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چکیده
اکثر فعاليتهاي بشر بر روي زمين شکل ميگيرد و عاملي مؤثر در حيات بشري است .بر اين اساس هدف اصلي پژوهش ،ارزيابي تفکيک
اراضي مسکوني و تجاري از منظر شاخصهاي تفکيک زمين در منطقه يک و سه شهر تبريز ميباشد .پژوهش حاضر به لحاظ ماهيت کاربردي مي-
باشد که جهت جمعآوري داده از روش ميداني با ابزار پرسشنامه بهره گرفته شده است .ساخت پايگاه اطلاعاتي براي قطعات زمين ،بر مبناي شاخص-
هاي پژوهش در نرمافزار  ArcGIS 10.4صورت گرفت .جهت تجزيه تحليل دادههاي پرسشنامه از آزمونهاي آماري ويلکاکسون ،يومن ويتني،
کروسکالواليس و ضريب همبستگي اسپيرمن در نرمافزار  SPSS 24بهره گرفته شد .پرسشنامه طراحي شده در قالب شاخصهاي هندسي با
مؤلفههاي مساحت ،تناسب و شکل با  2سئوال ،دسترسي با  2سئوال ،ارزش منطقهاي با  2سوال و شاخص انساني  -مديريتي با  2سئوال در
چارچوب طيف ليکرت پنجتايي طراحي گرديد .اعتبار سئوالات بهصورت اعتبار صوري برآورد شد .پايايي پرسشنامه برابر با ضريب قابل قبول 7/47
بود .جامعه آماري را مجموع جمعيت منطقه يک و سه برابر با  222343نفر تشکيل ميدهد که با استفاده از فرمول کوکران در سطح اطمينان 39
درصد و ضريب خطاي  9درصد نمونه  122نفري برآورد شد .يافتههاي پژوهش نشان داد که بر اساس شاخصهاي تفکيک زمين ،کاربريهاي
مسکوني و تجاري داراي تفکيک نامناسب ميباشند که در اين مسئله نقش معابر پررنگتر از ساير موارد است .نتايج سنجش همراستايي نظرات
کارشناسان ،بنگاهيان ،صاحبان املاک و مردم عادي در مورد کيفيت تفکيک زمين با وضعيت آن در وضع موجود بر پايه شاخصهاي پژوهش ،نشان
داد که نظرات کارشناسان با بيشترين فراواني در شش مورد در منطقه يک و در هفت مورد در منطقه سه داراي همراستايي است .در ادامه بر اساس
نظرات سه طيف مذکور ،عامل ارزش منطقهاي زمين در منطقه يک و عامل انساني  -مديريتي در منطقه سه بهعنوان بخشي از عوامل مؤثر در
تفکيک نامناسب اراضي ارزيابي شد.

واژگان کلیدی :تفکيک اراضي ،زمين ،ارزش منطقهاي زمين ،مديريت شهري ،تبريز.

 .1دانشيار گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري ،دانشکده برنامه ريزي و علوم محيطي ،دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران (نويسنده مسئول)

Email:azamani621@gmail.com - Tel: 09143003822
 .2دانشيار گروه آموزشي برنامه ريزي شهري ،دانشکده برنامه ريزي و علوم محيطي ،دانشگاه تبريز ،تبريز  ،ايران
 .1کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه تبريز
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مقدمه

زمين در حيات بشري نقش پايهاي دارد؛ بهطوريکه از گذشته تا به امروز ،نقش خود را بهعنوان يکي از اساسيترين عوامل توليد در
حيات بشري ايفا نموده است .زمين داراي دو مفهوم متضاد ميباشد :اولاً ،زمين بهعنوان يک منبع طبيعي؛ دوما ،زمين بهعنوان نوعي
دارايي ،که در چارچوب مالکيت خصوصي ،کالا قلمداد ميشود و براي کسب منفعت و درآمد شخصي قابل تملک و خريدوفروش است
(سعيدنيا .)2-3 :3121 ،در اين بين ،برنامهريزي کاربري اراضي بهويژه تفکيک زمين در فرايند تصميمگيري براي نحوه استفاده از زمين و
تقسيم آن ،نقشي حياتي برعهده دارد .بدين جهت ،اين نوع برنامهريزي وضعيت محيط را تحت تأثير خود قرار داده و ميتواند باعث ايجاد
مزيتهاي مثبت و منفي گردد ( .)Metternicht, 2018: 3به بياني روشنتر ،تفکيک زمين با خيابانکشيهاي مختلف ،قطعات زميني
با اشکال و مزيتهاي مختلف ايجاد ميکند که اين امر باعث تمرکز و پخش درجههاي مختلفي از مطلوبيت و نامطلوبيتها در سطح
منطقه ميگرديد .به عبارتي ،عمل تفکيک زمين در مرحله اجرا ،قيمت زمين را تحت تأثير قرار ميدهد .در اين صورت قيمت برخي از
قطعه زمينها به سبب مزيتهاي به وجود آمده داراي ارزش بالا و برخي نيز داراي ارزش پايينتر خواهد بود ( .)Evans, 2004: 75در
اين حالت ميتوان از به ميان آمدن رانت ديفرانسيل سخن گفت که بر مبناي کيفيت زمينها متفاوت خواهد بود (.)Haila, 2016: 50
در واقع مکانيابي نسبي اراضي و شرايط نابرابر قطعات زمين موجب بروز رانت افتراقي ميگردد (هاروي .)3132 :432 ،بدين امر ،مالکيت
زمين اين امکان را ميدهد تا مالکان رانت را جمعآوري کرده و از آن بهعنوان دارايي خود استفاده کنند (ادل.)374 :3127 ،3
با توجه به موارد مطرح شده و به اين دليل که زمين محدود و غير قابل توليد است ،اهداف اين پژوهش ،به شرح زير ميباشد:
 -3ارزيابي کيفيت تفکيک موجود با استانداردهاي حاضر تفکيک زمين در بافت برنامهريزي شده ،بافت فرسوده و محدوده اسکان
غيررسمي؛
 -4سنجش همبستگي نظرات کارشناسان ،بنگاهيان ،صاحبان املاک و مردم عادي در مورد کيفيت تفکيک زمين با وضعيت تفکيک
زمين در وضع موجود بر اساس شاخصهاي پژوهش؛
 -1ارزيابي تأثير عوامل انساني – مديريتي و ارزش منطقهاي زمين در فرآيند تفکيک زمين.
ادبیات نظری
تفکیک زمین

تفکيک زمين عبارت است از قطعهبندي املاک خصوصي بر اساس مقررات و برنامههاي توسعه که تصويب شدهاند( .پورمحمدي،
 .)319 :3134تفکيک زمين بيش يک مقوله جهت بازاريابي ،ماليات بر زمين و غيره ميباشد؛ اين عمل نخستين قدم در راستاي ايجاد
يک اجتماع است ،بهطوري که فرم و شخصيت يک اجتماع تحت تأثير کيفيت زمين تفکيک شده آن قرار دارد .در نهايت کاربريهاي
مسکوني ،تجاري ،صنعتي و غيره ،بر زميني قرار ميگيرد که طي فرايند تفکيک زمين حاصل شده است (.)SWRPC, 2001: 1
بهطورکلي تفکيک زمين عملي استاندارد ميباشد که با هدف تقسيم قطعه زمين بزرگ به قطعات کوچکتر صورت ميگيرد
(.)Wickramasuriya & et al, 2011: 1675

Edel
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مقررات تفکیک زمین

مقررات تفکيک زمين در پي برخي تهديدات و وقايع در قرن  33که هنوز نيز در برخي مناطق وجود دارد پا به عرصه ظهور گذاشت.
بهطوري که مردم زميني را خريداري مي کردند تا خانه خود را در آن برپا سازند و يا مشغول به کار کشاورزي شوند؛ اما به زودي متوجه
ميشدند زميني را که خريدهاند زير آب رفته و يا غير قابل دسترس ميباشد؛ در اين بين فروشندهها پول خود را دريافت کرده و به نقاط
ديگر ميرفتند و همين فرايند فروش زمين را در پيش مي گرفتند که در اين حين خريداران پول خود را از دست داده و باعث ثروتمند
شدن عدهاي اندک ميشدند؛ بنابراين بايد قانوني ميبود تا عدهاي کثير را در مقابل عدهاي اندک حمايت کند ( Dobbins, 2009:
 .)251مقررات تفکيک زمين ،ساختوساز بر روي اراضي باير را بهخاطر منطقهبندي موردنظر خود با تمام جزئيات ،کنترل مينمايد.
مقررات مذکور استانداردهايي براي اندازه قطعات و خيابانبندي ،اصلاح خيابانها و شيوههاي تخصيص اراضي خصوصي براي اهداف
عمومي تعريف مينمايد .همچنين تفکيک اراضي خصوصيات عمده کاربريهاي زمين ،الگوهاي خيابانبندي و خدمات عمومي را پيش-
بيني مينمايد (اصغري زماني .)24 :3127 ،مقررات تفکيک ،روشهايي هستند که بهوسيله آن زمينها قطعهبندي شده ،خيابانها و مسير
تأسيسات عمومي مشخص مي شوند .با تفکيک اراضي شهر ،طرح شهرها بر سطح زمين پياده و به واقعيت تبديل ميشود .بسياري از
عناصر شهري که در طرح کلي شهر پيشبيني شدهاند ،هنگامي پديد ميآيند که زمين شهر به قطعات مورد نظر تفکيک شود .بسياري از
خيابانها ،کوچهها و مسير خطوط آب و فاضلاب نيز پس از تفکيک زمين مشخص ميشوند (سعيدنيا.)22 :3121 ،
اشکال تفکیک زمین

الف) شيوه غيررسمي تفکيک زمين :مانند تقسيم زمين به دست مالکين يا دلالان زمين در مناطق حاشيهاي و روستاهاست .که
مجتمعهاي زيستي غيرقانوني مجاور شهرها را پديد ميآورند.
ب) شيوه تفکيک رسمي زمين :تفکيک قانوني يا تفکيک ثبتي خوانده ميشود .عليرغم قانوني بودن تفکيک ثبتي ،ممکن است
تفکيک زمين مطابق اصول و استانداردهاي شهرسازي انجام نپذيرد و خيابانها و معابر و محل استقرار تأسيسات ،مطابق طرح نباشد.
چنان که در بسياري از توسعههاي جديد شهري با تفکيکهاي ثبتي بدون طرح تفصيلي ،مناطق نامناسبي در شهرها به وجود آمده که با
اصول شهرسازي مغايرت دارد (سعيدنيا.)29 :3121 ،
پیشینه تحقیق

بررسي پيشينه پژوهش نشان ميدهد که توجه به مقوله تفکيک زمين در حوزه پژوهشهاي داخلي به طور صرف در قالب بررسي
ابعاد حقوقي و قانوني آن ميباشد و در تعداد معدودي از پژوهشهاي خارجي ،با استفاده از شاخصهاي اندک به مبحث تفکيک زمين
پرداخته شده است .بدين جهت استفاده از شاخصهاي متعدد تأثيرگذار در تفکيک زمين ،تفاوت پژوهش حاضر ميباشد.
پژوهشهای داخلی

زياري و عابديني ( ،)3124در مطالعهاي تحت عنوان "تفکيک ،افراز و مقررات و قوانين آن در برنامهريزي شهري ايران" بهصورت
توصيفي مقوله تفکيک و افراز را در روند قانونگذاري اراضي شهري بيان کردهاند.
حاتمينژاد و زندوي ( ،)3122در مطالعه خود با عنوان "بررسي تفکيک و افراز در شهرها" مشکلات حقوقي که قوانين تفکيک دارند را
مورد بررسي و کنکاش قرار دادهاند و در آخر نياز به بازنگري و اصلاح قوانين مربوط به تفکيک و افراز را ضروري دانستهاند.
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صفائيپور و مودت ( ،)3133در مطالعه خود با عنوان "بررسي نقش قانون تفکيک و افراز در ساختار فيزيکي شهر يزد" نشان دادهاند
که رهاسازي زمين در محلات ،تکه پاره بودن اراضي در نتيجه تفکيک و افراز و در پي آن خود قانون تفکيک و افراز در اثر کهنگي و
مشخص نبودن بعضي از اصول ،موجب سردرگمي سازمانها و سودجويي زمين خواران شده است.
پژوهشهای خارجی

ودا ،)4733( 3در مطالعه خود با عنوان "تفکيک زمين و تغيير کاربري اراضي در نواحي سکونتگاهي مرزي منتمرو ،4تانزانيا" تغييرات
به وجود آمده در الگوهاي کاربري اراضي خانوارهاي خاص را شناسايي کرده و همچنين تغييرات را در رابطه با تفکيک زمين مورد آزمون
قرار داده است .اين مطالعه نشان ميدهد که گسترش اوليه خانهباغها متوقف شده و الگوي استفاده از زمين در جهت معکوس شروع به
توسعه فضاهاي باز شهري نموده است؛ و اين فرآيند در طول تفکيک زمين بهوقوع پيوسته است.
دمتريو 1و همکاران ( )a4731در مطالعه خود با عنوان "شاخص شکلي مبتني بر سيستم اطلاعات جغرافيايي براي قطعات زمين" با
بررسي شاخص شکل ،2فاکتور فرم فضايي و بعد فراکتال 9در آناليز شکلي ،شاخص شکل قطعه زمين 7مبتني بر سامانه اطلاعات جغرافيايي
را براي سنجش منظم بودن قطعات زمين مطرح کردهاند.
دمتريو و همکاران ( )b4731در پژوهش خود با عنوان "شاخص شکلي قطعه زمين براي استفاده در طرحهاي يکپارچهسازي اراضي"
شاخص شکل ،فاکتور فرم فضايي و بعد فراکتال را با شاخص شکل قطعه زمين بر اساس منظم بودن قطعات مورد بررسي قرار دادهاند و
بر پايه نسبت طول به عرض قطعات زمين ،نتايج را طبقهبندي نمودهاند.
آقيسي ،)4737( 4در مطالعه خود تحت عنوان "ارزيابي انطباق تفکيک زمين غيررسمي با قانون برنامهريزي در مادرشهر بنين"
مساحت قطعات تفکيک شده را از چهار واحد همسايگي جمعآوري کرده و با حداقل استانداردهاي تاييد شده مقايسه کرده است .جهت
تجزيهوتحليل دادهها از تست تي مستقل استفاده کرده است .نتايج اين آزمون نشان ميدهد که مساحت زمينهاي تفکيک شده در
تفکيک غيررسمي با قانون برنامهريزي داراي انطباق ميباشد.
متغیرهای پژوهش
مساحت قطعه زمین کاربری مسکونی و تجاری

در طرح تفصيلي شهر تبريز ،حداقل تفکيک زمين براي کاربري مسکوني  349مترمربع ميباشد؛ و با توجه به شرايط خاص يعني
ريزدانه بودن قطعات ،اين حداقل در محدوده اسکان غيررسمي و بافت فرسوده  397مترمربع تعيين ميگردد( .شهرداري تبريز:3134 ،
.)44
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جهت تشخيص مطلوبيت و عدم مطلوبيت کاربري تجاري در سطح عملکردي محله ،در پنج طبقه مساحت مربوط به اين سطح
عملکردي طبقهبندي گرديد .جدول ( )3طبقهبندي مساحت کاربريهاي مذکور را نشان ميدهد.
جدول  :1طبقهبندی مساحت کاربریهای مسکونی و تجاری در پژوهش حاضر
مساحت کاربري مسکوني به متر

مساحت کاربري تجاري به متر

کاملاً نامطلوب

 97به پايين

 2به پايين

نامطلوب

 377الي 97

 2الي 2

متوسط

 397الي 377

 34الي 2

مطلوب

 477الي 397

 37الي 34

کاملاً مطلوب

 477به بالا

 47الي 37

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

چندبری

بر عبارت است از تمام يا قسمتي از محيط عرصه ملک که در يکي از جهتهاي جغرافيايي با معبر همجوار بوده و فصل مشترک
داشته باشند (عباسزاده.)37 :3137 ،
جهت سنجش اين متغير ،طبقات در پنج طبقه مشخص گرديد .قطعات محصور در بلوک از کاملاً نامطلوب ( )3تا قطعات يک بر (،)4
قطعات دو بر ( ،)1قطعات سه بر ( )2و قطعات چهاربر کاملاً مطلوب ( )9طبقهبندي گرديد.
جهت استقرار قطعه زمین

براي عملياتي کردن اين شاخص ،جهتهاي قرارگيري قطعات مسکوني بر اساس مسئله نورگيري طبقهبندي شد .قطعاتي که در
وضعيت شمالي  -جنوبي قرار دارد ،مطلوبترين و قطعاتي که در وضعيت شرقي يا غربي ميباشد ،در نامطلوبترين نحوه استقرار قرار
ميگيرند .لازم به ذکر ميباشد که از شاخص جهت و بر قطعه زمين بهصورت ترکيبي با عنوان شاخص جهت و چندبري قطعه زمين
استفاده شد .براي نمونه قطعه زميني که چهاربر بوده و شمالي  -جنوبي است ،کاملاً مطلوب در نظر گرفته شد.
انحناء قطعه زمین

پخي و يا انحناء جهت ايجاد ديد مناسب براي عابرين در نبش قطعات بلوکها با ضوابطي مشخص اجرا ميشود .در اين پژوهش
جهت بررسي قطعات زمين کاربري مسکوني و تجاري از منظر اين شاخص ،دو حالت بدين صورت مشخص شد؛ قطعات نبش بلوک که
بدون انحناء ميباشد ،کاملاً نامطلوب ( )3و قطعاتي که در نبش بلک بوده و داراي انحناء ميباشد ،کاملامطلوب ( )4اختصاص داده شد.
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
مطلوبيت عرض آن بر اساس عملکرد معبر مورد سنجش قرار گرفت .در ادامه مطلوبيت معبري که کاربري مسکوني در آن قرار گرفته
بررسي گرديد؛ بهعنوان مثال اگر معبر کاربري مسکوني از نوع شرياني درجهيک اصلي باشد ،کاملاً نامطلوب در نظر گرفته شد.
جهت تشخيص مطلوبيت معابر کاربري تجاري ،اين کاربري را نسبت به مساحت آن در سه سطح عملکردي محلهاي ،ناحيهاي -
منطقهاي و شهري طبقهبندي کرده و با توجه به عملکرد آن ،نوع دسترسي از کاملاً مطلوب تا کاملاً نامطلوب طبقهبندي گرديد .بهعنوان
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مثال اگر سطح عملکردي کاربري تجاري ،محلهاي باشد ،مطلوبترين دسترسي براي آن دسترسي محلي است .در گام بعدي مطلوبيت
عرض معابري که کاربري تجاري در آن واقع شده مورد سنجش قرار گرفت.
شکل قطعه زمین

جهت تشخيص شکل قطعات زمين يا به عبارتي ميزان منظم بودن قطعات از بعد فراکتال 3استفاده شد .در اين شاخص که بعد
فراکتال بين  3و  4قرار ميگيرد ،هرچه ميزان عدد بهدست آمده يک و يا به يک نزديکتر باشد ،شکل موردنظر منظمتر است؛ و هر چه
که به دو نزديکتر ميشود از منظم بودن آن کاسته ميگردد .در فرمول زير ،برابر با مساحت و برابر با محيط شکل ميباشد
(.)Demetriou et al, a2013: 864

نسبت طول به عرض قطعه زمین

جهت تشخيص مطلوب يا نامطلوب بودن نسبت طول به عرض قطعه زمين از فاکتور فرم فضايي 4استفاده شد .اين فاکتور يکي از
شاخصهاي فشردگي شکلي ميباشد که بدين امر از دو مؤلفه مساحت و محيط شکل استفاده ميکند ( Demetriou et al. b2013:
 .)2در فرمول زير ،برابر با مساحت و برابر با محيط شکل ميباشد ( Demetriou et al. 2014: 168 & Gonzalez et al.,
.)2004: 35-36

فاصله از کاربریهای سازگار و ناسازگار

در پژوهش حاضر فاصله از کاربريهاي سازگار و ناسازگار بدين صورت مورد سنجش قرار گرفته است :فاصله از فضاي سبز در 277
متر به بالا کاملاً نامطلوب و  377متر و پايينتر کاملاً مطلوب در نظر گرفته شد ( Kulinkina et al, 2015و .)Thompson, 2010
فاصله از کاربري نظامي در  377متر و پايينتر کاملاً نامطلوب و  277متر به بالا کاملاً مطلوب در نظر گرفته شد .فاصله از تجهيزات
شهري در  97متر و پايينتر کاملاً نامطلوب و  477متر به بالا کاملاً مطلوب در نظر گرفته شد .فاصله از گورستان در  477متر و پايينتر
کاملاً نامطلوب و  277متر به بالا کاملاً مطلوب در نظر گرفته شد .فاصله از مرغداري و دامداري در  477متر و پايينتر کاملاً نامطلوب و در
 277متر به بالا کاملاً مطلوب در نظر گرفته شد (مرکز پژوهشهاي شوراي اسلامي.)3137 ،
روش تحقیق

پژوهش حاضر به لحاظ ماهيت از نوع پژوهشهاي کاربردي است؛ و به لحاظ روش تحليلي  -تطبيقي ميباشد .جهت جمعآوري داده
از روش ميداني با ابزار پرسشنامه بهره گرفته شد .جهت انجام نمونهگيري ،بلوکهاي موجود به تعداد  477عدد بهعنوان جامعه آماري در
منطقه يک شهر تبريز در نظر گرفته شده که با استفاده از فرمول کوکران 422 ،نمونه در سطح اطمينان  39درصد و ضريب خطاي 9
درصد برآورد گرديد .با توجه به اينکه جامعه آماري موجود کاملاً دقيق و منطبق بر دنياي واقعي نميباشد ،از فرمول کوکران اصلاحي
Fractal Dimension
Arial Form Factor

1
2
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جهت تعديل اين امر استفاده گرديد .در اين صورت نمونه موردمطالعه  191بلوک ميباشد .در منطقه سه نيز  377بلوک بهعنوان جامعه
آماري در نظر گرفته شده که با استفاده از فرمول کوکران و کوکران اصلاحي  127بلوک بهعنوان نمونه برآورد گرديد .جهت انتخاب
بلوکها بر روي نقشه در نرمافزار  ArcMap 10.4از ابزار فيشنت 3استفاده شد ،تا انتخاب بلوکها بهعنوان نمونه ،کاملاً تصادفي باشد.
شکل ( )3پراکنش بلوکهاي موردمطالعه را نشان ميدهد .براي گردآوري داده از وضعيت تفکيک زمين در نمونه انتخاب شده ،با استفاده
از شاخص هاي استخراج شده از ادبيات و پيشينه موضوع ،اقدام به ساخت پايگاه اطلاعاتي براي مناطق موردمطالعه گرديد و
تجزيهوتحليلهاي لازم صورت گرفت .در ادامه با طراحي پرسشنامه ،جهت نظرسنجي از سه گروه کارشناسان ،بنگاهيان و صاحبان املاک
و مردم عادي به بررسي همراستايي بين مطلوبيتها و نامطلوبيتهاي مشاهده شده با نظرات سه طيف مذکور اقدام گرديد .پرسشنامه
طراحي شده در قالب شاخصهاي هندسي با مؤلفههاي مساحت ،تناسب و شکل با  2سئوال ،دسترسي با  2سئوال ،ارزش منطقهاي با 2
سئوال و شاخص انساني  -مديريتي با  2سئوال در چارچوب طيف ليکرت پنجتايي طراحي گرديد .اعتبار سئوالات بهصورت اعتبار صوري
برآورد گرديد .جهت بررسي پايايي پرسشنامه از آنجايي که به جهت نظرسنجي طراحي گرديده بود ،ضريب آلفاي کرونباخ بهصورت کلي
براي آن برآورد گرديد که برابر با ضريب قابلقبول  7/47ميباشد .جامعه آماري جهت تعيين نمونه براي نظرسنجي را مجموع جمعيت
منطقه يک و سه برابر با  222343نفر تشکيل ميدهد که با استفاده از فرمول کوران در سطح اطمينان  39درصد و ضريب خطاي 9
درصد ،نمونه  122نفري برآورد شد .لازم به ذکر ميباشد که به دليل عدم همکاري مناسب بنگاهيان در تکميل پرسشنامه ،تعداد کمي
نسبت به دو گروه ديگر جمعآوري گرديد .جهت تحليل پرسشنامه از آزمون تک متغيره ويلکاسکون ،ضريب همبستگي اسپيرمن،
کروسکال واليس و يومن ويتني در نرمافزار  SPSS 24استفاده شد.

منطقه یک

منطقه سه

شکل  :1نقشه پراکنش بلوکهای موردمطالعه در سطح منطقه یک و سه

محدوده موردمطالعه

مناطق يک و سه بهعنوان نمونه موردمطالعه اين پژوهش ميباشد؛ علت انتخاب اين دو منطقه بهعنوان محدوده موردمطالعه ،وجود
سه بافت برنامهريزي شده ،فرسوده و محدوده اسکان غيررسمي ميباشد.
منطقه يک هفتمين منطقه در بين  37منطقه شهري تبريز به لحاظ مساحت  3971هکتاري آن ميباشد؛ به لحاظ موقعيت قرارگيري
نيز حدوداً در شمال تبريز واقع شده است .اين منطقه با  432724جمعيت در سال ( 3139مرکز آمار ايران ،)3139 ،حدود  7/9درصد از

Fishnet

1
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مساحت شهر تبريز را شامل ميشود .بخش عمدهاي از مساحت آن را اراضي نيمه هموار (شيب  9تا  39درصد) با  27/31درصد تشکيل
ميدهد (مهندسان نقش محيط.)94 :3137 ،
منطقه سه چهارمين منطقه در بين  37منطقه شهري تبريز به لحاظ مساحت  4432هکتاري آن ميباشد؛ به لحاظ موقعيت قرارگيري
نيز در جنوب تبريز واقع شده است .اين منطقه با  443242جمعيت در سال ( 3139مرکز آمار ايران 33/1 ،)3139 ،درصد از کل پهنه شهر
را در برگرفته است .اراضي هموار و کم شيب  22/7درصد از کل منطقه را شامل ميگردد (مهندسان نقش محيط .)97-94 :3137 ،شکل
( )4موقعيت اين مناطق را در پهنه شهر تبريز نمايش ميدهد.

شکل  :2نقشه موقعیت منطقه یک و سه در شهر تبریز

یافتههای تحقیق

بررسي وضعيت تفکيک اراضي براي کاربري مسکوني در سطح نمونه که نتايج آن در جدول ( )4آمده ،نشان ميدهد که شاخص
فراکتال در وضعيت بين مطلوب تا کاملاً مطلوب و فاکتور فرم فضايي در وضعيت بين متوسط تا مطلوب واقع شده است .در اين بين
محدوده اسکان غيررسمي منطقه سه در وضعيت پايينتري با ميانگين  1/4نسبت به بقيه بافتها ميباشد .شاخص جهت قطعه زمين نيز
در وضعيت متوسط براي هر دو منطقه ،حدوداً با ميانگين  1ميباشد .از لحاظ انحناء قطعات هر دو منطقه در وضعيت نامطلوب قرار دارد.
تنها بافت فرسوده از نظر اين شاخص نزديک به وضعيت متوسط ميباشد .به لحاظ شاخص مساحت ،بافت برنامهريزي شده منطقه يک
در وضعيت نزديک به مطلوب قرار دارد .محدوده اسکان غيررسمي در هر دو منطقه در وضعيت بين نامطلوب و متوسط واقع شده است.
شاخص ترکيبي جهت و چندبري نيز براي قطعات در هر دو منطقه در وضعيت متوسط ميباشد .در اين شاخص قطعات دوکله و زمينهاي
چهاربر و سه بر با موقعيت جنوبي در وضعيت مطلوب در نظر گرفته شده است .بررسي وضعيت مطلوبيت معابر نسبت به کاربري مسکوني
در هر دو منطقه ،نشان از مطلوبيت آن دارد .مسئله موردتوجه در مورد معابر در بافتهاي مذکور ،عدم استاندارد بودن معابر به جهت
عرض آنها ميباشد که ناکارآمدي معابر را آشکار ميسازد.
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جدول  :2میانگینهای وضع موجود کاربری مسکونی در منطقه یک و سه
منطقه یک
متغير
شاخص فراکتال
شاخص فرم فضايي
جهت قطعه زمين
انحناء
مساحت
جهت و چندبري
عملکرد معبر
عرض معبر

بافت برنامهريزي شده
2/4
1/2
1
3/1
1/3
1/3
2/9
3/7

اسکان غيررسمي
2/7
1/4
4/2
3
4/9
1
2/2
3/4

منطقه سه
بافت فرسوده
2/2
1/2
1
3/2
1/9
1/3
2/4
3/9

بافت برنامهريزي شده
2/2
1/7
1/4
3/4
1/1
1/4
2/7
3/9

اسکان غيررسمي
2/2
1/4
4/3
3
4/4
1
2/2
3/2

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

بررسي وضعيت تفکيک اراضي براي کاربري تجاري در سطح نمونه که نتايج آن در جدول ( )1مشاهده ميگردد ،نشان ميدهد که
وضعيت قطعات تفکيکي از لحاظ شاخص فراکتال بين مطلوب تا کاملاً مطلوب ميباشد .فاکتور فرم فضايي نيز در وضعيت نزديک به
مطلوب واقع شده است .شاخص جهت قطعات براي کاربري تجاري حدوداً در وضعيت متوسط همانند کاربري مسکوني ميباشد .بررسي
انحناء قطعات نشان از وضعيت کاملاً نامطلوب براي کاربري تجاري دارد .از لحاظ مساحتي ،قطعات تجاري براي هر دو منطقه در وضعيت
نزديک به مطلوب است .نکته قابلتوجه در اين زمينه ،مطلوبيت مساحت کاربري تجاري نسبت به مساحت کاربري مسکوني در محدوده
اسکان غيررسمي ميباشد که نشان از توجه ويژه از نظر مساحتي به کاربري تجاري ميباشد .به لحاظ مطلوبيت عملکرد معبر با کاربري
تجاري ،شاهد درجه پايينتري از مطلوبيت نسبت به مطلوبيت عملکرد معبر براي کاربري مسکوني ميباشيم؛ از اين جهت وضعيت براي
کاربري تجاري بين متوسط تا مطلوب ميباشد .بررسي مطلوبيت عرض معابر در هر دو منطقه نامطلوب بودن عرض معابر را نشان مي-
دهد .بافت برنامهريزي شده از اين جهت در وضعيت متوسط است .در حالت کلي براي کاربري تجاري نيز شاهد ناکارآمدي معابر مي-
باشيم.
جدول  :3میانگینهای وضع موجود کاربری تجاری در منطقه یک و سه

متغير
شاخص فراکتال
شاخص فرم فضايي
جهت قطعه زمين
انحناء
مساحت
عملکرد معبر
مطلوبيت عرض
معبر

منطقه سه
منطقه یک
بافت برنامهريزي شده اسکان غيررسمي بافت فرسوده بافت برنامهريزي شده اسکان غيررسمي بافت فرسوده
2/4
2/4
2/4
2/2
2/7
2/4
1/2
1/3
1/2
1/3
1/4
1/4
1/4
4/4
4/3
1/3
1/3
1
3
3/3
3/3
3
3
3/4
1/2
1/2
1/7
1/4
1/4
1/2
1/2
2
1/1
1/2
1/2
1/3
4/3

4

4

4/2

3/3

4/1

بررسي دسترسيها ،همجواريها و فواصل استاندارد از کاربريهاي سازگار و ناسازگار با کاربري مسکوني نشان داد که وضعيت بافت
برنامهريزيشده از جهت دوري و نزديکي به کاربريهاي اداري  -نظامي با ميانگين  1/7در وضعيت بين متوسط و مطلوب ميباشد و
براي تجهيزات شهري با ميانگين  1/4در وضعيت نزديک به متوسط قرار دارد .فواصل از کاربريهاي ديگر در اين بافت نيز در وضعيت
بين مطلوب تا نزديک به کاملاً مطلوب ميباشد .محدوده اسکان غيررسمي نيز از جهت فاصله از تجهيزات شهري با ميانگين  1/1در
وضعيت نزديک به متوسط ميباشد .همچنين اين محدوده در وضعيت کاملاً مطلوب از جهت فاصله از مرغداري با ميانگين  9ميباشد.
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بافت فرسوده منطقه يک از لحاظ فاصله از گورستان با ميانگين  1/1در وضعيت نزديک به متوسط ميباشد .نتايج تفصيلي فواصل در
جدول ( )2قابلمشاهده ميباشد.
جدول  :4د رجه مطلوبیت کاربری مسکونی به لحاظ دسترسی و دوری نزدیکی در منطقه یک

گورستان مرغداری
2/4
2/7
ميانگين
بافت برنامهريزي شده
3/3
7/2
انحراف معيار
9
2/7
ميانگين
اسکان غيررسمي
7
7/2
انحراف معيار
2/9
1/1
ميانگين
بافت فرسوده
7/2
3/4
انحراف معيار

تجهیزات شهری
1/4
3/1
1/1
3/1
1/9
3/3

فضای سبز
2
7/4
2/4
7/2
2/2
7/7

اداری  -نظامی
1/7
3/4
2/9
7/3
1/4
3/1

براي کاربري تجاري از جهت دوري ،نزديکي و دسترسي نشان از اين امر دارد که بافت برنامهريزي شده به لحاظ فاصله از تجهيزات
شهري با ميانگين  4/3در وضعيت نزديک به متوسط ميباشد .محدوده اسکان غيررسمي نيز در اين منطقه به لحاظ فاصله از تجهيزات
شهري با ميانگين  4/1در وضعيت نزديک به نامطلوب ميباشد .بافت فرسوده منطقه يک نيز به لحاظ فاصله از گورستان و تجهيزات
شهري در وضعيت نزديک به متوسط قرار دارد .نتايج تفصيلي فواصل در جدول ( )9قابلمشاهده ميباشد.
جدول  :5درجه مطلوبیت کاربری تجاری به لحاظ دسترسی و دوری نزدیکی در منطقه یک

بافت برنامهريزي شده
اسکان غيررسمي
بافت فرسوده

ميانگين
انحراف معيار
ميانگين
انحراف معيار
ميانگين
انحراف معيار

گورستان
2/7
7/2
2/4
7/7
1/2
3/3

مرغداری
2/1
3
9
7
2/2
3

فضای سبز
2/4
7/7
2/4
7/2
2/2
7/7

تجهیزات شهری
4/3
3/1
4/1
3/1
1/1
3/1

اداری  -نظامی
1/1
3/1
2/1
3
1/3
3/1

بررسي منطقه سه به لحاظ فواصل از کاربريهاي مورد پژوهش نشان داد که بافت برنامهريزيشده به لحاظ فاصله از فضاي سبز با
ميانگين  4/4در وضعيت نزديک به نامطلوب ميباشد .محدوده اسکان غيررسمي نيز با ميانگين  3/9در وضعيت بين نامطلوب و کاملاً
نامطلوب به لحاظ فاصله از فضاي سبز است .همين امر در بافت فرسوده براي کاربري مسکوني صادق ميباشد .نتايج تفصيلي فواصل در
جدول ( )7قابلمشاهده است.
جدول  :6درجه مطلوبیت کاربری مسکونی به لحاظ دسترسی و دوری نزدیکی در منطقه سه

فضای
ميانگين
بافت برنامهريزي شده
انحراف معيار
ميانگين
اسکان غيررسمي
انحراف معيار
ميانگين
بافت فرسوده
انحراف معيار

سبز
4/4
3/1
3/9
7/3
3/4
7/4

اداری  -نظامی مرغداری گورستان تجهیزات شهری
2/1
3
2/4
3
1/3
3/4

2/4
7/4
9
7
2/2
7/2

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

2
3/4
2/3
7/2
2/3
7/3
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بررسي فواصل از کاربريهاي مورد پژوهش براي کاربري تجاري در منطقه سه نشان داد که بافت برنامهريزي شده به لحاظ فاصله از
فضاي سبز با ميانگين  3/3در وضعيت نامطلوب ميباشد  .فاصله از فضاي سبز براي محدوده اسکان غيررسمي با ميانگين  3/9در وضعيت
بين نامطلوب و کاملاً نامطلوب ميباشد .بافت فرسوده نيز با ميانگين  3/4در وضعيت نزديک به کاملاً نامطلوب به لحاظ فاصله از فضاي
سبز ميباشد .همچنين اين بافت با ميانگين  9در وضعيت کاملاً مطلوب به لحاظ فاصله از تجهيزات شهري ميباشد .نتايج تفصيلي
فواصل در جدول ( )4قابلمشاهده ميباشد.
جدول  :7درجه مطلوبیت کاربری تجاری به لحاظ دسترسی و دوری نزدیکی در منطقه سه

فضای
ميانگين
بافت برنامهريزي شده
انحراف معيار
ميانگين
اسکان غيررسمي
انحراف معيار
ميانگين
بافت فرسوده
انحراف معيار

سبز
3/3
3/1
3/9
7/3
3/4
7/7

اداری  -نظامی مرغداری گورستان تجهیزات شهری
2/3
3/3
2/4
7/3
1/4
3/2

2/7
7/2
9
7
2/2
7/2

2/1
7/3
2/2
3
2/9
7/3

2/3
3/4
2/3
7/2
9
7

یافتههای توصیفی پرسشنامه

يافتههاي توصيفي حاصل از پرسشنامه نشان ميدهد که از بين  122پرسششونده 347 ،نفر را با  14/2درصد زنان و  492نفر را با
 74/4درصد مردان تشکيل دادهاند .پراکنش پرسششوندگان در سه طيف بدين شرح ميباشد :در منطقه يک 24 ،نفر کارشناس 39 ،نفر
بنگاهي و  37نفر صاحبان املاک و مردم عادي .در منطقه سه 23 ،نفر کارشناس 39 ،نفر بنگاهي و  373نفر صاحب املاک و مردم عادي
ميباشد .ميانگين سني پرسششوندگان برابر با  13/7و انحراف معيار  2/3ميباشد که نشان از عدم نرمال بودن جامعه دارد .اجراي آزمون
کلموگروف اسميرنوف 3نيز به دليل پايين بودن سطح معنيداري  7/79شاهدي بر اين امر ميباشد.
یافتههای مربوط به آزمون همبستگی

جهت تطبيق آنچه در وضعيت موجود با بررسي متغيرهاي پژوهش که در سطح منطقه يک و سه رخداده است با نظر سه طيف مذکور
به جهت عدم نرمال بودن توزيع شاخصهاي پژوهش از همبستگي اسپيرمن استفاده شد .در مورد قضاوت براي قوت همبستگي نظرات
مختلفي وجود دارد که در پژوهش حاضر از نظر بريس 4و همکاران استفاده شده است ،آنها ضريب همبستگي پايينتر از  7/4را ضعيف،
بين  7/1و  7/7را متوسط و بالاي  7/4را قوي در نظر گرفتهاند (.)Brace et al., 2012: 143
به شکلي که در جدول ( )2مشاهده ميشود ،نتايج اين امر تنها در تعداد اندکي از همبستگيهاي به عمل آمده در جهت مثبت بوده و
معنيدار ميباشد .به عبارتي همبستگي مثبت نشانگر اين امر ميباشد :آنچه که در وضعيت موجود در ارتباط با شاخصهاي پژوهش
رخداده است ،همراستا با نظرهاي سه طيف مورد پژوهش است .علاوه بر اين همبستگيهايي که به نتايج آنها در پژوهش حاضر اشاره

Kolmogorov–Smirnov
Brace

1
2
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نگرديده است ،يا در حالت معکوس بوده و يا ضريب معنيداري مفروض پژوهش حاصل نشده است .همبستگي معکوس در اينجا
نشاندهنده عدم همراستايي وضعيت مشاهده شده بر مبناي شاخصهاي پژوهش با نظر سه طيف مذکور ميباشد.

منطقه سه

منطقه یک

جدول  :8نتایج آزمون همبستگی برای منطقه یک

معیار  -کاربری
فراکتال  -مسکوني
فرم فضايي  -مسکوني
فرم فضايي  -مسکوني
عرض معبر  -مسکوني
عرض معبر  -مسکوني
عرض معبر  -تجاري
مساحت  -مسکوني
مساحت  -مسکوني
مساحت  -تجاري

بافت
برنامهريزي شده
برنامهريزي شده
فرسوده
اسکان غيررسمي
فرسوده
برنامهريزي شده
برنامهريزي شده
برنامهريزي شده
برنامهريزي شده

گروه
کارشناسان
کارشناسان
کارشناسان
کارشناسان
کارشناسان
کارشناسان
بنگاهيان
صاحبان املاک و مردم عادي
صاحبان املاک و مردم عادي

ضریب همبستگی
7/3
7/24
7/4
7/3
7/24
7/24
7/34
7/3
3

معنیداری
7/73
7/74
7/71
7/73
7/74
7/74
7/774
7/73
-

مساحت  -مسکوني
مساحت  -تجاري
مساحت  -تجاري
فراکتال  -مسکوني
فرم فضايي  -مسکوني
فرم فضايي  -مسکوني
عرض معبر  -مسکوني
فراکتال  -مسکوني
مساحت  -تجاري
فراکتال  -مسکوني
فراکتال  -مسکوني
فراکتال  -مسکوني
فرم فضايي  -مسکوني

برنامهريزي شده
برنامهريزي شده
فرسوده
برنامهريزي شده
برنامهريزي شده
فرسوده
فرسوده
برنامهريزي شده
اسکان غيررسمي
برنامهريزي شده
اسکان غيررسمي
فرسوده
برنامهريزي شده

کارشناسان
کارشناسان
کارشناسان
کارشناسان
کارشناسان
کارشناسان
کارشناسان
بنگاهيان
صاحبان املاک و مردم عادي
صاحبان املاک و مردم عادي
صاحبان املاک و مردم عادي
صاحبان املاک و مردم عادي
صاحبان املاک و مردم عادي

7/4
7/24
7/7
7/3
7/34
7/1
7/1
7/34
7/34
7/3
7/3
7/24
7/2

7/73
7/72
7/74
7/73
7/74
7/73
7/74
7/774
7/774
7/73
7/73
7/73
7/72

جهت بررسي اين امر که آيا گروههاي مورد پژوهش در منطقه يک و سه عوامل انساني  -مديريتي و ارزش منطقهاي زمين را در امر
تفکيک نامناسب زمين مؤثر دانستهاند يا خير ،از آزمون تک نمونهاي ويلکاکسون ،به جهت عدم نرمال بودن توزيع شاخصهاي مذکور
استفاده شد .اين آزمون با استفاده از ميانه مجموعه دادهها ،بهعنوان ارزش از پيش تعريف شده در مورد فرضيات عمل مينمايد
(.)Mangiafico, 208-209: 2016
نتيجه اين آزمون براي پرسششوندگان در منطقه يک سطح معناداري  7/72را براي شاخص ارزش منطقهاي زمين نشان ميدهد که
کمتر از مفروض  7/79ميباشد؛ بنابراين مؤثر بودن اين شاخص در امر تفکيک نامناسب از نظر سه طيف مذکور در منطقه يک به لحاظ
آماري تأييد ميگردد .بررسي همين امر براي پرسششوندگان در منطقه سه نشان داد که شاخص عوامل انساني  -مديريتي در سطح 7/7
معنيدار ميباشد که کمتر از مفروض  7/79است؛ بنابراين مؤثر بودن شاخص عوامل انساني  -مديريتي در امر تفکيک نامناسب از نظر
سه طيف مذکور در منطقه سه تأييد ميگردد.
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با توجه به اينکه احتمال تفاوت بين گروههاي مذکور از نظر تأثير اين شاخصها وجود دارد ،جهت تشخيص اين امر از آزمون
کروسکال واليس استفاده شد .سطح معناداري بهدست آمده براي پرسششوندگان منطقه يک برابر با  7/773ميباشد که کمتر از مفروض
 7/79آزمون بوده و وجود تفاوت بين گروهها در اين منطقه را نشان ميدهد .در بين پرسششوندگان منطقه سه سطح معناداري بهدست
آمده از آزمون کروسکال واليس ،برابر با  7/777ميباشد که کمتر از مفروض  7/79آزمون بوده و وجود تفاوت بين گروهها را از جهت اين
شاخص نشان ميدهد .با عنايت بدين امر که آزمون کروسکال واليس منشا تفاوت را نشان نميدهد ،براي مشخص شدن اين امر از
آزمون يومن ويتني استفاده شد.
در منطقه يک با معنيدار شدن آزمون يومن ويتني براي طيف کارشناسان و صاحبان املاک و مردم عادي ،تفاوت نظر بين اين دو
گروه آشکار گرديد ،که با لحاظ ميانگين  ،1/9طيف کارشناسان و بنگاهيان در اين منطقه ،عامل ارزش منطقهاي زمين را موثرتر بر
تفکيک نامناسب نسبت به صاحبان املاک و مردم عادي ارزيابي کردهاند؛ اين آزمون در منطقه سه بين گروههاي بنگاهيان و صاحبان
املاک و مردم عادي و بين کارشناسان و بنگاهيان معنيدار شد .بهعبارتي تفاوت نظر بين اين گروهها وجود دارد .که با لحاظ ميانگين 1/4
براي طيف کاشناسان و صاحبان املاک و مردم عادي اين گروهها عامل انساني -مديريتي را موثرتر بر تفکيک نامناسب در سطح منطقه
سه نسبت به گروه بنگاهيان ارزيابي کردهاند.
جدول  :9نتیجه آزمون یومن ویتنی جهت مشخصشدن منشأ تفاوت
شاخص
ارزش منطقهاي زمين

منطقه یک

ارزش منطقهاي زمين
ارزش منطقهاي زمين
انساني  -مديريتي

منطقه سه

انساني  -مديريتي
انساني  -مديريتي

گروه

تعداد

کارشناسان
بنگاهيان
کارشناسان
صاحبان املاک و مردم عادي
بنگاهيان
صاحبان املاک و مردم عادي
کارشناسان
بنگاهيان
کارشناسان
صاحبان املاک و مردم عادي
بنگاهيان
صاحبان املاک و مردم عادي

24
39
24
37
39
37
23
39
23
373
39
373

z

معنیداری (دو دنباله-
ای)

-7/2

7/7

-1/9

7/7

-3/7

7/73

-1/2

7/7

-7/2

7/7

-1/2



نتیجهگیری

زمين در تمام ادوار زندگي بشري نقشي برجسته برعهده داشته است .در اين بين يکي از مهمترين ويژگيهاي آن محدود بودن آن
ميباشد که برنامهريزان را در عرصه تصميم گيري بدان درگير کرده است .در اين راستا اهداف اين پژوهش عبارت بود از:
 -3ارزيابي کيفيت تفکيک موجود با استانداردهاي حاضر تفکيک زمين در بافت برنامهريزي شده ،بافت فرسوده و محدوده اسکان
غيررسمي؛  -4سنجش همبستگي نظرات کارشناسان ،بنگاهيان ،صاحبان املاک و مردم عادي در مورد کيفيت تفکيک زمين با وضعيت
تفکيک زمين در وضع موجود براساس شاخصهاي پژوهش؛  -1ارزيابي تاثير عوامل انساني – مديريتي و ارزش منطقهاي زمين در
فرآيند تفکيک زمين.
در اين راستا يافتههاي پژوهش براي هدف اول با توجه به ميانگينهاي بهدست آمده از وضع موجود که در جدولهاي ( 4الي  )4به
آنها اشاره شد ،تفکيک نامطلوب قطعات زمين مسکوني و تجاري را آشکار کرد .در اين مسئله ،نقش معابر داراي اهميت زيادي است،
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چرا که خيابانکشيهاي مختلف ويژگيهاي قطعات را در حد قابل توجه متأثر مينمايد .بهطوري که مشاهده شد در هر دو منطقه براي
کاربريهاي مسکوني و تجاري ،ميانگين شاخص عرض معبر و انطباق کاربريهاي مذکور با عملکرد معبر در وضعيت نامطلوب قرار دارد
که اين مسئله کيفيت دسترسيها را نيز کاهش خواهد داد.
يافتههاي پژوهش براي هدف دوم نشان داد که نظر کارشناسان در منطقه يک براي شش مورد داراي همراستايي قابلقبول با
وضعيت موجود تفکيک زمين ميباشد .در منطقه سه نيز نظر اين طيف در هفت مورد داراي همراستايي است .همچنين نظر صاحبان
املاک و مردم عادي نيز در اين منطقه در پنج مورد داراي همراستايي ميباشد .در منطقه يک نظر اين طيف در دو مورد داراي همراستايي
است .گروه بنگاهيان نيز در هر دو منطقه در يک موردنظر همراستا با وضعيت موجود تفکيک زمين را دارا ميباشند.
يافتههاي پژوهش براي هدف سوم نشان داد که پرسششوندگان در منطقه يک شاخص ارزش منطقهاي زمين و پرسششوندگان در
منطقه سه نيز شاخص عوامل انساني  -مديريتي را در تفکيک نامناسب مؤثر دانستهاند .به عبارتي چنين ميتوان بيان کرد که مقوله
ارزش منطقهاي و شاخص انساني مديريتي در کنار نبود راهکارهاي کارآمد و عدم وجود نظارت مؤثر بر تفکيک زمين ،بهعنوان بخشي از
عوامل تفکيک نامناسب در محدوده موردمطالعه ميباشد.
علاوه بر اين با لحاظ ميانگين  1/9در منطقه يک ،طيف کارشناسان و بنگاهيان ،عامل ارزش منطقهاي زمين را مؤثرتر بر تفکيک
نامناسب نسبت به صاحبان املاک و مردم عادي ارزيابي کردهاند؛ با لحاظ ميانگين  1/4در منطقه سه ،طيف کارشناسان و صاحبان املاک
و مردم عادي شاخص عوامل انساني  -مديريتي را مؤثرتر بر تفکيک نامناسب نسبت به بنگاهيان ارزيابي کردهاند.
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