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The increasing use of motor vehicles is one of the consequences of 

urbanization, which in addition to problems such as traffic and air pollution, 

will reduce the physical activity of residents and affect the general health of 

society. As a result, one of the most effective ways to tackle this problem in 

recent decades has been to increase people's accessibility to a variety of 

land uses by reducing travel distance or properly mixing land uses. 

Therefore, this challenge has led various researchers around the world to 

seek new ways of urban management to solve this problem. One of the 

most significant approaches to increase accessibility is proper mixed land 

use in urban areas. This study aims to calculate equality in the distribution 

of urban uses along the street network of Valiasr neighborhood, located in 

District 6 of Tehran Municipality by using GIS as a spatial analyst tool and 

Gini index as an indicator for the level of justice in distribution. Based on 

the number of land uses among longitudinal deciles of each street, this 

analysis has determined the level of equality in the distribution of land uses 

by the Gini index, for each passage and the whole neighborhood. The 

findings show that the Valiasr neighborhood with a Gini index of 0.3 owns 

a relatively good equality in the distribution of land uses. In addition, a 

comparison of the results with the findings of other studies reveals that the 

Gini index of each neighborhood can be a good indicator to measure the 

landaus mixed-ness, walkability, and accessibility to urban and 

transportation infrastructure in a region. Besides, it can be used along with 

other factors in regional or urban planning due to the justice-oriented 

essence of Gini index. 
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هاای مااا ی ر ررض یاری     کمک تحلیلسطح معابر شهری بهارزیابی اختالط کاربری در 

 جینی

 2، محمد آزموده*9حمید مطیعیان

 مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران ةبرداری، دانشکدگروه مهندسی نقشه 9
 مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران دانشکدة گروه مهندسی راه و ترابری، 2

 چکیده  مشخّصات مقاله

استفادة روزافزون از وسایل نقلیة موتوری یکی از پیامدهای شهرنشینی است که افزون بر برروز مشرکیتی    پژوهشی نوع مقاله:

تبع آن، سریمت عمرومی جامعره    همچون ترافیک و آلودگی هوا، موجب کاهش فعّالیت فیزیکی افراد و به

هرای اخیرر، افرزایش     خواهد شد. درنتیجه، یکی از مؤثّرترین راهکارهرای مقابلره برا ایرن  رالش در دهره      

هرا  وسیلة کاهش مسافت سفر یرا اخرتیم مناسرب کراربری    های شهری بهدسترسی افراد به انواع کاربری

فی در سراسر دنیا برای رفرع ایرن مشرکل،    بوده است؛ بنابراین این  الش موجب شد تا پژوهشگران مختل

هرای افرزایش دسترسری، اخرتیم     تررین رو   های نوین مدیریت شهری باشند. یکی از مهمدر پی شیوه

ها در مناطق شهری است. در نوشتار پیش رو با استفاده از سیسرتم اطّیعراج جغرافیرایی    مناسب کاربری

شراخص میرزان عردالت در توزیرع، برابرری در توزیرع        مثابرة گر مکانی و شاخص جینی بهعنوان تحلیلبه

شهرداری تهران محاسربه شرده اسرت.     8های شهری در طول معابر محلّة ولیعصر، واقع در منطقة کاربری

هرای طرولی هرر معبرر، میرزان برابرری در توزیرع        های موجود در دهکاین تحلیل براساس تعداد کاربری

هرای پرژوهش نشران    رای معبر و محلّه بیان کرده اسرت. یافتره  های هر معبر را با شاخص جینی بکاربری

هرا برخروردار   از برابری کمابیش مناسبی در توزیع کاربری 7/0دهد که محلّة ولیعصر با شاخص جینی می

دهد که شاخص جینری هرر محلّره    های دیگر مطالعاج نشان میاست. افزون بر این، مقایسة نتایج با یافته

روی و دسترسری بره   گیرری میرزان اخرتیم کراربری، قابلیرت پیراده      اسبی برای اندازهتواند نمایندة منمی

دلیرل ماهیرت   های شهری و حمل و نقلی در سطح یرک منطقرة شرهری باشرد؛ همچنرین بره      زیرساخت

ای یرا شرهری اسرتفاده    های منطقهریزیتواند درکنار دیگر فاکتورها در برنامهمحور، این شاخص میعدالت

 شود.

 تاریخچة مقاله:
 9711 اردیبهشت 2 دریافت

 9711 بهمن 3 پذیر 

 9711 بهمن 3دسترسی آنیین 
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 مهمقدّ
 هرای مختلرش شرهری    یدمان و قرارگیری کراربری  و شهرنشینی باعث شده است که نحوة رشد شهر امروزه مسئلة

 سرزایی در هثیر بر أکه این  یدمان ت حالی(. در9714یرد )موحدی و همکاران، قرار گ توجّهکنار یکدیگر کمتر مورد در
هرای مختلرش   قرارگیری کراربری  ای که  گونگیگونهالگوهای حمل و نقل شهری دارد، به ویژهریزی شهری بهبرنامه

مین کننردة مسرافت مزب بررای ترأ    ( درکنار یکدیگر تعیینیرهجاری، اداری، آموزشی، تفریحی و غت های)مانند کاربری
 (.  9719 سلطانی و همکاران، ؛9768، جیکوبز) استنیازهای افراد 

ند ترا بررای سرفرهای خرود از     هسرت  ن منطقه مجبورشود، ساکناهای مرتبط زیاد ها بین کاربری نانچه مسافت 
هرای مختلرش و   با مشکیج مختلفی همچون ترافیک، آلودگیترتیب شهر ل نقلیة موتوری استفاده کنند و بدینیوسا

مقابرل ایرن حالرت، تقلیرل ایرن      (؛ همچنرین در 9718 شود )صیامی و خلیق،می روروبهالیت فیزیکی افراد کاهش فعّ

روی و هرای پیراده  از رو  ،کراری خرود   ن منطقه برای انجراب سرفرهای غیرر   تواند باعث شود که ساکنا ها میمسافت
محیطری و   های زیسرت بر کاهش ترافیک و مشکیج ناشی از آن مانند آلودگی افزونری استفاده کنند تا سوا دو رخه

؛ 2098، 2؛ ریگرز 2091و همکراران،   9)ویچ ها شودنهایت سیمت آنالیت فیزیکی ساکنان و درغیره، باعث افزایش فعّ
دنبرال  پژوهشگران مختلفری در سراسرر دنیرا بره    باعث شد تا گفته پیشمو وع  براین،ابن(، 2020، 7دِورسا و میگلیور

هرا، اخرتیم   ایرن شریوه   در همةهای نوین مدیریت شهری و رشد شهری باشند تا این مسائل را پوشش دهند. شیوه

؛ 2001، 4و لرو  )هروپنبروور  هرا پوشرش دهرد   ریرزی شده را در برنامهتا بتواند نکاج مطرح نقش اصلی را دارد کاربری
ارزیرابی اخریم   (. در ایرن راسرتا،   9719، جروادی و همکراران  ؛ 2096، 8؛ مطیعیان و مسرگری 2004، 1سونگ و ناپ
ی اخرتیم کراربری در سرطوح و    ارزیابی کمّ  گونگیکه  طوریلیدی بوده بهصورج قابل سنجش بسیار ککاربری به
ین قطعراج ملکری و   که ایرن سرنجش برا روابرط مکرانی بر      ازآنجا. است توجّههای مختلش شهری بسیار مورد مقیاس

اسرت کره برا    یعراج مکرانی   ناپذیر در ایرن مو روع، سیسرتم اطّ   یکی از ابزارهای اجتنابها مرتبط است، کاربری آن

کنرد )جروادی   مسائل مکانی مانند اختیم کاربری کمک شایانی می های مکانی، به حلّها و مدلآوردن تحلیل فراهم
 (.9712و همکاران، 

ت بام برای ارزیابی اختیم کاربری صورج گرفتره اسرت.   روشی جامع و با دقّ درراستای ارائةهای فراوانی پژوهش 
ع میان دو کراربری  توان به دو گروه شناسایی تنوّهای ارزیابی اختیم را میشاخص ،هاع کاربریشناسایی تنوّ لحاظاز

هرای  دوب شراخص  و برای دسرتة  3ینسونل شاخص اتکاوّ بندی کرد. که برای دستةبری تقسیمو برای بیش از دو کار

بررای   هرا همچنرین، هریرک از ایرن شراخص     (؛9712شوند )جروادی و همکراران،   توانند استفاده می HHIانتروپی و 
؛ گیرر و  9714انرد )موحردی و همکراران،    هشرد روی اسرتفاده  و پیاده 6محوراهدافی مانند ارزیابی توسعة حمل و نقل

سترسری  برای مثال در برخی مطالعاج، اختیم کاربری با ارزیابی پیامد آن ماننرد ارزیرابی سرطح د    (؛2091، 1کویین
سرطح دسترسری در    ،باشرند داشرته  که در مناطقی که اختیم کراربری بهترری    طوریمنطقه ارزیابی شده است، به

 (.  2091، 90، گرکه و کلیفتون9719رود )جوادی و همکاران، منطقه بامتر می
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شدگی نسبت بره  ا این پخشامّ ،ها را ارائه دهدشدگی کاربری گونگی پخشحدودی تواند تااین رو  می اگر ه 

در کنرار   هرا هرا و اثرر متقابرل آن   گیرری کراربری  است و  گونگی قرارن های خاص و از نقاطی معیّتعدادی از کاربری

پایردار، نیرز    ویژه توسرعة سعة حمل و نقل، بهکند؛ ازسویی شناسایی رابطة اختیم و اهداف تویکدیگر را بررسی نمی

سرواری در   روی و دو رخره د مقردار پیراده  دهر گرفته در شهر مشرهد نشران مری   های صورجاست. نتایج بررسی همم

کره اخرتیم    طوریهتنگاتنگ این دو عامل بوده است، ب کنندة رابطة، بیانههای خدماتی محلّها و تعداد کاربری همحلّ

 (.9718ه دارد )صیامی و خلیق، سواری محلّروی و دو رخهسزایی در افزایش مقدار پیادههکاربری تأثیر ب

 ا ایرن امّر  ،از مدل انتروپی استفاده شده است بیشتر سازی اختیم کاربریبرای مدل گرفتههای صورجپژوهشدر  

کره برین    طروری هبر  ،هرای پیوسرته هسرتند   شراخص  جملهازو نسبت  HHIتعادل،  همچون هاییهمراه مدلمدل به

هرای مختلرش و   هرا مکران کراربری   صورج که در ایرن شراخص  دهد. بدینانجاب نمی بندیدسته ی مختلشهاکاربری

هرا را در  کراربری  شردة صورج آماری درصد اشغالو به شودگرفته نمینظر صورج مستقیم درهها بتعامل آن  گونگی

بررای  هرا بیشرتر   بنرابراین ایرن شراخص    ؛(2020و همکراران،   2شارما؛ 2098، 9)زاگورسکاس ندکنمنطقه ارزیابی می

سرطح  بایرد  و  ع کاربری اسرت فراتر از تنوّشاخص اختیم حالی است که . این درهستند مناسب ع کاربریارزیابی تنوّ

بی تا بتوانرد مسرائلی همچرون ارزیرا     ارزیابی کند های مختلش را در سطوح ریزتریکاربری توزیع و نحوة درآمیختگی

یرک   نمونره  رایبر  ؛(2020و همکراران،   7ند )ایرم کنروی که وابستگی زیادی به اختیم کاربری دارند را ارزیابی پیاده

ا در سرایر  امّر  ،در منطقره باشرد(   یجتمع تجاری بزرگر مل امثبرای ع کاربری بامیی داشته باشد )تواند تنوّمنطقه می

هرا نسربت بره    آمیختگی مناسبی بین کراربری شک اختیم و دربی ولی مسکونی موجود باشد؛ ها تنها کاربریقسمت

اگر ه مقردار   ؛اند، نداردهای تجاری مختلفی در منطقه پخش شدههمان مساحت مجتمع، کاربری اندازةبه هحالتی ک

 ها شاخصری را (. به همین منظور آن2096 دو حالت برابر است )مطیعیان و مسگری،ع کاربری برای منطقه در هرتنوّ

اب سرفر و مسرکونی را   هرای جرذّ  زده و تعداد کراربری حریم معابر  اطرافارائه دادند. بر این اساس،  در سطح ریزتری

(. 2096 ؛ مطیعیان و مسرگری، 2008، 4دست آوردند )ژانگ و گایدنهشده بصشمار  و اختیم را برای معابر مشخّ

ز مشرکیتی در ارزیرابی   نییادشده ا مدل امّ ؛داشت یتوجّهپیشرفت قابل  های پیشیناگر ه این رو  نسبت به مدل

 .  نداردمورد نظر  حریمهای مختلش در شدگی کاربری گونگی پخش

برل اسرتفاده در ایرن    های آماری قاتوان با استفاده از برخی شاخصشده را میگفتههای مطالعاج برخی از کاستی 

عنوان شاخصی برای میزان عردالت در پراکنردگی   جینی بهز  ریب ا پژوهشگرانبرای مثال، برخی  حوزه پوشش داد؛

(. 2091و همکراران،   3؛ پریچرارد 2093و همکراران،   8؛ آلتروف 2093و همکاران،  1اند )جانگها استفاده کردهکاربری

منظرور  جمعیّرت اسرت کره اغلرب بره     ها در میان یرک  گیری توزیع دادهبرای اندازه ایشاخص جینی شاخص آماری

ا ایرن  امّر  گیررد؛ عبارتی  گونگی توزیع ثروج میان افراد جامعه مورد استفاده قرار مری نابرابری اقتصادی یا بهسنجش 

 شرده اسرت  هرا اسرتفاده   بررسی عدالت افقی و عمودی در توزیرع کراربری  مانند ریزی شهری برنامه در حوزةشاخص 

هرا و سر ا اسرتفاده از    میزان دسترسی افراد به کراربری  . با محاسبة(2020و همکاران،  ؛ شارما2098)زاگورسکاس، 

هرای مرورد نظرر تعیرین     ساکن به کراربری  جمعیّتشاخص جینی، میزان عدالت ف ایی در دسترسی هر درصدی از 
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ها و ها مانند خدماج درمانی و پارکگیری برای عدالت در دسترسی به تعداد زیادی از انواع کاربریشود. این اندازه می

ی شاخص جینی میزان برخرورداری هرر گرروه از یرک     طور کلّش حمل و نقلی صورج گرفته است. بهدهای مختلم با

است )جانرگ و همکراران،    عدالتی کامل()بی تا یک )عدالت کامل( تغییراج آن بین صفر کند و بازةقابلیت را بیان می

2093.)  

طرور  بره شده در سراسرر دنیرا، از  رریب جینری     انجابریزی شهری و نقل و برنامه ریزی حملدر مطالعاج برنامه 
هرای زمرین و تسرهییج حمرل و     بررسی عدالت در  گونگی توزیع کراربری  های مهمّعنوان یکی از شاخصه بهعمد

دلیل مشکیج عمده در عدالت ف رایی افرراد در   در ایران نیز به. (2093شود )جانگ و همکاران، نقلی نیز استفاده می
هایی هستند که با استفاده از تحلیرل مکرانی   ه است. این مطالعاج شامل مدلهای مختلفی انجاب شدشپژوه ،شهرها

در توزیرع تسرهییج و تقا رای     یعاج جغرافیایی و شاخص جینی، میزان عدب توازن یا برقرراری عردالت  سیستم اطّ
و همکراران،   9پرور ارا ی )دادا  های، توزیع کاربرید. برای سنجش توزیع تسهییج شهریکنن را بررسی میساکنا
ی در دهنردگی مردهای حمرل و نقلر    صالمیزان قدرج اتّ راهسیستم حمل و نقل عمومی از  (، اثرگذاری توسعة2098

هرای  زمان دسترسی به کراربری جور ترکیبی، مدّطیا به( 2093، 2بردن عدالت دسترسی افراد )مرت وی و اکبرزادهبام
( 2091و همکراران،   7از حمل و نقل عمرومی، خرودروی شخصری و پیراده )طهماسربی      تجاری )فروشگاه( با استفاده

 ریزی انجاب دهنرد؛ ، برنامهارمغان خواهد آوردوسعة آینده برای شهروندان بهاند تا برای میزان عدالتی که تهشدبررسی 
ل اینکره  اوّشرود.  مشاهده مری مورد اختیم کاربر استفاده شده است، کمبودهایی ا در مواردی که از این شاخص درامّ

 صرورتی در ،بررد  های از یک یا دو نوع بهرره مری  کاربری شدگیشاخص جینی مورد استفاده برمبنای عدالت در پخش
است که در رابطرة  ه است. این دلیل به این خاطر شدهای بیشتر، استفاده نعدالت توزیع تعداد کاربری که در محاسبة

یتری  کمّ تواند با محاسربة ا این مسئله میامّ ؛دشوی استفاده میتجمّعیت عنوان کمّبهها شده، مساحت کاربریاستفاده

 دیگر ارتقا یابد.  
کنرد.  واحد مساحت بررسری مری   یت مورد بررسی را درمشکل دیگر  ریب جینی مورد استفاده این است که کمّ 

شود کره واحرد طرولی دارد. اگرر واحردها      معمول برای معابر استفاده میطور بهحالی است که اختیم کاربری این در
های مسکونی های مسکونی و بلوکیعاج کو هاختیم کاربری معابر، اطّ ، آنگاه برای محاسبةصورج سطحی باشد به

راین استفاده از  ریب جینی که برمبنرای  بناب شود؛نظر گرفته مییز در اختیم کاربری معبر نیز درغیر مجاور معبر ن

 رریب   بةکره در محاسر  افزون بر این، ازآنجاد. شوتواند بسیار استفاده می ،جای سطحی عمل کندبهواحدهای طولی 
صرورج  بره  معمرول طرور  بره کره  ) کنیم بندیتقسیمکنیم میرا محاسبه  جینی جینی باید عاملی که برای آن  ریب

بنردی وجرود خواهرد     حامج نامحدودی برای این تقسیم ،صورج سطحی باشد، اگر این عامل به(شوددهک انجاب می
ی خطّر  عواملمورد در امّا ،داری نباشند یمعنها در واحدهای سطحی بندیاین تقسیم ، هر ند شایدهمچنین داشت؛

اخرتیم از شراخص    ن نیرز بررای محاسربة   پژوهشرگرا برخری از   از طرفی، ؛استدار یبندی محدود و معناین تقسیم

تعداد کاربری  ،صای مشخّصورج که در فاصلهای عمل کنند. بدینصورج فاصلهکردند تا بتوانند به رسی استفادهدست
 کنند.  می ص را ارزیابیهایی مشخّاز کاربریمبدأ نقام  کنند یا فاصلةی را شمار  میخاصّ
 ،از طرفری دیگرر   ؛شروند و ماهیرت گسسرته دارنرد    مبنا، از نقام محدودی محاسبه میهای دسترسی این ارزیابی 

کند. ایرن  ی را بیان میخاصّ هایتا مقصدمبدأ نقام  ؛ بلکه فاصلةدهدها را نشان نمیدسترسی میزان اختیم کاربری
برین   یافته؛ زیرا فاصلةها افزایش دسترسی نتیجه، دربام باشد ایمنطقهصادق است که اختیم در مواردی در مسئله 

                                                                                                                                                            
1- Dadashpoor 
2- Mortazavi & Akbarzadeh 
3- Tahmasbi 
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با افزایش دسترسی، مقدار اخرتیم افرزایش پیردا     الزاماًیعنی  ،برعکا آن صادق نیست امّا ؛دیابها کاهش میکاربری
 اخرتیم در کرلّ   شررایط  امّرا  ؛کاهش یابد و در بخشی متمرکز شروند  ها از مبدأکاربری تواند فاصلةزیرا می ؛کندنمی

   .(9712)جوادی و همکاران،  بلکه بدتر شود ،معبر یا منطقه بهبود نیابد

واحردهای مختلرش را    های مختلش درآمیختگی کاربریمیزان در که ی استمدل نوشتار پیش رو ارائةلی هدف اص 
 ع کراربری نباشرد؛  میزان تنروّ  کنندةتنها بیانطوری که نقام  عش مطالعاج گذشته را پوشش داده و بررسی کند، به

بر بررسری کررده و   ادر معرا ها کاربریی خطّشدگی شده است تا میزان پخششاخص  ریب جینی استفاده  بنابراین
شدگی را بیان کند.  ریب جینی قادر است میرزان نراهمگونی در توزیرع انرواع کراربری در      ی این پخشصورج کمّبه

هرا در محاسربة   کراربری  نظرگرفتن فاصلةطول معبر را بیان کند. وجه تمایز این مطالعه نسبت به مطالعاج گذشته در

رود کره ایرن   بنابراین انتظار مری  آمده خواهد شد؛دستهمنجر به ارزیابی مناسب نتایج ب شدگی است کهمیزان پخش
 رتریثّصرورج مرؤ  بره  ریزی حمل و نقل و غیرهشهری، برنامه روی، توسعةهای شهری مانند پیادهریزیمدل در برنامه

 د.شواستفاده 

 مورد بررسی فی منطقةمعرّ
از نرواحی   9شرهر تهرران و زیرمجموعرة ناحیره      8واقع در جنوب شرقی منطقرة  ة محلّة ولیعصر، یکی از  هارده محلّ
که از جنوب به خیابان انقیب، از شرق به خیابان ولیعصرر، از غررب بره خیابران      آیدشمار میاین منطقه به گانةشش

نفوس و مسرکن سرال    یآمار سرشمارشود. مطابق خان زند منتهی مید قرنی و از شمال به خیابان کریمشهید س هب
 مرکرز ) نفر است 92343 جمعیّتمتر مربع و  9128616ه دارای مساحتی معادل این محلّ ،رانیسازمان آمار ا 9711
 غالرب  افرت ب موجرب شرده براوجود    92و  99واری برا منراطق   جر ه و همقرارگیری محلّ موقعیّت. (9711 تهران، آمار

کره   طروری ح ور داشته باشرند. بره   هیناح نیدر ا زین یو آموزش یادار - یتجار یاز واحدها یادیتراکم ز ی،مسکون
ری، مخرتلط خردماتی و   هرای اداری، تجرا  کراربری  %41هرای مسرکونی،   ه را کراربری های محلّاز کاربری %76حدود 

های موجرود  ترین کاربریدهند. از مهمها تشکیل میرا دیگر کاربری هآموزشی و بقی %1مسکونی،  -مختلط خدماتی 
 91هرای فیروزگرر و   هنرر دانشرگاه تهرران، بیمارسرتان     دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشرکدة  توان بهه میاین محلّدر 

 دهد.ولیعصر را نمایش می ةجغرافیایی محلّ موقعیّت ،9خرداد اشاره کرد. شکل 

 
 مطالعه مورد ةمنطق موقعیّت. 1شکل 
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 هامواد و روش
و کاربری ارا ری در یرک    صاج معابرروشی ارائه دهد تا با تحلیل ف ایی مشخّنظر دارد پژوهش حا ر دری، طور کلّبه

د. بررسری کنر  ی صورج کمّستای معابر و در سطح منطقه را بهراها دررو  جینی، عدالت در توزیع کاربری منطقه، را

آوری  شرامل جمرع  ل گاب اوّ. (2)شکل  اجرا خواهد شد اساسی در  ند گاب نوشتار پیش روبه همین منظور  ار وب 

کره قابلیرت اجررای     هرایی های معابر و کاربریهای زمین است. به همین منظور میههای مرتبط با توزیع کاربریداده

صراج معبرر،   کنرار نمرایش مشخّ  هرا در ایرن میره   انرد. آوری شرده مراجرع اداری جمرع   راهدارند از  های مکانیتحلیل

در گراب   هسرتند. ی صرورج خطّر  و بهراستای طول هر معبر قرارگرفته در هایکاربری نوع، تعداد و محلّ دهندی نشان

اهمّیرت  هرای منطقره   و در توزیع کاربری هستندطول بیشتری ، معابری که دارای محاسباج مدل منظور ارائةدوب، به

میرزان  هرا در   نرد تمرامی گرذرگاه   هر دهنرد. معابر مورد بررسری را تشرکیل مری    ، انتخاب شده و میةندبامتری دار

داد هرا از تعر  بر ترأثیر انردک در نترایج نهرایی بسریاری از آن      افزونآنجاکه ؛ ولی ازها دخیل هستندپراکندگی کاربری

نروع و   درنتیجره،  پوشری شرده اسرت.   ها  شمدر تحلیل نهایی از آن ،اندراستای طولی برخوردار بودهکاربری کمی در

شده و در تحلیرل نهرایی دخیرل خواهرد     یک معبر شناسایی ل از طوهای متفاوج موجود در بخشتعداد هر کاربری 

 )قطعره(  هرای برا تقسریم هرر معبرر بره دهرک      در گاب سوب و نهایی، با استفاده از مفهوب و روابط شاخص جینی، . بود

عدد مرتبط با شراخص جینری یکنرواختی     ه است.شدمحاسبه معبر هر ها در در توزیع کاربری عدالتمساوی، میزان 

عنروان  رریب   یی میانگین  رایب تمامی معابر بره نها دهد؛ همچنین در مرحلةدر توزیع کاربری ارا ی را تو یح می

 .شدخواهد فی و بررسی مورد مطالعه معرّ نهایی محلّ

 سازیپیاده

هرا  شاخصی از میزان توازن در توزیرع کراربری  عنوان باید  ریب جینی معابر بهکنون شرح داده شد، براساس آنچه تا

ی بیان شرد، مراحرل   قواعد و ملزوماج  ریب جین رةبادربه آنچه  توجّهدر هر معبر مورد ارزیابی و بحث قرار گیرد. با 

 اند:احی شدهشرح زیر طرّانجاب پژوهش به

 هاآوری دادهجمع -1

هرا و  صراج آن یعاج مکانی معرابر و مشخّ اطّ نوع میه، شاملری،  روری است دو های نرب افزامنظور اجرای تحلیلبه

هرای  روزتررین میره  همکران بر  درصرورج ا آوری شود. در این مطالعه، ه جمعهای زمین محلّصاج کاربریدیگری مشخّ

همچنرین در   ؛استفاده قرار گرفته استمورد  ،انددهش( ارائه 8 وسیلة شهرداری تهران )شهرداری منطقةبهمربوطه که 

بررای انجراب    ولیعصرر  ةهای ارا ی محلّی نهایی معابر اصلی و کاربریهاوجودآمده رفع و میههبرخی موارد خطاهای ب

 .(7)شکل  سازی شدندآماده 9جی.آی.اِس.های مکانی در ف ای تحلیل

 
 . مراحل انجام پژوهش2شکل 

                                                                                                                                                            
1- Geographic Information System (GIS) 
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 ولیعصر ةمعابر اصلی و کاربری اراضی محلّ. 3شکل 

 هاتحلیل داده -2

گیرری شرود.   ص انردازه های حا ر در دو سمت یرک معبرر در فواصرل مشرخّ    بایست تعداد کاربریدر این مرحله می
کره خروجری   (؛ سر ا، ازآنجا 4 انرد )شرکل  گذاری شدهه انتخاب و شمارهمتر محلّ 200منظور ابتدا معابر بامی  بدین

قسرمت   دهت محاسباج، هر معبر بره  بردن دقّقرار داده خواهد شد و برای بام تحلیل مکانی در فرمول شاخص جینی
های موجود در هر بخش شناخته خواهد شد. گفتنی اسرت فررم مطالعره    بندی شده و تعداد کاربریمساوی تقسیم
نتیجره برا   ربری در بخرش مطبروع خواهرد برود. در    ح ور آن کرا  دهندةشروع هر کاربری نشان نقطةبر آن است که 
، بنرابراین  ؛دو طرف شناسرایی خواهنرد شرد   موازی معبر در هر های متقاطع با خطّکاربری ،9شناساییاستفاده از ابزار 

درصدی از یک معبرر   90های ها در بخشگونه که در تعریش شاخص جینی نیز اشاره شد، میزان توزیع کاربریهمان

 .دهد(را نمایش می 24د یادشده برای معبر ای از اجرای روننمونه 1)شکل  قابل محاسبه است

 
 همعابر انتخاب شده در محلّ. 4شکل 

                                                                                                                                                            
1- Identity 
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 هتحلیل مکانی برای یک معبر در محلّ نمونة. 5شکل 

 محاسبه ضریب جینی -3

برا شاخصری   هرا  میزان عدالت در پراکندگی کاربری نوشتار پیش روهای پیشین گفته شد، در طور که در بخشهمان

معنرای   که صفر به طوریهر است، بصفر تا یک متغیّ ابی خواهد شد. این شاخص در محدودةجینی ارزیناب شاخص به

 2/0، 2/0ترا   0از کره   ها استتوزیع قابلیت عدالتی کامل ازلحاظها و یک، نشانگر بیبرقراری کامل عدالت میان گروه

؛ آلتروف و  2093هستند )جانگ و همکراران،   ادیط و زکم، متوسّ ینابرابر بیانگر بیترتبه 1/0بامتر از  مقادیرو  1/0تا 

 رریب   ی، فرب گسستة رابطرة طور کلّبه (.2091؛ پریچارد و همکاران، 2091و همکاران،  9؛ سوگیاما2093همکاران، 

 تعریش شده است: 9 رابطةشکل ها، بهXبر روی  Yهای جینی برای تحلیل  گونگی توزیع داده

∑     9 ةرابط                  (
 

   
 

،     و      ،   ,… ,0    که بررای  هاYی تجمّعفراوانی  :   است؛ جینی شاخص :G ،رابطهکه در این  

هرا بایرد   Xهرا و  Yگفتنی اسرت   .است     و      ،   ,… ,0    که برای  ها استXی تجمّعفراوانی    و 

 باشد.         و          که  طوریهب شوند بصورج صعودی مرتّهب

 لاوّشراخص جینری هرر معبرر اسرت.       دارای دو خروجی اصلی برای محاسربة  گاب دوب پژوهشها در دادهتحلیل  

. (Y) یرک از ایرن قطعراج   هرای هر و دوب تعرداد کراربری   (X) طرولی  درصردی  90بندی هر معبر در قطعراج  تقسیم

   و  بروده هرا در طرول یرک معبرر     ی کراربری تجمّعر فراوانری      معبر،هر  جینی شاخص G ،9 در رابطةنتیجه، در

تروان دریافرت در هرر طرول از یرک معبرر  ره تعرداد         به این شکل می .معبر است - قطعاج – ی طولتجمّعفراوانی 

 رریب جینری    ،دنهای موجود در قطعاج مختلش به یکدیگر نزدیک باشهر اندازه تعداد کاربریو  کاربری وجود دارد

اسراس شراخص   شرده و معرابر بر  برای تمامی معابر محاسبه 9 رابطة د.یابمیسمت صفر یا برابری کامل سوق بهمعبر 

 شوند.بندی میجینی تقسیم

از  یکری شراخص جینری    به  گونگی محاسبة طی یک مثالسازی گفته شد، آنچه در بخش پیاده براساساکنون  

نیز نشران داده شرده    4که در شکل  24صاج معبر مشخّبرای این مثال پرداخته خواهد شد؛ مورد مطالعه  ةمحلّمعابر 

                                                                                                                                                            
1- Sugiyama 
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اعرداد   دهرد. های موجود در دو سمت این معبر را نمایش مری صاج کاربریمشخّ 9جدول  .شداست، استفاده خواهد 

 های هر معبر است.سازی پژوهش برای تحلیل نوع و مکان کاربریاین جدول حاصل آنالیزهای گاب دوب پیاده

نتیجره، بررای هرر    کرار گرفتره شروند. در   ه ریب جینی معبر ب برای محاسبة 9یعاج جدول بایست اطّاکنون می 

 ÷ 90=  23/21هرای موجرود در هرر دهرک طرول معبرر )      طور جداگانه، تعرداد کراربری  به (شمالی و جنوبی)بخش 

ح رور آن   منزلرة شروع هر کاربری بره ، نقطة طور که پیش از این گفته شدهمانه، البتّ شد؛شمار  خواهد ( 3/212

و مسکونی ح رور   خدماتیمختلط دو کاربری  ،ل بخش شمالی معبردر هر دهک خواهد بود؛ برای مثال، در دهک اوّ

ی تجمّعر فراوانری  بررای     ها در طول یک معبر و ی کاربریتجمّعفراوانی عنوان به    دادندر گاب آخر، با قرار دارد.

   .(2)جدول  ،  ریب جینی برای هر بخش محاسبه خواهد شد9 در رابطةمتری(  23/21)قطعاج  قطعاج طول

 نتایج

 شاخص جینی

با توجّه به محاسباج بخش گذشته،  ریب جینی کلّی هر معبر، از میانگین  رایب جینی دو سرمت معبرر محاسربه    

بروده کره    282/0( و جنروبی  2)جردول   01/0دارای  رریب جینری شرمالی برابرر      24خواهد شد؛ برای مثال، معبر 

شرده بررای تمرامی    محاسبه شده است. درنهایت شاخص جینی محاسربه  96/0شاخص جینی کلّی این معبر معادل 

 (.7معابر محلّة ولیعصر محاسبه شده است )جدول 

 شدههای معبر انتخاب. مشخّصات کاربری1جدول 

 ردیف

 24معبر شماره 

 جنوبی شمالی

 فراوانی تجمّعی طول طول )متر( نوع کاربری فراوانی تجمّعی طول )متر( طول نوع کاربری

 42/20 42/20 مختلط خدماتی 32/91 32/91 مختلط خدماتی 9

 26/72 68/99 اداری 42/71 30/27 مسکونی 2

 43/41 91/97 اداری 20/14 60/94 درمانی و بهداشتی 7

 60/13 77/92 مسکونی 49/81 20/91 مسکونی 4

 77/30 17/92 مسکونی 68/69 41/92 جهانگردی 1

 49/31 06/1 مسکونی 06/13 22/91 مسکونی 8

 71/11 16/91 مسکونی 30/908 89/1 مسکونی 3

 49/906 02/97 مسکونی 66/996 96/92 مسکونی 6

 31/920 74/92 مسکونی 41/979 80/92 مسکونی 1

 31/970 00/90 خیابان فرعی 88/947 93/92 مسکونی 90

 19/946 38/93 مذهبی 36/917 99/90 خیابان فرعی 99

 09/918 10/3 مسکونی 63/986 01/91 مسکونی 92

 13/981 18/97 در دست احداث 92/931 21/90 مسکونی 97

 81/961 32/91 مسکونی 83/917 14/94 مسکونی 94

 61/913 98/6 مسکونی 11/201 26/92 مسکونی 91

 10/240 81/42 مختلط خدماتی 03/291 99/97 خدماتی-مختلط مسکونی 98

 86/212 96/92 خدماتی-مختلط مسکونی 61/279 62/92 مسکونی 93

 - - - 89/247 32/99 مسکونی 96

 - - - 83/212 01/1 مختلط خدماتی 91

  3/212   3/212 مجموع 
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 24 جینی برای بخش شمالی معبرضریب  ةمراحل محاسب. 2جدول 
 بخش شمالی – 24معبر 

 طول معبر تعداد کاربری
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9 2 999/0 018/0 018/0 0118/0 23/21 9/0 9/0 9/0 00118/0 

2 9 018/0 018/0 999/0 9883/0 23/21 9/0 2/0 9/0 09883/0 

7 2 999/0 999/0 222/0 7777/0 23/21 9/0 7/0 9/0 07777/0 

4 2 999/0 999/0 777/0 1118/0 23/21 9/0 4/0 9/0 01118/0 

1 2 999/0 999/0 444/0 336/0 23/21 9/0 1/0 9/0 0336/0 

8 9 018/0 999/0 118/0 9 23/21 9/0 8/0 9/0 9/0 

3 2 999/0 999/0 883/0 2222/9 23/21 9/0 3/0 9/0 92222/0 

6 2 999/0 999/0 336/0 4444/9 23/21 9/0 6/0 9/0 94444/0 

1 2 999/0 999/0 661/0 8883/9 23/21 9/0 1/0 9/0 98883/0 

90 2 999/0 999/0 9 6661/9 23/21 9/0 9 9/0 96661/0 

 19999/0 - - 9 3/212 - - 9 9 96 مجموع

 : ریب جینی                        01/0  �� 9 – 19999/0

 ولیعصر ةمحلّ . ضرایب جینی معابر و کل3ّجدول 

 معبر شمارة ضریب جینی معبر شمارة ضریب جینی معبر شمارة ضریب جینی معبر شمارة ضریب جینی
14/0 77 24/0 22 24/0 99 71/0 0 
12/0 74 22/0 27 22/0 92 91/0 9 
21/0 71 96/0 24 21/0 97 96/0 2 
96/0 78 97/0 21 26/0 94 21/0 7 
14/0 73 70/0 28 26/0 91 96/0 4 
70/0 76 73/0 23 91/0 98 21/0 1 
77/0 71 76/0 26 27/0 93 28/0 8 
10/0 40 17/0 21 98/0 96 24/0 3 
24/0 49 77/0 70 22/0 91 24/0 6 
24/0 42 23/0 79 21/0 20 23/0 1 
78/0 47 13/0 72 93/0 29 22/0 90 

 7/0میانگین  ریب جینی محله = 

جرز معرابر   هه )بر متر محلّ 200تر از های بزرگه از میانگین  رایب جینی تمامی گذرگاهی محلّشاخص جینی کلّ

اسراس  بندی شده اسرت. درنتیجره، بر  نابرابری )برای  ریب جینی( طبقهه( محاسبه شده و مطابق حدود مرزی محلّ
(. افرزایش  8ست )شکل ه، شاخص جینی برای معابر گوناگون متفاوج اهای معابر محلّمیزان نابرابری در توزیع کاربری

ج برا  نترای  اختیم مناسب کاربری در یک یا هردو سمت یک معبر بوده است کره مقایسرة  دلیل عدب  ریب جینی به
( واقرع  73هر ند خیابان رشت )معبر  برای مثال (؛7ه گواه این نتیجه است )شکل ها در محلّ گونگی توزیع کاربری

ا وجرود یرک   خوبی است، امّر  کمابیشسمت دارای اختیم کاربری ی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از یک در  لع شمال

 ( و قرارگررفتن در محردودة  14/0یب جینری )معرادل   ش  رر کاربری )دانشگاه( در سرتاسر این خیابان موجب افرزای 
آنجاکه اختیم در دو سرمت مطلروب اسرت،    (، از24شده در مقاله )معبر رعکا، برای نمونة ذکرنابرابری زیاد است. ب

بره مفهروب و روابرط جینری،      توجّره برا  ک در ایرن خیابران دملرت دارد.    بر نابرابری اند 96/0شاخص جینی با مقدار 
 کند.بردن برابری ایفا میلش طولی، بیشترین نقش را در بامهای مختها در دهکد کاربرییکنواختی تعدا
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 های میزان نابرابریاساس محدودهة ولیعصر برمعابر محلّ بندی ضریب جینی شبکة. طبقه6شکل 

 بحث
ها بیشرترین  کاربری ةکمترین امتیاز و اختیم موزون هم ،دارای تنها یک کاربری در مطالعاج اختیم کاربری ناحیة

ة ولیعصرر  محلّر کره  دهرد  ه نشران مری  گرفته در محلّر مطالعاج مشابه انجابدهد. نتایج امتیاز را به خود اختصاص می

 ،هکنرار  رریب جینری مطلروب محلّر     دارد. این نترایج در کم، اختیم کاربری بامیی  کمابیشکنار تراکم مسکونی در

هرای مسرکونی نبروده و اخرتیم مناسربی در      ح رور متروازن کراربری    هرا مخرتصّ  توزیع کاربریکه  دهدنشان می

روی نیرز در ایرن   نتیجه، قابلیت پیراده (. در9711، ود دارد )صالحی و همکارانها در معابر وجقرارگیری تمامی کاربری

ق عوامرل مشروّ  ترین یکی از مهم ،راستای معابرزیرا ح ور و توزیع انواع کاربری در؛ منطقه در سطح بامیی خواهد بود

یرت  روی نیرز برر اهمّ  ر در قابلیرت پیراده  مراتبی پارامترهای مرؤثّ های تحلیل سلسلهروی هستند. یافتهافراد برای پیاده

ه معطوف به مقیاس منطقره و محلّر   هاطرفی، هر ند بررسی آن( دملت دارد. از106/0بامی اختیم کاربری )با وزن 

حا رر   پرژوهش ه با نتایج معرابر در  آمده برای مقیاس محلّدستها نتایج بست، امّبوده و در سطح معابر انجاب نگرفته ا

 دارد. تطابقم کامیً

 نوشرتار پریش رو  هرای  که یافتره  استمنطقه دارای اختیم بهتری  یشمالبخش ها به این نتیجه رسیدند که آن 

ه اسرت و  ترر یعنری محلّر   در سرطح کرین  ه ایرن مطالعره   البتّر  معابر شمالی اختیم بهتری دارنرد؛  ددهنیز نشان می

روی در کره پیراده   حرالی ، محاسربه کررده اسرت؛ در   هایی که معبر وجود نداردی بخشه، حتّمحلّ روی را در کلّ پیاده

جسرتار پریش رو   ؛ کره ایرن کمبرود در    داردها برای محاسبه در سرطح معبرر نقرص    گیرد و مدل آنمعابر صورج می

ی نیرز برا   دیگرر  ایرن، پرژوهش   افزون بر کند.یید میرا نیز تأ یشینپهای پژوهش که نتایج طوریپوشش داده شد به

 ع مناسرب خردماج در رتبرة   توزیر  ة ولیعصر را از لحراظ ، محل8ّ ج منطقةکاربری زمین در سطح محیّ بررسی سیزده

محاسربه   70/0ه معرادل  ی محلّر ی،  ریب جینری کلّر  (؛ ازسوی9718دانند )تابعی و همکاران، ج منطقه میدوب محیّ

 .(7جدول ) مطلوبی قرار دارد کمابیش و عیّتها در توزیع کاربری دهد ازلحاظشده است که نشان می
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ترین عوامل دخیل در میرزان دسترسری افرراد در منراطق شرهری اسرت و       که اختیم کاربری یکی از مهمازآنجا 

 هرای گذشرتة  یافتره برر   دبایحا ر پژوهش در شده رسی همراه است،  ریب جینی محاسبهافزایش آن با بهبود دست

ت ایرن مو روع، در   برای بررسی صرحّ . اند، منطبق باشددهکره را محاسبه که میزان دسترسی محلّ پژوهشگراندیگر 

هرا ترا دیگرر    بلروک  شرهر تهرران، فاصرلة    8های مسکونی در منطقرة  منظور یافتن میزان دسترسی بلوکبهپژوهشی 

 ه از این لحراظ این محلّکه  دهدولیعصر نشان می ةبرای محلّ مطالعة پیش روهای . یافتهاست شدهها محاسبه کاربری

. (9713)آزمروده و حقیقری،    هرا مطلروب اسرت   های مسکونی از کاربریبلوک مناسبی قرار دارد و فاصلة و عیّتدر 

همچنرین،   های شهری اسرت؛ وجود اختیم بام و دسترسی مناسب به کاربری ،ترین دمیل این مطلوبیتیکی از مهم

فاکتور تأثیرگذار دیگری است که در مطالعاج مختلرش بره آن    ،ههای مختلش حمل و نقلی در درون محلّوجود گزینه

جرذب  روی، میزان اختیم کاربری و شاخص مجموع، افزایش سطح دسترسی، مطلوبیت پیادهدرپرداخته شده است. 

دهرد  ن مری همبسرتگی مثبتری برا  رریب جینری نشرا       ای هستند که درنهایتتنیدهر رابطة درهمسفر همگی بیانگ

کنرار  درکننرده  نکتة نگرران  هالبتّ(؛ 9761؛ صالحی و همکاران، 2096؛ مطیعیان و مسگری، 9713)آزموده و حقیقی، 

ولیعصرر، وجرود برامترین میرزان      ةدر محلّ عمومیهای حمل و نقل و دسترسی به زیرساخت رویقابلیت بامی پیاده

تهرران   8 در منطقةداده رختصادفاج  زیرا آمار ه است؛ن پیاده در این محلّحوادث رانندگی منجر به جرح عابرا فراوانی

منجرر بره جررح عرابرین در      تصادفاج ه ازلحاظحوادث، پرخطرترین محلّ % کل93ّولیعصر با  ةمحلّکه دهد نشان می

 کمرابیش توزیرع   واسرطة هدهد هر ند بر . این نتایج نشان می(9711)مرادی و همکاران،  تهران است 8 سطح منطقة

ا فراوانری برامی   دسترسری در سرطح برامیی قررار دارد، امّر      روی ازبُعرد ه، مطلوبیت پیادهمناسب خدماج در این محلّ

 ازدارنده باشد.تواند عاملی به میتصادفاج در محلّ

 گیرینتیجه
ها برا الگوهرای سرفر شرهروندان     تنگاتنگ توزیع کاربری بیانگر رابطةریزی شهری برنامه شده در حوزةمطالعاج انجاب

موتوری بره   عیقه به استفاده از وسایل نقلیة ها، مسافت سفر وکه با افزایش مطلوبیت اختیم کاربری طوریه، باست

واهرد داشرت. در   همرراه خ محیطی و سیمت اجتماعی بره و تأثیراج مثبت ترافیکی، زیست یدحداقل خود خواهد رس

یعراج جغرافیرایی و محاسربة    سیستم اطّ وسیلةبههای مکانی د با استفاده تحلیلکوشمیحا ر  همین راستا، مطالعة

دالت در توزیرع و اخرتیم   ها، روشی را برای ارزیابی عف عدالت در توزیع کاربریعنوان شاخص معرّشاخص جینی به

 شهر تهران ارائه دهد.کین 8 ة ولیعصر واقع در منطقةها در مقیاس معابر شهری محلّکاربری

برا   در ارتبرام زیرادی   تا حدّ تواندمی شهری یک منطقة معابر ریب جینی  دهد محاسبةشان میپژوهش ننتایج  

توانرد  این شراخص مری   .گزار  دهدروی در آن منطقه پیادهها و قابلیت میزان اختیم کاربری، دسترسی به کاربری

هرا  تنهایی شاخص عردالت در توزیرع کراربری   شود و ازطرفی بهتر استفاده های جامعکنار دیگر پارامترها در بررسیدر

ر بروده و در تعامرل برا شراخص اخرتیم کراربری در       هرا مرؤثّ  بندی اختصراص کراربری  در اولویت ؛ افزون بر اینباشد

ر وجود یک کاربری برا  برای مثال، میزان بامی شاخص جینی )نابرابری بام( احتمامً بیانگ شود؛ها استفاده ریزی امهبرن

روی خواهد شد؛ همچنین موجرب کراهش   ع موجب کاهش مطلوبیت پیادهطببهراستای معبر است که عرم زیاد در

شراخص   طرفری، محاسربة  از افرراد خواهرد برود     دتر برای دسترسیهای محدونتیجه وجود گزینهنمرة اختیم و در

هرای حمرل و نقرل عمرومی،     های حمل و نقلی مانند  ریب دسترسی بره زیرسراخت  تواند درکنار شاخصجینی می

طبع  ریب جینی بامتر نمایانگر نیاز به صررف زمران   به بینی کند.میزان جذب سفر منطقه و رفتار سفر افراد را پیش

موتروری   تواند به تغییر مد سفر ساکنان از پیاده و دو رخره بره نقلیرة   این مو وع می .بودبیشتری برای سفر خواهد 
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ایجاد ترافیک، کمبود پارکینگ، آلرودگی هروا،    عمدة موتوری از دمیل افزایش استفاده از مدهای نقلیة ؛ کهمنجر شود

عنروان  ی شراخص جینری بره   طرور کلّر  بره  ن باشرد. آلودگی صوتی و همچنین افزایش خظر حوادث جانی برای عرابرا 

ها، برای تحلیل عردالت افقری و   کنار دیگر ارزیابیتواند درعدالت اجتماعی می امتری از عدالت ف ایی و زیرمجموعةپار

 د.شوعمودی در شهرها استفاده 

ت تحلیرل  ای از روشی قابل پیشرفت را ارائه داده است که برا گسرتر  پارامترهرا و دقّر    لیهحا ر مدل اوّ پژوهش 

هرای مخرتلط خردماتی    صورج امکان کاربری بلوکشود دربرای مثال پیشنهاد می تری ارائه کند؛نتایج دقیق تواندمی

هرای غیرر   توان در تحلیلی مشابه تنها کاربریهمچنین، می شود؛تفکیک استخراج و استفاده خدماتی به - یا مسکونی

 طور مستقیم ارزیرابی شرود.  ها نیز به، اختیم آنهابر توزیع کاربری افزونتا  دشوهای طولی بررسی تکراری در دهک

توانرد در محاسربة  رریب جینری     نیرز مری  خاصی از معبر  صةاساس مشخّدار معابر برمیانگین وزن عیوه، محاسبةهب

شرده در  و آمراده روز های مکانی بهصورج وجود دادهدرر باشد. گفتنی است، ف برابری کاربری منطقه مؤثّعنوان معرّ به

 های خود را انجاب دهند.ی ارزیابیتوانند با محدودیت کمّ نینی مییعاج جغرافیایی، مطالعاج اینسیستم اطّ

 منابع
معرامیج مسرکن )مرورد    های مبتنی بر دسترسی برر قیمرت    (. تأثیرگذاری شاخص9713حقیقی، فرشیدر ا ) ؛آزموده، محمد

 .70–98(، 23) 3اقتصاد و مدیریت شهری، شهر تهران(.  8 ةمطالعه: منطق

(. بررسی نقش عدالت ف ایی در مدیریت شهری )محردودة  9718) تابعی، نادر؛ موحد، علی؛ تومیی، سیمین؛ کمانرودی، موسی

 .78–27(، 2) 8ریزی ف ایی )جغرافیا(، برنامهتهران(.  8ج منطقة مطالعه: محیّ

هرا   های شهری برپایة شاخص(. توسعة مدل ارزیابی اثراج اختیم کاربری9719)جوادی، قاسم؛ طالعی، محمد؛ کریمی، محمد 

 .64–81(، 6)7ای، منطقه -جغرافیا و آمایش شهریهای مکانی.  و تحلیل

های شرهری  ع در اختیم کاربریهای تعیین تنوّ(. ارزیابی کاربرد شاخص9712جوادی، قاسم؛ طالعی، محمد؛ کریمی، محمد )

(، 98) 4ای،  هرای شرهری منطقره   مطالعاج و پژوهشهفت شهرداری تهران(.  ةج منطقموردی نواحی و محیّ ة)مطالع

27–48. 

 دانشگاه تهران. تهران:ل. . ویرایش اوّمرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی(. 9768جیکوبز، جین )

ع ثیرپرذیری از تنروّ  أشرهری و ت سرفرهای درون  (. تولیرد 9719سلطانی، علی؛ سقاپور، طیبه؛ ایزدی، حسن؛ پاکشیر، عبدالر ا )

 7ای،  هرای شرهری و منطقره    مطالعراج و پرژوهش  مسکونی در شهر شیراز.  ةموردی  هار محدود ةکاربری زمین، نمون
(92 ،)9–98. 

قرة  مطالعة موردی: منط - روی (. تحلیل ف ایی قابلیت پیاده9711محمد، سیده؛ رم انی مهریان، مجید )صالحی، اسماعیل؛ آل

 .61–81(، 34) 28صفه، شهر تهران.  8

ج مروردی: محریّ   ةج شهری )نمونها بر تولید سفرهای پایدار در محیّ (. تأثیر اختیم کاربری9718خلیق، علی ) ؛صیامی، قدیر

 .36–81(، 7) 1های نو در جغرافیای انسانی، نگر . (میعاد، تربیت و هاشمی در شهر مشهد

(. توزیرع مکرانی منراطق پرخطرر و     9711الردین ) آبادی، فرشید؛ زینی، صریح وسی، امیر؛ عشقمرادی، علی؛ سوری، حمید؛ کا

 .73–23(، 9) 98پایش، شهر تهران.  8 ةخطر حوادث رانندگی منجر به جرح مرتبط با عابران پیاده در منطق کم

 .ایران آمار مرکز تهران: انتشاراج .تهران شهر آماری سالنامة(. 9711) تهران آمار مرکز

ج و یرابی مراکرز محریّ    منظرور مکران   مبنا بره  GISیک مدل  ة(. توسع9714موحدی، سبحان؛ طالعی، محمد؛ کریمی، محمد )

 .20–9(، 7) 7یعاج مکانی، اوری اطّمهندسی فنّها.  نواحی شهری مبتنی بر مفاهیم اختیم کاربری
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