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Article Type: Research article 
Urban development based on the mixed land use is a new approach not 

only to regulate and make optimal use of physical space but also achieve 

sustainability, especially in the process of regenerating deteriorated and 

inefficient urban area of neighborhoods. The current study aims to 

investigate the correlation between mixed land use and sustainability 

indicators in deteriorated and inefficient urban area of neighborhoods. In 

this study, after evaluating the amount of mixed land use by entropy 

models, access scale and focal statistics have been calculated by using a 

questionnaire and SPSS software. Moreover, the degree of stability of 

deteriorated and inefficient urban area and also the correlation between 

mixed land use and sustainability were also investigated. The target tissues 

of the research have been calculated. Findings indicate that the rate of 

mixed land use in 17 neighborhoods of the study area does not have the 

same distribution and in terms of stability, all deteriorated and inefficient 

urban area of the study areas are below the average stability level which are 

considered unstable. Besides, the findings of the third part of the study 

indicate that there is a positive relationship and correlation between the 

mixed land use of neighborhood and sustainability indicators (participation, 

diversity and visual richness) and vice versa, with increasing mixed land 

use, sustainability in indicators (correlation,Vitality, accessibility, greenery, 

spatial affiliation, security, transportation, housing quality and 

environmental quality) decreased. The final results of the study reveal that 

the mixed land use can affect the level of sustainability of deteriorated and 

inefficient urban area in neighborhoods. However, the interrelationship of 

sustainability indicators with each other, the type of composition and 

quality of uses of the area of worn tissue and surrounding tissues can 

determine the aspects of sustainability of deteriorated and inefficient urban 

area. 
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های فرسودة ناکارآمد منطقة هجده شهر تهران و نقش آن در الگوی کاربری ترکیبی در بافت

 ایبازآفرینی پایدار محلّه

 9اکبریاسماعیل علی، 9نفیسه مرصوصی، *5احمد پوراحمد، 9مجتبی روستائی

 نور، تهران، ایرانگروه جغرافیا، دانشگاه پیام 9
 نسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران گروه جغرافیای ا 5

 چکیده  مشخّصات مقاله

بخشیدن و استتفاد  بهینته ا    ها، رویکرد جدیدی برای نظمتوسعة شهری مبتنی بر ترکیب کاربری پژوهشی نوع مقاله:

فرستود   هتای   ویتژه در فراینتد بتا یفرینی بافت     فضای کالبدی و همچنین دستیابی به پایداری به

یید. هدف ا  پژوهش حاضر بررسی همبستگی بین کتاربری ترکیبتی و    شمار میناکاریمد شهری به

های فرستود  ناکاریمتد محت اس است . در نوشتتار پتیش رو پت  ا          های پایداری در باف  شاخص

کتانونی، بتا    های ینتروپی، مقیتا  دسترستی و یمتار    وسیلة مدلار یابی میزان کاربری ترکیبی به

هتای   افزار اِ .پی.اِ .اِ .، میتزان پایتداری بافت    گیری ا  نرمنامه و بهرهستفاده ا  تکمیل پرسشا

های هتدف پتژوهش    فرسود  ناکاریمد و همچنین همبستگی میان کاربری ترکیبی و پایداری باف 

های پژوهش بیانگر ین اس  که میزان کاربری ترکیبی در محت اس متورد   محاسبه شده اس . یافته

هتای فرستود  ناکاریمتد،    مطالعه ا  تو یع یکسانی برخوردار نبوده و ا نظر پایداری نیز، تمامی باف 

 رونتد  همچنتین  شتمار متی  تر ا  حدّ متوسّط پایداری قترار داشتته و ناپایتدار بته    در وضعیّ  پایین

س و هتای محت ا  بودن کتاربری های بخش سوم پژوهش بیانگر ین اس  که بین میزان ترکیبی یافته

های پایداری )مشارک ، تنوّع و غنتای برتری( رابطته و همبستتگی موبت  وجتود دارد و       شاخص

هتای )همبستتگی و تعامتل اجتمتاعی،     برعک ، با افزایش کاربری ترکیبتی، پایتداری در شتاخص   

و نقتل، کیفیت  مستکن و کیفیت        سر ندگی، دسترسی، سرسبزی، تعلاق مکتانی، امنیت ، حمتل   

بتودن  دهنتد  ین است  کته میتزان ترکیبتی     س . نتایج نهایی پژوهش نشانیافته ا  محیط( کاهش

های فرستود  ناکاریمتد در محت اس ترگیرگتبار باشتد  امّتا       تواند بر سطح پایداری باف ها میکاربری

هتای محتدود  بافت     های پایداری با همدیگر، نوع ترکیب و کیفی  کتاربری ارتباط درونی شاخص

هتای فرستود  ناکاریمتد را مشتخاص     های پایداری بافت  تواند جه ، میهای اطراف فرسوده و باف 

 کند.

 تاریخچة مقاله:
 9711 یذر 1 دریاف 

 9711 بهمن 98 پبیرش

 9711 بهمن 98دسترسی ین ین 

 ها:کلیدواژه
ترکیبتتی، بتتا یفرینی، توستتعة کتتاربری

فرسود  ناکاریمد، منطقتة   پایدار، باف 

 .هجده تهران

تائی، مجتبتی  پوراحمتد،   روست  استناد:

 اکبتری، احمد  مرصوصی، نفیسه  علتی 

الگتتوی کتتاربری  (. 9711)استتماعیل 

های فرسود  ناکاریمد ترکیبی در باف 

منطقة هجده شهر تهتران و نقتش ین   
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 مهمقدّ

 هتای  جنبته  بتر  تا واداشته را هادوره همة اندیشمندان و قدرس صاحبان دارد، شهرنشینی و شهر که یتیاهمّ و جایگاه

 بته  خود هاییافته یةپابر و دریابند را شهری  ندگی هایمندیقانون بکوشند و کنند درنگ شهر روح و جسم مختلف

 تو یتع  چگتونگی  و شتهری  اراضتی  کتاربری  .(9716 )پوراحمتد و همکتاران،   ندابی دس  مناسب شهری ریزیبرنامه

 ییتد شتمار متی  بته  شتهری  فضتای  ا  بهینته  استتفاد   منظتور  بته  کارکردهتا  تترین  مهم ا  یکی ها، ین مکانی - فضایی

 ا  شتهری،  عملکردهای و هاکاربری مکانی  - فضایی ساماندهی و ار یابیهمچنین  ( 9713مقدم و همکاران،  )سلمانی

 (.9718 مر ی،قادر و  اده ابراهیم) دروشمار میبهشهری  پایدار توسعة محورهای ترینگبارترگیر و ترین مهم

 %34شتهر کته حتدود     9542بته   9712تعتداد شتهرهای ایتران در ستال      ،یخرین یمارهای سرشماری براسا  

، ایتران  )مرکز یمتار  ا  میانگین شهرنشینی جهانبیش  %51یعنی حدود   رسیده اس  گیرد می بررا در   کشورجمعیّ

دی و متعتدّ  یرا بتا مشتک س جتدّ    توستعه   درحالکشورهای  ویژه بهشتابی، کشورهای جهان چنین رشد پر(. 9712

ی ا  مفتاهیم اساستی در فرهنتگ    به یکت  شهری پایدار درنتیجه طی چند دهة اخیر مفهوم توسعةه اس . کردرو هروب

نته تعریتف   گو شهرهای پایدار سا مان ملل، شهر پایدار را ایتن  برنامة ل شده اس .یبدت شهرها توسعةجهانی و ادبیاس 

محیطتی   اقترادی، اجتماعی، کالبدی و  یست   هایش در ابعاد مختلف توسعة امیابیها و ککند: شهری که موقعیّ  می

ب قرن بیستتم است  و در   ه و معقول برای شهرسا ی مخراشهر پایدار جانشینی موجّ .باشد س تداوم داشتهدر درا مدّ

مسکن مناستب و  نتدگی حتداقل    همچون به مسائل اجتماعی و انسانی  ،محیطی ه به مسائل  یس موا اس توجّ ین به

 (.9738، 9لینچ) شود ه مینیز توجّ

کتار  ن بته ریتزا  در ادبیتاس برنامته   یا حاشتیه  خی ود فرسوده، تتاری های ناکاریم اف عنوان با یفرینی ببا امرو ه ینچه 

 ءبر ناکاریمتدی و احیتا   رو افزون و غلبهجلوگیری ا   وال  برای  رخامتر شهرسا ان اندیشی شود، حاصل چارهگرفته می

جوامتع   ه بتا در پیرامتون شتهرها و مقابلت    ا  گسترش افقتی  وجود، جلوگیریتی مسنا هایویژه در محلاهبهها  این باف 

 بته  نستب   را متردم  هتای  یگتاهی  و مکان ح ّ که موضوعی هر .(5199، و همکاران 5دانی) اس وابسته به اتومبیل 

: 5119 ،7و فتالتون  کتالترو  ) ییتد  می شمار به پایدار شهری با یفرینی هایهمقول جزء ،دکنمی تقوی  خودشان ةمحلا

شتدن، تغییتراس    چون جهانیهمهای نوظهوری مقابل چالشاس  درواکنشی  ،  و بهسا یاین نوع نگاه به مرمّ. (32

گترا  شهرها که امکان ایجاد رویکتردی جتامع، یکرارچته و عمتل     م تعادل فضایی ناشی ا  رشد گسترد ساختاری و عد

 .(941 :5116، 4و سایک  روبرس) یورده اس رای پاسخ به مسائل شهری را فراهم ب
هتایی در رویکترد بتا یفرینی در ابعتاد مختلتف صتورس پتبیرف  کته در         گرگونیسو، د می دی به این نود ا  دهة 

شتده ا  بتا یفرینی     هتای گرفتته   ترین در  ه قرار گرفتند. سادهتوجّ پایدار نیز مورد های توسعة بحثین، سویی با  هم

یجته بتا یفرینی   نتدرا  بحث یجر و م س بتوده است .    می دی این بود که با یفرینی چیزی بیش 61و  31های  دهه

شود که تمامی ابعاد شهر اعتم ا  اقترتاد، اجتمتاع، فرهنتگ،     ای در شهر اط ق میپایدار شهری به رویکردی مداخله

 د کته کنت من نیز بیان می چه بلکشود. چنانمی ها را نیز شامل رهای ین یس ، کالبد و همچنین تمامی متغیّ محیط

شتهری،    و بنیتادی سیاست  یینتد   « اصل راهبتر » عنوان به دو توسعه بای هرگونه ت شی برای ادغام با یفرینی شهری

 .(9717 ،بحرینی و ایزدی) داشته باشد براهداف پایداری را در

                                                                                                                                                                          
1- Lynch 

2- Duanny 

3- Calthorpe & Fulton 

4- Roberts & Sykes 
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ستو بتا اصتول    هتم  ع و کتاربردی هتای متنتوّ   شاخص ،شهری فرسود  ناکاریمدهای  در مسیر با یفرینی پایدار باف  

واره، سا ی عملکردهای تجاری، اولوی  حرکت  پیتاده بتر ست    یبی، معاصراستفاده ا  کاربری ترک همچون پایدار توسعة

 اده و )حستن ند هستت ری حتال حاضتر دنیتا مطترح     شته ریتزی   در ادبیتاس برنامته  حبف اشتغال کاذب درون باف ، 

 معمتول طتور  بته  هتا، تشتویق و استتفاده ا  کتاربری ترکیبتی      این شاخص ترینکاربردی جملها  .(9712  اده، سلطان

 تجتاری  و مستکونی  فروشتی،  خرده یعنی دریمد  سه منبع حداقل هایویژگی ا  که شوداصل مطرح می یک نعنوا به

 (.61: 9714)سلیمانی و همکاران،  دکن استفاده

 نتدگی، کتار،    است . شتده  های شهری عامل مرگ عرصه در گبشته ها الی ها و فعّ و تفکیک کاربریبندی منطقه   

هتا و چته در    چته در ستطح خیابتان    هتا،  برند. ادغام کتاربری  تعامل با یکدیگر سود می تجارس، خرید و با ی همگی ا 

عمتومی ایتن است  کته      ابی  و امنیت  عرصتة    جتبا یورد. علا پدید میایمن و پویا  یهای محیطهای منفرد  ساختمان

تنهتا ستبب افتزایش     ار نته های متفاوس و برای اهداف گوناگون به خود بخواند. این ک تواند افراد مختلف را در  مان می

 :9763، 9ستا د )تیبالتد    عمومی را نیز فتراهم متی   رسمی بر عرصة شود، بلکه نظارس غیر ک و پویایی محیط میتحرا

است    بتا ی  و کتار   نتدگی،  محتیط  بته  مربتوط  عناصر به هتوجّ و مداریپیاده ریزی، برنامه این در اساسی اصل (.24

 (.5199 5م،و گریسا دی یسل)

کننتد، ترکیتب      نتدگی طتی متی   رفع نیا های رو مترا  برایترین فاصله را نظور اطمینان ا  اینکه مردم کوتاهمبه 

، و همکتاران  7گتافرن ) یت  خاصتی برختوردار هستتند    طق ا  اهمّها، شتهرها و منتا   متوا نی ا  کاربری  مین در ناحیه

 گونتاگونی  رهتای متغیّ و ءاجتزا  ا  ترکیبتی  شتود، می استفاده مختلط کاربری برای امرو ه که تعریفی اامّ  (25: 9711

 ترکیبتی  معنتای به مختلط کاربری تر، ساده بیانیبه .(9714پور و همکاران، )اسمعیل کنندمی کار باهم همه که اس 

 است   ممکتن  که اس  مسکونی همانند تجاری غیر کاربری و( تفریحی و اداری فروشی، خرده) تجاری های کاربری ا 

 درکنتار  مستکونی  واحتدهای ) افقتی  یتا ( فروشتی خترده  بتایی  مستکونی  واحتدهای  موتال  بترای ) ودیعم صورسبه

 یینوشتدارو  و اکستیر  شتهری  هتای  کتاربری  ترکیب که توضیح این با (.9763 وحیدی،) دنشو ترکیب( فروشی خرده

 درنهایت   شهری سمشک  چون د،شو برطرف مشک تش تمامی بس ، کاربه را ین شهری هر اگر که ودرنمی شمار به

   (.959: 9715)فرجام، هستند  ترگیرپبیر شهری جامعة اقترادی و فرهنگی هایاولوی  و  ندگی  شیو ا 

میلیتون   2/6ا   بیش  شهر ایران با جمعیّ 737در بیش ا   فرسود  ناکاریمدهزار هکتار باف   83تاکنون بیش ا   

گتباران و   ه سیاست  توجّت  موضتوعاس متورد   وا به یکی ا  مستائل  هوسع  بسیار  یاد این باف اند.  شدهنفر شناسایی 

هتای   گونته بافت   برگیرند  بخشی ا  ایندر عنوان هجده شهر تهران نیز به منطقة. شده اس   ریزان کشور تبدیل برنامه

ضتمن   توانتد هتا متی  ریزی کاریمد بترای بتا یفرینی ین  ه به برنامهتوجّ ونیس   ا  وجود این مشک س مستونیکشور، 

یتتی شتهر    ها، بخشی ا  نیا های توستعة مسائل موجود در درون ین یفرینی، تحریک روند با یفرینی باف  و حلا ار ش

 ، یتادی است    هزینة هایش مستلزم که ترمین  یرساخ  ای شهرتهران را نیز بریورده سا د و درنتیجه ا  رشد حاشیه

هتای ناکاریمتد    پایتدار بافت    بتا یفرینی  منظتور بهدادن مسیری حاضر برای نشان پژوهش، در نابراینب  جلوگیری کند

هجده، نشان داده شتود کته تتا     س منطقةمح ا فرسود  ناکاریمدهای  باف ن داد ش شده اس  تا با الگو قرارتشهری 

ارتبتاط و همبستتگی   س، محت ا  فرسود  ناکاریمدهای  های پایداری باف  ی ترکیبی و شاخصکاربرمیزان بین چه حد 

 وجود دارد.

                                                                                                                                                                          
1- Tibbalds 

2- DeLisle & Grissom 

3- Gaffron 
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 هامواد و روش
وستع  ایتن    .(9شتکل  ) است   شتده  واقتع شهر غربی جنوب الیه شهر تهران در منتهیشهرداری ک ن هجده منطقة

در حتریم شتهر    کیلومترمربتع  47شتهری و   ین داخل محتدود   مربع کیلومتر 76اس  که  مربع کیلومتر 69منطقه 

ایتن  ند. هستجنوب  بهح و دارای شیب م یم ا  شمال مسطا بیشتره این منطق های مین (. 9 )جدول قرار داردتهران 

جمعیتتی بتا تتراکم     ا نظتر  است  و  6/7با بعتد ختانوار   خانوار  991751 ، معادل نفر جمعیّ 491541دارای  منطقه

 قترار دارد. در رتبتة ششتم    ،گانه شهر تهتران  55اطق بین من نفر در هر هکتار، 911لص نفر و تراکم ناخا 381خالص 

 فرستود  ناکاریمتد  دارای بافت    فتار  شتمالی(  ة خلتیج جز محلا)به همحلا هفده ،موجود ةمحلا هجدهدر این منطقه ا  

 هکتتار  74هتا،  مجمتوع مستاح  ایتن بافت     ا  (.5شود )جتدول هکتار را شامل می 957بر   هستند که مساحتی بالغ

 (.  9712وسا ی شهرداری تهران، نان سا م) اند رفتهگ قرار 4 )کمترین( در ناحیة هکتار 99و  7شترین( در ناحیة بی)

 9912تعتداد   ،9716 تا انتهای ستال  9711های هجده در طول سال براسا  یمار مستخرج ا  شهرداری منطقة 

هتا،   این محدوده نوسا ی شده اس  که ا  جمع ایتن پت ک   فرسود  ناکاریمد هایمتر مربع( ا  باف  951632) پ ک

هتا  متتر مربتع( بته ستایر کتاربری      99437) %1متر مربع( ین به کاربری مسکونی و کمتتر ا    996415) %19حدود 

 .اندهدکاربری وضع موجود نوسا ی شاسا  بیشتر بریافته اس  که   اختراص

 هجده ت منطقةوسعت و جمعیّ .1جدول 

 )هکتار(فرسودة ناکارآمدمساحت بافت  جمعیت)نفر( مساحت)هکتار( 

 957 491541 7611 هجده ةمنطق

 7583 6374724 34888 شهر تهران

 شهر تهران هجده ت منطقةکاربری در سطح محالّجمعیت و توزیع  وضعیّت .2جدول 

 مسکونی کاربری

 )متر

 مربع(

 

 اداری

 )متر

 مربع(

 

 تجاری

 )متر

 مربع(

 

 آموزشی

 )متر

 مربع(

 

متر )درمانی 

 مربع(

 

 

بافت 

 فرسوده

 هکتار()

 تمحالّ نواحی
 تجمعیّ

 فر()ن

 یک

 23/3 618 98311 24384 71594 412626 78335 ولیعرر شمالی

 91/1 54517 915411 42594 21621 777779 58182 بهداش 

 52/4 993 1112 78356 75685 545444 51139 دارو تولید

 17/95 98127 974194 16666 43187 717258 74371 فردو 

 دو

 4/8 924 7996 31289 941 64116 8243 شهرک صادقیه

 4/99 161 85943 918299 1349 289928 47533 شهید رجایی

 84/99 9687 45964 63341 3162 799398 71257 ولیعرر جنوبی

 سه

 16/98 75542 51159 58463 4291 779593 71554 یباد جنوبییاف 

 28/95 86 1994 44413 9116 747355 55119 یباد شمالییاف 

 41/2 33 99167 93821 91211 919382 52182 نالزماصاحب

 چهار

 7/4 1 5498 9315 1 71954 5422 یبادسعید

 97/2 211 7819 911158 99837 999366 91966 شادیباد

 7/9 1 7864 95715 1 951738 99814 یبادشم 

 24/1 1 3685 771463 411 998159 6593 خمینیامام

 4 1 41784 513191 74931 446865 72813 شهریورهفده

 پنج

 فار خلیج
 جنوبی

79113 779979 914 4551 93168 9467 79/96 

 9/5 1 5688 7721 51971 974269 6113 نورو یباد
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 هر تهرانشدر بین مناطق کالن هجده منطقةت ت محالّوقعیّم .1کل ش

یوری منظتور جمتع  بته  .ی است  تحلیل -توصیفی ماهی  و روش پژوهش،هدف کاربردی و  ا لحاظ پژوهش حاضر 

و میتدانی   ها، اینترن  و غیتره(  )مقایس، مج س، نشریه اسنادی - ایا  مطالعاس کتابخانه نیا  مورد عاس ها و اطاداده

هتای  بافت   و سود محت ا وضتع موجت   هتای  کتاربری  عتاس  اطا نخس  گام در اس . شده  استفادهنامه( )تو یع پرسش

 9 عتاس جغرافیتایی  سیستم اطاافزار نرم در محیط ،داش  میدانیو بر طرح تفریلی پایة هایها  نقشناکاریمد   فرسود

گانه بتا استتفاده ا  سته    هفدهس مح ا فرسود  ناکاریمدبا سنجش میزان کاربری ترکیبی باف   سر  وستخراج شده ا

یمده بترای هتر محلته، ضتریب     دس همیانگین ضرایب ب و محاسبة 5 کانونی مدل ینتروپی، شاخص دسترسی و یمار 

 س،میزان پایداری محت ا برای تعیین  دومدر گام . اند شدهبندی ها رتبهو محلاهسنجیده س کاربری ترکیبی مح ا نهایی

ین محاستبه   تعتداد ، 7کتوکران  وسیلة فرمول تعیین حجتم نمونتة   بهکه  )با طیف لیکرس(، نامهپرسش 576 تکمیل با

پایتداری   هتای  شاخص ،هشدیید تر% 63نباخ با میزان اعتبار وی مون یلفای کر وسیلةها بهپرسش پایایی و رواییو  شده

ق مکتانی،  تعلات  فرهنگی شامل معیارهتای  -  اجتماعی فةمؤلا در سه دسته  هش(مستخرج ا  مبانی نظری پژو) سمح ا

فتة اقترتادی شتامل    و مؤلا ای های، همبستگی و تعام س اجتماعی، مشارک ، ستر ندگی و پویتایی محلات    هامنی  محلا

ی محیطتی شتامل معیارهتا    -کالبتدی   فتة ع و رفتاه اقترتادی و مؤلا  دسترسی بته ختدماس، تنتوّ   معیارهای برابری در

 افتزار وستیلة نترم   بته ، ع کالبتدی ه، تنتوّ محوری، کیفی  مسکن، غنای برتری، کیفیت  محتیط محلات    سرسبزی، پیاده

در گتام ستوم،   . ه است  شد صس مشخامح ا فرسود پایداری باف   وضعیّ تجزیه و تحلیل شده و ، 4اِ .پی.اِ .اِ .

ه بتا استتفاده ا  ی متون ضتریب     های پایداری هر محلا و شاخصس کاربری ترکیبی مح ا ن ضریبستگی بیهمبمیزان 

   ه اس .شد و ار یابی سنجش، +9تا  -9 بین دامنة همبستگی پیرسن،

 نتایج

 تمحالّ میزان کاربری ترکیبیشناسایی 
پتی، ضتریب   ینترو ضتریب  ا  سته متدل  بتا استتفاده    هجتده  گانة منطقتة هفدهس ربری ترکیبی مح ایج بررسی کانتا

                                                                                                                                                                          
1- Geographic Information System (GIS) 
2- Focal Statistic 
3- Cochran 
4- Statistical Package for Social Science (SPSS) 
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 هجده ا  میزان کاربری ترکیبی متفتاوتی برختوردار   س منطقةدهد که مح اینشان م کانونی یمار ضریب دسترسی و 

یبتاد جنتوبی،    ادقیه، شتادیباد، یافت   ی، فتردو ، صت  یبتاد شتمال  جنوبی، یاف  فار خلیجس ح ام. (7)جدول  ندهست

دارای بتایترین میتزان   ، سمستاح  در بتین محت ا    %74و   جمعیّت  %46ا  برخورداری جنوبی با  ولیعرر دارو و تولید

مستاح    %54و  جمعیت   %91 ا  خمینتی بتا برختورداری    س هفده شهریور، بهداش  و امتام ح اکاربری ترکیبی و م

 .(5و شکل 4جدول ) ندرا دارس ری ترکیبی در بین مح اان کاربترین میزمنطقه، پایینس مح ا

 های فرسودة ناکارآمد محالّت منطقة هجده شهرداری تهران وضعیّت پایداری بافت
شده در سطح محت اس )همبستتگی   دهد که درمجموع ا میان سیزده شاخص پایداری بررسی نتایج پژوهش نشان می

، دسترسی، تنتوّع و رفتاه اقترتادی، سرستبزی محلاته، غنتای برتری، تنتوّع         و تعامل اجتماعی، مشارک ، سر ندگی

هتای فرستود    کالبدی، تعلاق مکانی، امنی  محلاه، حمل و نقل، کیفیت  مستکن و کیفیت  محیطتی(، تمتامی بافت       

کته ایتن   (، قرار دارنتد  7تر ا  حدّ متوسّط پایداری )ناکاریمد مح اس منطقة هجده شهرداری تهران، در وضعیّ  پایین

 ها اس .نتایج نیز ترییدکنند  فرسودگی و ناکاریمدی این باف 

 کانونی رسی و آمارةهای آنتروپی، دستبراساس مدلت کاربری ترکیبی محالّضریب  .3 جدول
 کانونی ضریب آمارة ضریب دسترسی ضریب آنتروپی تمحالّ نواحی الگو

ی
یب

رک
ی ت

بر
ار

ک
 

 9 ةناحی

 712/1 857/1 472/1 ولیعرر شمالی
 249/1 779/1 552/1 بهداش 
 839/1 853/1 586/1 تولیددارو
 224/1 895/1 485/1 فردو 

 5 ةناحی
 727/1 659/1 429/1 شهرک صادقیه
 829/1 795/1 779/1 شهید رجایی
 387/1 461/1 516/1 ولیعرر جنوبی

 7 ناحیة
 219/1 424/1 289/1 یباد جنوبییاف 
 327/1 842/1 549/1 لییباد شمایاف 

 881/1 511/1 562/1 الزمانصاحب

 4 ةناحی

 474/1 845/1 559/1 یبادسعید
 446/1 394/1 457/1 شادیباد
 861/1 742/1 429/1 یبادشم 
 479/1 725/1 543/1 خمینیامام
 848/1 939/1 785/1 شهریورهفده

 2 ةناحی
 867/1 249/1 455/1 فار  جنوبیخلیج

 241/1 275/1 967/1 نورو یباد

 هجده ةت منطقایی کاربری ترکیبی محالّنه ضریب .4جدول 

ت با کاربری ترکیبی محالّ
 باال

ضریب 
 نهایی

ت با کاربری ترکیبی محالّ
 وسطمتّ

ضریب 
 نهایی

ت با کاربری ترکیبی محالّ
 پایین

ضریب 
 نهایی

 717/1 یورهفده شهر 415/1 یبادشم  241/1 فار  جنوبیخلیج

 782/1 بهداش  464/1 عرر شمالیولی 248/1 یباد شمالییاف 
 747/1 امام خمینی 477/1 رجایی  شهید 247/1 فردو 

   475/1 یبادسعید 249/1 شهرک صادقیه
   459/1 نورو یباد 272/1 یباد جنوبییاف 

   492/1 الزمانصاحب 256/1 شادیباد

     255/1 تولیددارو

     293/1 نوبیولیعرر ج

 54  45  74 سمح ا کلامساح  ا  درصد 

 91  77  46 سمح ا کلا جمعی  ا درصد 
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 میزان کاربری ترکیبی اساسبرت محالّ بندینهایی رتبه وضعیّت. 2کل ش

جتایی بتا میتانگین    ر شتهید  ةس یکسان نبتوده و محلات  در بین تمامی مح ا پایداری وضعیّ ی م به ذکر اس  که  

ه در مطلوب ایتن محلات   کمابیش وضعیّ  ،ین یل اصلیس دارد که دلپایداری را نسب  به سایر مح ا(، بیشترین 38/5)

 همچنتین  ( است   71/7( و کیفی  محیط )55/7) کیفی  مسکن (،77/7ترسی )دس (،44/7های سر ندگی )شاخص

س قترار دارد.  حت ا نستب  بته ستایر م    یتداری ترین ستطح پا  پاییندر ، (11/9) پایداری با میانگین نیز یباد سعید ةمحلا

کیفیت   و  (32/9ع و رفتاه اقترتادی )  (، تنتوّ 37/9) (، غنای برتری بتا  88/9با میانگین ) کیفی  مسکنهای شاخص

 .(7و شکل  2 جدول) پایداری قرار داده اس  وضعیّ ترین ه را در بحرانیاین محلا ،(36/9) محیط

 
 پایداریهای ت براساس شاخصمحالّ وضعیّت. 3 شکل
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  تهای پایداری و همبستگی با کاربری ترکیبی محالّشاخص وضعیّت .5دول ج

 ها شاخص
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فار   لیجخ

 جنوبی
46/5 32/5 44/5 53/5 99/5 91/5 55/5 42/5 92/5 76/5 45/5 22/5 24/5 761/5 

 972/5 81/5 78/5 37/9 12/5 81/5 81/9 98/9 92/5 11/9 71/9 11/5 61/5 21/7 نورو یباد

 771/5 18/5 83/5 57/5 87/5 45/5 51/5 38/9 92/5 61/9 38/5 58/5 58/5 79/5 یباد شم 

مام شهرک ا

 خمینی
67/5 73/5 61/5 88/5 41/9 12/5 67/9 27/5 38/5 11/7 29/5 17/7 58/7 249/5 

 291/5 31/5 41/5 48/5 39/5 61/5 21/5 81/9 17/5 88/9 11/5 71/7 33/5 27/5 ولیعررشمالی

 915/5 41/5 21/5 91/5 99/5 11/5 13/5 63/9 89/9 37/9 18/9 84/9 22/5 89/5 صادقیه

 825/5 12/7 37/5 35/5 94/7 61/5 55/5 51/5 76/5 19/9 98/7 71/7 73/5 49/5 ولیعررجنوبی

 386/5 71/7 55/7 29/5 14/5 66/5 97/5 59/5 87/5 91/5 77/7 44/7 82/5 22/5 رجایی

 481/5 54/7 14/5 28/5 13/7 32/5 46/9 76/9 64/9 38/9 37/5 76/7 58/5 39/5 الزمان صاحب

یباد  یاف 

 شمالی
41/5 23/5 85/5 37/5 12/9 63/9 19/9 41/5 54/5 48/5 19/5 65/5 14/5 762/5 

یباد  یاف 

 جنوبی
46/5 24/5 16/7 16/7 51/5 71/5 11/5 61/5 31/5 34/5 71/5 14/5 18/7 875/5 

 484/5 34/5 63/5 25/5 19/5 84/5 18/9 64/9 51/5 38/9 33/5 82/5 23/5 81/5 فردو 

 495/5 36/5 25/5 71/5 81/5 83/5 67/9 96/5 95/5 32/5 98/7 55/5 92/5 97/5 تولیددارو

 857/5 45/7 16/5 37/5 19/5 16/7 97/5 11/9 62/5 92/5 66/5 88/5 12/5 78/5 بهداش 

 118/9 36/9 88/9 92/5 57/5 38/5 58/5 37/9 12/9 32/9 68/9 17/9 12/5 62/9 سعیدیباد

 847/5 93/7 18/7 71/5 33/5 32/5 12/5 12/5 21/5 96/5 71/7 71/7 44/5 41/5 شادیباد

 462/5 31/5 86/5 21/5 88/5 87/5 46/5 35/9 11/9 21/9 15/5 45/7 82/5 78/5 هفده شهریور

ستگی همب

کاربری 

 و ترکیبی

های شاخص

 پایداری

911- 575 431- 968- 565 165- 792 157- 849- 264- 213- 519- 429- 914- 

 تمحالّ فرسودة ناکارآمدهای بافتربری ترکیبی و پایداری سنجش همبستگی میان کا

میتزان  است  کته بتین     بیانگر ینس های پایداری مح ا ین میزان کاربری ترکیبی و شاخصهمبستگی ب نتایج بررسی

و غنتای   (565/1)ع بتا ضتریب   (، تنتوّ 575/1) مشتارک  بتا ضتریب    هایشاخصس و های مح ابودن کاربریترکیبی

 یتانگین هتا م معنی که با افزایش ترکیب کاربریبدین ،(، رابطه و همبستگی موب  وجود دارد792/1) ببرری با ضری

یبتی، میتانگین پایتداری    عک  بتا افتزایش کتاربری ترک   بتر شتده افتزایش یافتته است  و     شاخص یاد پایداری در سه

(، سرستتبزی -968/1(، دسترستتی )-431/1(، ستتر ندگی )-911/1)همبستتتگی و تعامتتل بتتا ضتتریب  هتتای شتتاخص

( و کیفیت   -519/1(، کیفیت  مستکن )  -213/1) حمل و نقل(، -264/1(، امنی  )-849/1ق مکانی )(، تعلا-165/1)

 سمحت ا  فرسود  ناکاریمتد ی اه بری ترکیبی باف میزان کارین یعنی ب یافته اس    کاهش(، -429/1) با ضریبمحیط 

 (.2ل همبستگی معکو  وجود دارد )جدو گفتههای پیشو شاخص
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 بحث
ریتزی و یمتایش شتهری و راهبردهتای فضتایی       برنامه های فضایی در مینة سیاس  ی و کیفییرمان کلاهدف ک ن و 

 منابع و ساماندهی کالبدی فضا برمبنای استتفاد   ها و الی  و امکاناس، فرص   و فعّجمعیّ بریمده ا  ین، تو یع مو ون

شتهری نیا هتای حتال را     توستعة (. 9718اکبتری،  علتی ) ی و شهری اس ی موجود در مقیا  ملاها رفی بهینه ا  ظ

ر شتهری پایتدا   ی کته توستعة  درحتال کند.  یمهایشان، برطرف  یا مندینی یینده برای رفع ها نسلگرفتن نظردربدون 

و تجدید را کاهش دهد تتا مجبتور بته جتایگزینی فضتایی        قابل یرغمنابع  رویة یب ملزم اس  تهدید ناشی ا  استفاد 

 (.  5113 و همکاران، 9چن) بین نبردتعادل دینامیکی را ا  ی محیطی در مکان دیگر نباشد وها المانجغرافیایی 

 ا  بستیاری  منشتر  خود که هاس ین در مدیو ناکار فرسوده هایباف  وجود ،شهرها عمد  مشک س ا  یکی امرو ه 

 کترده  فتراهم  شهرها ا  بسیاری در را ناپایداری ة مین و داشته درپی را شهری مختلف مسائل و شده شهری مشک س

 در موجتود ی افتزا میان توسعة پتانسیل دارای اراضی و ها دسترسی ها، ظرفی  وجود خدماس، میزانکه  حالیدر .اس 

 پایتدار  درراستتای توستعة  رونتی شتهرها   د توستعة  و بتا یفرینی بترای   بتاییی  اولویت   در را منتاطق  این ،ها باف  این

 و فرستوده  هتای بافت   توانمندستا ی  و نوسا ی بهسا ی، راهبردی یملا سنددر این  مینه  .اس  داده قرار ،جانبه همه

معمتاری   و شهرستا ی  عتالی  شتورای  های بهمروّو  7/3/9717تاریخ  در دول  محترم هیئ  بمروّ شهری ناکاریمد

نیتز ا    فرستود  ناکاریمتد  هتای  د با بافت  ا یفرینی شهری در برخورکارگیری الگوی بهکید بر ببا تر 96/1/9717خ مورّ

 (.9716 ،و شتم   انتد )یعقتوبی   هشد های اخیر تدوینر سالدراستای تسهیل امر جمله الزاماس قانونی هستند که در

 بتا یفرینی  رویکرد ،ششم توسعه قانون برنامة 89و  81، 21های  همادّ احکام هاین همة فرادس  در و گفتهپیش اسناد

 بتا  رویتارویی  در شهری، ریزی برنامه مرسوم ابزارهای ها،روش فرایندها، در با اندیشیبرای  ضرورتی وانعنبه را شهری

س و متدّ انتدا  توستعة بلند  همچنتین بتا اهتداف و چشتم    سیاستتی کته    .ندکنمی ترکید شهری ناکاریمد های محدوده

هتای   هتا و ظرفیت    طتور ویژگتی  و همینشهر تهران  راهبردی    -  ساختاریسند اصلی طرح جامع  راهبردهای توسعة

 دارد. کامل سویی و انطباقفرسوده و ناکاریمد شهر تهران همهای  کالبدی باف 

 و معتابر بتا  های ریزدانگی، کیفی  بنتا   اسا  شاخصکونی برهای مسهکتار ا  باف  957، تهرانهجده  در منطقة 

الزامتاس استناد فرادستتی و    استا   یینتد و بر شمار میهب فرسود  ناکاریمدهای  باف   مر  ، درمتر عرض کمتر ا  شش

 بترای  هتا  هتایی کته ایتن بافت      وی دیگر فرص سا  و سطح کشور های فرسود  هایی که شرایط ناپایدار باف  ضرورس

 ءخاذ رویکردهای پایدار در مسیر احیتا اتادهند، دس  میهرویی و گسترش افقی ب درونی و جلوگیری ا  پراکنده عةوست

شدن رویکرد بتا یفرینی پایتدار   ای در اجرایییکی ا  اصول پایه. ضروری ساخته اس بیش ا  پیش  را ها نه باف گواین

هتای   کنتار ستایر شتاخص   که در هاس ترکیبی و مختلط کاربریا  الگوی شهری، استفاده  فرسود  ناکاریمدهای باف 

ن شهری و افزایش کیفیت   نتدگی ستاکنا    تر محیط لوببرای عملکرد مط یابتواند استراتژی جبامی ،با یفرینی پایدار

کته   هتا کاربری ترکیب بر مبتنی شهری توسعة رویکرد. درنتیجه اقدماس با یفرینی باشدو  فرسود  ناکاریمدهای باف 

کته  است   رویکتردی  . (5111، 5و کلمنت   )رابینستکی  داننتد متی  شهری توسعة در رویکرد ترینکلیدی را ین برخی

مبتنتی بتر    تی و توستعة ناس ست محت ا  پبیر، توسعةهای رشد هوشمند، جوامع  یس  کلیدی در نظریه فةلاعنوان مؤ هب

نواحی شهری با کتاربری ترکیبتی پتایین    این رویکرد  .(9714همکاران،  پور واسمعیل) ه اس حمل و نقل مطرح شد

و  7کارملینتا ) دانتد اری بیشتتر متی  ستم  پایتد  شتهری ناپایتدار بته    و حرک  ا  فترم  های با یفرینی الی فعّ را مستعدّ

                                                                                                                                                                          
1- Chen 

2- Rabianski & Clement 

3- Carmelina 
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   .(5197همکاران، 

ی شتهردار  هتای فرستود    بافت  کتاربری  بودن بررسی همبستگی بین میزان ترکیبی یکلا هدفبا  پژوهش حاضر 

بتا یفرینی پایتدار    کاربری ترکیبتی در فراینتد   کارگیری رویکرد توسعةهبا هدف ب ،ها هجده و پایداری این باف  منطقة

 و شهرستا ی نتوین همچتون    شهری پایتدار  توسعةدر  های مطرح دیدگاهاسا  بر انجام شده اس .س در سطح مح ا

افتزایش   ماننتد هایی  گیری شاخص کارهبا بتوان میو غیره،  شهر متراکمکاربری ترکیبی، رشد هوشمند، شهر فشرده، 

 استتراتژی  حتل و راهعنتوان  بته ) یتره هتا و غ  ها، اخت ط و ترکیب کاربریسا ی باف س شهری، فشردهتراکم در مح ا

 دست  یافت   تر  پایدار هایی هشهرها و محلابه  ،(هابندی و تفکیک کاربریمطلوب درمقابل شهرسا ی مبتنی بر منطقه

 ،پور و همکتاران   جمعه9711 ،پور  نیک9761 ،و همکاران 5ویلیامز  9766 ،9جیکوبز  9763، اده دلیر)یذر و حسین

بررستی  نتتایج  ، شتده های مطرحدیدگاهخ ف ا برامّ  (9714 ،نیا  قربانی و ترکمن9714 ،همکارانسلیمانی و   9719

هتا در بیشتتر    س و پایتداری بافت   بری ترکیبتی محت ا  همبستگی موبت  بتین میتزان کتار    د عدم یّمؤ، پژوهش حاضر

یتزان  بتین م  ،شتده یسیزده شاخص بررسکه در  طوریاس   به هجده س منطقةدر سطح مح ا های پایداری شاخص

، ستر ندگی، دسترستی، سرستبزی،    اجتمتاعی  )همبستتگی و تعامتل  های پایداری  س و شاخصکاربری ترکیبی مح ا

 و تنهتا در سته  همبستتگی منفتی وجتود دارد    محتیط(   ، کیفی  مستکن و کیفیت   حمل و نقلق مکانی، امنی ، تعلا

 پتایین  پایتداری موبت    ارتبتاط ستوی دیگتر   ا   همبستگی موب  بوده اس  ع و غنای برری(مشارک ، تنوّ) شاخص

میتزان کتاربری   منفتی ین بتا    ارتبتاط  عک ربت  وس در سطح مح ا فرسود  ناکاریمدهای باف  ه با مساح باف  محلا

 بتاوجود یبتاد شتمالی و فتردو     فار  جنتوبی، یافت   یجس خلمح ا که طوریهبمشهود اس .  کام ًس مح اترکیبی 

هکتتار   95و  2/95و  7/96 داشتتن  ترتیتب بتا  بته  گانته، هفدهس در بین مح ا بری ترکیبیداشتن بایترین ضریب کار

 91/1 و 2/1بتا برختورداری ا     خمینتی و بهداشت   س امتام مح او بودند  کمترین میزان پایداریدارای ، باف  فرسوده

   .(2 جدول) اندبوده داری بیشتری برخوردارا  پای ،تر ینیبی پایربری ترککا وضعیّ و  باف  فرسوده هکتار

بتا ضتریب    سهتا و پایتداری محت ا    بتین میتزان کتاربری ترکیبتی بافت       یل همبستگی معکتو  ترین دی ا  مهم 

هتای ناستا گار در مجتاورس     گسترش کاربریوجود و  ها، بر میزان فرسودگی باف  افزون توانرا می ،-914همبستگی 

هتای   کارگتاه  یهن، کارخانجاس و صنایع،راه شن و ماسه، دو خطا با ار یهن، معادن همچونس مسکونی مح ا های باف 

رو  پیتاده  ستطح  کم نسب  باف  و نامناسب، ریزدانگی پوشش با عرضکم معابر، تولیدی، حمل و نقل عمومی ناکاریمد

 ایهت  ریتزی  امهدر برنکه س  ا و ضروری اس  شده ها هرچه بیشتر این باف  ناپایداری و پیچیدگی موجب که برشمرد

ها، داستا  استتاندار  هتا بر  مین سترانه ها و تر ه به ترکیب کاربریکنار توجّدر ،سمح ا های فرسود  با یفرینی باف  یتی

 ةنکتت ا امّت   دشتو ه ویتژه  ند، توجّت کشچالش میبا یفرینی را به های ناسا گار موجود که اهداف نسب  به حبف کاربری

تحت    پایتداری  هتای  شتاخص  این اس  کته  هجده منطقة سمح اهای پایداری  ه در بررسی شاخصمهم و قابل توجّ

 وضتعیّ  ، ا  انتد  شتکل گرفتته   متدیری  شتهری   عملکترد  هایی که درنتیجة ا مردم نسب  به شاخصبگیر و مرتبط تر

 کته ص شتده  یمتده، مشتخا  دست  بته هتای   همبستتگی نتتایج   . با مقایسةبرخوردار هستند بیشتری کمابیشایداری پ

پویتایی   ای، همبستگی و تعتام س اجتمتاعی، مشتارک ، ستر ندگی و     هق مکانی، امنی  محلاعلات) معیارهای اجتماعی

 همحوری، کیفی  مسکن، غنای برری، کیفیت  محتیط محلات    های کالبدی )سرسبزی، پیاده ، نسب  به معیارای( همحلا

   اند. ه کسب کردهدر میزان پایداری محلا امتیا  بیشتری ع کالبدی(تنوّو 

در کتاربری ترکیبتی   د گیتری ا  رویکتر   کته بهتره   کنندترکید می شده،های انجام و نتایج سایر پژوهش ها این یافته 

                                                                                                                                                                          
1- Jacobs 

2- Williams 



 01 ایکارآمد منطقة هجده شهر تهران و نقش آن در بازآفرینی پایدار محلّههای فرسودة ناالگوی کاربری ترکیبی در بافت
 

 ستتوار اای کالبدی، اجتماعی، اقترادی ه شاخص تنهایی بر شالود  نباید به ،شهری های فرسود  فرایند با یفرینی باف 

ستاختی،   یر، فرهنگتی هتداف و م حظتاس سیاستی،    اای ا  یری ا  این رویکترد مجموعته  گ بلکه در اجرا و بهره باشد 

استا  مبتانی   کتاربری ترکیبتی بر  ستا ی الگتوی    چه پیادهچنان وورد نظر قرار گیرند و معیشتی م اقترادی ،کالبدی

توانتد  متی س افتزایش کتاربری ترکیبتی در ستطح محت ا     بسا چهد، شوهای موجود در نظریه انجام ن و رهیاف  تئوریک

دیری  ریتزی و مت   ی م و ضروری اس  که نهاد برنامته بر همین اسا   د.شوس تر مح اایداری کمی منجر به پراحت به

  جغرافیتایی، ستطح   ه بته موقعیّت  نفعان، الگوی پایدار کاربری ترکیبی را با توجّذی شهری در کشور با همکاری همة

هتا، بتا حتداکور     گونته بافت    ینی ایتن نند تا فراینتد بتا یفر  کتدوین  سدر مح ا های اجتماعی و غیره اقترادی، ویژگی

 هتای فرستود    ام تو یع و چیتنش کتاربری اراضتی درنتیجتة نوستا ی بافت       هایی در نظ فرم  یرا پایداری همراه شود 

 برجا خواهند ماند.ها پا شوند که تا دههناپایدار ایجاد می

 گیرینتیجه

هتای  هتا، تجربته  یتری ین   قرارگهتا و موقعیّت  ه بته ظرفیت   با توجّت شهرداری تهران  هجده گانة منطقةهفدهس مح ا

فتردو   شتمالی و    یبتاد جنتوبی، یافت   فتار  س خلتیج که مح ا طوریبه اند.هکاربری ترکیبی داشت متفاوتی در مینة

س عنوان محت ا ترتیب بهبه شهریورهفده و خمینی، بهداش امام هایبیشترین کاربری ترکیبی و محلاه ترتیب دارای به

 ند که این نتیجه بیتانگر ین است  کته   اشناسایی شده فرسود  ناکاریمدهای  ن میزان کاربری ترکیبی در باف ریبا کمت

س در ستطح محت ا   نقل، فضای سبز، ختدماس درمتانی  و دسترسی به حمل  همچون ییها در تو یع خدماس و کاربری

کنتد  هتای پتژوهش بیتان متی     یافته همچنین  س رعای  نشده اس های مح ا کاربری ، عدال  در سرانةهجده منطقة

ندارنتد و  ایتداری  هتای پ  مناستبی در شتاخص   وضتعیّ  هجده  قةس منطمح ا فرسود  ناکاریمدهای  باف  یطور کلا به

ی و فعلت  وضتعیّ  رفت  ا   ریتزی دقیتق بترای بترون     د که نیا مند برنامهر قلمداد کرها را ناپایدا این باف مةتوان ه می

پتبیری بتایتر و کتاهش     نتیجته جمعیّت  در ها برای افزایش کیفی   نتدگی ستاکنان و   باف استفاده ا  پتانسیل این 

   .س دانس گسترش افقی مح ا

هتای   بتین افتزایش کتاربری ترکیبتی و شتاخص     همبستگی موب   دهند نتایج بخش سوم پژوهش نیز که نشان 

 همبستتگی، ) اخص دیگر متورد بررستی  بوده و در ده ش (ع و غنای برریمشارک ، تنوّ)سه شاخص  پایداری تنها در

( ، کیفیت  مستکن و کیفیت  محتیط    حمتل و نقتل  ق مکتانی، امنیت ،   تعامل، سر ندگی، دسترسی، سرستبزی، تعلات  

ی کلات د همبستتگی منفتی   یّت وجود دارد، مؤ ها ان کاربری ترکیبی و پایداری باف بین میز معکو  و رابطة همبستگی

ایج پژوهش بیتانگر ین است    تنبنابراین  اس  ه هجد های هدف در منطقة کاربری ترکیبی و پایداری باف بین میزان 

  در محتدود  ی موجتود هتا  و کیفی  کاربری، سا گاری های پایداری به همدیگر، نوع ترکیبارتباط درونی شاخصکه 

 د نت کص را مشتخا  فرستود  ناکاریمتد  ی هتا پایداری یا ناپایداری بافت   هایتواند جه می اس  که باف  و اطراف ین

 وستیلة بته هجتده   س منطقتة محت ا  فرسود  ناکاریمتد های با یفرینی باف فرایند که این امر در  ضروری اس  بنابراین

در فراینتد   دتتوان عنتوان کتر    ی ایتن پتژوهش متی   عنوان پیشتنهاد کلات  ه ویژه قرار گیرد. بهتوجّ مورد مدیری  شهری

کاربری ترکیبتی ستا گار بتا بافت  فرستوده بته بافت          ر توسعةافزون بر ترکید ب فرسود  ناکاریمدهای  با یفرینی باف 

بتا یکتدیگر   های اطراف کته   باف  فرسوده و غفل  ا  باف  محدود ه صرف به توجّبا   یرا ،ه داش اطراف نیز باید توجّ

 ق نخواهد شد.اهداف با یفرینی پایدار محقا ،دارنددر ارتباط تنگاتنگ قرار 

 منابع
جغرافیتا  تی با استفاده ا  رویکرد شهرسا ی جدیتد.  س سنا(. ساماندهی و بهسا ی مح ا9763ر، کریم ) اده دلییذر، علی  حسین
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 .948-993(، 5) 99ای،  ناحیه و توسعة

د بتر پایتداری کتاربری    ی و کیفی کتاربری اراضتی شتهری بتا ترکیت     (. ار یابی کم9718ّ اده، عیسی  قادرمر ی، جمیل )ابراهیم

 .53-9(، 66) 91، یمایش محیطر دهگ ن در استان کردستان. موردی: شه مسکونی نمونة

(. ار یتابی اختت ط کتاربری در فضتای شتهری خیابتان و راهکارهتای        9714،  هرا )فخار اده پور، نجما  کاریمو ، الهام سمعیلا

 .54-9(، 7) 71، تحقیقاس جغرافیاییارتقای ین )مورد نمونه: خیابان کاشانی در باف  میانی شهر یزد(. 

 .71-93 (،1) 7 مطالعاس شهری،های نوسا ی شهری. (. رویکردها و سیاس 9717حسین )بحرینی، حسین  ایزدی، محمد

 یوری در بافت  (. تحلیتل معیارهتای تتاب   9716پور کهراینتی، ستارا )  قلیاهلل   ابدالی، یعقوب اهللپوراحمد، احمد   یاری، کرام 

ریتزی  پتژوهش و برنامته  شهرداری تهران(.  91 یوری کالبدی )مورد: منطقةبر تاب برابر  لزله با ترکید  شهری درفرسود
 .51-9(، 78) 91 ،شهری

(. متترجم: محمتد   های شهریشهرها و محیط های همگانی در ی شهروندگرا )ارتقای عرصهشهرسا(. 9763)  تیبالد ، فرانسی 

 نژاد. اصفهان: خاک.احمدی

تتراکم و پایتداری اجتمتاعی در منتاطق شتهرداری       (. بررستی رابطتة  9719شفیعا، سعید ) پور، محمود  نجفی، غ مرضا  جمعه

 .511-962(، 4) 57، ریزی محیطیامهجغرافیا و برنتهران. 

 ا پارستی و یر و اف طتونی. تهتران:   . متترجمین: حمیدرضت  مرگ و  ندگی شتهرهای بتزرگ یمریکتایی   (. 9766جیکوبز، جین )

 دانشگاه تهران.

استا  ستطح پایتداری    ریتزی بتا یفرینی بر  بردهتای برنامته  بنتدی راه (. طبقه9712 اده، حسین )نوش  سلطان اده، مهرحسن

 .51-91(، 57) 8، اس می - شهر ایرانیهای تاریخی.  باف 

 تهران.هجده شهرداری تهران.  س منطقةمح ا . سند جامع توسعة(9712سا مان نوسا ی شهر تهران )

ری بتا  (. ار یابی کاربری اراضتی شته  9713ساداس )نیا، عبا   میرواحدی، نگینلو، حسن  درودیهابندمقدم، محمد  خدسلمانی

- 442(، 5)97هتای انستانی،   گتاه ریتزی ستکون   مطالعاس برنامته  (.موردی: شهر  نجان رویکرد عدال  فضایی )مطالعة

484. 

تهتران: جهتاد    هتای شتهری ا  نظریته تتا اجترا.     بریترکیبی کار توسعة(. 9714 نگانه، احمد ) سلیمانی، محمد  فرجام، رسول 

 دانشگاهی واحد دانشگاه خوار می.

شتهر تهتران.   هتای متدیری  رشتد و بتا یرایی فضتایی کت ن      ها و ضرورسة درونی: ظرفی (. توسع9718اکبری، اسماعیل )علی

 .35-22(، 27)92، تحقیقاس جغرافیایی

شتهر شتیرا (.   ها و  وال بخش مرکزی شهر: )مورد پژوهش: کت ن ی کاربریترکیب تحلیل فضایی توسعة(. 9715رسول ) فرجام،
 دانشگاه خوار می.تهران: ریزی شهری، دکتری جغرافیا و برنامه نامةپایان

جغرافیتا و   .س شتهری (. بررسی تطبیقی نقش کاربری ترکیبی بر تولیتد ستفر در محت ا   9714نیا، نعیمه )قربانی، رسول  ترکمن
 .15-69(، 9) 5 ی،فضای شهر ةتوسع

 . مترجم: نفیسه مرصوصی. تهران: نشر فضا.شهربوم(. 9711)اسکای، فرانت   گافرن،    هویسمان، گی 

 . مترجم: سید حسین بحرینی. تهران: دانشگاه تهران.  تئوری شکل خوب شهر(. 9738لینچ، کوین )

 .. تهراننتایج سرشماری عمومی نفو  و مسکن (.9712مرکز یمار ایران )

دانشتگاه  تهتران:   یتزی شتهری.  رنامة دکتری جغرافیتا و برنامته  پایان مقابل عمل.تئوری درشهر فشرده، (. 9711پور، عامر )نیک

 تهران.

 .56-57(، 46) 6، شهرنگار ها.هکارهای اجرایی اخت ط کاربری(. را9763وحیدی، گلدی  )

متترجم: وارا  مترادی مستیحی. تهتران:      بی به شکل پایدار شتهری. دستیا(. 9761ویلیامز، کتی  برتون، الیزاب  و جنکز، مایک )

 ریزی شهری.پردا ش و برنامه
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 . شتهر پایتدار،  موردی شهر ای م ة پایدار مطالعةبا یفرینی باف  فرسوده با رویکرد توسع (.9716یعقوبی، مهدی  شم ، مجید )
5 (9،) 87-33. 
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