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 چکیده

تکه شدن اراضی شهری و قرار  استفاده اراضی شده که موجب تکه گیری در شیوه سرعت رشد شهرنشینی موجب تغییرات چشم

باشد که ظهور شده می تکه شدن یک پدیده شناخته ریزی فضایی تکه گرفتن هر کدام به عملکردی تخصصی شده است. در برنامه

فضایی اغلب به عنوان یک تکه شدن  های فضایی تکهتوان در زمینه کاربری اراضی شهری یافت. در مبانی سیاستاولیه آن را می

ولیکن هدف این پژوهش استفاده از این مفهوم در سنجش میزان تعادل عملکرد فضایی در محالت ، ی منفی درک شدهپدیده

به منظور سنجش میزان اند. ای بودهتحلیلی و مقایسه -های توصیفیپژوهش حاضر ترکیبی از روشباشد. روش تحقیق در شهری می

ابزار ، استفاده شده که نتایج تحقیق نشان می دهد که این دو شاخص Rffو  Affتکه شدن عملکردهای شهری از دو شاخص  تکه

ها در سطح محالت شهری بوده است. این دو شاخص در محالت مناسبی جهت سنجش میزان تلفیق فضایی و عملکردی کاربری

بجز محالت دژکام و  Affو  Rffرسی قرار گرفت که نتایج حاکی از آن بود که از لحاظ شاخص مورد بر 11منطقه  1ناحیه 

 باشند.آهنگران دیگر محالت این ناحیه دارای سطح باالی تلفیق فضایی و عملکردی می

 

 Rffو  Affشاخص ، تعادل عملکرد فضایی، تکه شدن شهری : تکهکلیدی واژگان
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 مقدمه

حدود ، 1101تا سال  .باشد یمی جهانی بوده که در سراسر جهان مسکون در حال وقوع  یدهپدفرایند شهرنشینی یک 

و این سرعت رشد  .(Srinivasan,2013:229)گزینند  یمدرصد از جمعیت جهان در مناطق شهری سکنی  01

 (.39:6336، )میرکتولی و همکارانی استفاده اراضی گردیده است  یوهشیری در گ چشمشهرنشینی موجب تغییرات 

اقتصادی و کالبدی بوده که نه ، طرح کاربری زمین شهری یکی از موارد مهم برای دستیابی به اهداف کالن اجتماعی

بلکه نقش مهمی در میزان رشد شهری و ، گذارد یمهای عمومی  گیری یمتصمها و  گذاری یهسرماتنها آثار بسیاری بر 

، ها یکاربری توزیع متعادل  عمدهموارد ، کالبدی کاربری زمین -ر دارد. اهداف فضاییکیفیت محیط کالبدی شه

تشویق تنوع و اختالط ، گردآوری معیارها و استانداردهای مناسب کاربری، های ناسازگار یکاربرجلوگیری از تداخل 

 (. 96:6331، ها و ... را در بر دارد )موحد و صمدی یکاربر

ریزی کاربری اراضی بوده که موجب تعادل در عملکرد  ها در درون شهرها از اهداف برنامه یکاربرتوزیع متعادل 

شود. یکی از مفاهیم جدید در زمینه تعادل عملکردی در مقیاس شهر مفهوم  یمفضایی تا سطح محالت شهری 

ی  یدهاباشد.  یمی که نمایانگر تعادل در نظام عملکردی کاربری اراضی در محدوده شهر، تکه شدن شهری بوده تکه

ی اکولوژی ها پژوهشاز  (Habitat fragmentation)تکه شدن زیستگاه  تکه شدن شهری برگرفته از مفهوم تکه تکه

استفاده می  انداز چشماگرچه این مفهوم در ابتدا در اکولوژی و جغرافیای  .(Mindali,2012:294) اقتباس شده است

های مورفولوژی شهری برای تعیین حدود  یلتحلکاربرد به شدت مفید آن را در ، شده ولیکن معیارهای فضایی

 . (Marinescu & Avram,2012,208)اند کردهثابت ، اجزای عملکردی متفاوت ساختار شهری

توان در زمینه کاربری  یمبوده که ظهور اولیه آن را  شده شناختهتکه شدن یک پدیده  ریزی فضایی تکه در برنامه

کاربری اراضی شهرهای امروزی به  63و  61ی شهرهای امروزی با شهرهای قرن  یسهمقاهری پیدا کرد. در اراضی ش

دهد  یمی پراکنده رویی شهری این نکته را به خوبی نشان  یدهپد 11شده و در قرن  تر تکه تکهمراتب 

(M.C.Hidding, 2002:297). 

ی ها ستمیسساختارها و ، ها شکلی  کنندهملکرد منفصل حاصل ع، تکه شدن شهری به عنوان یک پدیده فضایی تکه

های فضایی نشان داده شده است که فقط  یکتفکتکه شدن به عنوان یک حالت افراطی  شود. تکه یمشهری تعریف 

های شهری اثر گذاشته و ممکن است  یتفعالهای اراضی و  یکاربرشامل افتراق در کاربری مسکونی نشده و بر تمام 

تکه شدن فضایی اشاره به تضاد شدید بین  تأثیر بسیار زیادی بر رفتار فضایی و تحرک فضایی داشته باشد. تکه

-Bennit)ریزی بودن این شرایط دارد و بدون برنامه ها تکهدسترسی فیزیکی سخت بین ، ی مختلف شهرها قسمت

Gbaffou,2008:1934).  

ی منفی ادراک  یدهپدتکه شدن فضایی اغلب به عنوان یک  تکه، عمومی گاه نظرهای فضایی و از یک  یاستسی در مبان

تکه شدن مناطق طبیعی به عنوان یک عامل مهم در کاهش تنوع زیستی در نظر گرفته  شود. به طور مثال تکه یم

مناطق طبیعی و ، هایی از قبیل کشاورزی یرکاربشود و همچنین پراکنده رویی شهری همراه با اثرات منفی آن بر  یم

تکه  . اما مفهوم تکه(M.C.Hidding,2002:298)باشد  یمتکه شدن فضایی  همچنین فضاهای باز از دیگر اثرات تکه

منطقه و ، های دیگر )زیستگاه یاسمقهای فضایی در  یاستسشدن در قالب کاربری اراضی شهری با همان مفهوم در 
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تکه شدن در قالب کاربری اراضی در واحد محالت  یری از مفهوم تکهگ بهره( متفاوت است. یرشهریغی ها محدوده

ی ا منطقهیرزهای غالب و بازیابی عملکردهای  یتفعالی شناسایی  یلهبه وسالگوهای منطقه بندی عملکردی ، شهری

 .(Marinescu & Avram,2012,208)کند یمی محله را تجزیه تحلیل  محدودهدرون 

ی مجزا ها قسمتدر قالب یک ارگانیسم دارای ، محله به عنوان یک زیرسیستم، منظر در سطح بافت شهری از این

باشد که هر کدام از این اجزا به عنوان یک واحد عملکردی برای عملکرد مناسب سیستم  یمی تخصصی( ها سلول)

ها و  یکاربرالت شهری از لحاظ شهری هم ضروری و هم مکمل هستند. از این رو تعیین تعادل عملکردی درون مح

های اراضی شهری در  یکاربرتکه شدن  های عملکردی و فضایی درون محالت با سنجش میزان تکه ینابرابرتحلیل 

 دهد. یمساختار سیستم شهری مهم بوده؛ که هدف مطالعه این مقاله را تشکیل 

درصدی از  10شود که با سهم  یممحسوب  کشور شهر کالنشهر تهران بر اساس معیارهای سازمان ملل متحد تنها 

ی و ... بر عهده ساز ساختمان، جمعیت متخصص، ترین سهم را در ارائه خدمات یشب، تولید ناخالص داخلی

دهد که محالت موجود در  یم(. شیوه و سابقه گسترش فیزیکی شهر تهران نشان 16:6313، دارد)محمدزاده اصل

. برخی بر اساس فکر و اندیشه قبلی و برخی بر اساس گسترش اند گرفته ی متفاوتی شکلها گونهشهر تهران به 

اند و برخی نیز جز  یدهگردفیزیکی و نیاز شهر به اراضی جدید با الحاق روستاهای پیرامون تبدیل به قسمتی از شهر 

بوده که بدون دهند و برخی نیز اراضی جدید پیرامون  یممحالت قدیمی شهر بوده که همچنان به حیات خود ادامه 

. توسعه فیزیکی در هر حالت باعث افزایش تعدد اند نمودهگونه طرح و نقشه قبلی به صورت خودرو رشد  یچه

ها در  یکاربریری محله در شهر تهران شده است. افزایش تعدد نوع قرارگی کاربری به تناسب رشد و محل ها گونه

با موانع و  که در نتیجه گاهی این پدیده، شدهتکه شدن عملکردی و فضایی محالت  سطح محله موجب تکه

ی مختلف در فضای عمومی و ها گروهی اجتماعی میان برخوردهابرای  ها فرصتمسدود کردن ، حصارهای فیزیکی

اما افزایش تعداد عملکردها و به تبع آن افزایش زونهای عملکردی ، (Mindali,2012:294) اجتماعی همراه است

نیازهای خود را در درون محله ، ها شده و سبب گردیده شهروندان یکاربرباعث افزایش روابط فضایی و تلفیق 

ی محله داشته باشد که مفهوم محله محوری امکان عملی ها محدودهبرطرف کرده و احتیاج کمتری به خروج از 

تکه شدن عملکردی و  ی تکه دهندهدر راستای دستیابی به اهداف پژوهش از معیارهایی که نشان  کند. یمری پیدا بیشت

Rffساختاری فضای شهری بوده استفاده شده و به وسیله دو شاخص اکومتریک متفاوت 
این میزان سنجیده  Aff 1و 6

 . (Marinescu & Avram,2012,208) شود یم

  بررسیمعرفی منطقه مورد 

درصد  1/3که معادل ، است یلومترمربعک 19/11در قسمت شرق تهران با وسعتی برابر  تهران شهرداری 69منطقه 

 69. منطقه گردد یمساحت کل شهر تهران را به خود اختصاص داده و در شمار مناطق کم وسعت تهران محسوب م

ناحیه  .شهر تهران( 69)شهرداری منطقه است لهمح 16ناحیه و  6شامل  وشده  شهرداری در قسمت شرق تهران واقع

بزرگراه شهید ، هفده شهریور، خیابان پیروزی حد فاصلشمال غربی منطقه  در قسمت 69شهرداری منطقه  6
                                                                                                                                                               
1
 Relative Functional Fragmentation 

2
 Absolute Functional Fragmentation  
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 61و از غرب به منطقه  63خیابان شهید زینتی افخم و شهید کندی واقع گردیده و از ضلع شمالی به منطقه ، محالتی

 613111برابر  6310هکتار و جمعیت آن مطابق سرشماری عمومی سال  36619ناحیه معادل شود. وسعت  یممنتهی 

آهنگران و جابری( ، شاهین، مینای شمالی، دژکام، نیکنام، چهار دستگاه، محله مستقل )شکوفه 1نفر بوده که در 

درصد به  00 توان به یمهای غالب در این ناحیه  یکاربرشهر تهران(. 69منطقه  6ساکن هستند )شهرداری ناحیه 

درصد کاربری  3، یسات و تجهیزات شهریتأسدرصد کاربری  36/0، درصد کاربری فضای سبز 3، کاربری مسکونی

تجاری و ... اشاره کرد. جدول شماره میزان جمعیت و مساحت هر کدام از محالت مورد مطالعه را نشان -اداری

 دهد. یم
 :شهرداری تهران(منبعشهر تهران) 11منطقه  1محالت ناحیه (: میزان جمعیت و مساحت 1جدول شماره)

 مساحت)مترمربع( جمعیت نام محله

 316960 3003 شکوفه

 361311 3633 چهارصد دستگاه

 911603 60091 نیکنام

 336091 63000 جابری

 110316 6391 آهنگران

 313099 60610 دژکام 

 136131 3103 شاهین

 011361 60390 مینای شمالی

 های پژوهش یافته منبع:

 
 نگارندگان منبع: (: موقعیت محدوده مورد مطالعه1نقشه شماره )

 مواد و روش ها

 مبانی نظری 

ی اکولوژی اقتباس شده است. ها پژوهشتکه شدن زیستگاه از  تکه شدن شهری برگرفته از مفهوم تکه ی تکه یدها

. (Tigas,2002:300) گذارد یمی از زیستگاه از لحاظ زمانی و فضایی اثر ور بهرهبر  عمدتاً، تکه شدن زیستگاه تکه
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تغییر کاربری و پوشش زمین و دیگر عوامل انسانی ، شهرنشینی، جاده وساز ساختتکه شدن زیستگاه به دلیل  تکه

کاهش ، زیستگاهیی ها قطعهافزایش انزوا در میان ، ی زیستگاهیها قطعهشدن  تر کوچککه منجر به بیشتر و ، بوده

تکه  . در ادبیات تخصصی تکه(Gao & Li,2011:292)شود یمی زیستگاهی ها لبهپیچیدگی در شکل پچ ها و نسبت 

بوده که اثر  ونقل حملهای  یرساختز، اند کردهین متغیری که محققین به آن اشاره تر مهم، های انسانیانداز چشمشدن 

 & Marinescu)شود یمارد که موجب اختالل در سطح تعادل ارضی در مناطق صنعتی و روستایی د عمدتاًبزرگی 

Avram,2012,208) . 

نیست. محدوده شهری اینجا به عنوان  آور تعجببیرون کشیدن یک قیاس از یک نظریه اکولوژی به نظریه شهری 

در نظر ، طرح شدکه توسط مامفورد و لوکوربوزیه م "شهر به عنوان یکه ارگانیسم"یک پدیده بیولوژیکی در تئوری 

شود. شناخت شهر به عنوان یک اکوسیستم با مطالعه متابولیسم شهرها شروع شد که یک نگرش جامع  یمگرفته 

 . (Mindali,2012:294)کرد یمو هاضم منابع ایجاد  کننده مصرفنسبت به شهر به عنوان یک 

ه شدن شهری این مفهوم وارد مطالعات تک تکه شدن زیستگاه و تکه و تشابهات موجود بین تکه ها تفاوترغم  یعل

ی ساز مفهوماین کلمه هنوز فاقد ، تکه شدن شهری در گفتمان شهری شهری شد. با وجود حضور آشکار مفهوم تکه

. ضعف عمده در استفاده )و یا اند دادهتفاسیر تحلیلی سستی از این پدیده ارائه ، باشد و برخی پژوهشگران یممناسب 

کند که  یمباشد که اغلب به چندین پدیده اجتماعی و فضایی رجوع  یمتکه شدن  ( از اصطالح تکهسوءاستفاده

، اجتماعی، گرایش )جغرافیایی 0یابد. این مفهوم فقط در مطالعات شهری در  یممعناهای متفاوتی ، مناسب با موقعیت

ها دارای معانی خاص  یشگراز این باشد و در هر کدام ا یمفرهنگی و سیاسی( دارای معانی متفاوت ، اقتصادی

ی از ا مجموعهشهر به عنوان یک  رود که تکه شدن در جایی به کار می باشد. اما از دیدگاه جغرافیایی یا فضایی تکه یم

شود. گاهی این مفهوم  یمفضایی و عملکردهای متفاوت از فضاهای شهری تصور  -های اجتماعی یژگیوبا  ها تکه

 :Michelutti, 2010)دهد  یمشهری را نشان  شده ساختهی ها محدودهتوسط  شده اشغالهای  ینزمتکه شدن در  تکه

تکه شدن اراضی شهری  ی فضایی بوده که در نهایت موجب تکهعملکردهاتکه شدن  ی تکه دهنده نشانکه ، (1,2

  شود. یم

معمول به عنوان معیار  به طوربوده و  ی اثرات مورفولوژیکی فرایندهای گسترش شهری کننده منعکس، تکه شدن تکه

شود. مطالعات در مورد فرم شهری )در  یمدر نظر گرفته  6ی مورفولوژیکی پچ هاها مشخصهو مقیاسی ایستا برای 

تکه شدن را با معیارهایی  تکه، (شده گرفتهتکه شدن به عنوان یک الگوی فضایی ناپیوستگی در نظر  جایی که تکه

. این در حالی است که (Inostroza, et al,2013,88)گیرد یمی پچ ها و ... در نظر  ازهاندمیانگین ، همچون تراکم لبه

یری یک گ اندازهوجود دارد و گروهی از معیارها برای  انداز چشمتکه شدن  ی در مورد سنجش تکها گستردهادبیات 

ی اسپرال  یدهپدبه بررسی اثر تکه شدن شهری  ی آن پیشنهاد شده است. اکثر مطالعات در زمینه تکهها جنبهجنبه یا 

شود را  یممحیطی که از این فرایند منتج  یستزو مسائل  اند پرداختهتکه شدن فضاهای پیرامون شهری  شهری در تکه

 .اند دادهمورد مطالعه قرار 
                                                                                                                                                               
1
 patchs 
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توان به  یماز این نوع موارد ، اند پرداختهی شهری ها محدودهتکه شدن در داخل  ی معدودی به مفهوم تکهها پژوهش

تکه شدن شهری  برای سنجش میزان تکه ها آن، اشاره کرد (Angel, et al,2010)پژوهش آنجل و همکاران 

ی فضای باز و شاخص نسبت ردپای  هستهشاخص نسبت ، شاخص باز بودن فضا، یی از قبیل شاخص لبهها شاخص

 .(Angel,et al,2010:13)شهر را پیشنهاد دادند

تکه شدن شهری به سنجش این پدیده  در پژوهشی با موضوع تکه ) (Sobreira&Gomes,2001:39.4سوبریا و گومز

با استفاده از روش تحلیل آماری فضای  ها آن. اند پرداختهی غیررسمی در سواحل شمال شرق برزیل ها سکونتگاهدر 

سوبریا و گومز اند.  یدهسنجتکه شدن شهری  یررسمی اطراف شهر را از لحاظ تکهغسکونتگاه  3محدب تعداد 

 .اند بودهموثر  ها سکونتگاهتکه شدن این  کنند که قوانین و مقررات در ساخت و تکه یمگیری  یجهنت

های  ینزمتکه شدن شهری در  با ارائه یک روش شاخص محور به ارزیابی تکه (Wei & Zhang)وی و ژانگ 

های ساخته شده شهری به علت  ینزمتکه شدن  همعتقدند که تک ها آن. اند پرداختهدر شهر شاند در چین  شده ساخته

باشد  یمهای بزرگ شهری  یاسمقدر  ونقل حملهای  یرساختز، نظمی در کاربری زمین یب، یرمتمرکز شهریغتوسعه 

کنند که این روش شاخص محور  یمباشند. وی و ژانگ چنین اظهار  یمکه منجر به تهدیدی برای یکپارچگی شهری 

ریزی در جهت ارزیابی زمانی کاربری زمین و تلفیق آن در  های برنامه یاستستواند برای بررسی  یمکمی و شهودی 

 & Wei) ریزی شهری به منظور توسعه راهبردی سناریوهای کاربری اراضی مورد استفاده قرار گیرد فرایندهای برنامه

Zhang, 2012,417).  

تکه شدن فضایی را  ی مطرح در این زمینه بیشتر تکهها خصشای مورد استفاده آنجل و همکاران و دیگر ها شاخص

تکه شدن  به صورت اختصاصی در زمینه تکه Affو  Rffی ها شاخصمدنظر گرفته است. این در حالی است که 

شود. این معیارها در سطح واحد همسایگی سنجیده  یمریزی کاربری اراضی استفاده  عملکردهای شهری در برنامه

تکه شدن قطعات کاربری را در سطح یک واحد همسایگی را نشان داده و در تحلیل  شود و نسبت میزان تکه یم

 . (Marinescu & Avram,2012)باشد یمعملکردی محالت شهری مناسب  -فضایی

ای کوشیده است تا به تحلیل  یسهمقاتحلیلی و  -ی توصیفیها روشپژوهش حاضر با ترکیبی از : روش تحقیق

ی اطالعات مورد آور جمعدر زمینه تکه شدن عملکردی ساختاری محالت شهری بپردازد.  یی سنجش میزان تکهفضا

ی کاربری اراضی شهر تهران استفاده ها نقشهی و در زمینه اطالعات میدانی از ا کتابخانهنیاز در بخش نظری از روش 

تکه شدن عملکردی  )تکه Affدو شاخص  تکه شدن عملکردهای شهری از شده است. به منظور سنجش میزان تکه

سطحی از یکپارچگی عملکردی و  Affتکه شدن عملکردی نسبی( استفاده شده است. شاخص  )تکه Rffمطلق( و 

های  یطمحدهد. این شاخص با نسبت بین محیط محدوده مورد مطالعه و مجموع  یمساختاری درون محیط را نشان 

 شود. یممحاسبه  قطعات کاربری اراضی موجود در محدوده

        ∑   

 که در اینجا 

Vr= محیط مرجع محدوده مورد مطالعه 
n= 1,2,3,…,N 
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N= شده درون محدوده مورد مطالعه  ییشناساهای  یطمحتعداد   

 ∑= Nتا  1ها از nمجموع 

 Pn= nمحیط محدوده 

ی عملکردی درون محدوده و تعداد مناطق عملکردی که ممکن است در یک محدوده وجود ها حوزهنیز از نسبت بین تعداد  Rffشاخص 

 شود. یممحاسبه ، آید( یم به دستاز منابع موثق  غالباًداشته باشد )این تعداد را 

    (
 

  
)      

 که در اینجا

 =N ی عملکردی درون محدودهها حوزهتعداد 

 =Rvمقدار مرجع تعداد مناطق عملکردی شهری 

 :بیاید فرمول مورد نظر به این طریق تغییر داده شده است به دست 6و  1به منظور اینکه این معیار عددی بین 

                  
و بعد از سنجش دو معیار مورد نظر به نمایش  شده استفاده Arc GIs افزار نرمهای فضایی از  یلتحلبه منظور انجام 

 سطح محالت محدوده مورد مطالعه پرداخته شده است.یارها در معفضایی این 

 بحث

ی سنجش میزان ها شاخص( و تعیین 1ی کاربری اراضی )نقشه شماره ها نقشهبا استفاده از  ها دادهی آور جمعبعد از 

 در هر کدام از محالت تعیین گردیده است. ها شاخصمیزان هر کدام از این ، تکه شدن محالت شهری تکه
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 شهرداری تهران( :منبع) شهرداری تهران 11منطقه  1:کاربری اراضی ناحیه 2نقشه شماره

های موجود به تفکیک محله  یکاربربه منظور آشنایی با عملکردهای محالت محدوده مورد مطالعه درصد هر کدام از 

 (.1محاسبه گردیده است )جدول شماره

 های موجود در هر محله  یکاربر(: درصد 2جدول شماره )
 کاربری شکوفه شاهین نیکنام دژکام جابری  دستگاه چهارصد آهنگران مینای شمالی

 مسکونی 63.90 82.99 75.67 84.98 81.21 75.60 79.76 81.35

 تجاری 9.60 5.09 7.89 6.50 10.28 7.66 6.61 6.57

 آموزشی 3.92 1.37 2.46 2.24 1.88 5.67 2.01 4.14

 آموزش عالی        

 مذهبی 0.56 0.91 0.36  0.16 0.51 0.44 0.25

 فرهنگی 5.50 0.05 0.11 0.16 0.14 1.52  0.10

 جهانگردی وپذیرایی 0.84 0.18 0.43 0.20 0.15 0.19 0.09 0.23

 درمانی 0.64 0.94 0.08 0.62 0.44 0.58 0.16 0.41

 بهداشتی 0.08 0.70  0.17 0.16 0.26 0.19 0.42

 اداری 0.89 0.14 0.03 0.03 0.45 2.67 0.11 0.12

 فضای سبز 7.31 2.85 2.85 0.95  0.72  4.88

 مناطق نظامی      0.55  

 صنایع 3.04 1.63 2.05 2.48 2.77 0.81 1.61 0.46

 و تجهیزات شهری یساتتأس 0.99 0.51 0.12 0.22 0.26 0.15 0.17 0.11

 ونقل انبارها حمل 0.07 0.60 0.05  0.07 0.47 0.51 0.02

 خدمات اجتماعی   0.02  0.30  1.33 0.22

 تفریحی        

 ورزشی 0.14  0.03     

 سایر 2.52 2.03 7.86 1.46 1.74 2.64 7.03 0.71
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 های پژوهش یافته منبع:

ابتدا اندازه محیط محالت شهری محدوده مورد مطالعه محاسبه گردیده و سپس  Affدر راستای سنجش شاخص 

 افزار نرماندازه محیط هر کدام از قطعات کاربری موجود در هر کدام از محالت به صورت جداگانه با استفاده از 

ArcGis  شهرداری تهرانی کاربری اراضی ها نقشهها در  یکاربری موجود در انواع بند دستهمحاسبه گردید. طبق ،

 (.3آمده است )جدول شماره  به دستهای هر نوع کاربری  یطمحمجموع 
  11منطقه  1( : مجموع محیط قطعات هر نوع کاربری در محالت ناحیه 3جدول شماره)

 کاربری شکوفه شاهین نیکنام دژکام جابری  دستگاه چهارصد آهنگران مینای شمالی

 مسکونی 64591 62271 94908 100743 71798 57399 49232 123774

 تجاری 6416 2746 6683 5424 6354 4099 2241 6733

 آموزشی 1015 214 923 476 528 1481 340 848

 آموزش عالی        

 مذهبی 330 426 259  116 151 161 123

 فرهنگی 664 42 136 93 87 282  139

 جهانگردی وپذیرایی 412 117 296 237 110 111 52 193

 درمانی 469 252 89 220 345 414 138 212

 بهداشتی 63 165  98 79 96 75 239

 اداری 719 75 38 49 247 655 58 174

 فضای سبز 1173 880 1409 358  172  1293

 مناطق نظامی      133  

 صنایع 1616 1082 1969 1753 1827 462 782 631

 و تجهیزات شهری یساتتأس 588 267 219 243 180 119 118 233

 نقل انبارها و  حمل 78 151 53  55 174 127 41

 خدمات اجتماعی   36  255  335 117

 تفریحی        

 ورزشی 85  48     

 سایر 2263 1117 6879 1473 1410 1514 3652 991

 مجموع 80482 69805 113945 111167 83391 67262 57311 135741

 محیط محله 3030.7 2187 2786.3 3077.6 2786.8 2373.4 1853.2 3185.8

 های پژوهش یافته منبع:

های قطعات موجود در هر محله از انواع  یطمحمحیط هر محله باید تقسیم بر مجموع  Affطبق فرمول شاخص 

 است.نشان داده  69منطقه  6( میزان این معیار در هر کدام از محالت ناحیه 3ها گردد. نقشه شماره ) یکاربر
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 به تفکیک محالت Aff( : میزان معیار 3نقشه شماره)

 نگارندگان منبع:

 

ی میزان تلفیق عملکردهای  دهنده نشان، میزان این شاخص، (Marinescu, Avram)طبق نظر مارینسکو و آوارم 

تکه شدن عملکردی مطلق  شاخص تکه، آمده به دستباشد. ارزش مطلقی که برای هر کدام از محالت  یمفضایی 

تکه شدن محیط درون  تواند به منظور ارزیابی تکه یمدهد. بنابراین ارزش مطلق  یممحدوده مورد مطالعه را نشان 

و میزان تلفیق  Affکنند رابطه ارزش شاخص  یممحدوده استفاده شود. طبق معیاری که مارینسکو و آوارام معرفی 

 باشد: یم( 9ره )عملکردی به صورت جدول شما

 و میزان تلفیق عملکردی Aff( : رابطه میزان معیار 1جدول شماره)

 Aff 6-0/1 6/1-9/1 3/1-1میزان معیار 

 زیاد متوسط پایین حد تلفیق عملکردی

 ) Marinescu, Avram,2012:اقتباس از منبع)

ی تلفیق باالی عملکردی در محدوده  دهنده نشانباشد که  یم 1-3/1محله مورد مطالعه بین  1میزان این شاخص در 

باال بوده و یک فضای فعال از لحاظ روابط  ها محدودهتکه شدن شهری در این  محالت مورد مطالعه است. میزان تکه

تکه شدن را در سطح  دهد. البته این پژوهش از دیدگاه ساختار فضایی و عملکردی مفهوم تکه یمفضایی را نشان 
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تکه شدن هر چقدر بیشتر بوده روابط عملکردی و فضایی باالتر و همراه آن  است که میزان تکه محالت سنجیده

که در مبانی نظری نیز بیان شده است  همان طوردهد.  یمتلفیق عملکردی بیشتری را در محدوده محله نشان 

باشد که افزایش  یم نقلو حملهای  یرساختزتکه شدن شهری عامل  ین عامل و متغیر تعیین کننده در تکهتر مهم

حال باعث افزایش روابط عملکردی فضایی  یندرعتکه شدن را نشان داده و  ی ارتباطی درون محله شدت تکهها راه

 می شده است. 

تکه شدن شهری به منظور بررسی عملکرد فضایی موجود در محدوده  معیار دیگری که برای سنجش میزان تکه

شد که  یمبوده است. به منظور سنجش این میزان باید مقدار مرجعی تعیین  Rffمحالت سنجیده شده است شاخص 

های  یکاربرتواند موجود باشد. برای رسیدن به این معیار تعداد  یمنشان دهد در هر محدوده چه تعداد عملکرد 

 63( 1ی کاربری اراضی مناطق شهرداری تهران استفاده شده که این تعداد طبق جدول شماره)ها نقشهموجود در 

شود که  یمهای موجود در هر محله نسبت به مقدار مرجع سنجیده  یکاربرنسبت  Rffباشد. طبق فرمول  یمکاربری 

 ( میزان این معیار در هر کدام از محالت را نشان داده است.9نقشه شماره )

 
 نگارندگان منبع: Rff(: میزان معیار 1نقشه شماره )

بوده میزان  1- 3/1اگر میزان معیار بین  Affباشد که به مانند شاخص  یم 6تا  1میزان این معیار نیز عددی مابین 

بوده میزان تلفیق عملکردی متوسط و در حالی  6/1-9/1تلفیق عملکردی باالیی را نشان داده و اگر این معیار مابین 

، جابری، ی چهارصد دستگاهها محلهدهد. در اینجا  یممیزان تلفیق عملکردی پایین را نشان ، بوده 6- 0/1که بین 
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ی دژکام و آهنگران از لحاظ میزان تلفیق ها محلهو مینای شمالی چنین شرایطی دارند. ولی  نیکنام، ینشاه، شکوفه

 . اند بودهعملکردی نسبت به دیگر محالت شرایط نامناسب تری را دارا 

تکه شدن عملکردی و تلفیق فضایی  باالیی از لحاظ تکه عملکردی  دهنده نشانی پایین ها ارزشدر هر دو معیار 

ی افزایش تخصص به لحاظ عملکردی و همگنی به لحاظ تلفیق فضایی  دهنده نشانی باال ها ارزشباشد. ولیکن  یم

 باشد. یم

 گیری یجهنت

ریزی شهری بوده و دارای ابعاد متفاوت معنایی در زمینه  تکه شدن شهری مبحثی جدید در ادبیات برنامه مفهوم تکه

از این مفهوم در راستای سنجش میزان تعادل عملکرد فضایی درون باشد. در این پژوهش  یممطالعات شهری 

های عملکردی و فضایی استفاده شده است. در این راستا به منظور سنجش میزان  ینابرابرمحالت شهری و تحلیل 

 تکه شدن عملکردی از دو معیار تکه، ی واحدهای عملکردی بوده دهنده نشانتکه شدن قطعات کاربری اراضی که  تکه

استفاده گردید. با استفاده از این دو معیار به تجزیه تحلیل  (Aff)تکه شدن عملکردی مطلق  و معیار تکه (Rff)نسبی 

ی کاربری اراضی پرداخته شده ها نقشهزون های عملکردی و بررسی اختالالت عملکردی از طریق تفسیرهای آماری 

بر اساس کاربرد این دو ، ی از طریق معیارهای فضاییی شده کاربری اراضآور جمعی ها دادهاست. تجزیه تحلیل 

به سه دسته  ها شاخصباشد. نتایج بدست آمده از این  یمریزی شهری  تواند ابزاری مناسب برای برنامه یمشاخص 

که در نهایت گویای میزان تلفیق ، متوسط و زیاد نشان داده، تکه شدن را در سه سطح پایین شود که تکه یمتقسیم 

به مقدار زیادی تحت تأثیر تعداد واحدهای عملکردی  ها شاخصباشد. این  یمفضایی و عملکردی در سه سطح 

 6ی زمین نیز در آن موثر است. این دو شاخص در محالت ناحیه ها قطعهموجود در یک محدوده بوده و تعداد 

بجز محالت دژکام و آهنگران  Rffج حاکی از آن بود که از لحاظ شاخص مورد بررسی قرار گرفت که نتای 69منطقه 

نیز نشان داد که  Aff. شاخص اند بودهدیگر محالت دارای سطح باالی تلفیق فضایی و عملکردی در محدوده خود 

ر این های اراضی د یکاربرتکه شدن  این محالت دارای سطح باالیی از روابط فضایی و عملکردی بوده و میزان تکه

تکه شدن  محالت زیاد بوده است. این دو شاخص در عین سادگی به صورت قابل قبولی در سنجش میزان تکه

ی ها دادهرسانند. تحلیل  یمیزان شهری در راستای سنجش تعادل عملکردی در سطح محالت یاری ر برنامهشهری به 

 ها شاخصی این استانداردسازیزان باشد. ر امهبرنتواند ابزاری مناسب برای  یم Affو  Rffمورد نظر در دو شاخص 

ی کرده و طبق میزان آن برای بند طبقهتکه شدن شهری را در سه کالس  سازد تا میزان تکه یمیزان را قادر ر برنامه

ی الگوی توسعه چند  دهنده نشان ها شاخصی متناسب ارائه دهند. سطح حداکثر و مناسب این ها طرحمحالت شهری 

توان حتی به عنوان یک معیار برای توسعه شهری چند  یمباشد و  یمسترسی مناسب به خدمات شهری عملکردی با د

ی همگنی شهری بوده  دهنده نشانتکه شدن شهری برگرفته از این دو شاخص  ی به کار رود. میزان مناسب تکها هسته

 دهد. یمو میزان تعادل متناسب را برای محالت نشان 
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