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 يداري پامنظور بهين شهري زمي كاربريزير در برنامهي شاخص سازگاريبررس

   تهرانيك شهرداريمنطقه : ي شهر،  مطالعه موردياقتصاد

  1*ي شماعيعل

  2 مقدميبابك لطف

     دهيچك

 ييسزا آن نقش بهي اقتصاديداري در اقتصاد شهر و پاي شهريهاي کاربرييع  فضاي و توزيابيمکان

ش ي و افزاي موجب ناسازگاري از مناطق شهريها در بعضيع ناموزون کاربريوزه توزامر. دارد

ژه يوها بهي کاربريسامانده.  شده استيطيست محي زيهاي حمل و نقل و آلودگيهانهيهز

هدف . رگذار استي شهر تأثي اقتصاديداريم بر پايرمستقيم و غيطور مستقها به آنيشاخص سازگار

 به يابيمنظور دست بهي بر اساس شاخص سازگارين شهري زميت کاربري وضعلين پژوهش تحليا

 ي سازگاريهان پژوهش شاخصيدر ا.  تهران استيک شهرداري در منطقه ي اقتصاديداريپا

کننده و مزاحم،  آلودهيهايها با کاربري کاربريها از جمله فاصله از خط گسل، همجواريکاربر

 -يفي و روش آن توصينوع پژوهش کاربرد. ن استيب زمياس شها بر اسي کاربريابيمکان

ها و داده. است) excel(افزار و نرم) GIS (ييايجغراف اطالعات ستميس  ازيريگ، با بهرهيليتحل

ل شده ي تحلGIS منطقه به کمک ي رقوميها و نقشهيا شده از منابع کتابخانهيآوراطالعات جمع

ها در محدوده  ي درصد کاربر٤٠حدود  ينيگزسازد مکانيمشخص مج حاصله يها و نتاافتهي. است

ب نامناسب يها در شي درصد کاربر٢٠ش از يب. زنديآم خط گسل قرار گرفته و مخاطرهي متر٧٠٠

 يطيمحستي زيهاياز لحاظ شاخص آلودگ منطقه يهاي درصد از کاربر٣/٠ن يچن و همساخته شده

                                                           
 Email:shamaiali@yahoo.com  ).            سنده مسئولينو (ي دانشگاه خوارزمي شهريزيرها و برناميار جغرافي دانش-١
  .ريزي شهري دانشگاه خوارزمي دانشجوي کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه-٢
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 يو جان ينده خسارات ماليت در حال و آين وضعيد، در مجموع، ا دارنيت نامطلوبيو مزاحمت، وضع

  .دنبال خواهد داشتاقتصاد شهري را به دنبال دارد که در نهايت ناپايداريناپذيري را بهمتنوع و جبران

ها، ي کاربري، شاخص سازگارين شهري زمين، کاربري زمي کاربريزيربرنامه :يديواژگان كل

  . تهرانيک شهرداريمنطقه  شهر، ي اقتصاديداريپا

  

  مقدمه

 نحوه بر نظارت منظور بهيي فضا-ي مکانيزير از ارکان مهم برنامهيکي نيزم يکاربر

 شکل يدار زماني مناسب و پايکاربر . استي زندگيهانهيکاهش هز و نيزم از استفاده

 ييباي زت وي، امنيمني، اييش، کارآي، تعادل، توازن، وحدت، آسايخواهد گرفت که سازگار

 ي کاربريزيربرنامه). ١٣-١٦: ١٣٩٢ و پوراحمد، يشماع(ن کرده باشد ي را تأميمنظر شهر

  توسعهيها طرحياد و اصل اساسيجهان بن يزيربرنامه شرفتهيپ يهانظام در امروزه نيزم

 از يکي يسازگار. است يمحل  ويکالبد يزيرطرح ن،يسرزم شيآما ن،يزم از يبرداربهره

 يهاي کاربريري قرارگي است که به چگونکين شهري زمي کاربريهااريمعن يترمهم

گر يکدي ناسازگار از يهاي کاربريط و در کنار هم و جداسازيسازگار و هماهنگ در بستر مح

، کاهش يطيها، مخاطرات محبيمنظورکاهش آسن مساله بهيت و ضرورت اياهم. توجه دارد

 ين شهرينه از زمي بهيور و بهرهيطيست محي زيهاينقل، کاهش آلودگ و  حمليهانهيهز

 هاي کاربريري قرارگيچگونگ:  از لحاظي سازگاريهان پژوهش با استفاده از شاخصيا. است

 يدارين که در پايب زميکننده و مزاحم، ش آلودهيهاي با کاربرينسبت به خط گسل، همجوار

  . ن شده استيرگذارند تدويثأم تيرمستقيغ م ويطور مستقه شهر بي اقتصاديداريناپا و

 ،ي مستقر اقتصاديهاتي فعاليابي و مکاني، پراکندگين شهري زمي کاربرييل فضايتحل

 موجب ي شهريهاي مناسب کاربريابيمکان.  استي شهري در محالت و بلوک هاياجتماع

 توانين اساس ميبر ا. شودي شهر مي و اجتماعي، اقتصاديطيست محي زيهابيکاهش آس

 ين شهريزم.  استي شهريزير برنامهيان اصلي بنين شهري زمي کاربريزيرگفت برنامه

 شهروندان ي در زندگي مهميد است که نقشيعنوان بستر تول و  بهين ثروت همگانيترمهم



 

 

 

 

  ١٧٧  �  ...منظور زمين شهري بهريزي کاربريبررسي شاخص سازگاري در برنامه

  

ن و امالک يعهده سوداگران زمتوان بهي را نمين شهري استفاده از زمين چگونگيبنابرا. دارد

از شهروندان، ين ني زمي کاربريزيرد در برنامهيها واگذار کرد، بلکه باآن يالت شخصيو تما

نده شهر را در نظر ي حال و آي زندگيهانهي و کاهش هزيمنيت و اي، امنيسهولت دسترس

مات غلط و با جواز ساخت و ساز ي با اتخاذ تصمي از مسئوالن شهريامروزه بعض. گرفت

ت ي را فراهم آورده و در نهاين شهري نامناسب زم ساختاريريگساز شکلنهينامناسب زم

 مانند آب و هوا و يطيمحستي زيهاي از جمله آلودگيادهيمنجر به مسائل و مشکالت عد

  . اند شدهيکي و اکولوژي، اجتماعي اقتصاديداريو ناپا) ي بصريآلودگ( ي شهريمايس

 شهروندان، ي زندگيهانهيش هزيها موجب افزاي نامناسب کاربري و همجواريابيمکان

ن يبنابرا. شودي مي شهريت در فضاهاي و امنيمني، کاهش ايطيست محيب منابع زيتخر

  وي، اجتماعي کالبديرهاي توجه به روابط متقابل متغيت شهريريمد و يزير در برنامهينگرجامع

    . دارديصت و ضرورت خايها اهمي مناسب کاربريابي، در مکانير اقتصادي با متغيطيمحستيز

 ١٣٣٥ نفر بوده در سال ٢٩٠٠٠٠ که حدود ١٣٠٠ت شهر تهران از سال يروند رشد جمع

 تا سال ي درصد٥/٦ با رشد متوسط ١٣٣٥از سال . افته استيش ي نفر افزا١٥٨٤٠٠٠به

 ٧٧٩٠٠٠٠ش از ي تهران با ب١٣٨٥در سال . دي نفر رس٦٤٢٠٠٠٠ ت تهران بهيجمع١١٣٦٥

ک يمنطقه ) ١٣٨٥  و١٣٦٥، ي سراسريهايران، سرشماريامرکز آمار ( نفر مواجه شد

 ٣٨٠ت کل شهر تهران، بالغ بر يشتر از  رشد جمعي بيبا رشد) رانيشم( تهران يشهردار

). ١٣٨٥-١٣٣٥( نفوس و مسکن يهايمارـسرش(  داديت را در خود جايزار نفر جمعـه

ز به يک نيطقه ت مني نفر و جمع٨٢٩٣١٤٠ت تهران به ي جمع١٣٩٠ن در سال ينچهم

 پيامدهاي ندين فرايا). ١٣٩٠ نفوس و مسکنيسرشمار(دا کرد يش پي نفر افزا ۴۳۹٬۴۶۷

سازمان (دنبال آورده است به ياگسترده بسيار محيطي زيست چنينهم و اجتماعي اقتصادي،

 رشد ناموزون و )٣٢: ١٣٨٩  تهران و دانشگاه تهران،ي اطالعات و ارتباطات شهرداريفناور

د شده است ير تشدي در چند سال اخي کوهستانيها در جهت شمال و دامنهيازگار شهرناس

ن نقطه يتريل واقع شدن در شماليدل تهران بهيک شهرداريمنطقه ). ٩: ۱۳۷۷ ،ييرهنما(

.  استي، توپوگرافيطيست محين مناطق تهران از لحاظ زيترن و حساسيتهران از مهم تر
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وساز در دامنه ارتفاعات البرز به ن منطقه رشد تراکم ساخت يرسان ابين مسائل آسيترمهم

ن و يب زميژه شيوه بيها نسبت به گسل، توپوگرافي کاربري، ناسازگار٣ادي زيل سودآوريدل

م با توجه به مسائل يرمستقيم و غيطور مستقهند بين فرايرسد ايبه نظر م. ها استرود دره

  .رگذار باشديثأمنطقه ت ي اقتصاديدارير در پايشکل گرفته ز

صورت متراکم  بهي و تجاريبا کارکرد مسکون) هابرج( بلندمرتبه يها احداث ساختمان-

 يها مربوط به آن و در مواقع بحرانيهان  و چالشيک سنگي مختلف منطقه ترافيدر نواح

  .دنبال خواهد آورد را بهيادي مشکالت زي اجتماعيها از زلزله و بحرانيناش

ک طرف و از طرف يت از يها که موجب آمد و رفت جمعتيها و فعالاکم انبوه برج  تر-

 يها مناسب مسائل و چالشيهانگي و کمبود پارکي دسترسيهاگر کمبود شبکهيد

  .  دنبال آورده است را بهي و اجتماعياقتصاد

تهران ز شمال يخ زلزلهيهام گسليحر  در دامنه ارتفاعات وي مسکوني احداث واحدها-

  .د شهروندان پنهان ساخته استي البرز را از ديها دامنهيباي، منظر زيداريعالوه بر ناپا

مله وجود ـ منطقه از جيواحـ از نياري در بسين شهري زميرـ کاربي ناسازگار-

  . دارنديطيست محي زيهاير آلودگيد صدا، بو و ساي که تولييهايکاربر

ت يوضع: شودين صورت مطرح ميژوهش به ابا توجه به مسائل طرح شده، سوأل پ

 به يابي دستي آن در راستايارهاي و معي بر اساس شاخص سازگارين شهري زميکاربر

   تهران چگونه است؟يک شهرداري در منطقه ي اقتصاديداريپا

 ني زمي کاربري سازگاريها شاخصييل فضايحلـ و تين پژوهش بررسي ايدف اصلـه

 و ١٣٩٠ ين آمار موجود در سرشماري تهران براساس آخريارک شهردي در منطقه يشهر

دار ي به اقتصاد پايابيمنظور دستک بهي منطقه يلي طرح تفصيهان نقشهين آخريچنهم

  ين و توسعه شهري زمينه کاربريت بهيري مديکارها به راهيابين دستيچنهم.  استيشهر

                                                           
 يهردارک شي نوساز در منطقه ي مسکوني هر مترمربع فضا١٣٩١ به عمل آمده توسط نگارندگان در  سال يهاي بر اساس بررسـ3

  .شوديد و فروش ميون تومان خريلي م١٥ تا ٨ن يتهران ب
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  .  استي و اجتماعي اقتصاديهانهيمنظور کاهش هزبه

  مباني نظري تحقيق

ن ي زمي کاربري برايدي را ابزار مفي و همکارانش استفاده از شاخص سازگار٤لنديک ويالر

 يدار شهري توسعه پايدانند و معتقدند که در راستاي ميدار شهرينه توسعه پايژه در زميوبه

  .)Weiland, 2011:108( است ي ضروريلزوم توجه به توسعه درون

 ي مختلفيارهاياند که اگرچه معدهيجه رسين نتي پژوهش خود به او همکاران در ٥انگي

 است که يک روش قوي )UD-SAM ( وجود دارد اما مدلي شهريداري پايابي ارزيبرا

 شهر را مورد سنجش و يطيست محي و زي، اجتماعيطور همزمان ابعاد اقتصادتواند بهيم

  ).Yangang, 2009: 220( قرار داد يابيارز

جه ين نتيبه ا متراکم و پراکنده توسعه شکل  دويبا بررس پژوهشي در ،)١٣٨٢ (يمثنو

  بهي رشد شهرين الگويتر مناسبيشهر فشرده اي متراکم توسعه يافته که الگويدست 

 ادهيپ حركت و يعموم نقل و حمل ستميس بهبود) ٢ يعيطب طيمح حفظ) ١ :ر استيل زيدال

) ٥ و محل ناساکن ياجتماع تعامالت و تيمنا بهبود) ٤ سواره سفرهاي ميزان کاهش) ٣

 ي توسعه ناموزون شهر٦چوگال. ال). ١٨ :١٣٨٢ ،يمثنو(انرژي  مصرف در جوييصرفه

  .)Choguill, 1993: 11(شود يها در شهرها مندهيد آاليموجب تول

 به يابي دستياند که برادهيجه رسين نتي به اي و همکاران در پژوهش٧مگ هلدن

ت ي مستلزم رعايو کالبد يطيمح ستيز ،ي، اقتصادي در ابعاد اجتماعي شهريداريپا

) ١٣٨٧( و پيروي مرصوصي ).Holden, 2008: 309( در شهر است يکپارچه نگريکرد يرو

داند ي ميدار شهري پان و توسعهي زميه کاربريها از اصول اوليت با کاربريتناسب جمع

ن در شهر دوگنبدان از يص زمي تخص)١٣٨٧ (يمحمد). ١٦: ١٣٨٧ و همکار، يمرصوص(

                                                           
4- Ulrike Weiland 
5- Yangang Xing  
6- L. Choguill   
7- Meg Holden  
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 ي موجود از توازن الزم و استانداردهايها نکرده و سرانهيرويده شده پيشيش اندي از پييالگو

). ١٣٤ :١٣٨٧ ،يمحمد(دنبال آورده است  بهي شهريداريست و ناپايمعمول برخوردار ن

 ي کاربريزيرنامهده است که موضوع بريجه رسين نتيدر پژوهش خود به ا) ١٣٧٩(زاده يمهد

بدل شده است » يدار شهريتوسعه پا« از ارکان يکي امروز جهان به ين در شهرسازيزم

جه ين نتي به ايدر پژوهش) ١٣٨٨( مقدم ي و افتخاريراني شميديمف). ٦: ١٣٧٩ زاده،يمهد(

 است و هر يدار ضروريد پايکننده به مراکز تول بزرگ مصرفيل شهرهاياند که تبددهيرس

). ٢٥: ١٣٨٨ و همکار،يراني شميديمف( خاص خود باشد يکارها راهيد در جستجوياشهر ب

ار شتابان ي از رشد بسي را ناش کوتاهيادار در دورهي ناپاينيل شهرنشي از داليکيپور برک

- شهرها امروزه بزرگ). ٨: ١٣٨٨ ،يپور و اسدبرک(داند ي در جوامع در حال توسعه ميشهر

). ٨٦: ١٣٨٧امز و همکاران، يليو(اند ر شدهيدناپذير و تجديدپذيبع تجدکننده منان مصرفيتر

 و ي و نحوه پراکندگيشتي معيهايت، الگوي رشد جمعيرهاي از متغي تابعيتوسعه شهر

). ١٧٨: ١٣٨٥، ي و پورموسوييرهنما(و ) ٧: ١٣٧٩، يصراف ( استي شهريهايتراکم کاربر

 يهانهيش هزي و افزاي شهريها شاخصيداري بدون برنامه باعث ناپاي شهريرشد فضاها

  ).١٣٧٨ :١٩٨، يکاظميموس(گردد يت شهر ميري مدياقتصاد

 ين از جمله شاخص سازگاري زميه کاربريسازد نظري مشخص مينه نظريشي پيبررس

 يداري حمل ونقل، پايهانهيها به لحاظ کاهش هزيرامون سلسله مراتب کاربرياز ابتدا پ

  . ست بوده استيط زيب محي و تخريطيست محي زيهايهش آلودگ ،کاياقتصاد شهر

  ها مواد و روش

 مورد يهاداده.  انجام گرفته استيلي تحل- يفي و روش توصين پژوهش با هدف کاربرديا

ها و يک کاربري وضع موجود به تفکي رقوميها از جمله نقشهيي فضايهااز شامل دادهين

ت خطوط گسل در ين و موقعي زمين، کاربريب زمي شيرهاييرامون متغياطالعات الزم پ

عنوان ن ابتدا اطالعات موجود بهي زمي در کاربريار سازگاري معيدر بررس. ک استيمنطقه 

 يهاهين اطالعات الي و سپس بر اساس ايآورن مقاله جمعياز در اي مورد نيهاداده
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ها، هستند در حم و گسل مزايهاي کاربرين، همجواريب زميرنده شي که دربرگياطالعات

  . ل شده استيتحل ArcGis يط نرم افزاريمح

 هاها و منابع داده نوع داده)1(جدول 

  منابع اخذ داده  هانوع داده

ن، و ي زمي شامل کاربرياز منطقه با اطالعات) GIS (يهاهيال

   موجود در منطقهيهاگسل

ن مشاور بافت اشرکت مهندس

  شهر

  ک تهراني منطقه يشهردار   تهرانيک شهرداري منطقه ي توپوگرافيه اطالعاتيال

   پژوهشيهاافتهيها و داده

  ها با توجه به خط گسلي کاربرينيگزمکان

 يهاي کاربريري در تعامل است و نه در تعارض، قرارگيعيط طبيدار با محياز آنجا که شهر پا

عت ي تعارض با طبيع در محدوده خطرساز از جمله گسل به نويک شهري و استراتژيمسکون

 موجب ي و ماليجاد خسارات جاني که در مواقع زلزله عالوه بر ايبه نحو. شوديمحسوب م

 شهروندان و يافته، حفظ سالمتي توسعهيدر کشورها. شوديز مي شهر ني اقتصاديداريناپا

 ي توسعه شهريها از شاخصيکي ي و انسانيعي شهر در برابر حوادث طبي اقتصاديداريپا

   ).NÆss, 2001: 506 (شوديدار محسوب ميپا

کا ي امري مربوط به توسعه شهر از جمله متون انجمن شهرساز٨ از متونياريدر بس

 که در حومه بالفصل خطوط گسل ي در شهر مناطقيداري به پايابي دستياعالم شده برا

: ١٣٨٧ا، کي امريانجمن شهرساز(ابند ي باز و سبز اختصاص يعنوان فضاقرار دارند، به

 شهر تهران با نام گسل شمال تهران، از منطقه ي اصليها از گسليکيکه نينظر به ا ).٢٦٢

 ي محدوده اطراف آن در راستايهاين گسل و کاربري به ايکند، توجه جديعبور مک ي

 واقع شده در منطقه يهابا توجه به گسل.  استي شهر ضروري اقتصاديداري به پايابيدست

گسل در  از خطي متر١٠٠٠ تا ٣٠٠ن يم بيک حري و سپس ي متر٣٠٠م يک حريک ابتدا ي

 رانيا يمعمار و يشهرساز قاتيتحق و مطالعات مرکز(شده است  در نظر گرفتهکيمنطقه 

،١٢: ١٣٧٦( .                                                             
 .)OECD/CEMAT,1994(و ) UN/ECE,1998(:  به عنوان مثال متون مربوط بهـ8
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   گسلي متر٣٠٠م يحر

در شکل . ک آورده شده استي منطقه ي گسل در نواحي متر٣٠٠م يزان حري م)٢(در جدول 

ت يدر نها. ده استي گسل گردي متر٣٠٠م ي واقع شده در حريهاياشاره به کاربرز ي ن)١(

ادامه به در .  گسل آورده شده استي متر٣٠٠م ي واقع شده در حريهاي کاربر)٣(در جدول 

  . گسل پرداخته شده استي متر٣٠٠م يحرو شکل مربوط به ل جداول يتحل و يبررس

  كي منطقه يك در نواحيفك گسل به تي متر300م ي حر)2(جدول 

  ينواح

 فاصله تا گسل
 منطقه كل ده نه هشت هفت شش پنج چهار سه دو كي

  ٣٩/٦٣  ٠٦/٨٠  ٦٣/٢٠  ٩/٥١  ٣٤/٣٤  ٦٢/٦٠  ٦٩/٤٩  ٨٥/٦٣  ٠٦/٤١  ٠١/٣٥  ٢٣/٤٦   متر٣٠٠فاصله تا 

 
  گسلي متر300م ي قرار گرفته در محدوده حريهايكاربر) 1(شكل 

   متر گسل  در منطقه يك300ها در حريم بين درصد مساحت كاربري) 3(جدول 

  كاربري
مساحت 

  )درصد(
  كاربري

مساحت 

  )درصد(
  كاربري

مساحت 

  )درصد(
  كاربري

مساحت 

  )درصد(

مسکوني 

  خالص

٦٩٣٥٥١٩ 

)٣٥,٢٤(  

مسکوني 

  مختلط

١٩٤٩٣٢ 

)٠,٩٩(  

هاي باير و زمين

  ساخته نشده

٤٦٧٩٧٩٨ 

)٢٣,٧٨(  

تأسيسات و 

  تجهيزات

٢٨٣٠٨٩ 

)١,٤٣(  

  ظاميانت
١١٢٦٠٥٢ 

)٥,٧٢(  

باغ و باغ 

  مسکوني

١٤٢٩٢٧٧ 

)٧,٢٦(  

فضاي باز و 

  تفريحي

٢٩٣٥٩٨ 

)١,٤٩(  

پارکينگ و 

  حمل و نقل

 ١٠٣٩٧١  

)٠,٥٢(  

  تجاري
٢٧٩٧٢١  

) ١,٢٤(  

صنعتي و 

  کارگاهي

٩٤١٧٦  

) ٠,٤٧(  

فضاي سبز و 

  پارک

٧٢٨٥٨٣  

)٣,٧(  

کاربري ويژه 

  )ديپلماتيک(

٧٠٢٤٣٧    

 )٣,٥٦(  

  کشاورزي
١٣٩  

) ٠,٠٠٠٧(  

خدمات 

  عمومي

٢٨٠٢٦٦٦ 

)١٤,٢٤(  
  ساير

٢٤٠٧١   

)٠,١٢(  
  کل

١٩٦٧٨٠٣ 

)٣٩,٦٣٦(  
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م ي که در حريک کل مساحتيشود در منطقه ي مشاهده م)٣(طور که در جدول همان

 در ٣٩باشد که معادل حدوداً ي متر مربع م١٩٦٧٨٠٣٦ خط گسل واقع شده است ي متر٣٠٠

ها ين کاربري نشانگر آن است که غالب ايداني ميهايبررس. استصد کل مساحت منطقه 

ها ين کاربريباشند که رشد اي بلند ميهاصورت برجه بي و تجاري مسکونيهايکاربر

ن يتر که در صورت وقوع زلزله کمييهايد توجه نمود کاربريبا. ش استيروزانه در حال افزا

 ي متر٣٠٠زان در محدوده يا چه م بييهايشوند چه کاربريب را متحمل مين آسيترشيو ب

 ير و ساخته نشده، فضاي بايهاني، زمي، باغ و باغ مسکوني کشاورزيهايکاربر. باشنديم

 را در برابر زلزله از خود نشان يريپذبين آسيتر سبز و پارک که کمي و فضايحيباز و تفر

د از مساحت  درص٣٦,٢٤مربع که  متر٧١٣١٣٩٥ بالغ بر يدهند، در مجموع مساحتيم

 ي مسکونيهاين کاربريچنهم. شونديباشد، را شامل مي گسل مي متر٣٠٠محدوده 

 نيترشيکه ب...)  وي، آموزشي درمانيبهداشت: شامل( ي مختلط، خدمات عموميخالص، مسکون

 مترمربع از مساحت ٩٩٣٣١١٧ را در برابر زلزله خواهند داشت در مجموع يريپذبيآس

 ٣٠٠ درصد از مساحت محدوده ٥٠,٤٧رد که معادل يگيل را دربرم گسي متر٣٠٠محدوده 

زان از ين ميترشي با ب١٠ و ٦، ٤ ي نواح)٢(ن با توجه به جدول يچنهم. باشدي گسل ميمتر

، ٢ ينواح.  را دارندين ناسازگاريشتري گسل قرار دارند بي متر٣٠٠م يمساحت خود که در حر

 را ين ناسازگاريتر گسل کمي متر٣٠٠ در محدوده يريزان قرارگين ميترز با کمي ن٩ و ٧

رسد ي گسل، به نظر مي متر٣٠٠ت به مطالب گفته شده در محدوده يبا عنا. دهندينشان م

  . به گسل صورت نگرفته استيها توجهي کاربريابي مکانيبرا

   گسلي متر١٠٠٠ تا ٣٠٠م يحر

 گسل، به ي متر١٠٠٠ا  ت٣٠٠ن ي واقع شده در محدوده بيهاي کاربر)٢(در شکل 

ن محدوده از گسل به يزان اي م)٥(ن در جدول يچنهم.  آورده شده استيک هر کاربريتفک

  . ک آمده استي منطقه يک در نواحيتفک
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  گسل در منطقه ي متر1000 تا 300ن يم بي قرار گرفته در محدوده حريهاي كاربر)2(شكل 

  كي متر گسل در منطقه 1000 تا 300 نيم بيها در حري درصد مساحت كاربر)4(جدول 

  يكاربر
مساحت 

  )درصد(
  يكاربر

مساحت 

  )درصد(
  يكاربر

مساحت 

  )درصد(
  يكاربر

مساحت 

  )درصد(

 يمسکون

  خالص

٨٤١٠٤٣٧ 

)٤٣,١٩(  

 يمسکون

  مختلط

١٦٣٠٢٥ 

)٠,٨٣(  

ر و ي بايهانيزم

  ساخته نشده

٢١١٠٧٧٥ 

)١٠,٨٤(  

سات و يتأس

  زاتيتجه

١٦٠٥٩٠ 

)٠,٨٢(  

  يانتظام
٣٥٨٣٢٦٧ 

)١٨,٤(  

باغ و باغ 

  يمسکون

١٢٤٤٦٠ 

)٦,٣٩٦(  

 باز و يفضا

  يحيتفر

٢١٧٠٢٥ 

)١,١١(  

نگ و يپارک

  حمل و نقل

٦٧٥٠٢ 

)٠,٣٤(  

  يتجار
٢٢٥٧٠٩ 

)١,١٥(  

 و يصنعت

  يکارگاه

٣٠٤١٦٩  

)١,٥٦(  

 سبز و يفضا

  پارک

٨٥٥٥٣٦ 

)٤,٣٩(  

ژه ي ويکاربر

  )کيپلماتيد(

٤٨٩٧٢٢ 

)٢,٥١(  

  يورزش
٧٨٤٦   

) ٠,٠٤(  

خدمات 

  يمومع

١٦١٧٠٢ 

)٨,٣٩(  
  ريسا

١٤٤١٥ 

)٠,٠٧(  
  کل

١٩٤٧١٦٦ 

)٣٩,٢٢١(  

 گسل در ي متر١٠٠٠ تا ٣٠٠ن يم بي مساحت قرار گرفته در حر)٤(بر اساس جدول 

 بالغ بر ي درصد منطقه و مساحت٣٩، حدود ي متر٣٠٠م يز مانند حريک نيمنطقه 

، ي باغ و باغ مسکونيهايم کاربرين حريدر محدوده ا. رديگي مترمربع را دربرم١٩٤٧١٦٦١
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ن يتر سبز و پارک که کمي و فضايحي باز و تفرير و ساخته نشده، فضاي بايهانيزم

 ٢٢,٧٤مربع و  متر٤٤٢٧٩٤٢دهند، در مجموع ي را در برابر زلزله از خود نشان ميريپذبيآس

ن يچنهم. شوندي گسل را شامل مي متر١٠٠٠ تا ٣٠٠ن يم بـيدرصد از مساحت حر

، ي درمانيبهداشت: شامل( ي مختلط، خدمات عمومي خالص، مسکوني مسکونيهايکاربر

 متر ١٠١٩٠٤٩١ را در برابر زلزله خواهند داشت، يريپذبين آسيترشيکه ب...)  ويآموزش

 گسل، ي متر١٠٠٠ تا ٣٠٠ن يم بيشوند که از کل مساحت حريمربع مساحت را شامل م

  .رديگي درصد را دربر م٥٢,٣٣

  كي متر گسل در منطقه 1000 تا 300م يك در حري منطقه يواقع شده نواح) درصد(  مساحت)5(جدول 

 ينواح

فاصله      

 تا گسل

 ده نه هشت هفت شش پنج چهار سه دو كي
 كل

 منطقه

 ٣٠٠ن يب

 ١٠٠٠تا 

  متر

٣٩,٢٢  ٩٣/١٩  ٠٢/٦٠  ٠٩/٤٨  ٢٧/٥٤  ٥/٣٨  ٤٣/٤٢  ١٤/٣٦  ٧٣/٤٩  ٠٦/٦٢  ٦٤/٥٣ 

ن يم بين محدوده را در حريترشيک، دو، هفت و نه بي ي نواح)٥(ت به جدول يبا عنا

زان را در ين ميترز کمي چهار، شش و ده نينواح. باشندي گسل دارا مي متر١٠٠٠ تا ٣٠٠

  .ن گسل دارنديمحدوده ا

  کيکننده و مزاحم در سطح منطقه  آلودهيهاي کاربريپراکندگ

 و مزاحم ي هوا، صوتيآلودگ هش شهر،کاي اقتصاديداري پايهاگر از شاخصي ديکي

ها ي کاربريبرخ). NÆss, 2001: 506() Mega & Pedersen, 1998: 7 (است

 مانند ييهايعنوان مثال کاربربه. کننديد ميجاد دود، بو و صدا توليل اي از قبييهامزاحمت

 يهاانهين و گاز، پاي بنزيهاها، پمپيل، نجاري اتومبيض روغني و تعورگاهي، تعميصافکار

. کننديد ميجاد توليک ايل دود، بو و صدا و ترافي از قبييهايکه آلودگ...  وياتوبوس و تاکس

 ييجاه االمکان با جابيد لحاظ داشت که حتين نکته را بايها اين کاربري اينيدر مکان گز
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  آلودهيهاي کاربر)۳(در شکل . ابندي استقرار ي و اجتماعي، فرهنگيبه دور از مناطق مسکون

   .شده است  تهران نشان دادهيک شهرداريکننده و مزاحم در منطقه 

  
  كننده و مزاحم در منطقه آلودهيهايكاربر) 3(شكل 

  كيكننده و مزاحم در منطقه  آلودهيهاي مساحت و درصد كاربر)6(جدول 

  )درصد(مساحت   ي نوع كاربر

  ٢٠٦٢٢٩)  ٥١٣/٠(  کننده و مزاحمآلوده

  كي منطقه يكننده و مزاحم در نواح آلودهيهايداد كاربر تع)7(جدول 

 يهايكاربر ينواح

 مزاحم
 ده نه هشت هفت شش پنج چهار سه دو كي

 كل

 منطقه

 يهايتعداد کاربر

  مزاحم
٤٩٧  ٢٧  ٤٨  ٥٢  ٨٣  ٢٦  ٥١  ٣٨  ٥٠  ١٠٥  ١٧  
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 يهاي مترمربع از منطقه را کاربر٢٠٦٢٢٩شود ي مشاهده م)٦(طور که در جدول  همان

، يبر، سنگيبرع، چوبيل فشار گاز، صناي تقليهاستگاهيکننده و مزاحم شامل اآلوده

ن نوع يدر مجموع ا. شودي، ميل و رنگ فروشي اتومبيهارگاهي، تعميها، مصالح فروشکارگاه

 تعداد )٧(با توجه به جدول . شودي درصد از مساحت منطقه را شامل م٥١٣/٠ها ياز کاربر

دو و : يان نواحين ميدر ا. ک وجود دارديها در سطح منطقه يل کاربرين قبيز ا مورد ا٤٩٧

ک، ي ين نواحيچنهم. باشنديکننده و مزاحم را دارا م آلودهيهاين تعداد کاربريترشيهفت ب

 يهانهيت موجب هزين وضعيا. ها را دارندين نوع از کاربرين تعداد ايترچهار، شش و ده کم

  . شهروندان شده استيگ زندي براياديز

  نيب زميها با توجه به شي کاربرينيگزمکان

دار، موجب از بي شيهاني زمي بزرگ بر رويهاو ساز پروژهژه ساخت يووساز بهساخت

  ). L.Choguill, 1993: 8(شود يش ميت منجر به فرساين و در نهاين رفتن پوشش زميب

 نز،يگير و هييب( باز دارد ي فضايکاربرژه يوها بهين کاربريي در تعيب اثر مهميش

 يمناسب برا يهانيعنوان زمبه درصد ٥ از ترکم بيش با يهانيزم معموالً). ١٣٩٠:٣٦٦

 يهانيزم از درصد ١٥ يباال يهابيش و شوديم قلمداد يانسان يهاسکونتگاه استقرار

ن يب زميکه شني اباتوجه به) . ٣١: ١٣٨٧، ي و اکبريزيعز(ند يآيم شمار به نامناسب

 يهاي کاربرينيگز مکاني شهرسازيها از استاندارديکيگردد يش خاک ميموجب فرسا

ت و حفاظت ي امنيهاي و کاربري و ورزشيحي تفريهاي سبز، کاربري از جمله فضايشهر

ن مطالعه محدوده مورد ين در ايبنابرا. ها هستندن مکاني ايها براين کاربريترمناسب

تر شيت بي درصد و در نها١٥ب به سه رده از صفر تا پنج در صد، از پنج تا ي نظر ش ازيبررس

ب ي واقع شده در  هر رده شيهاي کاربري شد و در ادامه به بررسيبندمي درصد تقس١٥از 

ب به سه دسته ي تهران از لحاظ شيک شهرداري منطقه )٤(در شکل . شوديپرداخته م

 ي شماليهاشود غالباً در قسمتيه مظر که در شکل مالحطوهمان.  شده استيبندميتقس

 درصد و در ١٥ تا ٥ن يب بي شياني ميها درصد و در قسمت١٥ب باالتر از يمنطقه ش

  . درصد وجود دارد٥تر از ب کمي منطقه شي جنوبيهاقسمت
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  كيب در منطقه ي شيم بندي تقس)4(شكل 

   مختلفيهابيواقع شده در ش) درصد(   مساحت)8(جدول 

 مساحت

  بيش
  )درصد(مساحت 

  ١٤,٣   درصد٥ تا ٠

  ٦٣,٣٤   درصد١٥ تا ٥

  ٢٢,٠٣   درصد١٥تر از شيب

 درصد از منطقه در ٧٧شود در مجموع حدود ي  مشاهده م)٨(طور که در جدول همان

ب يز در محدوده شي درصد از منطقه ن٢٢ درصد واقع شده است و ١٥تر از ب کميمحدوده ش

 ١٥تر از شيب بي غالب ش)٦( درصد قرار گرفته است که با توجه به شکل ١٥تر از شيب

  .باشديدرصد در شمال منطقه واقع م
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   مختلفيهابيك در شي مختلف منطقه يواقع شده نواح) درصد(  مساحت)9(جدول 

  ينواح

  بيش
  ده  نه  هشت  هفت  شش  پنج  چهار  سه  دو  كي

كل 

  منطقه

٨٣/١٤  ٧٦/٤  ٧/٢٥  ٧٢/٣٦  ٨٩/٢٠ ٢٤/٩ ٢٢/٨ ٨٣/٢ ٩٢/٥  ٦٧/٦ ١٥/٤٨   ٥ -٠  

٥٤/٦٣  ٧٧/٥٤  ٠٩/٧٤  ٧٣/٦٢  ٢/٧١ ٥٣/٤٦  ٥٤/٧٢  ٢٨/٧٧  ٥٦/٤٤  ٠٤/٧٣  ٦١/٥٠  ١٥ -٥  

  ٦٢/٢١  ٤٦/٤٠  ٢/٠  ٥٤/٠  ٨٩/٧  ٢٢/٤٤  ٢٣/١٩ ٨٨/١٩  ٥١/٤٩  ٢٨/٢٠  ٢٣/١  ١٥شتر از يب

  :ميپردازيب مي واقع شده در هر رده شي هاي کاربريدر ادامه به بررس

  
  درصد15تر از شيب بي واقع شده در شيهاياربر ك)5(شكل 

. شودي درصد مالحظه م١٥ب باالتر از ي واقع شده در شيهاي کاربر)٥(در شکل 

 درصد ١٥ب باالتر از ي در جنوب منطقه، شياشود به استثنا لکهيهمانطور که مشاهده م

 . ک وجود داردي در شمال منطقه غالباً
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   درصد15تر از شيب بي واقع شده در شيهايربر مساحت و درصد كا)10(جدول 

  يكاربر
مساحت 

  )درصد(
  يكاربر

مساحت 

  )درصد(
  يكاربر

مساحت 

  )درصد(
  يكاربر

مساحت 

  )درصد(

 يمسکون

  خالص

١٩٣٧٣٤٧ 

)٢١,٨٩(  

 يمسکون

  مختلط

٤٩٩٨٩ 

)٠,٥٦(  

ر و ي بايهانيزم

  ساخته نشده

٣٩٧٩١١٣ 

)٤٤,٩٦(  

سات و يتأس

  زاتيتجه

٧٨١٦٥  

) ٠,٨٨(  

  يتظامان
٥٦٧٤٦٩ 

)٦,٤١(  

باغ و باغ 

  يمسکون

٤٢٣٠٨٨ 

)٤,٧٨(  

 باز و يفضا

  يحيتفر

٢٨١٢٣٤ 

)٣,١٧(  

نگ و يپارک

  حمل و نقل

١٠٨٧٧  

)٠,١٢(  

  يتجار
٣٣٤٨٩ 

)٠,٠٨(  

 و يصنعت

  يکارگاه

١٣٩٠٥  

) ٠,١٥(  

 سبز و يفضا

  پارک

٣٢٨٦٢٧ 

)٣,٧١(  

ژه ي ويکاربر

  )کيپلماتيد(

١٩٤٦٩٢ 

)٢,١٩(  

  يورزش
٧٦  

) ٠,٠٠٠٨(  

مات خد

  يعموم

٩٢٨٧٢٣ 

)١٠,٤٩(  
  ريسا

٢٣٤٥٤ 

)٠,٢٦(  
  کل

٨٨٥٠٢٥٥ 

)٢٢,٠٣(  

 درصد را ١٥تر از شيب بي واقع شده در محدوده شيهاي مساحت کاربر)١٠( جدول 

، ي مختلط، انتظامي خالص، مسکوني مسکونيهايبا توجه به جدول کاربر. دهدينشان م

 و خدمات ي و کارگاهي، صنعتيزات، تجاريسات و تجهينگ و حمل و نقل، تأسيپارک

تر از شيب بي درصد از مساحت محدوده ش٤٠,٩ متر مربع و ٣٦١٩٩٦٤ در مجموع يعموم

ر و ي بايهاني است که زمين در حالياند اخود اختصاص داده درصد در منطقه را به١٥

ن يابه . رديگيم ن محدوده را دربري درصد از مساحت ا٤٥ک به ي نزدييساخته نشده به تنها

ن يز اضافه نمود که در اي سبز و پارک را ني و فضاهايحي باز و تفريد فضاهايمساحت با

ت نسبتاً يک وضعيت از ين ارقام حکايد اي درصد خواهد رس٥١ن عدد به حدود يصورت ا

 )٧(د از نظر دور داشت که با توجه به شکل ين نکته را نباين رابطه ايدر ا. کنديمطلوب م

ادآور ين نکته را ياند که ا و ساخته نشده در شمال منطقه متمرکز شده بازيغالب فضاها

شکل . ن قسمت از منطقه مورد هجوم ساخت و ساز قرار نگرفته استيشود که تاکنون ايم

ن نقشه يبر اساس ا. دهدي درصد را نشان م١٥ تا ٥ن يب بي واقع شده در شي هاي کاربر)٦(

  .  قرار داردبين محدوده از شيتر منطقه در اشيب
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  درصد15 تا 5ن يب بي واقع شده در شيهاي كاربر)6(شكل 

   درصد15 تا 5ن يب بي واقع شده در شيهاي مساحت و درصد كاربر)11(جدول 

  يكاربر
مساحت 

  )درصد(
  يكاربر

مساحت 

  )درصد(
  يكاربر

مساحت 

  )درصد(
  يكاربر

  مساحت

  )درصد(

 يمسکون

  خالص

١١١٢٣١٢ 

)٤٣,٧١ ٨(  

 يمسکون

  طمختل

٢٥٢٢٨٦  

)٠,٩٩(  

ر ي بايهانيزم

  و ساخته نشده

٢٢٣٥٢١٨  

)٨,٧٨(  

سات و يتأس

  زاتيتجه

٣١١٣٤٢  

)١,٢٢(  

  يانتظام
٣٨١٠٠٣٧ 

)١٤,٩٧(  

باغ و باغ 

  يمسکون

١٨٢٩٨٦١  

)٧,١٩(  

 باز و يفضا

  يحيتفر

٢٢١٢١٦  

)٠,٨٦(  

نگ و يپارک

  حمل و نقل

١٤٠٥١٠  

)٠,٥٥(  

  يتجار
٣٦٦٣٩٧  

)١,١٤(  

 و يصنعت

  يکارگاه

١٧٥٨٠٠  

)٠,٦٩(  

 سبز و يفضا

  پارک

١١٤٩٥٨٩  

)٤,٥١(  

ژه ي ويکاربر

  )کيپلماتيد(

٨٢٩٠٦٦  

)٣,٢٥(  

  ٠  يکشاورز
خدمات 

  يعموم

٢٩٩١٥٧٤  

)١١,٧٥(  
  ريسا

٨٨٤٨  

)٠,٠٣(  
  کل

٢٥٤٤٤٨٧٩  

)٦٣,٣٤(  

 ١٥ تا ٥ب ي قرار گرفته در محدوده شيهاي مساحت و درصد کاربر)١١(در جدول 

 درصد از کل مساحت ٦٣,٣٤شود ين جدول مشاهده ميطور که در اهمان. درصد آمده است

 را ي رتبه متوسطي شهرسازيب براين رده شيا. رديگيب قرار مين محدوده از شيمنطقه در ا

 را نشان يت نسبتاً مطلوبيک وضعيباشد که يب مين شيک، در ايغالب منطقه . باشديدارا م
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 يهاي درصد از کاربر٤٣,٧١ با يون مسکي کاربر)١١( و جدول )٨(با توجه به شکل . دهديم

خود اختصاص داده ن مساحت را بهيترشي درصد، ب١٥ تا ٥ن يب بيواقع شده در محدوده ش

بر . شودي درصد مالحظه م٥تر از ب کمي واقع شده در شيهاي کاربر)٧(در شکل . است

  . ک قرار داردين محدوده در جنوب منطقه ي غالب اشهقنن ياساس ا

  
   درصد5ب تا ي واقع شده در شيهايكاربر) 7(شكل 

   درصد5ب تا ي واقع شده در شيهاي درصد كاربر  مساحت و)12(جدول 

  يكاربر
مساحت 

  )درصد(
  يكاربر

مساحت 

  )درصد(
  يكاربر

مساحت 

  )درصد(
  يكاربر

مساحت 

  )درصد(

 يمسکون

  خالص

٢٥٨٩٦٢٥  

)٤٥,٠٦(  

 يمسکون

  مختلط

٦١٢٧٨  

)١,٠٦(  

ر ي بايهانيزم

  شدهو ساخته ن

٦٣٩٣٠٠  

)١١,١٢(  

سات و يتأس

  زاتيتجه

٥٥٨٧١  

)٠,٩٧(  

  يانتظام
٥١٠٦٢٢  

)٨,٨٨(  

باغ و باغ 

  يمسکون

٥٠٥٥٩٣  

)٨,٧٩(  

 باز و يفضا

  يحيتفر

٤٣٩٥٧  

)٠,٧٦(  

نگ و يپارک

  حمل و نقل

٢١٨٢٥  

)٠,٣٧(  

  يتجار
١١٧٦٧٤  

)٢,٠٤(  

 و يصنعت

  يکارگاه

٢١٦٩٣٨  

)٣,٧٧(  

 سبز و يفضا

  پارک

١٤٥٧١٧  

)٢,٥٣(  

ژه يو يکاربر

  )کيپلماتيد(

٢٥٨٢٧٩  

)٤,٤٩(  

  يورزش
٦٣  

)٠,٠٠١(  

خدمات 

  يعموم

٥٧٤٢٠٦  

)٩,٩٩(  
  ريسا

٦٠٩٥  

)٠,١(  
  کل

٥٧٤٧٠٤٩  

)١٤,٣(  
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براساس .  درصد آمده است٥ب تا ي واقع شده در محدوده شيهاي کاربر)٧(در شکل 

زات، يسات و تجهي مختلط، تأسي خالص، مسکوني مسکونيهاي، کاربر)١٢(جدول 

 يهايشامل کاربر( ي و خدمات عمومي و کارگاهي، صنعتيگ و حمل، تجارنيپارک

ب يش. رنديگي درصد از مساحت منطقه را دربر م٦٣,٢٦در مجموع ...)  وي، بهداشتيآموزش

، يطحـ سيهاآب روانيآورمعـت دارد که جهت جيمـن جهت اهي به ايهرسازـدر ش

  .باشديکننده منييتع...  وي آبرسانيهاپروژه

   يريگجهينت

 البرز يها در باال دست شهر تهران و دامنه کوهيژه توپوگرافيت ويل موقعيدلک بهيمنطقه 

 و سرچشمه منابع آب دشت تهران موجب جذب طبقه ثروتمند و ياهي کوهپاياز آب وهوا

ل ارزش افزوده يدلبه.  بوده استي خاص جامعه شهري اقتصاديها و گروهيران خارجيسف

انداز  به شکل گسترده چشمي تجاريها و امروزه ماليسازساز، بلند مرتبه خت و سايباال

اد ي زي متراکم با توجه به سودآوريسازن توسعه بلندمرتبهيا. غالب منطقه را شکل داده است

 يامدهايها نه تنها پب دامنهي به خط گسل و شيتوجهي و بيعيدر تعرض به منابع طب

 يامدهاي منطقه و کل تهران را دارد، بلکه پي گوناگون برايهاي و آلودگيطيست محيز

ن پژوهش بر اساس يا. دنبال آورده است منطقه و شهر تهران بهي براينامطلوب اقتصاد

کننده و  آلودهيهاين، کاربريب زميش:  شاملي مورد بررسيها و شاخصيار سازگاريمع

ر يج زي شهر به نتاي اقتصاديداريام در پيرمستقيم و غيطور مستقهمزاحم و خط گسل که ب

ها با توجه به خط گسل، در فاصله تا ي کاربرينيگزک مکانيدر منطقه : افته استيدست 

 قرار گرفت ي متر مورد بررس١٠٠٠تر از شيت بي متر و در نها١٠٠٠ تا ٣٠٠ن ي، بي متر٣٠٠

  :ل بدست آمديج ذيکه نتا

 ٥٠.  خط گسل قرار دارديمتر ٣٠٠ درصد مساحت منطقه در محدوده ٣٩ حدود -

 شهر را به در ي اقتصاديدارين محدوده از گسل پاي واقع شده در ايهايدرصد کاربر

  . دهديمعرض مخاطره قرار م
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 از خط گسل قرار ي متر١٠٠٠ تا ٣٠٠ن يز در محدوده بي درصد منطقه ن٣٩ن يچن هم-

ن يابراـبن. ر هستنديذـپبيها آسي درصد از کاربر٥٢باً يقرـحدوده تـن ميدارد که در ا

اند و به طور  شدهيابيک بدون توجه به خطوط گسل مکاني واقع شده در منطقه يهايکاربر

تواند در ين امر ميا.  قرار دارنديريپذبيها در معرض آسي درصد از کاربر٥٠متوسط حدود 

  .  شهر گرددي اقتصاديداريت موجب ناپاينها

 يهاي گسل به کاربري متر٣٠٠واقع شده در محدوده  ي هايگردد کاربريشنهاد ميپ

 در دستور کار يعي با حفظ منابع طبي گردشگري سبز و کاربريکم خطر از جمله فضاها

. ودـ شيسازمنـي و ايساز مقاومي متر١٠٠٠ قرار گرفته تا محدوده يهايرـباشد و کارب

.  قرار گرفتيمزاحم مورد بررسکننده و  آلودهيهاي، کاربريار سازگارين براساس معيچنهم

 هاين تعداد از کاربريا. کننده و مزاحم وجود دارد آلودهي مورد کاربر٤٩٧ک تعداد يدر منطقه 

 عالوه بر يهاين کاربريا. اند درصد از مساحت منطقه را اشغال نموده٠,٥١در مجموع 

 شهر تهران ي هوايد آلودگيها در منطقه موجب تشد آني از آلودگي ناشيهانهيل هزيتحم

ها به مرکز تهران خواهد شد که در يانتقال آلودگ م کوهستان به سمت دشت ويل نسيدلبه

ن مورد يدر ا.  شهر و شهروندان خواهد شدي گزاف برايهانهيت موجب صرف هزينها

 از يري جلوگي برايريا تدابيها اقدام گردد و ين کاربري گردد نسبت به انتقال ايشنهاد ميپ

  . اخذ شوديجاد آلودگيا

ز ين نيب زميها نسبت به شي کاربري، سازگارين شهري زمي کاربريار سازگاريدر مع

. شودي شهر محسوب مي اقتصاديداري در پايب عامل مهميب و جهت شيش.  شديبررس

ن منظور يبد.  باز دارندي فضايهاتي فعالين مناطق برايي در تعيار مهميها اثر بسبيش

ب يش: ن سه طبقه عبارت بودند ازيا.  شديبندميک به سه طبقه تقسي منطقه ن دريب زميش

 ١٥تر از شيب بيش. باشدي استقرار شهرها ميب براين شيتر درصد که مناسب٥تر از کم

 ساخت و ساز، يهانهيش هزيب با افزاين شي در اي شهريهايدرصد که استقرار کاربر

 ي اقتصاديداري موجب ناپاي نگهداريهانهي هزشين افزايچنتر خاک و همشيش بيفرسا

  . شوديشهر م
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 ١٥تر از شيب بي درصد از منطقه را ش٢٢ک مشخص شد، ، يب منطقه ي شي در بررس-

  . رديگيدرصد در برم

 درصد قرار دارد که ١٥ تا ٥ن يب بيدر ش)  درصد از منطقه٦٠ش از يب( غالب منطقه -

 درصد ١٤ز يدرصد ن٥تر از ب کمي ش-. باشدي منطقه مت نسبتاً مطلوب دريدهنده وضعنشان

 قرار يهاير کاربرييگردد که نسبت به تغيشنهاد مين مورد پيدر ا. رديگياز منطقه را دربر م

  .   مناسب اقدام گردديهاي درصد به کاربر١٥ب باالتر از يگرفته در ش

دار و ي شهر پايهاصار و شاخي صورت گرفته با معيهايت با توجه به بررسيدر نها

 يابيک بدون توجه به خطوط گسل مکانين در منطقه ي زميکاربر:  شهري اقتصاديداريپا

 تهران بدون توجه به يک شهرداريکننده و مزاحم در منطقه  آلودهيهايکاربر. اندشده

دار ي شهر پايهاک با توجه به شاخصيدر منطقه . اند شدهيابي مکاني شهريدارياصول پا

 ٦٣( باشديب نسبتاً مطلوب ميها نسبت به شيت کاربرين پژوهش وضعي در ايورد بررسم

  . )ب مطلوب قرار دارنديها در شيدرصد کاربر
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