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کنند. اين تحقيق با ارزيابي اين دو مولفه اصلي در محلات مي قلمداد اصول شهرسازي انسان محور
گانه )سنتي، مدرن و خودرو( کلانشهر تبريز به اين نتيجه رسيد که اولا با استفاده از هاي سهتباف

هاي آنتروپي و آتکينسون مشخص شد که ميزان اختلاط کاربري در محلات سنتي نسبت به شاخص
دوما بين ميزان کاربري مختلط و تمايل به دسترسي  ،ن و خودرو بيشتر استمدرهاي محلات بافت

هاي ديگر در محلات سنتي همبستگي بسيار بالايي وجود دارد. از اينرو محلات سنتي پياده به کاربري
با وجود مشکلاتي که دارند، به دليل تنوع عملکردي و دسترسي پياده ساکنان به نيازهاي خود از 

 برخوردارند.اي ا مطلوب محلهعملکرد نسبت

 ، پياده محوري، اختلاط کاربري اراضي، شهر تبريزه: محلواژگان کلیدی

 

 مقدمه

هاي فعاليت و خدمات در واسطه مساکن، مکانمجاورت بي -اختلاط کاربري اراضي 
به يک اصل مهم براي شکل خوب شهري در  -هاي شهريها، محلات و بخشساختمان

در عصر نيست، اي . البته اين مفهوم تازه(Hirt, 2016: 134)است  تبديل شده 47قرن 
شد مي ايجاد ها و محلهها از برزناي طبيعي به شکل مجموعه طورماقبل مدرن شهر به 

( که هر يک از آنها با حفظ مقياس و ابعاد انساني از استقلال و خود 437: 7931موتين، )
-مي (، به طوري که افراد با پاي پياده7913دي، گرداني نسبي برخوردار بودند )يار احم

اين نوع  خود در نزديکي محل سکونت خود دسترسي پيدا کنند.هاي توانستند به نياز
 ,Nabil and Abd Eldayem)شود شهرسازي در شهرهاي اسلامي به وضوح ديده مي

سازي مدرن اما با وقوع انقلاب صنعتي در قرن هيجدهم و به دنبال آن شروع شهر .(2015
جدايي عملکردي کاربري ها، منطقه بندي و محدود کردن  (،7199)آتن  منشور بر اساس 

(، در 7931پور، کارکرد شهر در چهار نقش اصلي سکونت، کار، تفريح و حمل ونقل )مدني
(. بر اساس اين 7931)مهديزاده،  جامع در سراسر جهان رواج پيدا کردهاي قالب الگوي طرح

تا عملکرد  شدبراي هر يک از عملکردهاي شهر فضاي خاصي در نظر گرفته  بنديتقسيم
 (.771: 7933رضواني، آنها با همديگر تداخل نيافته و مزاحم يکديگر نشوند )سعيدي



 

 

 

 

  711 .....و محوريادهيپ يبر مولفه ها ديمحلات انسان محور با تاک يقيتطب يبررس

 

مختلط، پيچيده و چند کارکردي هستند، محدود هاي از آنجا که شهرها سيستم    
موجب  4بنديو منطقه 7گزينيجدايي کردن آن به چهار عملکرد و تفکيک آنها از طريق

 Shi)کردو در نتيجه مشکلات زيادي را به شهرها تحميل مي گرديدهکاهش کارايي شهرها 

and Yang, 2015: 167). شهرسازي پست مدرن مطرح شد  ،به دنبال انتقاد از اين الگو
رفته،  که در آن نوعي دلتنگي به گذشته، حقيقت گم شده و جستجو براي معناي از دست

 ا تاکيد بر کثرتگرايي بهها ب(. پست مدرنيست74: 7931)دانشپور و رفيعي،  شودمي ديده
 دهندشهري علاقه نشان ميهاي اختلاط کاربري اراضي شهري براي سرزنده کردن محله

از اين رو با تنوع بخشي به کاربري اراضي محلات  (.47: 7914)پژوهان و همکاران، 
لي قابل دسترس را از طريق پياده روي و دوچرخه سواري ارائه  مسکوني که خدمات مح

کمک بسيار مهمي در کاهش استفاده از اتومبيل و کليه آثار آن از قبيل  دتواندهد، ميمي

اي همچنين مراکز محله .(7)شکل(13: 7939)براندفري، نمايد کاهش ازدحام و آلودگي هوا 

د نکنمي له را به زندگي جمعي تشويقباعث حس مکان و مرکزيت شده و ساکنان مح
تاثير زيادي روي  ،(. ايجاد همبستگي اجتماعي از اين طريق774: 7913)استروفسکي، 
مندي، مشارکت اجتماعي و در نتيجه بر پايداري اجتماعي در محلات شهري ميزان رضايت
ياي توان مزامي . از منظري ديگر هم(Cheung and Leung, 2011: 269) خواهد داشت

باعث تغيير سفرهاي  -7 بندي نمود:به صورت زير جمعرا کاربري مختلط در محلات شهري 
موتوري به سفرهاي غير موتوري شده و علاوه برآن موجب نزديکي ساکنان محلي به 

در محلات ها با افزايش تنوع کاربري -4شود.مي همديگر و افزايش تعاملات اجتماعي
      به پياده روي براي دسترسي به مقاصد مورد نظر نشانمسکوني افراد تمايل بيشتري 

باعث افزايش ها تنوع کاربري -9شود.مي اين موجب تحرک بيشتر ساکنان محله و دهندمي
شود، که اين هم موجب کاهش مي ارزش زمين شده و در نتيجه موجب افزايش تراکم

 .(Song et al. 2013)شودميها در تامين زيرساختها هزينه

                                                        
7 . Segregation 

4 . Zoning 
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در ايران با شروع تحولات از نيمه دوم قرن بيستم شهر و شهرنشيني از قالب سنتي خود 
(. اما به دليل 7939خارج شده و به سمت نو شدن و گسترش خود گام برداشت) رهنمايي، 

سرعت تحولات شهري بسياري از ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و کالبدي شهرهاي سنتي 
شتند، شروع به از بين رفتن يا تضعيف شدن کردند )پورمحمدي، که قبلا کارکرد مناسبي دا

، ضمن گسست شهرسازي مدرنبه پيروي از الگوي  ، شهرهاهاي اخير(. در توسعه12: 7933
: 7939)حبيبي،  اندو هويت خود را نيز از دست دادهها از زندگي اجتماعي و محله اي، ارزش

از اين تحولات بي اي مهم تاريخي کشور شهر تبريز هم به عنوان يکي از شهره (.712
، به طوري که در سالهاي اخير سرعت گسترش فضايي آن نسبت به روند نصيب نمانده است

سنتي هاي (. به غير از بافت1: 7931شده است )پورمحمدي، هم رشد جمعيت شهر بيشتر 
مدرن اي هجديدي نيز بر اساس ضوابط طرحهاي ، حومهاندکه دچار تغيير و تحول شده

به شهر اي فقيرنشيني هم بدون داشتن هيچ برنامههاي پهنه. همچنين اندشهري بنا گرديده
 . انداضافه شده

محور و پايدار، بازگشت به مفهوم سنتي در حال حاضر براي دستيابي به شهري انسان
کند، محله که بتواند نيازهاي ساکنين خود را در يک محيط دوستانه و قابل زندگي تامين 

 اولاخواهد مي اين تحقيقاز اينرو با توجه به اهميت موضوع،  رسد. اجتناب ناپذير به نظر مي
تبريز را در شرايط فعلي مورد  هاي مختلف مسکونيي در محلات بافتبرميزان اختلاط کار

-مي     ها در محلات شهريخواهد بداند که آيا اختلاط کاربريمي سنجش قرار دهد و دوما 

روي بيشتر ساکنان باشد؟ تا از اين طريق بتواند شيوه نگرش در ند مشوقي براي پيادهتوا
ريزي هاي به برنامهبندي عملکردي کاربريگزييني و منطقهشهري را، از جداييهاي طرح

ها و نوع نيازها تعيين گردد. به محله محور تغيير داده و متناسب با نياز محلات شهري اولويت
نامه ريزي در مقياس محله با مبنا قرار دادن اصول پياده محوري و اختلاط طور مسلم بر

کاربري اراضي به عنوان ضرورتي براي دستيابي به توسعه پايدار شهري شناخته شده است 
(Sharifi, 2016: 13). 
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 محوری  محلات شهریتاثیر اختلاط کاربری اراضی بر پیاده(1)شکل

 (Ahmed Nabil and Abd Eldayem, 2015: 288)منبع: 

 پیشینه تحیقیق

محوري را  هاي مختلط پيادهدهد که عموما کاربريمي هاي مختلف نشانبررسي    
هاي در رابطه با اين موضوع پژوهش .(Brown et al., 2009: 1131)کندتقويت مي

 شود.ره مياصورت گرفته که به چند مورد از آنها اش

سفر درون شهري و تاثير پذيري از تنوع کاربري عه بر روي مطال( با 7917سلطاني )    
بردند، بري بهره ميرکه از ميزان بالاي اختلاط کا محلاتي به اين نتيجه رسيده است کهزمين 

جين  (.72: 7917کردند ) سلطاني و همکاران، اي کمتري توليد ميسفرهاي برون حوزه
شهر يا ناحيه هاي سرزندگي در خيابان ( چهار شرط را براي احياي نشاط و7117جيکوبز)

 -9شهري، هاي بلوکبودن طول کوتاه  -4، تنوع عملکردي -7کند: مي شهري بيان
چپ من  (.7931تراکم کافي جمعيت )جيکوبز،  -2نظر سن و  ازها ساختمانمتنوع ترکيب 

 داند. اينمي ( تنوع فعاليت در يک مکان را شاخصي براي سرزندگي آن مکان7111)
 ،مختلطهاي سرزندگي به صورت ترکيبي از مقياس مناظر شهري و کيفيت آنها، کاربري

من، )چپ استي يشود و قابل شناسامي اقتصادي و تفريحي ايجادهاي فعاليت، عملکردها
ها و هاي شهري، ترکيبي از کاربري( بهترين مکان4337تيبالدز )از نظر  (.717: 7932

دهند. زندگي، کار، تجارت، خريد، بازي و تفريح بيات را به مردم ميو تجرها تنوعي از فعاليت
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هايي زنده و امن به محيط ،ترکيب کاربري ها .آيندمي همگي با پيوستگي به هم، بدست
بررسي رابطه بين ميزان  با( 4331)و همکارانشبراون  (.99: 7931آورد )تيبالدز، مي وجود

به اين نتيجه رسيدند که در محلات قديمي با   (BMI)تنوع کاربري و ميزان چاقي افراد
ميزان چاقي افراد پايين است  ،و پياده محور بودنها توجه به بالا بودن ميزان اختلاط کاربري

(Brown, et al, 2009).  ( با بررسي تاثير کاربري مختلط 4371احمد نبيل و عبدالدايم )
اند که ميزان هره به اين نتيجه رسيدهزمين بر تحقق سرمايه اجتماعي در منطقه شهري قا

روي و در نتيجه باعث هاي شهري موجب افزايش پيادهها در محدودهبالاي اختلاط کاربري
گردد و در نهايت افزايش اختلاط کاربري باعث افزايش سرمايه تقويت روابط اجتماعي مي

و گرين  .  کامر(Ahmed Nabil and Abd Eldayem, 2015: 285)شوداجتماعي مي
( در پژوهشي با عنوان توسعه و کاربرد شاخص تنوع کاربري اراضي در شهر اوکلاهاما 4371)

از افراد نزديکتر و قابل اي معتقدند که اگر تنوع کاربري اراضي بيشتر و به طيف گسترده
هاي بيشتري مبني برچگونه و چه زماني به گيري گزينهتر باشد،  افراد موقع تصميمدسترس

 .(Comer and Greene, 2015: 46)صد خود برسند، خواهند داشت مق

محوري و محيط اجتماعي محله به اين ( با بررسي رابطه بين پياده4371ژون و هور )
بالاتر هاي اند که اختلاط کاربري اراضي، وجود مسيرهاي عابرين پياده و تراکمنتيجه رسيده

روي بتواند باعث افزايش تعامل اجتماعي پياده شوند. اما اينکهروي ميموجب افزايش پياده
بشود، اجماعي وجود ندارد. از آنجا که در مراکز شهرهاي آمريکا فقر و جرم وجنايت بالاست 

 Jun and)به همين دليل رابطه منفي بين پياده محوري و تقويت روابط اجتماعي وجود دارد 

Hur, 2015: 121) . مفهوم رسيد که در سالهاي اخيرتوان به اين نتيجه مي در مجموع ،
کاربري مختلط از جانب پژوهشگران غربي اهميت زيادي پيدا کرده است. اما در کشورهاي 

و در طرحهاي  انددر حال توسعه پژوهشگران و برنامه ريزان هنوز پي به اهميت آن نبرده
دادن  شود. اين تحقيق گامي است هر چند کوچک، براي نشاننمي شهري توجهي به آن

ريزي آنها انسان است و با تاکيد بر اصول اختلاط کاربري اهميت شهرهاي که مبناي برنامه
تواند گامي در راستاي رسيدن به توسعه پايدار محوري محلات مياراضي و تاثير آن بر پياده

 شهري باشد.
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  مبانی نظری

اي نيستند. اين تازهمحوري و کاربري مختلط اصطلاحات مفاهيم مقياس انساني، پياده    
مفاهيم شايد نه به صورت امروزي، بلکه به شکل سنتي در نظام شهرسازي ماقبل  عصر 

اتکايي نسبي محلات مسکوني در گذشته در شدند. استقلال و خودمدرن به کار گرفته مي
 تامين نيازهاي خود نشانگر مراعات کردن آن اصول در نظام شهرسازي آن دوره بوده است

هاي . اما در عصر مدرن شايد اين اصول براي اولين بار در نظرات و طرح(4)شکل
شهرسازان فرهنگ گرا )مانند کاميلو سيت، ابنزر هاوارد و کلارنس پري( و انسان گرا )مانند 
پاتريک گدس و لوئيز مامفورد( مطرح شد که بيش از هر چيز به منابع غني شهرسازي 

اخير به دنبال انتقاد هاي (. پس از آن هم در دهه72: 7913کردند )زياري، مي گذشته تاکيد
هايي همچون نظريه از شهرسازي مدرن و مطرح شدن پارادايم توسعه پايدار، در نظريه

شهر فشرده، نظريه بوم شهر، نظريه شهر سالم، نظريه دهکده شهري، نظريه رشد باغشهر، 
-. در اينجا به چند مورد از نظريهاي يافته استي رواج گستردهيهوشمند و جنبش نوشهرگرا

-هاي مطرحه شده که تاکيد زيادي بر اصول کاربري مختلط و پياده محوري در برنامه ريز

 شود.مي شهري دارند، اشارههاي 

توسعه پايدار شهري شکلي از توسعه  7از نظر پيتر هال: نظریه توسعه پایدار شهری
آينده را هاي اشته و جوامع شهري نسلرا دها امروزي است که توان توسعه مداوم شهر

(. از مهمترين راهکارهاي مورد توافق اکثريت 732:  7933کند)موسي کاظمي، مي تضمين
الف( کاهش  توان به موارد زير اشاره کرد:مي در راستاي توسعه پايدار شهريصاحب نظران 

دادن به مسيرهاي  اولويتاز طريق اختلاط کاربري اراضي و اتکاء به خودرو)خودرو شخصي( 
ب( افزايش فشردگي کالبدي در توسعه شهري: افزايش تراکم  ،پياده و دوچرخه و اتوبوس

مسکوني و هاي براي محله 4جمعيتي و ساختماني، روي آوري به الگوهاي دهکده شهري
 (.74: 7911)صرافي، ها توسعه به حومه 9جلوگيري از خزش
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دو دهه اخير مطرح شده اما مفهوم کاملا  اگرچه اين مفهوم در: نظریه دهکده شهری
روستاها کانون اصلي برنامه ريزي و طراحي شهري  جديدي نيست. ايجاد محلات شهري و

اي براي خلق دهکده شهري، ايده. (Landman, 2003: 2)  در اوايل قرن بيستم بود
بخش  کاربري ترکيبي توسعه شهري دريک مقياس پايدار، برقراري اصول پايداري در سه

 (.11: 7913)سينگري و مفيدي شميراني،  است اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي

يا شهرگرايي جديد يک جنبشي در معماري و برنامه ريزي  1نوشهرگرايي :نوشهرگرایی

شروع شده تا از پراکندگي حومه اي و زوال مراکز شهري جلوگيري  7133است که از دهه 
 (.bohl , 2000: 762) زرگ را بازسازي نمايد کند و محله ها، شهرهاي کوچک و ب

 کند که عبارتند از: مي پيشنهادمدل را نوشهرگرايي براي دستيابي به اهداف خود دو 

زيبرک از پيشگامان –دواني و اليزابت پلاتر رواند:( TND)  2توسعه محله سنتي -الف

ن رويکرد محله اي واحد اصلي اي .(Furuseth, 1997) هستند TNDتوسعه محله سنتي يا 
ايکر و شعاعي با بيش از يک چهارم مايل است و به گونه  433تا  23اش از ازهانداست که

هاي محله و پنج هايش حداکثر سه دقيقه پياده روي تا پارکاي طراحي شده که اکثر خانه
اي هد. هر محله، با کاربريندقيقه پياده روي تا ميدان يا فضاي مشترک مرکزي فاصله دار

هاي محيط داده،در خود جاي  کههاي درآمدي متنوعي هاي مسکوني و گروهگونه، مختلط
 .( 974: 7931، مدني پور)انسان ساخت را به کليتي پايدار و ماندني تبديل کرده است 

برنامه ريزي هاي تکنيکاين مدل نيز يکي از  :( TOD)  3توسعه حمل و نقل محور -ب

) ه استپترکالتورپ ديگر چهره شاخص نوشهرگرايي مطرح شد است که اولين بار توسط

Sung , Oh , 2011: 70) اهداف .TOD  :کاهش استفاده از اتومبيل، ترويج عبارتند از
هاي ، توسعه محيطاراضي کاربري و تنوعتراکم افزايش  ،استفاده از حمل و نقل عمومي

 , Wey and Chiu)راکز حمل و نقلدوستانه در داخل نواحي با فاصله قابل پياده روي از م

2013: 106 ). 
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     نوشهر گرايي با رشد هوشمند مترادف است اما بين آنها : نظریه رشد هوشمند
مهمي وجود دارد. رشد هوشمند يک رهيافت برنامه ريزي شهري و حمل و نقل هاي تفاوت

اکندگي تمرکز دارد است که بر رشد مراکز شهري فشرده با دسترسي پياده براي اجتناب از پر
(Wey and Hsu, 2014: 166.)  فلسفه اصلي رشد هوشمند اثبات اين قضيه است که رشد

اي در درازمدت براي ساختن آيندهاي اجتناب ناپذير است، اما در زمينه برنامه ريزي منطقه
در واقع برنامه ريزي  .(Grand and Tsenkova, 2012: 122)پايدار نيازمند مديريت است 

شد هوشمند کاربري زمين به دنبال متعادل کردن نيازهاي زير ساخت از جمعيت انساني در ر
از مهمترين اصول رشد . (underwood ,2010: 1)حال رشد و حفاظت از محيط است 

پياده محور هاي کاربري مختلط، ساخت فشرده، مساکن متنوع و محلهبه توان مي هوشمند
 . (Song and Knaap, 2004: 663) اشاره کرد

 دهد.مطرح شده در اين تحقيق را به صورت خلاصه شده نشان ميهاي . نظريه9شکل 

 
 محله انسان محور و رابطه بین اختلاط کاربری اراضی و پیاده محوری (2)شکل
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 بندی نظریات مرتبط با توسعه محلات انسان محورجمع(3)شکل

 هاو روشمواد 

. اي استمقايسه -يبردي است و روش بررسي آن تحليلنوع تحقيق در اين مقاله کار    
اي و هم به صورت ميداني انجام گرفته روش جمع آوري اطلاعات هم به صورت کتابخانه

مشخص  ،است. ابتدا با مراجعه به اسناد مکتوب سعي شده مباني نظري و مفاهيم مورد نظر
اختلاط کاربري و تمايل  سپس با مشخص کردن دو متغيير اصلي تحقيق يعني ميزان. گردد

روي سعي شده اطلاعات لازم براي سنجش اين متغييرها گردآوري شود. براي به پياده
هاي شهري در محلات مورد مطالعه در شش ها ابتدا، کاربريسنجش ميزان اختلاط کاربري

-4هاي مسکوني، کاربري -7بندي عبارت است از:بندي شد که اين طبقهدسته طبقه
هاي فرهنگي و گذران کاربري -2هاي اداري و انتظامي، کاربري -9اي تجاري، هکاربري

ساير  -1هاي عمومي مانند کاربري آموزشي، کاربري بهداشتي و کاربري -1اوقات فراغت، 
اند: افقي، عمودي و يا هر دو البته کاربري اراضي مختلط به سه نوع تقسيم شدهها. کاربري

که در اين پژوهش نوع سوم مد نظر است.  (Nabil and Abd Eldayem, 2015)باهم
سپس از طريق شاخص آنتروپي و شاخص آتکينسون ميزان اختلاط در هر يک از محلات 

همچنين ميزان تمايل به دسترسي پياده به هر يک گانه محاسبه گرديده است. هاي سهبافت
در جمع آوري شده است. هاي مختلف ها، از طريق پرسشنامه براي محلات بافتاز کاربري
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ها از ها با ميزان اختلاط کاربريه دسترسي پياده به کاربريبرابطه بين ميزان تمايل هم آخر 
 طريق ضريب همبستگي پيرسون مورد ارزيابي قرار گرفته است.

ها در محلات کاربرييک  دسترسي پياده به هر بهميزان تمايل آوري جمع براي
با استفاده از فرمول نمونه گيري کوکران )با هاي مختلف افتبمورد مطالعه هاي محدوده

نفر،  772337هاي سنتي درصد(، براساس ميزان جمعيتي در بافت 37/3ضريب خطاي 
و  11/711، 11/711نفر ساکن بودند به ترتيب  739931نفر و خودرو  714139مدرن 

ها به تعداد نمونه(. 7917گيري شد )مهندسان مشاور نقش محيط، نفر نمونه 19/711
مساوي در بين محلات توزيع و غالبا از بين افراد بزرگسال و سرپرست خانوار به صورت 

سوالي بود که بر روي طيف پنج  1پرسشنامه  ازه گيرياندتصادفي انتخاب گرديد. ابزار
-ليکرت نظر پاسخ دهندگان را در مورد ميزان تمايل به دسترسي پياده به کاربرياي گزينه

داد گرفت، مورد ارزيابي قرار ميرا در بر مي 733تا  7اي مختلف را که امتيازي بين ه
ها در محلات از نرم براي محاسبه ميزان هر يک هر کاربريهمچنين . (9)جدول شماره 

و  EXCELهاي آنتروپي و آتکينسون از نرم افزار ، براي محاسبه شاخصARC GISافزار 
 استفاده شده است. SPSSاز نرم افزار براي محاسبه ضريب همبستگي 

گيري اختلاط کاربري اراضي است  ازهاندبراي آنتروپي روشي شاخص :1شاخص آنتروپی
 :Song, et al. 2013)گيرد مي که در آن درصد نسبي دو يا چند کاربري مورد بررسي قرار

 يا وزيعت محله يک در ناهمگن صورت ها بهکاربري که است دهنده مقداري نشان و (4

 تمام که مي افتد اتفاق و وقتي است همگوني دهنده نشان صفر مقدار .اندپخش شده

کامل است. يعني  ناهمگوني معني به يک مقدار باشند. نوع از يک منطقه يک هايکاربري
مختلف داراي توزيع يکنواخت است)قاسمي و هاي محدوده مورد نظر توسط کاربري

 گردد:مي (زير محاسبه7نتروپي عموما از طريق رابطه )(. شاخص آ91: 7914همکاران، 
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(1) 

K و ها معرف تعداد انواع کاربريjP در محله ها مساحت هر يک از کاربري درصدj  
 (Song, et al. 2013: 4)باشد مي

شاخص مقياسي غير معمول از تنوع کاربري اراضي است از اين : 1شاخص آتکینسون
باشد، تعيين کند. آن وزن دهي ميرا که يک پارامتر وزن Eتواند يم حيث که استفاده کننده

( براي نشان دادن تنوع در 4دهد. رابطه )ها بين کاربري زمين را تغيير مينهايي ناهماهنگي
درصد  iyها، برابر تعداد کل کاربري nشود که در آن مي بيش از دو نوع کاربري به کار گرفته

 متوسط درصد اين نوع کاربري در کل ناحيه مورد مطالعه است و iدر محله،  iکاربري نوع 

E ،توان براي مي رابطه اين در .است يا همان وزن کاربري از نابرابري بيزاري معيار E، 
 به بالاتري هاييابد، وزنمي افزايش که موقعي نمود. اختيار را نهايتتا بي صفر بين مقاديري

داده مي شود.  هستند توزيع از کمتري مقدار داراي که کاربري خاص نوع يک با واحدها زير
خروجي شاخص آتکينسون عددي بين صفر و يک است. هرچه قدري به صفر نزديک تر 

  .(Song, et al. 2013: 4)باشد، نشانگر ميزان بيشتر اختلاط کاربري زمين است 
 

 

(4) 

 

تبريز )شطرنجي، شبکه ي بافت شهرنوع  ابتدا هفتبراي تعيين محدوده مورد مطالعه،  
اي، خطي، ارگانيک، شطرنجي نامنظم، شتابان و پراکنده()مهندسان مشاور نقش محيط، 

، ارگانيک، منظم و فاقد نظم که در اينجا به ترتيب بافت سنتي نوعسه  در (،2)شکل (7917
ه مطالعه از براي انتخاب محدود . سپس(1)شکلمدرن و خودرو ناميده شده، ادغام گرديد

هاي شرقي شهر از محدوده، محله 71 هاي مرکزي شهر که داراي بافت سنتي هستندبخش
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هاي شمال شهر و از محدودهمحله و  73شوند که عمدتا داراي بافت مدرن را شامل مي
-بافتمحله براي  73شوند، نشين شهر را شامل ميحاشيههاي جنوب غربي شهر که پهنه

هايي بوده که به هر يک از هدر غالب پهنها گرديد. انتخاب اين محلههاي خودرو انتخاب 
هايي از اند بلکه بافتگيري نشدهها اختصاص داشته است. به عبارت ديگر محلات نمونهبافت

 (.1 شکل. )باشند داشته ديگرهاي بيشترين تفاوت را از بافت اند کهشهر تعيين شده

 

 (1331، منبع: )مهندسان مشاور نقش محیط

 
های سنتی، مدرن و خودرو های مشترک به بافتهای هفتگانه براساس ویژگینحوه ادغام بافت (5)شکل

 در کلانشهر تبریز
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 سنتی، مدرن و خودرو کلانشهر تبریزهای نمونه محلات بافتمحدوده مورد مطالعه،  نقشه (6)شکل

 

 بحث و ها یافته 

سه گانه مورد پژوهش)سنتی، های ت بافتمحاسبه ضریب اختلاط کاربری در محلا

 مدرن، خودرو(

براساس محاسبه شاخص آنتروپي  :ضريب اختلاط کاربري در محلات بافت سنتي الف(
باشد که نسبت به محلات مي 119/3 بافت سنتيمحله  71ميانگين اختلاط کاربري در 

حلات مختلف اين بافت دهد. اما در بين ممي مدرن و خودرو رقم بالاتري را نشانهاي بافت
براي انحراف معيار  729/3شود. عدد مي هم شکاف زيادي در ميزان اختلاط کاربري ديده

مقصوديه و ، ( محلات بازار7شماره ) جدولهاي گوياي اين اختلاف است. براساس داده
بيشترين ميزان اختلاط  391/3و  311/3، 337/3دانشسرا به ترتيب با ضريب آنتروپي 

با ضريب  4و کوچه باغ 4را در خود دارند. از طرف ديگر محلات شالچيلار، ويجويهکاربري 
 . اندکمترين ميزان کاربري مختلط را به خود اختصاص داده149/3و  132/3، 231/3آنتروپي 
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)جدول  هابراي همه کاربري  1/3براساس محاسبات شاخص آتکينسون با وزن دهي     
محلات بافت سنتي متفاوت است. ميانگين ميزان اختلاط  ها درتنوع کاربري ميزان، (7

باشد که بيانگر مي 913/3است. اما انحراف معيار آن حدود  133/3شاخص آتکينسون 
دانشسرا، بازار و مقصوديه و گجيل به شکاف بيشتر در بين محلات سنتي است. محلات 

 4يلار، خيام و کوچه باغبيشترين و محلات شالچ 711/3و  799/3، 311/3، 322/3ترتيب با 
دهند. تفاوتي مي کمترين ميزان تنوع کاربري را نشان 193/3و  111/3، 113/3به ترتيب با 

شود اين است که در شاخص مي که در بين نتايج شاخص آنتروپي و آتکينسون ديده
شود و نيز در رتبه بعضي از مي آتکينسون شکاف سطح برخورداري بين محلات بيشتر ديده

 .لات نيز تغيير ايجاد شده استمح

براساس محاسبات انجام شده  :ضريب اختلاط کاربري در محلات بافت مدرنب( 
باشد که نسبت به محلات بافت مي 111/3 ميانگين شاخص آنتروپي در محلات اين بافت

        311/3خودرو بيشتر و نسبت به محلات بافت سنتي کمتر است. ميزان انحراف معيار 
شد که نشانگر پايين بودن سطح نابرابراي در ميزان اختلاط کاربري در بين محلات اين بامي

در سطح دوم  2بافت است. به لحاظ رتبه بندي تمامي محلات بغير از محله وليعصر
دهد که تنوع کاربري در اين محلات از مي قرار دارند. اين نشان 121/3-1/3بينبرخورداري 

دهد که مي را نشان 127/3 اما ميانگين شاخص آتکينسون رقم تعادل نسبي برخوردار است.
باز بيانگر کمتر بودن ميزان اختلاط کاربري نسبت به محلات سنتي است. ميزان انحراف 

ها در ع متعادلتر اختلاط کاربرييباشد که در اين شاخص هم بيانگر توزمي 419/3معيار 
هاي آشکارتري نسبت به شاخص آنتروپي محلات هستيم. اما به لحاظ رتبه بندي تفاوت

با بيشترين ميزان  4و باغميشه 4، وليعصر جنوبي4وليعصر، 9دهد. محلات وليعصرمي نشان
، زعفرانيه 7صر( در سطح اول قرار دارند و به غير از محلات وليع99/3 -3اختلاط کاربري )بين

آتکينسون در سطح متوسط  11/3-92/3که با ضريب بين  7و گلشهر7، زعفرانيه7، پرواز4
واقع شدند، بقيه محلات از کمترين ميزان اختلاط کاربري برخوردارند و در سطح سوم قرار 

 .دارند
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براساس محاسبات شاخص آنتروپي  :ضريب اختلاط کاربري در محلات بافت خودروج( 
است که بيانگر کمترين ميزان  111/3اختلاط کاربري در محلات اين بافت حدود  ميانگين

را  737/3هاي ديگر است. ميزان انحراف معيار رقم اختلاط کاربري در بين محلات بافت
تواند بيانگر شکاف بيشتر در ميزان برخورداري از تنوع کاربري مي دهد که اين هممي نشان

بندي هيچ يک از محلات در سطح اول برخورداري به لحاظ رتبهدر محلات اين بافت باشد. 
که کمترين ميزان را به خود  7لواز تنوع کاربري قرار ندارند و  به غير از محله آخماقيه و ايده

 اند، بقيه محلات در سطح متوسطي از ميزان تنوع کاربري برخوردارند.اختصاص داده

      ربري در اين بافت نسبت به محلاتدر شاخص آتکينسون نيز ميزان اختلاط کا
زيادي در سطح برخورداري هاي ديگر پايين است. اما به لحاظ رتبه بندي تفاوتهاي بافت
دهد و مي بيشترين ميزان اختلاط کاربري را نشان 714/3شود. محله منبع با ضريب مي ديده

، محلات سرخاب و ايده 7لويدهدر سطح اول قرار دارد. اما در سطح سوم به غير از آخماقيه و ا
 شکلقرار دارند. هاي . بقيه محلات در سطح متوسطي از تنوع کاربرياندنيز اضافه شده 4لو

مختلف شهر هاي سطح بندي ميزان اختلاط کاربري اراضي شهري در محلات بافت 2شماره
 .(3و 1شکل) دهدمي تبريز را براساس دو شاخص آنتروپي و آتکينسون نشان

ی تطبیقی میزان همبستگی میان متغیرهای پیاده محوری و اختلاط کاربری در بررس

 سه گانه کلانشهر تبریزهای محلات بافت

هاي مختلف نشان داده شده روي در محلات بافتميزان تمايل به پياده .4در جدول     
سي به هر است. براي اين منظور ابتدا از طريق پرسشنامه علاقه ساکنان محله را براي دستر

هاي مورد نياز )خدماني، تجاري، آموزشي، بهداشتي، تفريحي، اداري، يک از کاربري
فرهنگي، مذهبي و ...( از طريق مقياس ليکرت )از بسيار کم تا بسيار زياد( استخراج گرديده 

تبديل شده است. در نهايت رابطه ميانگين عددي به امتيازي بين يک تا صد  و به صورتو 
ها با ميزان اختلاط کاربري در هر يک از محلات از اد براي دسترسي به کل کاربريتمايل افر

طريق آزمون همبستگي پيرسون مورد سنجش قرار گرفت. براساس آزمون همبستگي 
، α=37/3(، نتايج آزمون نشان داد که درسطح خطاي 4جدول) پيرسون و مطابق با

بوده که اين  31/3لانشهر تبريز، کمتر ازهاي سنتي ک، در محلات مربوط به بافتSigميزان
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امر نشان دهنده وجود همبستگي خطي بين ميزان کاربري مختلط و تمايل به دسترسي 
بين ميزان  هاي مورد نياز است. ضريب همبستگي در محلات اين بافتپياده به کاربري

دهد مي انرا نش 192/3)شاخص آنتروپي( و تمايل به دسترسي پياده حدود  اختلاط کاربري
که بيانگر همبستگي بسيار بالا بين اين دو متغيير است. با توجه به اينکه اکثر محلات واقع در 

هاي تاريخي شهر تبريز هستند و امروزه در مرکز هسته اوليه شهر واقع بافت سنتي از محله
ار هاي تجاري، خدماتي و اداري در اين محدوده قر، به همين خاطر اکثر کاربرياندشده

هاي . اکثر محلات واقع در اين محدوده از شهر، علاوه بر داشتن ترکيبي از کاربرياندگرفته
باشند که آن محله را نسبت به محلات ديگر مي مختلط داراي يک يا چند کارکرد اصلي

کند)مانند محله بازار، مقصوديه(. محلاتي که در طول زمان در اطراف هسته اصلي متمايز مي
رت شعاعي شکل گرفتند، نسبت به محلات تاريخي شهر از تنوع کاربري کمتري شهر به صو

برخوردارند )مانند محله ليل آباد، خيام، شاچيلار(. از اين رو با وجود تفاوت در ميزان اختلاط 
توان ادعا کرد که اين محلات انسان محور بوده و از مي ها در محلات بافت سنتي،کاربري

 برخوردارند.ي اکارکرد مطلوب محله

هاي مدرن کلانشهر تبريز براساس آزمون همبستگي پيرسون در محلات مربوط به بافت
، α=342/3(، نتايج آزمون نشان داد که درسطح خطاي 4جدول شماره) و مطابق با

بوده که اين امر نشان دهنده وجود همبستگي خطي بين ميزان  31/3،  کمتر ازSigميزان
مورد نياز است. ضريب همبستگي هاي به دسترسي پياده به کاربريکاربري مختلط و تمايل 

در محلات اين بافت بين ميزان اختلاط کاربري)شاخص آنتروپي( و تمايل به دسترسي پياده 
 دهد که بيانگر همبستگي متوسط و پايين بين اين دو متغيير است.مي را نشان 19/3حدود 

ي نوساز و با برنامه برخوردارند و در نواحي مدرن از بافتهاي از آنجا که محلات بافت
شود. مي نسبتا مطلوب شهر قرار دارند، غالب ساکنان آنها از افراد پردرآمد شهر محسوب

ميزان اختلاط کاربري در اين  ميزان مالکيت خودرو در اين نواحي بالا بوده و از طرف ديگر
کمتري بين ميزان اختلاط  تر است. از اينرو همبستگيکممحلات نسبت به محلات سنتي 

شود. بنابرين مي هاي مورد نياز ديدهروي براي دسترسي به کاربريکاربري و تمايل به پياده
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هاي مختلط بيشتر تري از ترکيب کاربريمحلات بافت مدرن علي رغم داشتن توزيع متعادل
 شخصي هستند تا ساکنان خود.هاي تحت تسلط خودرو

، 4جدول شماره براساس آزمون همبستگي پيرسون، مطابق با اما در محلات بافت خودرو
، در محلات مربوط اين بافت، Sig، ميزانα=34/3نتايج آزمون نشان داد که درسطح خطاي 

بوده که اين امر نشان دهنده وجود همبستگي خطي بين ميزان کاربري مختلط  31/3کمتر از
است. ضريب همبستگي بين ميزان  مورد نيازهاي و تمايل به دسترسي پياده به کاربري

دهد مي را نشان 231/3اختلاط کاربري)شاخص آنتروپي( و تمايل به دسترسي پياده حدود 
که بيانگر همبستگي ضعيف بين اين دو متغيير است. با توجه به اينکه ساکنان اين محلات 

ي به خودروي شوند، ميزان دسترسمي غالبا از افراد با درآمد پايين و فقير جامعه محسوب
 تاست. از طرف ديگر ميزان اختلاط کاربري در اين محلات نسبت به محلاتر شخصي کم

بيشتري سنتي و مدرن هم خيلي کمتر است. اما به دليل نبود شرايط اقتصادي مناسب تمايل 
از اينرو رابطه بين  در ساکنان اين محلات وجود دارد. ديگرهاي دسترسي پياده به کاربريبه 

 شود.مي ط کاربري و تمايل به پياده روي کمتر ديدهاختلا

هايي که در پيشينه تحقيق به پژوهشهاي نتايجي که از اين تحقيق حاصل شد با يافته
هاي سلطاني و تر يافتهدهد. به طور دقيقآنها اشاره شد، به نوعي هم سويي نشان مي

دهنده کاهش سفرهاي شهري نشان بر توليدها همکارانش در ارتباط با تاثير اختلاط کاربري
با افزايش کاربري مختلط است. اين به طور غيرمستقيم دلالت بر اي سفرهاي برون حوزه

موثر بودن اختلاط کاربري اراضي بر پياده محوري است. آنچه که براون و همکارانش در 
لامتي )شاخص محوري و تاثير آن بر ميزان سرابطه با تاثير اختلاط کاربري اراضي بر پياده

هاي اين تحقيق هم سوئي دارد. نتايج اند نيز دقيقا با يافتهتوده بدني( افراد در محلات رسيده
پژوهش احمد نبيل و همکارش بر روي تاثير کاربري مختلط بر ميزان تحقق سرمايه 
اجتماعي مويد اين است که کاربري مختلط موجب پياده روي بيشتر و در نتيجه افزايش 

شود که اين نيز يافته اهاي مي اجتماعي و در نهايت باعث تقويت سرمايه اجتماعي تعاملات
کند. نتايج تحقيق کامر و  گرين نيز با اين تحقيق به نوعي هم سو اين تاتحقيق را تاييد مي

ژون و هور با نتايج اين تحقيق تا حدودي متفاوت است. ايشان معتقدند هاي است. اما يافته
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-مي وجود مسيرهاي مناسب پياده روي و تراکم زياد، ختلاط کاربري اراضيدرست است که ا

تواند نمي تواند مشوقي براي پياده روي افراد ساکن در يک محله باشد اما اين به تنهاي
شرط کافي براي تحقق يک محيط اجتماعي پايدار باشد. عواملي مثل فقرو به دنبال آن 

تواند نمي رفت و آمد با پاي پياده شده و در نتيجه وقوع جرم و جنايت موجب ترس افراد از
عنصر کالبدي در تحقق ارتباطات و تعاملات اجتماعي به تنهايي موثر باشد. هم چنين وجود 

تواند به اين امر دامن بزند و مانع از مي افراد بيگانه که در اثر افزايش تراکم و اختلاط کاربري
 لات شود. گيري محيط اجتماعي پايدار در محشکل

تواند مي توان به اين نتيجه رسيد که درست است که اختلاط کاربري اراضيمي بنابراين
هاي اجتماعي، محوري در محلات شود اما بدون در نظر گرفتن متغيرموجب تقويت پياده

توان به محلات اجتماعي پايدار دست يافت. به عبارت ديگر عنصر اقتصادي، امنيتي نمي
 تحقق محلات انسان محور شرط لازم است نه کافي.کالبدي براي 

 گانه کلانشهر تبریزهای سهمیزان اختلاط کاربری در محلات نمونه بافت (1)جدول شماره

شاخص  محلات سنتی

 آنتروپی

شاخص 

 آتکینسون

شاخص  محلات مدرن

 آنتروپی

شاخص 

 آتکینسون

شاخص  محلات خودرو

 آنتروپی

شاخص 

 آتکینسون

 0.655 0.570 قربانی 0.917 0.540 1باغمیشه 0.193 0.789 ششگلان

 0.948 0.439 1ایده لو 0.272 0.676 2باغمیشه 0.818 0.634 2دوچی 

 0.921 0.581 2ایده لو 0.801 0.587 3باغمیشه 0.929 0.504 2ویجویه

 0.447 0.654 1مالازینال 0.93 0.551 4باغمیشه 0.938 0.523 2کوچه باغ

 0.628 0.653 اسماعیل بقال 0.459 0.617 1صر ولیع 0.955 0.572 خیام

 0.829 0.526 سرخاب 0.163 0.635 2ولیعصر 0.804 0.615 اهراب

 0.626 0.511 4دوچی  0.073 0.703 3ولیعصر 0.362 0.809 شهناز

 0.495 0.640 مفتح 0.745 0.452 4ولیعصر 0.133 0.859 مقصودیه

 0.172 0.748 منبع 0.779 0.559 1ولیعصر جنوبی 0.838 0.554 1لیل آباد

 0.724 0.432 آخماقیه 0.29 0.662 2ولیعصر جنوبی 0.828 0.569 1چرانداب

 0.645 0.575 میانگین 0.57 0.614 1پرواز 0.926 0.528 2چرانداب

 0.649 0.560 1گلشهر 0.504 0.645 منصور

 0.608 0.595 1زعفرانیه 0.044 0.837 دانشسرا

 0.495 0.684 2زعفرانیه 0.165 0.833 گجیل

 0.884 0.575 3زعفرانیه 0.059 0.881 بازار

 0.957 0.647 4زعفرانیه 0.517 0.806 1دوچی

 0.968 0.507 1میرداماد 0.99 0.485 شالچیلار

 0.976 0.566 2میرداماد 0.588 0.673 میانگین

 0.641 0.596 میانگین

 0.234 0.101 انحراف معیار 0.2935 0.0654 انحراف معیار 0.358 0.143 انحراف معیار
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سنجش میزان همبستگی بین متغییرهای متغیرهای پیاده محوری و اختلاط کاربری در  (2)جدول شماره 

 سه گانه )سنتی، مدرن، خودرو( کلانشهر تبریزهای محلات بافت

محلات 

 سنتی

میزان اختلاط 

کاربری 

)شاخص 

 آنتروپی(

میزان 

یل به تما

پیاده 

 روی

میزان  محلات مدرن

اختلاط 

کاربری 

)شاخص 

 آنتروپی(

میزان 

تمایل به 

 پیاده روی

میزان  محلات خودرو

اختلاط 

کاربری 

)شاخص 

 آنتروپی(

میزان 

تمایل به 

پیاده 

 روی

 65.0 0.57 قربانی 64.0 0.54 1باغمیشه 84.7 0.79 ششگلان

 65.3 0.44 1وایده ل 66.6 0.68 2باغمیشه 74.9 0.63 2دوچی 

 69.4 0.58 2ایده لو 62.3 0.59 3باغمیشه 70.1 0.5 2ویجویه

 69.7 0.65 1مالازینال 60.7 0.55 4باغمیشه 75.9 0.52 2کوچه باغ

 68.4 0.65 اسماعیل بقال 71.4 0.62 1ولیعصر  78.3 0.57 خیام

 72.0 0.53 سرخاب 70.3 0.63 2ولیعصر 73.6 0.62 اهراب

 71.4 0.51 4دوچی  71.0 0.7 3ولیعصر 89.7 0.81 شهناز

 73.9 0.64 مفتح 69.1 0.53 4ولیعصر 88.0 0.86 مقصودیه

 70.9 0.75 منبع 65.9 0.56 1ولیعصر جنوبی 72.0 0.55 1لیل آباد

 63.3 0.55 آخماقیه 65.3 0.66 2ولیعصر جنوبی 76.7 0.57 1چرانداب

 0.406 يضريب همبستگ 70.1 0.61 1پرواز 74.1 0.53 2چرانداب

 65.4 0.56 1گلشهر 80.3 0.65 منصور

 68.0 0.59 1زعفرانیه 85.6 0.84 دانشسرا

 70.4 0.68 2زعفرانیه 82.9 0.83 گجیل

 67.3 0.57 3زعفرانیه 87.0 0.88 بازار

 74.9 0.65 4زعفرانیه 85.9 0.81 1دوچی

 65.0 0.51 1میرداماد 70.3 0.49 شالچیلار

 67.6 0.57 2میرداماد 0.934 ضریب همبستگی

 0.53 ضریب همبستگی

 0.02 سطح معنی داری 0.024 سطح معنی داری 0.01 سطح معنی داری

 
    سنتی، مدرن و خودرو کلانشهر تبریزهای نمونه محلات بافت 1کاربری اراضی نقشه (7) شکل

                                                        
 از نقشه هاي کاربري اراضي تهيه شده توسط مهندسان مشاور نقش محيط . بر گرفته 7
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و آتکینس اخص آنتروپی سطح بندی میزان اختلاط کاربری اراضی شهری بر اساس ش (8)شکل

  گانه شهر تبریزهای سهدرمحلات بافت

 نتیجه گیری

محلات  ،براساس دو مولفه اصلي اين تحقيق يعني پياده محوري و ميزان کاربري مختلط
سنتي، مدن و خودرو در کلانشهر تبريز مورد بررسي تطبيقي قرار گرفتند که نتايج هاي بافت

 محلات مختلف آشکار کرد.زيادي را در بين هاي آن تفاوت

براساس محاسبه شاخص آنتروپي و شاخص آتکينسون ميانگين اختلاط کاربري در 
و  127/3و  111/3محلات بافت مدرن  ،133/3و  119/3به ترتيب سنتي محلات بافت 

بيانگر آن است که اختلاط  اين .باشدمي 121/3و  111/3با ميانگين  ومحلات بافت خودر
. البته بيشتر استمدرن و خودرو هاي محلات بافتر محلات سنتي نسبت به کاربري اراضي د

در بين محلات بافت سنتي ميزان شکاف برخورداري از اختلاط کاربري هم زياد است. تفاوتي 
که بين شاخص آنتروپي و شاخص آتکينسون در محاسبه ميزان اختلاط کاربري وجود دارد 

شود و در مي  بين ميزان برخورداري بيشتر ديدهاين است که در شاخص آتکينسون شکاف 
 آورد.مي رتبه بندي بعضي از محلات هم تغييراتي به وجود

 هاي مختلط پياده محوري را تقويتدهد که عموما کاربريمي مختلف نشانهاي بررسي
هاي مورد نياز و کند. در بررسي رابطه بين ميزان تمايل به دسترسي پياده به کاربريمي
اي که حاصل نتيجه هاي مختلف نتايج متفاوتي رقم خورد.ها در بافتان اختلاط کاربريميز

شد عبارت بود از: بين دو متغيير کاربري مختلط و تمايل به دسترسي پياده در محلات بافت 
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هاي مدرن و سنتي همبستگي بسيار بالاي وجود دارد، اما اين همبستگي در بين محلات بافت
سنتي با وجود داشتن مشکلات هاي شود. از اين رو محلات بافتمي هخودرو کمتر ديد

 مناسب( هنوز محلات انسان محوري محسوبهاي کالبدي )مانند فرسودگي، نبود زيرساخت
 شوند که در آنها مقياس انساني حاکم است.مي

که  نتايج اين تحقيق با اکثر تحقيقات انجام شده در اين زمينه به استثناي يک مورد    
دهد. ژون و هور معتقدند که با وجود سويي نشان ميدر پيشينه تحقيق به آنها اشاره شد، هم

محوري با افزايش اختلاط کاربري اراضي، متغييرهاي ديگري همچون شرايط تقويت پياده
تواند رابطه بين اختلاط کاربري اجتماعي و اقتصادي حاکم از جمله وجود فقر و ناامني مي

 محوري را تحت تاثير قرار دهد.يادهاراضي و پ

-7تواند موجب ارتقاء پياده محوري در محلات گردد عبارتند از:مي راهکارهايي که    
روها جهت تجهيزو مبله کردن مسيرها و پياده -4 رو،پياده مناسبهاي سازي کف ايجاد

ها، لاط کاربريافزايش ميزان اخت -2تقدم دسترسي پياده بر سواره، -9استراحت و نشستن، 
افزايش و بهبود امکانات  -1در فضاهاي باز،اي طراحي پارک و فضاهاي سبز درون محله-1

افزايش تراکم  -1و  ورزشي -مانند مهدکودک، درمانگاه و امکانات تفريحياي محله
 ساختماني در محلات سنتي تا حدي که به سيما و منظر شهري آسيب نزند.

تواند در رابطه با تاثير ين نکته اشاره کرد که اين تحقيق  ميتوان به امي در مجموع   
سهمي کوچک اما مهم داشته باشد. اما با توجه ابعاد  عناصر کالبدي بر محيط اجتماعي

اي که عوامل متعدد و پيچيدههاي آن را تعميم داد. چونتوان يافتهمحدوده مورد مطالعه نمي
توان متغيرهاي کنين محلات تاثير بگذارد. بنابراين  ميتواند بر ميزان رفتار اجتماعي سامي

مختلفي همچون عوامل اجتماعي، اقتصادي، سياسي را در رابطه با تاثير محيط فيزيکي بر 
رفتار اجتماعي مورد مطالعه قرار داد. همچنين خود مفهوم اختلاط کاربري اراضي که به 

آيد، قطعا آثار به شمار مي 47در قرن  عنوان يکي از اصول مهم برنامه ريزي کاربري اراضي
توان پيامدهاي آن را مورد مي منفي هم در مناطق و محلات شهري دارد. از اين منظر هم

گذاران، ريزان، سرمايهتواند براي برنامهبررسي و مطالعه قرار داد. اما نتايج اين تحقيق مي
روها، مدراس، ود، پيادهها جهت بهبگيريمسئولين شهري و مسئولين محلي در تصميم
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تواند مبنايي پارکها، خيابانها، مسيرهاي اتوبوس و غيره مفيد و موثر واقع شود. همچنين مي
هاي شهري شده و نگاه مدرنيستي به شهر و ها و طراحيريزيبراي تغيير رويکرد در برنامه

 انسان را، به نگاه تکثرگرايانه و پست مدرنيستي تغيير دهد.
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