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 نیعرصه زم نفعانیذو  زمین کیتفک هایاز منظر شاخص یو تجار یمسکون یاراض کیتفک یابیارز

  زیو سه شهر تبر کی: منطقه یمطالعه مورد
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 2شهریور روستایی

 3وطن کوششمحمدعلی 

 چکیده

ارزيابي تفکيک  ،هدف اصلي پژوهش . بر اين اساساستدر حيات بشري  مؤثرو عاملي  گيردهاي بشر بر روي زمين شکل مياکثر فعاليت
-مي شد. پژوهش حاضر به لحاظ ماهيت کاربرديابمي هاي تفکيک زمين در منطقه يک و سه شهر تبريزاراضي مسکوني و تجاري از منظر شاخص

-شاخص يمبنا برشده است. ساخت پايگاه اطلاعاتي براي قطعات زمين،  گرفته بهرهآوري داده از روش ميداني با ابزار پرسشنامه جهت جمع که باشد

هاي آماري ويلکاکسون، يومن ويتني، موناز آزپرسشنامه هاي صورت گرفت. جهت تجزيه تحليل داده ArcGIS 10.4افزار هاي پژوهش در نرم
هاي هندسي با بهره گرفته شد. پرسشنامه طراحي شده در قالب شاخص  SPSS 24افزارواليس و ضريب همبستگي اسپيرمن در نرمکروسکال

وال در ئس 2ريتي با ديم - يص انسانسوال و شاخ 2اي با وال، ارزش منطقهئس 2وال، دسترسي با ئس 2مساحت، تناسب و شکل با  يهامؤلفه
 47/7صورت اعتبار صوري برآورد شد. پايايي پرسشنامه برابر با ضريب قابل قبول تايي طراحي گرديد. اعتبار سئوالات بهچارچوب طيف ليکرت پنج

 39ران در سطح اطمينان ل کوکفرمو دهد که با استفاده ازنفر تشکيل مي 222343بود. جامعه آماري را مجموع جمعيت منطقه يک و سه برابر با 
هاي هاي تفکيک زمين، کاربريشاخص اساس برهاي پژوهش نشان داد که نفري برآورد شد. يافته 122درصد نمونه  9درصد و ضريب خطاي 

 نظرات اييراستهم شسنجتر از ساير موارد است. نتايج در اين مسئله نقش معابر پررنگ که باشندميمناسب نامسکوني و تجاري داراي تفکيک 
هاي پژوهش، نشان شاخص هيپا بردر مورد کيفيت تفکيک زمين با وضعيت آن در وضع موجود  يعاد مردم و املاک صاحبان ان،يبنگاه کارشناسان،

 اساس بر دامهدر اراستايي است. داد که نظرات کارشناسان با بيشترين فراواني در شش مورد در منطقه يک و در هفت مورد در منطقه سه داراي هم
در  مؤثربخشي از عوامل  عنوانبهمديريتي در منطقه سه  -اي زمين در منطقه يک و عامل انساني نظرات سه طيف مذکور، عامل ارزش منطقه

 تفکيک نامناسب اراضي ارزيابي شد.
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 مقدمه

 در ديتول املوع نتريياساسيکي از  عنوانبه را خود نقش به امروز، تا گذشته از کهيطوربه دارد؛ ايهيپا نقش يبشر اتيح رد نيزم
 نوعي عنوانبه زمين ما،دو ؛طبيعي منبع يک عنوانبه زمين ،اولاً: باشديم متضاد مفهوم دو يدارا زمين. است نموده فايا يبشر اتيح

 است دوفروشيخر و تملک قابل شخصي درآمد و منفعت کسب براي و شودمي قلمداد کالا ،خصوصي مالکيت وبچارچ رد که ،دارايي
و  نيزم از استفاده نحوه يبرا يرگيميتصم نديفرا در نيزم کيتفک ژهيوهب ياراض يکاربر يزريبرنامه ،نيب نيا در(. 2-3: 3121 سعيدنيا،)

 جاديا باعث توانديم و داده قرار خود ريتأث تحت را طيمح تيوضع يزريبرنامه نوع نياهت، ن جبدي .رددا عهدهرب ياتيح ينقش تقسيم آن،
 ينيزم قطعات مختلف، هاييکشابانيخ با نيزم کيتفک تر،به بياني روشن(. Metternicht, 2018: 3) گردد يمنف و مثبت هايتيمز
 سطح در هاتينامطلوب و تيمطلوب از يمختلف هايدرجه پخش و تمرکز ثباع امر اين که کنديم جاديا مختلف هايتيمز و اشکال با

 از يبرخ متيق صورت نيا در. دهديم قرار ريتأث تحت را نيزم متيق ،اجرا مرحله در نيزم کيتفک عمل ،يعبارت به. ديگردمي منطقه
 در(. Evans, 2004: 75) بود خواهد ترنييپا ارزش يرادا زين يبرخ و بالا ارزش يدارا آمده وجود به هايتيمز سبب به هانيزمقطعه 

 (.Haila, 2016: 50) بود خواهد متفاوت هانيزم تيفيک يمبنا بر که گفت سخن ليفرانسيد رانت آمدن انيم به از توانيم حالت نيا
 تيمالک ،امر نيبد(. 3132: 432، ويار)ه دگرديم يافتراق رانت بروز موجب نيزم قطعات نابرابر طيشرا و ياراض ينسب يابيمکان واقع در
 (.374: 3127، 3)ادل کنند استفاده خود ييدارا عنوانبه آن از و کرده آوريجمع را رانت مالکان تا دهديم را امکان نيا نيزم

 شد:ابميزير ، به شرح پژوهش اهداف اين توليد است، قابل ريغو به اين دليل که زمين محدود و  شده مطرح موارد به توجه با

ريزي شده، بافت فرسوده و محدوده اسکان در بافت برنامه نيزم کيتفک حاضر يهااستاندارد با موجود کيتفک کيفيت ارزيابي -3
 غيررسمي؛

در مورد کيفيت تفکيک زمين با وضعيت تفکيک  يعاد مردم و املاک صاحبان ان،يبنگاه کارشناسان، نظرات يهمبستگ سنجش -4
 هاي پژوهش؛شاخص اساس برد موجوزمين در وضع 

 اي زمين در فرآيند تفکيک زمين.مديريتي و ارزش منطقه –عوامل انساني  ريتأثارزيابي  -1

 ادبیات نظری

 تفکیک زمین

 ،يپورمحمد. )اندشده بيتصو که توسعه هايبرنامه و مقررات اساس بر يخصوص املاک بنديقطعه از است عبارت نيزم کيتفک
 جاديا يراستا در قدم نينخست عمل نيا باشد؛يم غيره و نيزم بر اتيمال ،يابيبازار جهت مقوله کي شيب نيمز کيفکت(. 319: 3134

 هاييکاربر تينها در. دارد قرار آن شده کيتفک نيزم تيفيک ريتأث تحت اجتماع کي تيشخص و فرم که يطورهب است، اجتماع کي
(. SWRPC, 2001: 1) است شده حاصل نيزم کيتفک نديفراطي  که ردگييم رراق ينيزم بر ،رهيغ و يصنعت ،يتجار ،يمسکون

 ردگييم صورت ترکوچک قطعات به بزرگ نيزم قطعه ميتقس هدف با که باشديم استاندارد يعمل نيزم کيتفک يطورکلبه
(Wickramasuriya & et al, 2011: 1675.) 

 

 

                                                      
1 Edel 
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 مقررات تفکیک زمین

که هنوز نيز در برخي مناطق وجود دارد پا به عرصه ظهور گذاشت.  33ات و وقايع در قرن يدهدت خيمقررات تفکيک زمين در پي بر
کردند تا خانه خود را در آن برپا سازند و يا مشغول به کار کشاورزي شوند؛ اما به زودي متوجه طوري که مردم زميني را خريداري ميبه

ها پول خود را دريافت کرده و به نقاط باشد؛ در اين بين فروشندهدسترس مي قابل يرغ يااند زير آب رفته و شدند زميني را که خريدهمي
گرفتند که در اين حين خريداران پول خود را از دست داده و باعث ثروتمند رفتند و همين فرايند فروش زمين را در پيش ميديگر مي

 :Dobbins, 2009)اي اندک حمايت کند کثير را در مقابل عده يادهع بود تابايد قانوني مي نيبنابرا ؛شدنداي اندک ميشدن عده

نمايد. ، کنترل ميخود با تمام جزئيات موردنظربندي خاطر منطقهبر روي اراضي باير را به وسازساختمقررات تفکيک زمين،  (.251
هاي تخصيص اراضي خصوصي براي اهداف هيوش و هانبندي، اصلاح خيابامقررات مذکور استانداردهايي براي اندازه قطعات و خيابان

-پيش بندي و خدمات عمومي راهاي زمين، الگوهاي خياباننمايد. همچنين تفکيک اراضي خصوصيات عمده کاربريعمومي تعريف مي

و مسير ها نياباه، خبندي شدقطعه هاوسيله آن زمينههايي هستند که بيک، روشکمقررات تف(. 24: 3127)اصغري زماني، نمايد بيني مي
 شود. بسياري ازشوند. با تفکيک اراضي شهر، طرح شهرها بر سطح زمين پياده و به واقعيت تبديل ميتأسيسات عمومي مشخص مي

اري از شود. بسي آيند که زمين شهر به قطعات مورد نظر تفکيکاند، هنگامي پديد ميبيني شدهعناصر شهري که در طرح کلي شهر پيش
 (.22: 3121)سعيدنيا،  شوندو مسير خطوط آب و فاضلاب نيز پس از تفکيک زمين مشخص ميها هکوچ ها،خيابان

 اشکال تفکیک زمین

که  .اي و روستاهاستمانند تقسيم زمين به دست مالکين يا دلالان زمين در مناطق حاشيه: شيوه غيررسمي تفکيک زمينالف( 

 .ورندآمي پديدرا  ي مجاور شهرهاهاي زيستي غيرقانونمجتمع

 است ممکن ثبتي، بودن تفکيک قانوني رغميعل. شودتفکيک قانوني يا تفکيک ثبتي خوانده مي: شيوه تفکيک رسمي زمينب( 
. نباشد طرح تأسيسات، مطابق استقرار محل و معابر و هاخيابان و نپذيرد انجام استانداردهاي شهرسازي و اصول مطابق زمين تفکيک

 با که وجود آمده به شهرها در نامناسبي مناطق تفصيلي، طرح بدون ثبتي هايبا تفکيک شهري جديد يهاتوسعه از ريبسيا در که چنان
 (.29: 3121)سعيدنيا، دارد  مغايرت شهرسازي اصول

 پیشینه تحقیق

قالب بررسي در  صرف طور بهداخلي  هايدهد که توجه به مقوله تفکيک زمين در حوزه پژوهشبررسي پيشينه پژوهش نشان مي
هاي اندک به مبحث تفکيک زمين هاي خارجي، با استفاده از شاخصباشد و در تعداد معدودي از پژوهشابعاد حقوقي و قانوني آن مي

 باشد.در تفکيک زمين، تفاوت پژوهش حاضر مي رگذاريتأثهاي متعدد پرداخته شده است. بدين جهت استفاده از شاخص

 های داخلیشپژوه

صورت به "ريزي شهري ايرانبرنامه تفکيک، افراز و مقررات و قوانين آن در"اي تحت عنوان (، در مطالعه3124عابديني )و  ارييز
 اند.گذاري اراضي شهري بيان کردهتوصيفي مقوله تفکيک و افراز را در روند قانون

را مشکلات حقوقي که قوانين تفکيک دارند  "هار شهراز دافر بررسي تفکيک و"(، در مطالعه خود با عنوان 3122نژاد و زندوي )حاتمي
 اند.دانسته ضروريرا  اصلاح قوانين مربوط به تفکيک و افراز نياز به بازنگري ودر آخر  و دانداده کنکاش قراربررسي و  مورد
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اند نشان داده "زديشهر  يکيزيف ختارو افراز در سا کينقش قانون تفک يبررس" (، در مطالعه خود با عنوان3133و مودت ) پورصفائي
و  يو افراز در اثر کهنگ کيآن خود قانون تفکي در پ و و افراز کيتفک جهيدر نت يدر محلات، تکه پاره بودن اراض نيزم يرهاساز که

 شده است.خواران  نيزم ييسودجو ها وسازمان يموجب سردرگم ،اصول از يمشخص نبودن بعض

 خارجی هایپژوهش

تغييرات  "، تانزانيا4مروتفکيک زمين و تغيير کاربري اراضي در نواحي سکونتگاهي مرزي منت"در مطالعه خود با عنوان  ،(7334) 3ودا
وجود آمده در الگوهاي کاربري اراضي خانوارهاي خاص را شناسايي کرده و همچنين تغييرات را در رابطه با تفکيک زمين مورد آزمون به

به شروع در جهت معکوس  نياستفاده از زم يو الگو متوقف شده هاباغخانه هيکه گسترش اول دهدنشان ميه لعطام نيااست.  دهقرار دا
 وقوع پيوسته است.شهري نموده است؛ و اين فرآيند در طول تفکيک زمين بهباز  يفضاها توسعه

با  "افيايي براي قطعات زمينات جغرطلاعتم اي مبتني بر سيسشاخص شکل"( در مطالعه خود با عنوان 4731aو همکاران ) 1دمتريو
مبتني بر سامانه اطلاعات جغرافيايي  7نيزم قطعهدر آناليز شکلي، شاخص شکل  9فراکتال و بعد ييفضا فرم، فاکتور 2شکل بررسي شاخص

 اند.را براي سنجش منظم بودن قطعات زمين مطرح کرده

 "سازي اراضيهاي يکپارچهکلي قطعه زمين براي استفاده در طرحص ششاخ"خود با عنوان  ( در پژوهش4731bدمتريو و همکاران )
اند و منظم بودن قطعات مورد بررسي قرار داده اساس بر نيزم قطعهفراکتال را با شاخص شکل  و بعد ييفضا فرمشکل، فاکتور  شاخص

 ند. ابندي نمودهنسبت طول به عرض قطعات زمين، نتايج را طبقه هيپا بر

 "ريزي در مادرشهر بنينارزيابي انطباق تفکيک زمين غيررسمي با قانون برنامه"در مطالعه خود تحت عنوان  ،(7473) 4آقيسي
است. جهت  و با حداقل استانداردهاي تاييد شده مقايسه کرده آوري کردهمساحت قطعات تفکيک شده را از چهار واحد همسايگي جمع

هاي تفکيک شده در دهد که مساحت زمينده است. نتايج اين آزمون نشان ميده کرستفاقل ااز تست تي مستها داده ليوتحلهيتجز
 باشد.ريزي داراي انطباق ميتفکيک غيررسمي با قانون برنامه

 متغیرهای پژوهش

 مساحت قطعه زمین کاربری مسکونی و تجاری

يعني  خاص شرايط به توجه ؛ و باباشدميبع رمرتم 349مسکوني  حداقل تفکيک زمين براي کاربريدر طرح تفصيلي شهر تبريز، 
: 3134گردد. )شهرداري تبريز، مي تعيين مترمربع 397فرسوده  بافت و غيررسمي اسکان محدوده در حداقل اين قطعات، ريزدانه بودن

44.) 
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سطح  ينبه امربوط  مساحت طبقه پنجکاربري تجاري در سطح عملکردي محله، در  تيمطلوب عدمجهت تشخيص مطلوبيت و 
 دهد.هاي مذکور را نشان ميبندي مساحت کاربري( طبقه3بندي گرديد. جدول )عملکردي طبقه

 های مسکونی و تجاری در پژوهش حاضربندی مساحت کاربری: طبقه1جدول 

 مساحت کاربري تجاري به متر مساحت کاربري مسکوني به متر 

 پايين به 2 به پايين 97 نامطلوب کاملاً

 2الي  2 97الي  377 لوبنامط

 2الي  34 377الي  397 متوسط

 34الي  37 397الي  477 مطلوب

 37الي  47 به بالا 477 کاملاً مطلوب

 و نگارندگان. 3134تبريز،  شهر يکپارچه تفصيلي طرح و معماري؛ مطابق شهرسازي مقررات و ضوابط منبع: برگرفته از شهرداري تبريز، اهم

 چندبری

بوده و فصل مشترک  جوارهمهاي جغرافيايي با معبر ام يا قسمتي از محيط عرصه ملک که در يکي از جهتماز تاست بر عبارت 
 (.37: 3137زاده، داشته باشند )عباس

(، 4( تا قطعات يک بر )3نامطلوب ) کاملاًجهت سنجش اين متغير، طبقات در پنج طبقه مشخص گرديد. قطعات محصور در بلوک از 
 .بندي گرديد( طبقه9) مطلوب کاملاً چهاربر( و قطعات 2(، قطعات سه بر )1) و برقطعات د

 جهت استقرار قطعه زمین

بندي شد. قطعاتي که در مسئله نورگيري طبقه اساس برهاي قرارگيري قطعات مسکوني براي عملياتي کردن اين شاخص، جهت
ترين نحوه استقرار قرار باشد، در نامطلوبوضعيت شرقي يا غربي مي ه درتي کترين و قطعاجنوبي قرار دارد، مطلوب - يوضعيت شمال

صورت ترکيبي با عنوان شاخص جهت و چندبري قطعه زمين باشد که از شاخص جهت و بر قطعه زمين بهگيرند. لازم به ذکر ميمي
 در نظر گرفته شد. بمطلو کاملاًجنوبي است،  -بوده و شمالي  چهاربراستفاده شد. براي نمونه قطعه زميني که 

 انحناء قطعه زمین

در اين پژوهش  .شودمي اجرا ضوابطي مشخص ها باقطعات بلوک نبش در عابرين براي مناسب ديد ايجاد جهت و يا انحناء پخي
که جهت بررسي قطعات زمين کاربري مسکوني و تجاري از منظر اين شاخص، دو حالت بدين صورت مشخص شد؛ قطعات نبش بلوک 

 (  اختصاص داده شد.4باشد، کاملامطلوب )( و قطعاتي که در نبش بلک بوده و داراي انحناء مي3نامطلوب ) کاملاًباشد، انحناء مي بدون

 عرض و عملکرد معبر

جهت بررسي مطلوبيت و عدم مطلوبيت معابر کاربري مسکوني از دو حالت استفاده شد؛ نخست مطلوبيت طول به عرض معبر و 
عملکرد معبر مورد سنجش قرار گرفت. در ادامه مطلوبيت معبري که کاربري مسکوني در آن قرار گرفته  اساس بر آنض عرت مطلوبي

 نامطلوب در نظر گرفته شد. کاملاًباشد، اصلي  کيدرجهمثال اگر معبر کاربري مسکوني از نوع شرياني  عنوانبهبررسي گرديد؛ 

 -اي اي، ناحيهکاربري را نسبت به مساحت آن در سه سطح عملکردي محلهين ، ايجهت تشخيص مطلوبيت معابر کاربري تجار
عنوان بندي گرديد. بهنامطلوب طبقه کاملاًتا  مطلوب کاملاًبندي کرده و با توجه به عملکرد آن، نوع دسترسي از اي و شهري طبقهمنطقه
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ترسي براي آن دسترسي محلي است. در گام بعدي مطلوبيت سد ينترباشد، مطلوباي مثال اگر سطح عملکردي کاربري تجاري، محله
 .عرض معابري که کاربري تجاري در آن واقع شده مورد سنجش قرار گرفت

 شکل قطعه زمین

استفاده شد. در اين شاخص که بعد  3جهت تشخيص شکل قطعات زمين يا به عبارتي ميزان منظم بودن قطعات از بعد فراکتال
تر است؛ و هر چه منظم موردنظرتر باشد، شکل دست آمده يک و يا به يک نزديکگيرد، هرچه ميزان عدد بهمي رقرا 4و  3فراکتال بين 

باشد برابر با محيط شکل مي برابر با مساحت و  گردد. در فرمول زير، شود از منظم بودن آن کاسته ميتر ميکه به دو نزديک
(Demetriou et al, a2013: 864.) 

 

 نسبت طول به عرض قطعه زمین

استفاده شد. اين فاکتور يکي از  4جهت تشخيص مطلوب يا نامطلوب بودن نسبت طول به عرض قطعه زمين از فاکتور فرم فضايي
 :Demetriou et al. b2013کند )مساحت و محيط شکل استفاده مي مؤلفهباشد که بدين امر از دو هاي فشردگي شکلي ميشاخص

 ,.Demetriou et al. 2014: 168 & Gonzalez et alباشد )برابر با محيط شکل مي برابر با مساحت و  (. در فرمول زير، 2

2004: 35-36.) 

 

 های سازگار و ناسازگارفاصله از کاربری

 277رت مورد سنجش قرار گرفته است: فاصله از فضاي سبز در ن صوهاي سازگار و ناسازگار بديدر پژوهش حاضر فاصله از کاربري
(. Thompson, 2010 و Kulinkina et al, 2015در نظر گرفته شد ) مطلوب کاملاًتر متر و پايين 377نامطلوب و  کاملاً متر به بالا 

ر نظر گرفته شد. فاصله از تجهيزات د طلوبم اًملکامتر به بالا  277نامطلوب و  کاملاًتر متر و پايين 377فاصله از کاربري نظامي در 
تر متر و پايين 477در نظر گرفته شد. فاصله از گورستان در  کاملاً مطلوبمتر به بالا  477نامطلوب و  کاملاًتر متر و پايين 97شهري در 

نامطلوب و در  کاملاًتر پايينمتر و  477ر ري دامدادر نظر گرفته شد. فاصله از مرغداري و د کاملاً مطلوبمتر به بالا  277نامطلوب و  کاملاً
 (.3137هاي شوراي اسلامي، در نظر گرفته شد )مرکز پژوهش کاملاً مطلوبمتر به بالا  277

 روش تحقیق

آوري داده باشد. جهت جمعتطبيقي مي - يروش تحليل لحاظ بههاي کاربردي است؛ و پژوهش حاضر به لحاظ ماهيت از نوع پژوهش
جامعه آماري در  عنوانبهعدد  477هاي موجود به تعداد گيري، بلوکشد. جهت انجام نمونه گرفته بهرهامه ابزار پرسشن ني باميداروش از 

 9درصد و ضريب خطاي  39نمونه در سطح اطمينان  422با استفاده از فرمول کوکران،  که منطقه يک شهر تبريز در نظر گرفته شده
باشد، از فرمول کوکران اصلاحي دقيق و منطبق بر دنياي واقعي نمي کاملاً اري موجود ه اينکه جامعه آمجه با تودرصد برآورد گرديد. ب

                                                      
1 Fractal Dimension 
2 Arial Form Factor 
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جامعه  عنوانبهبلوک  377در منطقه سه نيز باشد. بلوک مي 191 موردمطالعهجهت تعديل اين امر استفاده گرديد. در اين صورت نمونه 
جهت انتخاب  نمونه برآورد گرديد. عنوانبهبلوک  127کران اصلاحي ول کوکران و کومز فرده ابا استفا که آماري در نظر گرفته شده

تصادفي باشد.  کاملاً نمونه،  عنوانبهها استفاده شد، تا انتخاب بلوک 3نتاز ابزار فيش ArcMap 10.4افزار ها بر روي نقشه در نرمبلوک
ه از وضعيت تفکيک زمين در نمونه انتخاب شده، با استفاده براي گردآوري دادد. دهيرا نشان م موردمطالعههاي ( پراکنش بلوک3شکل )

 و دگردي موردمطالعههاي استخراج شده از ادبيات و پيشينه موضوع، اقدام به ساخت پايگاه اطلاعاتي براي مناطق از شاخص
اسان، بنگاهيان و صاحبان املاک ه گروه کارشناز سنجي لازم صورت گرفت. در ادامه با طراحي پرسشنامه، جهت نظرس يهاليوتحلهيتجز

هاي مشاهده شده با نظرات سه طيف مذکور اقدام گرديد. پرسشنامه ها و نامطلوبيتراستايي بين مطلوبيتو مردم عادي به بررسي هم
 2با اي ل، ارزش منطقهاوئس 2وال، دسترسي با ئس 2مساحت، تناسب و شکل با  يهامؤلفههاي هندسي با طراحي شده در قالب شاخص

صورت اعتبار صوري تايي طراحي گرديد. اعتبار سئوالات بهوال در چارچوب طيف ليکرت پنجئس 2مديريتي با  - يوال و شاخص انسانئس
 يلت کصوربرآورد گرديد. جهت بررسي پايايي پرسشنامه از آنجايي که به جهت نظرسنجي طراحي گرديده بود، ضريب آلفاي کرونباخ به

باشد. جامعه آماري جهت تعيين نمونه براي نظرسنجي را مجموع جمعيت مي 47/7 قبولقابلبرابر با ضريب  که دبراي آن برآورد گردي
 9درصد و ضريب خطاي  39دهد که با استفاده از فرمول کوران در سطح اطمينان نفر تشکيل مي 222343منطقه يک و سه برابر با 

باشد که به دليل عدم همکاري مناسب بنگاهيان در تکميل پرسشنامه، تعداد کمي مي شد. لازم به ذکر آوردي برنفر 122درصد، نمونه 
تک متغيره ويلکاسکون، ضريب همبستگي اسپيرمن،  از آزمون آوري گرديد. جهت تحليل پرسشنامهنسبت به دو گروه ديگر جمع

 شد. دهفاستا SPSS 24افزار کروسکال واليس و يومن ويتني در نرم

 

 

 در سطح منطقه یک و سه موردمطالعههای قشه پراکنش بلوک: ن1شکل 

 موردمطالعهمحدوده 

، وجود موردمطالعهمحدوده  عنوانبهباشد؛ علت انتخاب اين دو منطقه اين پژوهش مي موردمطالعهنمونه  عنوانبهمناطق يک و سه 
 باشد.سوده و محدوده اسکان غيررسمي ميفرده، ريزي شسه بافت برنامه

موقعيت قرارگيري  لحاظ بهباشد؛ هکتاري آن مي 3971منطقه شهري تبريز به لحاظ مساحت  37طقه يک هفتمين منطقه در بين من
درصد از  9/7 حدود(، 3139)مرکز آمار ايران،  3139جمعيت در سال  432724در شمال تبريز واقع شده است. اين منطقه با  نيز حدوداً

                                                      
1 Fishnet 

 یک منطقه منطقه سه
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درصد تشکيل  31/27درصد( با  39تا  9)شيب  هموار مهيناي از مساحت آن را اراضي د. بخش عمدهشومساحت شهر تبريز را شامل مي
 (.94: 3137دهد )مهندسان نقش محيط، مي

موقعيت قرارگيري  لحاظ به باشد؛هکتاري آن مي 4432منطقه شهري تبريز به لحاظ مساحت  37منطقه سه چهارمين منطقه در بين 
درصد از کل پهنه شهر  1/33(، 3139)مرکز آمار ايران،  3139جمعيت در سال  443242ع شده است. اين منطقه با نيز در جنوب تبريز واق

شکل (. 97-94: 3137گردد )مهندسان نقش محيط، درصد از کل منطقه را شامل مي 7/22است. اراضي هموار و کم شيب  برگرفتهرا در 
 دهد.نمايش مي ر تبريزموقعيت اين مناطق را در پهنه شه( 4)

 

 
 : نقشه موقعیت منطقه یک و سه در شهر تبریز2شکل 

 های تحقیقیافته

 دهد که شاخص( آمده، نشان مي4بررسي وضعيت تفکيک اراضي براي کاربري مسکوني در سطح نمونه که نتايج آن در جدول )
است. در اين بين  بين متوسط تا مطلوب واقع شدهدر وضعيت  ييفضا فرمو فاکتور  مطلوب کاملاً  ب تافراکتال در وضعيت بين مطلو

باشد. شاخص جهت قطعه زمين نيز ها مينسبت به بقيه بافت 4/1تري با ميانگين محدوده اسکان غيررسمي منطقه سه در وضعيت پايين
در وضعيت نامطلوب قرار دارد. باشد. از لحاظ انحناء قطعات هر دو منطقه مي 1ن با ميانگي حدوداًدر وضعيت متوسط براي هر دو منطقه، 

ريزي شده منطقه يک باشد. به لحاظ شاخص مساحت، بافت برنامهتنها بافت فرسوده از نظر اين شاخص نزديک به وضعيت متوسط مي
يت بين نامطلوب و متوسط واقع شده است. وضع ه دردر وضعيت نزديک به مطلوب قرار دارد. محدوده اسکان غيررسمي در هر دو منطق

هاي کله و زمينباشد. در اين شاخص قطعات دواخص ترکيبي جهت و چندبري نيز براي قطعات در هر دو منطقه در وضعيت متوسط ميش
ربري مسکوني ه کابت بجنوبي در وضعيت مطلوب در نظر گرفته شده است. بررسي وضعيت مطلوبيت معابر نس تيموقعچهاربر و سه بر با 

مذکور، عدم استاندارد بودن معابر به جهت  يهابافتدر مورد معابر در  موردتوجهلوبيت آن دارد. مسئله در هر دو منطقه، نشان از مط
 سازد.ناکارآمدي معابر را آشکار مي که باشدها ميعرض آن
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 سههای وضع موجود کاربری مسکونی در منطقه یک و : میانگین2جدول 

 منطقه سه منطقه یک 

 بافت فرسوده اسکان غيررسمي ريزي شدهبافت برنامه بافت فرسوده اسکان غيررسمي يزي شدهربافت برنامه متغير

 4/2 2/2 2/2 2/2 7/2 4/2 شاخص فراکتال

 4/1 4/1 7/1 2/1 4/1 2/1 شاخص فرم فضايي

 3/4 3/4 4/1 1 2/4 1 جهت قطعه زمين

 3/3 3 4/3 2/3 3 1/3 انحناء

 2/1 4/4 1/1 9/1 9/4 3/1 مساحت

 1 1 4/1 3/1 1 3/1 و چندبريجهت 

 2/2 2/2 7/2 4/2 2/2 9/2 عملکرد معبر

 1/3 2/3 9/3 9/3 4/3 7/3 عرض معبر

دهد که گردد، نشان مي( مشاهده مي1بررسي وضعيت تفکيک اراضي براي کاربري تجاري در سطح نمونه که نتايج آن در جدول )
باشد. فاکتور فرم فضايي نيز در وضعيت نزديک به مي مطلوب کاملاًمطلوب تا  طعات تفکيکي از لحاظ شاخص فراکتال بينيت قوضع

باشد. بررسي در وضعيت متوسط همانند کاربري مسکوني مي حدوداًمطلوب واقع شده است. شاخص جهت قطعات براي کاربري تجاري 
ي، قطعات تجاري براي هر دو منطقه در وضعيت لوب براي کاربري تجاري دارد. از لحاظ مساحتنامط کاملاًانحناء قطعات نشان از وضعيت 
در اين زمينه، مطلوبيت مساحت کاربري تجاري نسبت به مساحت کاربري مسکوني در محدوده  توجهقابلنزديک به مطلوب است. نکته 

لکرد معبر با کاربري باشد. به لحاظ مطلوبيت عمکاربري تجاري ميبه  نشان از توجه ويژه از نظر مساحتي که باشداسکان غيررسمي مي
باشيم؛ از اين جهت وضعيت براي مي معبر براي کاربري مسکوني عملکردتري از مطلوبيت نسبت به مطلوبيت تجاري، شاهد درجه پايين

-نامطلوب بودن عرض معابر را نشان مي نطقهباشد. بررسي مطلوبيت عرض معابر در هر دو مکاربري تجاري بين متوسط تا مطلوب مي

-براي کاربري تجاري نيز شاهد ناکارآمدي معابر مي در حالت کليريزي شده از اين جهت در وضعيت متوسط است. بافت برنامه دهد.

 باشيم.

 های وضع موجود کاربری تجاری در منطقه یک و سه: میانگین3جدول 

 منطقه سه منطقه یک 
 بافت فرسوده اسکان غيررسمي ريزي شدهبرنامهبافت  بافت فرسوده اسکان غيررسمي يزي شدهرمهبافت برنا متغير

 4/2 4/2 4/2 2/2 7/2 4/2 شاخص فراکتال

 2/1 3/1 2/1 3/1 4/1 4/1 شاخص فرم فضايي

 4/1 4/4 3/4 3/1 3/1 1 جهت قطعه زمين

 3 3/3 3/3 3 3 4/3 انحناء

 2/1 2/1 7/1 4/1 4/1 2/1 مساحت

 2/1 2 1/1 2/1 2/1 3/1 لکرد معبرعم

ت عرض مطلوبي
 معبر

3/4 4 4 2/4 3/3 1/4 

هاي سازگار و ناسازگار با کاربري مسکوني نشان داد که وضعيت بافت و فواصل استاندارد از کاربري اهيجوارمهها، بررسي دسترسي
 و دباشميدر وضعيت بين متوسط و مطلوب  7/1ا ميانگين مي بنظا - يهاي ادارشده از جهت دوري و نزديکي به کاربريريزيبرنامه

هاي ديگر در اين بافت نيز در وضعيت در وضعيت نزديک به متوسط قرار دارد. فواصل از کاربري 4/1براي تجهيزات شهري با ميانگين 
در  1/1هيزات شهري با ميانگين ز تجنيز از جهت فاصله ا يررسميغ اسکانباشد. محدوده مي مطلوب کاملاً بين مطلوب تا نزديک به 

باشد. مي 9از جهت فاصله از مرغداري با ميانگين  مطلوب کاملاًباشد. همچنين اين محدوده در وضعيت ه متوسط ميوضعيت نزديک ب



00  42ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه 

 

ل در فواصباشد. نتايج تفصيلي در وضعيت نزديک به متوسط مي 1/1بافت فرسوده منطقه يک از لحاظ فاصله از گورستان با ميانگين 
 باشد.مي مشاهدهقابل( 2جدول )

 رجه مطلوبیت کاربری مسکونی به لحاظ دسترسی و دوری نزدیکی در منطقه یک: د4جدول 

 نظامی - یادار تجهیزات شهری فضای سبز مرغداری گورستان  

 ريزي شدهبافت برنامه
 7/1 4/1 2 4/2 7/2 ميانگين

 4/3 1/3 4/7 3/3 2/7 انحراف معيار

 يررسميان غاسک
 9/2 1/1 4/2 9 7/2 ميانگين

 3/7 1/3 2/7 7 2/7 ارانحراف معي

 بافت فرسوده
 4/1 9/1 2/2 9/2 1/1 ميانگين

 1/3 3/3 7/7 2/7 4/3 انحراف معيار

زات تجهيريزي شده به لحاظ فاصله از براي کاربري تجاري از جهت دوري، نزديکي و دسترسي نشان از اين امر دارد که بافت برنامه
از تجهيزات  فاصلهباشد. محدوده اسکان غيررسمي نيز در اين منطقه به لحاظ سط ميدر وضعيت نزديک به متو 3/4شهري با ميانگين 
از گورستان و تجهيزات  باشد. بافت فرسوده منطقه يک نيز به لحاظ فاصلهدر وضعيت نزديک به نامطلوب مي 1/4شهري با ميانگين 

 باشد.مي مشاهدهقابل( 9ل )فواصل در جدو يليتفصه متوسط قرار دارد. نتايج يک بشهري در وضعيت نزد

 : درجه مطلوبیت کاربری تجاری به لحاظ دسترسی و دوری نزدیکی در منطقه یک5جدول 

 نظامی - یادار تجهیزات شهری فضای سبز مرغداری گورستان  

 ريزي شدهبافت برنامه
 1/1 3/4 4/2 1/2 7/2 ميانگين

 1/3 1/3 7/7 3 2/7 اف معيارانحر

 اسکان غيررسمي
 1/2 1/4 4/2 9 4/2 نگينميا

 3 1/3 2/7 7 7/7 انحراف معيار

 بافت فرسوده
 3/1 1/1 2/2 2/2 2/1 ميانگين

 1/3 1/3 7/7 3 3/3 انحراف معيار

شده به لحاظ فاصله از فضاي سبز با ريزيهاي مورد پژوهش نشان داد که بافت برنامهبررسي منطقه سه به لحاظ فواصل از کاربري
 کاملاً در وضعيت بين نامطلوب و  9/3باشد. محدوده اسکان غيررسمي نيز با ميانگين در وضعيت نزديک به نامطلوب مي 4/4ميانگين 

فواصل در  يليتفص باشد. نتايجنامطلوب به لحاظ فاصله از فضاي سبز است. همين امر در بافت فرسوده براي کاربري مسکوني صادق مي
 است. مشاهدهقابل( 7جدول )

 درجه مطلوبیت کاربری مسکونی به لحاظ دسترسی و دوری نزدیکی در منطقه سه: 6جدول 

  
فضای 

 سبز
 تجهیزات شهری گورستان مرغداری نظامی - یادار

 ريزي شدهبافت برنامه
 2 1/2 4/2 1/2 4/4 ميانگين

 4/3 3 4/7 3 1/3 انحراف معيار

 يررسميان غاسک
 3/2 4/2 9 4/2 9/3 ميانگين

 2/7 4/3 7 3 3/7 انحراف معيار

 بافت فرسوده
 3/2 1/2 2/2 3/1 4/3 ميانگين

 3/7 3 2/7 4/3 4/7 انحراف معيار



  41  نيعرصه زم نفعانيو ذ کيتفک هاياز منظر شاخص يو تجار يمسکون ياراض کيتفک يابيارز

 

از  ريزي شده به لحاظ فاصلههاي مورد پژوهش براي کاربري تجاري در منطقه سه نشان داد که بافت برنامهبررسي فواصل از کاربري
در وضعيت  9/3. فاصله از فضاي سبز براي محدوده اسکان غيررسمي با ميانگين باشددر وضعيت نامطلوب مي 3/3فضاي سبز با ميانگين 

نامطلوب به لحاظ فاصله از فضاي  کاملاً در وضعيت نزديک به  4/3باشد. بافت فرسوده نيز با ميانگين نامطلوب مي کاملاً بين نامطلوب و 
 يليتفصباشد. نتايج حاظ فاصله از تجهيزات شهري ميمطلوب به ل کاملاًدر وضعيت  9مچنين اين بافت با ميانگين د. هباشسبز مي

 باشد.مي مشاهدهقابل( 4فواصل در جدول )

 : درجه مطلوبیت کاربری تجاری به لحاظ دسترسی و دوری نزدیکی در منطقه سه7جدول 

  
فضای 

 سبز
 تجهیزات شهری ستانگور مرغداری نظامی - یادار

 ريزي شدهبافت برنامه
 3/2 1/2 7/2 3/2 3/3 ميانگين

 4/3 3/7 2/7 3/3 1/3 انحراف معيار

 اسکان غيررسمي
 3/2 2/2 9 4/2 9/3 ميانگين

 2/7 3 7 3/7 3/7 انحراف معيار

 بافت فرسوده
 9 9/2 2/2 4/1 4/3 ميانگين

 7 3/7 2/7 2/3 7/7 انحراف معيار

 

 وصیفی پرسشنامهای تهیافته

نفر را با  492درصد زنان و  2/14نفر را با  347شونده، پرسش 122دهد که از بين يهاي توصيفي حاصل از پرسشنامه نشان ميافته
نفر  39نفر کارشناس،  24باشد: در منطقه يک، شوندگان در سه طيف بدين شرح مياند. پراکنش پرسشدرصد مردان تشکيل داده 4/74

نفر صاحب املاک و مردم عادي  373نفر بنگاهي و  39ناس، نفر کارش 23و مردم عادي. در منطقه سه،  املاک صاحباننفر  37 هي وبنگا
باشد که نشان از عدم نرمال بودن جامعه دارد. اجراي آزمون مي 3/2و انحراف معيار  7/13شوندگان برابر با باشد. ميانگين سني پرسشمي

 باشد.يشاهدي بر اين امر م 79/7داري ز به دليل پايين بودن سطح معنيني 3کلموگروف اسميرنوف

 های مربوط به آزمون همبستگییافته

است با نظر سه طيف مذکور  دادهرخجهت تطبيق آنچه در وضعيت موجود با بررسي متغيرهاي پژوهش که در سطح منطقه يک و سه 
نظرات مبستگي اسپيرمن استفاده شد. در مورد قضاوت براي قوت همبستگي از ههاي پژوهش به جهت عدم نرمال بودن توزيع شاخص

را ضعيف،  4/7از  ترنييپاها ضريب همبستگي و همکاران استفاده شده است، آن 4در پژوهش حاضر از نظر بريس که مختلفي وجود دارد
 (.Brace et al., 2012: 143اند )را قوي در نظر گرفته 4/7را متوسط و بالاي  7/7و  1/7بين 

هاي به عمل آمده در جهت مثبت بوده و ين امر تنها در تعداد اندکي از همبستگيشود، نتايج ا( مشاهده مي2به شکلي که در جدول )
هاي پژوهش باشد: آنچه که در وضعيت موجود در ارتباط با شاخصباشد. به عبارتي همبستگي مثبت نشانگر اين امر ميدار ميمعني

ها در پژوهش حاضر اشاره هايي که به نتايج آنهمبستگي راستا با نظرهاي سه طيف مورد پژوهش است. علاوه بر اينت، هماس هدادرخ

                                                      
1 Kolmogorov–Smirnov 
2 Brace 
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داري مفروض پژوهش حاصل نشده است. همبستگي معکوس در اينجا نگرديده است، يا در حالت معکوس بوده و يا ضريب معني
 باشد.هاي پژوهش با نظر سه طيف مذکور ميبر مبناي شاخص شده راستايي وضعيت مشاهدهعدم هم دهندهنشان

 

 

 : نتایج آزمون همبستگی برای منطقه یک8ل جدو

 داریمعنی ضریب همبستگی گروه بافت کاربری -ر معیا 

ک
منطقه ی

 

 73/7 3/7 کارشناسان ريزي شدهبرنامه سکونيم -ل فراکتا

 74/7 24/7 سانکارشنا ريزي شدهبرنامه سکونيم - يفرم فضاي

 71/7 4/7 کارشناسان فرسوده سکونيم - يفرم فضاي

 73/7 3/7 کارشناسان اسکان غيررسمي سکونيم -ر عرض معب

 74/7 24/7 کارشناسان فرسوده سکونيم -ر عرض معب

 74/7 24/7 کارشناسان ريزي شدهبرنامه جاريت -ر عرض معب

 774/7 34/7 نبنگاهيا ريزي شدهبرنامه سکونيم -ت مساح

 73/7 3/7 و مردم عادي صاحبان املاک ريزي شدهبرنامه سکونيم -ت مساح

 - 3 و مردم عادي ملاکصاحبان ا ريزي شدهبرنامه جاريت -ت مساح

سه
منطقه 

 

 73/7 4/7 کارشناسان ريزي شدهبرنامه سکونيم -ت مساح

 72/7 24/7 کارشناسان ريزي شدهبرنامه جاريت -ت مساح

 74/7 7/7 کارشناسان فرسوده جاريت - تساحم

 73/7 3/7 کارشناسان ريزي شدهبرنامه سکونيم - لافراکت

 74/7 34/7 کارشناسان ريزي شدهبرنامه ونيسکم - يفرم فضاي

 73/7 1/7 کارشناسان فرسوده سکونيم - يفرم فضاي

 74/7 1/7 کارشناسان فرسوده سکونيم -ر عرض معب

 774/7 34/7 بنگاهيان ريزي شدهبرنامه يسکونم -ل فراکتا

 774/7 34/7 و مردم عادي ملاکصاحبان ا اسکان غيررسمي جاريت -ت مساح

 73/7 3/7 و مردم عادي ملاکصاحبان ا ريزي شدهبرنامه سکونيم -ل فراکتا

 73/7 3/7 و مردم عادي ملاکصاحبان ا اسکان غيررسمي سکونيم -ل فراکتا

 73/7 24/7 و مردم عادي ملاکصاحبان ا فرسوده نيسکوم -ل فراکتا

 72/7 2/7 و مردم عادي ملاکصاحبان ا ريزي شدهبرنامه سکونيم - يفرم فضاي

اي زمين را در امر مديريتي و ارزش منطقه -هاي مورد پژوهش در منطقه يک و سه عوامل انساني جهت بررسي اين امر که آيا گروه
هاي مذکور اي ويلکاکسون، به جهت عدم نرمال بودن توزيع شاخصاند يا خير، از آزمون تک نمونهدانسته مؤثرتفکيک نامناسب زمين 

نمايد ارزش از پيش تعريف شده در مورد فرضيات عمل مي عنوانبهها، آزمون با استفاده از ميانه مجموعه دادهاستفاده شد. اين 
(Mangiafico, 208-209: 2016.) 

 که دهداي زمين نشان ميرا براي شاخص ارزش منطقه 72/7شوندگان در منطقه يک سطح معناداري براي پرسش زموننتيجه اين آ
بودن اين شاخص در امر تفکيک نامناسب از نظر سه طيف مذکور در منطقه يک به لحاظ  مؤثر نيبنابرا ؛باشدمي 79/7کمتر از مفروض 

 7/7مديريتي در سطح  - يشوندگان در منطقه سه نشان داد که شاخص عوامل انسانسشي پرگردد. بررسي همين امر برامي دييتأآماري 
مديريتي در امر تفکيک نامناسب از نظر  - يبودن شاخص عوامل انسان مؤثر نيبنابرا ؛است 79/7کمتر از مفروض  که باشددار ميمعني

 گردد.مي دييتأسه طيف مذکور در منطقه سه 
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ها وجود دارد، جهت تشخيص اين امر از آزمون اين شاخص ريتأثهاي مذکور از نظر تفاوت بين گروه تمالبا توجه به اينکه اح
باشد که کمتر از مفروض مي 773/7شوندگان منطقه يک برابر با آمده براي پرسش دستبهشد. سطح معناداري کروسکال واليس استفاده 

دست بهشوندگان منطقه سه سطح معناداري دهد. در بين پرسشنطقه را نشان ميين مها در اآزمون بوده و وجود تفاوت بين گروه 79/7
ها را از جهت اين آزمون بوده و وجود تفاوت بين گروه 79/7باشد که کمتر از مفروض مي 777/7از آزمون کروسکال واليس، برابر با  آمده

دهد، براي مشخص شدن اين امر از ا تفاوت را نشان نميمنش دهد. با عنايت بدين امر که آزمون کروسکال واليسشاخص نشان مي
 آزمون يومن ويتني استفاده شد.

ن يومن ويتني براي طيف کارشناسان و صاحبان املاک و مردم عادي، تفاوت نظر بين اين دو دار شدن آزمودر منطقه يک با معني
اي زمين را موثرتر بر ان در اين منطقه، عامل ارزش منطقهگاهي، طيف کارشناسان و بن9/1گروه آشکار گرديد، که با لحاظ ميانگين 

هاي بنگاهيان و صاحبان اند؛ اين آزمون در منطقه سه بين گروهدهتفکيک نامناسب نسبت به صاحبان املاک و مردم عادي ارزيابي کر
 4/1ها وجود دارد. که با لحاظ ميانگين ن گروهن ايعبارتي تفاوت نظر بيدار شد. بهاملاک و مردم عادي و بين کارشناسان و بنگاهيان معني

مديريتي را موثرتر بر تفکيک نامناسب در سطح منطقه  -يها عامل انسانبراي طيف کاشناسان و صاحبان املاک و مردم عادي اين گروه
 اند.سه نسبت به گروه بنگاهيان ارزيابي کرده

 اوتتف أمنش شدنمشخص: نتیجه آزمون یومن ویتنی جهت 9جدول 

 z تعداد گروه شاخص 
-دنبالهدو داری )معنی

 ای(

ک
ه ی

طق
من

 

 مينز ايارزش منطقه
24کارشناسان

2/7-7/7
39 بنگاهيان

 مينز ايارزش منطقه
24کارشناسان

9/1-7/7
37 صاحبان املاک و مردم عادي

 مينز ايارزش منطقه
39بنگاهيان

7/3-73/7
37م عاديمرد صاحبان املاک و

سه
ه 

طق
من

 

 مديريتي - يانسان
23کارشناسان

2/1-7/7
39 بنگاهيان

 مديريتي - يانسان
23کارشناسان

2/7- 7/7 
373 املاک و مردم عادي صاحبان

 مديريتي - يانسان
39بنگاهيان

2/1- 373صاحبان املاک و مردم عادي

 گیرینتیجه

هاي آن محدود بودن آن ويژگي نيترمهمر زندگي بشري نقشي برجسته برعهده داشته است. در اين بين يکي از ادوازمين در تمام 
 گيري بدان درگير کرده است. در اين راستا اهداف اين پژوهش عبارت بود از: ه تصميمريزان را در عرصباشد که برنامهمي

ريزي شده، بافت فرسوده و محدوده اسکان در بافت برنامه نيزم کيتفک ضرحا يهااستاندارد با موجود کيتفک کيفيت ارزيابي -3
در مورد کيفيت تفکيک زمين با وضعيت  يعاد مردم و املاک صاحبان ان،يبنگاه کارشناسان، نظرات يهمبستگ سنجش -4غيررسمي؛ 

اي زمين در مديريتي و ارزش منطقه –ي ارزيابي تاثير عوامل انسان -1هاي پژوهش؛ تفکيک زمين در وضع موجود براساس شاخص
 فرآيند تفکيک زمين.

( به 4الي  4هاي )وضع موجود که در جدول دست آمده ازهاي بههاي پژوهش براي هدف اول با توجه به ميانگيندر اين راستا يافته
معابر داراي اهميت زيادي است،  نقش ها اشاره شد، تفکيک نامطلوب قطعات زمين مسکوني و تجاري را آشکار کرد. در اين مسئله،آن
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در هر دو منطقه براي طوري که مشاهده شد نمايد. بهمي متأثرهاي قطعات را در حد قابل توجه هاي مختلف ويژگيکشيچرا که خيابان
قرار دارد  طلوبهاي مذکور با عملکرد معبر در وضعيت نامهاي مسکوني و تجاري، ميانگين شاخص عرض معبر و انطباق کاربريکاربري

 ها را نيز کاهش خواهد داد.که اين مسئله کيفيت دسترسي

با  قبولقابلراستايي براي شش مورد داراي همهاي پژوهش براي هدف دوم نشان داد که نظر کارشناسان در منطقه يک يافته
ستايي است. همچنين نظر صاحبان رامباشد. در منطقه سه نيز نظر اين طيف در هفت مورد داراي هوضعيت موجود تفکيک زمين مي

راستايي و مورد داراي همباشد. در منطقه يک نظر اين طيف در دراستايي مياملاک و مردم عادي نيز در اين منطقه در پنج مورد داراي هم
 د.باشنراستا با وضعيت موجود تفکيک زمين را دارا ميهم موردنظراست. گروه بنگاهيان نيز در هر دو منطقه در يک 

شوندگان در اي زمين و پرسششوندگان در منطقه يک شاخص ارزش منطقههاي پژوهش براي هدف سوم نشان داد که پرسشيافته
توان بيان کرد که مقوله چنين مي يعبارت بهاند. دانسته مؤثرمديريتي را در تفکيک نامناسب  - يعوامل انسانمنطقه سه نيز شاخص 

بخشي از  عنوانبهبر تفکيک زمين،  مؤثري مديريتي در کنار نبود راهکارهاي کارآمد و عدم وجود نظارت نساناي و شاخص اارزش منطقه
 باشد.مي موردمطالعهعوامل تفکيک نامناسب در محدوده 

يک تفک بر مؤثرتراي زمين را در منطقه يک، طيف کارشناسان و بنگاهيان، عامل ارزش منطقه 9/1با لحاظ ميانگين  اين برعلاوه 
و صاحبان املاک  کارشناساندر منطقه سه، طيف  4/1اند؛ با لحاظ ميانگين نامناسب نسبت به صاحبان املاک و مردم عادي ارزيابي کرده

 اند.بر تفکيک نامناسب نسبت به بنگاهيان ارزيابي کرده مؤثرترمديريتي را  -عادي شاخص عوامل انساني و مردم 
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