باد و عملکرد 19شکل )

 باد غالف در اصفهان سرعتبهدرجه با توجه  61شیف 

 منبع: )نگارندگان(
 

 
 

ای اتاقی با سقف گنبدی یهتهو(. بررسی سرعت باد و عملکرد 11شکل )

 باد غالف در اصفهان سرعتبه، با توجه 11به  1نه با نسبت خیز به دها

 منبع: )نگارندگان(
 

 

 
 

 

 

ای اتاقی با سقف گنبدی یهتهو(. بررسی سرعت باد و عملکرد 15شکل )

 باد غالف در اصفهان سرعتبه، با توجه 1به  1دهانه  به خیز با نسبت

 منبع: )نگارندگان(

دي با سرعت باد در دهانه بادخور متصل به سقف گنب

باشد. یممتر بر ثانیه  7کمتر از  2به  1دهانه  به خیز نسبت

 همچنین جریان هواي داخل اتاق داراي آشفتگی است 

در انتها سرعت باد در دهانه بادخور متصل به  ؛ و(11شکل )

متر بر  7کمتر از  1به  1دهانه  به خیز سقف گنبدي با نسبت

 ((.17باشد )شکل )یمثانیه 
 

 

 

ای اتاقی با سقف گنبدی یهتهو. بررسی سرعت باد و عملکرد (16شکل )

 باد غالف در اصفهان سرعتبه، با توجه 2به  1دهانه  به خیز با نسبت

 منبع: )نگارندگان(

 
 

 
 

 

 

ای اتاقی با سقف گنبدی یهتهو(. بررسی سرعت باد و عملکرد 17شکل )

 لف در اصفهانباد غا سرعتبه، با توجه 1به  1دهانه  به خیز با نسبت

 منبع: )نگارندگان(



 

 04 ارزیابی فرم بهینه سقف جهت به کارگیري بادخان در شهر اصفهان 

 گیرینتیجه

ي هواشناسی و هادادهبررسی شرایط آسایش حرارتی و 

 سرماي ،دهدیم نشان اصفهان، شهر اقلیمی نیاز تقویم

کنترل  به نیاز هردو این شهر در تابستان، گرماي و زمستان

و در شش ماه گرم سال )اوایل فروردین تا اوایل  داشته

در د. ني شهر اصفهان نیاز به تهویه طبیعی داراهخانه( مهرماه

 است ثانیه بر متر 1/9 اصفهان در باد سالیانه ین مدت متوسطا

است و جهت  بوده ثانیه بر متر 1/3 نیز باد سرعت حداکثر و

غربی متغیر است، به  -بادهاي مطلو  در این مدت شرقی

 براي تهویه بیشتر باید در هاساختمانهمین دلیل کشیدگی 

این محدوده قرار گیرد. در این مقاله سه نوع سقف تخت، 

 رافزانرمي در سازمدلی و بررس مورددار و منحنی یبش

سازي یهشبگرفت. نتایج  قرار 11شبیه سازي و تحلیل تونل باد

دهد که عملکرد سقف یمی نشان موردبررسي هاسقف

 اهسقفدرجه از سایر  52تا  42دار دوطرفه با شیب بین یبش

ي گنبدي، هاسقفباشد همچنین در بین یم ترمناسب

 4به  1عملکرد تهویه طبیعی سقف با نسبت خیز به دهانه 

 بنديکه خالصه جمع هاستسقفاز سایر  ترمناسب

 ( ارا ه شده است.13ها در شکل )بررسی
 

 
 
 

 دار و قوسییفشی مسطح، هاسقف(. عملکرد تهویه طبیعی 18شکل)

 دگان(منبع: )نگارن
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 هاپی نوشت

1- Air One-way 

2- Air Two-way 

3- Ventilation Chimney 

4- Wind Scoop 
5- Wind Tower 
6- Wind Catcher 

7- Solar Chimneys 

8- Double Skin Facade 

9- Atrium 

10- Ventilation Chamber 

11- Embedded Duct 

12- Ventilation Opening in the Facade 

13- BRE building 

14- Flow Design Autodesk 
15- Flouent 

16- Flow Design Autodesk 
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 چکیده

ارتباطات های فناوری اطالعات و های استان اصفهان از شاخصهدف تحلیل فضایی نحوه برخورداری شهرستان پژوهش حاضر با

ای و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی، کمّی و تحلیلی است. توسعه -یافته است. نوع تحقیق با توجه به هدف؛ کاربردی تدوین

سالنامه آماری و نتایج سرشماری عمومی  از موردنیاز دهند. اطالعاتشهرستان استان اصفهان تشکیل می 39جامعه آماری پژوهش را 

 انتخابی استخراج و با  شاخص 39 فناوری اطالعات و ارتباطات، متغیرهای میان از که آمده استدستبه 1939نفوس و مسکن 

بندی و تعیین میزان گیری چند شاخصه، ضریب پراکندگی و ... به رتبهعنوان یک روش تصمیمهای کمّی تاپسیس بهگیری از مدلبهره

شده است. سپس با توجه به امتیاز حاصل از  های فناوری اطالعات و ارتباطات پرداختهها از لحاظ شاخصاختالف و نابرابری شهرستان

بندی و جایگاه محروم و بسیار محروم( سطح -نیمه برخوردار -برخوردار -های استان در پنج گروه )بسیار برخوردارشهرستان ،تاپسیس

هاي شهرستان كه است آن دهندهنشان پژوهش هاييافته های مذکور مشخص گردیده است.هر یک در میزان برخورداری از شاخص
 برخورداري درجه ميزان آشكاري در تفاوت و نيستند برابر فناوري اطالعات و ارتباطات هايشاخص از برخورداري در اصفهان استان

درصد در سطح برخوردار،  42/23شهرستان به جز شهرستان اصفهان كه در سطح بسيار برخوردار قرار دارد  32شود. از مجموع ديده می
درصد در سطح بسيار محروم قرار دارند و نهايتاً با در نظر گرفتن گروه  23/18درصد محروم و  34/12درصد نيمه برخوردار،  87/24

رتباطات، اي در توسعه فناوري اطالعات و اهاي فضايی و ايجاد تعادل ناحيهمنظور كاهش نابرابريها بهبندي و جايگاه شهرستانسطح
 اند. بندي شدههاي استان اولويتشهرستان
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 مقدمه

های توسعه سریع فناوری اطالعات و ارتباطات فرصت

استفاده بهتر  ریزی ویندهای برنامهآجدیدی را برای بهبود فر

های که دسترسی به شبکهطوریکند، بهاز منابع فراهم می

جهانی و منابع فناوری اطالعات و ارتباطات یکی از ملزومات 

موفقیت فردی و اجتماعی در عصر اطالعات است و فناوری 

ای ابزاری حیاتی برای جامعه (ICTاطالعات و ارتباطات )

ست و یکم است پایدار و توسعه اقتصادی در قرن بی

 توسعه جامعه(. 1931)شاهیوندی، وارثی، و محمودی 

در زندگی اقتصادی  تغییرات اساسی ،شبکه و دانش ،اطالعات

دارد و پیامد فضایی مؤثری بر آینده مناطق، نواحی و اجتماعی 

عنوان  فناوری اطالعات و ارتباطات به .شهری و روستایی دارد

امعه اطالعاتی عمل گیری جنیروی محرکه اصلی در شکل

کامل  طیف در فراگیر و ای جامعپدیده عنوان کند و بهمی

 هایفعالیت تا گرفته کاربردهای شخصی از بشری هایفعالیت

(. فناوری Talvitie 2004است ) تأثیرگذار سیاسی و اقتصادی

 ، چندمنظوره عنوان ابزاری به اطالعات و ارتباطات

 شود،می گرفته نظر در متعدد ایهدارای قابلیت و پذیرانعطاف

 یا فردی کاربردهای قالب را در های مناسبحلراه امکان که

 آورد می فراهم مختلف تأمین نیازهای جهت محلی،

 (. 1911)مطلق و بهروزنیا 

در عصر حاضر یکی از عوامل مؤثر در توسعه، فناوری 

ا شده در ارتباط باست. مطالعات انجام اطالعات و ارتباطات

های توسعه اغلب کشورها نشانگر محوری بودن نقش برنامه

هاست گونه برنامهفناوری اطالعات و ارتباطات در این

های اخیر (. توسعه بسیاری از کشورها در سال1911)فتحیان 

 مدیون گسترش ابزارهای اطالعاتی و ارتباطی است 

(. از طرف دیگر، یکی از معیارهای 1911)مطلق و بهروزنیا 

الملل های بینیافتگی کشورها از سوی سازماننجش توسعهس

و اقتصاد جهانی میزان دستیابی و استفاده از فناوری اطالعات 

 باشد و مناطق و واحدهای جغرافیایی برو ارتباطات می

شوند بندی میاساس میزان استفاده از این فناوری طبقه

عه (. بنابراین توس1931)شاهیوندی، وارثی، و محمودی 

عنوان کلید توسعه یکپارچه  تواند بهصحیح این فناوری می

(. این در حالی 1911کشور مطرح باشد )ثقفی و زارعی 

ای و توزیع نامتعادل است که نابرابری و عدم تعادل منطقه

صورت نامناسب شاخصه مهم و امکانات و خدمات به

 ویژگی بارز کشورهای جهان سوم و ایران است 

توان می را فضایی طورکلی نابرابری. به(1911)مرسلی 

 دانست. فضا در مواضع اجتماعی و هانابرابر فرصت توزیع

 است، ایمنطقه آن نابرابری شکل بارز که فضایی، نابرابری

به خود بگیرد.  های مختلفیجلوه تواندمی ایجامعه هر در

 عبارت توسعه درحال در کشورهای آن رؤیتقابل اشکال

 شهرهای نابرابری بین روستا، و شهر بین برابریاز نا است

 درون شهرهای در نابرابری جغرافیایی کوچک، و بزرگ

 مناطق برخوردار و و محروم مناطق بین نابرابری بزرگ،

زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات  در .(1911غیره )دهقان 

های توسعه تفاوت و نابرابری نیز در درون کشورهای درحال

یکی  .مندی از آن وجود داردر زمینه استفاده و بهرهزیادی د

از عوامل ایجاد نابرابری در عصر حاضر شکاف دیجیتالی 

حال عامل ایجادکننده است که خود حاصل و درعین

 های مختلف اقتصادی و اجتماعی است شکاف

در  و دیجیتالی شکل در که فضایی (. نابرابری1913)نوری 

 شکاف»واژه  رتباطات باو ا اطالعات فناوری حوزه

 در که است وضعیتی بر ناظر شودمی توصیف نیز«  دیجیتالی

 اطالعاتی به امکانات دسترسی لحاظ از مناطق مختلف آن،

 نامتوازنی وضعیت آن از حاصل و نتایج و عواید ارتباطی و

 (. 1911دارند )دهقان 

 شکاف دیجیتالی مفهومی پیچیده و دارای ابعاد و

همپوشانی داشته باشند  باهمت که ممکن است هایی اسالیه

(Vicente and Lopez 2011 شکاف دیجیتالی یکی از .)

هایی است که در آن نابرابری در جامعه دانش روش

شود. کشورهایی که با شکاف دیجیتال ی میریگاندازه

روبرو هستند اگر چنانچه نتوانند به شکاف دیجیتال در حال 

مانند رسیدگی کنند، عقب می رشد در بین و درون کشور

(Hanafizadeh, Saghaei and Hanafizadeh 2009 با .)

تأمل بیشتر بر مفهوم شکاف دیجیتال، تعابیر متنوعی از آن را 

توان شکاف دیجیتال را به لحاظ و می شودمالحظه می
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 با اما .ی کردریگاندازهعوامل مختلف گسترش نابرابری 

 تکیه با بتوان شاید یف مفهومی،تعار از گرفتن اندکی فاصله

 و اطالعات فناوری در حوزه نابرابری فضایی هایشاخص بر

 شکاف از سنجشقابل عملیاتی تعریف یک ارتباطات،

 نمود.  ارائه دیجیتالی

زیربنایی توسعه  و عامل اصلی اطالعات امروز، جهان در

 نقش مهمی و شودمی کشورها محسوب اجتماعی و اقتصادی

بهتر امروزه   عبارت کند. بهمی ایفا های انسانیفعالیت در زمینه

محور  ترینعمده عنوان به ارتباطات، و فناوری اطالعات

از  ناشی دستاوردهای و شدهمطرح جهان در تحول و توسعه

 و گردانیروی که شده عجین مردم زندگی با چنانآن نیز آن

 وجود به نظم جامعه در را عظیمی اختالل آن، به توجهیبی

 (. 1911آبادی آورد )ضرابی، تقوایی، و مختاری ملکمی

 پژوهشپیشینه 

و مطالعات خارجی و داخلی  پژوهشدر زمینه پیشینه 

 توان به موارد زیر اشاره نمود:  عنوان نمونه می یافته بهانجام

ای تحت عنوان غلبه بر شکاف دیجیتال: مداخالت در مقاله 1سدیمو

یتال بوتسوانا و کره جنوبی با استفاده از و وضعیت شکاف دیج

که شکاف  است و اکتشافی به این نتیجه رسیده مطالعات تجربی

 دیجیتال در بوتسوانا بیشتر از کره جنوبی است و کره جنوبی 

های استراتژیک قوی نسبت به بوتسوانا در جهت کاهش طرح

  (. Sedimo., Bwalya, and Plessis 2011) شکاف دیجیتال دارد

ای با عنوان ارائه ( در مقاله1913شیرمحمدی و شامی )

ای جهت کاهش شکاف دیجیتال میان مناطق شهری و برنامه

 بیان به شکاف دیجیتالی، روستایی ایران، ضمن تعریف واژه

نقش  با بررسی ادامه و در پرداخته آن آمدن پدید علل انواع

 ایپنج مرحله ایبرنامه فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی

 و روستایی شهری مناطق میان دیجیتالی شکاف کاهش برای

 .اندنموده ارائه کشور

ای با عنوان تحلیل شکاف دیجیتالی ( در مقاله1913نوری )

 استفاده با ایمنطقه و المللیابعاد بین بین کشورهای اسالمی در

 توسعه و الکترونیکی آمادگی دیجیتالی، فرصت هایاز شاخص

مختلف  هایبین شکاف رابطه دادن نشان انی، ضمنانس

 تعداد که تنها دادند نشان دیجیتالی و اجتماعی اقتصادی،

با  خود اند فاصلهتوانسته اسالمی کشورهای از محدودی

انسانی  و دیجیتالی شاخص توسعه در را پیشرفته کشورهای

نامناسبی  وضعیت اسالمی از بیشترکشورهای اما کنند. محدود

 باشند.می برخوردار های توسعهشاخص این در

( در تحلیل فضایی میزان برخورداری 1939غضنفرپور )

از فناوری اطالعات و ارتباطات در استان کرمان به این نتیجه 

رسیده است که اختالف زیادی در سطوح توسعه در بخش 

های این استان فناوری اطالعات و ارتباطات میان شهرستان

( در تحلیل فضایی و 1939ابی و همکاران )وجود دارد. ضر

منظور توسعه های آذربایجان غربی بهبندی شهرستاناولویت

فناوری اطالعات و ارتباطات و کاهش شکاف دیجیتال به 

های آذربایجان اند که در مجموع، شهرستاناین نتیجه رسیده

های فناوری اطالعات و ارتباطات با غربی ازنظر شاخص

یافتگی نظر توسعه دارند و از افتگی فاصلهیسطح توسعه

ها عدم تعادل و فناوری اطالعات و ارتباطات میان آن

 .ناهمگونی وجود دارد

با توجه به اینکه توزیع نامتعادل فضایی امکانات و 

لذا تعیین  ،خدمات در مناطق کشور کامالً آشکار است

های مختلف جایگاه مناطق از نظر برخورداری از شاخص

های فناوری اطالعات و ارتباطات از سعه از جمله شاخصتو

 ای برخوردار است. اهمیت و ضرورت ویژه

های استان اصفهان را پژوهش حاضر سعی دارد شهرستان

های با هدف شناسایی موقعیت و چگونگی توزیع شاخص

بندی کرده و تعیین فناوری اطالعات و ارتباطات، رتبه

های فناوری اطالعات و خصسطوح برخورداری از لحاظ شا

فناوری اطالعات و  هدر زمین یافتگیتوسعهارتباطات و 

بندی یک اولویتارتباطات را مورد سنجش قرار داده و 

ارتباطات و کاهش  متعادل فناوری اطالعات و هجهت توسع

ها و به ارائه نماید. شناخت میزان تفاوت شکاف دیجیتال

 ف مهم تحقیق حاضر یکی از اهداها حداقل رساندن آن

 باشد و در پی پاسخگویی به سؤاالت زیر است:می

های فناوری اطالعات و ارتباطات توزیع فضایی شاخص -

 های استان اصفهان چگونه است؟در بین شهرستان

های استان اصفهان در برخورداری از جایگاه شهرستان -

 های فناوری اطالعات و ارتباطات چگونه است؟شاخص
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های های استان اصفهان از لحاظ شاخصت شهرستانوضعی -

 یافتگی چگونه است؟فناوری اطالعات و ارتباطات با سطح توسعه

 روش پژوهش

ی و ماهیت موضوع، نوع موردبررسی هامؤلفهبا توجه به 
ای و رویکققرد توسققعه - تحقیققق در ایققن پققژوهش کققاربردی

ت. اسق  کمّی و تحلیلی -روش توصیفی بر حاکم بر آن مبتنی
شهرستان استان اصفهان تشکیل  39جامعه آماری پژوهش را 

سقالنامه آمقاری و نتقایج     از موردنیقاز  دهنقد. اطالعقات  مقی 
 آمده استدست به 1939سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 39 فنقاوری اطالعقات و ارتباطقات،    متغیرهقای  میقان  از کقه 

هقای کمّقی   گیری از مدلانتخابی استخراج و با بهره شاخص
ای بقه  دهقی رتبقه   اپسیس، ضریب پراکنقدگی و روش وزن ت

هقا از  بندی و تعیین میزان اخقتالف و نقابرابری شهرسقتان   رتبه
 هقققای فنقققاوری اطالعقققات و ارتباطقققات   لحقققاظ شقققاخص 

شده است. سپس با توجه به امتیاز حاصل از تاپسیس  پرداخته
هقای اسقتان در   با محاسبه میانگین و انحراف معیار، شهرستان

بنققدی و جایگققاه هققر یققک در میققزان     گققروه سققطح  پققنج
هققای مققذکور مشققخص گردیدنققد.  برخققورداری از شققاخص

 Excelانجقام مراحقل تحلیقل، اطالعقات در محقی        منظوربه

و همچنقین جهقت ترسقیم     قرارگرفتهی و ارزیابی بررس مورد
هققا از سیسققتم اطالعققات  نقشققه و نمققایش سققطوح شهرسققتان 

 است.  شده استفاده 3جغرافیایی
برای تعیین میزان برخورداری، میزان اختالف و نابرابری، 

های استان اصفهان از نظر بندی شهرستانبندی و سطحرتبه
 39های فناوری اطالعات و ارتباطات، در مجموع شاخص

استفاده قرارگرفته که  شاخص در فرایند پژوهش مورد
 عبارتند از:

 
 

 

 (X1شهرستان ) نسبت خانوارهای برخوردار از رایانه در -1
نسبت خانوارهای برخوردار از رایانه به همراه استفاده  -3

حداقل یکی از اعضای خانوار از اینترنت به کل خانوارهای 
 (X2) دارای رایانه در شهرستان

 (X3) نسبت خانوارهای شهری برخوردار از رایانه -9

نسبت خانوارهای شهری برخوردار از رایانه به همراه  -4
کل به حداقل یکی از اعضای خانوار از اینترنتاستفاده 

  (X4خانوارهای شهری دارای رایانه در شهرستان )

 (X5نسبت خانوارهای روستایی برخوردار از رایانه ) -1

نسبت خانوارهای روستایی برخوردار از رایانه به همراه  -1

 کلبهیکی از اعضای خانوار از اینترنت  استفاده حداقل

 (X6تایی دارای رایانه در شهرستان )خانوارهای روس

 (X7درصد نقاط روستایی دارای ارتباط تلفنی ) -1

های همگانی مشغول به کار به ازای هر نسبت تلفن -1

 ( X8نفر جمعیت در شهرستان ) 19999

های همگانی مشغول به کار شهری به ازای هر نسبت تلفن -3

 (X9نفر جمعیت شهری ) 1999

همگانی مشغول به کار راه دور به ازای های نسبت تلفن -19

 (X10نفر جمعیت در شهرستان ) 19999هر 

نفر  1999نسبت دفاتر خدمات ارتباط شهری به ازاء هر  -11

 (X11جمعیت شهری )

نفر  1999روستایی به ازای هر  ICTنسبت دفاتر  -13

 ( X12جمعیت روستایی )

 ICT (X13)درصد روستاهای برخوردار از دفاتر  -19

 (X14ضریب نفوذ تلفن ثابت در شهرستان ) -14

 (X15ضریب نفوذ تلفن همراه در شهرستان ) -11

 (X16نسبت تلفن ثابت منصوب به جمعیت شهرستان ) -11

 (X17نسبت مشترکین تلفن همراه به جمعیت شهرستان ) -11

 (X18نسبت مشترکین تلفن ثابت به جمعیت شهرستان ) -11

امکانات  برحسبمعمولی نسبت واحدهای مسکونی  -13

 ( X19دارای حداقل تلفن ثابت در شهرستان )

 (. X20های دارای دسترسی عمومی به اینترنت )درصد آبادی -39

در این  مورداستفادههای مهم و ها و روشاز جمله مدل

 پژوهش تاپسیس و ضریب پراکندگی است. 

است که آل بندی بر اساس تشابه به حل ایدهرتبه تاپسیس:

برای اولین بار توس  هوانگ و یون توسعه داده شد 

(Dagdeviren, Yavuz, and Kılınc 2009) یکی از  و

 گیری چندهای عمده در برخورد با مسائل تصمیمتکنیک

 (. Jiang et al. 2011رود )به شمار می معیاره

 هاصلی این تکنیک آن است که انتخاب گزین هقاعد

آل مثبت و از را از حل ایده ترین فاصلهمطلوب باید کوتاه

منفی داشته  آلطرف دیگر بیشترین فاصله را از حل ایده
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(. در این روش فرض بر این است Aydogan 2011باشد )

طور یکنواخت افزایش یا کاهش پیدا که هر معیاری به

حلی مثبت، راه آلحل ایدهصورت که راهکند، بدینمی

ه را داشته باشد و است که بیشترین سود و کمترین هزین

منفی بیشترین هزینه و کمترین سود  آلحل ایدهبرعکس راه

(. بنابراین روش تاپسیس را Ahi et al. 2009باشد )معیار می

ای هندسی در نظر گرفت که در آن عنوان سامانه توان بهمی

m  گزینه باn ها معیار مورد ارزیابی قرار گیرد. این گزینه

بعدی هستند و بهترین گزینه در  nفضای  نقطه در mمشابه با 

و دورترین  آلترین نقطه به پاسخ ایدهاین فضا نزدیک

  .(1911گزینه، بدترین پاسخ است )طاهرخانی 

 های اساسی برای بهیکی از روش ضریب پراکندگی:

ای، روش ضریب های منطقهدست آوردن نابرابری

ن مشخص تواپراکندگی است. با استفاده از این روش می

طور نامتعادل در یک نمود که یک شاخص تا چه حد به

شده است. که ساختار کلی مدل به شرح زیر  منطقه توزیع

 (:313،1911نیا و موسوی است )حکمت
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 در این رابطه:

CV: ضریب پراکندگی 
IX :رابر است با مقدار یک متغیر در یک منطقه خاصب 

Xبر است با مقدار متوس  همان متغیر: برا 

N :  تعداد مناطق. مقدار باالیCV دهنده نابرابری بیشتر نشان

 ها مابین مناطق است.در توزیع شاخص

 قلمرو پژوهش

ر کیلومترمربع د 191913استان اصفهان با مساحتی حدود 

های مرکزی، قم و شده، از شمال به استانمرکز ایران واقع

های فارس و کهگیلویه و بویراحمد، سمنان، از جنوب به استان

های لرستان و از شرق به استان یزد و از غرب به استان

 چهارمحال بختیاری محدود است. استان اصفهان میان 

شده و  های شرق زاگرس واقعهای مرکزی ایران و دامنهکوه

 ای تشکیل شده است.از چند ناحیه کوهستانی و جلگه

این  1939بر اساس آخرین تقسیمات کشوری در سال 

 134بخش و  41شهر،  194شهرستان،  39استان شامل 

دهستان بوده و مرکز آن شهر اصفهان است )سالنامه آماری 

(. بر طبق نتایج سرشماری عمومی 1939استان اصفهان 

نفر  4113913جمعیت استان اصفهان  1939نفوس و مسکن 

نفر  119313نفر آن در نقاط شهری و  4111313باشد که می

کنند )نتایج سرشماری عمومی در نقاط روستایی زندگی می

 (.1939نفوس و مسکن 

 هابررسی داده

شاخص فناوری اطالعات  39گیری از در این بخش با بهره

های ورداری شهرستانو ارتباطات به تحلیل فضایی میزان برخ

 .شودها پرداخته میاستان اصفهان از این شاخص

 نظر  های استان اصفهان ازبندی شهرستانرتبهدر 

برای تعیین سطح  های فناوری اطالعات و ارتباطاتشاخص

های های استان اصفهان از نظر شاخصتوسعه شهرستان

از ، هابندی آنفناوری اطالعات و ارتباطات و مقایسه و رتبه

است. بدین منظور، با تشکیل  شده الگوریتم تاپسیس استفاده

ها، استانداردسازی آن، اعمال وزن ماتریس اولیه شاخص

ها و طی سایر مراحل تکنیک تاپسیس، امتیاز نهایی هر شاخص

به ترتیب  هادرنهایت، با منظم کردن آنو شهرستان محاسبه 

ضریب اولویت  اساس بر( نزولی )از باالترین به کمترین مقدار

یافتگی آمده، رتبه هر شهرستان از لحاظ توسعه دستبه

 های بررسیفناوری اطالعات و ارتباطات بر اساس شاخص

در این راستا  :آمده استدستشده به
i

Cl 1  هنشان دهند 

باالترین رتبه
i

Cl  به است. ترین رتدهنده پایین یز نشانن 

 شده، شهرستان اصفهان  های انجامبر اساس تحلیل

بیشترین میزان  1/9)مرکز استان( با ضریب اولویت باالی 

ی و برخورداری در بخش فناوری اطالعات و افتگیتوسعه

ی استان اصفهان به دست هاشهرستانارتباطات را در بین 

آورده و رتبه اول را به خود اختصاص داده است و 

شهر، تیران و کرون، آباد، خمینیهای نجفتانشهرس
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و  9/9شهر و میمه و نطنز با داشتن ضریب اولویت بین شاهین

های دوم تا ، بعد از شهرستان اصفهان به ترتیب رتبه91/9

گفت با توجه به  توانیمششم را از این نظر دارا هستند. 

ن آمده، اختالف میزان توسعه شهرستادستهای بهروند داده

توجهی است، آباد( رقم قابلاول )اصفهان( و دوم )نجف

دیگر، شکاف دیجیتال موجود میان مرکز استان و عبارتبه

ترین شهرستان استان از نظر فناوری اطالعات و یافتهتوسعه

 ارتباطات باالست.

های سمیرم و خوروبیابانک نیز با داشتن ضریب شهرستان

به ترتیب دو رتبه آخر  19/9ای کمتر از میزان اولویت و توسعه

توسعه در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات را دارا هستند. این 

میان شهرستان دارای رتبه  تالیجیددر حالی است که شکاف 

 ای رتبه آخر اول )اصفهان، مرکز استان( و شهرستان دار

دیگر، از لحاظ عبارتاست. به 1/9)خور و بیابانک( بیش از 

های فناوری اطالعات و ارتباطات شهرستان رتبه اول شاخص

است. در  ترافتهیتوسعهباالی چهار برابر  ،نسبت به شهرستان آخر

( امتیاز تاپسیس یا ضریب اولویت و رتبه هر یک از 1جدول )

وسعه فناوری اطالعات و ارتباطات نشان ها در زمینه تشهرستان

 شده است.  داده

های برای سنجش نحوه چگونگی توزیع مقدار شاخص

های استان فناوری اطالعات و ارتباطات در بین شهرستان

اصفهان، از روش ضریب اختالف و یا پراکندگی استفاده 

آمده دستشده است. نتایج حاصل از ضریب پراکندگی به

های استان اصفهان به لحاظ که شهرستان دهدنشان می

ها در وضعیت نامتعادلی به سر برخورداری از این شاخص

صورت نامتعادل است. ها بهبرند. به عبارتی توزیع شاخصمی

 ای توان به چنین نتیجهچنانچه از شکاف توسعه نیز می

 ها مابین برد. ضریب پراکندگی توزیع شاخصپی

ه نشانگر تفاوت و اختالف و است ک 4/9ها شهرستان

 ها است.  نابرابری در توزیع این شاخص

 

 

 

 

های یافتگی شهرستان(. ضریب اولویت و رتبه توسعه1جدول )

 های فناوری اطالعات و ارتباطاتاستان اصفهان از نظر شاخص

 نگارندگان(منبع: )
 

 شهرستان
امتیاز 

 تاپسیس
 شهرستان رتبه

امتیاز 

 تاپسیس
 رتبه

 آران و

 بیدگل
 19 319191/9 شهرضا 11 313441/9

 39 191134/9 فریدن 11 311131/9 اردستان

 31 191331/9 فریدونشهر 1 191934/9 اصفهان

 14 31911/9 فالورجان 13 31113/9 برخوار

تیران و 

 کرون
 3 311134/9 کاشان 4 934139/9

 11 131191/9 انگگلپای 13 111999/9 چادگان

 1 334931/9 لنجان 9 993141/9 شهرینیخم

 1 334191/9 مبارکه 11 39111/9 خوانسار

خور و 

 بیابانک
 19 313393/9 نینائ 39 131119/9

 3 944113/9 آبادنجف 11 341199/9 دهاقان

 1 991141/9 نطنز 33 133113/9 سمیرم

 شهرنیشاه

 و میمه
 4/9(= CVضریب پراکندگی) 1 93991/9

 

های اصفهان رستانتعیین سطوح برخورداری شه

 های فناوری اطالعات و ارتباطاتازنظر شاخص

 فناوری حوزه در و دیجیتالی شکل در که فضایی نابرابری

 واژه شکاف دیجیتالی نیز توصیف با و ارتباطات اطالعات

از  مختلف مناطق آن، در است که وضعیتی بر ناظر شودمی

 و وایدو ع ارتباطی و اطالعاتی دسترسی به امکانات لحاظ

که واژه این نامتوازنی دارند. گو وضعیت آن از حاصل نتایج

 در حیطه  نظرانصاحب برخی توس  شکاف دیجیتالی

 امثال و جنسیتی  فضایی، مانند نابرابری از نابرابری تریوسیع

 با از این مفهوم استفاده ترینبیش اما رود،کار می به نیز آن

و  اطالعات فناوری توازننام نابرابری فضایی ناشی از توزیع

 (. 1911باشد )دهقان می منطبق ارتباطات

ی و افتگیتوسعهها از لحاظ بندی شهرستانبنابراین سطح

برخورداری ازنظر فناوری اطالعات و ارتباطات حائز اهمیت 

خود بندی، خودبهچراکه با معکوس کردن این سطح ،گرددمی

 آید.نیز به دست می همنظور توسعها بهبندی شهرستاناولویت
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ها در پس از کسب امتیازات نهایی و تعیین رتبه شهرستان

بندی شاخص فناوری اطالعات و ارتباطات، به سطح

ها با استفاده از امتیاز تاپسیس اقدام شده است؛ شهرستان

بدین معنی که میانگین و انحراف معیار امتیاز نهایی 

 مول زیر به ها محاسبه گردید و بر اساس فرشهرستان

 های موردمطالعه ها در شاخصبندی شهرستانسطح

بندی شده است. نحوه محاسبه فرمول برای سطح پرداخته

 ها به شرح زیر است:میزان برخورداری شهرستان

x sd / x sd /   
1

0 373312 0 294297
4

 

x sd / x sd /   
1

0 241621 0 162607
4

  
 

 در فرمول فوق بر اساس امتیاز تاپسیس، مقدار میانگین

است و  191913/9و انحراف معیار  311313/9برابر با 

های فناوری اطالعات و بندی شاخصحکایت از طبقه

های استان اصفهان در پنج سطح بسیار ارتباطات شهرستان

برخوردار، برخوردار، نیمه برخوردار، محروم و بسیار محروم 

 دارد که به شرح زیر است:

  919913/9ها باالتر از آنسطح بسیار برخوردار که امتیاز  -1

 گیرد. است و تنها شهرستان اصفهان را دربر می

 334331/9ها بین های برخوردار که امتیاز آنشهرستان -3

ها را شامل درصد شهرستان 49/99باشد و می 919913/9 الی

شهر و میمه، شهر، تیران و کرون، شاهینآباد، خمینینجف

 گیرد. برمینطنز، مبارکه و لنجان را در 

ها بین های نیمه برخوردار که امتیاز آنشهرستان -9

 درصد  11/94است و  334331/9الی  341131/9

ها را شامل کاشان، شهرضا، اردستان، برخوار، نائین شهرستان

 گیرد.  فالورجان، آران و بیدگل و دهاقان در بر می

الی  113191/9ها بین های محروم که امتیاز آنشهرستان -4

است و خوانسار، گلپایگان، چادگان در این  341131/9

های استان را درصد شهرستان 94/19گیرند که سطح قرار می

 شود.شامل می

تر از ها پایینهای بسیار محروم که امتیاز آنشهرستان -1

شهر، سمیرم و خور و است و فریدن، فریدون 113191/9

سطوح برخورداری  (3شود. در جدول )بیابانک را شامل می

های فناوری های استان اصفهان ازنظر شاخصشهرستان

 شده است.  اطالعات و ارتباطات نشان داده
 
 

 

 ازنظرهای استان اصفهان (. سطوح برخورداری شهرستان2)جدول 

 های فناوری اطالعات و ارتباطاتشاخص

 نگارندگان(منبع: )
 

 شهرستان
میزان 

 برخورداری

 خورداربسیار بر اصفهان

، تیران و کرون، شهرینیخم، آبادنجف

 و میمه، نطنز، مبارکه و لنجان شهرنیشاه
 برخوردار

، نینائکاشان، شهرضا، اردستان، برخوار، 

 فالورجان، آران و بیدگل، دهاقان
 نیمه برخوردار

 محروم خوانسار، گلپایگان، چادگان

 محرومبسیار  ، سمیرم و خور و بیابانکشهردونیفرفریدن، 

 
 

های استان صفهان ( میزان برخورداری شهرستان1شکل )

های فناوری اطالعات و ارتباطات را بر روی نقشه از شاخص

 دهد. نمایش می

 

 
 

 

های استان اصفهان از (. سطوح برخورداری شهرستان1شکل)

 های فناوری اطالعات و ارتباطاتشاخص

 منبع )نگارندگان(
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نظر  های اصفهان ازتانبندی توسعه شهرساولویت

 های فناوری اطالعات و ارتباطاتشاخص

با توجه به شکاف دیجیتال در حال رشد الزم است که 

ی هاشهرستانبرای توسعه بخش فناوری اطالعات و ارتباطات، 

ها تعادل ایجاد قرار گیرند تا میان شهرستان در اولویت ترمحروم

  گردد. رقرارگردد و عدالت فضایی و جغرافیایی نیز ب

اصفهان در رتبه اول با ضریب  بدین ترتیب، شهرستان

ی و بسیار افتگیتوسعهدر سطح اول  191/9ی افتگیتوسعه

برخوردار قرار دارد و برای کاهش شکاف دیجیتال در استان 

 .ردیگیمدر اولویت آخر قرار 

آباد، های رتبه دوم الی هشتم که شامل نجفشهرستان 

شهر و میمه، نطنز، مبارکه و ان و کرون، شاهینشهر، تیرخمینی

های لنجان و در سطح دوم توسعه یا برخوردار از شاخص

فناوری اطالعات و ارتباطات هستند با میانگین ضریب اولویت 

 گیرند. در اولویت چهارم توسعه قرار می 911/9

های رتبه نهم الی شانزدهم که شامل کاشان، شهرستان

برخوار، نائین، فالورجان، آران و بیدگل، شهرضا، اردستان، 

-دهاقان و در سطح سوم توسعه یا نیمه برخوردار از شاخص

های فناوری اطالعات و ارتباطات هستند با میانگین ضریب 

 گیرند. در اولویت سوم توسعه قرار می 311/9اولویت 

های رتبه هفدهم الی نوزدهم که شامل خوانسار، شهرستان

ان و در سطح چهارم توسعه یا محروم از گلپایگان، چادگ

های فناوری اطالعات و ارتباطات هستند با میانگین شاخص

 گیرند.در اولویت دوم توسعه قرار می 391/9ضریب اولویت 

با میانگین  آخرکه چهار شهرستان دارای رتبه درحالی

ی و اولویت افتگیتوسعهدر سطح آخر  193/9ضریب توسعه 

عه در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات منظور توساول به

 . ((9)جدول ) شوندیمواقع 

 
 

 

بندی توسعه فناوری اطالعات و بندی و اولویت(. سطح3جدول )

 ی اصفهان هاشهرستانارتباطات 

 نگارندگان(منبع: )
 

سطح 

 توسعه
 شهرستان

میانگین 

 توسعه

اولویت برای 

 توسعه

 اولویت پنجم 191/9 اصفهان سطح اول

 ح دومسط

، شهرینیخم، آبادنجف

و  شهرنیشاهتیران و کرون، 

 میمه، نطنز، مبارکه و لنجان

 اولویت چهارم 911/9

 سطح سوم

کاشان، شهرضا، اردستان، 

، فالورجان، نینائبرخوار، 

 آران و بیدگل، دهاقان

 اولویت سوم 311/9

سطح 

 چهارم

خوانسار، گلپایگان، 

 چادگان
 اولویت دوم 391/9

 مسطح پنج
، سمیرم شهردونیفرفریدن، 

 و خور و بیابانک
 اولویت اول 193/9

 

 گیرینتیجه

 و هامناطق، قابلیت توسعه وضعیت از شناخت و بررسی

 بسزایی اهمیت ای ازریزی منطقهبرنامه در آن تنگناهای

های تهیه برنامه طریق از ریزانبرنامه روبرخوردار است. ازاین

 دارند.  هانابرابری و هش شکافکا در سعی زداییمحرومیت

گیقری از  شقاخص و بهقره   39در پژوهش حاضر با استفاده از 

هققای تاپسققیس، ضققریب پراکنققدگی و ... بققه بررسققی و  مققدل

هققای اسققتان تحلیققل فضققایی میققزان برخققورداری شهرسققتان  

هققای فنققاوری اطالعققات و ارتباطققات   اصققفهان از شققاخص 

 دهد:ان میآمده نشدستشده که نتایج به پرداخته

های فناوری اطالعات و ارتباطات وزیع فضایی شاخصت -

های استان اصفهان نامتعادل و پراکنده است. در بین شهرستان

یافته، شهرستان اصفهان با ضریب های انجامبر اساس بررسی

ی و افتگیتوسعهبیشترین میزان  1/9اولویت باالی 

ات را در برخورداری در بخش فناوری اطالعات و ارتباط

اول  هی استان اصفهان به دست آورده و رتبهاشهرستانبین 

آباد، های نجفرا به خود اختصاص داده است و شهرستان

 شهر و میمه و نطنز شهر، تیران و کرون، شاهینخمینی

، بعد از شهرستان 91/9و  9/9با داشتن ضریب اولویت بین 



 

 هان های استان اصفتحلیل فضایی میزان برخورداری شهرستان 

 فناوری اطالعات و ارتباطات هایاز شاخص

00 

 این های دوم تا ششم را از اصفهان به ترتیب رتبه

 نظر دارا هستند. 

آمده، دستهای بهگفت با توجه به روند داده توانیم

اختالف میزان توسعه شهرستان اول )اصفهان( و دوم 

های سمیرم و توجهی است. شهرستان آباد( رقم قابل)نجف

ای کمتر خوروبیابانک نیز با داشتن ضریب اولویت و توسعه

ر توسعه در بخش آخ هبه ترتیب دو رتب 19/9از میزان 

فناوری اطالعات و ارتباطات را دارا هستند. این در حالی 

میان شهرستان دارای رتبه اول  تالیجیداست که شکاف 

بیابانک( بیش از آخر )خورو هاصفهان و شهرستان دارای رتب

 است.  1/9

دهد آمده نشان میدستنتایج حاصل از ضریب پراکندگی به -

فهان به لحاظ برخورداری از این های استان اصکه شهرستان

برند. به عبارتی توزیع ها در وضعیت نامتعادلی به سر میشاخص

صورت نامتعادل است. چنانچه از شکاف توسعه نیز ها بهشاخص

برد. ضریب پراکندگی توزیع ای پیتوان به چنین نتیجهمی

است که نشانگر تفاوت و  4/9ها ها مابین شهرستانشاخص

 ها است.  نابرابری در توزیع این شاخصاختالف و 

های استان اصفهان در برخورداری از جایگاه شهرستان -

های فناوری اطالعات و ارتباطات متفاوت است. شاخص

های استان در پنج گروه قرار دهد که شهرستاننتایج نشان می

سطح بسیار برخوردار تنها شهرستان اصفهان را گیرند: می

ها را درصد شهرستان 49/99سطح برخوردار گیرد. دربر می

شهر و شهر، تیران و کرون، شاهینآباد، خمینیشامل نجف

گیرد. سطح نیمه میمه، نطنز، مبارکه و لنجان را در برمی

ها را شامل کاشان، درصد شهرستان 11/94برخوردار 

شهرضا، اردستان، برخوار، نائین، فالورجان، آران و بیدگل 

های گیرد. در سطح محروم شهرستانرمیو دهاقان در ب

 94/19گیرند که خوانسار، گلپایگان، چادگان قرار می

های شود. شهرستانهای استان را شامل میدرصد شهرستان

شهر، سمیرم و خور و بسیار محروم که فریدن، فریدون

 شود. بیابانک را شامل می

 های فناوریهای استان اصفهان ازنظر شاخصشهرستان -

بر اساس  .شوندیافته قلمداد نمیاطالعات و ارتباطات توسعه

که باالترین سطح نتایج تکنیک تاپسیس ازآنجایی

فناوری اطالعات و ارتباطات در  هی در زمینافتگیتوسعه

شهرستان اصفهان( است، ) 19/9های استان اصفهان شهرستان

ا گیرد و تنهیافته قرار نمیهیچ شهرستانی در طبقه توسعه

گردد، بنابراین یافته تلقی میشهرستان اصفهان نیمه توسعه

 دارند. یافتگی فاصلهها با سطح توسعهشهرستان

ها در راستای کاهش شکاف دیجیتال و بر طبق یافته

توزیع عادالنه امکانات فناوری اطالعات و ارتباطات، توجه 

های بسیار محروم، های باال به ترتیب در شهرستانبه شاخص

محروم، نیمه برخوردار، برخوردار و بسیار برخوردار پیشنهاد 

 شود:شود. عالوه بر این پیشنهاد میمی

های بسیار محروم در اولویت در مرحله اول شهرستان

های توسعه ها و برنامهتوسعه فضایی قرارگرفته و سیاست

مدت فناوری اطالعات و ارتباطات، طی برنامه کوتاه

ها ی اطالعات را در این شهرستانگسترش خدمات فناور

زمان به موردتوجه قرار دهند. در مرحله بعدی، توجه هم

 های محروم و گسترش خدمات مذکور در شهرستان

 ضروری به نظر مدت نیمه برخوردار طی یک برنامه میان

ها در درازمدت رسد و نهایتاً توسعه فضایی تمام شهرستانمی

های یب کاهش شکاف و نابرابریترتاینحائز اهمیت است. به

 فضایی خدمات و امکانات فناوری اطالعات و ارتباطات در 

صورت سلسله مراتبی و بر مبنای های استان اصفهان بهشهرستان

 نظم تحقق پیدا خواهد کرد. 
 

 هاپی نوشت

1- Nonofo C. Sedimo 
2- Geographic Information System) GIS) 
 

 منابع

نگاری یندهآ. فرآیند 1911بهروز زارعی. ثقفی، فاطمه، و 

المللی شهر ینبدولت الکترونیکی. اولین کنفرانس 

 های جهاد دانشگاهی تهران، تهران. الکترونیک. مرکز همایش

کاربرد  .1911 .و میرنجف موسوی ،نیا، حسنحکمت

 .ایریزی شهری و ناحیهجغرافیا با تأکید بر برنامه مدل در

 علم نوین.یزد: 
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  برای تهدیدها و ها. فرصت1911قان، حسین. ده

 فناوری فضایی در با نابرابری مواجهه در وپرورشآموزش

 .119-131(: 31) 9تربیت  و تعلیم ارتباطات. فصلنامه و اطالعات

شاهیوندی، احمد، حمیدرضا وارثی، و محمود محمدی. 

اطالعات  فناوری یهاشاخص فضایی توزیع رزیابیا. 1931

اصفهان.  شهرداری گانهچهارده مناطق ت درو ارتباطا

فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری 

 .391-111(: 4) 31اطالعات ایران 

ای . ارائه برنامه1913شیرمحمدی، مهدی، و مهدی شامی.

جهت کاهش شکاف دیجیتالی میان مناطق شهری و روستایی. 

روستا.  همایش کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در

 ، تهران.پژوهشکده الکترونیک. دانشگاه علم و صنعت ایران

ضرابی، اصغر، جبار علیزاده اصل، علیرضا رحیمی، و 

بندی . تحلیل فضایی و اولویت1939رسول بابانسب. 

توسعه فناوری  منظوربههای آذربایجان غربی شهرستان

اطالعات و ارتباطات و کاهش شکاف دیجیتال. فصلنامه 

 .91-11(: 3) 33ات جغرافیاییتحقیق

ضرابی، اصغر، مسعود تقوایی، و رضا مختاری 

. تأثیر گسترش فناوری اطالعات و 1911ی. آبادملک

ریزی کاربری اراضی شهری برنامه بر (ICT)ارتباطات 

های فرهنگی و تفریحی منطقه پنج )مطالعه موردی: کاربری

وم انسانی( شهر اصفهان(. مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان )عل

33(1 :)11-33 . 

در  TOPSISکاربرد تکنیک  .1911 .طاهرخانی، مهدی

بندی مکانی استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی در مناطق اولویت

 .19-13 (:9) 1های اقتصادی پژوهش هفصلنام .روستایی

 میزان فضایی . تحلیل1939غضنفرپور، حسین. 

 ر استاند ارتباطات و اطالعات از فناوری برخورداری

 .131-191(: 34) 1آمایش محی   کرمان. فصلنامه

های تجارت در . بررسی ویژگی1911فتحیان، محمد. 

المللی شهرداری شهرهای الکترونیکی. اولین کنفرانس بین

 .تهرانالکترونیکی، 

های اشتغال . بررسی نابرابری1911مرسلی، ادریس. 

-11های شهری و روستایی آذربایجان غربی در فاصله سال

 . 199-11(: 3. فصلنامه روستا و توسعه )1941

. نتایج سرشماری عمومی نفوس و 1939. مرکز آمار ایران

 .www.amar.org.irمسکن، درگاه مرکز آمار ایران به آدرس 

 استان اصفهان. آماری هسالنام. 1939.مرکز آمار ایران

 .www.amar.org.irایران به آدرس  درگاه مرکز آمار

 . بررسی تأثیر 1911مطلق، معصومه، و پرستو بهروزنیا. 

( بر توسعه شهرها، مطالعه ICTآوری اطالعات و ارتباطات )فن

 .1-91(: 3) 9علوم اجتماعی.  نامهپژوهشموردی: شهر اراک. 

 جغرافیایی دیجیتالی شکاف ل. تحلی1913نوری، مرضیه. 

 کنگره هارمینچ  اسالمی. مجموعه مقاالت بین کشورهای

 اسالم، زاهدان. جهان المللی جغرافیدانانبین
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 یسالمند یزندگ یهاشاخص اساس برتهران  شهرکالنمناطق  یبندرتبه

 
 
 
 

  2لیال مفاخری، 1،*محمد سلیمانی مهرنجانی
 
 
 
 

 

 چکیده

 تیفیک نییضرورت تع یو روح یبا بروز اختالالت جسم یسالمند دهیو همراه بودن پد رانیدر ا یسالمند تیجمع شیروند رو به افزا

از  یمل گوناگونعوا ریتحت تأث یریپذبیآسبه لحاظ  یسالمندان در مناطق شهر یزندگ تیفیداده است. ک شیرا افزا رقش نیا یزندگ

 یزندگ یدورهگذراندن  ایبرمناسب  طیتهران از نظر شرا شهرکالنهمه مناطق  نیبنابرا است، یو اجتماع یعیطب طیمح طیجمله شرا

 یسالمند یگهای زندتهران بر اساس شاخص شهرکالنمناطق  تیوضع یبه بررستحقیق  نیا از این روندارند.  یمتعادل تیوضع یسالمند

 یراباشد. بمی« ونقلسالمت و حمل» و« یحتفری -یرفاه» ،«یفرهنگ -یاجتماع» ابعادتحقیق در  نیا یهای اصل. شاخصپرداخته است

 استفاده  گانه 22بندی مناطق جهت رتبه 9سیاز مدل تاپس زینو  (سیستم اطالعات جغرافیایی)و  اکسل افزارهانرم زا هاداده لیتحل

 کامالً ،مناسب، مناسب، متوسط، نامناسب کامالً) فیط 5 درشهر تهران  گانه 22بندی مناطق رتبه صورتبهپژوهش  نیا جینتاشده است. 

و منطقه  یالمندس یزندگ یی اول برا، رتبهدو یکه منطقه دهدیمنشان  سیتاپس کیحاصل از تکن جیاست. نتا دهینامناسب( ارائه گرد

 یشتریسالمندان توجه ب تیبه وضع یدنشان داد که باتحقیق  نیحاصل از ا جینتا .ستگانه شهر تهران را دارا 22مناطق  نیدر ب رتبه آخر 11

 ( ساکن هستند.13و  11،11( و جنوب تهران )مناطق 19و  8آن دسته از سالمندان که در شرق )مناطق  خصوصاً ،شود
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 مقدمه

سـه قریباً تتاکنون در سراسر دنیا،  سده بیست و یکماز آغاز 

دهه به امید به زندگی در هنگام تولد افزوده شده اسـت. در حال 

سال و باالتر در جهان وجود  11میلیون نفر افراد  531حاضر 

ه سال آینده این رقم ب وپنجستیبرود در طی د و انتظار میندار

در  یرصدصددنفر برسد که بیانگر رشـد  یک میلیاردبیش از 

در کل  یدرصدپنجاهاین گروه سنی در مقایسه بـا رشـد 

رشد تعداد افـراد سالمند . (Kalach 1999) استجمعیت جهان 

انقـالب سـاکت  عنوانبهاز آن است که  توجهقابل یقدربه

 (.Harrefors 2009) توصیف شده است

سن  شیفزاا یعیطب ندیای است که بر اثر فراپدیده یسالمند

( 1932 بدری آذرینشود )می جادیدر فرد ا یخارج راتییو تغ

 شده و در تدریج شروعرشد در همه افراد به افتنیو با خاتمه 

سن  شرفتیبدن با پ ییکرده و کارا رییبدن تغ بینتیجه آن ترک

بر اساس آمار (. 1935 فیو س یدی)جمش ابدییمکاهش 

 نیا یشود ولجهان افزوده می تیدرصد به جمع 15/1 هرسال

 نیدرصد است. ا 5/2سال و باالتر  15 تیجمع یبرا شیافزا

وق س یسالمند یسوبهجهان را  تیجمع یسن بیفاصله ترک

 تعریف در 1فاسینو .(1931 یسراج ییایو ذکر یاستان)ب دهدیم

 شاخص یک زندگی کیفیت امروزه داردیماظهار  خود

 ابعاد زندگی کیفیت که آنجا از و شودمی محسوب اساسی

 را فرد وجود و عملکرد فیزیولوژیک، هایجنبه مانند متعددی

 بوده برخوردار خاصی اهمیت از آن به توجه ،ردیگیم بر در

 بر شود، توجه فوق ابعاد به باید آن صحیح ارزیابی برای و

 با تنگاتنگی ارتباط زندگی، کیفیت ،جامع تعریف این اساس

 میزان شخصی، اعتقادات روانی، جسمی، وضعیت

 دارد ستیزطیمح و اجتماعی ارتباطات خوداتکایی،

(Fassino et al. 2002.) ،برکیفیت را زیادی عوامل مطالعات 

 2براگالند مطالعه در. انددانسته مؤثر سالمندان زندگی

 وضعیت اجتماعی، عملکردهای شامل عوامل این (2111)

 اندشده بیان شخصی مسکن از برخورداری مطلوب، سالمتی

(Bergland 2007) .شرایط( 2111) ایتالیا در 9کاولرو مطالعه 

 و سالمندان رضایتمندی در مؤثر عوامل را اجتماعی و محیطی

 از یکی را تنهایی و است کرده بیان زندگی مطلوب کیفیت

-Cavallero., Morino) داندیم آن کاهش در مؤثر عوامل

Abbele, and Bertocci 2007.)  از آنجا که زنان عمر 

از مردان است  شیدارند تعداد زنان سالخورده ب یتریطوالن

 یمتفاوت یاجتماع تیزنان سالمند وضع رسدیمبه نظر  نیبنابرا

نشان داده است که در  آمارهابا مردان سالمند داشته باشند. 

 به یزمان سالمند رد یتیروند تفاوت جنس ایرانکشور 

رو به رشد داشته  یانیتعداد سالمندان جر شیموازات افزا

 حال در یکشورها زیدر سطح جهان ن. (1911 خیاست )مشا

دن ش ریکشورها در حال پ ریاز سا ترعیسر ییایتوسعه آس

 در (.1939 جهانی، و بهزادی ،)حکمت پور دنباشمی تیجمع

در  یشورهادر ک ایسالمندان دن تیجمع دوسومحاضر  حال

 کیدنز ندهیدر آ رودیمانتظار  و کنندیم یحال توسعه زندگ

 ها باشد.کشور نیدر ا ایسالمندان دن تیجمع شیافزا نیشتریب

سالمندان، در سال  تیجمع شیافزا یبر اساس روند کنون

درصد  81در حال توسعه  یسالمندان کشورها تیجمع 2151

 داد ندخواه لیسالمندان در جهان را تشک تیجمع

(world health organization 2012 .)کی عنوانبه نیز رانیا 

د. باشمی روروبه یسالمند دهیکشور در حال توسعه با پد

، از سالمندتر شدن 1935سال  یسرشمار جیکه نتا یطوربه

دارد.  تیجوان  حکا تیکاهش جمعو  ،رانیا تیجمع

 12و  یدرصد 21رشد  دهدینشان م یسرشمار یهاافتهی

نسبت به سال  «سالخورده»و  «سالانیم» تیجمع یدرصد

کشور را  تیدرصد کل جمع 52اکنون باعث شده هم 1931

 پدیده )مرکز آمار ایران(.دهند  لیسال تشک 91 یافراد باال

 بود.خواهد  زین رانیا یمسئله قرن چهاردهم شمس یسالمند

 ریذپبیآسقشر  نیرامش اآو  شیآسا یحفظ و ارتقا نیتأم

در  دیبایمکه  رودیمکشور به شمار  یهاچالشاز  یکی

  شودبه آن پرداخته  یتوسعه اجتماع یهایزیربرنامه

بر اساس اطالعات مرکز آمار (. 1932 یبخشو آقا  ی)نعمت

در شهرها  رانیا تیدرصد جمع  81از  شیامروزه بایران 

م در مه یگروه سن کی عنوانبهو سالمندان  کنندیم یزندگ

 عنوان بهتهران  .باشندیم یتوجه خاص ازمندین رانیا یشهرها

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bertocci%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17317440
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از  ایهدیمشکالت عد یدارا رانیا شهرکالن نیتربزرگ

و  ی، ناامنکی، ترافیصوت یآلودگهوا،  یجمله آلودگ

 باشدمی و... سرقت و، خشونت اتیجنا ، جرم ویاعتمادیب

 نی(. توجه به قشر سالمند در چن1931 ی و دیگران)رحمان

بر  یروند آمار سهیاست. مقا ریانکارناپذ یضرورت ییفضا

 تیجمعدهد نشان می اساس اطالعات مرکز آمار ایران

به  %21/8از  1935 تا 1931سالمندان استان تهران از سال 

نفر  1922112191کل  ازداشته است.  یشیرشد افزا 21/3%

سال  11 ینفر باال ونیلیم 9..129282استان تهران،  تیجمع

نفر  1112189نفر زن و  1112111 تیجمع نیکه از ا باشندیم

 از مردها است شتریبر نف 12111 هازنسهم باشد که مرد می

  )مرکز آمار ایران(.

شهر تهران  ریپذبیآساز شهروندان  یسالمندان بخش

 خاص طوربهرا  یشهر یفضاها دیکه با ندیآیم حساببه

 یتماعاج یکرد. آنان به تعامل با فضا یسازمناسب هاآن یبرا

سان، آ تردد، یروادهیپ ی، فضاهاعتیو ارتباط با طب یشهر

 دارند.  ازیو... ن یسان به مراکز خدمات درمانآ یدسترس

 یمناسب برا یپرداختن به فضاها تیضرورت و اهم

از این . است برخوردار یاژهیو تیسالمندان در کشور از اهم

از  یشهر یسالمندان در فضاها یازهایبه ن ژهیتوجه و رو

و  یبازده شی)افزا ی، اقتصادیهای گوناگون اجتماعجنبه

 و  تیاهم رهیو غ یو اشتغال(، فرهنگ ریتجا یرونق فضاها

 یت خاص دارد.واول

تهران با  گانه 22است که مناطق  شده یسع قیتحق نیا در

نطقه م نیترمناسباز  یسالمند یهای زندگاستفاده از شاخص

 نیانتخاب ا لی. دلشودبندی رتبه ،منطقه نیترنامناسبتا 

 یهایژگیوتهران از نظر  شهرکالناست که  نیموضوع ا

ندارد و همه  یهمگن تیوضع یو خدمات یاجتماع ،یعیطب

و  مناسبی ندارد تیوضع یسالمند یتهران از نظر زندگ طقمنا

 برای نیبنابرا ؛دناختالف دار باهممنظر  نیبدون شک مناطق از ا

مناطق  نیسالمندان در ب یاقدامات مربوط به ارتقاء سطح زندگ

 یرورد ضندار ینامناسب تیکه وضع یمناطق ییتهران شناسا

 انجام شده است.راستا همین در  تحقیق نیا کهباشد می

 

 پژوهشروش 

های مورد بررسی و ماهیت موضوع هدف با توجه به مؤلفه

امعه آماری، باشد. جتحلیلی می –رویکرد حاکم توصیفی  تحقیق،

های مورد بررسی، در منطقه شهرداری تهران است و شاخص 22

، «تفریحی –رفاهی »، «فرهنگی – های اجتماعیشاخص»ابعاد 

مورد نیاز از مرکز آمار  باشد. اطالعاتمی «ونقلسالمت و حمل»

مسکن شهر تهران در سال  های آماری نفوس وایران و سالنامه

گیری از مدل آماری وزن شده است. با بهره آوریجمع 1931

 .اپسیسگیری چند معیاره تدهی آنتروپی شانون و تکنیک تصمیم

اند. در بندی شدهرتبه گانه تهران، 22مناطق  ،5افزار اکسلدر نرم

، نتیجه حاصل در قالب 1آخر با کمک سیستم اطالعات جغرافیایی

 ست.بیان شده ا «سطوح برخورداری»نقشه 

 های پژوهششاخص 

های اجتماعی هستند که به دلیل شرایط سالمندان ازجمله گروه

عمدتاً از فضاهای شهری برای  های کاری،سنی و کاهش فعالیت

های الیتکنند. فعهای اختیاری و اجتماعی استفاده میانجام فعالیت

ر هایی هستند که در صورتی که زمان و مکان و بستانتخابی، فعالیت

گیرد )مانند قدم محیط اجازه دهد به شکل داوطلبانه صورت می

 های اجتماعیفعالیت .(پاکزدن برای استفاده از هوای 

به دنبال حضور مردم در یک مکان و در  هایی هستند کهفعالیت

 دیگرانا ب مانند گفتگو گیرندزمان به طور تصادفی صورت مییک

های فضایی این تحقیق شاخص در(. .193)قرایی و دیگران 

کالبدی در شهر تهران بیشتر مورد توجه قرارگرفته و از منظر فضای 

گانه مورد  22در مناطق  شهری مناسب برای زندگی سالمندی

 29شاخص اصلی و  9. برای این منظور از گرفته استارزیابی قرار 

 اند ازابعاد اصلی این تحقیق عبارت زیر شاخص استفاده شده است.

 و «تفریحی –شاخص رفاهی »، «فرهنگی -شاخص اجتماعی»

های هرکدام از این که زیر شاخص« ونقلسالمت و حمل»

. الزم به کر ( نشان داده شده است1جدول )های اصلی در شاخص

مبانی نظری مربوطه  های ذکر شده از منابع علمی وشاخص است

 استخراج گردیده است.
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 مطالعه محدوده مورد

مطالعه در این تحقیق محدوده قانونی  محدوده مورد

 هیالبرز و حاش یهاکوه نیتهران، بباشد. شهر تهران میکالن

 ت.نسبتاً هموار واقع شده اس یدر دشت ران،یا یمرکز ریکو یشمال

 یدشت نسبتاً هموار از جنوب و جنوب غرب نیپهنه استقرار ا

 نیو ورام اریشهر یهاو دشت شهربانوی بیو ب یر یهابه کوه

 هشداز شمال به واسطه کوهستان محصور  و شودیم یمنته

 لهیشهر تهران در کوه و دشت به وس ییایجغراف یفضا .است

 شودیدو رود کرج در غرب و جاجرود در شرق مشخص م

 گریکدیتهران به  ینمک در جنوب شرق ریکو یکیکه در نزد

باشد که در منطقه می 22شهر تهران دارای کالن .وندندیپیم

طق و جمعیت کل منا انداین تحقیق مورد بررسی قرار گرفته

شکل  نفر بوده است. در 8151111برابر با  1931تهران در سال 

گانه شهرداری نشان  22شهر تهران و مناطق ( محدوده کالن1)

 داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 های زندگی سالمندی در محیط شهری(. شاخص1جدول )

 منبع: )نگارندگان(
 

 ونقلحمل و سالمت تفریحی – رفاهی فرهنگی – اجتماعی بعد

 شاخص

 منطقه آموزشی -

 مرکز آموزشی -

 کتابخانه -

 عبادتگاه -

 ی مذهبیمنطقه -

 زیارتگاه -

 حگاهیتفر وپارک  -

 ی ورزشیمنطقه -

 استادیوم -

 موزه -

 منطقه باستانی -

 ی خدماتیمنطقه -

 مرکز تجاری -

 ایستگاه مترو -

 پل عابر پیاده -

 بیمارستان -

 مرکز درمانی -

 امتیاز معکوس() یصنعتکارگاه  -

 (معکوس امتیاز) کارخانه -

 (معکوس امتیاز) یصنعتمجتمع  -

 ینشانآتشایستگاه  -

 ایستگاه پلیس -

 

 (. محدوده موردمطالعه1)شکل 

 منبع: )نگارندگان(
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 نتایج و بحث

شهرها معموالً دارای مشکالت فراوانی از قبیل کالن

 ی،محیطزیستهای آلودگی آلودگی هوا، های صوتی،آلودگی

نبود فضای کافی، ناامنی و جرم و  ترافیک، ازدحام فراوان،

باشند. فضای مناسب برای زندگی الزمه همه می ... جنایات و

 های جامعه به ویژه اقشار حساس جامعه )سالمندان،گروه

بر اساس آخرین نتایج سرشماری  باشد.معلولین( می و خردساالن

نفر  533113هر تهران دارای شکالن 1931نفوس و مسکن سال 

به عبارت  باشد؛مرد می سال( زن و 15جمعیت سالمند )باالی 

 درصد از کل جمعیت تهران سالمند هستند.  9/1دیگر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دهد که توزیع فضایی جمعیتنتایج اولیه تحقیق نشان می

ه بشهر تهران یکسان نیست گانه کالن 22سالمند در سطح مناطق 

ای که سالمندان در آنجا سکونت دارند طوری که بیشترین منطقه

 22درصد( و کمترین جمعیت سالمند را منطقه  88/3) 2منطقه 

باشد. همچنین ترکیب جمعیتی سالمند و غیر دارا می( درصد 31/1)

 81/12با  9 سالمند در مناطق یکسان نیست به طوری که منطقه

معیت جعیت سالمند نسبت به درصد جمعیت سالمند بیشترین جم

داراست و در مقابل کمترین درصد جمعیت سالمند را این منطقه 

در  باشد.درصد می 11/9با  21منطقه  نسبت به جمعیت مربوط به

شهر گانه کالن 22( وضعیت جمعیت سالمند در بین مناطق 2جدول )

 تهران نشان داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 گانه شهر تهران 22مناطق (. نسبت جمعیت سالمندی 2)جدول 

 منبع: )نگارندگان(
 

 به نسبت سالمندان درصد
 منطقه

 کلبه منطقه سالمندان درصد

 تهران شهر 
 جمعیت

 سالمندان
 جمعیت

 تهران شهر مناطق
 مناطق شهر تهران

 1منطقه  439467 43804 7.31 9.96
 2منطقه  632567 59217 9.88 9.36

 9منطقه  312736 40088 6.69 12.81
 .منطقه  861279 55076 9.19 6.39

 5منطقه  793693 47673 7.96 6
 1منطقه  229980 26447 4.41 11.49
 1منطقه  309745 32299 5.39 10.42
 8منطقه  377964 34144 5.70 9.03
 3منطقه  158516 12590 2.10 7.94
 11منطقه  302852 24689 4.12 8.15
 11منطقه  288884 24010 4.01 8.31
 12منطقه  240648 18491 3.09 7.68
 19منطقه  276027 22053 3.68 7.98
 .1منطقه  483212 32580 5.44 6.74
 15منطقه  638740 32702 5.46 5.11
 11منطقه  287803 21342 3.56 7.41
 11منطقه  248589 17825 2.98 7.17
 18منطقه  391364 16530 2.76 4.22
 13منطقه  244282 11149 1.86 4.56
 21منطقه  340861 12305 2.05 3.60
 21منطقه  162681 8665 1.45 5.32
 22منطقه  128887 5440 0.91 4.22
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گانه دارای  22مچنان که جمعیت سالمندی در بین مناطق ه

های رفاهی شهری مربوط به توزیع یکسانی نیست شاخص

مناطق متعادل و یکسان نیست. برای نمونه سالمندان نیز در سطح 

شاخص  9دارای بیشترین درصد خدمات مربوط به  12منطقه 

باشد درصد خدمات شهری نسبت به جمعیت سالمندی اصلی می

 ( نشان داده شده است.9در هر یک از مناطق در جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 س:بندی مناطق با استفاده از مدل تاپسیتکنیک رتبه

ی ریگمیتصمی از مدل ریگبهرهدر این مرحله از پژوهش با 

هران بر شهر تبندی مناطق کالنچند معیاره تاپسیس جهت رتبه

های زندگی شهری سالم برای سالمندان استفاده اساس شاخص

 شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 گانه به تفکیک هر منطقه 22های مناطق (. درصد شاخص3)جدول 

 (1361تفصیلی شهر تهران سال طرح  منبع: )طرح جامع و
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 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.07 0.00 0.01 0.01 0.04 0.03 0.01 0.16 0.00 0.00 0.19 0.12 0.18 0.02 0.00 1منطقه 

 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.04 0.03 0.02 0.00 0.01 0.02 0.00 0.16 0.00 0.00 0.19 0.12 0.14 0.01 0.01 2منطقه 

 0.00 0.03 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.06 0.00 0.02 0.00 0.05 0.04 0.01 0.16 0.00 0.00 0.19 0.12 0.19 0.03 0.02 3منطقه 

 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.01 0.01 0.09 0.02 0.03 0.00 0.03 0.02 0.01 0.03 0.00 0.01 0.19 0.12 0.19 0.01 0.01 4منطقه 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.19 0.12 0.01 0.00 0.00 5منطقه 

 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.05 0.02 0.08 0.03 0.02 0.01 0.01 0.14 0.00 0.16 0.00 0.00 0.19 0.12 0.17 0.10 0.02 9منطقه 

 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.09 0.02 0.01 0.01 0.03 0.04 0.00 0.13 0.00 0.00 0.19 0.12 0.16 0.02 0.02 7منطقه 

 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.06 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.19 0.12 0.13 0.01 0.01 1منطقه 

 0.00 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.16 0.02 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.12 0.10 0.00 0.02 6منطقه 

 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.08 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.04 0.00 0.00 0.19 0.12 0.15 0.00 0.02 11منطقه 

 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 0.03 0.01 0.12 0.02 0.01 0.00 0.07 0.05 0.00 0.16 0.00 0.00 0.14 0.12 0.26 0.00 0.04 11منطقه 

 0.00 0.03 0.02 0.01 0.01 0.04 0.02 0.35 0.02 0.05 0.05 0.14 0.09 0.01 0.16 0.00 0.01 0.13 0.11 0.41 0.00 0.22 12منطقه 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.11 0.00 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.16 0.00 0.00 0.08 0.07 0.28 0.00 0.03 13منطقه 

 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00 0.00 0.01 0.15 0.02 0.02 0.00 0.04 0.01 0.00 0.16 0.00 0.00 0.06 0.05 0.22 0.00 0.02 14منطقه 

 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.13 0.04 0.05 0.00 0.05 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.06 0.05 0.31 0.01 0.05 15منطقه 

 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.02 0.01 0.19 0.04 0.03 0.00 0.06 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.05 0.03 0.30 0.00 0.08 19منطقه 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.09 0.03 0.04 0.00 0.03 0.01 0.01 0.03 0.00 0.00 0.03 0.03 0.15 0.00 0.00 17منطقه 

 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00 0.13 0.04 0.06 0.00 0.02 0.02 0.01 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.22 0.02 0.02 11منطقه 

 0.00 0.03 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 0.22 0.07 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.02 0.02 0.30 0.00 0.02 16منطقه 

 0.00 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.30 0.11 0.07 0.00 0.03 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.37 0.02 0.02 21منطقه 
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 که دارای m×n، ماتریس تاپسیسبه طور خالصه در روش 

m  گزینه وn  الگوریتم. در این گرددیممعیار است، ارزیابی ،

ی، ریگمیتصم شود که هر شاخص و معیار در ماتریسفرض می

 دارای مطلوبیت افزایشی و یا کاهشی یکنواخت است.

 :تاپسیسمراحل اجرای الگوریتم 

 گزینه mشاخص و  nاساس  بر هادادهتشکیل ماتریس  -1

، شودداده میها تشکیل شاخص، ماتریس داده 29بر اساس  ابتدا

 فرهنگی، -های اجتماعیشاخص شاملماتریس تصمیم 

 باشد کهونقل میحمل و سالمت تفریحی، – رفاهی شاخص

 .( نشان داده شده است.) در جدول شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 و تشکیل ماتریس استاندارد هادادهاستاندارد نمودن  -2

 ((5)مراجعه به جدول )
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 به تفکیک مناطق هاداده(. ماتریس 4) شمارهجدول 

 منبع: )نگارندگان(
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 1 6 4 2 1 4 3 32 0 4 3 17 14 4 0 0 2 0 0 79 7 1 1منطقه 

 1 3 3 2 0 6 4 25 18 11 0 8 10 0 0 1 2 1 1 81 6 4 2منطقه 

 0 11 3 5 1 6 3 24 0 7 1 19 17 5 0 0 2 2 1 77 14 9 9منطقه 

 0 8 0 13 0 8 6 51 11 14 2 19 9 4 3 0 3 27 19 102 5 4 .منطقه 

 0 5 5 3 1 5 2 33 18 8 0 9 6 1 10 0 0 0 0 64 4 2 5منطقه 

 0 4 0 5 0 12 4 22 8 5 3 2 37 0 0 0 1 0 0 45 27 6 1منطقه 

 0 3 0 2 1 7 1 30 7 3 2 10 13 0 1 0 0 0 0 53 7 6 1منطقه 

 0 6 0 2 0 5 1 20 2 2 0 7 1 0 0 0 0 9 9 43 2 4 8منطقه 

 0 0 1 4 0 0 0 20 3 1 0 1 1 0 5 0 0 17 15 13 0 2 3منطقه 

 0 1 1 4 0 1 1 19 4 2 1 3 6 0 1 0 0 0 0 38 0 4 11منطقه 

 0 5 0 3 1 7 2 30 4 2 0 18 13 1 0 0 1 0 0 63 0 10 11منطقه 

 0 5 3 2 2 7 4 64 3 9 9 25 17 1 0 0 1 3 3 76 0 40 12منطقه 

 0 1 0 1 0 6 2 25 1 3 1 2 5 0 0 0 0 3 2 62 0 6 13منطقه 

 0 2 1 10 0 0 3 49 7 8 0 13 3 0 0 0 1 0 0 71 1 5 14منطقه 

 0 6 0 4 0 0 1 44 12 16 0 16 2 2 6 0 1 20 17 102 2 17 15منطقه 

 0 3 0 4 0 4 2 41 8 7 0 12 5 0 6 0 1 27 26 64 0 17 19منطقه 

 0 0 0 0 0 3 1 16 6 8 0 5 1 1 2 0 0 3 3 27 0 0 17منطقه 

 0 1 0 5 0 2 0 22 6 10 0 4 3 1 4 0 1 13 12 37 3 3 11منطقه 

 0 3 2 2 0 0 1 24 8 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 33 0 2 16منطقه 

 0 2 2 2 1 1 3 37 14 8 0 4 2 0 4 0 0 23 14 45 2 2 21منطقه 

 0 1 0 0 0 2 0 9 6 5 0 3 0 0 14 0 0 5 4 31 0 2 21منطقه 

 0 11 0 0 0 2 1 5 2 1 0 1 1 0 7 0 1 0 0 21 0 3 22منطقه 
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 اساس بر را هاشاخص از یک وزن هر مرحله، این در

 .((1)جدول ) آیدمی دست به کارشناسانه و نظریات رویکردها

ی دارای اهمیت بیشتر، از وزن باالتری هاشاخصدر این راستا 

 برخوردارند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج

آمده برای های به دست شایان ذکر است که مجموع وزن

گیرنده باید برابر عدد یک باشد. نظر تصمیم ی موردهاشاخص

 ( برقرار باشد.1رابطه )دیگر  عبارتبه

 (:1) رابطه

n

j

w

1

1


 وj( , ,...n)1 2   

 

 
 

 

  

 هاداده(. استاندارد نمودن 5)جدول 

 منبع: )نگارندگان(

…C22 C5 C4 C3 C2 C1 مناطق شهری تهران 

.3335/1 1815/1 11.985/1 18-E 55/8 18-5./1 111111/1 A1 

.3335/1 115/1 111115/1 1185.1/1 111591/1 1218.1/1 A2 

11-E 5 115/1 112155/1 1185.1/1 119112/1 111.19/1 A3 

11-E5 1125/1 18919/1 112939/1 111.1/1 1218.1/1 A4 

11-E5 15/1 15211/1 18-E55/8 18-E5./1 119.29/1 A5 

11-E5 9915/1 191115/1 18-E55/8 18-E5./1 1.1218/1 A6 

11-E5 1815/1 1.9135/1 18-E55/8 18-E5./1 1.1218/1 A7 

11-E5 125/1 1951.5/1 18-E55/8 158829/1 1218.1/1 A8 

11-E5 11-E25/1 111535/1 128215/1 111111/1 119.29/1 A9 

11-E5 1815/1 11.985/1 18-E55/8 18-E5./1 111111/1 A10… 

 

 ها(. وزن دهی به شاخص9)جدول 

 منبع: )نگارندگان(
 

…C22 C5 C4 C3 C2 C1 وزن دهی 
0.224649 0.83137 0.669632 0.968175 0.684213 0.716909 E 

0.775351 0.16863 0.330368 0.031825 0.315787 0.283091 D 

0.134294 0.029207 0.057221 0.005512 0.054695 0.049032 W 
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دهی با تکنیک آنتروپی شانون باید وزن منظوربهدر ادامه 

 مراحل زیر به ترتیب انجام شود:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های درایه گیری:سازی ماتریس تصمیممقیاسبی -9-9

 .گرددمقیاس می( بی2) هگیری به کمک رابطماتریس تصمیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیریتشکیل ماتریس تصمیم -9-1

 گیریکمی کردن ماتریس تصمیم -9-2
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 گیری به تفکیک منطقههای تصمیم(. کمی کردن ماتریس7)جدول 

 منبع: )نگارندگان(
 

…C22 C5 C4 C3 C2 C1 مناطق شهری تهران 

0.01963 0.208979 0.277115 2.28-07 1.83-07 0.01963 A1 

0.078522 0.179124 0.28413 0.022757 0.018309 0.078522 A2 

0.176674 0.417957 0.270099 0.022757 0.036619 0.176674 A3 

0.078522 0.14927 0.357793 0.432377 0.494353 0.078522 A4 

0.039261 0.119416 0.224498 2.28-07 1.83-07 0.039261 A5 

0.117783 0.80606 0.15785 2.28-07 1.83-07 0.117783 A6 

0.117783 0.208979 0.185912 2.28-07 1.83-07 0.117783 A7 

0.078522 0.059708 0.150834 2.28-07 0.164784 0.078522 A8 

0.039261 2.99-07 0.045601 0.34135 0.311259 0.039261 A9 

0.01963 0.208979 0.277115 2.28E-07 1.83E-07 0.01963 A10… 

 

 گیری(. بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم1)جدول 

 منبع: )نگارندگان(
 

 

…C22 C5 C4 C3 C2 C1 مناطق 

0.09496 0.000573 0.011958 0.001528 1.24-08 8.98-09 A1 

0.09496 0.002293 0.01025 0.001566 0.001245 0.000898 A2 

9.5-07 0.00516 0.023916 0.001489 0.001245 0.001796 A3 

9.5-07 0.002293 0.008541 0.001972 0.023649 0.024239 A4 

9.5-07 0.001147 0.006833 0.001237 1.24-08 8.98-09 A5 

9.5-07 0.00344 0.046123 0.00087 1.24-08 8.98-09 A6 

9.5-07 0.00344 0.011958 0.001025 1.24-08 8.98-09 A7 

9.5-07 0.002293 0.003417 0.000831 1.24-08 0.00808 A8 

9.5-07 0.001147 1.71-08 0.000251 0.01867 0.015262 A9 

0.09496 0.000573 0.011958 0.001528 1.24-08 8.98-09 A10… 
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 (:9) هاز رابط هاشاخصمحاسبه آنتروپی هر یک از  -.-9

 بطوریکه 
n(m)

J , ,..., n

K
L

1 2

1

 

 



. مقدار آنتروپی هر شودیمانجام  

 تعدادی بین صفر و یک است. هاشاخصیک از 

اطالعات موجود هر یک از  محاسبه درجه انحراف: -9-5

(: .) هاز تعداد آنتروپی آن شاخص از رابط هاشاخص

dj Eji1   گرددیممحاسبه. 

n n

n n

n mn

w w r ...w r

w r w r ...w r

vij

w rm w rm ...w r
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ای برای گزینه ایده آل تعیین معیار فاصله. 9 Si گزینه  و

حداقل  Si ( 8( و )1با استفاده از روابط) 

 

 (:1رابطه )

 

 

 (:8رابطه ) 

 
n

ij i
i

i

V V
S

2

1







  

 

 

آل )باالترین امین گزینه از گزینه ایده iتعیین فاصله -1

 دهند.نشان می Aعملکرد هر شاخص( که آن را با 

 (:5رابطه )

nA (V ,V ,....,V )1 2
     

 

 

 ترین عملکرد هرامین گزینه حداقل )پایین iتعیین فاصله  -2

 .دهندیمنشان  A اشاخص( که آن را ب
 

 (:1رابطه )

nA (V ,V ,....,V )    1 2 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

. تعیین ضریبی که برابر است با فاصله گزینه حداقل 4 Si 

تقسیم بر مجموع فاصله حداقل Si  و فاصله گزینه

 Si  که آن را با Ci ( زیر 3نشان داده، از رابطه )

 .شودیممحاسبه 

 (:3رابطه )

 
بندی گزینه بر اساس میزان رتبه. 5 Ci  میزان فوق بین

صفر و یک در نوسان است.  Ci  دهنده نشان 1برابر با

 کمترین رتبه است.

  

   i i ijA max Vij j J , min v j J i , ,...,m    1 2

   i i ijA min Vij j J , max v j J i , ,...,m1 2    

 ترین عملکرد هر شاخص(. تعیین باالترین و پایین6جدول شماره )

 (نگارندگان)منبع: 
 

…C22 C5 C4 C3 C2 C1  

0.09496 0.022934 0.046123 0.001972 0.032362 0.024239 A+ 

9.5-07 5.73-09 1.71-08 0.000251 1.24-08 8.98-09 A- 

 

 

 
n
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V V
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دهد که حاصل از کاربرد تکنیک تاپسیس نشان مینتایج 

 ی اولین منطقه مناسب برای زندگی سالمندیی دو، رتبهمنطقه

رتبه آخرین منطقه  11به خود اختصاص داده است و منطقه  را 

 باشد.شهر تهران را دارا میگانه کالن 22در بین مناطق 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 گانه تهران 22بندی مناطق (. رتبه2شکل )

 (نگارندگان)منبع: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 قمناط برخورداری در تفاوت میزان سنجش بر اساس

 شهری تسهیالت و امکانات نظر از تهران شهر گانه 22

 در سیس،تاپ تکنیک وسیله به سالمندی زندگی با مناسب

 و ردیدهگ بندیرتبه ،(سیستم اطالعات جغرافیایی) محیط

 ارائه( 2) دسته شکل پنج در بندیسطح نقشه صورتبه

 دهش کسب امتیازات میزان به نیز( 9) شکل در و است شده

 از حاصل نتایج. است شده داده نشان منطقه هر توسط

 شهری مناطق بین در که است آن از حاکی بندیطبقه

 بین را وضعیت ترینمناسب 1،2،9،12 مناطق تهران،

 8،11،1.9،11،13 مناطق و باشدمی دارا دیگر مناطق

 ندگیز کیفیت لحاظ به تهران مناطق شهری تریننامناسب

 .هستند سالمندی

 
 

 گانه بر اساس مدل تاپسیس 22بندی نهایی مناطق (. رتبه11جدول )

 منبع: )نگارندگان(
 

 Di+ Di- CLi TOPSIS مناطق شهری

1 0.192234 0.109096 0.362048 2 

2 0.109745 0.199422 0.645029 1 

3 0.21508 0.058013 0.212428 4 

4 0.216373 0.057497 0.209942 5 

5 0.221646 0.044441 0.167016 7 

6 0.219428 0.057065 0.206388 6 

7 0.221517 0.030304 0.120338 11 

8 0.229673 0.011492 0.047654 19 

9 0.226661 0.027301 0.107499 13 

10 0.228171 0.01125 0.046988 20 

11 0.225423 0.027125 0.107406 14 

12 0.21186 0.083818 0.283476 3 

13 0.228416 0.011044 0.04612 21 

14 0.229133 0.015557 0.063579 17 

15 0.222417 0.037989 0.145884 10 

16 0.224666 0.044949 0.166715 8 

17 0.229024 0.011019 0.04590 22 

18 0.224799 0.024855 0.099558 15 

19 0.230146 0.012834 0.052819 18 

20 0.222289 0.038229 0.146744 9 

21 0.2285 0.030609 0.118133 12 

22 0.229297 0.018726 0.075501 16 
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 طیف 5گانه بر اساس  22(. وضعیت مناطق 3شکل )

 (نگارندگان)منبع: 

تحقیق به شناسایی الگوی توزیع فضایی در این بخش از 

های زندگی شهر تهران بر اساس شاخصگانه کالن 22مناطق 

 1سالمندی پرداخته شده است، برای این منظور از مدل نقاط داغ

استفاده شد. نتایج نشان  (سیستم اطالعات جغرافیایی) افزاردر نرم

ت ورصبه« شرایط زندگی سالمندی»دهد که الگوی فضایی می

ه طوری کبندی شده است. بهای و در پنج طیف تقسیمخوشه

در وضعیت کامالً مناسب و مناطق ( 1،2،9،12) مناطق

( در 1،3،15،21،21)در وضعیت مناسب و مناطق ( 5،1،11،.)

( در وضعیت نامناسب 18،22،.11،1) وضعیت متوسط و مناطق

 دارد. ( در وضعیت کامالً نامناسب قرار8،11،19،11،13) و مناطق

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 گانه 22ای مناطق (. الگوی خوشه4شکل )

 (نگارندگان)منبع: 
 

 

 

 گیرینتیجه
 

های گذشته، مسائل و شهرها طی دهه زدهشد شتابر 

یژه در ومشکالت زیادی را در ارتباط باکیفیت زندگی مردم به

دو مشکل اساسی  دنیای کنونی با شهرها به وجود آورده است.

 در .«روند سریع شهری شدن»و  «پیر شدن جمعیت»مواجه است: 

راستای افزایش سن، نیازهای افراد سالخورده برای خدمات 

 یافته است. امروزه فراهم نبودنتر و منابع بیشتر، افزایشخاص

تسهیالت الزم در فضاهای شهری دسترسی سالمندان به امکانات 

گوناگونی مواجه کرده است تا جایی که شهری را با مشکالت 

های های فضای شهری و عدم انطباق آن با نیازها و خواستهنابسامانی

سالمندان منجر به منزوی شدن آنان از اجتماع شده است که خود 

صالح ا پیامدهای منفی بسیاری را به دنبال داشته و دارد. از این رو

 ای که افراد سالمندگونهمحیط و تدارک تجهیزات مورد نیاز به

بتوانند با حفظ استقالل فردی، آزادانه و بدون احساس خطر از 

محیط پیرامون خود )اعم از عمومی، معابر و محیط شهری و...( 

استفاده نمایند، زمینه مناسبی را برای توجه و عمل به عدالت بین 

سازد. ریزی شهری فراهم میعنوان محور اصلی برنامهبه نسلی

کیفیت زندگی و برخورداری متناسب از امکانات  دیگران بیبه 

عنوان  شهری از ضروریات زندگی شهری است و سالمندان به

وجه ت پذیر جامعه باید در این خصوص موردیکی از اقشار آسیب

که ده گفته شویژه قرار داده شوند. با این نگرش و بر پایه الزامات 

ر تهران بر اساس شهگانه کالن 22در این تحقیق مناطق 

زندگی سالمندی با استفاده از مدل تاپسیس، از  هایشاخص

( 11منطقه )ترین منطقه ( تا نامناسب2منطقه )منطقه  ترینمناسب

شهر گانه شهری کالن 22بندی گردیده است، همچنین مناطق رتبه

(؛ مناسب 1،2،9،12تهران در پنج طیف کامالً مناسب )مناطق 

، نامناسب (1،3،15،21،21مناطق )توسط (؛ م1،11،.)مناطق 

( 8،11،19،11،13مناطق )( و کامالً نامناسب 18،22،.11،1مناطق )

بندی شده است. با این نگرش و بر پایه الزامات پیش گفته طبقه

مطالعه حاضر به این بحث مهم توجه کرده است و پدیده سالمندی 

 ست.شهر تهران بررسی کرده اگانه کالن 22را در مناطق 

 نکته مهم زیر داللت دارد: نتایج حاصل بر چند

 شهر تهران در بعدگانه کالن 22بندی مناطق رتبه -  

کل  %8با  .دهد که منطقه نشان می «فرهنگی-اجتماعی»



 های زندگی سالمندیرتبه بندی مناطق کالن شهر تهران بر اساس شاخص         
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مربوط به سالمندان، رتبه اول و  «فرهنگی -اجتماعی»خدمات 

 آخرین رتبه را به خود اختصاص داده است. %2/1با  22منطقه 

 در بعد شهر تهران گانه کالن 22بندی مناطق رتبه - 

بیشترین  %15/19با  12منطقه  دهدمینشان  «تفریحی–رفاهی »

 در کمترین درصد این بعد قرار دارد. %18/1با  21درصد و منطقه 

شهر تهران در مقیاس کالن «ونقلسالمت و حمل»در بعد   -

در  %1/.1با  3 بیشترین درصد و منطقه به %58/3با  1منطقه 

 این بعد است. کمترین درصد

که  های مربوطگانه و بررسی شاخصبا ترکیب ابعاد سه   -

شهر ( آمده است مناطق کالن9 و 1،2) های شمارهدر نقشه

 بندی است.قابل دسته تهران در پنج طیف

 (1،2،9،12کامالً مناسب )مناطق -1

 (1،11،.ناسب )مناطق م -2

 (1،3،15،21،21مناطق )متوسط  -9

 (18،22،.11،1نامناسب )مناطق  -.

 ( 8،11،19،11،13مناطق )کامالً نامناسب -5

 پیشنهادات

طور که این تحقیق نشان داد، سالمندی یکی از همان

شهر های مهم در حوزه زیست اجتماعی در مناطق کالنچالش

تهران است، از این رو توجه و تمرکز بیشتر بر انجام تحقیقات 

 شود مطالعاتدر مورد ابعاد این چالش مهم توصیه می اساسی

انداز عمومی آن را نشان داده است بنابراین توجه حاضر چشم

 شود.تمرکز تحقیقاتی کل پدیده مهم توصیه می و

از آنجایی که مسئله سالمندی باکیفیت زندگی پیوندهای 

شناخت  باشد،ای چندبعدی میای دارد و پدیدهجانبههمه

آن، مشروط  های مؤثر برحلو ابعاد آن و نیز ارائه راهماهیت 

ای ای است؛ چراکه مطالعات رشتهرشتهبه مطالعات عمیق بین

 دهد. درستی نشانتواند واقعیت این پدیده را بهو انفرادی نمی

 شهر تهران باید زمینه وبدین لحاظ مسئوالن و مدیران کالن

ی مربوط )اعم از هاهای الزم برای همکاری دستگاهفرصت

 فراهم آورند.را ها و...( دانشگاه
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 شهری فضاهای رهاشده بازتوسعههای یتاولوارزیابی 

 تهران( 81 منطقه)مطالعه موردی: 

 
 

 

  2 یموسو یدمحسنس، 8،* یزهره فن

 
 

 

 
 

 چکیده

موضوع، باعث  ینبه ا توجهییباست و متروکه و رها شده شهری  یر،باهای یناز زم ینههمواره به دنبال استفاده به یشهر یزیربرنامه
 هاییتفعال یدر راستا هاینزمین و استفاده مجدد ا بازتوسعه .شهرهای کشور شده استدر  یبروز مشكالتری شهری و ناپایدا

 یزیردر صورت برنامه یمای شهریو از نظر کارکرد و س کندیم یفاءا ینقش مهم یت وو توسعه شهر اهم یربناییو ز مرانیع
 فضاها این وضعیتو ارزیابی با هدف تعیین  پژوهشمنتج شود. این  یشهر یهارانهو س هایبه بهبود کاست تواندیم ،و مدون یحصح

را بررسی  هااز متروکه ماندن آن یناش یو اقتصاد یاجتماعیطی، کالبدی، مح یامدهایپ اتهران، ابتد یشهردار 11در سطح منطقه 
ی در اجتماعات محل هاینزماین توسعه باز یندفرآ نییبه تب هبردیرا یدافزا و د یانم مبتنی بر توسعهدی یكرو سپس با رو کرده

 شده ی رهااراض یسنج یتظرف یهابه عنوان شاخص یارهاییمع ،رهاشده منطقه یاراض یبندو گونه ییشناسابرای  .پرداخته است
اتر معامالت امالک، ی شهرداری و دفاطالعات هاییگاهبا استفاده از پا ،رها شده منطقه یاراضدر مورد ها آنی با بررس شخص وم

، معدن شن و ماسهین یكپارچه )قطعه زم 18قطعه زمین دایر و یا فاقد کاربری در منطقه،   80771وتحلیل شدند. از کل یهتجز هاداده
ی هامؤلفه بر اساس، رهاشده فضاهای عنوانبهی، شش انبار متروکه و چهار کارخانه متروکه( کوره آجرپزبازار آهن شادآباد، سه 

 یندفرآ یطند؛ سپس شد یی و بررسیشناساات طرح فرادست یشنهادپمحیطی، کالبدی و فضایی، اجتماعی، اقتصادی و یستز
 یهاو انطباق نقشه AHPبه روش تحلیل ها از شاخص یکهر  یگذارو ارزش یكدیگرها با شاخص یقو تلف یاراض یسنج یتظرف

. گرفتقرارفرضی  بازتوسعه یزیربرنامهتوسعه پایدار و هوشمند مورد  یهاشاخص بر اساس، قطعات GISهاییلحاصل از تحل
 تهران قرار دارد. 11توسعه فضایی منطقه هكتار در اولویت اول در برنامه باز 1918/113با مساحت  1دهد که قطعه یج نشان میانت

 

 

 

 

 

 کلیدیهای هواژ

 شهر تهران. 11هری، منطقه ی شهاسرانه، کاربری زمین، بازتوسعههای رها شده، ینزم 

                                                           
  .تهران ،تهران یبهشت یددانشگاه شه ی،شهر یایگروه جغراف،یاردانش -1
 ، تهران.تهران جنوبواحد  یدانشگاه آزاد اسالم ی،شهر یزیربرنامهکارشناس ارشد  -2

 z-fanni@sbu.ac.ir نویسنده مسئول: -* 

 

3/6/66دریافت مقاله:   

  22/81/66مقاله: پذیرش       



 

    1931زمستان  ،1سال دوم، شماره ، فصلنامه توسعه پایدار شهری   

  
 

27 

 پژوهش مقدمه و پیشینه نظری

وساز در شهرها، و ساخت ی گسترشبرا ینبه زم یازن

 باشد.یمی شهرسازان برای توسعه هاچالشین ترمهمیكی از 

همواره در  یو صنعت یتوسعه خدمات، مسكن و مراکز تجار

 یاردر اخت یبه مقدار کاف ینزم یبوده ول یشحال افزا

ید ها، ساخت شهر جدحلراهبرخی   زان نبوده است.شهرسا

فرسوده در داخل  ی بایر واراض استفاده از ی، یااقمار و

سیاست ایجاد که  آن . حالبوده استمحدوده شهر 

جدید در اغلب موارد، برنامه موفقی نبوده است  یهاشهرک

 (. 1938)ستاریان 

یران پس از اصالحات ارضی و شهری در ا یترشد جمع

، باعث افزایش شهرنشینی 87افزایش اختالف طبقاتی در دهه 

را از قاعده و دوران رشد کالبدی شهرهای آن شده و 

 1تامپسون یدهخارج کرده است. به عق یشینقانونمندی خاص پ

آن  فیزیكی برسد، رشد ینیاندازه معشهر به یتجمع یوقت

نظر . از م(1913)عابدین   خواهد بود یمحتمل بلكه حتم یاربس

مختلف  یهاو اقتصادی، رشد اقتصادی در بخش یتیفعال

عنوان  ، بهگرددیناخواه منجر به رشد کالبدی شهرها مخواه

درآمد سرانه و  یشچون افزا ییهامثال بهتر شدن شاخص

ثر ؤسطح رفاه و باال رفتن تقاضای م یشمنجر به افزا ینگی،نقد

ا را در د که خود رشد و گسترش شهرهشویو مسكن م ینزم

الزامات کالبدی نیز عمدتاً از عوامل جمعیتی و . دارد یپ

که فضا  گرددیپذیرند. این امر زمانی مطرح مفعالیتی تأثیر می

عنوان ظرفی برای فعالیت ساکنان شهر به اندازه کافی مهیا  به

 نباشد. حال اگر بدون توجه به این الزامات رشد و توسعه

یاری را به همراه خواهد شهری محقق گردد، پیامدهای بس

 (.1937)سعیدی رضوانی و کاظمی  داشت

شهری  آلیدهامطابق نظریات مرتبط با توسعه، توسعه 

در سه دسته الگوی متمرکز، الگوی بخشی و الگوی خطی 

ها، یژگیوهرکدام از این اشكال توسعه با پیشنهاد شد. 

معایب و مزایای خاص خود، وجه مشترکی دارند و آن، 

گویی به توسعه روزافزون شهرها و جلوگیری از رشد پاسخ

(. 1918و شیعه  1918قاعده بوده است )داودپور رویه و بیبی

های جدید شهری در مجاور زا، بافتدر الگوی توسعه برون

 های ینزمهای موجود آن و عمدتاً در داخل بافت

های زراعی و یا جنگلی ینزمیرشهری همچون غیافته ن توسعه

در  وسازساختیابند. این نوع از توسعه، با عه میتوس

های زراعی، از توان تولیدی و اقتصادی شهرها زمین

 یا گسترش  2(. رشد شتاب آمیز1932کاهد )قورچیانی می

 8و الگوهای کاربری زمین کم تراکم 9رویه پیرامون شهربی

رویه انرژی و زمین و یبکه وابسته به ماشین و مصرف 

برای توسعه خدمات هستند،  هاراهم زیادی از نیازمند سه

  (.Anderson 2005)شده است یف تعرگسترش افقی 

رویی عبارت است از توسعه مسكونی با تراکم کم پراکنده

به طرف نواحی روستایی در فواصل دورتر از مراکز شهری 

(Chakraborty et al. 2008مشخصه .)روییی پراکندهها 

اری و مسكونی کم تراکم، توسعه از توسعه تج عبارتند

ریزی کاربری زمین در بین یخته، تفرق برنامهگرجسته

ینی انواع کاربری گزییجداها، اتكا بر اتومبیل، شهرداری

ینی نژادی و اجتماعی، ازدحام و تخریب گزییجدازمین و 

 زیست، کاهش حس تعلق به مكان در میان ساکنانمحیط

(Squires 2002.) یكی از راهبردهای توسعه  رشد هوشمند

 یتوسعه و نوساز ی،طراح یزی،ربرنامهشهری و عبارت است از 

ی، فرهنگیعی، حفظ منابع طب ی،حس مكان یترق یجوامع برا

 كییاکولوژ ،یكپارچگیتوسعه. نافع ها و مینهعادالنه هز یعتوز

 یقرا از طر یزندگ یفیتمدت و بلندمدت و ککوتاه را در

ونقل، اشتغال و مسكن به روش حمل یهاینهتوسعه دامنه گز

 این (.Leigh and Hoelzel 2012)  8دهدیمیش افزا یمال معتبر

 دارد: یكدیگردر ارتباط متقابل با  یاصل ینهسه زم یتئور

 ینزم یکاربر؛ (یگسترش افق نتراکم )محدود کرد

مختلف  هاییوهش یونقل )اجراحمل؛ (یبیترک هایی)کاربر

 .ونقل(حمل
برای مدیریت زمین کارآمد، در  شهرهاکالنزه در امرو

اراضی فاقد  بازتوسعهبرخی موارد مدیران شهری اقدام به 
 رهاشدهکنند که اصطالحاً به اراضی یمشهر  کارایی

 معروف هستند. 
 

های منطقه ینزماین  بازتوسعهریزی برای عدم برنامه

ت یامن ،کاهش انسجام یی،روسبب پراکنده، موردمطالعه
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 که بایدرحالشود، یممنطقه  یکالبد یفیتو ک یاجتماع

ها و ، امكان جبران کمبودبه مراکز فعال شهری هاآنبدیل ت

ی و شغل یدجد یهاخلق فرصت ی،و محل یشهر یهاسرانه

پیامدهای آید. یمی فراهم شهر هاییرساختتوسعه ز

متصور در اجتماعی و اقتصادی امنیتی، ، محیطییستز

ارزیابی ضرورت ، شهر تهران 11هاشده منطقه اراضی ر

ید بر رویكردهای رشد ها را با تأکآن توسعهریزی بازبرنامه

، ترتیب ینا . بههوشمند و توسعه پایدار برجسته کرده است

تبیین فرآیند بازتوسعه اراضی از  عبارتنداهداف این پژوهش 

، بندی فضاهای شهری ناکارآمدیتاولوو ه، شناسایی رهاشد

و ارائه  بازتوسعهدر روند تأثیرگذار  هایبررسی مؤلفه

و اجرای بازتوسعه های الگویی مناسب برای سنجش ظرفیت

 . موردمطالعهمحدوده  هاییژگیبا توجه به وآن 

از: فرآیند  اندعبارتاین پژوهش  سؤاالتبرخی از 

شهر  11فضاهای رهاشده منطقه  توسعهبازیزی و ربرنامه

شود؟ در سنجش ظرفیت یممراحلی محقق ، طی چه تهران

یی هاشاخصاراضی رهاشده، چه معیارها و  توسعهباز

تهران  11فضاهای رهاشده منطقه  توسعهبازضروری هستند؟ 

چه اثرات و پیامدهای فضایی داشته است؟ در بررسی این 

 :اندشده، فرضیات ذیل آزمون هاپرسش

در شهر  11هاشده منطقه ر یتوسعه فضاهاو باز یزیربرنامه یندفرا -

 و  یلتحل ی،اراض ییگام شامل شناسای چهار طتهران 

مؤثر توسعه هوشمند  یهاو شاخص یارهابر اساس مع یذارگارزش

و سرانه  هایابیبر اساس ارز یاراض یآت یکاربر یینشهر، تع یدارو پا

 .شودیمحقق م طرح یت اجرایدرنهاو  منطقه یازو ن

 یارهامع یبررس ،رهاشده یسعه اراضتوباز یتدر سنجش ظرف -

و  یاجتماع یی،و فضا یکالبد محیطی،یستز یهاو شاخص

 هستند. یطرح فرادست ضرور یشنهاداتو پ یاقتصاد

باعث نظام بخشی تهران  11 فضاهای رهاشده منطقه توسعهباز

 های خدمات شهری در منطقه شده است. سرانه ها وکاربری

  6یاراضی رهاشده شهر توسعهباز

ی برای مقابله با حلراهاراضی رهاشده شهری  توسعهباز

به عنوان یكی  هاآن توسعهبازیی شهری و پراکنده روپدیده 

های همساز با توسعه پایدار در کاربری زمین از استراتژی

های شهری نواحی رهاشده شود. بنابراین دولتمحسوب می

تواند می یا بدون استفاده را به عنوان نواحی ارزشمندی که

اند تا از این قرار داده توجه موردقرار گیرند،  توسعهبازهدف 

ی فضاهای باز و اراضی کشاورزی برای جابهاراضی 

 (. Thomas 2002) ی آتی شهر بهره بگیرندهاتوسعه

ی و استفاده مجدد از اراضی رهاشده به سه سازپاک

گذاران جذابیت دلیل برای اجتماعات محلی و سیاست

های این اراضی با کاهش آلودگی توسعهبازد. اول، دارن

های یستمسسالمت انسان و  وخاکآبموجود در 

این اراضی با  توسعهبازدهند. دوم، یماکولوژیكی را ارتقاء 

جلوگیری از تبدیل اراضی کشاورزی و مناطق روستایی به 

گیری الگوهای توسعه که های شهری، مانع شكلکاربری

یی شهری را دامن پراکنده روطی و محییستزمشكالت 

این اراضی رشد اقتصادی را  توسعهبازشود. سوم، زند، مییم

دهد و از اجزای توسعه پایدار محسوب یمدر شهرها افزایش 

بنابراین توسعه مجدد اراضی  .(Alberini et al. 2005) گرددمی

رهاشده، تالشی برای پاسخگویی به مشكالت کاربری زمین، کنترل 

یی شهری، بهبود انسجام اجتماعی و ایجاد شرایط مناسب اکنده روپر

 (.Moore 2002) باشدبرای توسعه اقتصاد محلی می

زیست، یطمحاساس تعریف آژانس حفاظت از  بر

ی ااستفادهای، مراکز تجاری و صنعتی بدون های قهوهینزم

های آلودگی واسطهبه هاآن توسعهبازهستند که گسترش و 

پیچیده شده و سایت یا قطعه رهاشده، زمینی است محیطی 

که گسترش، توسعه مجدد یا استفاده دوباره از آن ممكن 

به دلیل وجود مواد خطرناک، آالینده یا سمی اما  است

  (.Thornton et al. 2007)ی داشته باشددر پمشكالتی را 

 توانیماز نظر انجمن برنامه ریزان شهری امریكا،  لیو

استفاده  هاو مجدد از آن ردب ینب زرا ا هاینزم این یآلودگ

در تعریفی کلی  (.Leigh and Hoelzel 2012) کرد

 و اندبودهدایر  قبالً هستند که ییهاینزمهای رهاشده، زمین

 یطی،مح یزیكی،ها به علت مسائل فاستفاده مجدد از آن

 (.1932)نوفل و کلبادی  شده است محدود یو حقوق یقانون
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 ای بالاستفاده ماندن اراضی رهاشدهپیامده

اراضی رهاشده،  توسعهباز( آمده، 1گونه که در شكل)همان

به دالیلی ضروری است مانند، حفاظت از فضاهای باز و 

گیری از یی شهری، بهرهپراکنده روجلوگیری از گسترش 

احیای محالت  ،های با ارزش موجود در سایتزیرساخت

های شغلی، باالتر ، ایجاد فرصتفرسوده، افزایش رشد اقتصادی

رفتن ارزش امالک و درآمدهای مالیاتی، حفظ سالمتی 

زیست با کاهش تهدیدات عمومی و حفاظت از محیط

. 0(کنسرسیوم آموزش و پرورش آمریكایی)محیطی زیست

تواند پیامدهایی را برای شهر به یماین اراضی  رها شدنتداوم 

ین این ترمهمبه برخی از  ،(1) دنبال داشته باشد که در شكل

 است.پیامدها اشاره شده 

 

 

 پژوهشی شناسروش

 باااه موضاااوع و اهاااداف پاااژوهش، از روش    باااا توجاااه 

تحلیلی بهره گرفته شده است. بدین منظور با توجاه باه   -توصیفی

ای، بااا بررساای منااابع ماارتبط، روش کتابخانااه باااسااؤاالت، ابتاادا 

االت داخلای و خاارجی   ، اسناد باالدساتی منطقاه، مقا   هاآمارنامه

و سپس در بازدیدهای میادانی از   هی قرار گرفتبررس موردمرتبط 

باناک   محدوده، مشاهده مستقیم، انجام مصاحبه و نیز مراجعه به 

ی موردنیااز تحقیاق   هاا داده تهاران، 11 ی شهرداری منطقاه  داده

براسااس  ی و در آزمون فرضیات، بررسی شاده اسات.   آورجمع

 ی،اجتماااع یی،و فضااا یکالبااد یطاای،محیسااتز یهااامؤلفااه

ها شاخص یلی(ص)طرح تف طرح فرادست اتیشنهادو پ یاقتصاد

 یاق تلف ی،اراض یسنج یتظرف یندفرآ یسپس ط ،شدند ییشناسا

هاا باه   از شااخص  یاک هر  یگذارارزش یكدیگر،ها با شاخص

 هاای یال حاصال از تحل  یهاا و انطبااق نقشاه   AHP یلروش تحل

GISیازی ربرناماه  یادار، توساعه پا  یهاصبراساس شاخ ات، قطع 

ی هاااساارانهو تحلیاال شااده اساات. همچنااین   یتوسااعه فرضااباز

محاسابه مسااحت    و موجاود   GIS یهاا نقشاه  یقاز طر موردنیاز

ی هاا محاسبه یقاز طر، خالص و ناخالص یهاو سرانه هایکاربر

 به دست آمدند. یتیجمع

 محدوده مورد مطالعه

تغییر و تحول در مناطق  بعد از 1983در سال  11منطقه 

های آن قبال  شهرداری تهران رسمیت یافت. اغلب کاربری

کشااورزی باوده کاه باا      ،وسااز سااخت از توسعه شاهری و  

ها، در روند ینزمتوسعه تهران به طرف غرب بخشی از این 

است. هسته اولیه منطقه، روساتایی   قرارگرفتهتوسعه شهری 

ی اساكان  هاا ودهمحاد آبااد باود کاه یكای از     به ناام یافات  

غیررسمی و  سكونتگاهی خودرو در محادوده اساتحفاظی   

رفات. برخاورداری از مساكن    یما تهاران بشامار    شهرکالن

ین تار مهام  وسااز سااخت ارزان همراه با نبود مواناع قاانونی   

مزیت ساكونت خانوارهاای جدیاد در ایان منطقاه باوده و       

شده  وسازهاساختگونه ینایری گشكلموجب تسریع در 

این منطقه  (. اراضی1918تهران  11)شهرداری منطقه  است

 باوده و  شایب مالیام از شامال باه جناوب      باا عموماً مسطح 

تا اراضی قلعه حسن خان در تقاطع جاده آن محدوده حریم 

. در طاارح جااامع  داردمخصااوص و قاادیم کاارج امتااداد   

حاوزه شامالی، جناوبی، مرکازی،      8سااماندهی، تهاران باه    

همراه  به تهران، 11ه است. منطقه شرقی و غربی تقسیم شد

 یافتهدر حوزه جنوبی اساتقرار  27و  13، 10، 11، 18مناطق 

 .((2)شكل ) است

 پیامدهای بالاستفاده ماندن اراضی رهاشده .(8شکل )

 1 (FCM 2009): منبع
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در طاارح ساااماندهی بااه لحااار اسااتقرار حاارم حضاارت  

، هویات حاوزه   )س(زهارا و بهشات  )ره(عبدالعظیم و مرقد اماام 

باا   را مذهبی ساخته اسات کاه   27و  13مناطق  یژهوجنوبی به

، (ونقال انباارداری و حمال   ،صانعتی )غالاب منطقاه    دلكرعم

باا رشااد توسااعه روسااتای  منطقااه ساازگاری چناادانی ناادارد.  

باه دلیال   ای یهبه عناوان هساته اولیاه و بافات حاشا      آبادیافت

و قیمت پائین  انموقعیت استقرار مناسب به عنوان مدخل تهر

 بسیار که داشته جمعیت نفر 231289 ،1908اراضی، در سال

 بارای  سااماندهی  طارح  در شاده  بینییشپ جمعیت از کمتر

 یات . باه لحاار ماه  اسات  هزار نفار( 817از  بیش) 1908 سال

 یو اقتصاااد یفرهنگاا یاتنااوع مشاااغل و خصوصاا ی،طبقااات
بافات   هساتند،  تهاران  هرباه شا   ینماراجع  غلاب کاه ا  ینساکن

نفار در   011 یپرتراکم )تراکم خالص مسكون یاربس یمسكون

معاابر   یزداناه و ر یاربس ،مترمربع( 19/32 ینهكتار و سرانه زم

از  یعیاسات. بخاش وسا    شاده  یلعرض تشكکم یبا دسترس

هكتار( به کمربند سبز تهاران   088)حدود  منطقه ینا یاراض

ساله قرار گرفتاه   28که در مجاورت محدوده  یافتهاختصاص

 یرناده در برگ اییهحاشا  یامنطقه به عناوان منطقاه   یناست. ا

بااا عملكاارد  یعیصاانا ،تهااران هاااییردرصااد داماادا 29/8

اسات  باازار آهان و ...    یر،تاا  یاان ک پگااه،  مانناد  یافرامنطقه

 (.1932تهران  11منطقه  ی)شهردار

 شناخت اراضی رهاشده موجود در منطقه

 :نمود تعریف اصلی شاخص 9 با توانیم را رهاشده اراضی

 املعو همچون دالیلی به ولی یافتهتوسعه سابقاً که ( اراضی1

 هاآن از استفاده ،... و یو حقوق قانونی یا محیطی فیزیكی،

 یا و صنعتی اهداف برای که ( اراضی2 .است گشته محدود

 بافت از خارج محدوده در خدماتی یاز عملكردها برخی

 محدوده گسترش با شرایطی به بنا ولی اند،یافتهتوسعه شهری

 محیطی،تزیس هایناهنجاری دچار ،توسعهباز عدم و شهری

 محدود هاییینزم یا خالی هایینزم ( به9 اند.... شدهو کالبدی

 یبرداربهره ،مورداستفاده کمتر طوالنی، مدتی در که شودیم

 بارز یهانمونهاز  (.Falconer and Frank 1990) اندقرارگرفته

 قبلی توسعه در طرح که هستند قطعاتی منطقه، در اراضی این

 و هستند متروکه یا اکنون و اندداشته معدنی یا و صنعتی کاربری

 محیط زیستی نظر از واند دچار شده وخاکآب هایآلودگی به

 معضاالت با انبارداری به هاآن کارباری یا ،اندیافته تنزل

های ینزم(، موقعیت 9اند. شكل )ییریافتهتغ کالبدی-اجتماعی

  .دهدیمرا نشان  موردمطالعهرهاشده موجود در منطقه 

 موردمطالعه موقعیت محدوده .(2شکل )

 منبع: )نگارندگان(

 نقشه موقعیت اراضی رهاشده موجود در محدوده  .(3شکل )

  مطالعه مورد

 نگارندگان(): منبع
 



 

    1931زمستان  ،1سال دوم، شماره ، فصلنامه توسعه پایدار شهری   

  
 

27 

 موجود رهاشده اراضی انتخاب نحوه و هایژگیو

 منطقه در

 اراضی انتخاب و نحوه انتخاب در دخیل یهامؤلفه

 و کارکرد مساحت، اصلی، شاخص 8 منطقه، در رهاشده

 با اراضی بین در این اجتماعی و و محیطیزیست مشكالت

 این کارکرد است. شده انتخاب هكتار یک از بیش متراژ

 مشكالت دارای ،فعال یمهن یا و غیرفعال موماًع اراضی

ساز ینهزممتروکه هستند که  یا و خالیمحیطی زیست

ها ینزماین نوع  .استاجتماعی در منطقه شده هایناهنجاری

در منطقه شامل دو کاربری صنعتی و انبارداری بوده و برای 

دسته: اراضی معادن شن و ماسه،  8 بررسی دقیق کارکردی به

شادآباد، کارخانه متروکه، انبار متروکه و کوره  ر آهنبازا

 موردتعداد قطعات . ((1)جدول )اندشدهبندی یمتقسآجرپزی 

قطعه بوده که در بسیاری موارد با تجمیع چند قطعه  18 ی،بررس

همسان در کنار یكدیگر، تشكیل یک قطعه وسیع و یكپارچه را 

در در منطقه اراضی تر مشخصات این یقدقبیان . داده است

 است.ارائه شده( 9) ( و2جداول )

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هالیتحلو  هاافتهبحث، ی

ی مرتبط با هاشاخصو تحلیل به آزمون ینجا در ا

و ارائه  یجنتا یبندجمع متغیرهای فرضیات پژوهش،

 یتوسعه اراضباز یبرای اصورت برنامهبهیشنهاداتی پ

منتخب در منطقه  ،زاراب یرو سا GISرهاشده با استفاده از 

از همه اطالعات  ین مرحله،در اشود. یمپرداخته 

 و 11منطقه یشده )مرکز آمار ایران، شهردار یآورجمع

آزمون  و تحلیل و یهتجزبرای میدانی(  پیمایش

. محاسبات انجام استستفاده شدهپژوهش اهای یهفرض

و متغیرهای مستقل  ایینهشده در دو بخش متغیرهای زم

شاخص  10مستقل پژوهش  یرهایشد. متغهش ارائهپژو

 یتوسعه اراضباز یتسنجش ظرف یبرا کهمؤثر بوده 

 .اندمطالعه شده، رهاشده در محدوده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در منطقه  رهاشده(. وضعیت کاربری، مساحت، درصد اشغال اراضی 8جدول )

 منبع: )نگارندگان( 
 

 شغال در منطقهدرصد ا (hمساحت ) موقعیت در نواحی تعداد قطعات کاربری ردیف

191/113 8 1 معادن شن و ماسه 8  38/8  

8913/23 8 1 بازار آهن شادآباد 2  01/7  

8-2 8 کارخانه متروکه 3  9821/21  88/7  

1911/11 2 9 کوره آجرپزی 4  80/7  

8-8-9 1 انبار متروکه 2  0808/18  81/7  

1/208 --- 18 کل  18/0  

 

 .دیآیم دست بهاراضی،   Shapefileو پس از ژئورفرنس نمودن نقشه منطقه و ایجاد GIS افزارنرم لهیوسبه* نكته: مساحت 

 



 

 توسعه فضاهای رها شده شهری ارزیابی اولویت های باز 

  تهران( 11منطقه  )مطالعه موردی:

00 

 زیستی،یطمح یارمع 8شاخص در قالب  10 ینا        

ی اقتصاد -یضوابط طرح فرادست و اجتماعیی، فضا - یکالبد

 اند از:عبارتشده و یبنددسته

هوا،  یوخاک، آلودگآب ی: آلودگمحیطییستز -

 .یصوت یآلودگ ی،بصر یآلودگ

 ی: کارکرد وضع موجود، شكل هندسییفضا -ی کالبد -
 همچنین به خدمات یدسترس یتقابل ین،مساحت زم ین،زم

 یدسترس یتوضع ی،ارتباط یبه محورها یدسترس یتوضع
 .یونقل عمومبه حمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تراکم  یشنهادی،پ یضوابط طرح فرادست: پهنه و کاربر -
 .یشنهادیپ یشهر یهاسرانه ی،ساختمان

 یتوضع ی،اراض یتمالك یت: وضعیاقتصاد - یاجتماع -
جهت  یواگذار یاتوسعه باز یرامونمشارکت مالک پ

 توسعهطرح باز یاجرا ینهبرآورد هز ین،زم یمتتوسعه، قباز
ضمن دامه، اند. در اشده ردسنجش واقعطور نسبی موبهکه 

ها یتاولوبه ارزیابی نهایی و تعیین فوق،  یتوصیف متغیرها
 .شودیمه اختپرد توسعهبازی برنامهدر 

 منطقه  رهاشدهاراضی  توسعهبازمحیطی یستزی معیار هاشاخصی گذارارزششناخت و  .(2جدول )

 منبع: )نگارندگان(
 

عه
قط

 

 کارکرد کاربری
مساحت 

(h) 

 نوع آلودگی

ش
رز

ا
 

 صوتی بصری هوا کوخاآب

 9 - + - - 9811/7 کارخانه تعطیل ارخانه متروکهک 1

 0 + + - + 8988/7 انبار فعلی -کارخانه مخروبه کارخانه متروکه 2

 8 + + - - 081/1 حال زراعت درصد اراضی، انبار فعال و مابقی در27 انبار متروکه 9

 9 + - - - 3701/1 انبار غیرفعال انبار متروکه 8

 3 + + + + 2718/2 آالت سنگین و کاالماشینمحل دپو  انبار متروکه 8

 0 + + - + 9108/2 دپوی ضایعات –انبار مخروبه  انبار متروکه 1

 1 - - - - 7101/9 قطعه کارخانه غیرفعال 2 کارخانه متروکه 0

 3 + + + + 880/9 محل دپو خودرو سنگین و کاال –قطعه انبار  3 انبار متروکه 1

 0 + + - + 7110/8 دپوی ضایعات آهن –دل توحیدانبار ع انبار متروکه 3

12-

11-

17 

 9 - + - - 191/11 زمین خالی –تخریب  کوره آجرپزی

 3 + + + + 883/11 نیمه تعطیل -کارخانه آسفالت کارخانه متروکه 19

 0 + + - + 891/23 خریدوفروش فلزات و ضایعات فلزات –فعال  بازار آهن شادآباد 18

 0 + + - + 19/113 تازگی نسبتاً غیرفعال گردیدهبه اسهمعادن شن و م 18
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 یطیمحستیزارزیابی معیار 

ی اراضی گذارارزشدر این ارزیابی با استفاده از 
 مورداطالعات  GIS افزارنرمکمیتی ساعتی، در  صورتبه

به  با توجهبه تحلیل موضوع  شده افزارنرموارد محیط  نظر
است. محیطی خروجی منطقه پرداخته شدهنقشه زیست

ی هاشاخصبه  با توجهگذاری اراضی رهاشده منطقه ارزش
 (2)محیطی در جدول زیرمجموعه معیار اصلی زیست

بررسی شد. منظور  -دارد یا ندارد و با عالمت + و  صورتبه
گذاری؛ کاربری یا عملكرد سب در ارزشاز مفهوم منا

مناسب اراضی نیست بلكه اراضی مناسب با اولویت در 

 .هستند توسعهبازیزی ربرنامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فضایی )شاخص شکل هندسی زمین( -ارزیابی معیار کالبدی 

شاخص دیگر در ظرفیت سنجی اراضی رهاشده، شكل 

مناسب در  هندسی زمین است که در قالب عمق و پهنای

بخش ضوابط طرح فرادست برای کاربری پیشنهادی 

قرار گرفت. در بررسی شاخص مدنظر، اراضی  موردتوجه

ی نموده و در انتها گذارارزشبراساس تعداد زوایای هندسی 

 اندشدهبندی یمتقسبه سه دسته منظم، نسبتاً منظم و نامنظم 

 . ((8)مراجعه به جدول )

 
 
 
 
 

فضایی )شاخص کارکرد  -دی ارزیابی معیار کالب

 وضع موجود(

در این ارزیابی، شاخص کارکرد وضع موجود را 

براساس مؤلفه کارکردی آن اراضی )فعال، نیمه فعال و یا 

صورت که کارکرد فعال گذاری شده، بدینغیرفعال( ارزش

ترین ارزش و غیرفعال با باالترین ارزش، با پایین

 گذاری شده است.ارزش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 فضایی )شاخص مساحت زمین( -ارزیابی معیار کالبدی  

در ارزیابی شاخص مساحت زمین، عمده مطلوبیت اراضی 

هكتار بوده که به دلیل  9تا  1جهت بازتوسعه اراضی بین 

صرفه اقتصادی بیشتر موردتوجه است، چون از نظر وسعت نه 

نتوان  بسیار بزرگ است که ازلحار صرفه اقتصادی بازتوسعه

جذب سرمایه نمود و نه بسیار کوچک است که تأثیری در 

 .((8)مراجعه به جدول ) روند بازتوسعه ایفا نماید

 

 
 
 
 
 

 ی شاخص کارکرد اراضی رهاشده منطقه گذارارزش.(3جدول )

 نبع: )نگارندگان(م 
 

 

 درصد (hمساحت ) مفهوم ارزش تعداد کاربری قطعه

1918/113 بسیار مناسب 3 1 معادن شن و ماسه 1  19/13  

8913/23 اسبنسبتاً من 8 1 بازار آهن شادآباد 2  08/17  

9821/21 نسبتاً مناسب 8 8 کارخانه متروکه 9  01/0  

1911/11 بسیار مناسب 3 9 کوره آجرپزی 8  1/1  

0808/18 نامناسب 9 1 انبار متروکه 8  08/8  

8331/208 مناسب 1.2 18 کل 1  177 

 



 

 توسعه فضاهای رها شده شهری ارزیابی اولویت های باز 

  تهران( 11منطقه  )مطالعه موردی:

03 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فضایی )شاخص دسترسی به خدمات( -ارزیابی معیار کالبدی 

در ارزیابی شاخص دسترسی به خدمات، طبق جدول 

 نسبت ز اراضی رهاشده اقدام به سنجش فاصله هریک ا (1)
 به خدمات عمومی شامل آموزشی، ورزشی، فرهنگی و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ترتیب، ینابهتفریحی، بهداشتی و درمانی و ... شده است. 

هرچه دسترسی قطعات به خدمات عمومی بیشتر باشد، مسلماً 

 شت.خواهد دا توسعهبازریزی مطلوبیت بیشتری برای برنامه

 اراضی رهاشده منطقه  بازتوسعهی شاخص مساحت زمین در گذارارزش .(2جدول )

 : )نگارندگان(نبعم
 

 مفهوم ارزش درصد (H)مساحت  تعداد حدود مساحت قطعه

 نامناسب 9 11/1 9811/7 1 هكتار 1کمتر از  8

 بسیار مناسب 3 99/99 1211/3 8 هكتار 9تا  1 2

 مناسب 0 99/99 7222/21 8 هكتار 8تا  9 3

 نسبتاً مناسب 8 11/1 1322/0 1 هكتار 1تا  8 4

 نامناسب 9 27 3108/298 9 هكتار 1بیشتر از  2

 

 ی شاخص شکل هندسی زمین در اراضی رهاشده منطقهگذارارزش. (4جدول )

 نگارندگان(نبع: )م 
 

 اضالع (hمساحت ) کاربری قطعه
 ارزش

 یگذار
 مفهوم

 شکل

 هندسی

8988/1 کارخانه متروکه 2  منظم بسیار مناسب 3 9 

8-8 1732/8 انبار متروکه   منظم بسیار مناسب 3 8 

0-1-11-12 8013/13 کوره آجرپزی- کارخانه و انبار متروکه   منظم مناسب 0 1 

1-17-19 1731/22 کوره آجرپزیو  کارخانه متروکه   نسبتاً منظم نسبتاً مناسب 8 0 

9-1 7188/8 انبار متروکه   نسبتاً منظم نسبتاً مناسب 8 1 

3-18-18 910/229 معدن - بازار آهن - هانبار متروک   +12  نامنظم بسیار نامناسب 1 
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 اراضی رهاشده منطقه  توسعهبازی شاخص دسترسی به خدمات در گذارارزش. (6جدول )

 نبع: )نگارندگان(م
 

عه
قط

 

 کاربری
مساحت 

(h) 

 دسترسی به خدمات
ارزش 

 نهایی
 مفهوم

 آموزشی مؤلفه
فرهنگی و 

 تفریحی
 ورزشی

بهداشتی 

 و درمانی

8 
کارخانه 

 متروکه
9811/7  

 877 177 177 177 (mفاصله)
8/8  نسبتاً مناسب 

 0 0 1 9 ارزش

2 
کارخانه 

 متروکه
8988/1  

 - - 877 - (mفاصله)
08/7  

بسیار 

 7 7 9 7 ارزش نامناسب

018/1 انبار متروکه 3  
 277 87 - 177 (mفاصله)

08/9  نامناسب 
 1 7 3 8 ارزش

3701/1 انبار متروکه 4  
772 - (mفاصله)  87 - 

8/9  نامناسب 
 7 3 8 7 ارزش

2718/2 انبار متروکه 2  
 - - 877 177 (mفاصله)

8/2  نامناسب 
 7 7 0 9 ارزش

9108/2 انبار متروکه 6  
 - 177 87 177 (mفاصله)

08/2  نامناسب 
 7 1 3 1 ارزش

7 
کارخانه 

 متروکه
7101/9  

 - 277 87 87 (mفاصله)
08/8  نسبتاً مناسب 

 7 3 3 8 ارزش

880/9 انبار متروکه 1  
 - 177 87 877 (mفاصله)

28/9  نامناسب 
 7 9 3 1 ارزش

7110/8 انبار متروکه 6  
 - 177 87 877 (mفاصله)

08/8  نسبتاً مناسب 
 7 9 3 0 ارزش

2111/8 کوره آجرپزی 81  
 - 177 277 87 (mفاصله)

08/9  نامناسب 
 7 3 8 1 ارزش

2271/8 کوره آجرپزی 88  
 - 877 87 877 (mفاصله)

08/9  نامناسب 
 7 9 3 9 ارزش

82 

84 

 کوره آجرپزی

 آهن بازار

 شادآباد

2281/90  

 - 87 87 277 (mفاصله)

08/8  نسبتاً مناسب 
 7 8 3 3 ارزش

83 
کارخانه 

 متروکه
8832/11  

 - - 177 177 (mفاصله)
8/7  

بسیار 

 7 7 1 1 ارزش نامناسب

82 
معادن شن و 

 ماسه
191/1138  

 87 177 87 877 (mفاصله)
 مناسب 0

 9 3 0 3 ارزش

 

 



 

 توسعه فضاهای رها شده شهری ارزیابی اولویت های باز 

  تهران( 11منطقه  )مطالعه موردی:
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 اراضی رهاشده منطقه  توسعهبازی شاخص دسترسی به محورهای ارتباطی در گذارارزش .(7جدول )

 نبع: )نگارندگان(م

عه
قط

 

 کاربری
مساحت 

(h) 

 دسترسی به محورهای ارتباطی
ارزش 

 نهایی
 مفهوم

 بزرگراه مؤلفه
شریانی 

 کیدرجه

شریانی 

 2درجه 

و  جمع

 کنندهپخش

8 
کارخانه 

 متروکه
9811/7  

 87 87 - 87 (mفاصله)
28/1  مناسب 

 0 7 3 3 ارزش

2 
کارخانه 

 متروکه
8988/1  

 877 87 87 - (mفاصله)
08/8  

نسبتاً 

 0 3 9 7 ارزش مناسب

018/1 انبار متروکه 3  
 87 - 277 - (mفاصله)

 نامناسب 9
 9 7 3 7 ارزش

4 

 و

82 

 انبار متروکه

 کوره آجرپزی
1/3  

 877 87 - - (mفاصله)

8/2  نامناسب 
 0 9 7 7 ارزش

2718/2 انبار متروکه 2  
 877 87 - 177 (mفاصله)

08/8  
نسبتاً 

 8 7 3 8 ارزش مناسب

9108/2 انبار متروکه 6  
 177 87 - 87 (mفاصله)

28/1  مناسب 
 0 7 3 3 ارزش

7 
کارخانه 

 متروکه
7101/9  

 87 - - 87 (mفاصله)
8 

نسبتاً 

 0 7 7 3 ارزش بمناس

880/9 انبار متروکه 1  
 277 877 - 87 (mفاصله)

08/8  
نسبتاً 

 0 7 8 0 ارزش مناسب

7110/8 انبار متروکه 6  
 87 877 87 - (mفاصله)

08/8  
نسبتاً 

 0 9 3 7 ارزش مناسب

2111/8 کوره آجرپزی 81  
 177 - - 277 (mفاصله)

8/1  
بسیار 

 9 7 7 9 ارزش نامناسب

2271/8 کوره آجرپزی 88  
 877 - 877 87 (mفاصله)

08/9  نامناسب 
 0 9 7 8 ارزش

83 
کارخانه 

 متروکه
883/11  

 177 87 877 87 (mفاصله)
 مناسب 0

 0 9 3 3 ارزش

84 
بازار آهن 

 شادآباد
891/23  

 87 87 87 - (mفاصله)
28/1  مناسب 

 0 3 3 7 ارزش

82 
معادن شن و 

 اسهم
19/113  

 177 87 87 87 (mفاصله)
8/1  

بسیار 

 0 3 3 3 ارزش مناسب

 

 

 فضایی )شاخص دسترسی به محورهای ارتباطی( - ارزیابی معیار کالبدی

 .  ( ارائه شده است0بندی و نتایج در جدول )جمع ،ی قرار گرفتهبررس مورداین شاخص نیز همچون شاخص دسترسی به خدمات 
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ات طرح فرادست شنهادیپارزیابی معیار ضوابط و 

 )شاخص پهنه و کاربری پیشنهادی(

در سنجش و ارزیابی شاخص پهنه و کاربری پیشنهادی، 

اقدام به همپوشانی نقشه طرح فرادست )طرح تفصیلی منطقه( 

با نقشه اراضی رهاشده موجود در منطقه نموده و برآیند این 

دو نقشه، یعنی پهنه و کاربری وضع موجود و پهنه و کاربری 

 است قرارگرفتهی گذارارزشپیشنهادی مورد ارزیابی و 

 .((3)مراجعه به جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ات طرح فرادست شنهادیپرزیابی معیار ضوابط و ا

 )شاخص تراکم ساختمانی(

این شاخص براساس حداکثر تراکم ساختمانی مصوب در 

و ارزیابی  موردسنجشات طرح فرادست یشنهادپضوابط و 

 توسعهبازگذاری براساس رویه مطلوبیت شود. ارزشمی قرارگرفته

اکم ساختمانی در پهنه در اراضی با تراکم  باال بوده و هرچه تر

پیشنهادی باالتر باشد ارزش نیز باالتر است و بالعكس. در جدول 

 شود.یمی شاخص تراکم ساختمانی مشاهده گذارارزش( 17)

 

 اراضی رهاشده منطقه  توسعهبازعمومی در  ونقلحملی شاخص دسترسی به گذارارزش .(1) جدول

 نبع: )نگارندگان(م
 

عه
قط

 

 (hمساحت ) کاربری
ارزش  عمومی ونقلحملدسترسی به 

 نهایی
 مفهوم

 تاکسیرانی یراناتوبوس مترو مؤلفه

9811/7 کارخانه متروکه 8  
 177 177 - (mفاصله)

1/8  
نسبتاً 
 0 0 7 ارزش مناسب

2 
 و

82 

 کارخانه متروکه

 کوره آجرپزی

8988/1  
1322/0  

 - 87 - (mفاصله)

 نامناسب 9
 7 3 7 ارزش

3 
 و

6 
 و

84 

 انبار متروکه
 انبار متروکه

 بازار آهن شادآباد

018/1  
7110/8  
8913/23  

 87 87 - (mفاصله)

 مناسب 1
 3 3 7 ارزش

3701/1 انبار متروکه 4  
 177 177 - (mفاصله)

11/7  
بسیار 

 1 1 7 ارزش نامناسب

2 

 انبار متروکه
  انبار متروکه

 کارخانه متروکه
 معادن شن و ماسه

2718/2  
9108/2  
8832/11  
1918/113  

 277 277 - (mفاصله)

9/9  نامناسب 
 8 8 7 ارزش

7101/9 کارخانه متروکه 7  
 277 277 277 (mفاصله)

1/9  نامناسب 
 8 8 1 ارزش

880/9 انبار متروکه 1  
 877 877 - (mفاصله)

 نامناسب 2
 9 9 7 ارزش

2111/8 کوره آجرپزی 81  
277 - 1/1 - (mفاصله)  

بسیار 
 7 8 7 ارزش نامناسب

2271/8 کوره آجرپزی 88  
 877 877 877 (mفاصله)

 نامناسب 9
 9 9 9 ارزش

 

 

 عمومی( ونقلحملفضایی )شاخص دسترسی به  -ارزیابی معیار کالبدی

 ( ارائه شده است. 1و نتایج در جدول ) قرارگرفتهی بررس مورداین شاخص نیز همچون دو شاخص دسترسی به خدمات و محورهای ارتباطی 

 



 

 توسعه فضاهای رها شده شهری ارزیابی اولویت های باز 

  تهران( 11منطقه  )مطالعه موردی:

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اراضی رهاشده منطقه  توسعهبازخص پهنه پیشنهادی طرح فرادست در ی شاگذارارزش .(6جدول )

 نبع: )نگارندگان(م
 

عه
قط

 

 کاربری
 مساحت 

(h) 

ارزش  کاربری و پهنه پیشنهادی

 نهایی
 مفهوم

 پیشنهاد طرح فرادست وضع موجود مؤلفه

8 
کارخانه 

 متروکه
981/7  

 ومیفضای سبز عم 1G تجاری، اداری و خدمات S 129 کاربری
8 

نسبتاً 

 1 0 ارزش مناسب

2 

 و

1 

کارخانه 

 متروکه

 انبار متروکه

311/8  
 2M کارگاهی-صنعتی S 921 کاربری

فرهنگی و گردشگری 

 1 با حداقل مسكونی
بسیار 

 مناسب
 3 0 ارزش

018/1 انبار متروکه 3  
 2M تجاری، اداری و خدمات 218S کاربری

فرهنگی و گردشگری 

 1 نیبا حداقل مسكو
بسیار 

 مناسب
 3 0 ارزش

370/1 انبار متروکه 4  
 انبار و پایانه 8M تجاری، اداری و خدمات 212S کاربری

1 
بسیار 

 3 0 ارزش مناسب

271/2 انبار متروکه 2  
 2M کارگاهی-صنعتی 922S کاربری

فرهنگی و گردشگری 

 1 با حداقل مسكونی
بسیار 

 مناسب
 3 0 ارزش

910/2 متروکهانبار  6  
 فضای سبز عمومی 1G کارگاهی-صنعتی 922S کاربری

8 
نسبتاً 

 1 0 ارزش مناسب

7 
کارخانه 

 متروکه
710/9  

 S 8 تجاری، اداری و خدمات 219S کاربری
حوزه مختلط 

 مناسب 0 کارگاهی(-)تجاری

 0 0 ارزش

6 

 انبار متروکه

 آهن بازار

 شادآ

88/99  

 کارگاهی-صنعتی 9S داری و خدماتتجاری، ا 212S کاربری

 مناسب 0
 0 0 ارزش

81 
کوره 

 آجرپزی
211/8  

 حوزه خدمات عمومی S 8 تجاری، اداری و خدمات 219S کاربری
 مناسب 0

 0 0 ارزش

88 
کوره 

 آجرپزی
227/8  

 حوزه خدمات عمومی S 8 تجاری، اداری و خدمات 212S کاربری
 مناسب 0

 0 0 ارزش

82 
وره ک

 آجرپزی
132/02  

 طبقه 8مسكونی  122R کاربری
-2R 

1G 

فضای سبز عمومی و 

 8 طبقه(9-8مسكونی)
نسبتاً 

 مناسب
 8 8 ارزش

83 
کارخانه 

 متروکه
88/113  

 مسكونی ویژه 1R کارگاهی-صنعتی 921S کاربری
 مناسب 1

 8 0 ارزش

84 
معادن شن و 

 ماسه
19/113  

 222S کاربری

و خدمات  تجاری، اداری

با غلبه فضای فرهنگی یا 

 باز

1R مسكونی ویژه 
 نامناسب 1

 8 0 ارزش
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ات طرح فرادست شنهادیپارزیابی معیار ضوابط و 

 )شاخص سرانه شهری(

ی اسرانهبودهای در ارزیابی این شاخص، ابتدا باید کم

منطقه، سنجیده و سپس مشخص شود که کدام سرانه براساس 

ی شهری در وضعیت نامناسب هاسرانهدستورالعمل استاندارد 

قرار دارد، و براساس سرانه موجود در پهنه پیشنهادی، اراضی 

 ی شوند.گذارارزش( 17رهاشده، مانند جدول )

)شاخص  اقتصادی - ارزیابی معیار اجتماعی

 اراضی( بازتوسعهعیت مالکیت و مشارکت در وض

مالكیت اراضی به سه دسته خصوصی، عمومی و دولتی 

شود. پس ابتدا باید مشخص شود اراضی رهاشده یمتقسیم 

 یک از انواع مالكیت کداممورد ارزیابی در منطقه، شامل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های صورت گرفته و یبررسهستند، که این موضوع با 

مشخص  11رسش از عوامل مرتبط در شهرداری منطقه پ

شد، کلیه اراضی مالكیت خصوصی دارند. تنها نكته 

یا  مشارکت مالک یتوضعمانده مهم در این بخش، یباق

است  بازتوسعهجهت  یواگذار یا بازتوسعه یرامونپ مالكین

که این موضوع نیز بایستی با دعوت از مالكان اراضی و 

وجیه مالكین برای فروش یا مشارکت برگزاری جلسات و ت

صورت  بازتوسعهو یا اقدام خود مالک در مسیر  بازتوسعهدر 

پذیرد. البته در این مسیر باید نظر مالک یا مالكین با استفاده 

ارائه تسهیالت و مجوزات  ازجملهاز هر امكانی، 

احیا و توسعه  منظوربه، اختصاص وام و... وسازساخت

 مجدد، جلب شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اراضی رهاشده منطقه  توسعهبازی شاخص تراکم ساختمانی و سرانه شهری در گذارارزش .(81جدول )

 نبع: )نگارندگان(م
 

عه
قط

 

 تراکم ساختمانی کارکرد پیشنهادی پهنه کاربری
ارزش 
 سرانه شهری تراکم

ارزش 
 سرانه

8 

6 

 کارخانه متروکه
 انبار متروکه

1G 0 فضای سبز 1 فاقد تراکم فضای سبز عمومی 

 انبار و پایانه 8M انبار متروکه 4
طبقه بر روی پیلوت  2تراکم حداکثر 

 یا زیرزمین
 1 صنعتی 9

6 

 و

84 

 انبار متروکه

 بازار آهن شادآباد
3S کارگاهی-صنعتی 

 187کم طبقه و با حداکثر ترا 9تا 
 درصد

 1 صنعتی 9

 کوره آجرپزی 82
2R 

1G 

فضای سبز عمومی و 
 مسكونی

 9 طبقه 8-9مسكونی 
 مسكونی

 فضای سبز
1 

2 

 و

3 

 و

2 

 و

1 

 کارخانه متروکه

 انبار متروکه

 انبار متروکه

 انبار متروکه

2M 

فرهنگی و 
گردشگری با 

 حداقل مسكونی

 درصد 187طبقه با حداکثر تراکم  9تا 

موجود تا تهیه و تصویب  تثبیت وضع -
 ی ویژههاطرح

8 
 -فرهنگی 
 مسكونی

0 

81
 و

88 

 8S کوره آجرپزی
حوزه خدمات 

 عمومی

وابسته به طرح  -به متراژ قطعه  توجه با
 )بدون محدودیت(

0 

تأسیسات و 
تجهیزات 

 شهری

8 

83
 و

82 

 کارخانه متروکه
 معادن شن و ما

1R مسكونی ویژه 
ی هاطرحبناهای بلندمرتبه براساس 

 ویژه با مطالعات توجیهی
 3 مسكونی 3

 8S کارخانه متروکه 7
حوزه مختلط 

 کارگاهی(-)تجاری

وابسته به طرح  -به متراژ قطعه  توجه با
 )بدون محدودیت(

3 
 -تجاری 
 صنعتی

9 
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 اقتصادی )شاخص قیمت زمین( -ارزیابی معیار اجتماعی 

ی گذارارزشدر ارزیابی شاخص قیمت زمین، ابتدا نقشه 

اقتصادی امالک موجود در منطقه ترسیم شد و سپس با 

ی گذارارزشهمپوشانی نقشه اراضی رهاشده بر روی نقشه 

 محدوده  اقتصادی امالک، حدود قیمتی اراضی رهاشده در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حاضر در جدول مشخص و براساس مطلوبیت قیمت پایین، 

ی این شاخص همراه گذارارزشی شده است. گذارارزش

)خرید زمین(  بازتوسعهبا شاخص برآورد هزینه اجرای طرح 

 است. مشاهدهقابل( 11) در جدول

 

 

 

 

 طقه اراضی رهاشده من توسعهبازگذاری شاخص قیمت زمین و برآورد هزینه اجرا )خرید زمین( در ارزش .(88جدول )

 نبع: )نگارندگان(م
 

عه
قط

 

 کاربری
مساحت 

(2m) 

محدوده 

 8قیمتی 

محدوده 

 2قیمتی 
 هاارزش

میانگین 

 قیمت زمین

ارزش 

 نهایی
 مفهوم

 قیمت زمین

)میلیون 

 تومان(

8 
کارخانه 
 متروکه

9811 
 ارزش باال

8-1 

ارزش پایین 
9-8 

1 8 8/8  18902 نامناسب 9 

2 
کارخانه 

 متروکه
18988 

ارزش پایین 

9-8 
- 8 - 8/9  87278 نسبتاً مناسب 8 

 10187 انبار متروکه 3
ارزش خیلی 

 9-2پایین 
- 0 - 8/9  88128 مناسب 0 

 13701 انبار متروکه 4
ارزش پایین 

9-8 

ارزش خیلی 

 9-2پایین 
 80298 مناسب 1 9 0 8

 22718 انبار متروکه 2
ارزش متوسط 

8-8 

ارزش خیلی 

 9-2پایین 
9 0 8/9  00783 بنسبتاً مناس 8 

 29108 انبار متروکه 6
ارزش خیلی 

 9-2پایین 
- 0 - 8/2  80390.8 مناسب 0 

7 
کارخانه 

 متروکه
97101 

 ارزش باال

8-1 

ارزش خیلی 

 9-2پایین 
 127078 نسبتاً مناسب 8 8 0 1

 98807 انبار متروکه 1
 ارزش باال

8-1 

ارزش پایین 
9-8 

1 8 8/8  183118 نامناسب 9 

11087 انبار متروکه 6  
ارزش پایین 

9-8 

ارزش خیلی 
 9-2پایین 

 127811 مناسب 1 9 0 8

81 
کوره 

 آجرپزی
82111 

ارزش خیلی 

 9-2پایین 
- 0 - 8/2  197807 مناسب 0 

88 
کوره 

 آجرپزی
82271 

ارزش پایین 

9-8 

ارزش خیلی 

 9-2پایین 
 181179 مناسب 1 9 0 8

82 
کوره 

 آجرپزی
01322 

ارزش پایین 

9-8 

ارزش خیلی 

 9-2ن پایی
 297011 مناسب 1 9 0 8

83 
کارخانه 

 متروکه
118832 

ارزش پایین 

9-8 

ارزش خیلی 

 9-2پایین 
 831801 مناسب 1 9 0 8

84 
بازار آهن 

 شادآباد
238913 

ارزش متوسط 

8-8 

ارزش پایین 

9-8 
 1111201 نسبتاً مناسب 8 8 8 9

82 
معادن شن و 

 ماسه
1131918 

ارزش پایین 

9-8 

ارزش خیلی 

 9-2پایین 
 8138732 مناسب 1 9 0 8
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برآورد  اقتصادی )شاخص - ارزیابی معیار اجتماعی

 (بازتوسعههزینه اجرای طرح 

 این شاخص در امتداد شاخص قیمت زمین بوده و در 

اصلی مهم و مؤثر قلمداد  عنوان بهشده  اراضی رها بازتوسعه

گردد ینمگردد، چرا که هیچ طرح و سندی اجرا یا مصوب یم

مگر آنكه برآورد هزینه و تأمین بودجه شده باشد. مجموعه 

با تواند یماراضی  بازتوسعهطرح توسعه یا  های اجرایینههز

به اهداف طرح افزایش یا کاهش پیدا نمایند. برخی از این  توجه

 گذاری، کسبیهسرما یشپانجام مطالعات از:  اندعبارتها ینههز

خدمات  ، تأمینطرح یمال ینتأم یالزم و اقدام برا یمجوزها

 طرح یمجر ی، انتخابسازو آماده ینزم ی، خریدمهندس

و  یساختمان ، عملیاتکارگاه ، تجهیز(یمانكاران)پ

 ینتأمآالت، ینو حمل ماش یدخر ی، سفارش،سازمحوطه

و آموزش  آالت، استخدامینماش اندازیو راه یسات، نصبسأت

 یشی، مطالعاتآزما یبرداربهره، دستمزد کارکنان، کارکنان

 یرهایبرداری، تأخبهره یالزم جهت اخذ مجوزها ینی، زمانبال

های ینههزی و یا تبلیغات و سایر تجار نشده، بازاریابیبینییشپ

 کارکردها یزربه عدم تعیین  با توجهبینی. در ادامه پیش قابل یرغ

ی انمونهبررسی  منظوربهدر مورد اراضی رهاشده منطقه و 

، (11) ، در جدولبازتوسعهشاخص و برآورد هزینه اجرای طرح 

ی زمین که از سازو آماده یعنی خرید بازتوسعهبخش اول هر 

ی گام نوعبهو  بازتوسعهای طرح ینههزی اصلی موارد هامؤلفه

 شده است. یابیارزشود، یماول اجرای طرح محسوب 

 بازتوسعهنتایج ارزیابی معیارهای 

، بازتوسعهارائه نتایج نهایی ارزیابی معیارهای  منظوربه

تدوین شد.  هااخصشجدول نهایی با تلفیق و همپوشانی 

 10معیار اصلی و  8ی شده، شامل گذارارزشی هاشاخص

اراضی رهاشده منطقه است  بازتوسعهشاخص ارزیابی طرح 

با حضور تمامی  ((2)جدول ) که در جدولی کلی

، پس از ارزیابی نهایی اراضی، تحلیل و هاشاخص

از  هرکدام، ارزش نهایی (12). در جدول اندشدهگیری یجهنت

)که در جداول قبلی به دست آمد(، آمده و در  هاخصشا

مؤلفه دارای ارزش شده  11بر یمتقس هاارزشانتها مجموع 

 ( مراجعه شود(3( تا )8)برای درک بهتر به شكل های ) است

با این کار، ارزش کلی قطعه و میزان مطلوبیت آن در راستای 

 است.  شدهمشخص بازتوسعه

ن موضوع است که در (، مبین ای12نتایج جدول )

شهر تهران  11گذاری نهایی، اراضی رهاشده منطقه ارزش

فضایی،  - محیطی، کالبدییستزبراساس معیارهای اصلی 

اقتصادی، تمامی  - ات طرح فرادست و اجتماعییشنهادپ

یا معادن شن و ماسه، از مطلوبیت نسبتاً  18قطعه  جزبهاراضی 

که این مهم، تالش برخوردارند  توسعهبازمناسبی برای 

های خدماتی و مدیریت شهری در ارتقاء سطح بخش

 توسعهبازگذاری برای یهسرماها در جذب ها و سرانهدسترسی

 طلبد.اراضی را می
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  توسعهبازی کلی اراضی رهاشده منطقه در راستای اجرای طرح گذارارزش .(82جدول )

 نبع: )نگارندگان(م
 

عه
قط

 

 کاربری
معیار 

 یطیمحستیز

کارکرد وضع 

 موجود

شکل هندسی 

 زمین

مساحت 

 زمین

دسترسی 

 به خدمات

 به یدسترس

 یمحور ارتباط

 28/1 8/8 9 8 8 9 کارخانه متروکه 8

 08/8 08/7 3 3 8 0 کارخانه متروکه 2

 9 08/9 3 8 9 8 انبار متروکه 3

 8/2 8/9 3 3 9 9 انبار متروکه 4

 08/8 8/2 3 3 9 3 انبار متروکه 2

 28/1 08/2 3 8 9 0 انبار متروکه 6

 8 08/8 0 0 8 1 کارخانه متروکه 7

 08/8 28/9 0 0 9 3 انبار متروکه 1

 08/8 08/8 0 1 9 0 تروکهانبار م 6

 8/1 08/9 0 8 3 9 کوره آجرپزی 81

 08/9 08/9 0 0 3 9 کوره آجرپزی 88

 8/2 08/8 8 0 3 9 کوره آجرپزی 82

 0 8/7 9 8 8 3 کارخانه متروکه 83

 28/1 08/8 9 1 8 0 بازار آهن شادآباد 84

 8/1 0 9 1 3 0 معادن شن و ماسه 82

 

عه
قط

 

 کاربری

دسترسی به 

 ونقلملح

 عمومی

 پهنه پیشنهادی
تراکم 

 ساختمانی

سرانه 

 شهری

قیمت 

 زمین

ارزش 

 نهایی

مطلوبیت 

 بازتوسعه

2/8 9 0 1 8 8/8 کارخانه متروکه 8  نسبتاً مناسب 

0/8 8 0 8 1 9 کارخانه متروکه 2  نسبتاً مناسب 

1/8 0 0 8 1 1 انبار متروکه 3  نسبتاً مناسب 

8/8 1 1 9 1 8/7 انبار متروکه 4  نسبتاً مناسب 

30/8 8 0 8 1 8/9 انبار متروکه 2  نسبتاً مناسب 

78/8 0 0 1 8 8/9 انبار متروکه 6  نسبتاً مناسب 

1/8 8 9 3 0 8/9 کارخانه متروکه 7  نسبتاً مناسب 

91/8 9 0 8 1 2 انبار متروکه 1  نسبتاً مناسب 

83/8 1 1 9 0 1 انبار متروکه 6  نسبتاً مناسب 

18/8 0 8 0 0 8/1 زیکوره آجرپ 81  نسبتاً مناسب 

83/8 1 8 0 0 9 کوره آجرپزی 88  نسبتاً مناسب 

2/8 1 1 9 8 9 کوره آجرپزی 82  نسبتاً مناسب 

0/8 1 3 3 1 8/9 کارخانه متروکه 83  نسبتاً مناسب 

88/8 8 1 9 0 1 بازار آهن شادآباد 84  نسبتاً مناسب 

20/1 1 3 3 1 8/9 معادن شن و ماسه 82  ناسبم 
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 بازتوسعهشاخص دسترسی به محورهای ارتباطی در  .(4)شکل 

 لعهمطا مورداراضی رهاشده موجود در محدوده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

اراضی  بازتوسعهشاخص دسترسی به خدمات در  .(2)شکل 

 مطالعه موردرهاشده موجود در محدوده 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 بازتوسعهعمومی در  ونقلحملشاخص دسترسی به  .(6)شکل 

 مطالعه مورداراضی رهاشده موجود در محدوده 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 بازتوسعهات طرح فرادست در یشنهادپضوابط و  شاخص .(7شکل )

 مطالعه مورداراضی رهاشده موجود در محدوده 

 
 

 

 
 

 

اراضی رهاشده موجود  بازتوسعههای اراضی در یتاولو .(1شکل)

 مطالعه مورددر محدوده 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

اراضی رهاشده موجود  بازتوسعهشاخص قیمت زمین در  .(6)شکل

 مطالعه مورده در محدود
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 ی ریگجهینت

 توسعهبازکه در صورت  دهدنشان میانجام این پژوهش 

های شهری، بهبود وضعیت سرانه باهدفاراضی رهاشده، 

مطلوبیت توسعه اراضی بایر، کارخانجات متروکه و 

یافته و مشارکت یشافزامحیطی،  سازآلودهی هاکارگاه

ر شهری به بخش خصوصی و مالكین را برای توسعه پایدا

اراضی رهاشده  بازتوسعهداشت. کلیه مراحل دنبال خواهد

شده است، لذا بایسته است با  یلتحلدر این مقاله ترسیم و 

، نظرانصاحبریزی دقیق و هوشمندانه، و همفكری برنامه

نفعان و بانفوذان امر توسعه و رشد مجدد، در یذدعوت از 

اشده منطقه در اراضی ره توسعهبازاجرای طرح و برنامه 

 ( اقدام شود. 19براساس اولویت جدول ) مدتکوتاه

 

 

 

 

 

 
 

 2اراضی رهاشده، براساس  توسعهبازیزی ربرنامهفرآیند 

مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی و  بازتوسعهشاخص 

، توسعهبازبندی و با تعیین نوع اجرای یمتقسبخش دولتی 

کلی  صورتبهشود که در آن یمای آغاز مرحله 1فرآیندی 

تا اجرای طرح،  بازتوسعهی، از ابتدای طرح موضوع جزئو 

 توسعهبازاقدامات تبیین و نحوه و اجرای عملكرد طرح 

 ینتدواست. این فرآیندها عبارت است از:  شدهمشخص

، رهاشده یاراض یتسا ی، شناساییانداز اجتماع محلچشم

 یکاربر هایینهگز ی، تعیینسطح آلودگ یینو تع ارزیابی

. توسعهطرح باز ی، اجرایسازپاک هایینهگز ی، ارزیابیآت

 یشهرساز ی مورد تأیید و تأکید انجمنامرحله 1این فرآیند 

 ید شده است.أیتبوده و در این پژوهش نیز  (APA)یكا آمر

اراضی رهاشده، متغیرهای  توسعهبازدر سنجش ظرفیت 

و کمی و کیفی بسیاری سنجش و ارزیابی شدند. این معیار 

محیطی، اصوالً مبتنی بر چند معیار زیست هاشاخص

ات و ضوابط طرح فرادست و یشنهادپفضایی،  -کالبدی

به اهداف  با توجهاقتصادی و ... بوده که  -اجتماعی

شوند و برای تعیین اولویت و نقشه بندی مییمتقس بازتوسعه

ضروری هستند. این معیارها و  بازتوسعهیزی ربرنامهراه برای 

اراضی  بازتوسعهیزی ربرنامههای اصلی یتاولو، هااخصش

، در این هاشاخصرهاشده در منطقه محسوب و براساس این 

پژوهش برای دریافت نتایج واقعی و کارآمد، سنجش 

است. شده اجرادقیق و کامل  صورتبهفرضی  بازتوسعه

این است که پس از  بازتوسعهدر  هاشاخصاهمیت معیارها و 

اراضی رهاشده براساس معیار مساحت، برای شناسایی 

ی گذارارزش، ابتدا قطعات ارزیابی و بازتوسعهبندی یتاولو

محیطی، یستزفضایی و  -شوند؛ براساس معیار کالبدییم

 ازلحارقرار خواهند گرفت که  بازتوسعهاراضی در اولویت 

کالبدی دارای ارزش قابل قبولی باشند و اراضی دارای 

محیطی لحار نخواهند شد. بنابراین در این یستزمعضالت 

ی ارزیابی نسبت به هم هاشاخصپژوهش معیارها و 

که در نتایج تحلیل  گونههمانگونه برتری نداشتند و یچه

بدون  هاشاخصاز  هرکدامی گذارارزشمشاهده شد، 

ضریب و افزایش یا کاهش مورد ارزیابی نهایی قرار گرفت. 

ی اراضی رهاشده در منطقه که در انروزرسبهدر ادامه موارد 

 به شرح زیر هستند: قرارگرفتهی موردبررساین پژوهش 

توسعه خودرو و پراکنده در محدوده خارج از بافت و 

خدمات شهری، یكی از دالیل عدم وجود زمین در بافت 

شهر جهت توسعه است، که در این پژوهش با استفاده از 

بافت محدوده شهری،  اراضی رهاشده و بالاستفاده در داخل

ی در بسیاری موارد از پراکنده رویی شهری جلوگیری نوعبه

 خواهد آمد. به عمل

یزی شهر و افزایش ربرنامهگسترش بدون ضابطه و 

رویه جمعیت در منطقه، مانع از رشد هوشمند شهر یب

ی شهری هاسرانهبراساس نیازها، خدمات و استانداردهای 

های یکاربراضی رهاشده و تعیین ار توسعهبازشده است. لذا 

ی هاسرانهها و یکاربریاز شهر باعث نظام بخشی موردن

خدمات شهری در منطقه شده که این مهم گامی است 

 ی رشد هوشمند و پایدار در منطقه.سوبه

 توسعه اراضی رهاشده در منطقههای بازیتاولو .(83جدول )

 نبع: )نگارندگان(م
 

 (hمساحت ) تعداد )قطعه( بازتوسعهاراضی 

 189/8364 1 اولویت اول

 84/7632 18 اولویت دوم
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یزی ربرنامهارتقاء سطح کیفی  منظوربههمچنین 

ها ، در خاتمه، راهكار11اراضی رهاشده در منطقه  بازتوسعه

 شود.یمهایی ارائه یشنهادپو 

ی مالی و هامشوقارائه تسهیالت اسنادی و بانكی و سایر  -

گذاران و نفعان، سرمایهیذبه مالكین،  وسازساختخدمات 

 اراضی رهاشده. بازتوسعه در خصوصتوسعه گران 

 ینه استانداردسازی درزملزوم ورود مدیریت شهری  -

، ورزشی، فرهنگی در خدمات عمومیشهری و های سرانه

اراضی رهاشده موجود در منطقه، با  بازتوسعهیزی ربرنامه

ات طرح فرادست یشنهادپاصالح و تدوین ضوابط و 

 متناسب با وضع موجود.

ی شهری از هاشاخصاطالعات، معیارها و  روزبهدریافت  -

 سوی مدیریت شهری و ایجاد پایگاه اطالعاتی دقیق پیرامون آن.

و  ینو تجربه متخصص ییاجرا ی،از دانش فن ییرگبهره -

منظور رهاشده به یاراض بازتوسعهنظران برتر در امر صاحب

 .بازتوسعه یتمطلوب یجاددر ا یشهر یریتمد ییمشاوره و راهنما

اصالح قوانین و مقررات شهری که موجب بالاستفاده ماندن  -

جدیت در اجرا و شود و یماراضی رهاشده در سطح شهر 

ها، در برخورد و اصالح یشهردارقانون  117یری ماده پیگ

 یهاطرح یبتصو فضایی اراضی رهاشده. -کارکرد کالبدی

در  یتو امن یاییپو یجادبه جهت ا یساز انبوه شهر و ساخت

 موجود در منطقه. یی،فضا یگسستگ یدارا یفضاها

یشی مسئوالن و اندهمی هانشستبرگزاری مستمر  -

نواقص موجود در  ها ویکاستشناخت  مدیریت شهری برای

 یریتمد یگاهپا یجادااهتمام شهرداری منطقه در منطقه؛ 

ی با هماهنگ هایتاطالعات مالك یآورو جمع ینزم

 و راه و شهرسازی. اسناد ثبتی هاسازمان

اهتمام دستگاه قضایی در سرعت بخشیدن به تعیین  -

ت تكلیف وضعیت مالكیت اراضی و برخورد با معضال

 اجتماعی موجود در اراضی رهاشده منطقه.
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Abstract 

Urban planning is always heading to optimize using of unused and abandoned lands in order to 

avoid unsustainability. Redevelopment and reusing of these lands are playing significant roles 

for urban development. Proper planning could enhance the deficiency and contribute to prepare 

the needed land uses of cities. The purpose of this study is to determine and evaluate the status of 

these spaces of Tehran, district 18. First of all, environmental, physical, social and economic 

consequences of abandoned land was studied. Based on infill development approach and 

strategic vision, the development process of these lands was explained in local communities. To 

characterize the abandoned areas, some criteria were identified as indicators for evaluating land 

use capacity. Out of total 57008 land plots in the region, 15 unified land plots (sand quarries, 
Shadabad Iron Market, three brick furnace, six abandoned warehouses and four abandoned 

factories) were determined as abandoned spaces. AHP analysis method was used to the 

redevelopment plan based on the indicators of sustainable and intelligent development and 

adapted GIS maps. The results show that the land 1 with 189.8364 hectare is the priority for 

using in redevelopment planning for Tehran, district 18.  
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Abstract 

The growing trend of aging populations in Iran associated with physical and mental disorders 

strengthen the necessity of life quality determination of this stratum. The life quality of the 

elderly in urban areas is influenced by a variety of factors, including environmental and social 

conditions. Therefore, all areas of Tehran metropolitan do not have the same conditions for an 

elderly life. For this purpose, the study examined the status of Tehran metropolitan areas based 

on indicators of the elderly life. The research method is descriptive-analytical and the main 

variables are socio-cultural indicators, recreational index, health and transportation issues. Data 

analysis using Excel and GIS software has also been implemented for the TOPSIS model to rank 

22 areas. The results of this research are presented in the ranking of 22 areas of Tehran in 5 

spectra (perfectly suitable, appropriate, moderate, inappropriate, and completely inappropriate). 

The results of the Topsis technique show that Zone 2 ranked the first suitable area for the elderly 

life, and the 17th region has the last level among districts of Tehran. The results of this study 

showed that monitoring the situation of the elderly is noticeable, especially among elderly people 

who live in the east (regions 8 and 13) and south of Tehran (regions 10, 17 and 19). 
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Abstract 

Present study is conducted by the aim of Spatial Analysis of the Enjoyment Degree for the 

townships of Esfahan province based on ICT Indices. Based on the purpose, the research is 

applied-developmental research, and based on the method it is descriptive, quantitative and 

analytical. 23 townships of Esfahan Province include statistical society of the research. The data 

were extracted from the Statistical Yearbook and the results of the General Population and 

Housing Census in 2011. Among variables of ICT, 20 indices were extracted, and by applying 

quantitative models of TOPSIS as a multi-criteria decision making method, the dispersion 

coefficient and etc. the differences and inequalities of townships in terms of ICT indices were 

ranked and determined. After that, based on the grade of TOPSIS results, the townships of the 

province were assorted in five categories (highly enjoyed, enjoyed, semi-enjoyed, deprived, and 

highly deprived). Moreover, leveling and ranking of mentioned indices are identified. The results 

show that there is not equality among townships of Esfahan province in terms of enjoyment of 

ICT indices and there is a significant difference in the degree of enjoyment. Among 23 

townships, except Esfahan, which is in highly enjoyed level, 30.43% are at the enjoyed level, 

34.78% are at the semi-enjoyed level, 13.04% are at the deprived level and 17.39% are at the 

very deprived level. Finally, ranked based on the status of townships for reducing spatial 

inequality and creating regional balance in ICT development, these townships were prioritized. 
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Abstract 

The hierarchy of climatic design in a region has an important role in the condition of 

environmental comfort. In contemporary times, climatic design is a logical response to the crisis 

of the shortage in energy resources and increasing environmental pollutions, which are caused by 

using fossil fuel. This issue is crucial in the areas with specific climate. Attention to the main 

goals of climatic design in each region and predicting some items in order to realize the goals, 

leads to compatibility and harmony between buildings and climate, and it leads to reduce energy 

consumption. The mentioned issue has background of several thousand years, especially in Iran. 

Hot and dry regions of Iran has harsh climate since attention to environment is important to 

achieve thermal comfort and compatibility of climate and architecture. By considering the 

strategies of the climatic design, this research evaluating the optimal form of roof to use natural 

ventilation in Esfahan. There is limited airflow around the body of compact buildings, therefore 

the roof have fundamental role in ventilation. In this research three different types of roofs 

including curved, sloped and flat roof are simulated, and their ability in optimization of natural 

ventilation is investigated. The research methodology is descriptive analysis and the data is 

collected from meteorological station and documentary resources. Moreover, “Flow Design 

Autodesk” was applied as a software for the computer simulation.  
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Abstract 

In this paper, a model is presented to estimate greenhouse gases emission in Iran. At first, the 

Environmental Kuznets Curve (EKS) hypothesis was tested. This hypothesis suggests an 

inversed U-shaped relation between environment deterioration and economic growth. Therefore, 

considering total greenhouse gases emission as environment deterioration index, its relation with 

per capita GDP is examined. Other affecting variables such as arable lands percentage, fossil 

fuels consumption percentage, electricity consumption per capita, energy use per capita, 

population growth, urban population percentage, and merchandise trade as percent of GDP also 

were considered. Parameters then were estimated using the Ordinary Least Square (OLS) 

method. Based on the results, EKC hypothesis was approved and significant difference were 

observed between and affection of electricity consumption, population growth, urban population 

percentage, and merchandise trade as percent of GDP. 
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Abstract 

The revival of local identity and social belongings have always been emphasized by researchers 

and urban experts in order to promote the quality of citizen’s life. Investigating and recognizing 

the effective factors on local identity sense can be used to solve the problem of cities identity 

crisis and their neighborhoods. Citizens of metropolitan cities are not accustomed to the 

atmosphere of their neighborhood, and in their mental image, the neighborhood is part of the 

city. Nowadays, neighborhood has lost its traditional features and caused a feeling of 

indifference and wondering on their residents. The main effort in this research is identifying and 

prioritizing factors affecting identity in urban neighborhoods. The research method is 

descriptive-analytic and data collection is done in library and field study. Data analysis using the 

Cochran statistical test and the Simple Additive Weighting (SAW) model was conducted. The 

results show that the most effective factor in identifying the neighborhoods of Jiroft was the 

Sense of belonging with weight 0.301, and the lowest factor was the participation rate in 

neighborhood-related decisions with weight 0.175. 
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Abstract 

Achieving a healthy urban environment is one of the goals of sustainable urban development. 

Urban environmental health is influenced by the condition and spatial structure. In addition, the 

human factor as the social environment issue plays a significant role in creating and changing the 

urban environmental health. Therefore, to promote urban environmental health, relationship 

analysis between manmade and social environments is necessary. The present study investigates 

the relationship between the urban spatial structures of Tehran municipality, district 1, and 

citizen participation in promoting the environmental health of neighborhoods. The research 

method is descriptive-analytic and the main variables are social, economic and  

physical-structural conditions and citizenship participation. The data was collected by using a 

questionnaire and statistical documents. For data analyzing SPSS and GIS software were applied. 

The results show a correlation between urban healthy spatial structures and citizenship 

participation to enhance urban environmental health. Moreover, the patterns of healthy 

environment conform to citizen participation patterns in promoting urban environmental health. 
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