
  

  

  

  

  1- 27، صفحات 1397تابستان ، 5، شماره موساي، سال  ریزي توسعه شهري و منطقه فصلنامه برنامه

ي ها محلهسفر در بر تولید  ها کاربريبررسی تأثیر اختالط 

  شهري

  )شهر بانه 6و  5ي ها محلهنمونه موردي (

  ***،  ادریس خاکی  **میترا عظیمی،   *علی خاکساري

  17/1/1399: تاریخ پذیرش  4/10/1398: تاریخ دریافت

  

  چکیده

زمین  يها کاربريي شهري مقوله اختالط زیر برنامهجدید در يها میپارادابه دنبال فراگیر شدن 

با توجه به .ان اقدامی مهم جهت نیل به اهداف توسعه پایدار شهري مطرح شده استعنو به

ي زمین در یک منطقه شهري از جمله کاهش نرخ تولید سفر، ها کاربريمزایاي متعدد اختالط 

را ارزیابی  زمین يها کاربريي گوناگونی تناسب اختالط ها روشکارشناسان در تالشند با 

بر این اساس در . ي شهري از آن بهره گیرندزیر برنامهؤلفه محوري در منموده و به عنوان یک

بر تولید سفر در  ها کاربريتحقیق حاضر قصد بر آن است تا به بررسی مزایا و تأثیر اختالط 

بوده و کاربردييها پژوهشاین تحقیق از نوع . شهر بانه پرداخته شود 6و  5ي شماره ها محله

به روش پیمایش و توزیع پرسشنامه همچنین ي تحقیقها دادهبه روش کمی انجام شده و

به لحاظ کالبدي تفاوت اصلی این دو محله در درجه . استآمدهدستي میدانی بهها برداشت

 تواندیمي دو محله یاد شده ها کاربريارزیابی تناسب اختالط بنابراین .ستها کاربرياختالط 

نتایج تحقیق نشان . ي شهري بانه باشدزیر برنامهدر سطح محلی، راهنماي مناسبی در جهت 

بوده و در پی آن تولید سفر درون  5بیش از محله  6در محله  ها کاربريکه اختالط  دهدیم

همچنین میزان تولید سفر برون . است 5بیشتر از محدوده شماره  6ي محدوده شماره ا محله

ي ا محلهشتر از میزان تولید سفر برون با اختالط کاربري کمتر بی 5ي در محدوده محله ا محله

ي در زیر برنامهي اصلی ریگ جهتبنابراین . باترکیب کاربري باالتر بوده است 6محدوده محله 

، حفظ و ارتقاي کیفیت اختالط 6باشد و در محله ها کاربريافزایش اختالط  دیبایم5محله 

  .مدنظر قرار گیرد ها کاربري

ن، اختالط کاربري، تولید سفر، مدیریت شهري، بانهکاربري زمی:کلیدي هاي واژه

                                                
  akhaksari@yahoo.com                .استاد شهرسازي دانشگاه عالمه طباطبائی*

  mtrazimi@gmail.com     ).نویسنده مسئول. (دانشگاه عالمه طباطبائی اي ریزي شهري و منطقه برنامهاستادیار **

khakiarbaba@yahoo.com      .شهري مؤسسه آموزش عالی نور طوبی ریزي کارشناسی ارشد برنامه***
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  مقدمه

تفکیک . است همواره با تغییر و تحوالتی همراه بودهکاربري زمین  يزیر گوهاي برنامهال

 يهـا  عملکـردي یکـی از روش   يبند مختلف شهري و در نتیجه ایجاد زون يها کاربري

تبعـات  ،زمانبا گذشت اما . استبوده  صنعتیي در دوره پس از انقالب زیر رایج برنامه

ي از منـد  بهـره ات زیادي همچون بروز ناکارآمدي در میـزان  نتقادامنفی این نوع نگرش 

، افزایش طول سـفر، افـزایش زمـان سـفر،     ها کاربريزمین شهري، افزایش مسافت میان 

ـ ناپاگسـترش  وي صوتی، آلودگی هواهایآلودگایجاد  را ي زیسـت محیطـی   هـا يداری

ـ ر برنامـه ي جدیـد  هـا  میپاراداجموعه این انتقادها منجر شد تا متأثر از م. تخبرانگی ي زی

ي زمـین  هـا  کـاربري شهري همچون نوشهرگرایی، شهر فشرده و شهر هوشمند، اختالط 

  .شهري در دستور کار قرار گیرد

یکـدیگر یعنـی   بـه فعالیـت يهـا  کـانون  یکی از مزایاي چشمگیر نزدیک سـاختن 

اسـت کـه در چـارچوب اهـداف     تقاضاي سفرکاهش حجم ي زمین،ها کاربرياختالط 

ومسـکونی يهـا  کـاربري ترکیببیانگرکاربرياختالط. توسعه پایدار شهري قرار دارد

بـه تـوان یمـ  راهـا  کـاربري .باشـد داشتهمتفاوتیاشکالتواندیمکه استغیرمسکونی

ازمختلفـی طبقـات دریعنـی صورت عموديبهیایکدیگرکناردریعنیافقیصورت

و افقـی اخـتالط ازترکیبـی توانـد یم کاربرياختالطهمچنین. دادجايساختمانیک

سطح مناطق شهري و حتـی در  درتواندیم مختلطيها کاربريایجاد . عمودي نیز باشد

يا محله واحدهاي
1

ي هـا ياستگذاریسشود و تحقق این امر مستلزم اعمال گرفتهکاربه

محـل جملـه ازعمـده يها کاربريپراکنش ازسفرتقاضايا کهچر. کاربري زمین است

شـده و چنانچـه مناسـبات    ایجادخدماتیمراکزیاوتفریحیآموزشی، مراکزمراکزکار،

بنـابراین بـا   . گـردد یمـ این مراکز به درستی تعیین نشود موجب افزایش نرخ تولید سفر 

اراضـی بـر یکـدیگر    کاربرييزیربرنامه ونقلوتوجه به تأثیرات متقابل الگوي حمل

                                                
1. Neighborhood Unit
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ـ ر برنامــهضـروري اســت سیاسـتگذاران شــهري سـاحت     را جــدا از ي حمــل و نقـل زی

ي کاربري اراضی تلقی نکرده و سعی در ایجاد پیوند ارگانیک میان این حـوزه  زیر برنامه

منجر به کـاهش نـرخ    تواندیم مختلفيها کاربريبا این توصیف اختالط. داشته باشند

  .ي شودا حوزهبرون یايا حوزه درونمقیاسدرسفرتولید

ي مختلط بر پایداري و توسـعه شـهري و دیگـر مزایـاي     ها کاربريبه دلیل تأثیرات 

شــهري ســنجش تناســب اخــتالط  زانیــر برنامــهي هــا دغدغــهمترتــب بــر آن، یکــی از 

، هـا  فرمـول بـه همـین دلیـل پژوهشـگران متعـددي سـعی در گسـترش        . ستها کاربري

در  هـا  کـاربري ي ریاضی براي سنجش میزان تنوع و تناسب اختالط ها مدلو ها شاخص

درجه اختالط  توانیمها شاخصبا استفاده از این . سطح محالت و نواحی شهري دارند

ي مختلـف یـک شـهر تعیـین نمـود و چنانچـه       هـا  بخـش را در سطح  ها کاربريو تنوع 

ضـعیف ارزیـابی شـود، اقـدامات     ها کاربريي به لحاظ تنوع و تناسب اختالط ا محدوده

  .ي شهري صورت گیردزیر برنامهالزم در حوزه 

یعنی محلـه  شهر بانه 2محدودة واقع در منطقۀبر این اساس در پژوهش حاضر دو

میزان تولیـد و بررسی ها کاربريتعیین میزان اختالط هدفبا6و محله شماره  5شماره 

تجزیه و تحلیل حاضرتحقیقانی دیگر، هدفبه بی. مدنظر قرار گرفته استآنهادرسفر

تـا   باشـد یمـ ي ا محلـه در مقیـاس  سفرتولیدبرکاربري زمینتوزیعوارتباط بین تنوع

ي در دو محدوده مورد نظـر کـه شـرایط    ا محلهارتباط بین تعداد سفرهاي درون و برون 

رنـد مشـخص   اقتصادي و اجتماعی تقریباً یکسان ولی درجه اختالط کاربري متفاوتی دا

ي آتی شهر مورد توجه مدیران شهري قرار هايزیر برنامهشود و به عنوان یک راهنما در 

در کـدامیک از   هـا  کـاربري اخـتالط  : تحقیـق عبارتنـد از   سـؤاالت بر این اسـاس  . گیرد

ي در ا محلـه ي و بـرون  ا محلـه شتر اسـت؟ سـفرهاي درون   بیشهر بانه  6و  5ي ها محله

؟ میـزان تولیـد سـفر در سـطح     کننـد یمـ از چه الگـویی پیـروي   ي مورد مطالعه ها نمونه

  شهر بانه به چه عواملی بستگی دارد؟ 6و  5ي ها محله
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متـأثر از فردیکتوسطشهريدرونسفرهايالزم به ذکر است از آنجا که تولید 

–عوامـل اجتمـاعی  در سـه دسـته  عواملتحقیق حاضر ایندراست،متعدديعوامل

شـامل   کالبـدي عوامـل خانواري اسـت،  وفردييهایژگیوگیرنده که دربر اقتصادي

ماننـد عوامـل ترافیکـی  همچنـین  وکـاربري تنوعمیزانوضرورييها کاربريسرانه 

 ابتـدا ،سـؤاالت مدنظر قرار گرفته است و بمنظور پاسـخگویی بـه   سفرمسافتمیانگین

ح شده است، سپس ي نظري و تجارب داخلی و خارجی پیرامون موضوع مطرها دگاهید

آنتروپـی شـاخص ازبـا اسـتفاده  محدود یاد شـده دوهربرايها کاربريدرجۀ اختالط

محاسبه گردیده و در ادامه بمنظـور شناسـایی دیگـر عوامـل اثرگـذار بـر میـزان سـفر،         

 ويا محلّـه  درونسـفر ازروزانه اعمسفرهايي طراحی شده است که تعدادا پرسشنامه

هـدف از انجـام   در روز،با هـدف اقتصـادي  سفرهاي ساکنان، تعدادي ساکنانا فرامحلّه

  .سفر به عنوان متغیرهاي کیفی تحلیل استخراج شده استمقیاسوسفر

  

  تحقیق پیشینه

اسپیرس
1

تأثیرات اختالط کاربري بر اسـتفاده «با عنوان  ی، در تحقیق)2014(و همکاران  

بـه   توانـد یمها کاربريختالط نوع خاصی از که ا ندابه این نتیجه رسیده» از وسایل نقلیه

  . کمک کند ها ابانیخکاهش حضور و عبور و مرور وسایل نقلیه در 

کریستین
2

اختالط کاربري به چـه میـزان   «عنوان با ي ا مقاله، در )2011(و همکاران  

جهت محاسبه اختالط کاربري از شـاخص  » ي شهروندان اثرگذار است؟رو ادهیپبر رفتار 

که اختالط کاربري تأثیر مسـتقیمی بـر    اند دهیرسو به این نتیجه  اند کردهاستفاده  آنتروپی

  .ي داردرو ادهیپمیل بر 

                                                
1. Spears
2. Christian
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لیسل و گریسام
1

مطالعـه تجربـی پیرامـون تـأثیر     «، در پژوهشی بـا عنـوان   )2011(

عامـل را بـا    11،مقالـه  200ضـمن بررسـی   » تجربه شهر سیاتل: توسعه کاربري مختلط

مـدیریت شـهر،   : ایـن عوامـل عبارتنـد از   . اند دانستهربري مختلط مرتبط مقوله توسعه کا

شکل شهر، کاربري زمین، دسترسی، پایداري، توسعه اقتصادي، سیاست، بازار، مقیـاس،  

  .عملیات و تأمین مالی

توسـعه شـهري مبتنـی بـر     «، در پژوهش خود با عنـوان  )1392(فرجام و همکاران 

شـهرداري   7مـوردي، نـواحی و محـالت منطقـه     مطالعـه  (يشـهر ي ها کاربريترکیب 

در ادبیـات نظـري    هـا  کاربريبا هدف مشخص ساختن جایگاه رویکرد اختالط » )تهران

 ،1391تـا   1379ي هـا  سـال مقاله فارسـی در فاصـله    135ي شهري، با بررسی زیر برنامه

ایـن  . دارد تنها دو مقاله با کلید واژه توسعه ترکیبی یا اختالط کاربري وجودکه دریافتند 

  .مسئله حاکی از فقر ادبیات نظري پیرامون موضوع در کشور است

ارزیابی اختالط کاربري در «ي با عنوان ا مطالعه، در )1393(و همکاران  پور لیاسمع

مورد نمونـه، خیابـان کاشـانی در بافـت     (فضاي شهري خیایان و راهکارهاي ارتقاي آن 

ري مختلط، به بررسی چگونگی و تعیین انـدازه  مبانی کارب ارائه، ضمن «)میانی شهر یزد

ایـن  کـه  انـد  داشـته اختالط کاربري در فضاي شهري خیابان کاشانی پرداختـه و عنـوان   

بافت قدیم و جدید جهت افزایش میزان  دهنده اتصالخیابان یکی از مراکز خطی شهر و 

یمایشـی،  ي و پا کتابخانـه در ایـن پـژوهش بـا اسـتفاده از روش     . اختالط کاربري اسـت 

، وضــعیت طبقــات هــا کــاربريتشــخیص و تعیــین وضــعیت اخــتالط کــاربري، نظــام 

. تکنیک دلفـی و ضـریب آي  از ي کاربري مختلط منتخب با استفاده ها گونه، ها ساختمان

  .اف مدنظر قرار گرفته است. اي

اثـرات ارزیـابی مدلتوسعۀ«، در مطالعه خود با عنوان )1391(جوادي و همکاران 

،کـه  انـد  داشتهاظهار »مکانیيها لیتحل وها  شاخص پایۀبرشهرييها اربريکاختالط

                                                
1. De Lisle and Grissom
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مهـم يزیر برنامه الگويیکبهتبدیلکاربري،اختالطتوسعۀگذشتهدههچندطولدر

وهوشـمند توسـعۀ درکلیـدي جـزء یـک عنوانبهواستشدهپیشرفتهکشورهايدر

 کـار نحـو بهتـرین بـه هنگامی،ها ريکارباختالط. استگردیدهمطرحنوینشهرسازي

ضـمن ،انـد  نمـوده تـالش   ها آن. توسعه یابدشده،اندیشیدهبرنامۀیکتحتکهکندیم

یـک مـدل  شهري،يها کاربرياختالطاثراتارزیابیبرايمفهومیچارچوبیکارائۀ

درتوجـه مـورد يها شاخص. دهندارائهمکانیيها لیتحل وها  شاخص پایۀبرارزیابی

شـهري اساسیيها کاربريسرانۀوپذیري، تراکمدسترسی: ازعبارتندمدل این تحقیق

يهـا  کـاربري بـه مربـوط يبند خوشه وتنوعمیزانهمچنینوشهرمختلفيها رده در

  .مختلف

  

  ي مطالعات پیشینبند جمع-1جدول 

محورهاي اصلی مطالعات صاحبنظر

ي شهروندانرو ادهیپهببر میل  ها کاربريتأثیر مستقیم اختالط  )2014(اسپیرس و همکاران 

اثرگذاري نحوه مدیریت شهر، شـکل شـهر، کـاربري زمـین، دسترسـی،      

پایداري، توسعه اقتصادي، سیاسـت، بـازار، مقیـاس، عملیـات و نحـوه      

  ها کاربريتأمین مالی بر توسعه اختالط 

  )2011(لیسل و گریسام 

  )1392(فرجام و همکاران   در کشور ها کاربرياختالط  فقر ادبیات نظري پیرامون موضوع ضرورت

، وضـعیت طبقـات   هـا  کـاربري تعیین وضعیت اخـتالط کـاربري، نظـام    

ي کاربري مختلط با استفاده تکنیک دلفی و ضریب ها گونه، ها ساختمان

  اف. اي. آي

و همکاران  پور لیاسمع

)1393(  

يها ردهدريشهراساسیيها کاربريسرانۀوپذیري، تراکمدسترسی

بـه مربـوط يبنـد  خوشـه وتنـوع میـزان همچنـین وشـهر مختلـف 

اخـتالط اثـرات ي ارزیـابی هـا  شـاخص مختلف به عنوان يها کاربري

  شهرييها کاربري

  )1391(جوادي و همکاران 

  نگارندگان: مأخذ
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بـر تولیـد سـفر در     هـا  کـاربري حال در این تحقیق عالوه بر بررسی تأثیر اخـتالط  

شهر بانه بـا اسـتفاده از شـاخص آنتروپـی، تـالش شـده اسـت میـزان          6و  5ي ها محله

اجتماعی و متغیر تولید سـفر در نمونـه مـورد بررسـی      –همبستگی متغیرهاي اقتصادي 

  .مورد بررسی و سنجش قرار گیرد

  

  مبانی نظري تحقیق

کاربردهـاي کـه ییهـا  سـاختمان  انـواع وهـا  نیزم نزدیکیوارتباطبهکاربرياختالط

مسکونیيها ساختمان ازاختالطیاستبراي نمونه ممکن. کندیم اشارهدارندمختلفی

يهـا  ستگاهیاو ها  پارك ،ها شاپکافی مدارس،،ها مغازه اداري،ساختمانکناردرمستقر

يهايبند منطقه درزمینکاربريناهمگنالگويعنوانبهراآنبرخی. باشدحمل ونقل

فراغـت   اوقـات صـنعتی، نهـادي، تجـاري، ومسـکونی يها اربريکبویژه وجغرافیایی

ترکیـب بیـانگر کـه کاربريباید توجه داشت، اختالط. دانندیم کشاورزيو)تفریحی(

ـ  ،باشـد داشـته مختلفـی اشـکال تواندیم است،غیرمسکونیومسکونیيها کاربري ه ب

یکـدیگر کناردریعنیدنموترکیبافقیصورتبهتوانیم همراها کاربريکهيا گونه

. دادجـاي سـاختمان یـک ازمختلفـی طبقاتدریعنیصورت عموديبهیاودادقرار

قربـانی و  (باشـد  عمـودي  افقـی اخـتالط ازترکیبـی تواندیم کاربرياختالطهمچنین

  ).73: 1393همکاران، 

وردشهري،عملکردهايجدایینتیجهکهبوداینجهانیمقیاسدرانتقادنخستین

زنـدگی و  «بـا عنـوان   )1961(کـوبز یج جینکه در اثراستشهرمرگوزندگیشدن

اثـر درخواسـت بـراي ترکیـب     ایـن در. اسـت متبلـور » مرگ در شهرهاي بزرگ آمریکا

چـرا کـه او   ). Hoek, 2008: 4(اسـت  قرار گرفته  تأکیدي اولیه و ثانویه مورد ها کاربري

شـود یمـ نجر به محالتـی سـرزنده، امـن و پویـا     م ها کاربريمعتقد بود اختالط متعادل 

)Koster, 2010: 14.( ي جکوبز، دومـین جنـبش پـس از بحـران     ها دگاهیدپس از طرح
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در ایـن ایـده بـر    . آغاز گردید 1984از سال » شهر فشرده«با ظهور ایده  1970نفتی دهه 

کـاهش مصـرف    منجر به تواندیمزیرا این تمرکز  شودیمتأکیدها تیفعالتمرکز مردم و 

 ,Hoek(به یکدیگر شود  ها تیفعالانرژي از طریق کاهش رفت و آمدها بواسطه نزدیکی 

2008: 4.(  

بـر اسـاس ایـن ایـده اگـر      .ظهور یافت 1990سومین ایده اختالط کاربري در دهه 

در رقابت جهانی در عصر ایده و خالقیت حضور موفق داشـته باشـد،    خواهدیمشهري 

ي هـا  طیمحـ این اعتقـاد کـه   . را در خود ایجاد نماید ها تیفعالانواع  اختالطی از دیبایم

ي مختلف در فاصله نزدیـک بایـد قـرار گیرنـد     ها جاذبهجذاب شهري با اختالط شدید 

او بیان داشـت کـه   . گسترش یافت »ظهور طبقه خالق«توسط ریجارد فلوریدا در کتاب 

ندهی شده و اصـولی در کنـار   تفریح بصورت سازما و ي اقتصاد، اوقات فراغتریگيجا

ــت      ــات اس ــر اطالع ــادي در عص ــت اقتص ــراي موفقی ــروري ب ــري ض ــدیگر، عنص   یک

)Hoek, 2008  38: 1394ي، آباد نیحسبه نقل از پورمحمدي، صدر موسوي و.(  

. اسـت اهمیـت دارايمختلـف يها جنبه ازکاربرياز دیدگاه صاحبنظران اختالط

طریـق ازراناحیـه یکادراکیامنیتوندگیسرزتواندیم مختلطکاربرينخست آنکه

تواندیم کاربريدوم، اختالط .دهدخیابان افزایشیکدرافرادفعالیتوتعدادافزایش

 کنـار درتجـاري يهـا  نیزمـ  گـرفتن قـرار کنـد بطـور نمونـه،   کمکاقتصاديمنافعبه

مالیاتدریافتیشافزابهوافزایش دادهراهاییدارا ارزشتواندیم ي مسکونیها نیزم

رامحلیاجتماعزندگیوتعاملتعلق،حس،ها کاربريسوم، اختالط .کندکمکمحلی

تسهیالتبهيتر راحت دسترسیبیشتر،اختالطبامحالتچهارم، در .بخشدیم توسعه

  ).4: 1383خاتمی، (دارد  وجود

ت شـهري  و خـدما  هـا  فرصتبه توزیع فضایی  ها کاربريبطور کلی مقوله اختالط 

ي متفاوت جغرافیایی مـورد بررسـی قـرار    ها اسیمقدر  توانیماین مفهوم را . پردازدیم

که دست کم دو نوع کارکرد و فعالیت  افتدیمزمانی اتفاق  ،سطح اختالط نیتر ساده. داد

بطور نمونه، بخشـی از یـک خیابـان ممکـن اسـت در      . شهري در یک مکان ارائه شوند
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، هـا  زمـان نوان یک محـور مواصـالتی عمـل کنـد و در سـایر      ساعات اوج ترافیک به ع

ي هـا  کاربريتواندیمعملکرد یک پارکینگ را داشته باشد و یا یک ساختمان چند طبقه 

ي تفریحی، تجاري یا اداري که در طبقات ها کاربريمتفاوتی را در خود جاي دهد مانند 

در نهایـت   هـا  کـاربري از که چنـین آرایشـی    شودیمی نیب شیپ. شوندیممختلف مستقر 

). 1390سـلطانی،  (شـود  منجر به کاهش حجم سفر یا کاهش فراوانی استفاده از خودرو 

کـاربري ، الگوهـاي کـه  دهدیمي شهري نشان زیر برنامهي کارشناسان ها دگاهیدبررسی 

 وخـدمات بهرسیدنبرايمردمکه به معناي توانایی معمولی هایدسترسمیزان زمین بر

. شـهروندان اثرگـذار اسـت   شده است و همچنین بر میزان تحركینیب شیپ يهاتیفعال

ـ فعال نوعومقداردر تواندیمبنابراین الگوي کاربري زمین   منطقـه رخ درکـه ییهـا  تی

بنابراین ضروري است هرگونـه سیاسـتگذاري در   . )Litman, 2003(باشدمؤثر،دهدیم

  .صورت گیرد ها کاربرياختالط حوزه حمل و نقل شهري در پیوند با مقوله 

ي با منافع عملکردي، محیطـی و اجتمـاعی   زیر برنامهامروزه بسیاري از کارشناسان 

اصـول کـاربري مخـتلط پایـه تفکـر اصـلی پـارادایم        . انـد  موافقکاربري اراضی مختلط 

 ,Hirt(ي معاصر مؤثر مثل رشد هوشمند، نوشهرگرایی و توسعه پایدار هستند زیر برنامه

2007: بطـور نمونـه،   . ي مختلف داراي اهمیـت اسـت  ها جنبهاختالط کاربري از ). 225

سرزندگی و امنیت ادراکی یک ناحیه را از طریق افزایش تعـداد   تواندیمکاربري مختلط 

بـه منـافع    تواندیمهمچنین اختالط کاربري . و فعالیت افراد در یک خیابان افزایش دهد

، حس تعلق، تعامـل و زنـدگی اجتمـاعی    ها کاربريبعالوه، اختالط. اقتصادي کمک کند

و در محـالت بـا اخـتالط بیشـتر، دسترسـی       بخشـد یمـ محلی را در محـالت توسـعه   

از سـوي  ). Kotharkar & Bahadure, 2012: 1(تري بـه تسـهیالت وجـود دارد    راحت

دیگر، نواحی با کاربري مختلط پشتیبانی متقابلی ایجاد کـرده و فعالیـت مشـارکتی میـان    

بطور نمونه، ساکنان و کارمنـدان اداري یـک بـازار    . آوردیمي مختلف بوجود ها کاربري

که در عوض تسـهیالت قابـل    کنندیمایجاد  ها رستورانی و فروش خردهي ها مغازهبراي 

  ). Beyer, 2012: 2(دینمایمدسترس و مناسب را ایجاد 
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، معتقدنـد  )2004(و وریکـر ) 1996(رولی  ها کاربريدر خصوص مزایاي اختالط 

در حوزه اقتصادي، اجتماعی و محیطی اثرات مثبت در شهر داشـته   تواندیماین اختالط 

ـ اثرات مثبت محیطی مانند حفاظت از فضاهاي سبز، کـاهش جابجـایی   . باشد ا وسـایل  ب

اثـرات اجتمـاعی مثبـت    . نقلیه، کاهش مصرف سوخت و اتکاي کمتر به خـودرو اسـت  

دسترسی و کاربرد بیشتر و ایجاد فرصت براي استفاده از حمل اختالط کاربري، افزایش 

و نقل عمومی، امنیت بیشتر و کاهش نرخ جرم، افزایش کیفیت زندگی و مراکـز شـهري   

همچنین در خصوص اثرات اقتصادي مثبت این امـر  . باشدیمبا کیفیت و جذابیت بیشتر 

و بناهـا   ها رساختیزاده مؤثر از متعادل، مقررات و استف ارائهبه زنجیره تولید و  توانیم

 ,Rowley, 1996; Vreeker et al. (داشـت و افزایش سود و بـاروري اقتصـادي اشـاره   

با وجود این مزایا باید توجه داشت، کاربري مختلط هنگـامی بـه بهتـرین نحـو     ). 2004

 تأکیـد هـا  کـاربري که تحت برنامه اندیشیده شده که بر ارتباط و اتصال بین  کندیمعمل 

را بـدون وجـود راهنمـا     ها کاربريتا زمانی که جوامع شهري ترکیب . دارد، توسعه یابد

، ممکن دهندیمي مختلف و چگونگی ارتباط مکانی آنها انجام ها کاربريدرباره اختالط 

).Urban land Institue, 1987(ي حاصل شود ا نشدهی نیب شیپاست نتایج 

پروان
1

ي جامع ها برنامهدر تدوین  ها کاربريرکیبی ، نیز بر اهمیت توسعه ت)2017(

ي مخـتلط در یـک سـاختمان    هـا  کاربريدر الگوي توسعه عمودي، . دارند تأکیدشهري 

ی و فروشـ  خـرده بطور معمول در طبقه همکف خـدمات عمـومی ماننـد    . شودیمایجاد 

، و در الگوي توسعه افقی شودیمرستوران و در طبقات باالتر واحدهاي مسکونی ایجاد 

ـ پدر این الگـو بـر   . ي منفرد هر ساختمان کاربري خود را داردها کاربري تأکیـد ي رو ادهی

  .شودیم

  

  

                                                
1. Perrone
https://communityimpact.com/austin/leander-cedar-park(refer date: 26/02/2020)
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  چارچوب نظري تحقیق

چنین نتیجه گرفت که هدف از ایجـاد و   توانیمي نظري مطرح شده ها دگاهیدبر اساس 

ي سـازگار و متناسـب در کنـار هـم، کـاهش زمـان سـفر، تسـهیل در         ها کاربريتوسعه 

ي و استفاده از حمل و نقل عمـومی  سوار دوچرخهي، رو ادهیپ، افزایش امکان هایرسدست

بعالوه افزایش تعامالت اقتصادي و اجتماعی ساکنان یک شـهر از دیگـر اهـداف    . است

در ساکنان احسـاس   ها کاربريبه بیانی دیگر، اختالط . شودیمقلمداد  ها کاربرياختالط 

ي بیشتري را براي مراودات اجتماعی فـراهم  ها رصتفمشارکت اجتماعی پدید آورده و 

، ایجاد تنوع فضایی و ارتقـاي  ها کاربريکارکرد اختالط  نیتر مهمبدین ترتیب، . سازدیم

  .کیفیت محیط است

یی جهـت ارزیـابی و   ها شاخصحال این الگوي ترویج شده کاربري زمین، نیازمند 

ارزیـابی اخـتالط کـاربري را     يهـا  شـاخص  .باشدیمها کاربريسنجش کیفیت اختالط 

ي یـا نزدیـک   ریپـذ یدسترسنخست، . ي نمودبند دستهبر اساس مفاهیم مختلف  توانیم

ـ فعالمقدار راحتی واحدهاي مسکونی در دسترسی به سایر  دهنده نشانبودن که  ي هـا  تی

دوم، تـراکم، کـه در بردارنـده حجـم یـا مقـدار       . باشـد یمو مورد نیاز آنان  افتهیاختالط

الط کاربري است و سوم، الگوي پخش که چگـونگی آرایـش فضـایی و قرارگیـري     اخت

  .دهدیمي مختلف در یک محدوده را نشان ها کاربري

در سطح افقـی، عمـودي و ترکیبـی رخ     تواندیمها کاربريبر این اساس، اختالط  

ر اختالط کاربري از نوع افقی، با قرار گرفتن دو یا چنـد نـوع کـاربري مختلـف د    . دهد

. دیـ آیم، بدست شوندیمکنار هم که از طریق خطوط پیاده یا وسایل نقلیه به هم متصل 

ـ  اختالط کاربري در سطح عمودي، از طریق دو یا چند نوع کاربري مختلف کـه در  ک ی

قـه  بدر یـک سـاختمان در ط   کـه  ایـن ماننـد  . شـود یمـ ساختمان قرار گرفته باشند ایجاد 

در حالـت  . التر اداري و در طبقات بعدي مسکونیهمکف کاربري تجاري، در طبقات با

، ایـن  1در تصویر شماره . دهدیماختالط ترکیبی، تلفیقی از اختالط عمودي و افقی رخ 

  .، نشان داده شده استباشدیمالگوي ترکیبی که مدنظر تحقیق حاضر 
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  بصورت افقی و عمودي ها کاربريتوسعه ترکیبی اختالط  - 1عکس

  

  روش پژوهش

. بوده و بـه روش کمـی انجـام شـده اسـت     کاربردييها پژوهشحاضر از نوع  تحقیق

ي میـدانی بـه  هـا  برداشتپرسشنامه همچنین به روش پیمایش و توزیعي تحقیقها داده

 -ي اجتمـاعی هـا  شـاخص که به لحاظ  6و شماره  5ي شماره ها محله.استآمدهدست

و  هـا  کـاربري آنها در اخـتالط   اقتصادي تا حدود زیادي همگن هستند اما تفاوت اصلی

سـپس بـا   . ي خدماتی است جهت انجـام تحقیـق انتخـاب شـدند    ها کاربريمیزان سرانه 

ي مـورد مطالعـه مـورد    ها محدودهي اختالط کاربري در ها شاخصاستفاده از پرسشنامه 

بر تولید سـفرهاي   ها کاربريسنجش قرار گرفت و در نهایت میزان تأثیر تنوع و ترکیب 

  .ي مشخص گردیدا محلهي و برون ا لهمحدرون 
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موجوديها کاربريآنتروپی و بر اساس شاخصاساسبرها کاربريمیزان اختالط

کاربري مشتمل بـر مسـکونی، تجـاري، مخـتلط، اداري،     نوع23بربالغکهمحلّهدر دو

، فرهنگـی بهداشتی، درمانی، کودکستان، دبستان، راهنمایی، دبیرستان، هنرستان، ورزشی،

مذهبی، تأسیسات شهري، انبار، نظامی و انتظامی، پارکینگ، تولیـدي و صـنعتی، فضـاي    

 درزیسـتی مطالعات تنـوع درشاخصاین. سبز عمومی، باغ و معابر بودند، بدست آمد

اما استفاده ردیگیممورد استفاده قرار ) 1948(شانون بویژه مطالعاتاکولوژييها رشته

پیـووو  وفرانـک بـه مطالعـات  زمـین کـاربري مطالعاتوريشهيزیر برنامه دراز آن

دیــآیمـ بـا اسـتفاده از رابطــه زیـر بدسـت     آنتروپـی شــاخص. گـردد یمـ بـاز  ) 1994(

)Manaugh & Kreider, 2013.(

نشـان دهنـده   صـفر عـدد . اسـت یـک صـفرتا ازآنتروپـی عددي شـاخص مقدار

عــدد یــک ورودیمــبشــمار کمتـر پایــدار کــهاســتزمــینکــاربريبــودنیکدسـت 

آنتروپـی شـاخص . باشـد یمـ  پایـدارتر کـه اسـت اخـتالط وتنـوع حداکثر دهنده نشان

ــیش ــوعدوازبـ ــاربري رانـ ــبهیـــکدرکـ ــ واردمحاسـ ــازدیمـ  & Song(  سـ

Rodriguez, 2004(  

جامعـۀ حجـم بـه بـا توجـه  نمونه تحقیقتعداد،ها کاربرياختالطسنجشازپس

فرمـول ازاسـتفاده بـا اسـت و موع جمعیت دو محلـه که دربردارنده مج 10431آماري

به نسبت محلههرنفر بدست آمد و براي 370معادل ،درصد 5سطح خطاي در کوکران

ـ . ي تحقیق توزیع شدها پرسشنامهتفکیک و  ها نمونهتعداد  شان تیجمع ي کـه  ا گونـه ه ب

انتخـاب و  رد مـو 158برابـر بـا    5شـماره  براي محله و212تعداد  6محله شماره براي

ي هـا یژگـ یو مـورد درسـئواالتی شـامل پرسشنامه. میان آنها توزیع گردید ها پرسشنامه

سفر و عوامل سابقهوترافیکی محلهخصوصیاتاقتصادي ساکنان محالت،–اجتماعی

 .اسـت  شـونده  پرسـش فرد )سفروسیلهوهدفمقصد،ومبدأ(تأثیرگذار بر تولید سفر 

اسـت کـه از روایـی پرسشـنامه     /. 75دست آمده، رقمـی معـادل   مقدار آلفاي کرونباخ ب

يهـا  داده يهـا  گـاه یپااز ،استفادهمورديها داده ازدیگربعالوه بخشی.کندیمحکایت 
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 اطالعاتهمچنیناست و 1391شهر بانه که مربوط به سال GISنقشه جملهازموجود

  .مورد استفاده قرار گرفت 1395ي سرشماريها بلوك

  

  مطالعهموردمحدودهايیمعرف

از شـرقی طولدقیقه53ودرجه45وشمالیعرضدقیقۀ59ودرجه35درشهر بانه

ازبانـه شـهر . استمتر1550دریاسطحازشهرارتفاع. داردقرارگرینویچالنهارنصف

آذربایجـان دربوکـان (سـقز وبانـه شهرستانارتفاعات بینالرأسخطبهشمالطرف

بـه دهسـتان  شـرق ازغربـی، آذربایجـان درسردشـت بهغربشمالطرفاز،)غربی

کردسـتان درشـلیر درهوبانهبینارتفاعاتالرأسخطبهجنوبازسقز،میردهسرشیو

نجفی،(شودیم محدودعراقکردستاندرآالنویلسیوهبه دهستانغربازوعراق،

يا منطقـه  دروسـنندج غربـی شـمال کیلـومتري 270فاصلۀدرشهراین). 574: 1369

بـه شـهر جنـوب کیلـومتري 3درآربابـا يها کوهوسیله بهودارد،قراردشتیپایکوهی

7درقـالرش ومتـر 2381ارتفـاع بهبانهشرقکیلومتري3دربابسمتر،2220ارتفاع

هاينیروجغرافیاییسازمان(استشدهاحاطهمتر2350ارتفاعبهشهرشمالکیلومتري

  ).15: 1373مسلح،

بـا تولیـد    هـا  کـاربري با توجه به هدف کلی پژوهش که بررسی رابطه بین اختالط 

به عنوان نمونه  6و  5ي شماره ها محلهشهر بانه یعنی  2دو محله از منطقه  باشدیمسفر 

از شـمال بـه محـالت مسـجد      5محلـه شـماره   ). 1نقشه شماره (تحقیق انتخاب شدند 

آب و شهرك نور و از جنوب به مرز قانونی شهر منتهی اسـت عمـده  رسالت و سازمان 

ازبخشـی کـه آنجـا از. هسـتند سال20ازکمترسکونتسابقهدارايمحلهاینساکنان

اسـت بودهقانونیغیرآنغربیبخشدرخصوصبهمحدودهایندرسازهاوساخت

از غرب به خیابان  6اره محله شم .بردیم رنجکالبديودسترسیمشکالتازمحلهاین

صالح الدین ایوبی و خیابان اماکن از شمال به خیابـان امـام حدفاصـل میـدان امـام تـا       
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خیابان امام غزالی و امام شافعی و از جنوب به محالت دامنـه آربابـا و دکانـان محـدود     

شـهرداري  (هسـتند  سال30تا20سکونتسابقهدارايمحلهاینساکناناست و عمده

  ).1395بانه، 

  

  
  )شهرداري بانه: منبع(محالتموقعیت -1نقشه

  

سطح معابر بـا   5نشان داده شده است، در محله شماره  2چنانچه در جدول شماره 

. ي اراضی را بـه خـود اختصـاص داده اسـت    ها کاربريدرصد، بیشترین سهم از  40,33

نیـز   6ماره در محلـه شـ  . سـهم قـرار دارد   درصـد  38,40پس از آن کاربري مسکونی با 

درصـد   60,52درصد سهم بعـد از معـابر بـا سـهمی معـادل       27,41کاربري مسکونی با 

  .بیشترین مساحت کاربري را به خود اختصاص داده است
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هاي مورد مطالعه وضعیت کاربري اراضی محدوده -2جدول 

    5شمارهمحله   6شمارهمحله 

)مترمربع(سطح   )درصد(سهم )مترمربع(سطح   )درصد(سهم   نوع کاربري

  مسکونی  140308  38,40  241082  27,41

  تجاري  541  0,15  11363  1,29

  مختلط  21930  6,00  33341  3,79

  اداري  0  0,00  22595  2,57

  بهداشتی  0  0,00  326  0,04

  درمانی  0  0,00  0  0,00

  کودکستان  0  0,00  3418  0,39

  دبستان  0  0,00  7062  0,80

  راهنمایی  0  0,00  9829  1,12

  دبیرستان  5203  1,42  0  0,00

  هنرستان  0  0,00  1425  0,16

  ورزشی  11282  3,09  765  0,09

  فرهنگی  0  0,00  4050  0,46

  مذهبی  0  0,00  2868  0,33

  تاسیسات شهري  535  0,15  0  0,00

  انبار  0  0,00  2278  0,26

  نظامی انتظامی  0  0,00  2783  0,32

  پارکینگ  0  0,00  574  0,07

  تولیدي و صنعتی  0  0,00  3476  0,40

  فضاي سبز عمومی  33436  9,15  17  0,00

  باغ  4775  1,31  0  0,00

  معابر  147358  40,33  532246  60,52

  مجموع  365368,00  100,00  879498,00  100,00

  شهرداري بانه: منبع
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 4457بـا   برابـر  5ي جمعیتی باید گفت؛ جمعیت محله شـماره  ها شاخصبه لحاظ 

و تعداد خانوارهـا   4,47عد خانوار ب. نفر در هکتار است 76,33نفر و تراکم جمعیتی آن 

نفـر   112,25نفر و تراکم جمعیتی آن برابر  5974، 6جمعیت محله شماره . باشدیم996

عد خانوار داراي تراکم جمعیتی باالتري است و ب 5که نسبت به محله  باشدیمبر هکتار 

  .باشدیم1446و تعداد خانوارها  4,13آن برابر با 

  

تحقیقهاي یافته

 سـپس محاسـبه شـده و  دومحـدوده درهـا  کـاربري اخـتالط درجهابتدامرحله،ایندر

اخـتالط شـاخص .شـود یمـ  بررسـی ي توصـیفی هـا  افتهیازاستفادهباسفريهایژگیو

شـده  محاسـبه ) CerveroوDuncan(و فرمولآنتروپیاستفاده از شاخصباها کاربري

  .نشان داده شده است 3ول شماره جدو نتایج آن در

  

  6و  5هاي شماره  شاخص آنتروپی محله -3جدول 

شهر بانه 6محله  5محله    کاربري

  سهم

)درصد(

  سطح

)مترمربع(

  سهم

)درصد(

  سطح

)مترمربع(

  سهم

)درصد(

  سطح

)مترمربع(

35,59 2148434 27,4  241082 69,25 140308 مسکونی

1,83 111012 1,29 11363 0,26 541 تجاري

7,77 469379 3,79 33341 10,82 21930 مختلط

2,79 168556 2,56 22595 0 0 اداري

0,04 2699 03. 326 0 0 بهداشتی

0,53 32020 0 0 0 0 درمانی

0,06 3752 38. 3418 0 0 کودکستان

0,74 45027 0,8 7062 0 0 دبستان

0,64 38942 1,11 9829 0 0 راهنمایی
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0/46 28162 0 0 2,56 5203 دبیرستان

0,43 26349 0,16 1425 0 0 هنرستان

1,33 80387 0,08 765 5,56 11282 ورزشی

0,23 14248 0,46 4050 0 0 فرهنگی

0,49 29870 0,32 2868 0 0 مذهبی

0,59 36190 0 0 0,26 535 تاسیسات شهري

0,31 19075 0,25 2278 0 0 انبار

0,81 49485 0,31 2783 0 0 نظامی انتظامی

0,1 6435 0,06 574 0 0 پارکینگ

0,67 40703 0,39 3476 0 0 تولیدي و صنعتی

1 60946 0,001 17 16,5 33436   فضاي سبز عمومی

0,47 28482 0 0 2,35 4775   باغ

43 2595440  60,5 532246  72,73   معابر  147358

  شاخص آنتروپی استاندارد شده  0,44  0,52  0,60

  ي پژوهشها افتهی: منبع

  

 0,52با شاخص آنتروپـی   6با توجه به محاسبات انجام شده محدوده محله شماره 

. داراي اختالط کاربري بیشتري اسـت  0,44با شاخص آنتروپی  5نسبت به محله شماره 

.از پایداري بیشتري برخوردار اسـت  5در مقایسه با محله شماره  6بنابراین محله شماره 

 6و 5هـا  محلـه ي تحقیق در میان ساکنان ها پرسشنامهخص آنتروپی، پس از محاسبه شا

درصـد 30,9و مالـک شـوندگان   پرسـش  درصد5،69,1در محله شماره . توزیع گردید

محدوده به این ترتیب اسـت کـه  در اینساکناناقامتمدتهمچنین،. اند بوده مستأجر

وسـال 10تـا 5درصـد 19,6سـال، 5تـا 2درصد16,2سال، 2ازکمتردرصد18,1

  .استبودهسال11ازبیشتردرصد  46,1
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 مسـتأجر درصـد 27,7و مالـک پرسش شـوندگان درصد72,3، 6در محله شماره 

نتـایج بدسـت آمـده    محدودهدر اینساکناناقامتمدتهمچنین در خصوص. اند بوده

5درصـد 13,3سال،5تا2درصد22,2سال، 2ازکمتردرصد26,5، که دهدیمنشان 

  .استبودهسال11ازبیشتردرصد  38,0وسال10تا

 6محلـه شـماره   درسـفرها کـه سـرانه  ،دهدیمنشان  ها پرسشنامهنتایج حاصل از 

کـه  5محلـه شـماره   دريا محلـه بـرون  سـفرهاي سرانه. است5محله شماره ازبیشتر

سـوي از. باشـد یمـ  6اره از محله شـم بیشتراست،پایینکاربرياختالطبايا محدوده

بـا يا محـدوده  کـه 6شـماره  محلـه  محـدوده دريا محلـه  درونسرانه سفرهايدیگر،

  .)4جدول (باشدیمباالتر است، بیشتر کاربرياختالط
  

  اي اي و برون محله سرانه کل سفرها، سفرهاي درون محله -4جدول 

  يا محلهسرانه سفر درون   يا محلهسرانه سفر برون   سرانه سفر  محله

  1,78  1,21  2,99  5محله شماره 

  1,072,12  3,19  6محله شماره 

  

امـر ایـن دهنـده نشاني مطالعاتیها محدوده درسفرانجامروشبررسیهمچنین

5شـماره  محـدوده ازبیشـتر 6شـماره  محله محدودهدرسفرهاي پیادهنسبتکهاست

شـماره  محدودهدرشخصیروخودباسهم انجام سفردیگر،سوياز). 5جدول(است

.است6شماره محله محدودهازبیشتر5
  

  هاي مطالعاتی شیوه انجام سفر در محدوده -5جدول 

  شیوه انجام سفر  محله

سا  دوچرخه  موتورسیکلت  اتوبوس  خودرو شخصی  تاکسی  پیاده

  یر

  4  8  20  13  55  26  32  5محله شماره 

  14  24  32  16  43  29  54  6محله شماره 
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محـدوده  دوتفـاوت مورد بررسی بر رفتار سفر،يها محدوده تأثیرسنجشربمنظو

واریـانس  آنـالیز آزمـون بـا يا حوزهدرون ويا حوزه برونسفرهايتولیدمیزاننظراز

)ANOVA (کـه آن اسـت منزلـه بـه آزمـون ایـن يدارامعن واقعدر. استبررسی شده 

شـده سفرتولیدمیزاندرتفاوتزبروموجبها  محدوده برآینديوجمعیيهایژگیو

ترتیـب  بـه يا حـوزه  درونويا حـوزه  بـرون آماره سفرهايمقدارFتعدادبراي .است

 Fآمـاره  بـودن باالتر. استمعناداردرصد 95اطمینان سطحدروبوده9,439و  3,207

رنظـ ازمطالعـاتی يها محدودهبیشتر اختالفدهندهنشانيا حوزهبراي سفرهاي درون 

  .استمناطقداخلیسطحدرسفرتولید

روشازوابسـته مسـتقل و متغیرهـاي بـین ارتباطچگونگیعالوه جهت دركه ب

دیگـر  متغیرهـاي اثـر کنتـرل برايهمچنین. استاستفاده شدهزوجیهمبستگیآماري

ایـن  نتـایج . اسـت شـده گرفتـه تفکیکی بهرههمبستگیروشازهمبستگیرابطهروي

بر اساس نتایج این جدول سن افـراد  . نشان داده شده است 6جدول شماره در  ها آزمون

 5همچنین تعداد اعضـاي خـانوار زیـر    . ي داردا محلهاثر مثبتی با فراوانی سفرهاي برون 

سال رابطه مثبتی بـا تعـداد    5و تعداد اعضاي باالي  )فرزندان در مقطع مهد کودك(سال 

سـال و دانـش    5در واقع تعداد افراد زیر . داردي ا محلهي و درون ا محلهسفرهاي برون 

از طرفـی تعـداد   . دارد اي هحـوز آموزان در خانوار رابطه مثبت با تعداد سـفرهاي درون  

ي مثبـت بـا   ا رابطـه ن و بزرگساالن افراد فعال اعضاي خانواده اعم از دانشجویان، شاغال

ي این افـراد  ا حوزهون الزم به ذکر است تعداد سفرهاي بر. ي داردا حوزهسفرهاي برون 

  .ي بیشتر استا حوزهنسبت به سفرهاي درون 

ي از ا حـوزه ي و بـرون  ا حـوزه ي مستقیم با سـفرهاي درون  ا رابطهمالکیت خودرو 

ي و ا حـوزه درون (همچنین دارا بودن اتومبیل افراد را به انجام سـفر  . دهدیمخود نشان 

افرد، میزان تحصـیالت و داشـتن    عواملی همچون درآمد. کندیمتشویق  )يا حوزهبرون 

. ي نداشـته اسـت  ا حـوزه ي و بـرون  ا حـوزه گواهینامه تأثیري در انجام سـفرهاي درون  

ي در سـطح محلـه   ا حـوزه ي و بـرون  ا حوزهگفت که تولید سفر درون  توانیمبنابراین 
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بـه طـوري کـه     باشدیماز شرایط اقتصادي و اجتماعی خانوارهاي ساکن در محله  متأثر

مقصـد  . ب مقصد سفر با توجه به نیازهاي افراد و اعضـاي خانوارهـا بسـتگی دارد   انتخا

درون حـوزه و   آمـوزان  دانـش و  )کودکان در مقطع مهـد کـودك  (سال  5سفر افراد زیر 

بعالوه، بین درآمد افـراد و  . باشدیممقصد سفر دانشجویان و افراد بزرگسال برون حوزه 

  .داري دیده نشداابطه معنمیزان تحصیالت با میزان تولید سفر ر

  

  اجتماعی و متغیر تولید سفر –همبستگی متغیرهاي اقتصادي  -6جدول

 –متغیرهاي اقتصادي 

  اجتماعی

  

  

  

  

  

  متغیر تولید سفر

ن
س

س  
جن

  

ت 
ضعی

و
اشتغال 

)
ل یا بیکار

شاغ
(

  

ی 
ت گواهینامه رانندگ

ضعی
و

)
ن گواهینامه

ن یا نداشت
داشت

(
  

خانوار
اندازه 

  

ي زیر 
ضا

تعداد اع
5 

سا
ل

)
چه

ب
 

ها
 

ك
ع مهد کود

در مقط
(

  

ي 
ضا

تعداد اع
5 

سال به باال 
)

خانوار
ي فعال 

ضا
اع

(
  

ن
شی

ت ما
مالکی

خانوار  
در آمد 

ت افراد  
ال

صی
ح

ت
  

خانوار
ل در 

تعدا د افراد شاغ
  

تعداد 

سفرهاي 

برون 

  يا محله

ضریب 

  همبستگی

743.  063.  062.0289.  154.  001.  167.  035.  0578.  0598.  155.  

  .001  .712  .435  .002  .001  .612  .004  .734  .013  .723  .003  معناداري

تعداد 

سفرهاي 

درون 

  يا محله

ضریب 

  همبستگی

129.  104.  026.  011.  113.  934.  135.  023.  003. -  029.  321.  

  .058  535  .587  .0263  .006  .015  .004  .856  .543  .027  .065  معناداري

  هاي پژوهش یافته: منبع
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سـی رابطـه بـین تولیـد سـفر بـا متغیرهـاي کالبـدي سـرانه          در ادامه، بمنظـور برر 

ي مسکونی و غیرمسکونی مورد بررسی قرار گرفت که میزان تولید این سفرها ها کاربري

نتـایج ایـن   . در سطح محله دارد ها کاربريو تنوع ي خدماتیها کاربريبستگی به سرانه 

در سـطح   ها کاربريوع هر چه اختالط و تنکه دهدیمنشان  7بررسی در جدول شماره 

ي کاسـته شـده و سـفرهاي درون    ا حوزهمحلی بیشتر بوده است از میزان سفرهاي برون 

فرا سفرتولیدنظرازمحدودهدوبینمعنادارتفاوتوجود. ي افزایش یافته استا حوزه

ي تـأثیر داشـته اسـت    ا محلهبر سفرهاي فرا  ها کاربرياختالط که دهدیمنشان يا محله

اجتماعی در شـرایط نسـبتًا   ووضعیت اقتصاديي مورد مطالعه به لحاظها محدودهزیرا 

  .استنداشتهتولید سفردرآنچنانینقشساکنانمالیبرابري قرار دارند و بنابراین توان

  

  همبستگی متغیرهاي کالبدي و متغیر تولید سفر -7جدول 

  تولید سفر/متغییرهاي کالبدي

  

سرانه کاربري 

هرمسکونی در 

  بلوك

سرانه کاربري 

تجاري در هر 

  بلوك

سرانه کاربري غیر 

وغیرتجاري در مسکونی

  هر بلوك

شاخص استاندارد 

  شده کاربري زمین

تعداد سفر 

برون 

  يا محله

ضریب 

  همبستگی
121.  128. -  158,0 -  405. -  

  .000  .0000  .006  .113  معناداري

تعداد سفر 

درون 

  يا محله

ضریب 

  همبستگی
035.  121.  0712.  419.  

  .000  .059  .017  .412  معناداري

  هاي پژوهش یافته: منبع
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  گیري نتیجه

بـا   هـا  کـاربري ، بین اختالط و تنوع که دهدیمي شهري نشان زیر برنامهمطالعات حوزه 

بدین ترتیب کـه افـزایش  . رفتار ترافیکی و نوع وسیله سفر شهروندان رابطه برقرار است

شـده و بخصـوص وسـیله نقلیـه     نقلیهوسیلهسفر باهشکاموجبترکیبیيها کاربري

 و داردکوچکمقیاسدروبزرگمقیاسدرسفررفتاربردارامعن شخصی موتوري، اثر

ي هـا  سـتم یس، الگوي گرایش بـه  شودیمو مشکالت ترافیکی  هایآلودگموجب کاهش 

و  دهدیمي و دوچرخه سواري را اشاعهرو ادهیپحمل و نقل شخصی غیرموتوري مانند 

اخـتالط  . آوردیمـ در نهایت دسترسی بهتري بـه تجهیـزات و خـدمات شـهري فـراهم      

در مقیاس یـک   ها کاربريکاربري به عنوان شکلی از رشد و توسعه شهر مبتنی بر تراکم 

ي گونـاگونی جهـت سـنجش    هـا  شاخص. شودیممنطقه شهري تا یک ساختمان مطرح 

، هـا  کـاربري ، تنـوع  ها کاربرياز جمله، سازگاري  .شودیمارائهها کاربريمیزان اختالط 

ي هـا  گونه، دسترسی گسترده به حمل و نقل عمومی، وجود ها کاربريدسترسی پیاده به 

  .ها کاربريمختلف مسکن، اختالط عمودي و افقی و ترکیبی در 

در شهرها، در ایـن تحقیـق بررسـی درجـه      ها کاربرينظر به اهمیت مقوله اختالط 

شـهر بانـه کـه بـه لحـاظ       6و  5ي هـا  محلـه با میزان تولیـد سـفر در    ها ريکارباختالط 

اقتصادي تا حدود زیادي همگن هستند، اما تفاوت اصـلی آنهـا    -ي اجتماعیها شاخص

. ي خـدماتی اسـت، مـدنظر قـرار گرفـت     ها کاربريو میزان سرانه  ها کاربريدر اختالط 

 .آمـد دسـت ه میدانی و پیمایش بـه ي، مشاهدا کتابخانهبه روش مطالعه ي تحقیقها داده

و فرمـول آنتروپـی استفاده از شـاخص باها کاربرياختالطدرجهبدین ترتیب که ابتدا

)DuncanوCervero (ي هـا  شـاخص سـپس بـا اسـتفاده از پرسشـنامه     . گردیدمحاسبه

ي مورد مطالعه مورد سـنجش قـرار گرفـت و در نهایـت     ها محدودهاختالط کاربري در 

ي ا محلـه ي و بـرون  ا محلـه بر تولید سفرهاي درون  ها کاربريیر تنوع و ترکیب میزان تأث

  .مشخص گردید
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 6محلـه شـماره   که بر اساس مشاهده میدانی و پیمایش انجام شده مشخص گردید 

يا حوزه بروناست و به همین دلیل سفرهاي ها کاربرياختالطازباالتريداراي درجه

محلـه اینساکناندیگر،عبارتیبه. تولید شده است 5ه در مقایسه با محله شمارکمتري

ي حمـل و  هـا  وهیشـ با تکیه بر  عمدتًاسکونتی و محدودهدرونراخودروزانهنیازهاي

مقصـد انتخـاب ،کـه  دهدیمنتایج این تحقیق نشان . سازندیم نقل غیرموتوري برآورده

بـه  اسـت خانواراز ساختارمتأثرزیاديحدتاسکونتیمحدودهبیروندرون یادرسفر

بیشـتري يا حـوزه  برونبزرگسال و دانشجو سفرهايداراي افرادخانوارهايکهطوري

بـر عـالوه . کنندیم تجربهآموز  دانش یاخردسالفرزنداندارايخانوارهايبهرا نسبت

 بـرون ويا حـوزه  درونسـفر نـرخ تولیـد  افـزایش موجـب از اتومبیلبرخورداريآن،

  .شودیميا حوزه

محـدودة ي درا محلـه سفرهاي فرا تولید، میزانکه دهدیمنتایج بدست آمده نشان 

نظـر ازمحـدوده دوبـین معنـادار تفاوتاز وجود.بوده است6محله ازبیشتر5محله 

بـر تولیـد    هـا  کـاربري اخـتالط  گرفـت کـه  چنین نتیجـه  توانیمي ا فرامحله سفرتولید

توسـعۀ همچنـین در محالتـی کـه از الگـوي    .ار بوده استي تأثیرگذا فرامحلهسفرهاي 

يا محلّـه  درونسـفر تولیدساکنان کاهش ويا فرامحلّه سفرهايکنندیمترکیبی پیروي 

حال با مشخص شـدن وضـعیت اخـتالط    .ابدی یمافزایش يرو ادهیپ ي قابلها فاصله در

ط کاربري در محلـه  ارتقاي کیفیت اختال رسدیمکاربري در محالت مورد بررسی، بنظر 

افزایش یابد و با توجه بـه درجـه پـایین اخـتالط کـاربري در محلـه        دیبایمشهر بانه  6

مسئوالن محلـی اقـدامات مناسـبی را در جهـت رفـع ایـن       که شودیمتوصیه  ،5شماره 

الگوي اختالط  ،شهري زانیر برنامهو  نظران صاحبچرا که به باور . مشکل اعمال نمایند

لگویی است در جهت توسعه پایدار و رشد هوشـمند شـهري و آن را الزمـه    ا ها کاربري

  .دانندیمي پایدار شهرتوسعه 

ـ بایمـ ي شـهري بانـه   زیر برنامهبر اساس نتایج تحقیق، آنچه که در حوزه  مـورد   دی

بـدین منظـور الزم   . ي زمـین اسـت  ها کاربريتوجه قرار گیرد افزایش اختالط و ترکیب 
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بـدین ترتیـب   . حلی و ساکنان اقدامات هماهنگ صورت گیـرد ن ماست از سوي مسئوال

ي مخـتلط در  هـا  کـاربري ي عمومی سطح پذیرش ها آموزشارائهن از طریق که، مسئوال

ي دولتی و خصوصـی را بـراي   هايگذار هیسرماي ها محركهمچنین .شهر را ارتقا دهند

ي ا گونـه ه بـ ی را سیستم حمل و نقـل عمـوم  . نمایند ارائهتشویق اختالط کاربري بیشتر 

سـاکنان شـهر    و باشد ها کاربريطراحی کنند که مشوقی در جهت اختالط هر چه بیشتر 

ي هـا  تیـ وحماهـا  مشـوق را به نزدیکی محل کار و سکونت سوق داده و به این منظور 

.مالی الزم را انجام دهند



  

  

  

  

1397، تابستان 5اي، سال سوم، شماره  ریزي توسعه شهري و منطقه فصلنامه برنامه     26

  منابع

فضايدرکاربرياختالطزیابیار«، )1394. (فخارزاده، زهرا و ، نجما؛ کارآموز، الهامپور لیاسمع

، »)یزدشهرمیانیبافتدرکاشانیخیابان :نمونهمورد(آن ارتقايراهکارهايوخیابانشهري

.24-1: 3شمارهسی،سال،جغرافیاییتحقیقاتفصلنامه

الگويارزیابی«، )1394(.ي، سعیدآباد نیحسو پورمحمدي، محمدرضا؛ صدرموسوي، میرستار

ششم،، سالخشکمناطقجغرافیاییمطالعات، »سبزوارشهرمحالتدرزمینيکاربراختالط

  .53-34: 22شماره

اختالطاثراتارزیابیمدلتوسعۀ«، )1391. (کریمی، محمد و جوادي، قاسم؛ طالعی، محمد

–شهريآمایشوجغرافیا، »مکانیهايتحلیلوها شاخصپایۀبرشهرييها کاربري

  .84- 8:69شماره،يا منطقه

،توسعه«،)1392(.علیموحد،و مجتبیرفیعیان،سیمین؛توالیی،محمد؛سلیمانی،؛رسول فرجام

پژوهشفصلنامه،»ایراندرآندانشگاهیادبیاتبرمروري؛ها کاربريترکیببرمبتنیشهري

.48-12:23شماره،شهرييزیر برنامهو

،انتشارات:تبریز،شهريآمایشنوینالگوهايبرنگرشی، )1393(.همکارانورسولقربانی

.اول چاپ فروزش،

 Beyer, Paul. (2012). Mixed use Zoning. Livable New York Resource Manual.

 Christian, Hayley, Bull, Fiona, Nicholas, Middleton, Matthew, Divitini, Mark, 

Hooper, Paula, Amarasinghe, Anura and Billie Giles-Corti (2011). “How 

important is the land use mixmeasure in understanding walking behaviour?” 

Results from the RESIDEstud.

 Hirt, Sonia (2007).”The mixed-use trend: planning attitudes and practices 

northeast Ohio”. Journal of architectural and planning research, 24:3,224-

246.

 Hoek, Joost W. van (2008). “The MXI (Mixed-use Index) as Tool for Urban 

Planning and Analysis.” Corporations and Cities, Available 26 May 2008, 

www.corporationsandcities.org.

 Koster, Hans (2010). “The Impact of Mixed Land-Use, A hedonic analysis of the 

effects of mixed land-use on housing values.” VU University Amsterdam.

 Kotharkar, Rajashree and Bahadure, Sarika (2012). “Mixed Landuse and 

Sustainable Urban Development, a Case Study of Nagpur”. PLEA2012 - 28th 



  

  

  

  

27     …ها بر تولید سفر در بررسی تأثیر اختالط کاربري

Conference, Opportunities, Limits & Needs Towards an environmentally 

responsible architecture, Lima, Perú 7-9.

 Manaugh, Kevin and Kreider, Tyler (2013). “What is mixed use? Presenting an 
interaction method for Measuring land use mix.” The Journal of Transport 
and Land Use, (6/1), 63-72.

 Rowley, Alan. (1996). “Mixed-use Development: Ambiguous concept, simplistic 
analysis and wishful thinking?” Planning Practice & Research, (11/1), 85-98.

 Song, Y AND Rodriguez, D.A (2005).” The measurement of the level of mixed 
land uses: A synthetic Approach.” Carolina Transportation, Program, 
Carolina.

 https://communityimpact.com/austin/leander-cedar-park(refer date: 26/02/2020)

  


